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2017
ŠKOLSTVO OPÄŤ S NOVÝM VEDENÍM
Vážení kolegovia, zriaďovatelia, riaditelia, zamestnanci a podporovatelia
súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku!
SKVELÉ VÝSLEDKY SÚKR OMNÝCH ŠKÔL
Rok 2017 bol pre nás v tom najdôležitejšom – v dosahovaní dobrých
výsledkov súkromných škôl - úspešným rokom. Dosiahli sme opäť
nadpriemerné výsledky v Testovaní 5 a Testovaní 9. Piataci z našich škôl
dokonca dosiahli o 7 – 9 percentných bodov v testoch viac, ako ich
vrstovníci z verejných škôl. Po prvý raz sme predstihli všetky ostatné
školy aj v slovenskom jazyku aj v matematike.
Hoci v externej forme písomnej časti maturitnej skúšky sme sa
v matematike a angličtine ocitli na druhom a v slovenskom jazyku na
3. mieste, podľa vyhodnotenia NÚCEM najlepšiu pridanú hodnotu
dosiahli súkromné školy. Keďže ostatné analýzy neukázali, že by
súkromné stredné školy vyčnievali, pokiaľ ide o výsledky maturantov
v slovenskom jazyku, jedinou pracovnou hypotézou, ktorá sa bude ďalej
overovať je, že súkromné stredné školy majú, pokiaľ ide o slovenský
jazyk, menej dobrých žiakov „na vstupe“. No za 4 roky ich dokážu posunúť
viac ako ostatné školy a v konečnom dôsledku v čase maturity dosahujú
podobné výsledky ako ich rovesníci.1

1

Merania tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní sú v zahraničí často využívaným nástrojom
kvantitatívnej evalvácie vzdelávacích inštitúcií a pedagogických pracovníkov. Od júna 2015
majú výsledky získané meraním pridanej hodnoty k dispozícii aj riaditelia stredných škôl.
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POČET A RAST SÚKROMNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
V ROKU 2017
V školskom roku 2017/2018 pokračoval kontinuálny nárast počtu
súkromných materských škôl (zo 137 na 156) aj mierny nárast
súkromných základných škôl (z 57 na 59).
Počet súkromných základných umeleckých škôl v roku 2017/18 oproti
minulému roku zaznamenal rovnako nárast (zo 149 na 154), počet
súkromných jazykových škôl (13) ani súkromných konzervatórií (10) sa
nezmenil a súkromné gymnáziá zaznamenávajú mierny pokles (z 37 na
36). Súkromné stredné stredné odborné školy zaznamenali významnejší
pokles z 85 v roku 2016/17 na 80 v roku 2017/18. Počet súkromných
centier špeciálnopedagogického poradenstva oproti predchádzajúcemu
roku poklesol zo 68 na 62.
Uvedomujeme si tlak, ktorý štát a samosprávy vyvíjajú najmä na
súkromné stredné školy a súkromné centrá špeciálno-pedagogického
poradenstva. Rovnaký tlak na zníženie počtu konzervatórií
zaznamenávame už od roku 2017, a to, paradoxne, viac zo strany
Ministerstva kultúry SR, než zo strany rezortného ministerstva.

ZMENY NA KĽÚČOVÝCH P OSTOCH
Na poste ministra školstva Petra Plavčana nahradila Martina Lubyová, od
ktorej sme očakávali ústretovosť k reformným zámerom, naznačeným
v reforme Učiace sa Slovensko a ponúkli sme jej spoluprácu.
Rovnako aj na postoch predsedov samosprávnych krajov nastali výrazné
zmeny, ktoré by mohli byť začiatkom lepšieho prístupu k vzdelávaniu.

Školy tak majú možnosť dozvedieť sa, aký vzdelanostný pokrok v predmete slovenský jazyk
a literatúra dosiahli ich žiaci od Testovania 9 v porovnaní so žiakmi ostatných škôl. Miera
pridanej hodnoty by mala vypovedať o vplyve školy na dosiahnuté výsledky žiakov
objektívnejšie než priemerné skóre z externej časti maturitnej skúšky. IVP, 2015

AKTIVITY ASŠŠZS
ROKOVANIA S NOVÝMI PREDSTAVITEĽMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY
Aj v tomto roku sme aktívne komunikovali s predstaviteľmi štátnej správy
a samosprávy - tými, ktorí ovplyvňujú chod súkromných škôl – stretli sme
sa aj s novou ministerkou školstva Martinou Lubyovou, postupne
nadväzujeme kontakty aj s novými županmi.
Súkromné školy sme zastupovali aj na stretnutí expertov OECD
s predstaviteľmi škôl na Slovensku.

