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Za čom že dece nt talizáGi a?

Obmedzuje
verelne
osvetlenie ľudí
v mestách
a obciach?

Ministerka školstva' vedy, vyskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová publikovala
v Hospodárskych novinách'l9. februára2020 článok s názvom De-c91tr.alizačny experimeľt sa
nepod^aril. Keäžeide o postoie, ktoré v mnohom nereflektuj na obiektívne hodnotenie faktov,
ro'hodolsom sa aj touto cestou reagovať naprezentované postoje.
T 7 ooslednom Čase sa ve\ / '.1"osti podsriva velä
Y zaručen ch riešeníspo-

ločensk ch

a

Ministerstvo má v ,,rukách'

konečnérozhodovanie o zaÍadení alebo vrľadení školy alebo
školskéhozariaderia zo siete šk l,

ekonomiclcch prob-

podobne ako stanovenie smern ch čísielpre učebnéodbory na

hladaj sa zaručenívinníci, ktorí ich sp sobili. V systéme
regionálneho školswa má vinník
niekolko mien - decentralizácia
verejnej správy, fiškálna decentraIémov,

strednych školách. Má teda nepriame nástroje na racionalizáciu
siete stredn ch šk l a odstránenie

disparít medzi počtom detí, LÍoré
končia zĺí'kladnri školu a počtom
miest na stredn ch školách. Aj

|izácia, mestá a obce, ktoré dajne
nie sri schopné niesť plnri zodpovednosť za školsky systém a naplnenie všeth ch jeho štandardov. okrem toho rídajne neplatia

tam je zdľoj príjmov pľe systém
školstva.

Financovanie originálnych alesamosprávnych kompetencií
v oblasti školstva je financova-

potrebn ch 40 percent príjmov
z po elovych daní školskŕm zariadeniam. Na druhej strane štát
a ministerstvo má ridajne obmedzen alebo žiadny vplyv na financovanie školstva.
|e to naozaj tak? Problémy, ktoré vznikli na základe ,,Decentrďizačnéhoexperimentu"' ako twdí
pani ministerka Lubyová, neboli

bo

ním matersk ch šk l, základn' ch
umeleck ch šk l, jazykovych šk l
a ostatn ch školslc ch zariadení,
kde jedn m zo zdrojov je v nos
z dane fyzic|<ych os b napočítany na základe zĺĺkonnychkritédí
v objeme 40 o/o na originálne regionálne školstvo. Nie je ani náľokov m zdrojom, ďe nemusí byt

sp sobené decentralizáciou, ale

od roku 2006 priebežn1im (často
nekompetentnym) vstupovaním
do systému decentralizácie. Tieto

ani jedinym zdĺojom. odpoveď
na debaty, čo a v akom rozsahu
daj predstavitelia miest a obcí do

zásahy systém vereinei správy na-

rušoval, komplikoval a v koneč-

nomd sledkupredražoval. Politici
pri náwhu zmien aľgumentovali
zväčšiindivĺduďnym zlyhaním.
z pohľadu samotnej veĺejnej
správy Potom situáciu zachra o'
vala samospráva, najmä mestá a
obce. Bez ohľadu na to, či sme
podporovatelia ďebo odpoľcovia decentrďizácie kompetencií
zo štátu na samospľávy azmeny
sp sobu financovania cez fiškĺĺĺnu decentraliz-áciu, bolo jej v''
sledkom zastavenie posfupného
ľozkladu systému regionálneho

školstva. Proces decentralizácie sa nezačal v roku 2004' tak

ako vo svojom príspevku uvádza
pani ministerka, ale oveľa sk r. V
ioku 2001 prijďa Národná rada
SR tzv. kompetenčn zlkon (zákon č. 4L6l200I Z' z. o prechode
niektor ch p sobností z orgánov
štátnej správy'na obce a na vyššie
rizemné cellcy). Následne od l.
jula 2002 prestď štát priamo riadiť
regionálne školswo. Koncom j na
2Ob2 nastole vtedajších školskych
správ leŽali nezaplatené faktriry
za energie, tovary a služby zaiac

ako 620 mili nov korrín, majetok štátu v školách a školsk ch
zariadeniach vykazoval PriamY
modernizačn dlh bezmlí'la 7 mĹ
liárd kor n, o neusporiadan ch
majetkov ch vzťahoch, platoch
pedag gov a pod. sa asi netreba

zvlášť zmie ovať. To bola ľealita.
Ak by som teda mď pomenovď
len jedin pozitívny v sledok
procesu 6"."61alizácie kompe-

decentľalizácie'
tencií a fiškĺĺĺnei
odpoveď by bola jednoznačná
- regionálne školstvo zásluhou
miest a obcí nemá dnes žiadne
prevádzkové dlhy, modernizačny dlh ie neporovnateľne nižšíako pľed bezmála 18 ľokmi

