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ŠKOLSTVO

Nami navrhované zmeny stoja na 3 základných princípoch:

Súčasný stav

1/ Väčšia sloboda a zodpovednosť pre školy.

Od vzniku samostatného Slovenska viedlo rezort školstva
už 20 ministrov, čo sa prejavilo minimálnymi systémovými
zmenami alebo zlepšeniami. Hoci s pomocou odborníkov
vzniklo viacero reformných materiálov či analýz problémov
školstva (naposledy Učiace sa Slovensko), ich realizácia
v praxi stroskotala a očakávané pozitívne zmeny nenastali.
Rezort školstva je tiež často obeťou nesystémových či
populistických krokov politikov, ako napríklad zvyšovanie
a znižovanie počtu hodín vybraných predmetov či návrhy
na vznik úplne nových predmetov bez zohľadnenia potrieb
vzdelávania.

2/ Kvalitnejší systém vzdelávania.
3/ Efektívne fungujúci rezort.

Naše ciele
1/ Zvýšenie platov učiteľov.
2/ Sfunkčnenie organizácií ministerstva školstva.
3/ Nastavenie základných vzťahov aktérov vzdelávania.
4/ Zefektívnenie siete základných škôl.
5/ Zefektívnenie siete stredných škôl.
6/ Skvalitnenie vysokého školstva.
7/ Otvorenie trhu s učebnicami.
8/ Obsahové zmeny vo vzdelávaní.
9/ Zlepšenie uplatnenia absolventov.
10/ Zefektívnenie systému duálneho vzdelávania.
11/ Zjednotenie financovania školstva.

Chod školstva komplikuje tiež rozsiahla školská legislatíva
a množstvo priamo riadených organizácií, 456 ktoré
vykonávajú samostatne svoje činnosti (napr. zisťovanie
vedomostí žiakov, inšpekcia, vzdelávanie učiteľov, inovácie
v obsahu vzdelávania a pod.), ale nie sú dostatočne
koordinované
a málo spolupracujú. Navyše, ich vysoký počet a s tým
spojené financovanie zo štátneho rozpočtu sa neodráža
na vyššej úrovni vedomostí žiakov alebo kvalitnejšom
fungovaní škôl.
V roku 2013 po politickom zásahu strany Smer-SD vznikol
vo financovaní školstva neprehľadný a potenciálne
neefektívny systém, keď sa školy začali financovať z dvoch
hlavných zdrojov: z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly
ministerstva vnútra. Toto rozdelenie sa v súčasnosti
prejavuje aj v oblasti riadenia, čo zmätok a neefektivitu
iba podporuje.
Platové ohodnotenie našich učiteľov zaostáva nielen
za priemerom platov učiteľov v členských štátoch EÚ,
ale aj za priemerným platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí
na Slovensku. V roku 2017 stredoškolský učiteľ zarábal
iba 67 % priemerného platu slovenského zamestnanca
s vysokoškolským vzdelaním pracujúceho na plný úväzok,
pričom priemer krajín OECD bol 93 %. 457

456

457

Rozpočtové organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Výskumná agentúra, Medzinárodné
laserové centrum, Metodicko-pedagogické centrum, Národné športové centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Slovenská pedagogická knižnica,
Slovenský historický ústav v Ríme, Štátna školská inšpekcia, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav. Príspevkové organizácie:
Antidopingová agentúra SR, Centrum vedecko-technických informácií SR, Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, IUVENTA, Národný ústav celoživotného
vzdelávania, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
OECD, Education at a Glance 2019 OECD Indicators, s. 411, 2019.
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V posledných desaťročiach školstvo nereagovalo na
demografické zmeny a z toho vyplývajúci výrazný pokles
žiakov. To vyústilo do väčšieho množstva škôl s menším
počtom žiakov, ktoré musia byť dofinancované nad rámec
systému normatívneho financovania, pretože nedokážu
fungovať s objemom financií, ktoré na počet svojich žiakov
dostanú.
Za najsilnejší dôkaz kritického stavu vzdelávacieho systému
však považujeme jeho dosah na vedomosti našich detí.
Výsledky v medzinárodných meraniach PISA 458
sú podpriemerné a kontinuálne klesajú. Alarmujúce sú
rovnako výsledky monitorovania čitateľskej gramotnosti
PIRLS, 459 či matematickej a prírodovednej gramotnosti
TIMSS. 460 Posledné meranie TIMSS ukázalo, že slovenskí
žiaci už v 4. ročníku základnej školy nedosahujú ani len
priemerné výsledky krajín EÚ a OECD.
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Čitateľská gramotnosť

VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH ŽIAKOV V TESTOCH
PISA V POROVNANÍ S PRIEMEROM KRAJÍN OECD
Ako jedny z popredných medzinárodných meraní testy PISA
sledujú u 15-ročných žiakov prioritne tri hlavné gramotnosti
uvedené v grafoch, ako aj finančnú gramotnosť či tímové
riešenie problémov. Do posledného merania v roku 2018
sa zapojilo 80 krajín.
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PISA je medzinárodné meranie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti u 15-ročných študentov. Koná sa každé tri roky pod záštitou OECD
a Slovenská republika sa doňho zapája od roku 2003.
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl, ktoré sa koná každých 5 rokov.
Slovenská republika sa ho zúčastňuje od 2001.
Štúdia TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zisťuje vedomosti a zručnosti z matematiky a prírodných vied u žiakov 4. ročníka ZŠ a 8. ročníka ZŠ
(a 4. ročníka osemročných gymnázií). Rovnako ako PIRLS sa uskutočňuje pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement –
Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania). Koná sa každé štyri roky a Slovenská republika sa do štúdie zapája od roku 1995.

Zvýšenie platov učiteľov

2/

Nízke platy učiteľov sú jedným z kľúčových problémov školstva
a ich zvýšenie považujeme za predpoklad pre kvalitné
budúce personálne zabezpečenie škôl. Podľa dostupných
údajov sa priemerný vek učiteľov v regionálnom školstve
každoročne zvyšuje, a to aj napriek tomu, že evidujeme
vysoký počet absolventov pedagogických fakúlt.

Počas nasledujúceho obdobia navrhneme, aby základný
nástupný plat učiteľa dosahoval výšku priemernej
mzdy za posledné dostupné obdobie.

Tento stav je aj dôsledkom neatraktívnosti učiteľskej profesie,
či už z dôvodu klesajúceho spoločenského statusu učiteľov,
ale aj z finančných dôvodov, keďže mzdové ohodnotenie
učiteľov nedokáže konkurovať mzdovému ohodnoteniu
ponúkanému v iných oblastiach hospodárstva. Ak chceme,
aby naše deti učili kvalitní učitelia, musíme prestať očakávať,
že za podpriemerné platy získame nadpriemerne kvalitných
zamestnancov. Zmyslom citeľného zvýšenia platov je zmeniť
tento stav a zatraktívniť toto povolanie pre budúcich učiteľov.
Na dosiahnutie tohto cieľa je rovnako nutné skvalitniť
vyučovanie pedagogiky na vysokých školách.
V súčasnosti je tiež badať tlak na odmeňovanie učiteľov
na základe výsledkov. Je potrebné však mať na pamäti,
že vzhľadom na rozdielne sociálno-ekonomické zázemie
žiakov, rozdielne materiálne podmienky škôl či regionálne
rozdiely narazí jednoduché porovnávanie výsledkov škôl
na množstvo vonkajších faktorov, na ktoré školy, či ich
učitelia, nemajú dosah. Potrebujeme preto zaviesť systém,
ktorý pri odmeňovaní pedagógov zohľadní nielen dĺžku
praxe a kvalifikáciu, ale aj ich aktivitu a výsledky. Základné
plošné zvyšovanie ohodnotenia učiteľov preto navrhujeme
doplniť o pohyblivé zložky, ktoré budú zohľadňovať výsledky
a aktivitu učiteľov.

Riešenia SaS:
1/
Navrhujeme zvýšenie mzdy začínajúcich učiteľov na výšku
priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2018 (1 013 eur)
a zachovanie mzdových rozdielov medzi 6. až 9. platovou
tarifou.

461

Rozdiel medzi systémom od 1.1.2020 a navrhovaným
systémom platov učiteľov:
Tabuľka

Súčasný systém platov učiteľov
Platová tarifa
Mzda

6

7

8

9

915,00

998,50

1 118,00

1 251,50

Navrhovaný systém platov
učiteľov
Platová tarifa
Mzda

6

7

8

9

1 013,00

1 105,50

1 237,50

1 385,50

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/files/2_spt_pz_pt_1_2020.pdf

3/
Novelizáciou Zákona o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch (138/2019 Z. z.) navrhujeme
ustanoviť zánik pracovného pomeru po dosiahnutí
dôchodkového veku s možnosťou opakovaného predĺženia
pracovnej zmluvy na dobu jedného roku. V súvislosti s ďalej
uvedenými opatreniami očakávame aj pokles počtu učiteľov
do 5 %. V nadväznosti na platové zmeny a zmenu
spoločenského statusu učiteľov očakávame, že s odstupom
niekoľkých rokov narastie záujem o prácu učiteľa, ako aj
o štúdium pedagogických smerov na vysokých školách,
a tým bude možné sprísniť nároky na štúdium v prvých
ročníkoch.
4/
Do obdobia 4 rokov vytvoríme systém motivačného
odmeňovania škôl, ktoré bude súčasťou normatívu.
Jeho hlavnou zložkou bude odmeňovanie za pridanú
hodnotu 461 a uplatniteľnosť absolventov podľa jednotlivých
okresov.

Pridaná hodnota sleduje rozdiel či nárast vo vedomostiach žiaka za dané obdobie. Pre základné školy je možné aktuálne sledovať nárast vedomostí žiakov medzi piatym
a deviatym ročníkom v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika (Testovanie 5 a Testovanie 9). Pre stredné školy je možné sledovať nárast vedomostí
zo slovenského jazyka porovnaním výsledku Testovania 9 a externej (písomnej) časti maturity.

162

Na základných školách budeme pokračovať
v nastavenom procese sledovania pridanej hodnoty
pre matematiku a slovenčinu. Pre určité okresy
doplníme sledovanie prírodných vied a cudzích
jazykov.

5/
Zavedieme príplatok na životné náklady pre učiteľov
pracujúcich v oblastiach a regiónoch s vysokými životnými
nákladmi.
6/
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Pre stredné školy sa bude pridaná hodnota naďalej
sledovať v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Sledovanie rozšírime o cudzí jazyk so vstupným
overením v prvom ročníku (porovnané s externou
časťou maturity). V prípade rozšírenia či zavedenia
maturity z matematiky pre vybrané odbory budeme
sledovať aj tento predmet v porovnaní s T9.

Vzdelávacie a športové poukazy nahradíme
voľnočasovými poukazmi, ktoré budú môcť školy
využívať na ohodnotenie učiteľov, ktorí vedú voľnočasové
a mimoškolské aktivity žiakov.
7/
Na základe opatrení 463 zavedených na úrovni samospráv
odporučíme samosprávam zaviesť dodatočné riešenia
v oblasti odmeňovania učiteľov.

Súčasťou motivačného odmeňovania budú
aj mimoriadne výsledky škôl a účasť na súťažiach
či olympiádach a v prípade stredných škôl aj uplatnenie
absolventov 462 (pozri kapitolu 10).

Graf

Pridaná hodnota škôl v závislosti od ich dosiahnutej úspešnosti v T9 a EČ MS SJL (2011 - 2015)
B. Stredné odborné školy vrátane konzervatórií
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Každoročne sú súťaže uvedené v Pedagogicko-organizačných pokynoch na daný školský rok.
Navrhované opatrenia na základe skúseností zo samospráv:
Zaviesť úhradu mimovyučovacej činnosti (krúžky, semináre, súťaže a iné aktivity po vyučovaní, ktoré učitelia nemajú uhradené zo vzdelávacích poukazov).
Zvýšiť príplatok pre začínajúceho učiteľa (podľa potreby zvýšenia dopytu).
Zvýšiť odchodné pre učiteľa v dôchodkovom veku (s cieľom podporiť generačnú obmenu).
Zaviesť úhradu jazykového vzdelávania učiteľov (s cieľom zvyšovania kvalifikácie).
Zaviesť úhradu doplňujúceho pedagogického štúdia (s cieľom zjednodušiť odborníkom z praxe prechod do školstva).
Zaviesť príplatok za inovatívne a bilingválne odbory (s cieľom uľahčiť nábor kvalifikovaných učiteľov).

Sfunkčnenie organizácií
ministerstva školstva
V gescii ministerstva školstva pôsobí 17 organizácií,
ktoré sa venujú špecifickým úlohám, napríklad tvoria
obsah vzdelávania, metodiku pre učiteľov či overujú
a zisťujú úroveň vedomostí žiakov. Ministerstvo školstva
cez svoj rozpočet financuje 11 rozpočtových organizácií
a 6 príspevkových organizácií. V súčasnosti sa úlohy
niektorých organizácií prekrývajú a ich prácu vníma
prax ako neefektívnu. Navyše, pri plnení úloh často
nespolupracujú, a teda v konečnom dôsledku nepomáhajú
zvyšovať úroveň vzdelávania tak, ako sa očakáva. Ich veľký
počet (Česká republika má podobných organizácií 12,
Poľsko 10) a prekrývanie kompetencií považujeme za jeden
z dôvodov ich nedostatočného fungovania.
Predpokladom funkčného systému vzdelávania je funkčný
rezort, a preto je nutné nanovo zadefinovať náplň práce
a rozdelenie úloh kľúčových organizácií, zefektívniť ich
chod a zabezpečiť, aby boli nápomocné učiteľom, školám
aj ministerstvu pri zlepšovaní vzdelávacieho systému.
Hlavnými organizáciami po úprave úloh, rozsahu ich práce
a odbornej náplne budú:

Riešenia SaS:
8/
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) sa bude venovať
inováciám v oblasti vzdelávania a s nimi súvisiacemu
vzdelávaniu učiteľov. V spolupráci s učiteľmi a s použitím
najlepších skúseností z praxe bude vytvárať zmeny v obsahu
vzdelávania v pravidelných 6-ročných plánovaných
intervaloch (pozri kapitolu 9 Obsahové zmeny vo vzdelávaní)
a následne v nadväznosti na ne vytvorí celoplošné
vzdelávanie pre učiteľov. Jeho úlohou bude uskutočňovať
tieto zmeny aj v reakcii na zistenia NÚCEM či ŠŠI. Vzdelávanie
učiteľov sa prioritne sústredí na inovatívne metódy
vyučovania a nové prístupy, podporu medzipredmetovej
či blokovej výučby, rozvíjanie samostatného a kritického
myslenia u žiakov, ako aj rozvíjanie prierezových
gramotností (pozri kapitolu 9). ŠPÚ vytvorí aj systém
odborného a metodického poradenstva pre územnú
samosprávu v oblasti riadenia preneseného výkonu
štátnej správy v školstve (napr. vzdelávanie zamestnancov
školských úradov).
9/

1/

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).

2/

Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM).

3/

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI).

464

Touto zmenou umožníme, aby aktéri v školskom systéme (samosprávy, zriaďovatelia) mohli oslovovať NÚCEM na uskutočňovanie individuálnych meraní podľa
vlastnej potreby.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
(NÚCEM) sa zmení z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.464
NÚCEM bude zisťovať aktuálnu úroveň výchovno-vzdelávacieho
procesu, identifikovať kľúčové problémy, navrhovať
stratégie a odporúčania na zvyšovanie úrovne jednotlivých
škôl, pričom ŠPÚ bude mať za úlohu poskytnúť školám
relevantné metodické a didaktické usmernenia. Tieto
opatrenia sa budú realizovať predovšetkým po spracovaní
výsledkov národných a medzinárodných meraní ako
Testovanie 5, Testovanie 9, PISA, TIMSS, PIRLS či pri sledovaní
hodnôt a postojov žiakov. NÚCEM poskytuje analýzy
výsledkov žiakov, či ich tendencie, ale následne tieto údaje
nevyužívajú metodické organizácie ako ŠPÚ. Testovania
budú vypracované v spolupráci s OECD. Výsledky z meraní
a ich analýzu bude NÚCEM poskytovať aj samotným
školám spolu s individuálnymi odporúčaniami v spolupráci
s ostatnými organizáciami.
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10/
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude fungovať ako
podporný orgán pre jednotlivé školy. Návštevy inšpekcie
budú mať za cieľ na základe svojich zistení poskytovať
konštruktívne riešenia problémov školy, podávať návrhy na
zlepšenie a zároveň zbierať informácie z terénu, ktoré bude
ŠŠI spolu s NÚCEM komunikovať ŠPÚ ako poskytovateľovi
vzdelávania učiteľov.
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11/
Každé dva roky Testovanie 5 a Testovanie 9 rozšírime
o otázky zamerané na témy ako environmentálne
povedomie či hodnoty a postoje žiakov.
12/
Zjednodušíme organizáciu maturity zvýšením počtu
distribučných centier (v roku 2019 to bolo 41) do každého
okresného mesta (79). Doručovanie maturitných testov
do školy do budúcnosti zabezpečíme prostredníctvom
štátom povereného subjektu (Policajný zbor).
13/
Spustíme národný projekt prípravy elektronickej
maturity a testovania financovaný z prostriedkov
EÚ určených na podporu vzdelávania. V rámci projektu
budú môcť školy požiadať o počítače a licencie
na zabezpečenie elektronických maturít.

Okrem štátom poskytovaného vzdelávania sa medzi
vzdelávanie učiteľov budú radiť aj certifikované odborné
učiteľské konferencie či semináre.
16/
Vytvoríme mentorský systém založený na digitálnom
zdieľaní učebných materiálov a portfólií učiteľov.
17/
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
bude udržovať systém poradní poskytujúcich podporu
v psychologickej a špeciálno-pedagogickej oblasti,
a to vrátane špeciálno-pedagogickej starostlivosti
pre deti vo veku 0 – 3 roky, ktorá v súčasnosti
v systéme absentuje.
18/
Znížime počet rezortných organizácií.465Vychádzame
pritom tak z interných analýz, ako aj z verejne dostupných
štúdií. 466 Hlavným účelom zmien je sfunkčnenie samotných
organizácií, zefektívnenie ich práce v zmysle podpornej
činnosti pre školy a učiteľov a s tým súvisiace zvýšenie
kvality poskytovaného vzdelávania. Uvedenými zmenami
odhadujeme ročné úspory vo výške 20 miliónov eur,
ktoré budú následne investované do prostriedkov
na učebnice (pozri kapitolu 8 Otvorenie trhu s učebnicami).

14/
Pre potreby škôl bude na internete NÚCEM zverejňovať
vzorové materiály a úlohy pre jednotlivé medzinárodné
merania.
15/
Vytvoríme a spustíme systematický plán vzdelávania
učiteľov zameraný hlavne na rozvíjanie troch gramotností:
čitateľskej, matematickej a prírodovednej. V súčasnosti
absentuje koncepčný plán vzdelávania učiteľov, ako aj
kvalitné vzdelávanie prínosné pre učiteľov. Na vzdelávaní
sa budú podieľať všetci relevantní aktéri a každý rok
sa bude aktualizovať na základe spätnej väzby od učiteľov.

465
466

Organizácie sa budú rušiť alebo zlučovať k 1. dňu nasledujúceho rozpočtového roka so súhlasom ministerstva financií na základe zákona č. 523/2004 Z. z. Pri zlučovaní
nastane zmena zriaďovacej listiny nástupnickej organizácie a dôjde k prechodu majetku a práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nástupnickú organizáciu.
Analýza činností Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (2010).