Na snímke zľava: Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS, Martina Lubyová, nová ministerka
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mária Smreková, členka Správnej rady ASŠŠZS

ADVOKÁCIA A VKLAD DO TVORBY LEGIS LATÍVY
V legislatívnej a advokačnej činnosti sme sa zamerali na úlohy,
vyplývajúce z návrhov podľa Plánu legislatívnych úloh Vlády SR na
obdobie 2016 – 2020. Uplatnili sme svoje požiadavky a návrhy v Tézach
Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy a v samotnom
návrhu Programu rozvoja vzdelávania a výchovy, predloženého
začiatkom roku 2017. Usilovali sme sa zvrátiť nepriaznivý vývoj v oblasti
financovania ZUŠ a ďalej bojujeme za to, aby sa MŠ, ZUŠ a CŠPP dostali
spod financovania obcí pod prenesené kompetencie štátu.
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Zástupcovia našich škôl sú aktívnymi členmi Krajských rád pre odborné
vzdelávanie a prípravu s cieľom chrániť záujmy súkromných škôl
a školských zariadení SR. Ich úloha pri určovaní počtu tried v 1. ročníkoch
stredných škôl sa ešte posilní, a tak aj v súvislosti s novým obsadením
6 miest predsedov samosprávnych krajov budeme očakávať aj posilnenie
úlohy našich krajských zástupcov.
Aktívne sa zúčastňujeme na prípravných rokovaniach k legislatívnym
návrhom a snažíme sa ovplyvniť prijímanie školskej legislatívy. Tak sme
napríklad na jar roku 2017 pripomienkovali Zákon 597/2004 Z.Z.
o financovaní škôl a školských zariadení a dosiahli zmeny najmä
v zrovnoprávnení súkromných škôl pri čerpaní nenormatívnych výdavkov
a mimoriadnych dotácií.
V súčasnosti sme súčasťou pracovných skupín na prípravu nového
Zákona o štátnej správe a samospráve v školstve (596/2003. Z. z.),
pripomienkovali sme novelu Zákona o odbornom vzdelávaní a sme
členmi pracovných skupín pre prípravu novely Zákona o pedagogických
zamestnancoch a tvorby Etického kódexu učiteľa. Všetky zákony
a materiály nájdete na www.sukromneskoly.sk.
Očakávame zapojenie do koncepčného a legislatívneho procesu prípravy
a prijatia kľúčového nového Zákona o financovaní škôl a školských
zariadení SR, ktorého príprava sa posunula na rok 2018.
Na našej www stránke pravidelne informujeme o dôležitých zmenách
v oblasti legislatívy, ktorá významne ovplyvňuje chod súkromných škôl
a školských zariadení.
SPOLUPRÁCA S PARTNER MI
Pokračujeme v tradične dobrej spolupráci so Združením katolíckych škôl
Slovenska, s ktorým tiež koordinujeme prípravu pripomienkovacích
a rozporových konaní a aj školami ostatných cirkví a rádov. Pokračovala
spolupráca s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy, s ktorým
sme podpísali požiadavku na predĺženie pripomienkovania a odloženie
účinnosti Zákona č. 317/2008 Z.z.

Nadväzujeme spoluprácu s novovzniknutou Asociáciou Učiace sa
Slovensko, ktorá sa podieľa na realizácii programu Učiace sa Slovensko aj
bez podpory rezortu, priamo „zdola“, v školách. Chceme v nadväznosti
na minulý rok ukázať, že súkromné školy sú lídrami inovácií a ďalej na
svojich školách zavádzať užitočné pedagogické inovácie pomocou
Manuálov k vybraným oblastiam UsS.
Na neformálnej úrovni prebieha komunikácia s ďalšími subjektmi,
pôsobiacimi v školstve, s ktorými vstupujeme do partnerstiev pri
špecifických príležitostiach, ako Slovenská komora učiteľov, Iniciatíva
slovenských učiteľov, Republiková únia zamestnávateľov.
ODBORNÉ STRETNUTIA, SEMINÁRE, ŠKOLENIA
Členovia ASŠŠZS dostali príležitosť účasti na podujatiach k prijímaniu
a pripomienkovania materiálu Učiace sa Slovensko a pokračujeme
v jeho podpore.
Pre riaditeľov škôl sme zorganizovali odborný seminár s RNDr. Júliusom
Ertlom, riaditeľom Odboru správy rezortných údajov, MŠVVaŠ SR:
Rezortný informačný systém (RIS) – Ako na to? Seminár, ktorý sme
vysielali online, vyústil do obojstranne podnetného dialógu.

