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PETÍCIA PROTI ZAVEDENIU CYKLOV V ZÁKLADNÝCH 
ŠKOLÁCH V NAVRHOVANEJ KURIKULÁRNEJ  

REFORME 

 
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku iniciuje v rozmedzí od 20.2.2023 do 

31.3.2023 petíciu proti zavedeniu cyklov v základ-

ných školách v predloženej kurikulárnej reforme. 

Reforma podľa nášho názoru zavádza nepremys-

lené zmeny, ktoré neprispejú k zvýšeniu úrovne a 

stability vzdelávania, iba do neho vnesú zbytočný 

chaos. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
predložilo začiatkom roka 2021 návrh kurikulárnej 
reformy, na ktorú sú naviazané financie z Plánu 
obnovy a odolnosti. Odborový zväz pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku verejne žiadal usku-
točniť zmeny v tomto návrhu a vysvetľoval riziká 
predloženej kurikulárnej reformy už počas prípravy 
Plánu obnovy a odolnosti. Podpísali sme Deklará-
ciu so všetkými stavovskými organizáciami v regi-
onálnom školstve, v ktorej sme poukázali na naj-
vážnejšie nedostatky vo výchove a vzdelávaní, 
ktorú sme odoslali ministerstvu školstva a vláde 
SR. Opakovane sme predkladali zásadné pripo-
mienky k súvisiacim legislatívnym krokom. Listom 
sme požiadali o pomoc všetkých poslancov NR SR 
a informovali sme ich o nástrahách v navrhova-
ných úpravách školského zákona. Najväčší prob-
lém je rozdelenie obsahu vzdelávania v základnej 
škole na cykly. Podarilo sa nám v zákone presadiť, 
že Štátny vzdelávací program sa môže, ale nemu-
sí, členiť na cykly. Napriek tomu ministerstvo škol-
stva v nedávno predloženom návrhu Štátneho 
vzdelávacieho programu  

(„Projekt nového kurikula pre všetky cykly“) určuje, 
že cykly majú byť povinné pre všetky základné 
školy. 
Na tento rozpor sme od začiatku upozorňovali. 
Napriek našim zásadným pripomienkam minister-
stvo školstva naďalej robí legislatívne kroky, ktoré 
počítajú s povinným zavedením vzdelávacích cyk-
lov pre všetky základné školy od roku 2026. Z 
tohto dôvodu sme sa rozhodli využiť formu petície 
ako legitímneho nástroja na prejavenie nesúhlasu 
odbornej verejnosti a domáhame sa riešenia spo-
ločného záujmu, ktorým výchova a vzdelávanie v 
základných školách jednoznačne je. 
 
Prostredníctvom petície: 
- upozorňujeme, že príprava reformy sa uskutočni-
la bez akejkoľvek konzultácie s pedagogickou 
verejnosťou a začala sa počas pandémie, keď 
mnohé školy boli zatvorené alebo riešili úplne iné 
problémy; 
-  žiadame zachovanie vyučovacích predmetov a 
postupových ročníkov v základných školách a 
odmietame vzdelávanie v oblastiach a cykloch. 
Vynára sa aj otázka, čo bude s prestupujúcimi 
žiakmi, keď si každá škola bude môcť usporiadať 
učivo v cykle podľa seba? Nehovoriac o problé-
moch v neplnoorganizovaných školách; 
-  chceme aj naďalej v slovenskom školstve samo-
statné vyučovacie predmety ako napríklad fyziku, 
chémiu, či dejepis a nie ich spojenie do vzdeláva-
cích oblastí; 
-   trváme na to, aby štátne vzdelávacie programy 
vymedzovali obsah výchovy a vzdelávania, nie iba 
ciele; 
-  žiadame, aby boli podmienky hodnotenia žiakov 
definované a nastavené jasne. Hodnotenie žiakov, 
postup do ročníkov, stupeň vzdelania či vysvedče-
nia žiadame ponechať v doterajšej forme; 
-  odmietame, aby obsah výchovy a vzdelávania 
museli vytvárať učitelia a aby školy museli opäť 
tvoriť nový školský vzdelávací program kvôli zave-
deniu cyklov. Úlohou pedagogických zamestnan-
cov je voliť metódy a formy práce so žiakmi a nie 
vymedzovať obsah. Obsah výchovy a vzdelávania 
má určovať štát prostredníctvom štátneho vzdelá- 
 