Schéma

Navrhovaná štruktúra organizácií Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR:

ŠPÚ

NÚCEM

ŠŠI

MPC

Iné subjekty

DSZSU

NÚCŽV

MLC

ŠIOV

SHÚR

ADA SR

CVTI SR

IUVENTA

NŠC

APVV | VA

VÚDPaP

SPK

Ministerstvo
kultúry

Zoznam použitých skratiek
ŠPÚ | Štátny pedagogický ústav | NÚCEM | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | ŠŠI | Štátna školská inšpekcia
MPC | Metodicko-pedagogické centrum | NÚCŽV | Národný ústav celoživotného vzdelávania
ŠIOV | Štátny inštitút odborného vzdelávania | DSZSU | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov,
MLC | Medzinárodné laserové centrum | SHÚR | Slovenský historický ústav v Ríme | SPK | Slovenská pedagogická knižnica
ADA SR | Antidopingová agentúra SR | CVTI SR | Centrum vedecko-technických informácií SR
NŠC | Národné športové centrum | APVV | Agentúra na podporu výskumu a vývoja,
VA | Výskumná agentúra | VÚDPaP | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
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Nastavenie základných vzťahov
aktérov vzdelávania
Jednotliví aktéri v oblasti školstva spoločne s legislatívou
majú na úrovni štátu plniť zjednocujúcu funkciu systému
vzdelávania. Približne 1 500 obcí je zriaďovateľom základnej
školy, pričom viaceré z nich majú na zabezpečenie svojich
zriaďovateľských úloh nedostatočné administratívne
a odborné kapacity. Popritom sú zriaďovateľmi škôl
aj iné právnické a fyzické osoby. Škola ako subjekt práv
a povinností je nedostatočne definovaná. Pre hospodárenie
škôl a ich administratívne fungovanie platia rôzne pravidlá
v závislosti od toho, kto je jej zriaďovateľom. To spôsobuje
neprehľadnosť v posudzovaní efektivity vynakladaných
prostriedkov a jej verejné odpočtovanie. Nedôslednosť
zákonov a riadiacich aktov vo vzťahu ku školám, spolu
s financovaním a vplyvom z dvoch ministerstiev (pozri
kapitolu 12 Zjednotenie financovania školstva) spôsobuje
zmätok v kompetenciách a umožňuje rôzne, aj účelové
výklady a prispôsobovanie si pravidiel jednotlivými aktérmi.
Preto je potrebné nanovo zadefinovať kompetencie
a zodpovednosti jednotlivých hlavných aktérov a určiť
presnejšie pravidlá. Výsledkom budú jednoznačnejšie
vzťahy, adresnejšia zodpovednosť a efektívnejšie fungovanie.

Riešenia SaS:
19/
Zjednotíme všetky kompetencie v oblasti riadenia
a rozhodovania o financovaní regionálneho školstva
pod ministerstvo školstva (pozri kapitolu 12).
20/
Každá škola a školské zariadenie, ktoré sú prijímateľom
verejných zdrojov alebo plnia štátom organizované funkcie
a sú zaradené do siete škôl, budú mať právnu subjektivitu
„školskej právnickej osoby“ (ŠPO) definovanej
v zákone, a to nezávisle od toho, kto ju zriaďuje.

467

468

Pre všetky ŠPO budú platiť jednotné základné pravidlá
ekonomického fungovania, hospodárenia a účtovníctva
a právnych vzťahov. 467
ŠPO bude môcť podnikať podľa osobitných predpisov
za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne
účelnejšie využitie jej majetku.
Financovanie Školskej právnickej osoby bude
postavené na normatívnom princípe, pričom bude
zabezpečované výlučne z kapitoly ministerstva
školstva a finančné prostriedky budú poukazované
priamo ŠPO.
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
a z ekonomickej činnosti vrátane podnikania ŠPO
budú viazané na podporu výchovy a vzdelávania.
21/
Bilingválne školy a osemročné gymnáziá navrhujeme
presunúť do zriaďovateľskej kompetencie VÚC.
22/
Presadíme legislatívne zmeny, ktoré odstránia situáciu,
keď jeden zriaďovateľ rozhoduje v konflikte záujmov
o školách iných zriaďovateľov.468
23/
Prehodnotíme súčasnú sieť škôl a školských zariadení
z pohľadu tých, ktoré dlhodobo neposkytujú vzdelávanie
a výchovu, avšak nikdy nedošlo k ich vyradeniu,
ktoré zákon vyžaduje.

Zefektívnenie siete
základných škôl
Problémom základného školstva je úbytok žiakov v školách,
ktorý je spôsobený demografickým poklesom a veľkou
rozdrobenosťou škôl na celom Slovensku. V súčasnosti
nemá viac ako štvrtina základných škôl viac ako 50 žiakov.
Počet žiakov klesal výraznejšie ako počet škôl, a preto má
Slovensko pomerne veľké množstvo malých škôl.

Školským právnickým osobám umožníme, okrem iného, vytvárať účelové zoskupenia – „klastre“ (lokálne, regionálne) a svoju agendu (účtovnú, daňovú, mzdovú,
technickú a pod.) organizovať spoločne. Budú tiež môcť v rámci klastrov vytvárať odborné zoskupenia, v rámci ktorých budú rozvíjať a vylepšovať svoje pedagogické
a výchovné programy, spoločne organizovať svoj spôsob fungovania, organizáciu vyučovania, do istej miery aj obsah vzdelávania a ďalšie odborné a vecné atribúty svojej činnosti.
V školstve máme niekoľko zriaďovateľov (okresný úrad, obec, VÚC, súkromný či cirkevný zriaďovateľ), ktorí v rámci rozhodovacích právomocí môžu byť v konflikte záujmov,
ako napríklad pri určovaní počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií, pri zriadení školy alebo školského zariadenia či prideľovaní financií školám.

Veľké množstvo škôl s nízkym počtom žiakov vplýva
v prvom rade na kvalitu poskytovaného vzdelania.
Nedostatok financií a fungovanie škôl neraz spôsobujú,
že niektoré školy nedokážu poskytovať žiakovi rovnako
dobré podmienky, podnetné prostredie, ponuku krúžkov,
mimoškolské aktivity či skúsenosti v takej miere, ako to robia
väčšie školy. Niektoré menšie školy v dôsledku nedostatku
financií môžu mať problém samostatne zabezpečiť
dostatok učiteľov či materiálne vybavenie potrebné
na kvalitnú výučbu. Okrem dosahov na kvalitu výučby

vedie nezlučovanie týchto škôl aj k plytvaniu financiami.
Podľa zistení Útvaru hodnoty za peniaze majú menšie
plnoorganizované školy do 50 žiakov na druhom stupni
nižší podiel odbornosti, a to 64 % oproti 88 % pri školách
s počtom žiakov nad 250. Menšie školy taktiež zaostávajú
v materiálnom vybavení (napr. telocvične, knižnice).469
„Ak by kompenzačný príspevok chránil iba žiakov prvého
stupňa základnej školy, celková úspora by už po zohľadnení
zvýšených výdavkov na dopravné bola 15 mil. eur.“ 470

Tabuľka

Vybavenie základných škôl (2014)
počet škôl

počet žiakov
na IKT

% škôl
s knižnicou

% škôl
s telocvičňou

počet škôl

38 %

21

3,30

45 %

10 %

560

58 %

373

6,18

41 %

13 %

104

63 %

70 %

400

6,02

0%

33 %

3

6,22

65 %

81 %

662

5,96

100 %

0%

1

5,14

65 %

72 %

1 456

3,77

45 %

11 %

668

počet žiakov
na IKT

% škôl
s knižnicou

% škôl
s telocvičňou

pod 50

3,29

57 %

51 – 150

3,95

67 %

151 – 250

4,56

251+
spolu

počet žiakov

Zdroj: Inštitút vzdelávacej politiky, 2016

Súčasná situácia preto odráža potrebu zefektívniť sieť
základných škôl. Vzhľadom na polohu školy, ako aj jej
vyučovací jazyk je nutné cez správne nastavený normatív
zachovať a dofinancovať neplnoorganizované školy
(tzv. málotriedky a základné školy iba s 1. až 4. ročníkom)

v takých prípadoch, keď sa v dostupnej blízkosti bydliska
žiaka iná škola vyučujúca v danom jazyku nenachádza.
Rovnako sa zefektívnenie siete nesmie týkať špeciálnych
škôl.

PROGNÓZA REFERENČNEJ POPULÁCIE ŽIAKOV ZŠ

stupeň ZŠ je referenčnou skupinou obyvateľstvo vo veku
od 10 do 14 rokov. Tá sa od roku 2000 do roku 2015 znížila
o 35 % zo 401-tisíc na 262-tisíc. Od roku 2015 nastúpila
rastová fáza, ktorá pretrvá až do roku 2025 a počet 10- až
14-ročných sa zvýši o 10 %. Skupinu žiakov končiacich
na ZŠ reprezentuje skupina obyvateľstva 15-ročných.
Ich počet podľa prognózy klesá do roku 2017 a po tomto
období od roku 2018 nastupuje rastová fáza s priemerným
medziročným dvojpercentným rastom a do roku 2025
sa má zvýšiť na takmer 58-tisíc. 471

Jednou z referenčných skupín obyvateľstva pre ZŠ sú deti
vo veku 6 rokov. Od roku 2000 až do roku 2008 klesal ich
počet priemerným trojpercentným tempom za rok. Rastová
fáza nastala od roku 2009 a podľa demografickej prognózy
sa skončila v roku 2017. Od roku 2017 do roku 2025 by sa
mal počet 6-ročných detí znížiť zo 61-tisíc na 57-tisíc. Ďalšou
referenčnou skupinou pre prvý stupeň ZŠ sú deti vo veku
od 6 do 9 rokov. Od roku 2017 nasleduje oscilácia a počet
6- až 9-ročných do roku 2025 mierne poklesne. Pre druhý

469
470
471

Inštitút vzdelávacej politiky, Možnosti racionalizácie siete základných škôl, s. 26, 2016.
Útvar hodnoty za peniaze, Revízia výdavkov na vzdelávanie, Záverečná správa, s. 39, 2017.
CVTI, Vývojové tendencie ukazovateľov materských, základných a stredných škôl, s. 5 – 6, 2017.
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Zdroj: CVTI SR
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Vývoj počtu žiakov tried, a učební na ZŠ
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Tabuľka

Demografický vývoj na základných školách
Rok

Žiaci

2000

650 966

2018

447 092
- 203 874
-31,4 %

Rozdiel

Školy

Učitelia

Triedy

2 447

40 352

29 093

266

22,4

16,1

2 087

36 048

23 787

214,2

18,8

12,4

-390

-4 304

-5 306

-51,8

-3,6

-3,7

-14,7 %

-10,7 %

-18,2 %

-19,5 %

-16,1 %

-23 %

ZDROJ: CVTI SR (2000, 2018), PREPOČTY IVP, VLASTNÉ PREPOČTY

Veľkosť školy

Veľkosť triedy

Žiaci na učiteľa

Počet žiakov klesal rapídne, no počet škôl klesal len
veľmi pomaly. Školy s malým počtom žiakov nedokážu
ekonomicky fungovať z objemu financií, ktorý na žiakov
dostanú, a musia byť často dofinancované nad rámec
týchto prostriedkov.
Pri základných školách platí, že pokiaľ má škola menej
ako 250 žiakov, dostáva kompenzačný príspevok.
Jednoducho povedané: čím menšia škola, tým viac financií
dostáva na jedného žiaka. Zmyslom zvýšeného normatívu
je kompenzovať škole menší počet žiakov a zabezpečiť, aby
mohla fungovať. Avšak prax ukazuje, že tento systém vedie
k menej kvalitnej, neefektívne fungujúcej a rozdrobenej sieti
škôl. Zároveň pri najmenších školách nestačí ani zvýšený
normatív, a preto musia byť dofinancované aj inými
spôsobmi. Štát nemotivuje malé školy, aby sa spájali,
a tým poskytovali žiakom lepšie personálne a materiálne
kapacity, ale, naopak, podporuje vznik menších, a tým
aj nákladnejších škôl. Neefektívnosť siete škôl dokazuje aj
fakt, že až 66 % základných škôl má menej ako 250 žiakov
a poberá zvýšený normatív. Približne štvrtina základných
škôl má menej ako 50 žiakov a tieto školy navštevujú
dokopy menej ako 3 % všetkých žiakov.

Riešenia SaS:
24/
Navrhujeme kompenzačný príspevok znižovať počas 4
rokov tak, aby mali menšie školy výhodu dlhšieho obdobia
na prispôsobenie sa ako väčšie školy. Úplným zrušením
kompenzačného príspevku a jeho prerozdelením by sme
dosiahli zvýšenie normatívu o približne 160 € na každého
žiaka.
25/
Školy, ktoré nedokážu poskytovať žiakom vhodné materiálne
a personálne podmienky na výučbu, navrhujeme zlúčiť
do väčších celkov, ktoré budú fungovať efektívnejšie.
V prípadoch, keď sa budú zlučovať školy, ktoré nie sú
v bezprostrednej blízkosti, zavedieme školské autobusy. 472
26/
Výnimky z tohto pravidla budú udeľované školám,
ktoré bude potrebné zachovať. Výnimky budú udelené
prioritne vtedy, keď v dostupnosti školy nebude iná ZŠ, kde
by sa žiaci mohli vzdelávať vo svojom jazyku. Tieto prípady
už dnes stanovuje § 29 zákona č. 245/2008 (školský zákon).

Tabuľka

Návrh postupného znižovania hodnoty zvýšených koeficientov
0. rok

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

Počet žiakov

Koeficient

Počet žiakov

Koeficient

Počet žiakov

Koeficient

Počet žiakov

Koeficient

Počet žiakov

Koeficient

25

1,495

25

1,495

25

1,495

25

1,326

25

1,1

50

1,495

50

1,495

50

1,495

50

1,225

50

1

75

1,495

75

1,495

75

1,326

75

1,1

100

1,495

100

1,495

100

1,225

100

1

125

1,495

125

1,326

125

1,1

150

1,495

150

1,225

150

1

175

1,326

175

1,1

200

1,225

200

1

225

1,1

250

1

472

Nenormatívny príspevok na dopravu sa bude financovať z projektov EÚ pre obce, v ktorých sa nenachádza škola.
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27/
Výnimku bude udeľovať ministerstvo školstva na dobu
určitú a bude ju môcť predlžovať. Rozhodnutie o jej udelení
bude založené na analýze ZŠ, ktoré majú pod 250 žiakov
(tvoria asi 66 % celkového počtu ZŠ) a na definovanom
a transparentnom procese s jasnými kritériami ako lokalita,
vyučovací jazyk, dopravné spojenia, výsledky (v ktorých
musíme zohľadniť, koľko je žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia) a na základe toho nastaviť
podmienky na to, ktoré školy majú dostať výnimku a musia
byť zachované.

Často spomínanými problémami sú kvalita dostupných
učebníc, ich neefektívny systém dodávania do škôl, ako
aj fakt, že za mnohé učebnice musia rodičia platiť. Tieto
problémy navrhujeme vyriešiť postupným otvorením trhu
s učebnicami. Školy nebudú dostávať iba jeden štátom
vybraný typ učebníc, ale budú si učebnice samy objednávať
a zabezpečovať ich v dostatočnom počte.

29/

V súčasnosti Slovensko ako jedna z mála krajín neumožňuje
školám samostatne vyberať a nakupovať si učebnice.
Spravidla ich centrálne obstaráva ministerstvo školstva
a následne dodáva jednotlivým školám. Školy majú
na výber dva typy učebníc – učebnice so schvaľovacou
doložkou hradené ministerstvom školstva alebo učebnice
s odporúčacou doložkou, ktoré však ministerstvo školstva
nemusí platiť a zvyčajne si ich tak hradia školy samy cez
príspevky rodičov. Takmer všetky školy sú preto odkázané
na jeden typ učebníc, ktoré hradí štát – bez ohľadu na to,
či sú kvalitné a či vyhovujú potrebám škôl a žiakov.

V zákone o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení (č. 597/2003 Z. z.) upravíme možnosť
dofinancovať chod školy z vlastných zdrojov zriaďovateľa.
Ide o bežnú prax, ktorá však nie je legislatívne upravená.

Prvým problémom tohto nastavenia je pravidelné zlyhávanie
centrálneho obstarávania učebníc prostredníctvom
ministerstva školstva. Každoročne školám nedorazia
učebnice včas alebo neprídu v dostatočnom počte.

30/

Druhým problémom je kvalita štátom kupovaných
učebníc. V prieskume v rámci testov PISA 2012 riaditelia škôl
reprezentujúcich až 80 % žiakov uviedli, že možnosti ich
školy sú limitované nedostatkom alebo kvalitou učebníc.
Slovensko dosiahlo najhorší výsledok z krajín zúčastnených
na tomto prieskume. Podobné výsledky ukazuje aj v štúdia
TALIS 473 z roku 2013. Tretím problémom je nedostatočná
rôznorodosť pri tvorbe a vydávaní učebníc. Keďže školy
si nemôžu vyberať učebnice samostatne, na trhu
s učebnicami de facto nejestvuje zdravá konkurencia,
čím je ohrozená aj kvalita učebných materiálov. Následne
sa znižuje úroveň vzdelávania a utlmuje sa rozširovanie
inovatívnych vzdelávacích metód či prístupov.

28/
Osobitne dofinancujeme školy, ktoré vzdelávajú žiakov
zo sociálne slabého prostredia a žiakov z vylúčených
rómskych komunít.

V zákone č. 596/2003 Z. z. zjednodušíme a legislatívne
upravíme vznik materských škôl (MŠ) a elokovaných
pracovísk materských škôl (MŠ) v priestoroch ZŠ s cieľom
zareagovať na nedostatočné kapacity.
31/
Legislatívne zjednodušíme spoluprácu samospráv
a zamestnávateľov či iných subjektov pri zriaďovaní
ZŠ a MŠ pre potreby svojich zamestnávateľov či členov.
OTVORENIE TRHU S UČEBNICAMI
Pokles kvality vzdelávania, ktorý zaznamenávame v bežnom
živote, ale aj prostredníctvom výsledkov medzinárodných
štúdií ako PISA, súvisí s viacerými faktormi. Jedným z nich je
nepochybne aj učebný materiál používaný v našich školách.
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TALIS je medzinárodná štúdia, ktorú organizuje OECD od roku 2008 a ktorá monitoruje pracovné podmienky učiteľov a riaditeľov škôl, sleduje ich povinnosti,
kvalifikačné požiadavky či metódy vyučovania

Graf

Riešenia SaS:
32/
Presadíme otvorenie trhu s učebnicami. Prvým krokom
bude novelizácia zákona č. 597/2003 Z. z., čím umožníme
školám slobodne sa rozhodnúť, ktoré učebnice budú
využívať.
33/
V rámci otvorenia trhu s učebnicami vypíšeme výzvy
na prípravu chýbajúcich učebníc, do ktorých sa budú
môcť prihlásiť viacerí autori či vydavatelia.
34/
Pripravíme osobitný program jednorazového
dofinancovania nákupu chýbajúcich učebníc, ktorý aj
na základe nových výziev pre autorov a vydavateľov umožní
školám objednať si roky chýbajúce učebnice na jar 2021,
aby ich od 1. 9. 2021 konečne mali k dispozícii.
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35/
Školy si budú môcť vybrať zo všetkých učebníc,
ktoré už dostali schvaľovaciu alebo odporúčaciu
doložku. Nové učebnice budú dostávať už len jednu
doložku s názvom „doložka schválená ministerstvom“,
pričom doposiaľ existujúce si zachovajú označenie
schvaľovacej alebo odporúčacej doložky s cieľom vyhnúť
sa zbytočnému zvyšovaniu administratívnej záťaže
pri jej premenovaní. Zároveň ponecháme školám možnosť
objednať si učebnice aj cez ministerstvo školstva tak,
ako tomu je teraz.
36/
Pri prideľovaní doložky schválenej ministerstvom školstva
bude povinnosť dodať učebnicu aj v digitálnej forme, čím
podporíme tvorbu elektronických verzií učebníc. Školy sa budú
rozhodovať, aký formát učebníc budú pri výučbe uprednostňovať.
Sfunkčníme a zaplníme obsahom digitálne úložisko učebných
materiálov a umožníme učiteľom prispievať doň vlastnými
materiálmi po schválení ŠPÚ.
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Zefektívnenie siete stredných škôl
Sieť stredných škôl bola podobne ako sieť základných škôl
ovplyvnená negatívnym demografickým vývojom. Počet
žiakov klesal výraznejšie ako počet škôl, čo niekedy vedie
k tomu, že prioritou niektorých škôl je získať žiakov aj za
cenu zníženia nárokov kladených na žiakov, kvality výučby
či upustenia od prijímacích skúšok.

pre stredné školy (SŠ) a štvorročné gymnáziá obyvateľstvo
vo veku od 15 do 18 rokov. Od roku 2000 až po súčasnosť
zaznamenávame dlhodobý pokles členov tejto skupiny.
Zvýšený počet oproti predchádzajúcemu roku nastáva
v roku 2019 a rast má pokračovať až do roku 2025. V rokoch
2000 až 2016 klesol počet obyvateľov v tejto skupine
z 354-tisíc na 219-tisíc, čo znamená pokles o 38,1 %. 474

4.1 | ŠKOLSTVO

Z demografického hľadiska je referenčnou skupinou

Tabuľka

Demografický vývoj na stredných školách
Rok

Počet žiakov

Počet učiteľov

Počet škôl

Veľkosť školy

Veľkosť triedy

Žiaci na učiteľa

GYM

SOŠ

GYM

SOŠ

GYM

SOŠ

GYM

SOŠ

GYM

SOŠ

GYM

SOŠ

2000

80 615

202 612

6 509

17 137

212

731

380

277

29,4

25,2

12,4

11,8

2018

72 842

125 075

6 368

11 405

236

441

309

284

24,0

22,4

11,4

11

rozdiel

-9,6 %

-39,5 %

-2,2 %

- 33,4 %

11,3 %

-39,7 %

-18,7 %

2,5 %

-18,4 %

-12,2 %

-8 %

-6,8 %

Zdroj: CVTI (2000, 2018), prepočty IVP, vlastné prepočty

Tabuľka

Riešenia SaS:

Vývoj zmien štruktúry stredných
odborných škôl a gymnázií

37/
Stredné odborné školy a gymnáziá
Počet žiakov

2011

2019

Rozdiel

<= 50

13,5 %

5,8 %

-7,7 %

51 – 150

15,9 %

19,8 %

3,9 %

151 – 250

15,0 %

24,0 %

9,0 %

251 – 400

21,0 %

25,7 %

4,7 %

> 400

34,6 %

24,7 %

-9,9 %

Zdroj: CVTI (2011, 2019)
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Znížime počet normatívov na sprehľadnenie financovania,
prioritne v prípade 15 kategórií SOŠ.
38/
Spustíme národný projekt vyhodnocovania efektívnosti
vynaložených prostriedkov a uplatnenia absolventov, čím
vznikne väčší tlak na zriaďovateľov pristupovať k zefektívneniu
siete škôl (pozri kapitolu 10 Sledovanie uplatnenia absolventov).
Projekt bude inancovaný z finančných prostriedkov EÚ
určených na podporu vzdelávania.