Na snímke druhý sprava Július Ertl v diskusii s účastníkmi seminára – riaditeľmi súkromných,
cirkevných i štátnej školy.

Aktuálne problémy riešili aj členovia ASŠŠZS na zasadnutiach
v jednotlivých odborných sekciách (viac v prílohách).
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Členovia odbornej sekcie základných umeleckých škôl na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši
riešili aj negatívne dopady zmien financovania ZUŠ

KAMPANE
Podieľali sme sa na úspešnej kampani Sloboda v písaní za zrušenie
dodatku k ŠVP, ktorým sa prikazuje
žiakom písať jednotným typom
spojitého písaného písma podľa
predlohy. S ním majú dobré
skúsenosti aj niektoré naše školy.

ŠPECIÁLNE PROJEKTY
Pre všetky školy a študentov sme v spolupráci s MILOSH Limited a,
PAVLEYE production a Baletom SND priniesli nekomerčné predstavenie
svetoznámeho umelca Sergeja Polunina aj s jeho osobnou účasťou
v bratislavskom SND.

Plagát k premietaniu filmu Dancer o legendárnom tanečníkovi Sergeiovi Poluninovi, ktorý
počas prvého pobytu na Slovensku besedoval aj so žiakmi našich škôl.

BUDOVANIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE
Trvalým cieľom ASŠŠZS zostáva budovanie a rozširovanie členskej
základne, ako aj zvyšovanie percentuálneho podielu súkromných škôl v
školskej sústave. V roku 2017 sa počet členov zvýšil zo 184 na 188 členov.
KOMUNIKAČNÉ AKTIVITY
V roku 2017 sme schválili plán internej a externej komunikácie.
V externej komunikácie sme sa zamerali na pravidelné informovanie
prostredníctvom médií - nadviazali sme spoluprácu so Školský servisom
TASR, na portáli Učiteľských novín sme vytvorili vlastný blog, kde
zdieľame kľúčové informácie. Na sociálnej siete Facebook sa počet
fanúšikov blíži k tisícke, začali sme zdieľať informácie aj na Google+
a kľúčové podujatia online sledujú aj ďalší záujemci. V internej časti
komunikácie budujeme rozsiahlu databázu, ktorej výstupy priebežne
zverejňujeme aj na www stránke, čím oslovujeme aj laickú verejnosť, so
záujmom o súkromné školy.

KAPACITNÝ ROZVOJ:
V školskom roku 2017/2018 je podľa informácií CVTI do siete škôl
a školských zariadení zaradených takmer 1000 súkromných škôl
a školských zariadení (vrátane elokovaných pracovísk, či zložiek
spojených škôl): materské školy, základné školy, stredné školy, Centrá
voľného času, školské kluby detí, psychologické a špeciálnopedagogické
poradne, školy v prírode.

9

10

Naša členská základňa sa doteraz zameriavala na materské, základné
a stredné školy, ZUŠ, a poradne. Keďže samostatnú časť členov tvoria
zriaďovatelia, ktorí často zriadili viacero škôl, prípadne partneri, ktorí
vystupujú
v mene
viacerých
subjektov
(psychologické
a špeciálnopedagogické poradne), dá sa povedať, že zastupujeme
minimálne 30% subjektov, čo budeme môcť deklarovať aj vďaka novému
prístupu - diferenciácii členskej základne (oddelenie zriaďovateľov
novovzniknutej sekcie zriaďovateľov). Keďže podiel aktívnych členov je
oveľa nižší, naďalej zostáva veľkou výzvou zvýšenie nielen počtu členov,
ale aj počtu aktívnych členov.

