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Úvod
Potreba systémovej zmeny vzdelávacieho systému Slovenskej republiky vychádza podľa
nášho názoru zo stále neuspokojivého stavu v oblasti vzdelávania. Reforma systému
vzdelávania, ktorá prebieha na Slovensku v princípe od jeho vzniku, nie je podľa nášho
názoru dostatočná a nemení zásadným spôsobom systém vzdelávania študentov na
základných a stredných školách. Detailnejšia analýza súčasného stavu je obsiahnutá
v prílohe č.1 – Analýza regionálneho školstva na Slovensku.
V rámci tejto práce sme si stanovili za cieľ predstaviť základnú víziu fungovania systému
vzdelávania študentov základných a stredných škôl (tzv. regionálneho školstva) v 21.
storočí.
Uvedomujeme si zároveň, že táto vízia nepokrýva riešenie všetkých problémov spojených
s jej implementáciou. Naznačuje však smer, ktorým by sa podľa nášho názoru malo
vzdelávanie študentov základných a stredných škôl po organizačnej, finančnej
a obsahovo-formálnej stránke uberať.
Druhým cieľom tejto práce je prispieť k diskusii na tému ďalšieho rozvoja školstva
a vzdelávania na území Slovenskej republiky, pretože tento proces považujeme za
kontinuálny.
Pri príprave návrhu nového systému vzdelávania vychádzame
predpokladov, ktoré detailnejšie popisujeme v prílohe č. 2 tejto práce.

z teoretických

Zároveň sme vychádzali z určitých ďalších predpokladov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č.
2. Medzi najdôležitejšie z nich môžeme zaradiť:
a) súčasný systém vzdelávania (nielen) na Slovensku nie je schopný pružne
reagovať na rýchlo sa meniace požiadavky modernej spoločnosti 21. storočia,
b) súčasný systém vzdelávania na Slovensku potrebuje zásadnú paradigmatickú
zmenu, ktorá do stredu celého systému postaví študenta a jeho vzdelávacie
potreby,
c) túto zmenu, vzhľadom na komplexnosť systému vzdelávania a veľký počet
zainteresovaných subjektov (študenti, rodičia, školy, učitelia, odbory, mestá a
obce, samosprávne kraje, parlament, vláda, mimovládne organizácie) nemožno
dosiahnuť „nadekrétovaním“ lepšie fungujúceho systému zhora,
d) vhodnejšie preto je zadefinovať kľúčové podmienky, v rámci ktorých budú všetky
zainteresované subjekty vytvárať nový systém tým, že budú ich aktivitami a
rozhodnutiami reagovať na nový systém motivačných prvkov, ktorému budú
vystavení,
e) funkčný systém musí obsahovať motivačné prvky, ktoré budú hlavným aktérom
umožňovať maximálnu mieru flexibility,
f) systém musí garantovať všeobecný prístup k vzdelávaniu detí – občanov
Slovenskej republiky,
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g) verejná správa musí mať v systéme svoje nezastupiteľné miesto; avšak rozsah jej
pôsobnosti vidíme skôr v oblasti garanta fungovania systému, kontroly nad
dodržiavaním všeobecne stanovených podmienok, sociálnych istôt a pod.,
h) rodičia (väčšiny) detí musia zohrávať v systéme vzdelávania a výchovy
neoddeliteľnú úlohu, ktorá je spojená i s vyššou zodpovednosťou za rozhodnutia
pri výchove a vzdelávaní detí,
i) systém vzdelávania musí zodpovedať novým technologickým trendom,
požiadavkám novej doby a požiadavkám trhu práce
j) systém vzdelávania musí zodpovedať novým spoločenským trendom; v súčasnosti
sa čoraz viac vzdelávame na viac ako jednu celoživotne vykonávanú profesiu,
a v neposlednom rade
k) musí byť samotný žiak a študent vnímaný ako jedinečná osobnosť, ku ktorej je
nevyhnutné takto v čo najväčšej miere pristupovať.
Uvedený materiál podľa nášho názoru plne nadväzuje a je kompatibilný s už pripravenými
dokumentmi o systémovej zmene fungovania vzdelávania na Slovensku, ktoré sú uvedené
napr. na internetových stránkach www.reformnavlada.sk, kde sa popisuje žiaduci stav
systému vzdelávania ako stav, ktorý funguje ako: „flexibilný a otvorený systém

vzdelávania, v ktorom bude vzdelávanie zabezpečované prostredníctvom pestrej ponuky
rôznorodých vzdelávacích programov a jednotlivcovi bude zaručená sloboda výberu jeho
vzdelávacej cesty.“

Rovnako zastávame názor, že systém „vzdelávania má dôsledne zabezpečovať právo

jednotlivca na slobodný výber vzdelávacej cesty a zároveň ho má motivovať k
zodpovednému výberu vzdelávacích služieb. Pre poskytovateľov vzdelávacích,
poradenských a podporných služieb má byť systém zárukou neobmedzenej konkurencie a
slobodného rozvoja podnikania.“

