Starostovia by mali rátať škôlky
(02.07.2014; Sme; mut. , Spravodajstvo , s. 4; Matej Dugovič)

Kapacity v škôlkach často nestačia, vláda sľubuje peniaze na ich zväčšovanie
Štát dá obciam dotáciu na škôlky, zvýši aj podielové dane. Tie však mestá môžu využiť po svojom.
BRATISLAVA. Už teraz v lete by mali starostovia premýšľať, ako to vyzerá s "baby boomom" v ich
obciach a mestách a či nebudú potrebovať v materských školách nové priestory. Podpredseda výboru
pre školstvo a poslanec Smeru Ľubomír Petrák hovorí, že už v najbližších mesiacoch sa obce a mestá
budú môcť uchádzať o peniaze na rozširovanie škôlok z 250-miliónového balíka, ktorý cez víkend
premiér Robert Fico (Smer) ohlásil pre pestrú zostavu obyvateľov a problémov (od vyšších dôchodkov
po cestovanie študentov vlakmi zadarmo). Jasné zatiaľ nie je, kde sa majú starostovia hlásiť. Zatiaľ
pôjde o rozširovanie a rekonštrukciu existujúcich priestorov. Celkovo sa má zvýšiť kapacita škôlok o
20-tisíc detí, tento rok to ešte nebude. Ústav informácií a prognóz školstva tvrdí, že do roku 2016 bude
troj- až päťročných detí na Slovensku pribúdať.
Škôlky byť nemusia
Na prevádzku a rozširovanie škôlok má ísť aj dotácia ministerstva školstva pre posledný ročník v
škôlke. Vláda chce, aby sa využívali aj obecné peniaze, keďže Ficov kabinet sľúbil obciam zvýšiť
podielové dane zo 40 na 70,3 percenta. Petrák hovorí, že sa daň zvýši už v januári 2015, ale v plnej
výške to bude až o dva roky. Aj keď obce dostanú viac peňazí, nič ich nenúti, aby ich investovali do
škôlok. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) hovorí, že peniaze majú slúžiť na stabilizáciu
financovania viacerých kompetencií obcí. Problémy s preplnenými škôlkami sú podľa podpredsedu
ZMOS-u Jozefa Turčányho najmä vo väčších mestách. Ministerstvo školstva chce o konkrétnych
opatreniach hovoriť, až keď bude na jeseň pripravený nový školský zákon. Zatiaľ v návrhu k nemu
píše, že rodič nemá automaticky právo na umiestnenie dieťaťa v materskej škole. Prednostne
prijímajú päťročné deti, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy. Ministerstvo chce teraz
zmeniť znenie zákona tak, aby sa rodičia na kapacitné problémy nesťažovali.
Zákon proti sťažovaniu
Na návrh upozornila Jana Žitňanská (Nova). "Je absurdné uzákoniť, že samospráva miesto nemusí
zabezpečiť," hovorí Miroslav Beblavý (Sieť). Ministerstvo podľa neho poskytne obciam výhovorku, aby
problémy s kapacitou nemuseli riešiť. Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení
Slovenska Saskia Repčíková upozorňuje, že po škôlkach bude nutné riešiť situáciu aj v základných
školách. Ministerstvo školstva odkazuje, že obce sledujú demografický vývoj a podľa toho sa aj
prispôsobujú. "Problém s kapacitou základných škôl môže byť tam, kde sa obce pustili do
racionalizácie bez ohľadu na potreby občanov a skôr prihliadali na dočasné ekonomické hľadiská,
respektíve lukratívnosť školských nehnuteľností," hovorí prezidentka Slovenskej komory učiteľov
Mária Barancová.
.....
20 000 miest má pribudnúť v materských školách, ktoré sa budú zväčšovať rozširovaním
priestorov.
.....
Fakty
Situácia v mestách
Petržalka
- Najväčšie problémy majú rodičia škôlkarov na najväčšom sídlisku na Slovensku, kde chodí do
materských škôl 2400 detí. Na budúci školský rok nevyhoveli 362 žiadostiam. Nové priestory chcú
teraz získať vytvorením tried v základných školách. Staré Mesto, Nové Mesto,
Bratislava
- Do Starého Mesta chodilo tento rok vyše tisíc škôlkarov, neprijali ich 52. Mestská časť chce
rozširovať existujúce priestory. Takmer rovnaký počet detí neprijali v Novom Meste, teraz otvoria
novú škôlku na Kalinčiakovej ulici.
Košice
- Mesto tvrdí, že problémy s nedostatočnou kapacitou vyriešili a tento rok prijali aj 506 detí
mladších ako tri roky, ktoré prídu na rad väčšinou ako posledné. SME našlo aj materskú školu, kde
všetci neuspeli.
Žilina
- Isté miesto nemalo 183 detí. Rekonštruovali preto priestory v základných školách a vytvorili tak

sto miest.
Trenčín
- Neprijali 61 detí, ktoré splnili podmienky.
Banská Bystrica
- Tvrdí, že majú dostatočné kapacity a 107 neprijatých detí bolo mladších ako tri roky alebo s
trvalým pobytom mimo mesta.
Nitra
- Do tried sa im nezmestilo takmer dvesto detí mladších ako tri roky.