 



vacieho programu a nesmie túto kompetenciu 
prenášať na ďalšie osoby; 
- upozorňujeme, že navrhované zmeny neboli 
doposiaľ predmetom experimentálneho overova-
nia. Overovanie ministerstvo začína na vzorke 
menej ako 1,5% škôl až v budúcom školskom ro-
ku, čo podľa nášho názoru neponúka dostatočný 
priestor na vyhodnotenie výsledkov a zapracova-
nie zmien do kurikula pred jeho povinným zavede-
ním do praxe; 
-  upozorňujeme, že väčšina pedagogických fakúlt 
ani nezačala s prípravou budúcich pedagógov, 
ktorí by mali učiť podľa nových reformných cieľov; 
Odborový zväz školstva zdôrazňuje, že bude vždy 
podporovať reformné aktivity, ktoré povedú k zvý-
šeniu úrovne výchovy a vzdelávania na Slovensku 
a k spokojnosti žiakov, rodičov a zamestnancov 
školstva. Od akejkoľvek reformy očakávame kva-
litné zmeny, ktoré pomôžu pripraviť žiakov a štu-
dentov na spoločenské a pracovné výzvy rýchlo 
meniaceho sa sveta. Zároveň požadujeme, aby 
boli pri zavádzaní reformných zmien rešpektované 
názory pedagogickej verejnosti a prihliadalo sa na 
skúsenosti z praxe. 
Predložená reforma však obsahuje zásadné ne-
dostatky, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality 
vzdelávania. Ministerstvo školstva sa prostredníc-
tvom nej zbavuje zodpovednosti za prípravu obsa-
hu vzdelávania a tieto povinnosti presúva na školy 
a pedagógov. Predložená reforma nevyužíva po-
tenciál spoločenskej objednávky a možnosti využi-
tia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odol-
nosti. Finančné prostriedky na kurikulárnu reformu 
je potrebné využiť efektívne v záujme položenia  

základov pre napredovanie celej spoločnosti. 
Z uvedených dôvodov vyzývame všetkých za-
mestnancov školstva, kolegov, kolegyne, rodičov, 
starých rodičov a všetkých, ktorým záleží na kvali-
te vzdelávania v našich základných školách, aby 
podporili našu petíciu! Môžete tým pomôcť zabrá-
niť prijatiu nepremyslených zmien, ktoré neprispejú 
k zvýšeniu úrovne a stability vzdelávania, iba do 
neho vnesú zbytočný chaos. 
Petícia bude po ukončení odovzdaná ministrovi 
školstva. 
 
Text petície: 
My, podpísaní, odmietame predloženú reformu 
vzdelávania v základných školách a žiadame: 
•    aby obsah vzdelávania aj naďalej určoval štát a 
školy nemuseli tvoriť nový školský vzdelávací pro-
gram, 
•    zachovať v slovenskom školstve samostatné 
vyučovacie predmety, nie ich spojenie do vzdelá-
vacích oblastí, 
•    zachovanie postupových ročníkov a stupňov 
bez delenia na cykly. 
 
Petičný výbor 
Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu 
RNDr. Ingrid Gamčíková, podpredsedníčka zväzu 

Petíciu môžete podpísať u predsedu/predsedníčky 
svojej základnej organizácie, ktorí budú mať 
k dispozícii petičné hárky. 
 