ZMENY V SR ASŠŠZS
V roku 2017 boli do Správnej rady ASŠŠZS opätovne zvolení/dovolení títo
členovia:
 Saskia Repčíková za BSK
 Tibor Ukropec za TSK
 Róbert Tatar za BBSK

 Ján Halač za ŽSK
 Emil Blicha za PSK
 Terézia Stanková za KSK

Dlhodobo chýbajúcim členom SR je zástupca za NSK. V súčasnosti pracuje
správna rada v zložení:
 Bratislavský samosprávny kraj: Saskia Repčíková a Mária Smreková
 Trnavský samosprávny kraj: František Štefanec a Iveta Pavlíková
 Nitriansky samosprávny kraj: Ondrej Mokos, ml.
 Trenčiansky samosprávny kraj: Dagmar Ondrášiková a Tibor Ukropec
 Žilinský samosprávny kraj: Ján Halač a Eva Ohraďanová
 Banskobystrický samosprávny kraj: Juraj Droppa a Róbert Tatár
 Prešovský samosprávny kraj: Juraj Kredátus a Emil Blicha
 Košický samosprávny kraj: Ľubica Petríková a Terézia Stanková
V roku 2017 sa po voľbe nového predsedu samosprávneho kraja stala
zástupkyňou v Krajskej rade pre OVP Iveta Michalíková.

Vedúci odborných sekcií súkromných škôl a školských zariadení:
 Odborná sekcia materských škôl: Beáta Nemcová
 Odborná sekcia základných škôl: Anna Thomková
 Odborná sekcia stredných škôl: Helena Chudá
 Odborná sekcia konzervatórií: Katarína Sninská
 Odborná sekcia základných umeleckých škôl: Eva Ohraďanová
 Odborná sekcia mimoškol. aktivít a vzdelávania: Ing. Pavol Barňák
 Odborná sekcia psychologického a špeciálnopedagogického
poradenstva: PhDr. Miroslava Robinson

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Organizácia v roku 2017 hospodárila nasledovne:
Príjmová časť
Príjmy z členských
príspevkov

Plán

Skutočnosť

Rozdiel

21 250,-

17 550,-

- 3 700,-

Príjmy z org. podujatí,
osobitné výnosy

6 030,-

6 738,-

+ 668,-

Príjmy celkom

27 280,-

24 288,-

- 3 032,-

Príjmová časť rozpočtu sa splnila na 88,88 %, čiže schodok je 3 032,EUR.
Výdavková časť
Výdavky na konferenciu a
VZ

Plán

Skutočnosť

Rozdiel

10 889,-

17 187,26

+ 6 298,26

Výdavky na mzdy a odmeny

9 000,-

0

- 9 000,-

Výdavky na prevádzku

6 039,-

6 812,87

+ 773,87

Výdavky celkom

25 928,-

24 000,13

- 1 927,87

Výdavková časť rozpočtu sa splnila na 92,56 %, čiže je prebytok 1 927,87
EUR

11

12

REVÍZNA SPRÁVA Z KONTROLY HOSPODÁRENI A ASŠŠZS ZA
ROK 2017
Kontrolu vykonali:



Stela Kačalová, predsedníčka revíznej komisie,
Ing. Ondrej Mokos st., člen revíznej komisie.

Cieľom kontroly bolo v zmysle čl. XIII. Stanov ASŠŠZS zhodnotiť
efektívnosť využívania finančných zdrojov asociácie a plnenie úloh
z finančného rozpočtu asociácie pre rok 2017. Podkladovými dokladmi
predmetnej kontroly a spracovania správy o hospodárení a čerpaní
finančných prostriedkov z fondu asociácie boli:
1) denník peňažných príjmov a výdavkov,
2) prvotné účtovné doklady ako príjmové, výdavkové pokladničné
doklady a faktúry za rok 2017,
3) finančný rozpočet za rok 2017,
4) výpisy z bankového účtu,
5) Stanovy ASŠŠZS.
Kontrolou bolo zistené, že:




peňažný denník príjmov a výdavkov je vedený v zmysle zásad §
9 ods. 2 písm. c) Zákona 431 Z. z. o účtovníctve – jednoduché
účtovníctvo,
účtovné operácie sú vedené podľa platnej metodiky, prvotné
účtovné doklady sú prehľadné a chronologicky uložené

Záver:
Pri revíznej kontrole dokladov hospodárenia asociácie neboli zistené
nedostatky vo vedení peňažného denníka. Čerpanie finančných
prostriedkov z fondu asociácie sa konalo v zmysle zásad hospodárenia
vyplývajúcich zo Stanov ASŠŠZS.