CVTI SR, Vývojové tendencie ukazovateľov materských, základných a stredných škôl, s. 7, 2017.

39/
Zadefinujeme parametre, na základe ktorých by bolo možné
vytvoriť hodnotenie stredných škôl podľa okresov a uvedieme
ich do praxe. Budú nástrojom na motivovanie rodičov k výberu
perspektívnych škôl. Hodnotenie bude pozostávať zo štyroch
základných parametrov:
informácie z NÚCEM (pridaná hodnota jednotlivých
predmetov, výsledky z maturít, mimoriadne
výsledky žiakov),
informácie od ŠŠI,
efektivita vynaložených prostriedkov, uplatnenie
absolventov na trhu práce,
autoevalvácia školy. 475
40/
Upravíme zákon č. 596/2003 Z. z. a zjednodušíme vznik
spojených škôl (ZŠ a SŠ, aby zriaďovateľ SŠ mal možnosť
zároveň zriadiť aj ZŠ ako súčasť spojenej školy). Budúcnosť
školstva vidíme vo veľkých silných školách, ktoré sú vďaka
veľkému počtu žiakov dostatočne finančne aj personálne
zabezpečené a môžu poskytovať dostatočne kvalitné
a špecializované vzdelávanie (napr. šport, jazyky, IT).
Podporíme tak dostupnosť stredného školstva, aby
sa aj v menších mestách zachovala dlhodobá tradícia
stredného školstva.
41/
Zjednodušením siete odborov, zavedením inovatívnych
odborov a zvýšením normatívu podporíme rozvoj stredných
priemyselných škôl a skvalitnenie vzdelávania v technických
a prírodovedných odboroch. Silné a dobre profilované
priemyslovky tak vytvoria atraktívnu alternatívu
ku gymnaziálnemu vzdelávaniu.

ZEFEKTÍVNENIE SYSTÉMU DUÁLNEHO
VZDELÁVANIA
V roku 2015 sa na Slovensku zaviedlo duálne vzdelávanie.
Malo ísť o prelomový krok zameraný na uplatnenie
stredoškolákov, avšak po viac ako 4 rokoch fungovania
môžeme konštatovať, že nefunguje. Záujem zo strany škôl,
rodičov, žiakov a zamestnávateľov je nízky a štát im navyše
do cesty postavil mnohé byrokratické prekážky. Fakty hovoria
jasne. V prvom roku duálneho vzdelávania (školský rok
2015/2016) bolo vytvorených 1 448 miest pre žiakov,
ale zaplnila sa iba tretina – 450 miest. V druhom roku (školský
rok 2016/2017) vzniklo 2 700 miest, zaplnilo sa 1 122 miest, teda
necelá polovica. V treťom roku (školský rok 2017/2018)
sa podľa dostupných údajov zapojilo do duálneho
vzdelávania 1 370 prvákov. Aktuálne žiaci zapojení
do duálneho vzdelávania tvoria menej než 3 % žiakov 1., 2.
a 3. ročníka SOŠ. Myšlienka spolupráce podnikov
s odbornými školami je určite dobrá, osvedčila sa v zahraničí,
ale na Slovensku nebola adekvátne pripravená a zavedená.
Slovenská prax duálneho vzdelávania obsahuje viaceré
nelogické nastavenia. Škola, ktorá sa zapojila do systému,
spočiatku dostávala na žiaka v duálnom vzdelávaní znížený
normatív. Školy pochopiteľne nemali motiváciu sa do takto
nastaveného systému zapájať, lebo by prišli o financie.
Zamestnávateľov zase odrádza nadbytočná byrokracia
súvisiaca s účasťou v systéme duálneho vzdelávania. Ďalšou
nevýhodou je pravidlo, že žiak môže do duálneho vzdelávania
vstúpiť iba v prvom ročníku. Vtedy však ešte nie všetci žiaci
vedia, čomu sa chcú v budúcnosti venovať.
Niektoré zo zmien, ktoré sme navrhovali, ministerstvo
školstva už zaviedlo a platia od 1. 9. 2018, ako napríklad:
neznižovanie normatívu na žiaka zapojeného
do duálneho vzdelávania,
nahradenie časti dokumentácie predkladanej
podnikateľom čestným vyhlásením, ktoré bude stačiť
na vydanie súhlasu so žiadosťou o zapojenie
do duálneho vzdelávania žiakov,
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Sebahodnotenie školy je proces, v ktorom škola na základe definície svojich silných a slabých stránok určuje stratégie, ako sa rozvíjať a ako napraviť nájdené nedostatky.
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umožnenie zapojenia malých podnikateľov
a remeselníkov, ktorí môžu vzdelávať len jedného
či dvoch žiakov. Žiadosť takéhoto zamestnávateľa
môže byť zamietnutá len vtedy, ak by pri vykonávaní
praktického vyučovania bolo ohrozené zdravie
či bezpečnosť žiaka.
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Riešenia SaS:
42/
Úpravou zákona č. 61/2015 Z. z. umožníme vstup
do duálneho vzdelávania aj vo vyšších ročníkoch štúdia
so súhlasom zamestnávateľa.
43/
Zvedieme povinnosť ministerstva školstva spolu
s ďalšími inštitúciami vypracovávať a zverejňovať
štatistiky priemernej mzdy a zamestnanosti
absolventov jednotlivých škôl a absolventov jednotlivých
študijných a učebných odborov v snahe pomôcť žiakom
a ich rodičom s výberom školy (pozri kapitolu 10 Zlepšenie
uplatnenia absolventov).
44/
Zjednotíme pozíciu výchovného a kariérového
poradcu do pozície školského poradcu. Bude
sprostredkúvať odbornú terapeuticko-výchovnú
činnosť a kariérové poradenstvo formou konzultačných
činností. Jeho úlohou bude narábať s relevantnými údajmi
o uplatnení absolventov a ponuke stredných škôl a odborov
v regióne a na základných školách bude oboznamovať
žiakov s možnosťami ich ďalšieho vzdelania, kariérového
smerovania či ich vstupu na trhu práce.
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45/
Podporíme záujem o vzdelávanie na stredných
zdravotníckych školách prostredníctvom zavedenia
možnosti duálneho vzdelávania v nadstavbových
formách štúdia – pomôžeme tak riešiť akútny nedostatok
zdravotníckeho personálu, ktorý ohrozuje fungovanie
slovenského zdravotníctva.

Skvalitnenie vysokého školstva
Jedným z hlavných problémov vysokého školstva na
Slovensku je vnímaná kvalita a úroveň poskytovaného
vzdelania, čo sa prejavuje najmä značným odchodom
stredoškolákov na vysoké školy do zahraničia. 476 Úroveň
vysokého školstva súvisí aj s vnímaným nadmerným
počtom vysokých škôl, duplicitou odborov či ponúkaním
odborov a programov bez uplatnenia.
V roku 2018/2019 poskytovalo na Slovensku vysokoškolské
vzdelanie 34 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 11
súkromných 477 a 3 štátne. 478 Medzinárodným porovnaniam
univerzít sa venuje množstvo organizácií
a slovenské vysoké školy sa umiestňujú prevažne v druhej
polovici rebríčkov. 479
Na Slovensku väčšina absolventov získa vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa (magisterský, inžiniersky titul),
v OECD je najbežnejší bakalársky titul. V roku 2015 mali
najvyššie ukončené vzdelanie s bakalárskym titulom 3 %
slovenskej populácie, zatiaľ čo v OECD je to 16 %. Priemer
OECD však predbiehame v percente magistrov (resp.
inžinierov) v populácii. Slovensko má spomedzi krajín OECD
najdlhšiu priemernú dĺžku štúdia, konkrétne
4,8 roka, pričom priemer OECD je 3,7 roka a priemer
EÚ 22 je 3,8. 480

UNESCO Inštitút pre štatistiku k roku 2019 uvádzal počet 32 404 Slovákov študujúcich v zahraničí.
Na Slovensku je 12 súkromných škôl, jedna však v tomto akademickom roku nemala žiadnych študentov.
Akadémia policajného zboru v Bratislave, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
V poslednom rankingu Times Higher Education sa umiestnili Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická
univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach na mieste 1 001+. V QS University Ranking bola v roku 2019 v rebríčku Univerzita Komenského a Slovenská technická
univerzita na 751 – 800. mieste a Technická univerzita v Košiciach na mieste 801 – 1 000. V rebríčku Round University Ranking sa umiestnila iba Univerzita Komenského,
kde obsadila 417. miesto.
INEKO, Porovnanie terciárnych vzdelávacích systémov v SR a krajinách OECD, s. 13, 2017.

Tabuľka

17 % dospelých má VŠ vzdelanie II. stupňa
(priemer OECD 11 %)

Riešenia SaS:
46/
Budeme pokračovať v systéme akreditácie a práci
Akreditačnej agentúry tak, aby sa eliminovali nekvalitné
vysokoškolské odbory. Znížime počet vysokých škôl
a fakúlt odobratím akreditácie nekvalitným odborom
a nekvalitným vysokým školám prostredníctvom
hodnotenia kvality vysokých škôl.

Slovensko
OECD
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Zdroj: OECD, 2016

47/

Tabuľka

% mladých, ktorí získajú titul
Bc. alebo Mgr.

Zavedieme zbieranie a zverejňovanie informácií o uplatnení
absolventov vysokých škôl a odborov, presnejšie údajov
o priemernom príjme a nezamestnanosti pre jednotlivé
odbory (pozri kapitolu 10 Zlepšenie uplatnenia absolventov).

45

48/

40
35

Zmeníme systém financovania verejných vysokých škôl tak,
aby sa v ňom vo väčšej miere odrážalo uplatnenie absolventov,
čiže miera ich nezamestnanosti, a zároveň doplníme systém
financovania o parameter priemernej mzdy absolventov.
Tým sa zvýši tlak na vysoké školy, aby sa sústredili na uplatnenie
absolventov v praxi.

30
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5

49/

0
Zdroj: OECD, 2016

Slovensko
Bc. 40 %

OECD
Bc. 38 %

Slovensko
OECD
Mgr. 38 % Mgr. 18 %

Problematický je aj systém financovania verejných vysokých
škôl, ktorý sa príliš zameriava na kvantitu študentov a nie
na kvalitu štúdia a nezohľadňuje uplatnenie absolventov
v praxi, teda ich mieru zamestnanosti či priemerný príjem.
Doterajší systém nezabezpečoval dostatočne objektívnu
akreditáciu vysokých škôl a nimi ponúkaných odborov.
Stav vysokého školstva jasne dokazuje, že je nutné robiť viac
na zvýšenie kvality slovenských vysokých škôl, a to najmä
v porovnaní so zahraničím.

Vo financovaní vysokých škôl presadíme podporu kvalitnej
výskumnej činnosti s dôrazom na pracoviská, ktoré sú aktívnou
súčasťou medzinárodnej vedeckej komunity a ktoré tvoria
kvalitný výskum publikovaný a citovaný v renomovaných
zahraničných odborných časopisoch (pozri kapitolu 7).
50/
Zavedieme sledovanie návratnosti financií investovaných
do jednotlivých študijných odborov a programov z pohľadu
štátu cez Útvar hodnoty za peniaze.

176

51/
Upravíme systém pôžičiek ako podporu pre študentov
z nízkopríjmových rodín, ktorí splnia podmienky
na vysokoškolské štúdium. Splácanie pôžičiek bude naviazané
na príjem absolventa vysokej školy po ukončení štúdia.
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52/
Každý rok bude ministerstvo školstva pre potreby verejnosti
a škôl publikovať komplexný ranking slovenských vysokých
škôl podľa študijných odborov a programov, ktorý bude
obsahovať:
informácie o uplatnení absolventov,
ich priemernú mzdu a zamestnanosť,
návratnosť financií investovaných do jednotlivých
študijných odborov a programov,
hodnotenie Akreditačnej agentúry
jednotlivých odborov,
hodnotenie kvality štúdia z pohľadu
študentov pomocou dotazníkov.

Obsahové zmeny vo vzdelávaní
Aktualizovanie obsahu vzdelávania alebo koncepcia
a výkon rozumnej kurikulárnej politiky je náročnou
úlohou rezortu školstva. Po častých zásahoch do obsahu
vzdelávania sú školy, respektíve učitelia málo vnímaví
na výzvy pre novú kurikulárnu politiku aj preto, že sa
doteraz nepodarilo zaviesť funkčný systém periodického
a komplexného prehodnocovania vzdelávacieho obsahu.
Za zásadnú zmenu v oblasti vzdelávacieho obsahu sa zvykne
považovať školský zákon z roku 2008, ktorý formalizoval
dvojúrovňové kurikulum a do štruktúry vzdelávacích
obsahov vniesol nový prvok vzdelávacích oblastí (napríklad
Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Človek a príroda).
Školy vykonali veľký kus práce pri zavádzaní týchto zmien
do svojich školských dokumentov, ale samotné nastavenie

zmien bolo chybné. Zavedenie vzdelávacích oblastí bolo
iba formálne a štátne vzdelávacie programy uvádzali spolu
s nimi aj vyučovacie predmety (v podstate zopakovali
tie isté predmety, ktoré existovali pred vymedzením
vzdelávacích oblastí), čím oblasti stratili význam.
Konkretizácia vzdelávacích obsahov sa diala cez predmety,
nie cez oblasti, ktoré sa navyše nezhodovali naprieč
vzdelávacími stupňami.
Od roku 2008 zasiahli zmenené vzdelávacie programy
jeden celý cyklus základnej školy (deväť školských rokov)
a nič nenasvedčuje ich pozitívnemu dosahu na vzdelanosť
žiakov. Do vzdelávacích programov sa dostávali aj
nesystémové, politicky motivované zmeny, ktorých prínos
bol zanedbateľný (napr. zmena počtu hodín dejepisu
a prírodných vied na úkor iných hodín či návrhy na vznik
nových predmetov).
Sme presvedčení, že vzdelávacie programy musia byť
prepojené a nadväzovať na seba v jednotlivých stupňoch.
Kurikulárna reforma by nemala byť zmenou iba v rámci
predmetov, ale musí byť založená na logicky prepojených
a spolu fungujúcich vzdelávacích oblastiach, ktoré
je možné preniesť do praxe. Obsah vzdelávania musí
definovať výstupy a výsledky na úrovni stupňov vzdelania
a zároveň prenechávať školám slobodu, ako tieto ciele
dosiahnuť.
Na úrovni predškolského vzdelávania bola vykonaná
reforma vzdelávacieho obsahu. Považujeme ju za vhodný
východiskový bod, na ktorý možno nadviazať a pripraviť
inováciu obsahu vzdelávania na primárnom stupni
základného vzdelania. Tento obsah bude odkonzultovaný
s učiteľmi a školami a následne experimentálne overovaný.
Súčasťou prípravy budú aj vytvorenie súvisiacich
odborných a metodických materiálov a vzdelávanie
učiteľov. Po úspešnom experimentálnom overení bude
možné program zavádzať do všetkých základných škôl
a následne pracovať na inovácii obsahu vzdelávania pre
druhý stupeň základných škôl.

hodín do ročníkov je v kompetencii školy. Povinné
kurikulum však definuje iba 70 % vyučovacieho času.
Zvyšných 30 % môže škola prerozdeliť medzi jednotlivé
predmety, prípadne posilní výučbu vybraných
predmetov či využije na poskytovanie voliteľných hodín.

Riešenia SaS:
ZÁKLADNÉ ZMENY OBSAHU VZDELÁVANIA PRE ZŠ:
53/

54/

Základné vzdelávanie bude rozdelené na dva stupne a tri
cykly. Prvé dva cykly (s dĺžkou 3 roky a 2 roky) budú tvoriť
prvý stupeň, tretí cyklus s dĺžkou 4 roky tvorí druhý stupeň.
Prvý cyklus (1. – 3. ročník) sa zameria na uvádzanie
do gramotnosti. Štátne kurikulum preň definuje
iba výstupy pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, nie
pre predmety. Školy pretavia oblasti do predmetov
a hodín v podobe, akú uznajú za vhodné (napríklad
zvolia blokovú výučbu či inú dĺžku hodín). Časová
alokácia je definovaná ako týždenný počet hodín
pre každú vzdelávaciu oblasť za celý cyklus. Rozdelenie
oblasti do predmetov a následne pridelenie hodín
v ročníkoch je v kompetencii školy. ŠPÚ vytvorí
pre školy východiskovú štruktúru týchto ročníkov,
torú môžu, ale nemusia používať.
Druhý cyklus (4. – 5. ročník) bude organizovaný
podobne ako prvý cyklus. Výstupy a časová alokácia
sa určujú za dva roky pre vzdelávacie oblasti. Zavádza
sa však tzv. subject-based banding. Ide o rozdelenie
vybraných predmetov na dve úrovne podľa spôsobilosti
detí. Ak je dieťa v predmete slabšie, po konzultácii
s rodičmi a učiteľom si vyberie základnú úroveň, kde si
upevní a zopakuje prebrané základy. Ak predmet bez
problémov zvláda, pokračuje štandardnou úrovňou.
Cieľom je zabezpečiť individuálny prístup, upevnenie
základov vzdelania, ale aj eliminovať potrebu opakovať
ročník. Rozdelenie do úrovní sa týka materinského
jazyka, cudzieho jazyka, vzdelávacích oblastí Človek
a príroda, Matematika a práca s informáciami.
V treťom cykle (6. – 9. ročník) bude obsah vzdelávania
určený pre oblasti, ale aj pre konkrétne predmety.
Časová alokácia pre predmety je určená ako sumár
týždenných hodín pre celý cyklus. Distribúcia týchto

481

Vzdelávacie programy budú inovované v pravidelných
6-ročných cykloch, maximálne však do 20 % ich obsahu.
55/
Výkonové štandardy sa stanovia ako výstupy na konci
stupňa (respektíve cyklu), vzdelávacie obsahy nebudú
rozkúskované na ročníky, ale budú definované na vzdelávací
stupeň, čím sa vytvoria predpoklady na žiaducu individualizáciu
vzdelávania a dosahovanie požadovaných štandardov žiakmi.
56/
Každú inováciu štátnych vzdelávacích programov budeme
sprevádzať systematickým vzdelávaním učiteľov (obidve
tieto aktivity zabezpečí ŠPÚ podporovaný ministerstvom
školstva), spojeným aj s oboznamovaním učiteľov s novými
vzdelávacími metódami a prístupmi (podpora samostatnej
práce žiaka, spolupráce v skupinách či podpora blokového
vyučovania).
57/
Vzdelávacie výstupy detí vyjadrené ako výkonové
štandardy po ukončení predprimárneho vzdelávania
budú východiskom pre revíziu kurikula primárneho
vzdelávania, čím sa očistí obsah vzdelávania od duplicitných
a nadbytočných prvkov.
58/
Obsah vzdelávania bude v primárnom vzdelávaní
štruktúrovaný do rovnakých vzdelávacích oblastí
ako v predškolskom vzdelávaní. 481 Pre primárne
vzdelávanie sú vzdelávacie oblasti postačujúcou štruktúrou
obsahov a iba vo výnimočných prípadoch vyžadujú
predmetové spresnenie (napríklad jazyky).

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
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59/

si volia predmety (z vytvorenej ponuky) podľa potrieb
profesijných programov a vytvára sa im priestor na to,
aby niektoré oblasti všeobecného vzdelávania posilnili
a iné zabezpečili iba v minimálnej miere.

Do vzdelávacích programov sa zakomponujú aj rozvoj
mäkkých zručností a kompetencií (ako komunikácia
či spolupráca žiakov), rozvíjanie digitálnych zručností,
rozvíjanie finančnej gramotnosti, narábanie s informáciami,
ako aj rozvoj environmentálneho povedomia.