Petíciu môžete podpísať aj elektronicky cez tento 
link: cutt.ly/proti-zavedeniu-cyklov 

 
MINISTERSTVO PLÁNUJE DISKRIMINÁCIU UČITEĽOV MŠ 

 

V návrhu novely školského zákona sa zavádza 
povinnosť inovačného vzdelávania v oblasti peda-
gogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 
až 100 hodín pre všetkých učiteľov materských 
škôl (ďalej MŠ) bez ohľadu na stupeň vzdelania. 
Inovačné vzdelávanie je povinný učiteľ MŠ absol-
vovať každých sedem rokov. Ministerstvo svoj 
návrh v dôvodovej správe odôvodňuje skutočnos-
ťou, že výslovná požiadavka na zvýšenie vzdela-
nia vyplýva zo všeobecného opisu Reformy 1 
Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti SR, ako 
aj z míľnika uvedeného vo Vykonávacom rozhod-
nutí. Zároveň uvádza, že v MŠ budú po zavedení 
práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie  

viaceré detí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) a inovačné 
vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho 
vzdelávania sa bude môcť sústrediť práve na túto 
oblasť. 
Odborový zväz školstva dôrazne upozorňuje, že 
absolvovanie inovačného vzdelávania nemôže 
nahradiť kvalifikačný predpoklad na výkon pracov-
nej činnosti v podkategórii učiteľ MŠ. Absolvovanie 
inovačného vzdelávania nenahrádza a nezabez-
pečí rovnaký stupeň vzdelania získaný absolvova-
ním študijného odboru alebo študijného programu 
na SŠ alebo VŠ. Zároveň upozorňujeme na práv-
nu istotu absolventov relevantných odbo-
rov/programov uvedených škôl, ktorá je na základe 
nutnosti absolvovať ďalšie vzdelávanie na splnenie 
kvalifikačného predpokladu významne narušená. 
Zdôrazňujeme tiež, že povinnosť absolvovať ino-
vačné vzdelávanie ako zvýšenie vzdelania sa týka 
všetkých učiteľov MŠ bez ohľadu na ich stupeň 
vzdelania. V materských školách sa už v súčas-
nom období vzdelávajú deti so ŠVVP, s ktorými 
učitelia MŠ pracujú. Vítame možnosť vzdelávania 
v oblasti vzdelávania detí so ŠVVP, avšak zásad-
ne nesúhlasíme s tým, aby za absolvovanie vzde-
lávania nemali priznaný príplatok za profesijný 
rozvoj. 
 
Ingrid Gamčíková, podpredsedníčka zväzu   

https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-proti-zavedeniu-cyklov-v-zakladnych-skolach-v-navrhovanej-kurikularnej-reforme/7ff49427-9778-44eb-9cf2-29324449a5af


USKUTOČNIL SA 16. ROČNÍK PRETEKOV O POHÁR 
PREDSEDU ZVÄZU 

 
 
V piatok 10. februára 2023 privítalo lyžiarske stre-

disko SKI CENTRUM Dolinky - Žiar pri Liptovskom 

Mikuláši lyžiarky a lyžiarov, snoubordistky 

a snoubordistov, odborárky a odborárov z celého 

Slovenska na športovom podujatí už 16. ročníka 

lyžiarskych a snoubordových pretekov "O pohár 

predsedu Odborového zväzu školstva v obrov-

skom slalome". Napriek tomu, že mesiac pred 

termínom konania málokto veril, že sa vzhľadom 

na situáciu so snehom podujatie uskutoční, a na-

priek tomu, že krátko pred pretekmi prišiel druhý 

extrém v podobe snehovej kalamity, sme sa napo-

kon stretli v idylickom zimnom prostredí s dostat-

kom snehu, upravenou zjazdovkou, kvalitnou, 

pevnou snehovou podložkou a celodenným slnieč-

kom. Ako takmer vždy, aj tento rok vytvorila príro-

da prostredie pre pravú športovú atmosféru prete-

kov. Účastníci svojou dobrou náladou, smiechom a 

radosťou zasa vytvorili úžasnú atmosféru kamarát-

stva a vzájomnej podpory, a to aj napriek vzájom-

nej rivalite a súťaživosti. 

