Informácia z 28. zasadnutia Výboru pre deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
28. júna 2022 (utorok), 12.30 h., MPSVR SR, zasadačka č. 117

Výbor pre deti a mládež zasadal na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti výboru
28. zasadnutie Výboru pre deti a mládež viedla v zmysle čl. 6 ods. 2 Štatútu Výboru pre deti
a mládež (ďalej len „výbor“) pani generálna riaditeľka kancelárie p. ministra Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR) Daniela Michaličová.
Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru hneď v úvode zasadnutia bolo prítomných 23/30
členov výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 10 ods. 3 Štatútu výboru je výbor
spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Výbor
bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný.

 schválenie návrhu programu zasadnutia
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program
28. zasadnutia výboru. Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok
k programu.
Nikto z ostatných účastníkov nemal pripomienky k navrhovanému programu a nikto nenavrhol
doplnenie do bodu Rôzne. Program bol jednomyseľne schválený.
Členovia výboru boli oboznámení so skutočnosťou, že všetky body programu, okrem bodu 5
(ku ktorému sa bude prijímať uznesenie) budú podané ústne priamo na zasadnutí výboru.
K bodu 5 programu zasadnutia výboru boli vopred zaslané členom výboru podkladové
materiály (návrh uznesenia výboru č. 68, zloženie členov za mimovládne neziskové organizácie
(ďalej len „MNO“) po voľbách do výboru, ako aj postup/podklad ako bude prebiehať
hlasovanie k popredsedovi výboru zo strany členov MNO.

2. Odovzdávanie menovacích dekrétov členom Výboru pre deti a mládež
Pani generálna riaditeľka kancelárie p. ministra Daniela Michaličová osobne za asistencie
tajomníčky výboru odovzdala menovacie dekréty členom komory za verejnú správu, ako aj
členom komory za mimovládne neziskové organizácie, ktorí boli vymenovaní za členov výboru
na nové funkčné obdobie (obdobie 5 rokov).

3. Predstavenie členov Výboru pre deti a mládež
Pani generálna riaditeľka kancelárie p. ministra Daniela Michaličová predstavila predsedajúci
stôl (seba/p. GR, riaditeľku Spoločného sekretariátu výborov Sanelu Mihál Poturakovú a
tajomníčku Výboru pre deti a mládež Andreu Hantabalovú); následne vyzvala členov výboru,
aby sa postupne predstavili (názov organizácie a jej zameranie).
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4. Základné informácie o činnosti a fungovaní Výboru pre deti a mládež
Generálna riaditeľka kancelária p. ministra Daniela Michaličová odovzdala slovo tajomníčke
výboru Andrei Hantabalovej. Tajomníčka výboru stručne podala základné informácie o štatúte,
rokovacom poriadku a celkovom chode a fungovaní výboru (o podávaní námetov do programu
zasadnutí, povereniach na zastupovanie pre členov výboru, hlasovaní a prijímaní uznesení,
o pokynoch na uplatnenie náhrad cestovných výdavkov).
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.

5. Voľba podpredsedu Výboru pre deti a mládež
Generálna riaditeľka kancelária p. ministra Daniela Michaličová prítomných informovala, že
doterajším podpredsedom výboru bol Peter Guráň (Helsinský výbor pre ľudské práva), ktorý
je zároveň aj členom komory za mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „MNO“).
Uviedla, že podľa čl. 5, ods. 4 podpredsedom výboru je člen komory za mimovládne
organizácie, ktorého na základe výsledkov hlasovania členov komory za mimovládne neziskové
organizácie vymenúva a odvoláva predseda výboru. Následne odovzdala slovo tajomníčke
výboru, aby objasnila spôsob voľby.
Tajomníčka výboru uviedla prítomným členom MNO nasledovné informácie k voľbe
podredsedu výboru:
Zloženie komora za mimovládne neziskové organizácie:
1.
Vladislav Matej, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
2.
Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
3.
Mariana Kováčová, Centrum Slniečko, n.o.
4.
Peter Guráň, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
5.
Eva Dzurindová, Linka detskej istoty
6.
Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska
7.
Dalibor Perašín, Rada mládeže Slovenska
8.
Emília Chovancová Bezáková, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar
9.
Zuzana Kusá, Sociologický ústav SAV
10.
Mária Sliacka, Slovenská nadácia pre UNICEF
11.
Monika Fričová, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
12.
Vladimír Lichner, Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka
13.
Monika Stupková, PRO LP, Asociácia liečebných pedagógov.

