
NEMOŽNÉ SA STÁVA V NITRIANSKOM ŠKOLSTVE MOŽNÝM
Deti a žiaci dostanú od mesta do škôl viac peňazí 


93,78 eur na dieťa a žiaka x zákonný koeficient 

97% z normatívu pre deti v cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach




NEMOŽNÉ SA STÁVA V NITRIANSKOM ŠKOLSTVE MOŽNÝM

Nesmierne sa teším, že sa mení optika nazerania v Nitre nie na zriaďovateľa školy a školského zariadenia, ale na DIEŤA a ŽIAKA. 
Nitrianske školstvo mestské, cirkevné a súkromné vďaka našej vytrvalosti pár odhodlaných poslancov dosiahlo po rokoch boja svoj 
historický míľnik. Podarilo sa nám presadiť nielen uznanie celoslovenského normatívu v tomto roku 93,78 eur x zákonom stanovený 
koeficient na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Nitry, ale aj 97% pre deti a žiakov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení so zámerom každoročného 
percentuálného rastu. Suma sumárum nitrianske školy (mestské, cirkevné a súkromné) dostanú na mzdy, odvody a prevádzku v tomto 
roku približne o 812 tisíc eur viac, ako minulé zastupiteľstvo na tento rok plánovalo. Zrovnoprávnenie financovania detí a žiakov 
mestských, cirkevných a súkromných škôl je pre mňa ako nitriansku mestskú poslankyňu zásadným. Viac informácií z môjho vystúpenia 
na zastupiteľstve nájdete tu: annasmehilova.sk 


VYSTÚPENIE NA ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NITRE  
konaného dňa 31.1.2019


Vysoko si vážim návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry z odboru školstva. Považujem 
ho za naozaj prepracovaný z viacerých dôvodov. Jednak presne definuje podmienky poskytnutia, účel, výšku a spôsob použitia 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na výkonové ukazovatele, ale aj kontrolu použitia. Jasne definuje financovanie pre školy a 
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z ostatných zdrojov vrátane detí od 3 do 5 rokov a osoby od 25 rokov veku. 


Myslím, že zásadnou časťou návrhu tohto VZN je najmä Príloha č. 1 - Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií 
poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ v Eur pre rok 2019. Pri výpočte finančných prostriedkov a 
dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ doteraz Mesto Nitra každoročne počítalo s takzvaným 
mestským normatívom na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so 
sídlom na území mesta Nitry (pri mestských, cirkevných a súkromných), ktorý si vypočítalo jednoduchou rovnicou 40% z podielových 
daní, ktoré mesto za rozpočtový rok dostalo. Avšak mesto nebralo vôbec do úvahy, koľko reálne za deti a žiakov evidovaných v 
EDUzbere Nitra aj reálne dostala. A keďže Nitra má viac detí a žiakov, ako je celoslovenský priemer, tak suma sumárum do mestského 
rozpočtu prišlo vyššie percento z podielových daní pre túto oblasť ako je tých spomínaných 40%. Radnica však v minulosti napriek 
mojim argumentom a argumentom pár poslancov, odborníkov a zástupcov cirkevných a súkromných škôl, vyplácať na deti a žiakov 
reálny normatív prepočítaný na základe reálne došlých financií z podielových daní pre túto kapitolu, vyplácala “len” mestský normatív. A 
ten čuduj sa svete bol vždy nižší ako ten celoslovenský. 


http://annasmehilova.sk


NEMOŽNÉ SA STÁVA V NITRIANSKOM ŠKOLSTVE MOŽNÝM
Nehovoriac o tom, že mesto pri určovaní finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový 
ukazovateľ nezohľadňovalo aj ďalší fakt a to, že napríklad mesto nemá zriadenú mestskú jazykovú školu, či školské zariadenie 
výchovného poradenstva a tak rodičia týchto nitrianskych detí nemajú šancu navštevovať mestom zriadenú jazykovú školu či mestské 
centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Ani v týchto prípadoch mesto v minulosti nezvažovalo 100% financovanie. 