Tretí modul (doplňujúci) bude určený na všeobecné
vzdelávanie v dvojročných a trojročných programoch
SOŠ neukončených maturitou. Je vymedzený
vo vzdelávacích oblastiach a školy ho adaptujú
na potreby žiakov.
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60/
Podporíme rozširovanie jazykového a bilingválneho
vzdelávania v školách tým, že umožníme zaviesť
bilingválne vzdelávacie programy aj v základných školách.

Moduly odborného vzdelávania budú samostatne
vymedzované pre jednotlivé odbory a kombinujú
sa s prvým alebo druhým modulom. Zjednoduší
sa tým vytváranie nových odborov, keďže všeobecná
časť vzdelávania bude vždy daná a pre nový odbor
bude nutné definovať obsah len v oblasti odborných
predmetov (teoretických a praktických).

ZÁKLADNÉ ZMENY OBSAHU VZDELÁVANIA PRE SŠ:
61/
Presadíme zjednodušený otvorený model kurikulárnej
podoby stredoškolského vzdelávania, ktorý zohľadní
potreby stredných škôl zameraných na všeobecné
vzdelávanie (gymnáziá), ako aj na širokú paletu stredných
odborných škôl ponúkajúcich stredoškolské vzdelanie
s maturitou alebo bez maturity.

63/
V spolupráci so školami a zamestnávateľmi zjednodušíme
systém odborov a sprehľadníme ho pre žiakov a ich
rodičov.

62/

64/

Považujeme za nadbytočné, aby štátny vzdelávací program
každého odboru opakovane definoval všeobecné vzdelanie.
Namiesto toho zavedieme 3 základné moduly
všeobecného vzdelávania, ktoré budú následne
kombinované s modulmi odborného vzdelávania:

Vzdelávanie v jednotlivých oblastiach (skupinách odborov)
bude nastavené tak, aby žiakovi po prvom či druhom
ročníku uľahčovalo prestup na iný odbor. Zvýšime tým
atraktivitu odborného vzdelávania, aby žiaci a ich rodičia
nemuseli mať obavy z výberu onkrétneho odboru v 14-ich
rokoch.

Prvý modul (gymnaziálny) bude prototypom
štvorročného gymnázia a bude poskytovať
všeobecné vzdelanie ukončené maturitou ako prípravu
na vstup na vysokú školu.
Druhý modul (úplný) bude určený pre odbory stredných
odborných škôl ukončené maturitou. Definuje
všeobecné vzdelávanie a následne je dopĺňaný
konkrétnymi modulmi pre jednotlivé odbory. Tento
modul sa vymedzuje iba cez vzdelávacie oblasti. Školy

65/
Zjednodušíme proces schvaľovania inovatívnych
a bilingválnych odborov pre stredné školy, aby mohli byť
školám, ktoré si ich vyberú, schválené v I. polroku 2021
a skvalitníme tak ponuku vzdelávania na stredných školách.

66/
Podporíme rozširovanie jazykového a bilingválneho
vzdelávania aj na stredných odborných a priemyselných
školách tým, že umožníme zaviesť bilingválne
a jazykovo posilnené vzdelávacie programy.
67/
Podporíme zvyšovanie kvality jazykového vzdelávania
na základných a stredných školách prostredníctvom
spustenia Programu podpory jazykového vzdelávania
učiteľov.

Zlepšenie uplatnenia absolventov
Absolventi na Slovensku často nepracujú vo vyštudovanom
odbore, prípadne absolventi vysokej školy pracujú na pozícii,
kde stačí stredoškolské vzdelanie.
Z pohľadu študenta ide často o sklamanie a z pohľadu
štátu ide o neefektívne vynaložené financie na štúdium.
Systém vzdelávania by mal mladým ľuďom poskytovať
vzdelanie, ktoré v osobnom i pracovnom živote využijú
a je pre nich perspektívne. Na dosiahnutie tohto stavu
zatiaľ nemáme na Slovensku k dispozícii dostatočné
informácie o tom, ktoré odbory sú z dlhodobého hľadiska
perspektívne, ako zarábajú ich absolventi či aká je miera
ich nezamestnanosti.
V krajinách Európy je pomerne bežnou praxou sledovať,
ako sa uplatnia absolventi jednotlivých odborov vysokých
a stredných škôl na trhu práce – či už v danej krajine, alebo
dokonca aj za jej hranicami. Maďarsko sleduje kariéru
absolventov jeden rok, tri roky a päť rokov po ukončení
ich štúdia prostredníctvom dotazníkov. Nórsky štatistický
úrad vedie databázu všetkých absolventov vysokých škôl,
ktorá obsahuje informácie o ich dosiahnutom vzdelaní,
o všetkých doterajších zamestnaniach, vykonávaných
profesiách či plate. Podobný prístup sa rozvíja vo Švajčiarsku
a v Litve, kde existuje systém sledovania uplatnenia
absolventov na trhu práce (6 mesiacov, 3 roky a 5 rokov

482
483

po absolvovaní) a prvé prieskumy sa uskutočnili už v roku
2014. V niektorých krajinách (napr. Česká republika)
sú údaje o uplatnení absolventov aj jedným z faktorov
pri financovaní vysokých škôl.
Na Slovensku sa sleduje uplatnenie absolventov len výberovo,
čo je povrchné a nedostatočné. Ministerstvo školstva
každoročne vypracúva analýzu o žiaducich a menej
žiaducich odboroch stredných škôl, avšak metodika týchto
analýz je nejasná a často kritizovaná (aj Inštitút vzdelávacej
politiky upozorňuje, že do zoznamu žiadaných odborov
sa dostali odbory s vysokou nezamestnanosťou). 482 Ďalším
parametrom je priemerná mzda absolventov, ktorá je tiež
sledovaná nedostatočne. Pracuje s ňou aj národný portál
„www.lepsieskoly.eu,“ ale venuje sa len vysokým školám.
Ministerstvo školstva so spoločnosťou Trexima Bratislava
pravidelne realizuje štatistické zisťovanie o cene práce,
v ktorom sa uvádzajú aj mzdy zamestnancov. Avšak
údaje o mzdách podľa vyštudovaných odborov nie sú
sprístupnené verejnosti.
Aktuálne na Slovensku teda neexistuje verejnosti dostupný
systém, ktorý by účinne a spoľahlivo sledoval priemerné
mzdy a zamestnanosť absolventov jednotlivých odborov
stredných a vysokých škôl a komplexne zbieral a sprístupňoval
tieto údaje pre potreby verejnosti, samotných škôl
a ministerstva.

Riešenia SaS:
68/
Prepojíme relevantné databázy ministerstva školstva,
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne
a ministerstva vnútra a zabezpečíme výmenu údajov medzi
nimi, aby dávali pravdivý a celostný obraz o absolventoch
stredných a vysokých škôl, a tým prispievali k informovanému
rozhodovaniu detí a rodičov. 483

Inštitút vzdelávacej politiky, (Ne)preferované odbory, s. 8, 2017.
V roku 2012 bol spustený projekt sledovania uplatnenia absolventov, ktorý následne zastavila ďalšia vláda.
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69/
Ministerstvo školstva bude na základe údajov
každoročne na internete zverejňovať priemerné
príjmy a zamestnanosť absolventov jednotlivých
odborov a škôl:
Takéto údaje budú vhodným podkladom
pre ministerstvo na správne nastavenie
vzdelávacích politík a udržiavanie siete škôl.
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Tieto údaje budú využívať výchovní a kariéroví
poradcovia ZŠ a SŠ na informovanie žiakov
o možnostiach štúdia a pracovného uplatnenia.
Údaje o uplatnení absolventov sa budú využívať
aj ako informačné podklady pre zriaďovateľov
SŠ a aj ako informácie na účely určovania počtu
žiakov prvých tried SŠ či upravovaní ponuky
odborov na SŠ.
70/
Údaje o uplatnení absolventov budú tiež súčasťou
posudzovania akreditácie vysokoškolských odborov
a budú výraznejšou súčasťou financovania VŠ, s cieľom
podporiť vysoké školy, ktorých absolventi sa dobre uplatnia
na trhu práce.

Zjednotenie ﬁnancovania školstva
Systémovým problémom je aj komplikované rozdelenie
financovania škôl medzi dva zdroje – ministerstvo školstva
a ministerstvo vnútra.
Neprehľadnosť tohto modelu vyvoláva potrebu zjednotenia
financovania školstva. Rozpočet verejnej správy na roky
2017 až 2019 ukazuje, že v roku 2017 dosiahli výdavky
na vzdelávanie z ministerstva školstva 1,24 miliardy eur
a výdavky na vzdelávanie z ministerstva vnútra 1,1 miliardy eur.

finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
poskytované ich zriaďovateľom výlučne z ministerstva
školstva prostredníctvom krajského školského úradu podľa
sídla zriaďovateľa. Výnimku predstavovali školy a školské
zariadenia, ktorých zriaďovateľmi boli samosprávne
kraje – tým boli finančné prostriedky poskytované priamo
ministerstvom školstva.
Projekt ESO od 2013 zrušil dovtedajší model a financovanie
regionálneho školstva sa začalo uskutočňovať tak
prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva, ako aj
prostredníctvom kapitoly ministerstva vnútra. Tento systém
financovania platí doteraz.
V kapitole ministerstva školstva sa rozpočtujú prostriedky
pre školy, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje.
V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú prostriedky
pre školy, ktorých zriaďovateľmi sú obce, štátom uznané
cirkvi a náboženské spoločnosti, iné právnické a fyzické
osoby a okresné úrady v sídle kraja. Finančné prostriedky
sa z kapitoly ministerstva vnútra prideľujú prostredníctvom
okresných úradov v sídle kraja.
Cieľom reformy ESO malo byť podľa dôvodovej správy
„zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou,
transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými
prostriedkami a účinná kontrola“. Prax po necelých piatich
rokoch od zavedenia systému financovania z dvoch
zdrojov (z kapitoly ministerstva školstva a ministerstva
vnútra) ukazuje, že tok finančných prostriedkov plynúci
predovšetkým z ministerstva vnútra je náročné sledovať.
Tento spôsob financovania sa javí ako nesystematický
a neprehľadný, v dôsledku čoho môže vznikať aj priestor
na neefektívne míňanie financií.

Riešenia SaS:
71/

V rámci projektu ESO (Efektívna Spoľahlivá a Otvorená
štátna správa) došlo okrem iného aj k zmene spôsobu
financovania regionálneho školstva. Do roku 2013 boli

Na dosiahnutie lepšej efektívnosti, prehľadnosti
a transparentnosti financovania školstva je nutné

zjednotiť financovanie školstva a vrátiť ho do stavu
spred roku 2013, keď bolo regionálne školstvo financované
výlučne z kapitoly ministerstva školstva
novelou zákona o financovaní školstva
(č. 597/2003 Z. z.).

Pred rokom 2013

72/
V spolupráci so samosprávami vytvoríme jednotný
systém zberu potrebných údajov a uvoľňovania financií
pre školy a školské zariadenia, aby všetky školy poskytujúce
vzdelávanie, bez ohľadu na zriaďovateľa, mali zabezpečený
jednoduchý a spravodlivý prístup k financovaniu
prenesených a originálnych kompetencií.

MINISTERSTVO
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MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA
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ŠKOLSKÝ ÚRAD

OBCE

CIRKEVNÍ
ZRIAĎOVATELIA

školský úrad

diecézny školský úrad

Školy

Školské
zariadenia

Školy

Školské
zariadenia

Po roku 2013

Stredné
školy

Školské
zariadenia

SÚKROMÍ
ZRIAĎOVATELIA

Školy pod
KŠÚ

Škol. zar.
pod KŠÚ

Školské
zariadenia

Školy

MINISTERSTVO
FINANCIÍ
Centrum
podpory
ministerstva

MINISTERSTVO
VNÚTRA

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA

VÚC

Okresný úrad v sídle kraja
Odbor školstva

Stredné
školy

Školské
zariadenia

Krajské centrum podpory
originálne kompetencie
prenesené kompetencie

OBCE
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školský úrad
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Základné Materské školy, Základné Materské školy,
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VEDA
A VÝSKUM

Tomu, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať
a žiť, môže výrazne pomôcť razantný rozvoj vedy
a výskumu, ktorý posunie Slovensko dopredu z pohľadu
udržateľnosti pracovných miest a výšky platov.

regiónu najmä vzhľadom na kvalitu publikácií (podľa
ohlasov) a produkciu aplikovaných výstupov (udelené
patenty). 484
Príčin uvedeného stavu je viacero:

Dynamika vedeckovýskumných výstupov, nedokončená
transformácia Slovenskej akadémie vied, nízke finančné
a spoločenské ohodnotenie vedeckých pracovníkov
a kauzy a problémy v čerpaní eurofondov ukazujú, že veda
a výskum ostávajú mimo centra pozornosti. Predstavuje
to obrovské premárnenie príležitosti na zmenu.
Kľúčom na zmenu je naviazanie financovania
na hodnotiteľné vedecké výstupy, zjednodušenie
administratívnej náročnosti projektov, cielené využitie
zdrojov EÚ a dokončenie transformácie Slovenskej
akadémie vied. Predstavujeme riešenia, ako na to!

Výdavky na vedu a výskum v SR v pomere k HDP
dosahujú najnižšie hodnoty z krajín V4 + 2
a sú hlboko pod priemerom EÚ, zhruba polovicu
týchto výdavkov zabezpečuje verejný sektor. 487
Vysoký podiel inštitucionálneho financovania
v pomere k účelovému financovaniu. 488
Netransparentné a nedostatočné využívanie
eurofondov pre vedu a výskum. 489
Neuskutočnenie transformácie Slovenskej akadémie

Súčasný stav
Výstupy slovenskej vedy a výskumu zaostávajú v absolútnych
číslach aj v dynamike vývoja za výstupmi krajín EÚ aj užšieho
Tabuľka

Vedeckovýskumné výstupy krajín V4 + 2 v roku 2018
Obyvateľov
(mil.)

Citovateľných
publikácií

Publikácií /
mil. obyv.

Citácií

Citácií / mil.
obyv.

Citácií /
publikáciu

H - index

Udelených
patentov*

Patent / mil.
obyv.
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Rakúsko

8,9

23 107

2 596

27 433

3 082

1,03

620

1 655

Česko

10,6

22 539

2 126

16 679

1 573

0,68

427

126

12

Slovinsko

2,1

5 729

2 728

5 616

2 674

0,90

278

76

36

Slovensko

5,4

7 757

1 436

4 561

845

0,55

263

28

5

Poľsko

38,4

45 365

1 181

30 444

793

0,62

519

226

6

Maďarsko

9,8

10 582

1 080

10 347

1 056

0,88

419

66

7

Zdroj: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2018
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html#granted
* Patenty udelené Európskym patentovým úradom žiadateľom z príslušnej krajiny.

484

485
486
487

488
489

Produktivitu vedeckej činnosti je možné kvantitatívne odhadnúť počtom vyprodukovaných vedeckých publikácií a podaných patentových žiadostí. Kvalitu produkcie
je potom rámcovo možné odhadnúť podľa počtu ohlasov na tieto publikácie a počtu udelených patentových prihlášok. Z porovnania krajín V4 + 2 (Rakúsko a Slovinsko)
je zrejmé, že v počte publikácií sa vieme udržať v priemere uvedenej skupiny, avšak zaostávame v počte ohlasov na publikácie a v počte udelených patentov.
Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko + Rakúsko a Slovinsko
Podľa posledných dostupných dát OECD (2017) dosiahli celkové hrubé výdavky na výskum a vývoj 0,79 % HDP v SR, pričom priemer OECD bol 2,3 % a priemer krajín V4
bez SR bol 1,3 % HDP (https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm)
Kým v EÚ a V4 + 2 bez SR tvoria takmer polovicu zdrojov na vedu a výskum zdroje z podnikateľského sektora, v SR tieto zdroje prestavujú zhruba 1/3 (Národný kontrolný úrad,
Analytická správa, október 2018). Vzhľadom na nízku mieru zdrojov pre vedu a výskum dosahuje SR vysokú nákladovú efektivitu v pomere zdrojov potrebných na jednu
publikáciu, ale zaostáva v kvalite výstupov (podľa ohlasov) a v produktivite aplikovateľných výstupov (udelené patenty) (Národný kontrolný úrad, Analytická správa, október 2018).
Na inštitucionálnu podporu vedy a výskumu je v rozpočte vyčlenených zhruba 200 mil. eur v porovnaní so 60 mil. eur na projektové financovanie (súčet rozpočtov agentúr
VEGA, KEGA a APVV) (http://www.rozpocet.sk/web/#/rozpocet/VS/kapitoly/0).
https://dennikn.sk/blog/1340862/lubyovej-dotacie-na-vedu-nedostali-ich-firmy-zname-vo-svete/, https://www.etrend.sk/ekonomika/lubyovej-chcu-vziat-1-7-miliardy-eur-na
-vedu-cerpanie-eurofondov-ma-zabezpecit-ersek.html
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vied na vedeckovýskumné inštitúty. 490

Lepšiu konkurencieschopnosť SR v medzinárodnej
súťaži o európske prostriedky na výskum a vývoj. 497

Roztrieštenosť a absencia strategického konceptu
vedy a výskumu. 491
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Ak sa nám podarí razantne podporiť vedu a výskum
a nastúpiť cestu k transformácii na tzv. vzdelanostnú
ekonomiku, je možné očakávať:

Riešenia SaS:
1/

Vyšší podiel vyplatených miezd na hrubom domácom
produkte, aby mali ľudia viac z ekonomického rastu. 492

Podporíme zvýšenie reálneho financovania vedy
a výskumu k cieľovej hodnote 1 % HDP. 498

Lepšiu udržateľnosť pracovných miest v konkurencii
s krajinami s nižšou cenou práce, 493 ako aj v kontexte
postupujúcej automatizácie. 494

2/

Menšiu závislosť ekonomiky od surovinových zdrojov.
Nižšiu záťaž životného prostredia
hospodárskou činnosťou.

Rozšírime účelovú formu financovania o nárokovateľnú
dotáciu 499 za vedeckovýskumný výstup. Nárok
vznikne po splnení kritérií definovaných APVV 500 a bude
poukázaný ako projektové prostriedky hlavnému autorovi
501
publikácie s dobou čerpania 5 rokov s minimálnymi
obmedzeniami účelu použitia prostriedkov. 502

Lepší ranking SR 495 a inštitúcií v SR 496 znamenajúci
lepšiu konkurencieschopnosť v súťaži o investície
s vyššou pridanou hodnotou.