Verejné osvetlenie má nenaaj

a

a

posfupne

_sa

aj s podpoľou vlád

fondovEU odstra uje.

odmietame twdenia o tom, že
štát má obmedzen alebo žiadny

vplľ na financovanie

školstva.

Naopak, vždy je to rezortné ministerstvo' vláda SR alebo poslanci parlamentu, ktorí pripravujti'
predkladaj a následne schval'ujrí
všetlcylegislatívne návrhy aj v systéme školstva' Zákony, na záHade ktor ch na Slovensku vznikli
desiatlcy nov ch faloilt vYsokYch
šk l s nárokom na plné finančné
kľytie zo štátneho rozpočtu, s nízkym uplatnením absolventov na
trhu práce, zíkony uprednost uirice nekontrolovatelhé zriadbvanie a financovanie voľnočasovych
aktivít na rikor napr. materslc'y'ch

šk l a pod. Schvĺĺlilitiež zíkony, ktor mi sa zavieďo povinné

predškolské vzdelávanie detí 5
iokov, rekreačnépoukazy, zľ šil
sa počet pedagogiclc ch a kariérnyéh pozícli, zavieďi dotované
obedy, znížilsa rozsah povinnosti

pre vychovávatelov, trikĺát za dva
rolcy zĺ. šili platy pre zamestnancov v školstve a pod. Tieto oPatre-

nia

s

dopadom na rozpočty samo-

správ mal a má v rukách iba štát'

s nimi nemala nič spoločnéani
decentrďizácia verejnej správy
ani fiškálna decentralizácia.

To však nie je všetko. Boli to

opäť len predstavitelia štátu, ktorí

zobrďĺ samosprávam prostriedky
aj na školstvo. Ako? Úpravamizákona o dani z príjmov, zvyšením
nezdaniteľnej časti základu dane,
zv šením da ovych bonusov pre
rodičov detí do 6 rokov, r znymi

danov mi oslobodeniami, znižením dane pre mikľopodnikate-

ľov a pod. Znižtli sa teda vlastné
príjmypre mestá a obcev objeme
viac ako pribliŽne 200 mil. eur, a

o podstatnri časťt chto zdľojov
boli ukľátené aj školy a školské
zariadenia.

rozpočtu ško]skéhozariadenia, je
teda na nich, nie na ministerstve.
Do rozpočtu m že ísťsuma vyššia, ak obec zabezpeči iné zdrqe

