
K2020 Otázky pre ministra 
 

ASŠŠZS zozbierala otázky pre ministra na online stretnutiach odborných sekcií ASŠŠZS v týždni od 

16.-20.11.2020. Otázky následne hlasovaním (3,2,1 bod) zoradilo 51 účastníkov konferencie. Otázka 

mohla získať maximálny počet bodov 153 bodov. 

Spoločné otázky 

1. 132 V akom štádiu je zmena financovania škôl a školských zariadení z originálnych 

a prenesené kompetencie? 

2. 124 Vo volebnom programe sľubujete: „Presadíme legislatívne zmeny, ktoré 

odstránia situáciu, keď jeden zriaďovateľ rozhoduje v konflikte záujmov o školách 
iných zriaďovateľov“.  Kedy tieto legislatívne zmeny presadíte vzhľadom na Váš 
„prísľub“ vo volebnom programe? 

3. 115 Na zaradenie súkromnej školy/zariadenia je  potrebný súhlas obce/VÚC. Ak 

záujemca o zriadenie predloží súhlas, môže ho ministerstvo školstva odmietnuť? Ako 
sa teda pristupuje k sieti zariadení, a na podklade akých kritérií sa uskutoční 
pripravovaná racionalizácia? 

4. 99 Je možné zabezpečiť (skôr, ako bude nastavené systémové financovanie)  - 

financovanie zvýšených platov zo zákona? (o 10%). 

5. 92 Aké zmeny, ako liberálny minister školstva v oblasti vytvorenia slobodného 

prostredia vzdelávacieho trhu a slobodnej cesty k vzdelávaniu (okrem slobodného 
trhu s učebnicami) uskutočníte? 

6. 84 Riaditelia ako profesionálni manažéri, kedysi to nemuseli byť pedagógovia, 

nestačí, aby riaditeľom bol manažér a na pedagogiku maj svojho zástupcu? 

7. 68 Budete sa (znova) zaoberať myšlienkou ustanovenia inštitútu školského 

ombudsmana? 

Materské školy 

1. 78 Kedy bude upravené financovanie materských škôl, resp. kedy a či vôbec naozaj 

prejdú materské školy pod prenesené kompetencie? 

2. 74 Ako bude fungovať mechanizmus povinného predprimárneho vzdelávania vo 

vzťahu k deťom v domácom vzdelávaní, a ako sa to prejaví vo financovaní? 

3. 69 Prečo MŠ boli vyňaté z plánovaného odmeňovania, keď sme boli a stále sme 

počas pandémie v prvej línii? 

4. 49 Prečo v MŠ, ktorých súčasť tvoria aj vlastné bazény, sauny a telocvične, nemôžu 

naše deti tieto priestory využívať v rámci rovnakej skupiny ako keď sú v herni... 



 

SCŠPP a SCPPPaP 

1. 73 Mimoriadna situácia sa odrazila aj v zatvorení poradenských centier, ale štát 

nám doteraz neposkytol žiadnu možnosť čerpania financií typu Prvá pomoc, pričom 
nám financie cez VZN znižovali aj obce a výsledkom bolo prepúšťanie odborných 
zamestnancov. Zabudli ste na nás? 

2. 71 Ako ministerstvo zabezpečí odbornú starostlivosť pre deti so zdravotným 

postihnutím na miestach, kde dôsledkom zníženia koeficientu „2“ na „1“, ako 
navrhoval ZMOS, neprežijú súkromné SCŠPP, ktoré tvoria polovicu poradenského 
systému? 

3. 71 Plánuje ministerstvo v reforme poradenského systému zrovnoprávniť aj 

zriaďovateľov neštátnych poradenských centier s tým, že súkromné CŠPP a CPPPaP 
budú môcť poskytovať ten istý rozsah služieb za tých istých finančných podmienok 
ako samostatne stojace štátne CŠPP? 

4. 66 Myslíte si, že by malo byť ohodnotenie hodiny práce s dieťaťom odborného 

zamestnanca v CŠPP (napr. logopéda, psychológa) finančne porovnateľné napr. 
s finančným ohodnotením hodiny práce pedagóga so žiakom pri hre na hudobný 
nástroj? 

 Základné školy 

1. 56 Uvažuje sa v rámci inklúzie detí s ľahkým stupňom ľahkej zaostalosti aj so 
znižovaním maximálneho počtu žiakov v triedach? 

2. 55 Zaradili nás do na pilotného overovania štátneho vzdelávacieho programu podľa 

cyklov overovania, ale nikto s nami nekomunikuje a nedostali sme k tomu žiadnu 
zmluvu. Čo ďalej? 

3. 51 Akú budú pravidlá prijímania žiakov na stredné školy v tomto školskom roku? 

 Stredné školy 

1. 71 Budeme sa môcť (zriaďovatelia, riaditelia) vyjadriť k parametrom kvality 

posudzovania stredných škôl? 

2. 68 Ako konkrétne chcete naplniť časť Vášho volebného programu (politickej strany 

SaS) "Upravíme rozhodovanie samosprávnych krajov o počte prvých ročníkov. Ak 
stredná škola splní všetky kritériá na vyučovanie zaradených odborov a bude mať 
dostatočný počet záujemcov na zaplnenie jednej triedy, VÚC bude povinný umožniť 
jej otvoriť minimálne jednu triedu"? 