Súčasne sa stále dookola argumentuje, že namiesto svojim “mestským” školám, dávame “iným” tzn. cirkevným a súkromným školám a 
tak tie “naše” oproti tým “iným” znevýhodňujeme. Ale pozor. Podielové dane nie sú určené na “naše” alebo “iné” školy a školské 
zariadenia, ale na deti a žiakov v školách a v školských zariadeniach na území mesta Nitry. A preto nie je podstatné, akú školu či 
školské zariadenie to dieťa či žiak na základe rozhodnutia  svojich rodičov - občanov mesta Nitry - navštevuje. Rodičia majú totiž právo 
rozhodnúť, do ktorej školy, či školského zariadenia svoje dieťa dajú. Je to ich zákonné právo. A preto našim rozhodnutím - poslancov 
mestského zastupiteľstva - nemáme morálne právo deti v cirkevných či súkromných školách z tohto dôvodu znevýhodňovať.


Nezmyselný rozdiel a najmä chaos vo financovaní škôl spustila v minulosti práve Národná rada SR svojim rozhodnutím, kedy dala 
možnosť samosprávam financovať dieťa a žiaka cirkevných a súkromných škôl minimálne 88% z toho, čo dáva na dieťa a žiaka svojim 
mestským školám. Súčasne zákonom neurčila, že celá časť z podielových daní, ktorú mestá a obce na deti a žiakov dostanú, musia 
prefinancovať len v kapitole rozpočtu pre školstvo. A tak vznikla právna slučka, kedy mestá a obce svojim rozhodnutím zastupiteľstva 
mohli určiť využitie tejto časti z podielových daní v inej kapitole na iný účel. Už toto nebolo správne a ani spravodlivé rozhodnutie, a 
súčasne treba zdôrazniť, že z normatívu určeného mestom na dieťa a žiaka uvedených škôl a školských zariadení sa môžu financovať 
len mzdy a prevádzka, nie kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky na zhodnotenie školských budov či školských zariadení sa v prípade 
mestských, ale aj v prípade cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení financujú z iných zdrojov, zo zdrojom samotného 
zriaďovateľa a nie zo spomínaného normatívu. 


Z uvedených dôvodov považujem za zásadné uznanie celoslovenského normatívu 93,78 eur na žiaka uvedených škôl a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Nitry, ale aj prepočítanie 97% pre deti a žiakov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení 
so zámerom každoročného percentuálného rastu. Suma sumárum nitrianske školy (mestské, cirkevné a súkromné) by tak dostali na 
mzdy, odvody a prevádzku v tomto roku približne o 812 tisíc eur viac, ako minulé zastupiteľstvo na tento rok plánovalo.


Je čas na zrovnoprávnenie financovania DETÍ a ŽIAKOV škôl a školských zariadení v meste Nitra. Prestaňme prosím hľadieť na to, 
kto školu a školské zariadenie zriadil, ale pozerajme na dieťa a žiaka, ktorý na území mesta sa vychováva a vzdeláva. To musí byť cieľ 
nášho smerovania. Pretože každý má právo na výchovu a vzdelanie. Vzdelané deti sú naša povinnosť, naša budúcnosť. Preto 


neznevýhodňujme deti a žiakov na školách len preto, že sú cirkevné alebo súkromné. Investíciu do vzdelania v mestských, cirkevných či 
súkromných školách našim deťom nikto nevezme. Je to investícia trvalá. Preto zabojujme spolu za postupné zrovnoprávnenie 




NEMOŽNÉ SA STÁVA V NITRIANSKOM ŠKOLSTVE MOŽNÝM
financovania detí a žiakoch na všetkých školách na území mesta Nitry, krajského mesta. Dostali sme predsa mandát od rodičov bez 
ohľadu na to, či ich deti sa vzdelávajú v mestkých, cirkevných či súkromných školách. Ďakujem.


Anna Šmehilová

Mestské zastupiteľstvo v Nitre, dňa 31. januára 2019