490
491
492
493
494
495
496

497

498

499

500
501
502

https://domov.sme.sk/c/20974520/ministerka-lubyova-sa-zbavuje-problemu-so-sav.html
V období rokov 2007 – 2017 bolo prijatých 14 strategických dokumentov, z ktorých sa realizovala len polovica. SR neriadi podporu vedy a výskumu systematicky,
ale fragmentovane. Táto politika nie je zastrešená žiadnym komplexným strategickým dokumentom (Národný kontrolný úrad, Analytická správa, október 2018).
Väčšie zastúpenie činností s vyššou pridanou hodnotou a vyššia atraktivita pre kapitál smerovaný do týchto činností znamenajú vyššie mzdy v pomere k hrubému
domácemu produktu (https://www.iness.sk/stranka/7664-Preco-su-na-Slovensku-nizke-mzdy).
Lepšia ponuka vzdelanejších ľudských zdrojov predstavuje ďalšiu konkurenčnú výhodu, ktorá umožní konkurovať krajinám s nižšou cenou práce, prípadne nahrádzať
pracovné miesta presunuté do týchto krajín pracovnými miestami s vyššou pridanou hodnotou.
Podľa správy OECD je SR krajinou s najväčším podielom pracovných pozícií ohrozených automatizáciou z analyzovaných krajín: signifikantne ohrozených je až 65 %
pracovných pozícií a až 35 % je vo vysokej miere ohrozenia (https://www.oecd.org/employment/Automation-policy-brief-2018.pdf ).
V inovačnom rebríčku Innovation index – Country rankings sme v roku 2019 dosiahli 37 miesto zo všetkých krajín sveta, pričom naše hodnotenie sa už tretí rok po sebe
zhoršilo. V rebríčku sme z krajín V4 predstihli len Poľsko (https://www.theglobaleconomy.com/rankings/GII_Index/).
V Šanghajskom rebríčku vysokých škôl (VŠ) nemá SR zastúpenie medzi prvými 500 inštitúciami (Česko 1, Poľsko 2, Rakúsko 6, Slovinsko 1) a celkovo v prvej 1 000 máme
zastúpené len 2 naše VŠ (Česko 6, Maďarsko 5, Poľsko 12, Rakúsko 11, Slovinsko 2) (http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html). Podobný pohľad ponúkajú aj ďalšie
rebríčky a hodnotenia (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019, http://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.
html#research-2018, https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=austria&country=czech-republic&country=hungary&country=poland&
country=slovakia&country=slovenia&page=3)
Slovensko z programu EÚ Horizont 2020 získalo v prepočte na 1 000 eur HDP iba 0,9 eura, čo je výrazne menej ako priemer krajín EÚ. Z projektov typu Excelentná veda
je Slovensko v úspešnosti čerpania v prepočte na HDP druhé od konca a horšie je už iba Rumunsko. Z celkového balíka zdrojov programu Horizont 2020, rozdelených
k marcu 2018, získalo SR iba 0,3 % (Národný kontrolný úrad, Analytická správa, október 2018).
Dodatočné zdroje budeme hľadať v zrušení daňového super odpočtu na vedu a výskum. V roku 2017 pri možnosti super odpočtu vo výške 25 % predstavovali daňové úľavy
cca 8 mil. eur, čo predstavuje polovicu rozpočtu agentúry VEGA. Na rok 2020 je pritom možnosť super odpočtu až vo výške 200 %. Celkové náklady by sa tak mohli vyrovnať
rozpočtu agentúry APVV. Vyhodnotenie skutočného prínosu tohto opatrenia z hľadiska výstupov nikdy neprebehlo a je otázne (napr. polovicu úľav za rok 2017 žiadal jeden
jediný železiarsky podnik) (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto).
Podľa zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, § 16 sa účelová forma financovania poskytuje na základe súťaže na:
•
riešenie projektov výskumu a vývoja (prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a v rámci štátnych programov výskumu a vývoja),
•
riešenie projektov výskumu a vývoja, zameraných na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,
•
riešenie rozvojových projektov (prostredníctvom APVV a v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja).
Uvedené body doplníme o:
•
nárokovateľnú dotáciu na preukázaný vedeckovýskumný výstup (prostredníctvom APVV),
•
nárokovateľnú dotáciu na preukázaný výstup aplikovaného výskumu (prostredníctvom APVV).
Publikácia v časopise z databázy current contents v prvom alebo druhom kvartile podľa SCI. Napr. pri predpokladanej dotácii 8 000 eur na 1 impactový bod sú predpokladané
náklady pri ročnej produkcii 9 000 bodov 72 mil. eur ročne.
Korešpondujúci autor zamestnaný v prevádzke výskumu a vývoja alebo vysokej škole so sídlom v SR. V prípade, ak nie je definovaná funkcia korešpondujúceho autora,
tak prvý alebo posledný autor publikácie so súhlasom ostatného autorského kolektívu. Hlavný autor určí aj prípadné rozdelenie prostriedkov medzi spoluautorov.
Napr. maximálne 50 % prostriedkov na mzdy a odmeny, 20 % na cestovné výdavky, 20 % ako nepriame náklady afiliovanej prevádzke výskumu a vývoja.

3/

5/

Rozšírime účelovú formu financovania o nárokovateľnú
dotáciu 503 za výstup aplikovaného výskumu. Nárok
vznikne po splnení kritérií definovaných APVV 504 a bude
poukázaný ako projektové prostriedky autorovi 505
udelenej patentovej prihlášky s dobou čerpania 5 rokov
s minimálnymi obmedzeniami účelu použitia prostriedkov. 506

Zvýšime podiel účelového financovania vedy a výskumu:
Z prostriedkov vyčlenených na vedu a výskum bude 1/3
vyčlenená na projektové financovanie a 1/3 na financovanie
nárokovateľnej dotácie na vedeckovýskumný výstup
a výstup aplikovaného výskumu. 508

4/
Zjednodušíme čerpanie účelovo poskytnutých
prostriedkov na vedu a výskum: Na čerpanie
prostriedkov účelového financovania vedy a výskumu
so zadefinovanými výstupnými ukazovateľmi nebude
potrebné realizovať verejné obstarávanie. 507

503

504
505
506
507

508

509
510
511

512
513
514
515
516

6/
Zjednotíme pravidlá 509 aj technickú platformu 510
pre výzvy a manažment účelového financovania 511 vedy
a výskumu (projekty APVV 512 , VEGA 513, KEGA 514 a VA
515
). Programy a harmonogram výziev budú oznamované
priebežne vždy na 3-ročné obdobie. Harmonizácia VA
s APVV zlepší transparentnosť a úspešnosť čerpania
prostriedkov z EŠIF. 516

Podľa zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, § 16 sa účelová forma financovania poskytuje na základe súťaže na: - riešenie projektov výskumu
a vývoja (prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a v rámci štátnych programov výskumu a vývoja)
- riešenie projektov výskumu a vývoja, zameraných na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,
- riešenie rozvojových projektov (prostredníctvom APVV a v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja).
Uvedené body doplníme o:
- nárokovateľnú dotáciu na preukázaný vedeckovýskumný výstup (prostredníctvom APVV),
- nárokovateľnú dotáciu na preukázaný výstup aplikovaného výskumu (prostredníctvom APVV).
Po udelení patentu EPO aj národných patentov v rámci EÚ. Napr. pri predpokladanej dotácii 500 000 eur na patent sú predpokladané náklady pri ročnej produkcii 30 patentov
15 mil. eur ročne.
Autor zamestnaný v prevádzke výskumu a vývoja alebo vysokej škole so sídlom v SR. V prípade viacerých autorov, autor podľa súhlasného vyhlásenia spoluautorov.
Prostriedky sú vyplácané cez prevádzku výskumu a vývoja v SR, ktorá bola prihlasovateľom patentu.
Napr. maximálne 50.% prostriedkov na mzdy a odmeny, 50.% viazaných na úhradu dokladovaných vynaložených nákladov na patentovú prihlášku vrátane právnych služieb,
prekladov a udržiavacích poplatkov.
Výnimka pridaná do § 1 zákona č. 343/2015: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorá je financovaná z prostriedkov pridelených podľa § 16 zákona č. 172/2005
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 260 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy,
ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V kapitole rozpočtu MŠVVaŠ je na vedu a výskum alokovaných 350 mil. eur, z toho pre agentúru APVV 40 mil. ročne. My navrhujeme postupné navýšenie rozpočtu APVV
ako hlavnej agentúry na účelové financovanie na 200 mil. eur ročne, z toho 100 mil. eur bude alokovaných na projektové financovanie a 100 mil. eur na nárokovateľné dotácie
(70 mil. eur za publikačné a 30 mil. eur za patentové výstupy).
To znamená rovnaké členenie a rozsahové požiadavky pre žiadosť o grant, rovnaké členenie grantových panelov, rovnaké členenie nákladových položiek
(podľa § 19 zákona č. 172/2005.: ods. (3) a) – f) a ods. (4) bez ďalšieho členenia na podpoložky).
Možná je migrácia na technickú platformu jednej z agentúr alebo vytvorenie novej platformy Centra vedecko-technických informácií (CVTI), ktoré vedie aj čiastočnú evidenciu
vedeckovýskumných výstupov.
Účelové financovanie bude zahŕňať projekty výskumu a vývoja a nárokovateľné dotácie na vedeckovýskumné výstupy (pozri vyššie). Projektmi výskumu a vývoja budú:
1. štartovacie granty, 2. stredne veľké granty (20- – 50-tisíc ročne) na financovanie projektov bežných výskumných tímov, 3. mimoriadne granty (150- – 300-tisíc ročne)
na financovanie veľkých projektov s výrazným inovačným potenciálom, 4. popularizačné minigranty na podporu popularizačných výstupov, 5. štartovacie granty aplikovaného
výskumu s nevyhnutným spolufinancovaním na účely prípravy proof-of-concept a patentovej prihlášky, 6. kapitálová spoluúčasť v podniku s registrovaným patentom,
ktorá zahŕňa podiel na výnosoch patentu, ale žiadateľ má za definovaných podmienok možnosť odkúpiť podiel grantovej agentúry späť v určitom období po ukončení
financovania, 7. vedeckú cenu dotovanú sumou 100-tisíc eur ročne pre každú oblasť vedy a výskumu (§ 6 ods. (3) zákona č. 172/2005.), 8. vedeckú cenu dotovanú sumou
50-tisíc eur pre úspešných jednotlivcov alebo tímy v medzinárodných vedeckých súťažiach do 25 rokov.
APVV, Agentúra pre podporu vedy a výskumu, http://www.apvv.sk/agentura/o-nas.html
VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/
KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
VA, Výskumná agentúra, http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/vyskumna-agentura
VA je hlavnou agentúrou pre prideľovanie prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), t. j. v súčasnosti OP Výskum a inovácie OPVaI. V programovom
období 2014 – 2020 bolo na OP VaI alokovaných 2,2 mld. eur, z toho 1,8 mld. na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Príprava OP so zámerom harmonizácie
výziev s agentúrou APVV vrátane nárokovateľného financovania môže znamenať dramatický nárast účelového financovania vedy a výskumu (na cca 400 mil. eur ročne). Využitie
štandardných a grantových schém a očakávateľne zverejnených výziev zabezpečí čerpanie alokovaných finančných prostriedkov. Priebežne vyhlasované programov
a harmonogramov výziev na 3-ročné obdobia budú zabezpečovať stabilitu výskumných programov a zároveň flexibilitu výskumu.
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Agentúry budú na spoločnej platforme zverejňovať
účelovo poskytnuté prostriedky na jednotlivé
organizácie a tímy v prepojení s publikačnými
a patentovými výstupmi. 517 Na základe týchto údajov
vypracujeme rebríček najúspešnejších inštitúcií, tímov
a vedcov v SR podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych
kritérií. 518
8/
Grantové komisie a panely hodnotiteľov uvedených
agentúr budú zahŕňať kvalitných posudzovateľov a z nich
minimálne 50 % z územia mimo SR a ČR. 519
9/
Dokončíme transformáciu ústavov Slovenskej
akadémie vied na samostatne hospodáriace právne
subjekty, vedeckovýskumné inštitúcie ako právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj, 520 ktoré budú mať možnosť
v rámci definovaných kritérií nakladať so svojím majetkom,
podnikať a generovať/získavať mimorozpočtové príjmy.
521
Do subjektov v rámci tohto rámca bude môcť vstupovať
(resp. ich zakladať súkromný kapitál). 522
10/
Zlepšíme medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti
ľudských zdrojov: Na miesta učiteľov vysokých škôl
a výskumných a vývojových zamestnancov budú mať
organizácie financované zo štátneho rozpočtu povinnosť
vypisovať konkurzy v medzinárodnom priestore
a ponúkať platové podmienky prispôsobené vedeckej
výkonnosti. 523

517

518
519
520
521
522
523

V SR chýba jednotná databáza/portál poskytujúca informácie o vede a výskume. Viacero existujúcich databáz (vedaatechnika.sk, CREPČ, ŠÚ) nie je navzájom prepojených
a ich spracovateľnosť je nízka (Národný kontrolný úrad, Analytická správa, október 2018). Vznik portálu je možné dosiahnuť doplnením centrálneho registra publikačnej
činnosti (CRPČ) o publikačné výstupy mimo sféry VŠ a integráciou s dostupnými registrami (výskumníkov, organizácií, projektov, výsledkov VaV) informačného systému
o vede a výskume (SKCRIS) a medzinárodnými databázami. Dlhodobými cieľom je dosiahnuť spracovateľnosť prostredníctvom Application Programming Interface.
Rebríček môže vypracovať akreditačná komisia na základe údajov CVTI.
Podmienka zahraničnej afiliácie a kvality definovanej ako H-index lepší ako medián v danom odbore doplnená do ods. (3), § 19 zákona č. 172/2005.
Podľa zákona č. 172/2005.
V zmysle zákona č. 243/2017.
S cieľom zvýšenia súkromných zdrojov financovania vedy a výskumu. Kým v EÚ a V4 + 2 bez SR tvoria takmer polovicu zdrojov na vedu a výskum zdroje z podnikateľského
sektora, v SR tieto zdroje prestavujú zhruba 1/3 (Národný kontrolný úrad, Analytická správa, október 2018).
Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 bude možné určiť učiteľom vysokých škôl a výskumným a vývojovým zamestnancom tarifný plat podľa prílohy 5 vo výške rovnajúcej
sa súčinu tabuľkového platu podľa príslušného platového stupňa a triedy a podielu H-indexu zamestnanca k hraničnému H-indexu pre daný odbor
(v členení podľa § 6 ods. (3) zákona č. 172/2005.).
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MLÁDEŽ
A ŠPORT

Šport sa stal fenoménom so silným spoločenským
a ekonomickým významom. Rozvíja jednotlivcov nielen
z fyzickej a zo zdravotnej stránky, ale učí ich aj sociálnym
zručnostiam a zodpovednosti. Vlastnosti, ktoré si osvojí
aktívne športujúce dieťa, pomáhajú v dospelosti v oblasti
disciplíny, osobného manažmentu, ľahšie zvládať stres
a komunikovať v rámci tímov. Súťaživosť je vrodená
vlastnosť každého človeka, a preto je dôležité podporiť
deti a mládež a motivovať ich k športu.

A preto „SaS má šport“
„SaS má šport“ je reforma zohľadňujúca všetky aspekty
športu tak, aby sa cielene rozvíjal, aby peniaze v ňom
prúdili transparentne a prinášal osoh jednotlivcom aj
krajine dnes aj v budúcnosti.

SÚČASNÝ STAV A SKORÉ RIEŠENIA
Od 1. 1. 2016 platí na Slovensku nový zákon o športe.
Hlavným motívom zákona bolo získať viac peňazí do športu
za viac transparentnosti. Zavedením zákona o športe
po roku 2015 došlo k zvýšeniu štátnych výdavkov na šport
z 38,5 mil. eur v roku 2015 na 93 mil. eur v roku 2019. Zákon
o športe zadefinoval, že do športu sa odvádzajú financie
z lotériových hier, predovšetkým zo štátnej a. s. TIPOS.
Zákon o športe 524 zároveň garantuje, že štátne výdavky
na šport nesmú klesnúť pod úroveň predchádzajúceho
roka. Zákon upravuje osoby v športe, právne vzťahy
pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej správy
v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom
v športe.
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Zákon č. 440/2015 o športe, § 77 (4).
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525

Zákon ustanovil tzv. uznané športy, pre rok 2020 požiadalo
zo všetkých uznaných športov o príspevok cez svoje národné
športové zväzy 75 športov. Týmto subjektom štát rozdelí
prevažnú časť financií zo štátneho rozpočtu. Peniaze sa
rozdeľujú na základe reálnych údajov dosadených do vzorca,
ktorý je prílohou číslo 3 zákona o športe. Týmto opatrením
bolo dosiahnuté, že o výške dotácií rozhodujú dáta
a nie úradníci. Zákon vzorcom zároveň zabezpečil
nárokovateľnosť financií pre uznaný šport. Nárokovateľný
príspevok poskytuje zväzom a klubom spoľahlivý predpoklad
na zostavovanie rozpočtov a plánovanie činnosti.
Vzorec:
P = (A × KVVD + A × KVVM) × (B × ZD + C × ZZ) + (1 - 2 × A) × M23 526
Dáta vo vzorci rozdelia 80 % financií pre uznané športy,
7 % športovcom TOP tímu, zvyšok tvorí príspevok na šport
postihnutých, Slovenský olympijský a športový výbor
a projekty ministerstva školstva.
Systém v súčasnosti zneužívajú niektoré zväzy a kluby.
Napríklad tým, že vymýšľajú pre deti rôzne korešpondenčné
súťaže. V atletickom zväze sa za štart v súťaži považuje už len
predklon, skok do diaľky z miesta alebo hod medicinbalom.
Zväzy prostredníctvom klubov takouto súťažou získajú tisíce
aktívnych členov. Za aktívneho člena sa považuje aj taký

525
•
•
•
•
•
526

527
528
529

športovec, ktorý splní parameter členskej základne
už pri troch štartoch v súťaži. 527
Systém tiež umožňuje, že na jedno a to isté dieťa môžu
štátne prostriedky čerpať všetky športové zväzy. Určovanie
parametra popularity nemá každý rok rovnakú metodiku.
Novela zákona (jún 2017) o športe z dielne SNS oddelila
financovanie futbalu s hokejom od ostatných športov.
Politickým rozhodnutím bolo iba pre tieto dva športy
zafixovaných 30 % objemu z celkovej sumy rozdeľovaných
prostriedkov pre uznané športy (17 % futbal a 13 % hokej).528
Parametre, ktoré ostatné športy musia splniť (úspechy,
členská základňa a pod.) sa futbalu a hokeja odvtedy
netýkajú, tak sa kvalita práce v týchto športových odvetviach,
ktorou sa majú s ostatnými športovými odvetviami
porovnávať, stala nepodstatnou.
Vláda každoročne vydáva nariadenie, v ktorom stanoví
váhy jednotlivých parametrov vzorca pre výpočet príspevku
uznanému športu na nasledujúci rok. 529 Sekcia športu
na ministerstve školstva zase určuje metodiku zberu dát
určením otázok do prieskumu na získanie hodnôt domáca
a zahraničná popularita športu do vzorca. Táto metodika
bola z neznámych dôvodov menená, čím dochádza v
jednotlivých obdobiach k vypočítaniu rozdielnych výsledkov.

Zákon č. 440/2015 o športe, § 3 písm. f, uznané športy sú také, ktoré boli uznané:
Medzinárodným olympijským výborom,
Medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord,
Medzinárodným paralympijským výborom,
Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo
Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.
P je podiel príslušného uznaného športu.
A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu.
B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport.
C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport.
KVVD je koeficient významu výsledku pre dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý
sa príspevok uznanému športu poskytuje.
KVVM je koeficient významu výsledku pre dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku,
na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje.
ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenska, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva
každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca
na svojom webovom sídle.
ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie
zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca
na svojom webovom sídle.
M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému
športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú
všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.
Zákon o športe, § 4 odsek 6.
Zákon o športe, § 77 odsek 2 písm. b.
ucps.sk – Nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020.

Graf

ZÁKON O FONDE NA PODPORU ŠPORTU

Rozdelenie finančných prostriedkov MŠVV na šport

V roku 2019 bol Národnou radou SR prijatý zákon o fonde
na podporu športu, 530 ktorý od roku 2020 počíta s rozdelením
sumy 20 mil. eur nad rámec peňazí rozdeľovaných
prostredníctvom zákona o športe. 531 Ďalšie peniaze
pre športovú obec dávajú nádej na lepšie časy, zákon však
vyvoláva oprávnené otázniky, pretože vytvára podmienky
pre klientelizmus a korupciu a bol prijatý skráteným
procesom bez možnosti pripomienkovania dotknutých
inštitúcií a verejnosti. Prostriedky budú prerozdeľované
cez projekty bez vopred známych kritérií, budú ich
vyhodnocovať komisie a schvaľovať správna rada fondu.

Riešenia SaS:
50% Uznané športy - ostatné

7% Športovci Top tímu

17% Uznané športy - futbal

2% Slovenský olympijský výbor

13% Uznané športy - ľadový hokej

3, 5% Šport zdravotne
postihnutých - SPV

7,5% Ostatné úlohy

Zdroj: epi.sk, vzorec na výpočet príspevku uznanému športu

Riešenia SaS:

Prostriedky fondu budeme alokovať výhradne na
podporu výstavby športovísk, ktoré budú slúžiť školám
a verejnosti. Zavedieme jasné vopred stanovené pravidlá tak,
aby prostriedky fondu mohli byť čerpané transparentne.
Čerpať budeme z dát zo vzorca.
5/
Skrátime účtovné odpisy pri (nielen) športových
nehnuteľnostiach na 20 rokov. 532

1/
Vrátime futbal a hokej do vzorca, aby výpočet bol
transparentný a súťaživý pre všetky uznané športy.
2/
Zvýšime počet účastí v súťažiach potrebných na získanie
príspevku. Súčasné tri účasti sa ukázali ako nedostatočné.
Navrhneme časovú rozvrstvenosť povinných účastí
aktívneho športovca na minimálne šesť mesiacov v sezóne.
3/
Pri parametri vzorca „popularita“ zabezpečíme, aby bola
uplatňovaná jednotná metodika vyhodnotenia dát.

530
531
532

4/

Zákon č. 310/2019 o fonde na podporu športu
§ 22 zákona č. 310/2019
Toto opatrenie je súčasťou programu SaS AGENDA 2020.

