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     HATÁROZAT 

 

A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere a Tt. 245/2008-as, 

a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (a 

továbbiakban „közoktatási törvény“) szóló törvény 150. paragrafusának 8. bekezdése értelmében 

2020. október 12-től visszavonásig így határoz: 

 

a) a középiskolákban elrendeli az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztését a közoktatási 

törvény 32-es §-a alapján, kivételt képeznek a nyolcéves oktatási programmal 

rendelkező középiskolák első négy évfolyamának diákjai; a középiskolák igazgatói 

biztosítják a távoktatást a középiskolát látogató diákok számára, 

 

b) a közoktatási törvény 32-es §-a alapján elrendeli a középiskolát látogató diákok számára 

a nevelő-oktató tevékenység, valamint az iskolai kollégiumokban történő elszállásolás 

és étkezés biztosításának rendkívüli felfüggesztését, kivételt képeznek a nyolcéves 

oktatási programmal rendelkező középiskolák első négy évfolyamát látogató diákok, 

valamint a Szlovák Köztársaság területén kívül állandó lakhellyel rendelkező diákok,  

 

c) a nyelviskolákban elrendeli az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztését; a nyelviskolák 

igazgatói biztosítják hallgatóik számára a távoktatást, 

 

d) a művészeti alapiskolák számára elrendeli a csoportos oktatás rendkívüli 

felfüggesztését, 

 

e) elrendeli a szabadidőközpontok működésének rendkívüli felfüggesztését, 

 

f) a gyermekétkeztetési intézményekben a középiskolát látogató diákok számára 

a közoktatási törvény 32-es §-a alapján nem teszi lehetővé az ételek és italok 

fogyasztását, kivételt képeznek a nyolcéves oktatási programmal rendelkező 

középiskolák első négy évfolyamát látogató diákok, 

g) a középiskolákban, ahol elrendelték az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztését, 

lehetővé teszik a bizottsági vizsgákat, a különbözeti vizsgákat és a szakmai alkalmassági 

vizsgákat, 

 

h) elrendeli az iskolákban és az oktatási intézményekben a szakköri foglalkozások 

rendkívüli felfüggesztését; az iskolaigazgatók a feltételek és lehetőségek alapján 

biztosítják a szabadidős oktatást távoktatás formájában, 



 

i) 2020/2021-es tanévben a közoktatási törvény 28-as § 16-os bekezdése, a 30-as § 7-es 

bekezdése, illetve a 33-as § 12-es bekezdése alapján minden iskolában, valamint oktatási 

intézményben az alábbi iskolai tevékenységeket nem lehet megszervezni: 

1. kirándulások és exkurziók, 

2. sporttanfolyamok és iskolai sportversenyek, 

3. természeti iskolában való tartózkodások és tevékenységek,  

4. élet- és egészségvédelmi tanfolyamok 

5. mozgásos tevékenységek a természetben  

6. szaunázás, 

7. nyitott napok  

 

a rendkívüli állapot, a szükségállapot, vagy a vészhelyzet visszavonásáig. 

 

Az iskolákban és oktatási intézményekben a nevelésre és oktatásra továbbra is a hatályban levő 

jogszabályok és határozatok rendelkezései vonatkoznak, ha a jelen határozat másként nem 

rendelkezik. 

 

Indoklás:  

 

A Központi Válságstáb 2020. október 11-i  javaslatai és intézkedései alapján, továbbá a jelenlegi 

járványügyi helyzet miatt, a Covid-19 okozta megbetegedések terjedésének okán fontos az 

egészség védelmének biztosítása, s a betegség átviteli kockázatának csökkentése. Az óvodákban, 

az alapiskolákban és a sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített iskolákban a nevelés 

és oktatás megőrzésének érdekében a középiskolákban (a gimnáziumokban, 

szakközépiskolákban, középfokú sportiskolákban, iparművészeti iskolákban és 

konzervatóriumokban) a közoktatási törvény 32 §-a alapján a  hagyományos formában történő 

nevelő-oktató tevékenység korlátozásához folyamodik, mivel az távoktatásban is biztosítható.  

 

Ez a korlátozás nem vonatkozik az egészségileg hátrányos helyzetű tanulók számára létesített 

iskolákra és oktatási intézményekre, készségfejlesztő iskolákra és speciális szakiskolákra, sem 

azokra a tanulókra, akik alsó középfokú végzettséget szereznek a nyolcéves oktatási programmal 

rendelkező középiskolában. Végezetül pedig minden iskolatípusban korlátozzák azokat 

a tevékenységeket, melyek a nevelési-oktatási folyamatban nem tekinthetőek kritikusan 

fontosnak.  A gyakorlati oktatás, a szakmai képzés, vagy éppen a szakmai gyakorlat esetében 

a munkáltatónál lehetőség van – a világjárványügyi helyzetet figyelembe véve - annak további 

folytatására, ha a megvalósítása nem igényli a tanulók diákotthonban való elszállásolását. 

Ellenkező esetben a gyakorlati oktatás, szakmai képzés, vagy a szakmai gyakorlat kizárólag 

távoktatásban valósulhatnak meg. 
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