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Moderátorka:  

"Zatvoríme školy, varujú mestá a obce. Vláda experimentuje, primátori kričia, že majú problém. Po 
novom musia samosprávy posielať učiteľom všetky peniaze, ktoré dostanú od štátu na ich výplaty. Do 
finančných problémov sa vraj môže dostať až tretina škôl, možno aj tá kam chodí vaše dieťa."  

A. ŠPROCHOVÁ, redaktorka:  

"Vláda v decembri vyhovela učiteľom. Odborári žiadali aby mestá a obce posielali na mzdy nie 90 
percent, ale celý balík, ktorý na školy dostanú od štátu a nemíňali tieto eurá na prevádzku. 
Samospráva sa búri."  

J. DVONČ, ZMOS:  

"Tých 10 percent umožňovalo jednak rozdeľovať tie peniaze dvakrát v roku, napríklad po zápise do 
škôl, alebo potom mohli sa tam zohľadniť niektoré miestne špecifiká."  

A. ŠPROCHOVÁ:  

"Nové pravidlá vraj môžu ohroziť školy, ktoré majú menej žiakov alebo prevahu starších učiteľov. 
Na ich výplaty peniaze od štátu nestačia, obce ich musia dorovnávať a je otázne či budú mať z čoho. 
Do zóny ohrozenia by sa mohla dostať aj táto petržalská základná škola, do ktorej chodí 200 detí."  

M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava-Petržalka:  

"Starosta Petržalky Vladimír BAJAN vidí jediné riešenie v zrušení alebo zmene nariadenia. 
Zásadným spôsobom negatívne ovplyvní chod škôl."  

J. DVONČ:  

"Najväčší problém budú mať mestá a obce, ktoré majú viacej škôl."  

A. ŠPROCHOVÁ:  

"Ministerstvo školstva však už zaradilo spiatočku. Nariadenie chce opäť zmeniť po 16-ich dňoch 
platnosti."  

M. KALIŇÁK, hovorca ministerstva školstva:  

"Budeme musieť prísť s riešením, ktoré bude odrážať tie regionálne špecifiká."  

A. ŠPROCHOVÁ:  

"Ako je možné, že ste to nevedeli pri schvaľovaní nariadenia vlády."  

M. KALIŇÁK:  

"Opak je pravdou. Práve to, že nariadenie vlády v dnešnej dobe funguje, tak odkrylo tie nedostatky, 
ktoré sú veľmi vážne, že financovanie regionálneho školstva nie je nastavené správne."  

A. ŠPROCHOVÁ:  

"Ešte nie je jasné ako sa nariadenie vlády zmení, no v hre je vraj aj nastavenie financovania škôl 
úplne nanovo."  

 