6/
Budeme presadzovať, aby zákony a ich novely boli
pripravované v riadnom legislatívnom procese
s medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci
ktorého si môže svoje pripomienky uplatniť aj verejnosť.
7/
Citeľne znížime objem prostriedkov na administráciu
fondu. Súčasných 5 %, teda 1 milión eur pre funkcionárov
fondu, ktoré považujeme za rozhadzovanie štátnych
peňazí, znížime na 2 %.
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Iba v roku 2019 boli vládou SR schválené prostriedky vo výške
96 mil. eur na infraštruktúru národného významu.533
Na konci roku 2019 vláda rieši ešte návrh na uvoľnenie
ďalších finančných prostriedkov vo výške 70 mil. eur
zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa
na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry. Tieto peniaze
má dostať Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý s nimi
bude nakladať, ako uzná za vhodné. Súhlasíme s tým,
že športová infraštruktúra na Slovensku je zanedbaná a v zlom
stave. Nie je možné ju však financovať mimo rámca
právnej úpravy, bez opory v zákonoch, bez zdôvodnenia
navrhovanej sumy, obchádzaním zaužívaných nástrojov
znemožňujúcich súťaž a kontrolu štátu, čo vo svojom
vyjadrení k návrhu uvádza ministerstvo financií. 534

Riešenia SaS:
8/
Nedovolíme, aby sa rozhodovanie o pravidlách
použitia štátnych príspevkov presúvalo na iné
súkromnoprávne subjekty. 535

štruktúrach kontrolóra, 537 vznikla aj nová pozícia hlavného
kontrolóra športu, ktorého na päť rokov menuje vláda SR.
538
V súčasnosti je hlavnou kontrolórkou Alica Fisterová.
Zákon vymedzil pracovnoprávne vzťahy športovcov
v športovom prostredí. 539 V dôvodovej správe k § 4
sa podrobne popisujú podmienky zmluvných vzťahov
v individuálnych a kolektívnych športoch. Ak náplň činnosti
profesionálneho športovca vykazuje znaky závislej práce
(deje sa tak prevažne v kolektívnych športoch), subjekt musí
so športovcom pri výkone profesionálnej činnosti uzatvoriť
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa
Zákonníka práce. 540
Ak porovnáme odmenu športovca v režime SZČO vo výške
1 000 eur (netto príjem 775 eur) s rovnakou odmenou
zamestnanca, cena práce pre klub vychádza na 1 373,60
eura. Mzdové náklady klubom tak stúpnu o 37,36 %.
Ak ide o zamestnanca, klub musí ešte hradiť výdavky
spojené s gastrolístkami, so sociálnym fondom, s dovolenkou,
prípadne rekreačnými poukazmi. 541
Zákon zaviedol inštitút zmluvy o sponzorstve v športe,
stanovil presné pravidlá na realizáciu zmluvy medzi
súkromným sektorom a športovými subjektmi. 542

9/

Riešenia SaS:

Výstavbu a obnovu zanedbanej infraštruktúry športu
podporíme prostredníctvom fondu na podporu športu.

10/

ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE
Právna úprava jasne zadefinovala kategóriu športových
odborníkov, ktorí vykonávajú odbornú činnosť v športe.536
Národné športové zväzy sú povinné mať vo svojich

533
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536
537
538
539
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541
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543
544

Podporíme zmluvnú slobodu pri uzatváraní zmlúv
medzi športovcami a klubmi 543 tak, aby sa kluby a športovci
mohli rozhodnúť, v akom pracovnom vzťahu budú svoju
činnosť vykonávať. 544

učps.sk – Financovanie športovej infraštruktúry národného významu v SR.
SLOV-LEX LP/2019/616 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry
v Slovenskej republike.
Napríklad Slovenský olympijský a športový výbor.
§ 6 zákona o športe
§ 10 zákona o športe
§ 60 ods. 5 zákona o športe
§ 4 odseky 1 – 6, § 31 – 49 zákona o športe
Zákon č. 311/2001 – Zákonník práce, § 1 ods. 2
Ak má viac ako 50 zamestnancov.
§ 50 zákona o športe
Práve (november 2019) bola prijatá novela zákona, ktorá to čiastočne vyriešila.
Zrušíme prechodné ustanovenia (§ 293 zákona č. 461/2003 o sociálnom zabezpečení).

INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU (ISŠ)
Informačný systém športu je nevyhnutný pracovný nástroj
na implementáciu zákona o športe do praxe. Všetky
zákonom predpísané informácie sú národné športové zväzy
povinné vložiť do systému každoročne do 30. septembra.
Digitalizácia športu bola naštartovaná v Národnom
športovom centre v rokoch 2004 – 2005, teda pred trinástimi
rokmi. Vtedy bola podpísaná prvá zmluva na sumu 1 900
000 Sk. Od roku 2004 stál centrálny informačný systém stál
2,8 milióna eur a k 15. 12. 2019 stále nie je plne funkčný.
Bolo podpísaných niekoľko zmlúv a ich dodatkov medzi IT
firmami a ministerstvom školstva.
Na konci roka 2017 (18. 12. 2017) vydala sekcia športu na
MŠVVaŠ pre športové hnutie informáciu, že všetky dáta,
ktoré národné športové zväzy prácne do ISŠ nahrali, sa budú
mazať a všetko sa musí urobiť nanovo.
Na konferencii Sport (R)evolution 2019 v Bratislave štátny
tajomník Jozef Gönci deklaroval, že sa bude uchádzať u
podpredsedu vlády pre informatizáciu Richarda Rašiho o
projekt za 2,4 milióna eur na sfunkčnenie systému.
FUNGUJÚCI ISŠ MÁ ZABEZPEČIŤ:
Transparentnosť použitia štátnych financií.
Prehľad o počte aktívnych športovcov rôzneho veku,
pohlavia, výkonnosti.
Presné informácie o počte profesionálnych,
amatérskych zmlúv športovcov, trénerov, o počte
dobrovoľníkov v športe.
Fakty o počte sponzorských zmlúv športových
subjektov so súkromným sektorom.
Celoslovenský prehľad o počte a kvalite športovísk.

Riešenia SaS:
11/
Budeme vynucovať konkrétne postihy za nedodržanie
zmlúv pri tvorbe ISŠ.
12/
Posilníme personálne podvyživenú sekciu športu
na ministerstve školstva (na úkor iných, rezortom priamo
riadených organizácií). Týmto zabezpečíme kontrolu
dát do ISŠ, ktoré do systému vkladajú národné športové
zväzy. Preverené údaje sú nevyhnutné pre spravodlivé
rozdeľovanie financií podľa vzorca, ktorý je súčasťou
zákona. Navrhneme sankcie za prípadné podvody
pri vkladaní dát do systému.
ŠPORT A ŠTÁTNA SPRÁVA
V roku 2019 na základe iniciatívy SNS bol na ministerstve
školstva zriadený post štátneho tajomníka pre šport.
Štátny tajomník pre šport má na ministerstve zabezpečovať
podporu amatérskeho a školského športu až po profesionálny
šport a reprezentáciu. SNS predstavila aj snahy o zriadenie
samostatného ministerstva športu a cestovného ruchu.
Do diania v oblasti športu významne vstúpil aj Slovenský
olympijský a športový výbor (SOaŠV), ktorý sa snaží
zastrešovať celé športové hnutie a zároveň prevziať na seba
úlohy štátu pri rozdeľovaní štátnych peňazí idúcich do športu.
Uvedené ambície SOaŠV dokazuje už spomenutý vládny
Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov
kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj
regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike
vo výške 70 mil. eur. Celý proces vrátane stanovenia kritérií
výberu podporených projektov, podpisu zmlúv, kontroly
financovania a pod. má zabezpečovať SOaŠV.
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Financovanie športu – suma cca 199 miliónov eur
(v roku 2019).

Riešenia SaS:
13/
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Zachováme post štátneho tajomníka pre šport
na ministerstve školstva, vznik samostatného ministerstva
pre šport a cestovný ruch nepodporíme.

Voľnočasové poukazy
V súčasnosti je financovanie športu a voľného času detí
vrátane iných aktivít a umenia rozdrobené na množstvo
jednotlivých zdrojov, ktoré sa dajú zadeliť do dvoch hlavných
skupín:

545

Šport v štáte je financovaný zo zákona o športe z kapitoly
ministerstva školstva (vrátane odvodov z lotériových hier),
nesystémovými finančnými tokmi na infraštruktúru,
od 1. 1. 2020 aj z fondu na podporu športu.
Financovanie iných voľnočasových aktivít detí –
suma cca 166 miliónov eur (v roku 2019).
Tento systém je krajne neprehľadný a v mnohých prípadoch
rozhodujú politici a úradníci o použití prostriedkov a nie
rodičia detí. V nasledovnej časti sa pokúsime poskytnúť
prehľad o financovaní, ako aj odhadnúť celkovú sumu,
avšak bez nároku na úplnosť.

Tabuľka

Štátne výdavky na voľný čas mládeže v roku 2019
Druh dotácie

Výška dotácie na dieťa

Zdroj dotácie

Počet žiakov

Plán v mil. €

Reálne čerpanie v mil. €

vzdelávací poukaz

32 eur

ministerstvo vnútra

680 000

21,7

18,0

dotácia šk. zariadení ZŠ

80 – 100 eur

mestá, obce

680 000

68,0

30,0

dotácia šk. zriadení SŠ

v praxi okolo 110 eur

VÚC

200 000

20,0

10,0

školské kluby ZŠ 1. – 5.

cca 400 eur

mestá, obce

ZUŠ (ZŠ, SŠ)

400 – 1300 eur

mestá, obce, VUC

108 000

91,8

91,8

lyžiarske kurzy 6. r. ZŠ

150 eur

MŠVVaŠ

55 000

8,3

8,3

lyžiarske kurzy 1. r. SŠ

150 eur

MŠVVaŠ

55 000

8,3

8,3

Spolu
Poznámka: jeden populačný ročník je cca 55 000 detí.

545

106,6 mil. eur ministerstvo školstva, 92,3 mil. eur nesystémové financovanie infraštruktúry vládou a ostatnými ministerstvami.

166 mil. €

VZDELÁVACIE POUKAZY – 18 MIL. €
Prijímateľom vzdelávacieho poukazu 546 od žiaka základných
a stredných škôl sú školské kluby, školské záujmové krúžky,
základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové
školy, školský internát. Hodnota poukazu je 32 eur
na školský rok, nárok na poukaz má každé dieťa na ZŠ, SŠ,
prostriedky na poukaz idú z kapitoly ministerstva vnútra.
Systém je veľmi komplikovaný, náklady na poukazy
v školskom roku 2018/2019 547 boli vo výške 18 mil. eur.
CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU (CVČ) – 40 MIL. €
CVČ 548 financujú obce a VÚC. Výška dotácie od obcí a miest
pre zariadenia, v ktorých sú deti zo základných škôl, je od
80 do 100 eur ročne, VÚC dotujú zariadenia mládežníkov
stredných škôl. O výške dotácie rozhodujú poslanci cez
všeobecne záväzné nariadenia. Mestá, obce, VÚC majú
právo robiť rozdiel medzi dotáciou na dieťa v mestskom
a súkromnom školskom zariadení. Presný výpočet nie je
možné spraviť, odhadujeme, že 50 % detí využíva CVČ,
v tom prípade sú náklady 40 mil. eur. 549
ŠPORTOVÉ POUKAZY
Novelou zákona o športe sa od 1. 1. 2020 zavádzajú športové
poukazy, ktoré sa stali súčasťou zákona o fonde na podporu
športu. 550 Správna rada fondu bude schvaľovať príspevok
na športový poukaz na základe projektu. 551 Rada bude
schvaľovať aj hodnotu poukazu, rovnako aj vekovú hranicu
detí, ktoré si budú môcť poukaz nárokovať. Sociálne
inžinierstvo ako z Veľkej knihy o sociálnom inžinierstve
a zase raz budú nejakí papaláši rozhodovať o tom,
ktoré deti čo majú robiť.

546
547
548
549
550
551
552
553
554

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DETÍ
ZAMESTNANCOV
Príspevok presadili poslanci SNS v roku 2019, dostal
sa do Zákonníka práce. 552 Výška príspevku na športovú
činnosť detí je najviac do výšky 275 eur. Príspevok
od zamestnávateľa je zatiaľ dobrovoľný. Nárok na poukaz
má zamestnanec, ktorý je v trvalom pracovnom pomere
minimálne 24 mesiacov a dieťa musí byť pred uplatnením
poukazu minimálne šesť mesiacov registrované v športovom
certifikovanom zariadení. Športové poukazy v Zákonníku
práce majú podobnú pointu ako rekreačné poukazy, obe
podpory sú veľmi zaťažujúce pre zamestnávateľov.
LYŽIARSKE KURZY – 16,6 MIL. €
Ministerstvo školstva poskytuje od školského roku 2015/2016
podporu vo výške 150 eur na dieťa na lyžiarske kurzy.553
Príspevok na kurz dostáva dieťa od štátu dvakrát, raz
v rámci výučby na základnej škole a druhýkrát na strednej
škole (zväčša žiak 7. ročníka na ZŠ a 1. ročníka na SŠ).
Lyžiarsky poukaz má byť jednou z foriem podpory
cestovného ruchu, ale v praxi dosiahol to, že menším
strediskám obsadenosť zariadení nestúpla, naopak,
v konkurenčnom boji malí prehrávajú práve pre túto
deformáciu trhu. 554
Dospeli sme k záveru, že je prakticky nemožné presne vyčísliť
sumu, ktorá dnes ide na šport a iné voľnočasové aktivity.
Podľa našich odhadov je však možné vychádzať zo sumy
cca 400 mil. eur.

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, § 7 odsek 8.
Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, § 4 a – e, § 7 odsek 8.
dnes24.sk – Vzdelávacie poukazy pokračujú aj tento rok.
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
500-tisíc detí na základných školách a z nich 250-tisíc po 90 eur ročne a 220-tisíc detí na stredných školách a z nich 110-tisíc po 110 eur ročne.
Zákon č. 310/2019 o fonde na podporu športu, § 20 odseky 1 – 5
§ 22 zákona č. 302/2019
§ 152 Zákonníka práce
Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, § 3 ods. 2 a 3 a § 4 a – b a § 9f ods. 2
ekonomika.sme.sk – Štát dáva milióny na lyžovačku detí.
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Riešenia SaS:
14/
Štátnu reprezentáciu budeme financovať z odvodov
z lotériových hier. 555

Získanie autorizácie bude nárokovateľné po splnení
jasných kritérií, napríklad registrácia v národnom
športom zväze, odbornosť zodpovedných osôb a pod.

g/

VČP pripíše rodič autorizovanému subjektu
(športový klub, umelecký krúžok a pod.)
prostredníctvom jednoduchej aplikácie.

Čo získame kvalitným systémom voľnočasových
poukazov:

15/
4.3 | MLÁDEŽ A ŠPORT

f/

Potrebné navýšenie zdrojov na VČP budeme
financovať z odvodu TIPOSu (okrem sumy, ktorá pôjde
na reprezentáciu), z odvodov ostatných stávkových
spoločností, z fondu na podporu športu a ak bude
potrebné, zo štátneho rozpočtu.
16/
Komplikovaný systém neprehľadných dávok nahradiť
jedným voľnočasovým poukazom:

Rodič rozhodne, ako bude jeho dieťa tráviť voľný čas,
tým dosiahneme, že všetky možné voľnočasové
aktivity budú konkurovať o priazeň dieťaťa
a poukaz od rodiča.
Namiesto niekoľko stoviek funkcionárov bude milión
rodičov kontrolovať subjekt, ktorému odovzdali
poukaz a použitie peňazí.

a/

Poukaz bude viazaný výlučne na školskú
dochádzku na ZŠ (9 ročníkov) a SŠ (4 ročníky).

Získame aktuálny prehľad o popularite a zastúpení
športov v činnostiach detí a mládeže a trávení
ich voľného času.

b/

Z tohto poukazu budú financované všetky
voľnočasové aktivity dieťaťa, teda okrem športu
napríklad aj tanec, umenie, modelárske krúžky a pod.

Získame prehľad o skutočnom počte fungujúcich
športových a iných voľnočasových subjektov, o počte
ich členov a o reálnom počte odborníkov v systéme.

c/

Hodnota voľnočasového poukazu bude 3,5-násobok
mesačného životného minima
(toho času 735,70 eura ). 556

Dobre nastavené kritéria požadovaného vzdelania
v akreditovaných subjektoch budú motivovať
odborníkov vzdelávať sa.

d/

Jedna sedmina (cca 100 eur) z hodnoty poukazu
sa automaticky odošle na účet príslušného
národného športového zväzu, ak taký existuje.

e/

Prijímateľom voľnočasového poukazu (VČP) budú
ministerstvom školstva autorizované subjekty
(registrované v informačnom systéme športu.

Vytvoríme predpoklad na financovanie športových
objektov súkromným sektorom, pretože ich budú
môcť prenajímať klubom, ktoré na to budú mať viac
prostriedkov od svojich členov z voľnočasových
poukazov.

555
556

Cca 30 mil. eur.
Výška životného minima od 1. 7. 2019 je 210,20 eura.
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Strana Sloboda a Solidarita má vo všetkých oblastiach
svojho programu za cieľ skvalitniť život ľudí na Slovensku.
Kultúru považujeme za jeden z faktorov vedúcich k zvyšovaniu
kvality každodenného života ľudí. Vo svete sa okrem
ukazovateľov ekonomického rastu sleduje napríklad aj index
šťastia 557 a prístup ku kultúre vnímame ako jeden z faktorov
spokojnosti človeka. Prieskumy 558 tiež potvrdzujú pozitívny
súvis medzi kvalitou života a kultúrno-umeleckými
aktivitami u seniorov.
Pri vynakladaní verejných prostriedkov je vo všeobecnosti
nutné sledovať efektívnosť investícií. Uvedomujeme si však,
že v kultúre to nie je také jednoduché, investície do kultúry
zvyčajne neprinášajú okamžitý efekt a ich návratnosť nie
je vždy možné spoľahlivo merať. Napriek tomu je dôležité
určiť, čo a za akú sumu chceme v kultúre dosiahnuť.
V SaS chceme zlepšiť dostupnosť kultúry pre všetkých,
sfunkčniť kultúrnu infraštruktúru v mestách a obciach 559
a zvýšiť možnosť sebarealizácie pre amatérskych
i profesionálnych aktérov v kultúre.
Investíciou do tohto sektora získame na jednej strane
kultúrne vyspelých občanov, ktorí rozvíjajú svoju identitu,
spoznávajú svoju históriu, kultúru a cítia spolupatričnosť
k Slovensku ako ku krajine, v ktorej sa aj vďaka kultúre
dobre žije. Na druhej strane chceme spolu s ekonomickými
opatreniami obsiahnutými v Agende 2020 docieliť aj
benefity v podobe prosperujúcich hospodárskych sektorov
súvisiacich s oblasťou kultúry, ako sú kreatívny priemysel,
služby a tovary v cestovnom ruchu a podobne.

557
558
559
560
561

ZLEPŠENIE OBNOVY PAMIATOK
Obnovu pamiatok vnímame ako súčasť udržiavania
a budovania kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa však
obnova pamiatok stretáva s množstvom problémov,
ako napríklad financovanie obnovy, podmienky
a funkčnosť rekonštrukcie či metodika obnovy pamiatok.
Majitelia pamiatok (vo väčšine prípadov nie štát, ale súkromní
vlastníci, samosprávy či cirkev) sa často ocitajú v situácii,
keď majú povinnosť uskutočniť nariadenú pamiatkovú
obnovu, avšak nemajú prostriedky na rekonštrukciu
podľa požiadaviek pamiatkarov a zo zákona 560 nemajú
právny nárok na kompenzáciu rozdielu medzi bežnou
rekonštrukciou a rekonštrukciou podľa pamiatkarov.
Dotačný systém (program MK SR Obnovme si svoj dom)
situáciu rieši len čiastkovo, finančné prostriedky v ňom sú
obmedzené, navyše ide často o čiastočné a nie celkové
rekonštrukcie. 561 Okrem toho majú vlastníci tiež povinnosť
zaplatiť za výskum archeologického náleziska, v tejto
oblasti však absentujú štandardy a majiteľom chýba
právna predvídateľnosť pre ich investície. 562
V praxi sa často určujú čo najprísnejšie podmienky obnovy,
ktorých splnenie vlastníkovi podstatne navýši rozpočet
a obmedzí jej efektívne využitie. 563 Tieto prísne nariadenia
pamiatkovej obnovy demotivujú vlastníka, ktorý môže
napokon nechať pamiatku spadnúť, než aby sa pustil
do komplikovanej renovácie. 564

https://worldhappiness.report/ed/2019/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/reports-and-publications/reports-and-briefings/health--wellbeing/ageuk-wellbeing-index-summary-web.pdf#page=8
Pamiatky, hrady, kaštiele, kultúrne strediská, divadelné sály, knižnice, amfiteátre atď.
Zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, § 28 ods. 1 písm. c).
V roku 2018 bolo podporených 576 žiadostí dotáciou 8 549 178 € z 868 žiadostí na celkovú sumu 54 710 329 eur. Neznamená to však, že bolo opravených 576 pamiatok.
Z podporených žiadostí išlo 506 850 eur na „Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti,“ teda namiesto opravy pamiatok sa z dotačného programu platili aj workshopy,
prednášky, diskusie, písanie kníh, výskum, projektová dokumentácia a podobne.
562 V tejto oblasti by pomohol kvalitný informačný systém, aby dotknutí vedeli napr. z portálu GKU, kde sa môže robiť archeologický výskum. Zo zákona vedie evidenciu nálezísk
Archeologický ústav SAV, ktorý na tento účel, odkedy platí zákon č. 49/2002., nedostal žiadne financie.
563 Príkladom je Gymnázium v Revúcej, kde sa v podkrovnom priestore dodržali prísne podmienky, v dôsledku čoho je však nemožné priestor vetrať. Priestory sú nevyužité, hoci
mohli slúžiť na koncerty či podujatia – pamiatka bola obnovená, ale nevrátil sa do nej život.
564 Príkladom sú budovy kúpeľov Čierna Hora v okrese Gelnica či opustená fabrika Tabačky v Smolníku. Ak by obe lokality boli funkčné, významne by mohli prispieť
k miestnemu rozvoju v regióne.
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V oblasti pamiatkovej obnovy zároveň absentujú jednotné
metodiky a vlastníci sú tak de facto vystavení svojvôli
pamiatkarov. V Českej republike vypracovali niekoľko
desiatok metodík 565 a prípadových štúdií, ktoré fungujú
ako odporúčanie v jednotlivých prípadoch. Na Slovensku
neexistujú usmernenia ani jednotné postupy, výsledkom
čoho sú často protichodné postoje k tomu istému
problému. 566
V SaS sa stotožňujeme s názorom, že dôležité je zrekonštruovať
pamiatku, ale zároveň do nej vrátiť život. Naším cieľom
je preto tieto záujmy harmonizovať a premietnuť aj
do financovania (a tým ho zefektívniť). Zjednodušene
sa to dá vyjadriť tak, že to, čo je záujmom štátu, nech platí
štát a to, čo je v záujme iných, nech platia iní. Zároveň
je potrebné zaviesť metodiku, ktorá pomôže efektívnej
obnove pamiatok a čo najobjektívnejšiemu rozhodovaniu
o podmienkach obnovy.

