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Natália FÓNOD BABINCOVÁ, moderátorka:
"Množstvo materských škôl na Slovensku má kapacitné problémy. Rodičia chcú prihlásiť svoje
dieťa do škôlky, no neúspešne. Deti v mnohých prípadoch totiž nie je kam umiestniť."
Miroslav KOHÚT, redaktor:
"Vo väčšine miest záujem jednoducho prevyšuje kapacitu. Žiakov je prebytok, financií na nové
triedy nedostatok. Ministerstvo tvrdí, že za súčasný stav môže aj nesledovanie demografickej krivky
a nárastu počtu detí zo strany samospráv. Zriaďovatelia neodhadli populačný vývoj a stopku tak
museli dostať tisícky detí."
Viera HAJDÚKOVÁ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu):
"V súčasnosti evidujeme na ministerstve školstva, že máme 8 144 nevybavených žiadostí."
M. KOHÚT:
"Pre zaujímavosť, na umiestnenie všetkých detí by bolo potrebných ďalších sto škôlok. Situácia je
však v jednotlivých krajoch odlišná. Nedostatok miest je napríklad v Bratislave či v Nitre."
Michaela PLATZNEROVÁ, tlačová tajomníčka MČ Bratislava - Petržalka:
"Bohužiaľ z nedostatku miest neumiestnime asi 230 detí."
Elena PAUKEJEOVÁ, riaditeľka MŠ Alexyho, Nitra:
"Nemohli sme prijať ďalšie deti. Museli sme žiadať o navýšenie, ktoré teda umožňuje zákon. Čiže
budeme mať nadstav, v každej triede tri deti"
M. KOHÚT:
"Úplne iná situácia je napríklad na Spiši alebo pod Tatrami."
Ľubica ŠEFČÍKOVÁ, Mestský úrad Spišská Nová Ves:
"Zatiaľ nemáme žiadne problémy a dokonca dopĺňame stavy aj z vidieckych detí."
M. KOHÚT:
"Otázkou je ale pre rodičov to, čo robiť v prípade, ak dieťa do škôlky nevezmú."
M. HAJDÚKOVÁ:
"Každý rodič ako občan nášho štátu má možnosť požiadať riaditeľku materskej školy, aby
prehodnotila to svoje rozhodnutie."
M. KOHÚT:
"Ak rozhodnutie nezmení, dieťa bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou počkať na
umiestnenie ďalší rok."
Daniela BOLGÁČOVÁ detská psychologička:
"Vtedy je veľmi dôležité, aby často navštevovalo detské kolektívy, kde to dieťa sa vlastne zapojí
medzi tie ostatné deti, aj keď je mimo materskej škôlky."