poďä vlastn ch priorít, ako aj
suma nižšiaza predpoHadu, že

všetky nároky školského zariadenia srí naplnené. }e to aj o zabezpečenípriorít jednotliv ch samoregionálneho
Financovanie
školstva je v podstate rozdelené šprávv ďhšom časovom období.
Podmienky fi škálnej decentralina dve časti. Financovanie základ(prenesené
od roku 2005 boli nastavené
zácie
l
ch
šk
a
stredn
nych
na financovanie 43 základn ch
kompetencie v oblasti školstva)
originĺílnychkompetencií. V roku
má v plnom ľozsahu v kompe2019 ich však už mali 71, a v roku
na
čl.
v
nadväznosti
aj
štát,
tencii
2O2L ich bolo o 30 viac, teda73.
71 Ústavy SR. Bolo by načase zo
od roku 2007 neštátne školy a
stľany predstaviteľov štátu priškolskézariadenia, dovtedy fiznal., Že je ich povinnosťou cez
kapitolu ministerstiev zabezpečit nancované zo štátneho rozpočtu,
sri financované z rozpočtov miest
zdroje pre mestá, obce a VUC na
a obcíbez nav'Íšenia zdrojov' K m
riplné financovanie nielen platov
v roku 2007 mestá a obce finanzamestnancov , ďe aj komplexcova|i7,4 mil. prepočítanch žianei prevádzkv šk l, wátane zakov, tak v roku 2020 financujri 9'5
beĹpeeenĺa podmienok štátnych
vzdelávacích programov. To, že mil. prepočítanych žiakov, teda o
si trito kompetenciu štát ďhšie 2 mil. viac ako v roku 2007 bez
dalšieho zdroja financií.
pridania
neplní smerom k zá{<Iadn m ško_
Sumár je nasledovn - na záklrĺm, sp sobuje, že mestá a obce
na základné školy vynakladaji z lade zásahov do fiškÁlnej decenvlastn ch zdrojov priemerne roč- trelizíciezo stľany štátu mestá a
ne približne 8,5 - 9 mil. Toto číslo obce od ľolru 2009 priplácajri na
regionálne školstve pľiemeľne
sa pľavdepodobne v budricnosti
ročne l00 až27o mil. guľ oproti
zvyši, keďže minuly rok ministerswo uhradilo zĺíkladn m školám v ške prostriedkov získan ch z
prerozdelenia v nosu dane fYv rámci zákonného dohodovaciezick chos b.
ho konania len27 o/o Potr.rdenYch

nárokoĺ rozdiel je

prilb|iŽne 57

mil. eur. Kto tieto zdtoje zaPlati,
opäť len mestá a obce?
-D
kazom je aj skutočnosĹ že od

roku 2017 nekľyje rast prevádzko-

vého normatívu zá{<ladn ch šk l
ani inflačnévplyvy v jednotlivych

rokoch, ani nráklady na vzdelávanie pedagogiclc ch a odborn ch
zaméstnancov alebo nĺíkladyna
samotn v chovno-vzdelávací
Proces.

Vyhlásenie

o tom, že treba

cenírahzovať regionálne školswo

nielen zo stľany ministerstva

ch centrál, je

aj

pľeto
zaujimavé. Treba ho viac opierať o fakry ako pociry Najmä pľi
riadení školswa potľebujeme

odborov

riprimnosť a odvahu, nie ďalšie

g ly,,do vlastnej

v konn

siete"-

}ozef

TURČÁNY,

podpredseda ZMOS

hradlteľné miesto v ochrane
zdravia aj majetku. Napriek
tomu m žu'vznikn ť situácie, že l'udia maj pocit obťaŽovania nočn m svietením.
Aj tento aspekt skrlmalo
Združenie miest a obcí Slo
venska.

Obmedzuje osvetlenie

lt'dí?

V prieskume, ktor Združenie miest a obcí Slovenska
vo vztahu k verejnému osvetlenlu ľealizovalo na prelome
rokov sme sa okrem iného

p tali staľostov a primáto

vašich obyrov:
"obmedzuje
vateľov
nočnésvetlo z pouličn ch lámp svĺetiacich do
obytnych priestorov?" Podľa
77-, I Vo neobmedzuje, ani
v s časnosti, ani v minulosti
neevidovali sťažnostina
tento problém. Pre
L7, 9 Yo resPondentov to bol
v minulosti problém, ktoď
však vyriešili. Celkovo 4, 5 oÁ
op tan ch konštatovalo,Že
to v s časnosti eviduj ako
pľoblém.K tejto otázke sa

nevedelo lryjadľit 3,9 96 ľes
pondentov ä a; 9 % uviedlo
lnri odpoveď.

Doba zapínania

osvctlenia

Starostov a primátorov sme
v prieskume neobišli ani zis.
ťovanÍm toho, či obwateľom
obcía miest vyhovuje doba
zapínan ia verejného osvetlenia. Spokojnosť obryatel'ov

so zapĺnaním verejného
osvetlenia vYjadrilo 88,3 %
starostov a primátorov. Pod_

ťa Ĺ,4 % respondentov táto
doba zapÍnania obwateľom
neryhovuje at-,4Yo oP tan ch na nevedelo vyiadľiť.
V sledky pľieskumu s
podkladmi na ďalšiu prácu
v rámci náľodného projektu
zMos s náanom Modernizácia miestnej rizemnej sanlospľávy, ktoď je realizovan
vďaka podpore z Eur pske'
ho sociálneho'Íondu v rámci
operačného programu EÍektíVna verejná správa.
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