Za podpredsedu výboru mohol byť zvolený kandidát, ak za neho hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných členov komory za MNO.
Členovia Komory za MNO mali napísať návrh/meno nominovanej osoby/kandidáta na
priložený papier. Mohol byť nominovaný len stály člen VDM za Komoru pre MNO. Tajomníčka
prítomných oboznámila s nomináciami a ich počtom získaných hlasov:
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Hlasovanie:
Počet členov MNO Výboru pre deti a mládež s hlasovacím právom:
13
Počet prítomných členov Výboru pre deti a mládež s hlasovacím právom:
11
Za návrh kandidáta na post podpredsedu výboru p. Vladislava Mateja, Asociácia
poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie:
8
Za návrh kandidáta na post podpredsedu výboru p. Ondreja Galla,
Nadácia pre deti Slovenska:
2
Za návrh kandidátky na post podpredsedkyne výboru p. Moniky Fričovej, Platforma rodín detí
so zdravotným znevýhodnením:
1
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia.
Podpredsedom Výboru pre deti a mládež sa stal kandidát s najvyšším počtom hlasov pán
Vladislav Matej, z Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.
Nominovaný kandidát p. Vladislav Matej musel následne nahlas vysloviť súhlas/nesúhlas s
nomináciou na pozíciu podpredsedu výboru. S uvedenou pozíciou súhlasil.
Pani generálna riaditeľka kancelárie p. ministra Daniela Michaličová po ukončení voľby
zablahoželala zvolenému podpredsedovi výboru.
Záver: Členovia Výboru pre deti a mládež zobrali na vedomie informáciu, že Komora za
mimovládne neziskové organizácie zvolila, v zmysle čl. 5 ods. 4 štatútu výboru, za podpredsedu
Výboru pre deti a mládež Vladislava Mateja, z Asociácie poskytovateľov a podporovateľov
včasnej intervencie.
Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 68 zo dňa 28. júna 2022

6. Predstavenie nového komisára pre deti
V rámci bodu sa prítomným členom výboru predstavil nový komisár pre deti pán Jozef
Mikloško.
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia.

7. Informácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o aktuálnych formách pomoci a podpory pre utečencov z Ukrajiny
a edukácii detí z Ukrajiny
K uvedenému bodu bola podaná informácia zo strany zástupcu MPSVR SR p. riaditeľky odboru
štátnej podpory rodiny pani Martiny Kováčikovej, ako aj od zástupkyne pani Kataríny
Kožuchovej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“), zo
sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania.
Pani riaditeľka Kováčiková z MPSVR SR prítomných informovala, že dočasnou úpravou
legislatívy prostredníctvom nariadenia vlády SR č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie,
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núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom
cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území
Ukrajiny sa sprístupnili príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa pre ukrajinské
deti, ktoré boli na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia zverené do
náhradnej starostlivosti. Príspevky sa sprístupnili predovšetkým pre deti, ktoré prišli na územie
Slovenskej republiky bez svojich rodičov a do starostlivosti si ich vzali príbuzní prípadne iné
blízke osoby. Takéto dieťa získa od štátu jednorazovú finančnú podporu na zabezpečenie
svojich základných potrieb ako je napríklad posteľ, skriňa či oblečenie. Okrem tejto
jednorazovej pomoci vznikne dieťaťu nárok na opakovaný príspevok, ktorého základným
účelom je pomôcť náhradnému rodičovi s nákladmi na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie
tohto dieťaťa. Súčasne štát finančne podporí aj samotného náhradného rodiča, ktorý sa
rozhodol vziať si dočasne do svojej starostlivosti takéto dieťa, ak má tento náhradný rodič na
území SR trvalý alebo prechodný pobyt.
Rodičom s malými deťmi do troch rokov veku, ktorí na území Slovenskej republiky požiadali o
dočasné útočisko sa dočasne sprístupnil príspevok na starostlivosť o dieťa. To znamená, že ak
sa rodič takéhoto dieťaťa na území Slovenskej republiky zamestná a dieťa umiestni do jaslí,
štát mu poskytne príspevok až do výšky 280 € na úhradu jaslí.
Pani Kožuchová z MŠVVŠ SR v rámci uvedeného bodu programu informovala, že MŠVVŠ SR
vydalo v prvých hodinách po vypuknutí vojny základné odporúčania pre učiteľov a žiakov ako
zvládnuť vzniknutú situáciu.
Zákonný rámec systému integrácie detí cudzincov do vzdelávacieho systému je dlhodobo
zakotvený v právnych predpisoch. V súvislosti s vojnou na Ukrajine a príchodom väčšieho
množstva detí cudzincov prijalo MŠVVŠ SR viaceré opatrenia.
Deti, ktoré majú status osoby, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko, žiadateľa o udelenie
azylu, alebo azylanta zaradí do príslušného ročníka a triedy riaditeľ školy podľa § 146 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). Vzhľadom na humanitárne okolnosti
odporúčajú, aby riaditeľ školy vo vzťahu k deťom z Ukrajiny konal bezodkladne (t. j. nie až v
lehote troch mesiacov).
Organizácia jazykových kurzov
Zákonný rámec: Podľa § 146 ods. 3 školského zákona „(3) Pre deti cudzincov sa na odstránenie
jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.“ V zmysle
§ 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území
Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej
samosprávy.
Zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov môžu byť jednotlivým zriaďovateľom škôl
poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov.
Z dôvodu vysokého nárastu počtu detí z Ukrajiny a potreby organizovať pre tieto deti v školách
jazykové kurzy pre deti cudzincov, budú môcť školy prostredníctvom zriaďovateľa požiadať
o finančné prostriedky na zabezpečenie jazykového kurzu detí cudzincov vždy po skončení
mesiaca, v ktorom sa jazykový kurz konal.
V učebnom pláne jazykového kurzu sa od 01. 04. 2022 zvyšuje počet hodín v základnom
jazykovom kurze zo 4 na 6 hodín týždenne. Škola tak poskytne žiakovi počas 8 týždňov 48