PRÍLOHY

ČINNOSŤ ODBORNEJ SEK CIE SÚKROMNÝCH MATER SKÝCH
ŠKÔL
V roku 2017 sa Odborná sekcia súkromných materských škôl zamerala
hlavne na:
 Pripomienkovanie vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným
znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, ktoré schválilo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
s platnosťou od 1.9. 2017
 financovanie súkromných materských škôl, ktoré je minimálne 88%
prostredníctvom podielových daní
 mimoriadne výzvy v predprimárnom vzdelávaní sa neuskutočnili
okrem zvyšovania a rozširovania kapacít v materských školách
(aktuálne r. 2017 Bratislavský kraj – 6 SMŠ , Košický kraj – 4 SMŠ,
v ostatných krajoch 1-2 SMŠ)
 metodické stretnutia na regionálnej úrovni (prvky Montessori
pedagogika, Hejného matematika a športové stretnutia)
 zhoršujúcu sa situáciu v ponuke kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov pre predprimárne vzdelávanie.
ČINNOSŤ ODBORNEJ SEK CIE KONZERVATÓRIÍ
Kľúčové udalosti roka 2017:
 Február 2017 – Účasť troch súkromných konzervatórií na
medzinárodnej baletnej súťaži v Liptovskom Hrádku.
 Zriaďovateľka a riaditeľka Súkromného konzervatória L. Hrádok E.
Ohraďanová zorganizovala medzinárodnú tanečnú súťaž s názvom
Nádej baletu. Súťaž bola podporená Fondom na podporu umenia.
Súťaže sa zo súkromných konzervatórií zúčastnili: Súkromné tanečné
konzervatórium D. Nebylu v Trnave, Súkromné tanečné
konzervatórium L. Hrádok a Súkromné konzervatórium, Zádielska 12
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v Košiciach. Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu získalo 1
čestné uznanie, Súkromné tanečné konzervatórium L. Hrádok získalo:
1x 3. Miesto, 1 x čestné uznanie za najlepšiu choreografiu, 1 x čestné
uznanie za najosobitejšiu interpretáciu, 1x čestné uznanie. Súkromné
konzervatórium Zádielska 12 v Košiciach získalo 1x 2. Miesto, 1 x 3.
Miesto.
 Odborná porota medzinárodnej súťaže: M. Radačovský, P.
Vondruška, C. Porres Mormeneo, O. Letenajová, I. Čierniková.
 September 2017- spolupráca pri premiére filmu Dancer za účasti
svetového umelca Sergeia Polunina v Bratislave a jeho nekomerčnom
premietaní pre školy na Slovensku.
ČINNOSŤ ODBORNEJ SEK CIE SÚKROMNÝCH CENTIER
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉH O PORADENSTVA
Na Slovensku bolo v roku 2017 evidovaných 72 súkromných centier ŠPP
zaradených v sieti MŠVVaŠ SR. V niektorých okresoch tieto zariadenia
plne suplujú činnosť štátu: okres Dubnica nad Váhom, Nové mesto nad
Váhom, Púchov, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Poltár, Kežmarok,
Košice I.
Zástupkyne ASŠŠZS (Mgr. Miroslava Robinson a PaedDr. Ľuboslava
Porubovičová, PhD.) sa po celý rok zúčastňovali na zasadnutiach
v pracovných skupinách pri VÚDPaP a MŠVVaŠ SR a podieľali sa na týchto
aktivitách:
1. Audit VÚDPaP štátnych a súkromných centier ŠPP
2. Pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko
3. Transformácia centier výchovného poradenstva a prevencie (ako
dôsledok výsledku vyššie spomínaného auditu)
4. Zmeny financovania súkromných centier ŠPP (príprava na prechod
spod financovania prostredníctvom obcí a VÚC pod MŠVVaŠ SR.) a s
tým súvisiaca zmena spôsobu financovania z paušálneho
financovania na financovanie na výkony

