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Vec: Stanovisko
Vážená pani prezidentka ASŠŠZ,
na základe Vašej žiadosti o urýchlené riešenie situácie pri oznamovaní počtu klientov
neštátnych centier špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie a neštátnych centier
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré slúžia ako podklad k uzatváraniu
zmlúv a určeniu na mzdy a prevádzky z výnosu dane fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) uvádzame
nasledovné:
Na účely rozdeľovania a poukazovania podielových daní obciam na nasledujúci kalendárny
rok sa podľa § 7a ods. 1 písm. d) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zbierajú údaje o počte:
„detí v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom školskom
roku, ktorým boli poskytnuté služby; v novovzniknutých školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných
školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí do dovŕšenia 15 rokov veku,“.
Vzhľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 1. januára 2022 dochádza od 1. januára 2023
k transformácií školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, t. j. CŠPP a CPPPaP,
na zariadenia poradenstva a prevencie, ktorými sú centrá poradenstva a prevencie
a špecializované centrá poradenstva a prevencie .
V súlade s vyššie uvedeným a z dôvodu potreby zabezpečiť údaje pre nové neštátne
poradenské zariadenia od 1. januára 2023 sa v zbere údajov podľa stavu k 15. septembru 2022 vo
výkaze škol (MŠVVŠ SR) V40-01 nezadávajú údaje o počte detí neštátnych poradenských zariadení,
ale zber údajov ministerstvo školstva zabezpečí osobitným spôsobom prostredníctvom
elektronického formulára, ktorý sprístupní od 28. septembra 2022 na svojom webovom sídle
a link na tento formulár oznámi jednotlivým neštátnym poradenským zariadeniam dňa 27.
septembra 2022. Oznámený bude zároveň link na online stretnutie, na ktorom bude vysvetlená
metodika k tomuto zberu.
V uvedenom novom formulári budú zbierané údaje :
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Počet detí, ktorým bola poskytnutá služba za predchádzajúci školský rok (2021/2022) aj
Počet detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023.

Po vyplnení formulára bude potrebné Pdf verziu formulára vytlačiť, opečiatkovať, podpísať
a poskytnúť v 3 vyhotoveniach obci, v ktorej má poradenské zariadenie sídlo. Po opečiatkovaní
a podpise obce si obec necháva jednu kópiu. Druhú kópiu je potrebné doručiť na príslušný
regionálny úrad školskej správy a tretiu kópiu si ponechá poradenské zariadenie.
V súlade so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu z dane z príjmov fyzických
osôb poskytuje ministerstvo školstva údaje na rozdeľovanie DPFO Štatistickému úradu Slovenskej
republiky do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V tomto kalendárnom roku poskytne
ministerstvo školstva údaje pozbierané prostredníctvom výkazu 40-01 za školy a školské zariadenia
okrem poradenských zariadení a zároveň údaje pozbierané cez nový formulár za poradenské
zariadenia. Týmto krokom bude zabezpečený nápočet podielu z DPFO aj obciam, na území
ktorých sa nachádzajú neštátne poradenské zariadenia.
Ministerstvo školstva v súvislosti s transformáciou neštátnych poradenských zariadení od 1.
januára 2023 pripravuje novelu nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve, v ktorej budú v Prílohe č. 3 aktualizované názvy poradenských
zariadení spolu s koeficientami.
Pri návrhu výšky koeficientov vychádzame z údajov, ktoré sme získali na základe
zozbieraných predbežných dát od neštátnych poradenských zariadení prostredníctvom príslušných
RÚŠS v auguste 2022. Koeficienty sa snažíme nastaviť tak, aby boli pokryté osobné náklady
odborných zamestnancov neštátnych poradenských zariadení a zároveň, aby nebola prekročená
globálna suma finančných prostriedkov z DPFO poskytovaná týmto zariadeniam.
Ministerstvo školstva má povinnosť podľa § 4 ods. 1 druhej vety zákona č. 564/2004 Z. z.
navrhovanú zmenu do NV 668/2004 dohodnúť „ s republikovými združeniami obcí a so zástupcami
vyšších územných celkov.“.
Ak sa zberom údajov prostredníctvom elektronického formulára za neštátne poradenské
zariadenia zistí, že počet detí na 1 odborného zamestnanca prekračuje únosnú hranicu odporúčanú
VÚDPaP a toto bude znamenať v konečnom dôsledku prekročenie globálnej sumy finančných
prostriedkov z DPFO, ktorá je poskytovaná týmto poradenským zariadeniam, ministerstvo školstva
bude musieť navrhovanú výšku koeficientov znížiť.
S pozdravom
Ing. Jana Sládečková, PhD.
generálna riaditeľka
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