vyučovacích hodín. Ak žiak nezvláda učivo alebo je tempo pre neho náročné, je možné 48
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vyučovacích hodín zrealizovať aj za dlhšie časové obdobie, avšak v rozsahu minimálne 4 hodiny
týždenne. Školy boli metodicky usmernené, ako je možné čo najjednoduchšie a
najefektívnejšie zorganizovať takýto jazykový kurz. Informovala, že školám budú zvýšené
náklady preplatené cez dohodovacie konanie.
(Glosár SK-UA Ahoj, rád ťa spoznávam Привіт, Приємно познайомитися https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22844.pdf)
Opatrenia MŠVVŠ SR v súvislosti s vojnou na Ukrajine:
•
MŠVVaŠ SR inštruovalo všetky poradenské zariadenia (CPPPaP a CŠPP) aby
skontaktovali školy v ich pôsobnosti a poskytli odbornú pomoc a podporu v súvislosti
s vypuknutím vojny na Ukrajine
•
Priamo riadená organizácia (PRO) Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie (VUDPaP) zriadila krízovú linku: 0910 361 252
•
Všetky informácie MŠVVaŠ SR zverejnilo pod jednou strechou na www.minedu.sk =
SITUÁCIA NA UKRAJINE
•
MŠVVaŠ SR zriadilo schránku prvého kontaktu v prípade potreby o ďalšie informácie –
ukrajina@minedu.sk
•
MŠVVaŠ SR pripravilo usmernenie pre pedagógov zamerané zvládanie situácií
s dôrazom na duševné zdravie
•
Štátny pedagogický ústav vydal Metodické usmernenie k organizácii výchovy
a vzdelávania v triedach základných škôl so žiakmi z Ukrajiny
–
(https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22859.pdf)
•
MŠVVaŠ SR pripravilo metodické usmernenie pre RIADITEĽOV ako zaraďovať žiakov
z inej krajiny do tried a taktiež metodické usmernenie pre rodičov – Ako prihlásiť svoje dieťa
do školy v slovenskom aj ukrajinskom jazyku (tu uviedla, že MŠVVŠ SR požiadalo UKŠ o
distribuovanie týchto materiálov aj na kontaktné miesta kde sa s týmito materiálmi môžu
oboznámiť utečenci). Pomôcka pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl/
Čo mám ako riaditeľ spraviť - https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22334.pdf
•
MŠVVaŠ SR pripravilo manuál jednoduchého postupu ako uznávať doklady
https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22543.pdf
•
MŠVVaŠ SR pripravilo manuál pre riaditeľov - Porovnanie systémov vzdelávania na
Ukrajine a na Slovensku https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22496.pdf
•
MŠVVaŠ SR pripravilo vzory tlačív na potvrdenie žiakov o spôsobilosti a o zaradení žiaka
z Ukrajiny (v slovenskom aj ukrajinskom jazyku)
•
MŠVVaŠ SR pripravilo odporúčania ukrajinským deťom a ich rodičom o možnostiach
športovania
•
MŠVVaŠ SR pripravilo odporúčania národným športovým zväzom, organizáciám
a športovým klubom
•
MŠVVaŠ SR zverejnilo kontakty na kontaktné osoby v jednotlivých krajoch v súvislosti
so zaraďovaním žiakov z Ukrajiny
•
MŠVVaŠ SR zverejnilo stream o základných informáciách pre učiteľov a riaditeľov
o zaraďovaní žiakov z Ukrajiny (FB MŠVVaŠ SR)
•
MŠVVaŠ SR pripravilo usmernenie k financovaniu jazykových kurzov pre deti cudzincov
•
MŠVVaŠ SR pripravilo usmernenie k so zvýšenými osobnými a prevádzkovými
nákladmi z dôvodu prijatia žiakov z Ukrajiny
•
MŠVVaŠ SR vydalo Metodické usmernenie k zaraďovaniu detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami z Ukrajiny - https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22877.pdf
•
MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie k hodnoteniu žiakov z Ukrajiny zaradených v základnej
škole a strednej škole - https://ukrajina.minedu.sk/data/att/23063.pdf
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•
MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie k vzdelávaniu žiakov z Ukrajiny v prvom ročníku
v stredných školách pre šk. rok 2022/2023 https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22902.pdf
MŠVVaŠ SR má zriadenú záložku na webovom sídle rezortu – ukrajina.minedu.sk,
prostredníctvom ktorej komunikuje svoje kroky, usmernenia, opatrenia a zverejňuje
podporné materiály.