5. Spolupráca a tvorba dokumentov pre Platformu rodín s deťmi so
zdravotným znevýhodnením ako aj novovzniknutými centrami
včasnej intervencie
6. Pripomienkovania navrhovaných zmien v legislatíve (napr. návrh
novely NV SR č. 668/2004 Z. z.)
K týmto témam sa uskutočnili stretnutia členov Asociácie neštátnych
zariadení špeciálnopedagogického poradenstva na PdF UK v Bratislave za
účelom informovania a výmeny informácií či vlastných skúseností
v konkrétnych oblastiach práce.
Napriek poskytovaniu vysoko odbornej činnosti pre rodiny s deťmi so
zdravotným postihnutím sme čelili najmä v závere roka 2017 opakovanej
hrozbe neposkytnutia finančných prostriedkov, ktorá sa pretavila do
návrhu – zásadnej pripomienky ZMOS-u. Na rokovaní 11. 10. 2017 medzi
MŠVVaŠ SR a ZMOS na úrovni štatutárnych zástupcov bolo dohodnuté,
že návrh novely NV SR č. 668/2004 Z. z. bude predložený so zmeneným
koeficientom pre dieťa v neštátnom CŠPP na 1, čo by znamenalo hrozbu
zániku takmer všetkých centier ŠPP na Slovensku. Táto suma by totiž
predstavovala sumu cca 76,- € na klienta na 1 kalendárny rok.
(„Zastávame názor, že v prvom rade by mal štát garantovať účelnú a
efektívnu sieť štátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva,
ktorá by mala zabezpečovať diagnostické a poradenské služby pre všetky
deti bezplatne. Sieť neštátnych centier špeciálnopedagogického
poradenstva má byť alternatívou a nie náhradou za štátne, už aj z toho
dôvodu, že môžu svoje služby poskytovať za úhradu. Snahou ZMOS nie je
rušenie týchto školských zariadení, ale zmena ich financovania z
prostriedkov štátneho rozpočtu a za rovnakých alebo podobných
podmienok
ako
štátnych“.
Mgr.
Zdenko
Krajčír,
http://www.zmos.sk/zdenko-krajcir-zbytocna-panika-a-ochranasamospravneho-skolstva.phtml?id3=0&module_action__328020__id_art=27083)
Aká je realita – následok tejto snahy?
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 napriek aktuálnemu stavu keď k súhlasu k vzniku nového
poradenského centra dávajú práve obce, je t.č. pozastavenie
zaraďovania nových centier ŠPP do siete MŠ SR (aj keď sú splnené
legislatívne podmienky zo strany žiadateľov) do konca roka 2019,
 neustále ponechávanie si min. 12% financií v rozpočte obcí (VÚC),
 finančnou analýzou je potvrdené, že samostatne stojace štátne
centrá ŠPP (ktoré nie sú súčasťou špeciálnej školy) boli dofinancované
do výšky 161,- €/ročne/klient v porovnaní priemerne 130,- €/ročne
klient v súkromných zariadeniach (v Šamoríne 46,- € ročne/klient !!!),
 na rozdiel od štátnych CŠPP sa v práci súkromných CŠPP nezohľadňuje
počet a miera náročnosti výkonov, súkromné poradne z príspevku
hradia náklady na prenájom a údržbu nehnuteľnosti, testy, pomôcky
a nemôžu sa zapájať do štátnych grantových výziev,
 opakované a dlhotrvajúce snahy o zdiskreditovanie obrazu
súkromných centier ŠPP formou ich negatívneho obrazu v médiách
(zo 72 centier ŠPP bol v roku 2017 podaný 1 (slovom jeden) návrh
nášho zariadenia zo siete. Zriaďovateľka centra ŠPP podala dovolanie
na súd a podala trestné oznámenie na proces vykonania kontroly
štátnej inšpekcie
 SCŠPP stále nie sú v zákonom stanovenej dobe informované o
rozpočte na príslušný rok ani z obce, ani z VUC
 mnohé obce/VUC neprijali VZN, kde by upravovali financovanie
SCŠPP
 otváranie VZN počas kalendárneho roka s retroaktívnou platnosťou
 podľa zákona č. 531/2010 Z.z. v prílohe 3a je súčasne platný koeficient
2. Za tohto stavu musí jeden odborný zamestnanec centra zvládnuť
starostlivosť o 250 klientov. Jeden klient centra je v starostlivosti
viacerých zamestnancov (napr. pre potreby začlenenia sú potrebné
posudky špeciálneho pedagóga, psychológa, prípadne logopéda a
iných – fyzioterapeuta). Na udržanie existencie centra so 4
zamestnacami na plný pracovný úväzok musí centrum pracovať s
1000 klientmi ročne, čo je extrémne náročné
 rozdiely vo výške poskytovaných dotácií od 40,-€ po 111,-€ ročne na
1 klienta

