Združenie základných škôl Slovenska
Vážená pani vicepremierka
Veronika Remišová
ministerka pre ivestície
a regionálny rozvoj SR
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

V Bratislave 11. 6. 2020
Vážená pani vicepremierka,
obraciame sa na vás s požiadavkou o promtné a bezodkladné riešenie problému, ktorý sa
týka e-Govermentu a vykonateľnosti zákonov č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci či § 5 ods. 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve. Podľa neho je riaditeľ školy (základnej i strednej) povinný vydávať
rozhodnutia v zmysle správneho konania ako elektronické úradné dokumenty. V súčasnosti sú
však tieto akty právne nevykonateľné, nakoľko:
Na Slovensku chýba systém elektronickej registratúry integrovaný na e-gov infraštruktúru
UPVS a prepojený s agendovým systémom škôl (aSc Agenda alebo eŠkola);
ZŠ i SŠ by taktiež potrebovali, aby elektronický systém škole umožňoval dlhodobo
ukladať dokumenty s elektronickým podpisom (napr. aj triedne knihy, triedne výkazy
a pod.) – aj z toho dôvodu je nutné prepojenie systémov,
k vydávaniu rozhodnutí v zmysle správneho konania by školy potrebovali mať vytvorené
elektronické formuláre (tie malo vytvoriť MŠVVaŠ SR k 31.1.2018).
V súčasnosti takýto systém chýba. Ak škola chce dodržať zákon, musí rozhodnutia vydávať
po jednom ako elektronické úradné dokumenty cez portál slovensko.sk, čo je proces
mimoriadne zdĺhavý a prácny. Portál nemá funkcionality, ktoré by škola pri vytváraní
rozhodnutí elektronicky potrebovala, ako napr. doložku autorizácie, slúžiacu na vytváranie
listinnej podoby pre občanov majúcich schránku aktivovanú. Na problematiku chýbajúcich
nástrojov portálu slovensko.sk upozorňovala pred rokom aj starostka obce Kynceľová, Ing.
Martina Kubišová, problém nie je nový, no zatiaľ bez efektívneho riešenia.
Navyše len minimum zákonných zástupcov má aktivovanú schránku na doručovanie; Do mája
2020 je aktivovaných len 113.000 schránok, pričom štát ich vytvoril okolo 5 miliónov.
Čo to znamená pre školu?
Drvivú väčšinu rozhodnutí by mala vyrábať mimoriadne komplikovane - najprv ako
elektronický originál, následne je potrebné z neho vytlačiť listinný rovnopis v predpísanej
forme.
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Je potrebné naraz pracovať v troch navzájom neprepojených systémoch – agendovom
systéme s dátami detí (aSc Agenda alebo eŠkola), registratúre a aj slovensko.sk. Veľa škôl ani
elektronickú registratúru nemá a došlú a odoslanú poštu zapisuje len do kníh.
Dnes existuje možnosť doplniť do elektronických schránok škôl (ale aj obcí a iných OVM)
chýbajúcu doložku autorizácie. Vie tak však vykonať výlučne prevádzkovateľ portálu
slovensko.sk, a tým je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Táto
organizácia spadá pod UPVII, teda pod Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície
a informatizáciu.
Problematiku roky so školami i obcami rieši pani Ing. Erika Kusyová ( kontakt: Erika
Kusyová, kusyova@infocom.sk; 0908 907 915). Myslíme si, že je tým odborníkom, ktorý by
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, prípadne s Ministerstvom
pre investície a regionálny rozvoj vedel pomôcť vyriešiť tento problém a umožnil školám
dodnes právne nevykonávateľné akty zreálniť.
Zákonné povinnosti v elektronickej podobe pribúdajú a je nevyhnutné aby sa začalo
systematicky pracovať na tom, aby školy na splnenie povinností mali primerané nástroje.
Ideálne by bolo riešenie centralizované, aby školy nehľadali čiastkové riešenia u rôznych
dodávateľov. Potrebujeme elektronický systém, ktorý by zohľadňoval všetky normy, ktorými
sa škola musí riadiť: školský zákon, zákon o egovernmente, o archívoch a registratúrach, o
informačných technológiách vo verejnej správe, o ochrane osobných údajov, o kybernetickej
bezpečnosti a iné súvisiace technické normy.
Dnes si každá škola musí informácie zisťovať sama a sama „stavať“ riešenia, čo je neefektívne,
nákladné a vzniká riziko, že škola nevie posúdiť, či dodávané riešenie je v súlade s normami.
Privítali by sme, keby sme mohli už od nového školského roka vydávať rozhodnutia a ďalšie
elektronické dokumenty v zmysle platnej legislatívy a pre prijímacie konanie v tomto
školskom roku v mimoriadnej situácii oslobodenie škôl od tejto povinnosti. (možno aj podľa
§ 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
Zároveň, by sme chceli požiadať, aby pri riešení tejto problematiky pre školy a pri jej
finalizácii, bol prizvaný aj odborník z praxe (napr. riaditeľ školy), aby aplikácia bola
používateľsky prístupná a práca s ňou časovo nenáročná.
S pozdravom,

Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZZŠS
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