Webová stránka obsahuje tieto kategórie:
•
Všeobecné informácie – informácie sú rozdelené prehľadne do kategórií: Regionálne
školstvo, Vysoké školstvo, Šport, Financovanie, Informácia pre rodičov, Podporné materiály,
FAQ, Kontakty, (príslušné dokumenty sú dostupné aj ukrajinskom jazyku) – priebežne sú
aktualizované.
•
Nájsť školu – Zobrazenie voľných kapacít v materských, základných a stredných školách
na Slovensku, zobrazené prehľadne na mape spolu s kontaktnými údajmi (dostupné aj
ukrajinskom jazyku).
•
Zaregistrovať školu – Možnosť pre školy registrovať voľné miesta pre ukrajinské deti
a žiakov osobitne pre MŠ, ZŠ a SŠ.
•
Práca v školstve – Možnosť registrácie pre záujemcov o prácu v školstve v súvislosti
s príchodom ukrajinských žiakov. Do databázy záujemcov majú prístup školy, ktoré vyplnili
voľné kapacity (dostupné aj ukrajinskom jazyku)
•
Pre školy sú k dispozícii 62 intervenčných tímov, v každom kraji je ich minimálne 7. V
intervenčných tímoch sú skupiny 3 až 8 odborníkov. Sú to psychológovia, špeciálni
pedagógovia, ktorí majú skúsenosti s krízovou intervenciou. Dokážu pomôcť učiteľom, či
deťom, pomôcť so socializačnými a adaptačnými aktivitami pre deti, či pomôcť priamo deťom,
ktorých vojna poznačila. K dispozícii je aj zoznam ukrajinsky hovoriacich odborníkov, ktorí sú
jednotlivým tímom k dispozícii.
•
Rezort školstva zároveň vyčlenil jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka
z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na tunajšej základnej alebo strednej škole. Tento príspevok
môže byť použitý na nákup školských potrieb pre prichádzajúcich žiakov, prípadne na kúpu
cestovných lístkov pre týchto žiakov na prepravu do školy a späť, pokiaľ nie je doprava
poskytovaná bezplatne. Škola môže použiť príspevok i na ďalšie potreby súvisiace so
zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu týchto žiakov.
•
Dôležité informácie sú zverejňované pravidelne formou infografík aj v ukrajinskom
jazyku
•
Zverejnený zoznam možností športovania pre ukrajinské deti (aj v ukrajinčine)
•
Zverejnenie viacerých metodických materiálov pre učiteľov v školách (aj v ukrajinskom
jazyku) napr. Slovensko ukrajinský glosár školskej terminológie, Slovensko-ukrajinský glosár
užitočných fráz a pod.
•
Zverejnenie postupu pri uznávaní dokladov o vzdelaní
•
Na základe komunikácie s Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny, MŠVVaŠ SR
zverejnilo možnosti dištančného vzdelávania pre žiakov a študentov z Ukrajiny poskytovaného
ukrajinskou stranou.
•
Štátny pedagogický ústav vydal Metodické usmernenie k organizácii výchovy
a
vzdelávania
v triedach
základných
škôl
so
žiakmi
z
Ukrajiny
https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22859.pdf
•
Usmernenie k hodnoteniu žiakov z Ukrajiny zaradených v základnej škole a strednej
škole – (https://ukrajina.minedu.sk/data/att/23063.pdf ).
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PRO MŠVVaŠ pripravilo podporné materiály a webináre.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
•
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) opäť aktivoval linku
pomoci
•
Podporné materiály VÚDPaP: Rady klinických psychológov pre vyrovnávanie sa
s vojnovým útokom
•
Podcast VÚDPaP: Ako hovoriť o vojne na Ukrajine pred deťmi?
•
Webinár VÚDPaP: Informačný neinteraktívny webinár - ako postupovať, aké
informácie posúvať v súvislosti s vojnovým útokom
•
Webinár VÚDPaP: Ako o vojne hovoriť s tínedžermi?
•
Podcast VÚDPaP: Prečo cítime bezmocnosť a beznádej a čo nám môže pomôcť?
•
Podcast VÚDPaP: Prijímate rodinu z Ukrajiny
•
VÚDPaP: Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi zahŕňa
aj témy a postupy užitočné pre zvládanie aktuálnej situácie a i.
Štátny pedagogický ústav
•
Webinár Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ): Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom
konflikte za našimi hranicami
•
Metodika ŠPÚ: Ako reflektovať vo výučbe vojnu na Ukrajine
•
Webinár: Ako žiakom pomôcť zorientovať sa v záplave informácií?
•
ŠPÚ: Vzdelávanie detí cudzincov
•
ŠPÚ: Prehľad realizovaných kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov
ŠPÚ: Materiály a formuláre
•
ŠPÚ: Zverejnilo záznam z webinára: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov
prichádzajúcich z Ukrajiny
Webinár ŠPÚ: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny
Webinár ŠPÚ: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred
vojnou
•
Podporné dokumenty ŠPÚ: Chcete vašu školu alebo triedu zapojiť do pomoci? Pozrite
si prehľad zbierok humanitárnych organizácií a i.
Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
•
Webinár Iuventa - Slovenský inštitút mládeže: Ako hovoriť s deťmi a mladými ľuďmi o
vojne a i.
Metodicko-pedagogické centrum
•
Webináre MPC: Základný kurz ukrajinského jazyka
•
Webinár MPC: Ako byť nápomocný pri adaptácii žiakov z Ukrajiny a i.
Vysokoškolské štúdium
Bola zriadená platforma pre pravidelné stretávanie sa zástupcov ministerstva školstva s
vysokými školami, kde boli diskutované súčasné problémy a návrhy možných riešení. Bola
prijatá novela § 56 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorá umožnila prijímanie na vysokoškolské štúdium I. stupňa
aj osobám bez maturitného vysvedčenia, ak im bol pridelený azyl, dočasné útočisko, alebo
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doplnková ochrana. V takom prípade absolvujú test študijných predpokladov a splnenie
absolvovania maturity dokladujú čestným vyhlásením. Novelou zákona č. 396/2012 Z.z.
o Fonde na podporu vzdelávania bola zavedená možnosť týmto osobám aj udeliť študentskú
pôžičku. Ďalšie legislatívne zmeny sa diskutujú.
MŠVVaŠ vyhlásilo „Výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu verejných vysokých škôl v roku 2022
za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov vojnového konfliktu, ktorý vznikol dňa 24. 02.
2022 na území Ukrajiny“.
Informácie ohľadom možnosti štúdia na VŠ a pomoc pri hľadaní brigády
•
Online verzia
•
Tlačená verzia
•
Verzia pre veľkokapacitné tlačiarne.
Ďalšie informácie:
Šport
•
•
•
•