 neustále „usmerňovanie“ OÚ smerom k riaditeľom škôl, aby boli
preferované služby nie v súkromných centrách ŠPP
 prijatie VZN niektorých VÚC v rozpore so zákonom č.596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov tak, že odmietajú financovanie klientov nad 18
rokov
ZMOS vo svojej argumentácii používa ako dôkaz nárast klientov
súkromných centier ŠPP a automaticky predpokladá „zneužívanie
systému“. Áno, počet klientov poradenských zariadení narastá vo
všeobecnosti, čo je spôsobené nárastom počtu detí so zdravotným
znevýhodnením v populácii:
• zvyšuje sa počet predčasne narodených detí, v roku 2014 to bolo až
10% všetkých predčasne narodených detí z nízkou pôrodnou
hmotnosťou. K tomu treba pripočítať 1559 detí s ťažkou vrodenou
vadou. Toto tvorí cca 3000 nových prípadov každý rok = deti, ktoré
potrebujú najmä intenzívnu ranú intervenciu do 1. roka života, tzn.
ročne ide o cca 13 – 14 000 detí do 7 rokov, ktoré si vyžadujú
intenzívnu včasnú intervenciu, primárne terénnu formu - za 5 rokov
ide o to nárast o 49%.
• od roku 2008 do roku 2016 sa podiel žiakov so zdravotným
znevýhodnením na slovenských základných školách zvýšil z 9 na 12%
(http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2014/rocenka_2014.pdf
)
• čo sa týka predchádzania viacnásobnej migrácii klientov, súkromné
CŠPP sú povinné vyžadovať od rodičov čestné vyhlásenia, že ich dieťa
je klientom len jedného centra.
• Ministerstvo školstva vníma výhrady, ktoré má ZMOS voči súčasnému
nastaveniu financovania súkromných poradenských zariadení, je
ochotné o nich diskutovať a riešiť ich. Dokazuje to aj fakt, že v reakcii
na výhrady ZMOSu ministerstvo prijalo novelu zákona, v rámci ktorej
bolo dočasne pozastavené zaraďovanie nových súkromných CŠPP a
CPPPaP do siete MŠVVaŠ SR
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• Napriek mnohých ťažkostiam si súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva našli svoje miesto v systéme, sú naďalej
a čoraz častejšie vyhľadávané pre svoje pozitíva:
• Bezplatnosť poskytovaných služieb (členovia Asociácie neštátnych
zariadení špeciálnopedagogického poradenstva, 87% súkromných
centier ŠPP sú zriadené ako nezisková organizácia)
• •
Komplexnosť a vysoká odbornosť poskytovaných služieb „pod
jednou strechou“
• Zameranie sa na čo najnižšiu vekovú kategóriu detí (raný vek) s cieľom
prevencie ale aj odstránenia problémov pred nástupom do školy, čím
sa znižujú náklady štátu na integrované dieťa
• Fungujú ako zariadenia prvotného kontaktu pre rodiny s deťmi v
ranom veku
• Promptné resp. okamžité poskytnutie termínov na vyšetrenie, rýchle
vypracovanie odborných správ pre potreby školy, rodiny či inej
inštitúcie
• Využívanie najnovších diagnostických testov a metód práce
(štandardizovaných)
• Neustále vzdelávanie odborných zamestnancov centier, nakoľko
problematika zdravotného znevýhodnenia si to vyžaduje nielen ako
formálne kontinuálne vzdelávanie
• Flexibilné poskytovanie vzdelávania pre rodičov aj školy, v súčasnosti
aj možnosť akreditovaného vzdelávania
V prípade zmeny spôsobu financovania bude mať zníženie objemu
prostriedkov pre súkromné CŠPP za následok obmedzenie dostupnosti
služieb pre jednu z najzraniteľnejších a chudobou najviac ohrozených
skupín spoločnosti – deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov.
V praxi sa môže stať, že dieťa potrebnú intervenciu nedostane, pretože
za ňou rodičia nebudú mať kam vycestovať alebo im finančné prekážky,
resp. vážny a komplikovaný zdravotný stav dieťaťa neumožnia cestu
uskutočniť.
Neposkytnutie intervencie môže mať pre život dieťaťa veľmi vážne
dôsledky – môže obmedziť jeho úspechy vo vzdelávaní a na trhu práce.
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