3/
Presadíme, aby štát podporil rekonštrukciu národných
kultúrnych pamiatok, ktoré spravujú štátne inštitúcie
a verejný sektor. Umožníme, aby štátne inštitúcie mohli
žiadať o podporu z fondov Ministerstva kultúry SR.
4/
Presadíme uvoľnenie podmienok obnovy pamiatok
v prípadoch, keď by prísne nariadenia pamiatkovej obnovy
obmedzili efektívne využitie pamiatky alebo ohrozili jej
existenciu.
5/
Budeme presadzovať v novom programovom období 2021
– 2027 pri tvorbe operačných programov,
aby sa z eurofondov spolufinancovali aj kultúrna
infraštruktúra a obnova pamiatok.
6/

Riešenia SaS:
1/
Prevezmeme kvalitné české metodiky pre obnovu
pamiatkových skupín a jednotlivostí podľa kategorizácie
pamiatok s cieľom uľahčiť investorom orientáciu v
pravidlách pamiatkovej obnovy. Analogicky budeme
vytvárať ďalšie metodiky pre obnovu pamiatok.
2/
Pri obnove pamiatok budeme kompenzovať vlastníkovi
náklady podľa rozdielu medzi nákladmi štandardnej
rekonštrukcie a nákladmi podľa špecifických požiadaviek
pamiatkarov.

565
566
567

Vytvoríme nový model financovania v rámci
existujúcich dotačných schém pamiatkovej obnovy,
so zavedením princípu kombinovaného grantového
financovania a naviazanosti pridelenia príspevkov z verejných
financií na výsledkové ukazovatele – prínos pre komunitu,
verejnosť, účely cestovného ruchu a podobne.
7/
Vytvoríme a zákonne zadefinujeme štandardy
realizácie pamiatkového (najmä archeologického)
výskumu, ktoré budú vzorom pre jeho zadávanie
a následne uľahčia cenotvorbu výskumných prác. 567

Zdroj: https://www.npu.cz/cs
Napríklad jeden pamiatkový úrad pri sprístupnení zvyškov opevnení povolí účelové moderné stavebné konštrukcie (hrad Devín), iný ich v analogickej situácii striktne
odmieta (Trenčiansky hrad).
Realizátora výskumu si objednáva stavebník, pričom na Slovensku má aktuálne na výber z cca 40 organizácií – verejných aj súkromných. Problémom je, že pre výskumy
neexistujú zákonné štandardy pre realizáciu nariadeného výskumu, investori nemajú istotu právnej predvídateľnosti svojich výdavkov a sú tak odkázaní na výklad
a interpretáciu realizátorov výskumu.

8/
Na mieste s predpokladaným výskytom archeologických
nálezísk bude automaticky predpísaný záchranný
archeologický výskum. Predíde sa tak situáciám,
keď sa začne výstavba, ale archeologický nález ju pozastaví,
čo má za následok nárast nákladov.
9/
Presadíme, aby pri štátnych stavbách (diaľnice, obchvaty
a podobne) archeologický výskum zabezpečovali
štátne inštitúcie (okrem Pamiatkového úradu SR). Predíde
sa tak korupcii a situáciám, kedy sa objedná predražený
výskum u súkromného dodávateľa.
10/
Revíziou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 568
upravíme pravidlá určovania národných kultúrnych
pamiatok a s tým súvisiace požiadavky na rekonštrukciu.
Hierarchizujeme systém pamiatkovej obnovy, určíme štatút
pamiatok v tzv. osobitnom záujme štátu 569
a v opodstatnených prípadoch, keď by hrozilo chátranie,
zničenie pamiatky jej umožníme získať prestavbou
aj nové, modernejšie funkcie. 570
11/
V spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR zavedieme
znalecké odvetvie „pamiatková obnova“, ktoré aktuálne
absentuje, a preto posudky vypracúvajú len znalci
na budovy z odboru stavebníctva.

568

569

570
571

SKVALITNENIE KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY –
PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Kultúrnu infraštruktúru pre poskytovanie kultúrnych služieb
tvoria okrem historických objektov (napríklad hrady,
zámky, kaštiele, kúrie) aj iné budovy a objekty 571 slúžiace
kultúre. Technický stav objektov je často zanedbaný
a energetická prevádzka a údržba nákladná, avšak tieto
objekty predstavujú často jediný prostriedok na kultúrne
a spoločenské podujatia pre občanov v obciach.
Revitalizácia celej siete všetkých zariadení naraz nie
je z verejných zdrojov možná najmä pre obrovský
modernizačný dlh, ako aj z dôvodu absencie súhrnných
informácií o stave a ekonomickom využití takýchto
objektov. Preto sa zameriame na príklady dobrej praxe.
Revitalizáciu objektov kultúrneho významu v regiónoch
podporíme z osobitnej schémy, v rámci efektívnejšieho
modelu štátnej pomoci (granty, štipendiá, koprodukčné
vklady, pôžičky), ktorý pripravíme. Bude určená
na integrované projekty, ktoré preukážu životaschopnú
súčinnosť štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora
a súkromného sektora v danej lokalite.
Cieľom je cez modernizáciu kultúrnej infraštruktúry
v regiónoch podnietiť miestny rozvoj a motivovať miestne
komunity k dlhodobej územnej spolupráci a participácii,
zvýšiť tak dostupnosť kultúry pre všetky generácie a všetky
sociálne vrstvy.

V súčasnosti evidujeme v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 9 990 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 16 963 pamiatkových objektov
a 15 169 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 34 934 pamiatkových predmetov. Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime a evidujeme
aj 28 pamiatkových rezervácií, 82 pamiatkových zón a 5 lokalít Svetového kultúrneho dedičstva.
Revízia pamiatkového fondu sa vykonáva už dnes (výročná správa za rok 2018 obsahuje slovo „revízia“ 50x), ale v rokoch 2017 a 2018 bolo zrušených 24 vyhlásení
nehnuteľných NKP (25 pamiatkových objektov) a zároveň bolo vyhlásených 93 nových nehnuteľných NKP (295 pamiatkových objektov). Revízia sa míňa účinku.
Naším cieľom je kategorizácia pamiatok a určenie strategických pamiatok, ktoré budú predmetom osobitnej pozornosti štátu v režime národnej kultúrnej pamiatky.
Príkladmi sú vyhorený zámok Kunerád či schátraný Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Zainteresované strany nenašli kompromis a pamiatky tak schátrali.
Napríklad knižnice, múzeá, výstavné priestory, kultúrne domy, osvetové strediská, kiná, umelecké besedy, amfiteátre.
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12/

14/

Vytvoríme program pre vznik príkladov dobrej praxe
– finančne budeme podporovať integrované projekty
zamerané na obnovu kultúrnej infraštruktúry v regiónoch,
ktoré budú podmienené spoluprácou verejnej správy
s mimovládnym sektorom, so súkromným sektorom,
ako aj s vzdelávacími inštitúciami a budú naviazané
na výsledky.

Pripravíme nové kritériá na prideľovanie dotácií,
koprodukčných vkladov či pôžičiek s prihliadnutím
na význam projektu. Najväčšiu váhu pri hodnotení budú
mať aktivity celoštátneho (nadregionálneho) významu,
ktoré preukážu buď potenciál ekonomického zhodnotenia,
alebo pozitívne dosahy na spoločnosť, kultúru a verejný
prospech.

13/

15/

Nadviažeme na projekt pamiatkovej obnovy hradov
a rozšírime o ho o kostoly, kláštory a iné budovy nielen
s cieľom záchrany a sprístupnenia kultúrneho dedičstva,
ale aj ako impulz pre rozvoj miestnych komunít, služieb
cestovného ruchu a zamestnanosti v regiónoch.

Podporu kultúry regionálneho charakteru
decentralizujeme a prideľovanie prostriedkov na tieto
projekty presunieme priamo na samosprávy, ktoré sa
budú rozhodovať pre projekty, ktoré dosahujú ciele podľa
princípov hodnoty za peniaze. Príjemcovia budú musieť
zreteľne stanoviť cieľ projektu a spôsob kontroly jeho
dosiahnutia.

ŽIVÁ KULTÚRA A UMENIE
Finančnú podporu v oblasti kultúry prerozdeľujú z verejných
prostriedkov desiatky inštitúcií. Existuje dotačný systém
ministerstva kultúry, 6 samostatných fondov a podporu
poskytujú aj rozpočtové a príspevkové organizácie
ministerstva. Do kultúry zasahujú aj iné rezorty, napríklad
v rámci cestovného ruchu je to Ministerstvo dopravy
a výstavby SR alebo v rámci podpory regionálneho rozvoja
je to Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu.

16/
Okrem formálnej kontroly vynaloženia finančných
prostriedkov na podporu kultúry sa budeme zameriavať
na kontrolu napĺňania cieľov, ktoré majú byť účelom
jej poskytovania. Zároveň odbremeníme žiadateľov
o príspevky od zbytočnej byrokracie a pri hodnotení
projektov presunieme váhu na kvalitatívne parametre
a výsledky.
17/

Dôsledkom toho sa neefektívne a nesystematicky nakladá
s financiami. Inštitúcie zároveň objem prostriedkov drobia
na malé nepostačujúce sumy. Preto sa financie následne
zbierajú z viacerých zdrojov, čím sa násobí byrokracia.

Dotácie poskytované prostredníctvom štátom
zriadených podporných fondov v opodstatnenej miere
pretransformujeme na koprodukčné vklady a návratnú
výpomoc v prípade komerčného úspechu, čím
zabezpečíme čiastočné samofinancovanie dotačných
programov z tých projektov, ktoré zaznamenajú komerčné
zhodnotenie.

18/

Riešenia SaS:

Zavedieme evidenciu žiadostí o podporu a kontrolu
finančných prostriedkov poskytovaných z rôznych
verejných zdrojov a podporných schém v jednom
centrálnom koordinačnom bode, s cieľom dosiahnuť
transparentnosť použitia verejných zdrojov. 572
KULTÚRNY A KREATÍVNY PRIEMYSEL
Podmienky pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu
závisia od celkového nastavenia podnikateľského
prostredia, ktorými sa výrazne zaoberá Agenda 2020 z
dielne SaS. Skúsenosti zo sveta ukazujú, že tvorivý a kultúrny
ekonomický sektor je schopný výrazne prispieť k tvorbe HDP
a vie byť dokonca jedným zo sektorov, ktoré zaznamenávajú
aj najvyššiu dynamiku rastu. 573
Avšak prebiehajúca realizácia podpory 574 kreatívneho
priemyslu z eurofondov v sume približne 260 miliónov eur
nevytvorila cielenú podporu s možnosťou sledovať výsledky
a ciele. Zo zle nastaveného financovania projektov môžu
plynúť aj riziká budúcich korekcií zo strany EÚ.
V existujúcej podpore audiovizuálneho priemyslu chceme
vo zvýšenej miere podporiť koprodukcie. Pokiaľ štát vloží
do projektu finančný podiel, rovnakou mierou by sa
mal podieľať aj na prípadnom komerčnom úspechu, t. j.
výnosoch z projektu v prípade jeho finančného zhodnotenia.
Všetky riešenia, ktoré sa premietnu aj do lepšieho
ekonomického fungovania podnikov v oblasti kultúrneho
a kreatívneho priemyslu, sú obsiahnuté v rozsiahlej
ekonomickej agende SaS pod názvom Agenda 2020.

572

573

574

19/
V oblasti audiovízie zavedieme podporu tvorby
filmových, resp. audiovizuálnych diel ako celku,
zavedieme vo zvýšenej miere formu koprodukcií a
sprehľadníme aj ostatné podmienky poskytovania podpory
audiovizuálnych diel.
20/
Vytvoríme plán prezentácie a podpory slovenskej živej
kultúry či audiovizuálnych diel v zahraničí.
ZRUŠENIE POVINNOSTI PLATENIA
2 % DANE PRE UMELCOV
Umelci sú jedinou skupinou na Slovensku, ktorá má okrem
19 % dane povinnosť navyše platiť 2 % zo základu dane ako
príspevok do umeleckých fondov. Dve percentá z honorárov
platia nielen umelci, ale aj vedci, fotografi či žurnalisti na
voľnej nohe, a to povinne do jedného z troch umeleckých
fondov zriadených štátom (Literárny fond, Hudobný fond
a Fond výtvarných umení). Následne sa v nich môžu
uchádzať o grant či získať cenu v súťažiach. Na druhej strane
používatelia umeleckých diel musia odvádzať percento
z tržieb, avšak o granty sa uchádzať nemôžu. Vydavatelia
kníh majú platiť percento z ceny vydaného nákladu,
nie predaného. Toto dodatočné zdanenie považujeme
za diskriminačné pre všetkých aktérov. Na porovnanie:
V Českej republike boli fondy už v prvej polovici 90. rokov
zmenené na nadácie. Preto presadíme dobrovoľnosť 2 %
osobitnej dane.

Podobný systém na zber informácií už existuje v podobe tzv. ITMS pre kontrolu európskych dotačných projektov a na národnej úrovni tiež napr. systém zisťovania podpory
pre súkromné malé a stredné podniky, ktoré sú povinné Ministerstvu financií SR oznamovať poskytovateľa v prípade podpory de minimis (t. j. minimálnej podpory mimo
schémy štátnej pomoci, ktorú môže štát poskytnúť subjektu, aby nenarušil hospodársku súťaž, v sume max. 200-tisíc eur/3 roky).
Jún 2015, zasadanie Medzivládneho výboru UNESCO, Paríž : „Tvorivý a kultúrny sektor vytvára v súčasnosti 4,4 % HDP EÚ a ponúka pracovné príležitosti 8,5 milióna Európanov,
čo je dvojnásobok v porovnaní s automobilovým priemyslom vrátane väčšieho podielu mladých ľudí ako v ktoromkoľvek inom sektore“ (June 9. – 13. 2015, Paris, Draft
speaking points for EU interventions at UNESCO 5th Conference of Parties to 2005 Convention). Zdroj: Kráľ, Pavol: Čierne ovce umenia.
Výzvy v rámci Prioritnej osi 3 (PO3) Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
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Riešenia SaS:

Riešenia SaS:

21/

23/

Presadíme, aby 2 % príspevok autorov a umelcov
umeleckým fondom bol dobrovoľný a zrušíme tak
monopol autorských organizácií na výber poplatku
bez predchádzajúceho udeleného súhlasu autora.

Iniciujeme privatizáciu TASR.

22/

25/

Upravíme fungovanie štátnych umeleckých fondov
a inštitúcií (napr. Hudobný fond, Literárny fond, Fond
výtvarných umení, Hudobné centrum) tak, aby si v rámci
kompetencií nekonkurovali medzi sebou či s inými fondmi.

Zrušíme koncesionárske poplatky RTVS a zmluvu
so štátom a zavedieme financovanie RTVS priamo
zo štátneho rozpočtu pevným percentom HDP,
napríklad 0,15% z roku t-2.

REFORMA VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ
Tlačová agentúra SR (TASR) je verejnoprávna spravodajská
inštitúcia, ktorej úlohou je napríklad vydávanie správ
z ministerstiev, vlády alebo z prezidentskej kancelárie,
ale ktorá môže zároveň realizovať aktivity aj v trhovom
prostredí a slobodne zarábať obchodovaním s informáciami.
Ročne je na jej chod vynaložených 2,5 milióna eur zo
štátneho rozpočtu. Budeme presadzovať jej privatizáciu,
pričom verejnoprospešné agentúrne služby si môže štát
objednávať v súkromnom prostredí.
Podobný pohľad máme na RTVS, na ktorej rozpočet vo výške
rádovo 150 miliónov eur ročne z podstatnej časti prispievajú
občania svojimi koncesionárskymi poplatkami, de facto
osobitnou daňou nad rámec ostatných daní, ktoré už platia.
Na porovnanie: celá kapitola kultúry je v štátnom rozpočte
financovaná sumou cca 250 miliónov eur ročne.

132
133
134

205,07 € – 19 % daň – 19 % odvody.
Výška dôchodku sa určí podľa dnes platných pravidiel.
Rátame s valorizáciou vyrovnávacej dávky mierou rastu priemernej mzdy.

24/
Zrušíme povinné kvóty na slovenskú hudbu v rádiách.

26/
Zrušíme povinnosť RTVS dabovať zahraničné
programy, čím podporíme vysielanie programov
v pôvodnom znení so slovenskými titulkami.
KULTÚRA VO VZDELÁVANÍ
Mnohé problémy kultúry súvisia aj s nízkou kultúrnou
a umeleckou gramotnosťou verejnosti. Za veľmi dôležité
považujeme podchytiť deti a mladých ľudí už na školách.
Preto budeme vytvárať možnosti, ako zapracovať koncept
kultúrneho povedomia do vzdelávania.
K oblasti kultúrneho vzdelávania pristúpime v medzisektorovej
spolupráci s rezortom školstva, ale aj obecnými a krajskými
samosprávami. Kultúrne vzdelávanie chceme poňať
aj ako súčasť podpory vzniku príkladov dobrej praxe –
integrovaných pilotných projektov, pri ktorých budeme
klásť dôraz na rozvojové ciele, kde primárnu úlohu bude
zohrávať komunitná spoločenská a kultúrno-vzdelávacia
funkcia. Budeme presadzovať zlepšenie vzdelávania v oblasti
kultúry a umenia prostredníctvom základných a stredných
škôl, knižníc, múzeí a galérií a podporovať projekty ich
prepájania.

Riešenia SaS:
27/
Cez voľnočasové poukazy podporíme rozvoj
mimovyučovacej činnosti škôl zameranej na kultúru,
umenie, ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva.
28/
Naprieč viacerými predmetmi podporíme mediálnu
výchovu a budovanie mediálnej gramotnosti u mládeže.
29/
Zrealizujeme presun Slovenskej pedagogickej knižnice
a Slovenského historického ústavu v Ríme spod rezortu
školstva pod rezort kultúry a ich integráciu do vzdelávacích
kultúrnych cieľov.
30/
Vytvoríme program rozvoja školských knižníc
a ich využívanie ako multimediálnych, kultúrnych
a spoločenských centier mládeže.

EFEKTÍVNA SPRÁVA KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ
Väčšina financií investovaná do oblasti kultúry sa investuje
do inštitúcií a úradníkov. Na pamiatkovú obnovu, živú
kultúru či umeleckú tvorbu ostáva zhruba 10 % financií.
Tento pomer chceme zmeniť v prospech živej kultúry
a umeleckej tvorby efektívnou správou kultúrnych inštitúcií
a hospodárne vynaloženými financiami na kultúru
s dôrazom na výsledky. Zachovanie a zveľaďovanie
kultúrneho dedičstva má v súčasnosti na Slovensku
na starosti 30 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva kultúry. 575 Okrem toho pod rezort kultúry patrí
ďalších 6 verejnoprávnych inštitúcií. 576
Výročné správy inštitúcií sú tvorené skôr ako propagačné
materiály, než kontrolné nástroje a nepoužívajú jednotné
spôsoby vykazovania rozpočtových a štatistických údajov. 577
V zmysle hodnoty za peniaze by zhodnotením činnosti
organizácie nemal byť iba výpočet výstupov v správe
činnosti, ale aj vyhodnotenie spoločenských výsledkov
a prínosov.

