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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:
"Problémy s financovaním základných škôl a s platmi učiteľov, budú na budúci rok ešte väčšie, ako
teraz. Tvrdí to predsedníctvo ZMOSu. Podľa nového nariadenia vlády, budú musieť samosprávy
posielať učiteľom na mzdy všetky peniaze od štátu a to ich prinúti zatvárať školy. Ministerstvo im
odkazuje, že to bude spravodlivé."
Rita FLEISCHMANOVÁ, redaktorka:
"Najmä primátori miest tvrdia, že na budúci rok budú musieť rušiť školy. Nebudú mať totiž dosť
peňazí. Spôsobí to podľa nich nariadenie vlády, ktoré zaviaže samosprávy, aby školám na platy
posielali nie 90 percent, ale celý balík peňazí od štátu."
Robert FICO (Smer-SD), predseda vlády SR:
"Garantuje, že všetky peniaze, ktoré štát posiela mestám, obciam a vyšším územným celkom na
platy, na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, sa naozaj dostanú do rúk týchto
ľudí a tieto peniaze sa nebudú používať na iné účely."
R. FLEISCHMANOVÁ:
"Starostovia a primátori hovoria, že aj doteraz posielali všetky peniaze na platy. Vládne
nariadenie, ktorá má učiteľom okrem 5-percentného zvýšenia základných platov priniesť aj ďalšie vyše
2 percentá, podľa ZMOSu vôbec neberie do úvahy podmienky, ktoré majú mestá pri riadení škôl."
Jozef DVONČ, predseda Združenia miest a obcí Slovenska:
"Prehĺbi problémy s financovaním základných škôl v roku 2013."
Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:
"Ministerstvo rozpíše presnú sumu na každú školu. Nebude môcť zriaďovateľ školy popresúvať
možno pár drobných, ktoré by zachránilo tú ktorú školu, ktorej normatív nestačí."
R. FLEISCHMANOVÁ:
"Ministerstvo školstva argumentuje, že nový spôsob prerozdeľovania peňazí je spravodlivý."
Michal KALIŇÁK, hovorca Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR:
"Zriaďovateľ v tom prípade bude díler, ktorý plnú výšku peňazí, ktoré dostane na učiteľov, učiteľom
jednoducho musí dať bez toho, aby akúkoľvek čiastku z toho zdržiaval."
R. FLEISCHMANOVÁ:
"Starosta Petržalky už dnes vie, že pre zmenu financovania bude zrejmé nútený zatvoriť dve
základné školy. Najväčšie problémy budú mať podľa ZMOSu pravdepodobne stredné a väčšie
mestá."
V. BAJAN:
"Kde je viac základných škôl, pretože to prerozdelenie fungovalo predovšetkým tam."
M. KALIŇÁK:
"Budúcnosť každej školy závisí v prvom rade od toho, koľko má žiakov, koľko detí sa hlási na
štúdium na danej škole a to už je vecou samosprávy práve preto, aby reálne kopírovala možnosti škôl
a siete škôl tým, aký je demografický vývoj."
R. FLEISCHMANOVÁ:
"Združenie miest a obcí Slovenska chce v najbližších dňoch vyzvať vládu na rokovanie, aby
spoločne hľadali riešenie situácie v školstve. Rita FLEISCHMANOVÁ, Rozhlas a televízia Slovenska."

