
 

 

 

 

 

 

 

 

medzi 

Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky  

v zastúpení Mário Lelovský — predseda predsedníctva so sídlom: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, 

IČO: 52828123 

a 

Strednou odbornou školou polytechnickou v Humennom 

v zastúpení Ing. Anton Bača- riaditeľ školy so sídlom: Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné 

IČO: 00893358 

 

(spolu ďalej len ,,Signatári memoranda“ alebo ,,Strany memoranda“) 

Preambula 

1. Rešpektujúc právny poriadok Slovenskej republiky a princípy demokracie je cieľom tohto 

memoranda motivácia a získavanie mladých ľudí pre štúdium STEM odborov a propagácia digitálnych 

zručností a IT odvetia, v duchu nasledovných bodov memoranda členov Digitálnej koalície: 

a) podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych 

technológií, 

b) zlepšenie zručnosti žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi 

technológiami, 

c) rozvíjanie informatického myslenia žiakov, 

d) zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj 

podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň 

uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti 

ekonomiky, 

Článok I 

Oblasti spolupráce 

1. Signatári memoranda prejavili záujem podporiť' pedagogicko-inovačnú činnosť' formou vzájomnej 

spolupráce a podpory a tým skvalitňovať' aktivity vo vymedzených oblastiach a podporiť' rozvoj 

inteligentnej spoločnosti prostredníctvom efektívneho prepojenia akademickej obce s praxou. 

Memorandum 

o spolupráci 



2. Predmetom Memoranda je deklarácia úmyslu spolupracovať' medzi stranami Memoranda v 

nasledujúcich oblastiach: 

a) spolupráca v rámci odborného vzdelávania so zameraním na informačné a sieťové technológie, 

b) identifikáciu vzdelávacích potrieb zamestnávateľov, 

c) participácia a vzájomná sezónnosť' pri realizácii programov, projektov a aktivít,  

d) podpora žiakov školy pri účasti na odborných súťažiach, 

e) iné oblasti spolupráce v rozsahu predmetu činnosti strán Memoranda. 

 

Článok II 

Spôsob vzájomnej spolupráce. 

l. Signatári memoranda sa dohodli na vytvorení štyroch inštruktážnych videí, ktoré preveria digitálne/IT 

zručnosti žiakov školy, budú motivovať iných žiakov pre nadobúdanie digitálnych zručností a učiteľom 

a iným ukážu, že digitálne zručnosti vedia zvládať aj výrazne mladší žiaci.  

II. Zo strany Národnej koalície digitálne zručnosti a povolenia Slovenskej republiky bola zadaná 

špecifikácia 4 inštruktážnych videí pre používateľov IT Fitnes Testu 2022 V4 na Slovensku podľa 

zadaných kritérií, ktoré dobrovoľne prevzali žiaci Samuel Ružik, Alex Volohda zo Strednej odbornej 

školy v Humennom na vytvorenie bezodplatne v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti na škole. 

III. Špecifikácia inštruktážnych videí, pre vytvorenie na stránke 

https://itfitness.eu/sk/stranky/instruktazne-videa/ v časti Základné funkcie: 

1. Žiak a študent školy: ako sa prihlásiť a otestovať (postup, ako sa otestuje žiak, video 

s podnázvom "IT Fitness Test – ŠTUDENT ŠKOLY - REGISTRÁCIA") 

2. Pedagóg alebo digitálny koordinátor školy: ako sa prihlásiť, otestovať a pomôcť otestovať sa 

žiakom školy (postup, ako sa otestuje žiak, video s podnázvom "IT Fitness Test – PEDAGÓG / 

Digitálny koordinátor", funkcionalita, keď učiteľ NIE JE digitálny koordinátor) 

3. Ktokoľvek, zvedavý - iný: ako sa otestuje ktokoľvek mimo školy, alebo organizácie (nové 

funkcie od roku 2022 pre testovanie kohokoľvek, kto je zvedavý na svoje digitálne zručnosti, 

video pod názvom „IT Fitness Test – KTOKOĽVEK ZVEDAVÝ - registrácia“) 

4. Zamestanec - člen organizacie: ako sa môže otestovať zamestnanec organizácie (ako sa 

môžeme otestovať v organizácii, pre ich zamestnancov alebo členov - Správa organizácií, 

funkcie, video s podnázvom „IT Fitness Test – ZAMESTNANEC - registrácia“) 

IV. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky po preukázaní digitálnych 

zručností týmto žiakom daruje predmety v úhrnnej čiastke 2 X 300 EUR (už vrátane DPH), ktoré budú 

slúžiť naďalej na rozvoj ich digitálnych zručností a informatických kompetencií. 

V. Signatári memoranda poverujú učiteľa školy Ing. Marcela Volohdu, učiteľa odborných predmetov na 

Strednej odbornej školeso sídlom: Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné výberom a objednaním 

vecných cien v dohodnutej sume a zaslanie faktúry na úhradu na Národnú koalíciu pre digitálne 

zručnosti a povolania Slovenskej republiky čo najskôr. 

Článok III 

1. Memorandum sa uzatvára pre účely podpory študentov využívania digitálnych zručností s 

prepojením na prax.  

https://itfitness.eu/sk/stranky/instruktazne-videa/


2. Memorandum bude naplnené zakúpením vecných cien podporujúcich digitálne zručnosti 

a motivujúcich iných žiakov pre vzdelávanie sa a zapájanie sa do aktivít s digitálnymi výstupmi 

- pre zapojených žiakov podľa ich výberu v sume do 2x300€. 

Článok IV 

1. Stredná odborná škola polytechnická sa zaväzuje do 30 dní od podpísania memoranda 

zúčtovať zakúpené vecne ceny formou predloženia: 

a. Faktúry na údaje Národnej koalície pre digitálne zručnosti a  povolania SR s uvedením 

zaplatenej ceny 

b. Dodací/preberací list/protokol od dodávateľa 

c. Fotografiu pri odovzdávaní cien obom žiakom 

d. Validné potvrdenie, že menovaní žiaci ceny prevzali (môže byť podpis žiakov na 

fotografii z bodu c., alebo inak, v súlade s pravidlami bezpečnosti osobných údajov 

a informačnými súhlasmi realizovanými podľa zvyklostí a v súlade so zákonom na 

Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom 

2. Stredná odborná škola polytechnická Humenné následne doričí originál podkladov Národnej 

koalície pre digitálne zručnosti a  povolania SR. 

Článok V 

1.  Signatári memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne,  nie 

v tiesni a nie za nápadne nevýchodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali. 

2. Memorandum nadobúda platnosť' dňom podpisu všetkými stranami memoranda. 

 

 

V Bratislave, dňa ___________     V Humennom, dňa __________ 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

podpis za       podpis za  

Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a  Strednú odbornú školu polytechnickú  

       a povolania Slovenskej republiky              v Humennom 

  