Riešenia SaS:

31/
Spustíme modernizáciu múzeí na edukačné
účely napríklad zriaďovaním interaktívnych múzeí,
zatraktívnením expozícií a podobne, ako súčasti projektov
príkladov dobrej praxe.
32/
Podporíme ochranu pred šírením nenávistného
obsahu na internete zavedením sankcií za šírenie
a ponechávanie nelegálneho obsahu na internete
prevádzkovateľmi.

33/
Zrealizujeme hĺbkový audit v inštitúciách v správe
MK SR a na základe jeho výsledkov spresníme spoločenskú
objednávku na financovanie kultúrnych služieb
vo verejnoprospešnom záujme.
34/
Upravíme jednotnú metodiku vykazovania
rozpočtových a štatistických ukazovateľov kultúrnych
inštitúcií a zavedieme meranie výsledkov systémom
hodnota za peniaze.
35/
Zrealizujeme procesný audit aj v rámci organizácie
samotného ministerstva.

575
576
577

Zdroj: Správy o činnosti a hospodárení za rok 2018.
Zdroje: Správy o činnosti a hospodárení za rok 2018.
Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií sú vypracovávané v zmysle uznesenia vlády z roku 2001, keď ich metodiku predkladal ešte Ivan Mikloš. Vtedy to bol
veľký krok v ústrety k transparentnosti, avšak za uplynulých 18 rokov sa zvýšili nároky občanov na možnosti verejnej kontroly orgánov štátnej správy a organizácií v ich
pôsobnosti. Používaná metodika obsahuje len základnú kostru 9 kapitol, ktoré musí výročná správa mať, s minimálnymi požiadavkami na ich obsah a rozsah.
Preto môžeme natrafiť na správy kvantitatívne a kvalitatívne diametrálne odlišné.
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OSOBNÉ
SLOBODY

Slobodu chápeme ako možnosť človeka plnohodnotne
sa realizovať v spoločnosti. Realizáciou v spoločnosti máme
na mysli okrem získania vzdelania, tvorby materiálnych
a duchovných hodnôt aj možnosť kultúrne a spoločensky
sa rozvíjať. Na základe vyššie uvedeného sa domnievame,
že vo sfére osobného života jednotlivca stále existujú
oblasti, do ktorých štát zasahuje neprimeraným spôsobom.
Niektoré z nich navrhujeme upraviť tak, aby viac zodpovedali
univerzálnym hodnotám osobnej slobody rešpektujúc
oprávnené záujmy spoločnosti ako celku. Cieľom uvedeného
prístupu by malo byť vytvorenie tolerantnej spoločnosti.

Rozvody dohodou
Zo štatistík Štatistického úradu SR vyplýva, že viac ako 40 %
manželstiev uzatváraných na Slovensku sa končí rozvodom
a v 90 % prípadov súdy návrhu na rozvod manželstva
vyhovejú. Napriek týmto skutočnostiam neexistuje
možnosť zjednodušiť postup pri rozvode ani v prípade,
že obaja manželia s rozvodom súhlasia a nie je ani
potrebné upravovať vzťahy k maloletým deťom, pretože:
sa na tom vedia manželia dohodnúť,
z manželstva nepochádzajú žiadne deti,
alebo sú už deti plnoleté.
Pokiaľ ide o majetkové vzťahy medzi manželmi, v právnom
režime socialistického usporiadania vlastníctva, keď bolo
málo vecí súčasťou súkromného vlastníctva, nebolo
potrebné systematicky riešiť práva a povinnosti manželov
k veciam nadobúdaným do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov alebo k dlhom vznikajúcim počas trvania
manželstva. Pozostatkom z tohto obdobia je skutočnosť,
že v súčasnosti je možné len vo veľmi obmedzenej miere
upravovať práva a povinnosti manželov vo vzťahu
k ich spoločnému majetku odlišne od právnej úpravy
v Občianskom zákonníku. Uvedené chápanie spoločného
vlastníctva manželov nezodpovedá ekonomickej realite
a môže byť dôvodom, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú

radšej manželstvo neuzatvárať, aby sa vyhli v prípade
rozvodu dlhým a nákladným sporom o rozdelenie majetku
nadobudnutého počas trvania manželstva.

Riešenia SaS:
1/
Presadíme právnu úpravu, ktorá umožní manželom
uzatvárať zmluvu formou notárskej zápisnice.
Ňou si budú môcť podľa svojho uváženia upraviť vzájomné
práva a povinnosti k spoločne nadobudnutému majetku
vrátane možnosti dohodou vylúčiť bezpodielové
spoluvlastníctvo.
2/
Presadíme právnu úpravu, ktorá umožní uzatvárať
zmluvu, modifikujúcu bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov aj snúbencom pred uzavretím manželstva.
3/
Presadíme právnu úpravu, ktorá zjednoduší rozvod
manželstva v prípade, ak sa manželia na rozvode
mimosúdne dohodnú.
4/
Podporíme rozšírenie siete Cochemského modelu
pri rozvodoch, aby sa urýchlila doba, po ktorú sa rodičia
rozvádzajú, a tým sa eliminovali prípady dlhoročného
preťahovania rozvodových súdnych procesov, počas ktorých
dochádza k prehlbovaniu problémov medzi manželmi
či rodičmi, ktorí v tomto období používajú nekalé postupy
vrátane vydierania deťmi.
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Ratifikácia dohovoru Rady Európy
o predchádzaní násiliu na ženách
a domácemu násiliu
a boji proti nemu
Tento dohovor vnímame ako záväzok pre Slovensko
eliminovať domáce násilie a diskrimináciu pohlaví,
čo prispieva k spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých.
Ide o štandardný ľudsko-právny dohovor s monitorovacím
mechanizmom, ktoré Slovenská republika pravidelne
podpisuje. V súvislosti s mnohými dezinformáciami je
vhodné spomenúť, že dohovor ani nezavádza nové pojmy
(pojmy rodovo podmienené násilie či rodová rovnosť
v našej legislatíve roky figurujú), ani nemení definíciu
manželstva (inštitút manželstva spomína v dokumente
iba raz, a to v boji proti vynúteným sobášom).

Riešenia SaS:
5/
Ratifikujeme Dohovor Rady Európy o predchádzaní
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
Prijmeme právne úpravy, ktoré umožnia predchádzať
diskriminácii pohlaví a domácemu násiliu a poskytnú jeho
obetiam potrebnú pomoc.

Riešenia SaS:
6/
Presadíme možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí
zo strany zamestnanca v súkromnej a vo verejnej sfére
za podmienky, že rozsah a spôsob jej uplatnenia je vopred
dohodnutý so zamestnávateľom v pracovnej zmluve.
7/
Zákonné pravidlá umelého prerušenia tehotenstva
ponecháme v aktuálnom stave.
8/
Podporíme legalizáciu interrupčných tabletiek,
ktoré sú bezpečnejšie než chirurgický zákrok a sú povolené
vo väčšine Európy.
9/
Umožníme nevyliečiteľným pacientom odmietnuť
distanáziu (predlžovanie utrpenia), čo je stav, v ktorom
lekár udržuje pacienta pri živote iba pomocou náročných
prostriedkov. Pacientom umožníme dôstojne rozhodnúť
o tom, aby nedochádzalo k umelému predlžovaniu ich
života spojenému s utrpením a bolesťou. Nejde o eutanáziu,
pri ktorej je potrebná aktívna spolupráca na ukončení
života jedinca. Ide o možnosť zabrániť zbytočnému
utrpeniu.

Výhrada vo svedomí
Rešpektujeme možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí
z akéhokoľvek, nielen náboženského dôvodu, čím umožníme
slobodné rozhodovanie jednotlivca o uplatňovaní vlastných
hodnôt aj v rámci výkonu svojho povolania. Zároveň je
však nevyhnutné zladiť uplatnenie výhrady vo svedomí
s inými pravidlami tak, aby jej uplatňovaním v praxi
nedochádzalo k porušovaniu práv iných.

Odluka cirkvi od štátu a odstúpenie
od vatikánskych zmlúv
Slovenská republika sa podľa prvého článku ústavy neviaže
na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Túto ústavnú
deklaráciu chápeme tak, že štát a jeho orgány si pri výkone
svojej činnosti zachovávajú prísne neutrálny charakter.
Zostáva na samotných občanoch, k akým myšlienkovým
prúdom sa priklonia, nevynímajúc otázky viery. Strana SaS
pokladá ideologickú a náboženskú neutralitu štátu
za mimoriadne dôležitý atribút spoločenského života.

Riešenia SaS:
10/
Zrušenie Vatikánskych zmlúv. Strana SaS uznáva
význam náboženstva a cirkví v morálno-etických
otázkach, ako aj v oblastiach týkajúcich sa rôznych
verejnoprospešných aktivít. Podľa nášho názoru sú však
Vatikánske zmluvy v rozpore s ústavne garantovanou
náboženskou neutralitou štátu a znamenajú neprijateľné
zasahovanie rímskokatolíckeho učenia a rímsko-katolíckej
cirkvi do jeho chodu.
11/
Financovanie cirkví prostredníctvom dobrovoľných
príspevkov občanov pokladáme nielen za dôležitý atribút
náboženskej neutrality štátu a posilnenie samosprávnych
princípov, ale aj za motivačný nástroj, ktorý zvyšuje kvalitu
duchovného života spoločnosti. Od odluky cirkví od štátu
očakávame intenzívnejší vzťah medzi veriacimi a cirkvami
i viac zodpovednosti pri šírení náboženských posolstiev.
Jednou z podmienok presadenia odluky cirkví od štátu
je zrušenie Vatikánskych zmlúv.
12/
Strana SaS zároveň uznáva spoluzodpovednosť štátu
za stav sakrálnych pamiatok, ktoré sú dôležitou súčasťou
kultúrneho dedičstva.

NEZÁVISLÉ POSTAVENIE CIRKVÍ
Po nástupe demokracie po roku 1989 vznikla ako jedna
z prvých aj požiadavka na odlúčenie cirkví od štátu. Cirkvi
získali slobodné podmienky fungovania, avšak
k finančnej odluke nedošlo. Navyše, katolícka cirkev
spečatila povinnosť štátu financovať v podobe takzvanej
Vatikánskej zmluvy z roku 2000. Štát dnes nefinancuje len
katolícku cirkev, ale všetkých 18 registrovaných cirkví 578
a požiadavka na odluku cirkvi od štátu z roku 1989 tak
nebola nikdy splnená.

578
579
580
581

Riešenie otázky odluky cirkví od štátu patrí medzi priority
strany Sloboda a Solidarita najmä z pohľadu slobody
daňovníkov – aby tí, ktorí aktivity cirkvi nevyužívajú
či odmietajú (štatisticky 579 neveriaci tvoria rádovo až 21 %
populácie), nemuseli prispievať na jej chod. Rovnako však
aj z pohľadu ústavy, ktorá definuje Slovensko ako nábožensky
neutrálny štát. 580

Riešenia SaS:
13/
Iniciujeme odluku cirkví od štátu. Za najvhodnejší model
financovania cirkví považujeme asignačný model v prospech
registrovanej cirkvi z dane z príjmov občanov. Ten umožňuje
slobodu rozhodovať, koho chce daňovník svojimi daňami
podporiť.
14/
Ako súčasť riešenia ponúkneme aj zmenu systému výberu
a použitia asignačnej dane smerom k vyššej efektívnosti
a transparentnosti, keďže uskutočnené prepočty naznačili,
že takmer polovica asignovaných prostriedkov nepodporuje
iba verejný prospech, ale predovšetkým vlastný osoh. 581

Dekriminalizácia marihuany
V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva
do priameho osobného kontaktu s marihuanou. Doterajší
systém represie sa ukázal ako neúčinný a nedostatočný.
Trestnoprávny postih za čo i len jednorazové užitie marihuany
je postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či
zneužitia tvrdých drog. Priamym následkom trestného
stíhania tak môže byť v konkrétnych prípadoch nedokončené
vzdelanie a záznam v registri trestov, čo výrazne sťažuje
uplatnenie sa takéhoto mladého človeka na trhu práce.
Dekriminalizáciou marihuany zabránime nežiaducemu
zhoršovaniu spoločenského uplatnenia zväčša mladých
ľudí v dôsledku neprimeranej penalizácie za užívanie

http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html
Výsledky výskumu Sociologického ústavu SAV „Demokratickosť a občania na Slovensku (DOS 2014)“, časť 2: Náboženské správanie obyvateľov SR.
Ústava Slovenskej republiky, čl. 1 ods. 1: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Zdroj: Inštitút finančnej politiky – Komentár k podielu dane z príjmu prevedeného na verejnoprospešné účely, 03/2015.
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marihuany. Ďalšími navrhovanými opatreniami zvýšime
účinnosť odbornej prevencie.

4.5 | OSOBNÉ SLOBODY

Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti rozlíšime
užívateľa od dílera, pretože pre ochranu spoločnosti je
omnoho dôležitejšie postihovať závažnú trestnú činnosť
dílerov smerujúcu k výrobe a distribúcii omamných látok.
Marihuana je pravdepodobne najstaršou liečivou rastlinou.
Je nádejou na zmiernenie utrpenia a kvality života u ťažko
chorých pacientov v terapii chronickej bolesti, onkologických
ochorení, roztrúsenej sklerózy (neurodegeneratívne procesy),
Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby a epilepsie.
Využitie marihuany na medicínske účely je povolené
v Českej republike, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Izraeli,
vo Fínsku, v Číne, Kanade a v 33 štátoch USA. Nechceme
brániť využívaniu liečiv vyrábaných z marihuany, ak človeku
môžu pomôcť pri liečbe ochorení.

Riešenia SaS:
15/
Rekvalifikujeme držbu marihuany v množstve
nepresahujúcom päť gramov sušiny z trestného činu
na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam
v registri trestov.
16/
Upravíme tresty za priestupky spáchané držbou
marihuany tak, že v prípade zadržania množstva
menšieho ako dva gramy sušiny budeme tento priestupok
riešiť jej konfiškáciou a dohovorom na mieste. Držbu
v množstve dva až päť gramov budeme riešiť jej konfiškáciou
a alternatívnym trestom so systematickým využitím
komplexných odborných preventívnych programov.

582

17/
Pri priestupkoch mládeže do 18 rokov (vrátane držby
menšej ako dva gramy) zapojíme do preventívneho
programu spolu s mladistvým alebo maloletým
aj jeho zákonného zástupcu. Rozšírime možnosti
komplexnej odbornej pomoci rodičom mladistvých
a maloletých, ktorí o ňu požiadajú z vlastnej iniciatívy
pri problémoch so zvládaním výchovy.
18/
Predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie,
ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie
mládeži, kvalifikujeme i naďalej ako trestný čin.
19/
Sprísnime tresty pre dílerov tvrdých drog
a omamných látok. 582

Samotnou dekriminalizáciou užívania marihuany sa nevyrieši
jeden zo závažných negatívnych dôsledkov existencie drog
v našej spoločnosti, a to fungovanie čierneho trhu. Ako
vyplýva z analýzy OSN, štáty na celom svete dlhodobo
prehrávajú boj s drogovou kriminalitou a užívanie drog
neustupuje napriek množstvu opatrení a obrovských
výdavkov, ktoré štáty v boji s touto kriminalitou realizujú.
Na druhej strane si uvedomujeme, že nie je možné
na uvedený problém poskytnúť jednoduché riešenie.
Považujeme však za dôležité spolu s dekriminalizáciou
užívania marihuany navrhnúť riešenie spôsobu, akým
sa užívateľ marihuany môže dostať k rastline pre vlastnú
spotrebu bez toho, aby musel podporovať nelegálny
obchod. Mnohé štáty vrátane Českej republiky zároveň
s prijatím právnej úpravy dekriminalizujúcej držbu
marihuany pre vlastnú potrebu pristúpili aj k dekriminalizácii
pestovania konope v malom množstve.

V zákone č. 300/2005 (Trestný zákon) dáme dílerstvo na obchodnom základe na rovnakú úroveň ako samotnú výrobu omamných látok vo veľkom rozsahu.
Niekedy sa totiž dílerstvo posudzuje ľahšie, napríklad na úrovni dopestovanie či výroby omamných látok pre vlastnú potrebu.

Riešenia SaS:

Riešenia SaS:

20/

23/

Dekriminalizujeme pestovanie dvoch rastlín konope
jednou osobou.

Pre páry rovnakého i rozdielneho pohlavia zavedieme
nový právny inštitút životného partnerstva založený
na princípe vzájomnej vyživovacej povinnosti partnerov,
zakladajúci medzi partnermi príbuzenský vzťah so
všetkými právnymi následkami vrátane dedenia zo zákona
v I. dedičskej skupine.

21/
Iné formy výroby marihuany vrátane pestovania väčšieho
množstva rastlín alebo kolektívneho pestovania, alebo iné
nakladanie s touto látkou kvalifikujeme ako trestné činy
rovnako ako doteraz.
22/
Podporíme zaradenie prípravkov s obsahom
tetrahydrokanabinolu a kanabidiolu v liečbe a to
po splnení štandardných požiadaviek na registráciu
liečiv. 583

Registrované partnerstvá pre páry
rovnakého i rozdielneho pohlavia
Páry rovnakého pohlavia sú v našej spoločnosti realitou
a ich spolužitie v inštitucionalizovanom životnom
partnerstve je realizáciou ich práva na plnohodnotný
život a prvkom slobody jednotlivca, ktorú kontinuálne
presadzujeme. Toto opatrenie prinesie zvýšenie kvality
každodenného života týchto párov, pretože ním zvýšime
mieru ich zodpovednosti a sociálnej stability. Považujeme
za správne umožniť registrované partnerstvá aj osobám
rozdielneho pohlavia, pre ktoré nie je z rôznych dôvodov
manželstvo vyhovujúce.

583

Program pre zdravotníctvo SaS, bod 117.

24/
Súčasťou práv a povinností vyplývajúcich zo životného
partnerstva nebude možnosť uzatvoriť ho pred
dovŕšením 18. roku veku a nevznikne vyživovacia
povinnosť rozídených životných partnerov.
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Skratky
ADA SR

Antidopingová agentúra SR

SHÚR

Slovenský historický ústav v Ríme

APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

SKCRIS

CREPČ

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

CRIS = Current Research Information System
(Informačný systém pre oblasť vedy a výskumu SK)

CVČ

centrum voľného času

SOaŠV

Slovenský olympijský a športový výbor

SOŠ

Stredná odborná škola

SPK

Slovenská pedagogická knižnica

SŠ

Stredná škola

SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

CVTI SR
DSZSU
EPO
ESO

Centrum vedecko–technických informácií SR
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
European Patent Office (Európsky patentový úrad)
program ESO –
Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

EÚ

Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti)

ŠŠI

Štátna školská inšpekcia

HDP

Hrubý domáci produkt

ŠÚ

Štátny úrad

HDP

Hrubý domáci produkt

TALIS

IEA

International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (Medzinárodná asociácia pre hodnotenie
výsledkov vzdelávania)

Teaching and Learning International Survey (Medzinárodná
štúdia, monitoruje pracovné podmienky učiteľov a riaditeľov
škôl, ich povinnosti, kvalifikačné požiadavky a metódy
vyučovania)

ISŠ

Informačný systém športu

TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study
(zisťuje vedomosti a zručnosti z matematiky a prírodných
vied u žiakov 4. ročníka ZŠ a 8. ročníka ZŠ)

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Organizácia Spojených národov
pre vzdelávanie, vedu a kultúru)

V4

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie
4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky,
Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky

VA

Výskumná agentúra

VaV

Veda a Výskum

VČP

Voľnočasový poukaz

VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
a Slovenskej akadémie vied

IT

Informačné technológie

KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MLC

Medzinárodné laserové centrum

MPC

Metodicko–pedagogické centrum

MŠ

Materská škola

MŠVVaŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

NKP
NŠC

Národná kultúrna pamiatka
Národné športové centrum

NÚCEM

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

NÚCŽV

Národný ústav celoživotného vzdelávania

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

VŠ

Vysoká škola

VÚC

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok

OPVaI

Operačný program Výskum a inovácie

VÚDPaP

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study
(monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov
4. ročníka základných škôl, ktoré sa koná každých 5 rokov)

ZUŠ

Základná umelecká škola

ŽŠ

Základná škola

PISA

medzinárodné meranie čitateľskej, prírodovednej
a matematickej gramotnosti u 15–ročných študentov

RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska

