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Z. GAJDOŠÍKOVÁ, moderátorka:
"Bezproblémové navyšovanie platov pre niektorých učiteľov a nepedagogických pracovníkov v
školstve závisí od zajtrajšieho rozhodnutia vlády. Združenie miest a obcí a vyššie územné celky
očakávajú 18-miliónovú dotáciu, inak nebudú mať z čoho zvýšiť platy o sľúbených 5 percent. Minister
financií podvečer spomínanú dotáciu prisľúbil. Vyplácať ju však bude postupne."
M. KATUŠKA, redaktor:
"Zatiaľ čo učitelia na základných a stredných školách už môžu rátať s dohodnutým 5-percentným
navýšením platov vo februárových výplatách, ostatní to ešte isté nemajú. Pedagógovia v škôlkach a
všetci nepedagogickí pracovníci, napríklad kuchárky, upratovačky či školníci čakajú na zajtrajšie
rokovanie vlády. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef TURČÁNY, po ňom
predseda Jozef DVONČ."
J. TURČÁNY:
"Celková suma, ktorú očakávame, by mala byť vyplatená, je 18,3 milióna."
J. DVONČ:
"Takéto rozhodnutie zajtra očakávame, že padne na vláde."
M. KATUŠKA:
"Bez peňazí zo štátneho rozpočtu obce nemajú z čoho platy zvýšiť, pričom do prvých výplat za
tento rok zostávajú necelé dva týždne. Minister financií Peter KAŽIMÍR potvrdil, že peniaze pre školy
uvoľnia."
P. KAŽIMÍR:
"Ministerstvo financií je pripravené uvoľniť sumu vo výške 18,4 milióna. Tieto peniaze im budeme
uvoľňovať kvartálne a dopredu. Prvá čiastka bude uvoľnená do 8. februára tohto roku."
M. KATUŠKA:
"Z pohľadu samospráv však zostáva nedoriešené prerozdelenie mzdového normatívu, teda peňazí,
ktoré štát posiela školám na mzdy pre zamestnancov. Ešte do decembra mohli samosprávy časť
týchto peňazí zobrať väčším školám a prerozdeliť medzi menšie, kde učitelia zarábajú menej. Dnes
ich už rozdeliť nemôžu. Starosta Vladimír BAJAN uvádza príklad z bratislavskej Petržalky."
V. BAJAN:
"Ak sa nezmení nič, všetky školy majú mínusové sumy, dve z toho tak veľké, že sa obávame, že
od septembra by mohli mať problémy so základnými platmi."
M. KATUŠKA:
"Ministerstvo školstva napriek výzvam ZMOS-u zmeny v tomto roku neplánuje. Hovorca Michal
KALIŇÁK."
M. KALIŇÁK:
"Do konca tohto roka bude mzdový normatív na úrovni 100 percent pre každú školu."
M. KATUŠKA:
"Zmenu systému financovania školstva chce rezort zaviesť najskôr od roku 2014. Michal
KATUŠKA, RTVS."