3. 66 Otvoríte počas „lockdownu“ stredných škôl pri dodržaní počtu účastníkov (6) 

aspoň semináre pre maturantov? 

4. 66 Každoročne pociťujeme neustálu snahu VÚC znižovať najvyšší počet žiakov 1. 

ročníkov na súkromných školách. Vnímate ich zámer ako oprávnený? 



5. 65 Funkcia, ktorú má zástupca súkromných škôl v KROV je len funkcia do počtu, ale 

nemá v reálnom prostredí skoro žiadne možnosti pre ovplyvnenie úpravy udelenia 
plánu výkonov pre súkromné školy. Pripravujete v tomto smere nejaké zmeny? Aké? 

6. 62 VÚC na svojom webe zverejňuje informácie len o stredných školách vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Myslíme si, že VÚC, ktorý na základe zákona 596/2003 
paragraf 9 plní prenesený výkon štátnej správy v školstve, by mal ako verejnoprávna 
inštitúcia zverejňovať informácie o všetkých stredných školách, nielen o školách vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale vo svojej územnej pôsobnosti a nestavať sa 
v tomto prípade len do pozície zriaďovateľa. Nenastáva tak zvýhodňovanie? Viete 
z pozície ministra zabezpečiť zverejňovanie informácií o všetkých školách?  

7. 61 Aká je Vaša predstava fungovania školy za 10 rokov, teda Vašu víziu školy? 

8. 56 Vo volebnom programe SaS je: „Zadefinujeme parametre, na základe ktorých by 

bolo možné vytvoriť hodnotenie stredných škôl podľa okresov a uvedieme ich do 
praxe“. V jednom zo štyroch základných parametrov Uplatnenie absolventov na trhu 
práce navrhujeme doplniť pri SOŠ a konzervatóriách Uplatnenie absolventov na trhu 
práce vo vyštudovanom odbore (mali by sa tam započítať aj žiaci, ktorí ďalej 
pokračujú v štúdiu na VŠ, lebo ich ďalšie uplatnenie na trhu práce ovplyvňuje VŠ nie 
stredná škola). Toto doplnenie výrazne zmení kvalitatívne hodnotenie školy a mohlo 
by byť uplatnené aj pri určovaní  najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov 
stredných škôl na nasledujúci školský rok. Aký máte na to názor a kedy budú tieto 
parametre zadefinované?  

9. 55 Ako si predstavuje prípravu na praktické maturitné skúšky, keď žiakom 

maturitného ročníka chýba už teraz 6 mesiacov praktickej prípravy? 

10. 54 Čo môžeme urobiť, aby žiaci súkromných stredných škôl (občanov SR) neboli 

znevýhodňovaní pri prijímaní na internáty oproti žiakom v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávnych krajov? 

11. 52 Vieme niečo bližšie o tohtoročných maturitách? 

12. 51 Bude možné v rámci štandardného fungovania využívať aj dištančnú formu 

výučby, ak áno, v akom rozsahu? 

13. 46 Aká je Vaša predstava maturitnej skúšky na gymnáziách o 10 rokov? 

14. 40 Robíme na projekte proti šikane na školách. Na koho na ministerstve sa môžeme 

obrátiť s týmto projektom? 

 ZUŠ/Školské zariadenia 

1. 96 Vo volebnom programe SaS je: „Zjednotíme všetky kompetencie v oblasti riadenia 

a rozhodovaní o financovaní regionálneho školstva pod ministerstvo školstva“. Dotýka 
sa toto zjednotenie aj základných umeleckých škôl a kedy tieto kompetencie 
zjednotíte? 

2. 73 Prečo sme my, ZUŠ, stále na chvoste riešenia problémov, čo sa týka výučby škôl v 

období pandémie, ako aj vzdelávania detí a financovania škôl? 

3. 69 Pripravujete aj financovanie 5-ročných detí v ZUŠ? 



4. 69 Vo volebnom programe bolo: " V rámci mládeže a šport prichádza  SAS s 

programom voľnočasových poukazov. Ich hodnota bude 3,5 násobok životného 
minima a naviazaný bude na školskú dochádzku v ZŠ a SŠ. Týka sa to ZUŠ ? 

5. 66 Koeficient ŠD je 6 versus skupinoví forma vyučovania v ZUŠ je 4,8. Myslíte si, že je 

to správne? 

6. 65 Má Ministerstve školstva osobu, ktorá je vyslovene poverená agendou ZUŠ? 

7. 61 ZUŠ spĺňajú veľkú úlohu v boji proti drogám, málo času sa venuje ZUŠ, kedy nás 

začnete brať vážne? 

8. 60 Ako dlho budú ešte ZUŠ zatvorené? 

9. 59 Vo veľkých školách má riaditeľ veľa povinností, no zároveň má povinnosť 

vyučovať nejaké 4 hodiny. Budete sa tým zaoberať? 

10. 52 Keď sme 1. stupeň ZŠ, prečo nie sme otvorení skôr? 
 

 
 