Usmernenie MŠVVaŠ – zaradenie ukrajinských žiakov do súťaží
Materiálna pomoc ukrajinským deťom a ženám
Odporúčania národným športovým zväzom, organizáciám a športovým klubom
Odporúčania ukrajinským deťom a ich rodičom o možnostiach športovania

Užitočné informácie pre rodičov
•
Otvorené kurzy slovenského jazyka pre dospelých účastníkov
•
Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Zakarpatským inštitútom
postgraduálneho vzdelávania pedagógov (ZIPPO) na Ukrajine pripravilo rozvrh hodín pre
žiakov z Ukrajiny
•
Usmernenia k možnosti dištančného vzdelávania pre žiakov a študentov z Ukrajiny (SK)
•
Rady pre deti a žiakov ako zvládnuť situáciu spojenú s Ukrajinou - ukrajinský jazyk
•
Rady pre deti a žiakov ako zvládnuť situáciu spojenú s Ukrajinou - slovenský jazyk
•
Odporúčania ukrajinským deťom a ich rodičom o možnostiach športovania
•
Odporúčania rodičom - kroky ako má rodič postupovať pri umiestnení dieťaťa do školy
•
Odporúčania rodičom - kroky ako má rodič postupovať pri umiestnení dieťaťa do školy
- UA
•
Odporúčania ako zvládnuť situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine
Financovanie
•
Dohodovacie konanie - Ukrajina
•
Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny
•
Jazykový kurz pre deti cudzincov.
FAQ - Najčastejšie kladené otázky k Ukrajine
•
FAQ - Materské školy
•
FAQ - Regionálne školstvo
•
FAQ - Vysoké školstvo
•
FAQ - Uznávanie dokladov.

Ďalej uviedla, že v pondelok 30.05.2022 podpísali minister školstva, vedy, výskumu a športu
Branislav Gröhling a zástupca regionálneho riaditeľa UNICEF pre Európu a Strednú Áziu
Philippe Cori memorandum o spolupráci. MŠVVŠ SR sa po niekoľkých týždňoch intenzívnych
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rokovaní s expertmi organizácie UNICEF pre oblasť vzdelávania podarilo pripraviť konkrétny
plán pomoci pre ľudí, ktorí sa stali obeťami vojny na Ukrajine. https://www.minedu.sk/medzinarodna-pomoc-pre-ukrajinske-deti-v-slovenskych-skolach/.
MŠVVŠ SR zverejňuje výzvu na Letné školy 2022 na základe Memoranda o spolupráci s UNICEF.
Letné školy môžu organizovať všetky základné školy, špeciálne základné školy, špeciálne
výchovné zariadenia, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy, ktoré sú
zaradené v Sieti škôl a školských zariadení počas celých letných prázdnin v tzv. plných týždňoch
t.j. od 11.7.2022 do 26.8.2022. Jeden cyklus trvá nepretržite 2 týždne – 10 pracovných dní
(zmena oproti roku 2021), čomu budú prispôsobené aj finančné prostriedky, ktoré škola
dostane. – (https://www.minedu.sk/vyzva-na-letne-skoly-2022/ )
K 31.05.2022 skončila výzva „Predškoláci II“ - Cieľom výzvy je vybavenie novovzniknutých tried
a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania
nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na
rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí. – (https://www.minedu.sk/vyzvapredskolaci-ii/).
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.

8. Rôzne
V rámci bodu rôzne neboli do programu zasadnutia VDM predložené ďalšie návrhy.
Na záver pani generálna riaditeľka kancelárie p. ministra Daniela Michaličová poďakovala
prítomným za pozornosť a uviedla, že najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční v septembri
tohto roku, resp. ešte minimálne dvakrát do konca roka 2022.
Schválila, dňa 4. júla 2022

Ing. Daniela Michaličová v. r.
generálna riaditeľka kancelárie ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predsedajúca
zasadnutiu Výboru pre deti a mládež
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