Realizačný tím organizátorov pretekov pod vede-

ním riaditeľa pretekov Mgr. Vlastimíra Tré-

gera,  bývalého predsedu, a dnes člena ZO OZŠ 

pri SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, 

Mgr. Borisa Matušeka, predsedu Rady základných 

organizácií OZŠ združenie stredného školstva v 

krajoch BB, TN, ZA a hospodárky  pretekov pani 

Márie Virgovičovej, ako aj ďalší členovia organi-

začného tímu z výboru Rady ZO ZSŠ stredokraja 

urobili maximum pre to, aby sa pretekári a pozvaní 

hostia cítili výborne. Samozrejme, veľká vďaka 

patrí vedeniu Odborového zväzu školstva na čele 

s predsedom zväzu Pavlom Ondekom, ktoré roz-

hodlo o konaní ďalšieho ročníka tejto akcie a z 

veľkej časti prebralo na seba zodpovednosť za 

financovanie organizácie pretekov. 

Máme za sebou rekordný ročník. Nielen počet 

prihlásených, ale aj reálne štartujúcich účastníkov 

bol najvyšší v histórii podujatia. Čo nás ako orga-

nizátorov mimoriadne teší je, že sa zúčastnili úplne 

nové tváre, že sa prihlásili základné organizácie, 

ktoré doteraz na tomto podujatí neštartovali. Táto 

skutočnosť je dôkazom toho, že toto podujatie má 

dobré meno a pozitívne skúsenosti účastníkov sa 

šíria po celom Slovensku. Preteky mali svoju vy-

sokú športovú aj spoločenskú úroveň, tradícia 

pokračuje a všetci sa môžeme tešiť na budúci 

ročník. 

Počas slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa už 

tradične konalo v priestoroch hotela Sorea MÁJ v 

Liptovskom Jáne sme ocenili víťazov v jednotlivých 

kategóriách mužov i žien, snoubordistov a  prvé tri 

víťazné družstvá. Tých najúspešnejších potešili 

pekné športové poháre a potlesk. Ceny v tombole 

však napokon  získali všetci účastníci. Zabavili 

sme sa pri reprodukovanej hudbe i vystúpení ľu-

dovej cimbalovej muziky z Oravy, ktorej jednotli-

vými členmi boli naši kolegovia, pedagógovia 

a zároveň účastníci tohtoročných pretekov. 

Preteky prebiehali v úprimnej priateľskej, športovej 

atmosfére v duchu fair-play. Zvíťazili všetci už len 

tým, že na preteky prišli. Víťaz v každej kategórii 

však môže byť len jeden. Ako to už v športe býva, 

zvíťazia tí, ktorí sú v danej chvíli najlepšie dispo-

novaní a určite aj s trochou šťastia.  To, čo mňa 

ako dlhoročného účastníka týchto pretekov naozaj 

baví a teší je, že hneď po prejazde cieľom sa zo 

súperov stávajú rešpektujúci kolegovia, kamaráti a 

po niekoľkých rokoch už priatelia, ktorí sa vedia 

spolu rozprávať o rôznych témach a spoločne sa 

zabaviť v rámci slávnostného spoločenského veče-

ra spojeného s odovzdávaním cien. Sláva víťa-

zom, česť porazeným. 

V mene organizátorov ďakujeme všetkým účastní-

kom pretekov za korektnú a priateľskú atmosféru. 

