
Zápisnica   zo  stretnutia  prezídia  ARŠG  s ministrom školstva  D. 
Čaplovičom dňa 20.12.2012 na MŠSR .

Prítomní: Ivančák, Luknár, Sadloň, Števko, Michálková, Rácová, Dorňáková.

P.minister: privítanie, ďakuje, že sme prišli, chce poznať naše názory, informuje , že si 
vyberá poradný tím z osobností v oblasti pedagogiky

P.Sadloň:-máme viac dôvodov na toto stretnutie,  ďakuje za prijatie,  chceli  by sme 
v prvom rade dostať  odpoveď na  naše uznesenia a závery  z pracovného stretnutia 
z Čilistova( poznámka ministra- len teraz mu boli doručené ...)

-zaslali sme otvorený list, ako spontánnu reakciu na to , čo sa deje, je to výzva vláde,  
aby rýchlo konala, pretože znovu hrozí štrajk a my chceme učiť. Vláda musí urobiť prvý 
krok smerom k učiteľom.Ako to vníma MŠSR ?

-nechceme riešiť napr, požiadavky z listu p.Galusa, to nie je o jednom tlačive, chceme 
riešiť ŠVP a odstrániť chyby v ňom.

-kreditové príplatky a kredity u učiteľov na školách naberajú nereguľovateľnú mieru, 
predĺženie kreditov na nekonečno nie je správne, čo s tým....

-100% rozpočtu má dať zriaďovateľ škole-už sú signály , aké dopady to bude mať

-normatív  8-roč.gymnázií-  je  to  zmena  počas  šk.roka,  je  neúnosná,  spôsobí 
poškodenie kvality vzdel. na tomto štúdiu, máme to nastavené inak--- 

p.minister: -pri 100% normatíve vznikajú rôzne anomálie, sam.kraje požívali 10% aj na 
prevádzku,  každá  škola  musí  byť  uvedená  na  internete  ,  čo  dostala,  ideme  túto 
situáciu riešiť so samospr. Krajmi, aby sme nepochovali školy

-ale máme 44tis.deviatakov a 80 tis. Miest na stred.školách-je nutná racionalizácia site 
SŠ  pomocou  kritérií  kvality,  vrátane  súkromných  škôl-ich  financovanie  sa  vymyká 
z financovania týchto škôl v EÚ

-Ako  budeme  môcť  hodnotiť  školy?Ako  novelizovať  zákon  o financovaní?  Čo  so 
zákonom o pedag. zamestnancoch a kreditmi-16 mil.eur sme dali teraz a narastá to... 
času je málo a treba v prvom rade nastaviť riadne financovanie škôl

-ŠVP  –  teraz  prerábame  ZŠ  a pritom  riešia  rôzne  problémy  -Planétu  vedomostí, 
cestovné detí do školy, vznik ZŠ len pre bielych,..-

-prioritou je financovanie školstva, znížil sa počet žiakov, ale normatív sa nezvýšil



-väčšina organizácií MŠ SR je zapojená do výziev EU-nemôže ich zlúčiť ani zrušiť

-ŠVP – dostane pokyn ŠPÚ aby začali robiť zmeny-obsahovo aj finančne

Ivančák – vystrašili nás na porade riaditeľov,problém normatívu – už vedia kto bude 
mať problémy-20 gymnázií by neprežilo, všetky ostatné budú v mínuse, ale zdravotné 
školy sú v značnom pluse

Števko - problém je v počte žiakov, s malým počtom žiakov nemôže škola prežiť, vidno 
negatívny vplyv medzičlánkov, čo robia org.riadené ministerstvom, všetko robíme my! 

Rácová -pri  financovaní  škôl  je  dôležité  nastavenie  na  skutočné výkony-aký postoj 
majú k tomu odborníci z odd. financ. ministerstva?

Sadloň: školstvo je rozbité, nebol by aktuálny model špecializovanej školskej správy?

Minister:ak chceme kvalitnú školskú sieť , tak áno, ale čo zriaďovatelia , čo investovali  
do školských budov ?

-bude presadzovať tok peňazí z ministerstva priamo na školy, ďalej poverí ŠPÚ, aby 
v 1.polroku 2013 pripravil ŠPV finančne i obsahovo

-kreditový systém zjednodušiť  a sledovať kvalitu,  asociácia  môže dať  svoje  námety 
(uznanie rigoróz,skúšky-2 týždne rozhodli že nebola uznaná....)

-financovanie 8.roč.gymn.-odporúčania OCED, pri výsledkoch maturít sa táto forma od 
4.roč,gymn.nelíši

Ivančák –pripomína , že úväzok učiteľa SŠ je 22 hodín-dopad na nadčasovú prácu

Sadloň: my nechceme byť premaľované ZŠ, my máme svoj ŠKVP na 8.roč,gymnáziu, 
štát nastavil kritériá na maturity rovnako,nežiadal od 8.roč.gymn.viac

Ivančák: rozdiel je štatisticky na nevýznamný, len 1%, ale silné kvalitné gymnáziá majú 
výsledky aj o 10% lepšie.Prečo sa otvárajú nové cirkevné gymnáziá?

Minister: ja som nič nepodpísal!Zobral by som nemecký model -3 roky dokazovali, že 
súkvalitní a až potom dostali prípevok, u nás každá súkromná škola dostane normatív

Sadloň:  máte  našu  podporu,  štát  je  silný  vtedy  ,  ak  má  kvalitné  štátne  školy 
a kvalitných učiteľov.Čo máme urobiť , aby sme zastavili štrajk ?

Minister:  pripraví  materiál  o systémových  krokoch do  roku  2016.Niektoré  veci  vie 
ustrážiť cez Kažimíra, bude bojovať o ďalšie % v druhom polroku



Ivančák:  ak prepustí  škola 2-3 ľudí,  platí  ich ďalej  (odstupné...),  ale  peniaze  sa jej  
zoberú po Eduzbere , čo s tým ?

Minister:  usporené  peniaze  po  Eduzbere  išli  na  kredity  a havárie,  váš  tlak  nám 
pomôže

Záver : Vzájomné želanie k Vianočným sviatkom a Novému roku 2013

Pripomienka  Petra  Ivančáka  po  rokovaní  :ZŠ  pod  2OO  žiakov  majú  1,5  násobný 
normatív – žiadajme to aj pre 8.roč.gymn. pri takomto počte žiakov - máme na to 
právo.

Zapísala : Marta Rácová

 