Zároveň blahoželáme víťazným družstvám v zlo-

žení: 

1.  ZO OZŠ pri SOŠ elektrotechnickej Liptovský 

Hrádok /Vlastimír Tréger, Miloslav Beňo/ 

2.  ZO OZŠ pri Strednej športovej škole Banská 

Bystrica  /Eva Danišová, Ján Sanitrár/ 

3.  ZO OZŠ pri Gymnáziu Martina Hattalu  

Trstená  /Pavol Palčo, Boris Matušek/ 

 

Boris Matušek, predseda Rady ZO OZŠ Združenia 

SŠ v krajoch BB, TN, ZA  

 

 

 



SPÚŠŤAME 70. ROČNÍK EXOD 

 
 
Odborový zväz školstva v tomto roku organizuje 
jubilejný 70. ročník exkurzno-vzdelávacích podujatí 
EXOD. 
EXOD sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov školstva s cieľom  
 
 

rozširovania ich odborných teoretických aj praktic-
kých znalostí, ktoré potom môžu využiť vo svojej 
náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú 
získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, 
umenia, geografie, rôznych prírodovedných a 
technických odborov. Základnou súčasťou ex-
kurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné pred-
nášky, sprievodné výklady, exkurzie, ale aj rela-
xačno-ozdravné aktivity, šport a turistika. 
EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-
vzdelávacích základní, spravidla v čase školských 
prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, 
vedúci EXOD. Zúčastňujú sa na nich predovšet-
kým zamestnanci školstva a ich rodinní príslušníci 
ale aj iní záujemcovia. Na podujatiach sa ročne 
zúčastňuje od 140 do 340 pedagogických zamest-
nancov.  
Pozrite si ponuku EXOD v roku 2023 na našej 
webovej stránke: 
https://www.ozskolstva.sk/sk/Rekreacie/exod.alej 
 
 

ROKOVANIE S MINISTROM ŠKOLSTVA O AKTUÁLNYCH 
TÉMACH 

 
 
V piatok 13.1. sa vedenie zväzu stretlo na rokova-
ní so zástupcami ministerstva školstva. Odborový 
zväz školstva zastupoval predseda Pavel Ondek, 
podpredsedníčka Ingrid Gamčíková, podpredseda 
Peter Danko a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolov-
ský. Za ministerstvo sa rokovania zúčastnili minis-
ter školstva Ján Horecký, generálna riaditeľka 
kancelárie ministra Jana Lysáková a riaditeľ odbo-
ru stredných škôl Karol Jakubík. 
P. Ondek na úvod otvoril tému financovania škol-
stva v roku 2023. V rámci toho upozornil na možné 
riziká schváleného štátneho rozpočtu, ktorými sú: 
- krátenie nadtarifných zložiek platu z dôvodu avi-
zovanej viazanosti finančných prostriedkov, 
- zvýšené ceny energií,  
- nedostatočný prevádzkový normatív. 
J. Horecký reagoval s tým, že predsedovi vlády 
predostrel návrh na zvýšenie prevádzkového nor-
matívu, so zvýšenými cenami energií bude štát 
školám pomáhať prostredníctvom prostriedkov EÚ 
a tiež z rezervy štátneho rozpočtu (vyčlenených 
700 mil. EUR).  
 

Podrobnosti o úhradách faktúr bude ministerstvo 
školám komunikovať v priebehu tohto týždňa. Zá-
roveň uistil, že valorizácia platov nebude mať vplyv 
na krátenie nadtarifných zložiek platu. 
I. Gamčíková vysvetlila postoj zväzu k navrhovanej 
kurikulárnej reforme s tým, že odborári v žiadnom 
prípade nie sú proti inováciám vo vzdelávacom 
procese, avšak zásadne nesúhlasíme s povinným 
zavedením vzdelávacích cyklov. Vzdelávacie cykly 
rušia rozdelenie učiva na jednotlivé predmety a 
dávajú školám možnosť individuálne si určovať 
časové dotácie, čo môže spôsobovať v praxi cha-
os. Minister v reakcii informoval, že vzdelávacie 
cykly budú najprv experimentálne overované 
v rámci pilotného projektu a až následne imple-
mentované na všetky školy. 
P. Danko otvoril tému odborného školstva 
a duálneho vzdelávania. Informoval, že 3-ročné 
učebné odbory stále nereflektujú požiadavky trhu 
práce a ich zapojenie do duálneho vzdelávania nie 
je dostačujúce. Upozornil tiež na nízky záujem 
študentov a nedostatočný počet absolventov, ktorí 
v budúcnosti budú chýbať pre potreby spoločnosti. 
Okrem toho požiadal ministra o riešenie problémov 
majstrov odborného výcviku, najmä nedostatočnú 
metodickú podporu, neúmerné kvalifikačné pred-
poklady a vysoké úväzky, kvôli ktorým sa riadite-
ľom nedarí prilákať šikovných ľudí na tieto pozí-
cie. Minister  sa vyjadril, že odborné vzdelávanie 
považuje za veľmi dôležitú zložku v systéme vzde-
lávania vzhľadom na hospodárstvo krajiny. K. Ja-
kubík informoval, že pripravujú výzvy pre školy 
v rámci operačného programu EÚ a v rámci švaj-
čiarskeho finančného mechanizmu, v ktorých chcú 
duálne vzdelávanie prepojiť s celoživotným vzde-
lávaním. 
Zástupcovia Odborového zväzu školstva ďalej 
pripomenuli ministrovi požiadavky na zmenu  
 

https://www.ozskolstva.sk/sk/Rekreacie/exod.alej


legislatívy: 
- možnosť opakovaného predĺženia pracovného 
pomeru aj po dovŕšení 65 rokov veku v prípade 
nedostatku mladých učiteľov, 
- úprava základnej tarifnej tabuľky tak, aby začína-
la na úrovni minimálnej mzdy, 
- zjednotenie financovania platov zamestnancov 
školstva v rámci originálnych kompetencií samo-

správy, 
- zlepšenie financovania a podmienok pre výkon 
podporných profesií v rámci inklúzie, 
- zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov 
z dôvodu zavádzania nových úloh pri správe 
a hospodárení škôl a školských zariadení. 
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 

 
 

 

POSKYTUJEME INOVAČNÉ VZDELÁVANIE 
 

 
Odborový zväz školstva podporuje profesijný rozvoj 
pedagogických a odborných zamestnancov a stal 
sa akreditovaným poskytovateľom inovačného 
vzdelávania s názvom „Pracovná činnosť pedago-
gických zamestnancov a odborných zamestnancov 
v podmienkach informatizácie spoločnosti“.  
Už teraz sa môžete prihlásiť na inovačné vzdeláva-
nie s názvom: 
„Didaktické využitie audiovizuálnych, digitál-
nych obsahov v edukačnej praxi ZŠ“ 

• Cieľ vzdelávania je optimalizácia edukačných 
postupov, zvýšenie miery využívania didaktickej 
techniky a digitálnych vzdelávacích obsahov pri 
výučbe 

• Výhody - kedykoľvek, odkiaľkoľvek, konzultácie 
s lektorom, vlastné tempo. 

• Súčasti vzdelávania sú: učebné materiály, pre-
zentácie, testy, aplikačné úlohy, učebné činnos-
ti, záverečná prezentácia, dotazník spokojnosti. 

Všetky potrebné informácie nájdete na našej strán-
ke: https://www.ozskolstva.sk/sk/Vzdelavanie-a-
projekty/inovacne-vzdelavanie/didakticke-vyuzitie-
audiovizualnych-digitalnych-obsahov-v-edukacnej-
praxi-zs.alej 
 
 
 

 
Záujemcovia o vzdelávanie majú aktuálne mož-
nosť využiť príspevok na úhradu poplatku za vzde-
lávanie prostredníctvom financií z národného pro-
jektu NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA. Cie-
ľom národného projektu je zvýšiť profesijné zruč-
nosti a kompetencie zamestnancov a tým prispieť k 
ich flexibilnejšiemu uplatneniu sa na trhu práce 
alebo prechodu na inú profesiu. V prípade, ak máte 
záujem uhradiť inovačné vzdelávanie prostredníc-
tvom tohto projektu, je potrebné splniť nasledovné 
kroky: 
1. Vyplníte Žiadosť záujemcu o zamestna-
nie. Základom je vyplniť osobné údaje, aby ste 
mohli byť zaradení do príslušnej evidencie. 
2.   Vyplníte Žiadosť o poskytnutie príspevku na 
vzdelávanie spolu s prílohami. Formulár žiadosti 
má dve hlavné časti: časť, ktorú vyplníte vy ako 
záujemca o vzdelávanie, a časť, ktorú vyplní a po-
tvrdzuje vami vybraný poskytovateľ vzdelávania. 
3.    Obe žiadosti je možné podať na ktorýkoľvek na 
úrad práce e-mailom, poštou, elektronicky (pro-
stredníctvom elektronickej schránky) alebo osobne. 
Pri zasielaní e-mailom musia byť žiadosti podpísa-
né a nascanované. Pri elektronickom zasielaní 
prostredníctvom elektronickej schránky musí byť 
žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým 
podpisom. Odporúča sa podať si žiadosť na úrad 
práce v mieste trvalého pobytu. Žiadosť je potrebné 
podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpo-
kladaným začiatkom vzdelávania 
4.      Ak úrad práce Vašu žiadosť schváli, uzatvorí 
s Vami dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelá-
vanie. Na základe tejto dohody Vám vysta-
ví vzdelávací poukaz v cene inovačného vzdeláva-
nia, ktorým sa preukážete poskytovateľovi vzdelá-
vania (OZŠ). 
5.      Po absolvovaní vzdelávania a splnení všet-
kých podmienok stanovených v dohode uhradí úrad 
práce príspevok na vzdelávanie priamo poskytova-
teľovi inovačného vzdelávania (OZŠ). Podmienkou 
na poskytnutie príspevku je okrem iného to, že 
vzdelávanie musíte absolvovať najneskôr do 15. 
októbra 2023. 
Základné informácie k projektu NPVS.pdf (gov.sk)  
 
Ingrid Kováčová, špecialistka pre vzdelávanie 
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DARUJTE NÁM 2% Z DANE 

 

 
 
Odborový zväz školstva vytvára z rôznych zdrojov 
tzv. Podporný fond. Prostredníctvom neho realizuje 
jedno zo svojich poslaní, ktorým je vzájomná soli-
darita svojich členov. Prostriedky z podporného 
fondu sa používajú na základe zásad schválených  
 
 
 
 

 
Radou zväzu na pomoc členom, ktorých zasiahla 
mimoriadna udalosť. Príspevok z podporného fon-
du je určený na pomoc pri preklenutí nepriaznivej 
životnej situácie ako napr. smrť partnera, vážna 
choroba alebo živelná pohroma. 
Poukázaním 2% z dane Odborovému zväzu škol-
stva pomôžete vytvárať Podporný fond v širšom 
rozsahu, a tým umožníte uspokojiť väčšie množ-
stvo požiadaviek vašich našich členov a tiež vo 
vyšších finančných čiastkach.  
Odborový zväz školstva v roku 2022 aj vašou 
zásluhou prerozdelil z fondu 22 800€ za čo srdeč-
ne ďakujeme v mene zamestnancov školstva, 
ktorí túto finančnú podporu využili na pomoc pri 
riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie. 
Preto neváhaj a nezabudni, že možnosť rozhod-
núť sa máš len do 30. apríla.  
Nikdy nevieš, kedy sa takáto pomoc môže zísť aj 
tebe! 
 
Všetky  tlačivá nájdete na našej webovej stránke  
https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-
oznamy/darujte-nam-2-z-dane.alej 
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