Nami navrhovaná vízia systému regionálneho školstva je zároveň plne v súlade so
zámermi vzdelávania, podľa ktorých je potrebné na podporu realizácie systémových zmien
„vytvoriť nový mechanizmus financovania, ktorý sa bude vyznačovať dôslednou
adresnosťou a úspornosťou.“
Navrhovaný systém mení zároveň paradigmu financovania vzdelávania z financovania
školskej infraštruktúry na financovanie vzdelávacej služby konkrétneho občana Slovenskej
republiky.
Predloženú víziu predkladáme týmto na diskusiu. Predpokladáme, že z radov odbornej
i laickej verejnosti zaznamenáme viaceré poznámky, argumenty, či kritické námietky.
Dokument preto považujeme za otvorený a odpovede na tieto argumenty a kritické
námietky budeme postupne dopracovávať. Rovnako sme otvorení dopracovávať nové
návrhy, ktoré by navrhovanú víziu fungovania systému vzdelávania vylepšili a posunuli
ďalej.
Za spoluprácu na publikácii a konzultácie ďakujeme Martinovi Menšíkovi, Ivone Holzerovej
a Renáte Madzinovej.
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Vízia fungovania vzdelávania v 21. storočí
Jedinečný a progresívny systém vzdelávania pre 21. storočie.
Garančná úloha štátu, kreatívna energia ľudí.
Základné piliere:
Študent

individuálny rozvoj osobnosti

Rodič

aktívny prvok
zodpovednosť

Štát

garant sociálnych istôt, financovania
a pravidiel

Podnikatelia

iniciátori rastu a rozvoja

Samospráva

podporovateľ, realizátor vzdelávania
a riešiteľ sociálne znevýhodnených
študentov

Licencované subjekty

nosný pilier vzdelávacieho systému
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systému,

vyššia

Hlavné princípy a pravidlá:
Princíp

Pravidlo

Decentralizované
Rozhodovanie o finančných prostriedkoch musí pochádzať od pôvodcov
rozhodovanie.
Maximálna peňazí - daňových poplatníkov
demokracia
rozhodovania
o finančných prostriedkoch
daňových
poplatníkov
určených na vzdelávanie
Racionálne
a rýchla
najlepších
fungovania
vzdelávania

vyhľadávanie
implementácia
modelov
systému

Licencované subjekty ako nosný pilier systému musia byť nútené
konkurenčným prostredím vyhľadávať najlepšie metódy, formy
vzdelávania a zároveň musia mať možnosť ich v čo najkratšom čase
implementovať do praxe

Racionálne financovanie

Vzdelávanie je služba, prinášajúca pridanú hodnotu pre jej recipienta.
Financovanie musí preto podliehať pravidlu – finančné prostriedky za
reálnu pridanú hodnotu. To znamená, že občania financujú len to, o čom
si myslia alebo o čom ich niekto presvedčí, že im prináša kladnú pridanú
hodnotu.

Odborná
ponuka
vzdelávacích služieb zo
strany
licencovaných
subjektov

Licencované subjekty disponujú odbornými znalosťami v oblasti
vzdelávania. To vytvára predpoklad ponuky takých produktov, ktoré
prinášajú pre spotrebiteľov pridanú hodnotu. Pokiaľ ponuka týchto
produktov nezodpovedá požiadavkám trhu, musia byť tieto produkty
nahradené inými produktmi v konkurenčnom prostredí klasických
a nových vzdelávacích službách.

Racionálne motivačné zložky
v celom systéme vzdelávania

Každé pravidlo systému musí nadväzovať na samotné fungovanie
systému a musí ho podporovať.

Centrálny plánovač nepozná
individuálne túžby, potreby,
ciele a zámery ľudí.

Hlavnou nevýhodou centrálneho plánovania je, že plánovačom nie sú
prístupné individuálne potreby jednotlivcov. Pre naplnenie týchto potrieb je
nevyhnutné, aby bolo rozhodovanie jednotlivcov v maximálnej možnej
miere slobodné a individualizované.

Zmena systému dotácií – Systém vzdelávania musí byť založený na podpore ľudí. Všetky finančné
dotujeme konkrétnych ľudí opatrenia v systéme musia byť preto zamerané na potreby ľudí, nie
a ich potreby; nedotujeme konkrétnych licencovaných subjektov a ich produktov.
vzdelávací systém a jeho
potreby

8

1. Nová paradigma financovania
Navrhnutá vízia nového systému vzdelávania je inšpirovaná financovaním vzdelávania
prostredníctvom tzv. poukážkového systému (voucher system).1 Poukážkový systém
funguje na základe priameho dotovania vzdelávacích potrieb žiakov. Rodičia žiakov sa
následne môžu rozhodnúť pre vzdelávací program akejkoľvek školy (súkromnej i verejnej).
Nami navrhovaný systém financovania vzdelávacích potrieb študentov v systéme
regionálneho školstva je kombináciou poukážkového a sporiaceho systému financovania
s dôrazom na čo najväčšie možnosti využívania nových IT technológií. Tie umožňujú
navrhovaný systém implementovať relatívne efektívne a odstraňujú nedostatky voucher
systémov.
Základným pilierom systému bude preto tzv. osobný účet študenta (môže mať
podobu bankového účtu alebo on-line štátneho účtu). Systém financovania bude založený
na každoročnej dotácii osobného účtu študenta zo strany štátu na základe podmienok
stanovených zákonom. Princíp kombinácie poukážkového a sporiaceho systému umožní:
a) zabezpečiť rodičom vzdelávanie pre svoje deti v stanovenom veku, b) usporiť finančné
prostriedky zo získanej dotácie v prípade, pokiaľ rodičia dokážu „kúpiť“ vzdelávanie pre
svoje deti za nižšie ceny, ako bude stanovená výška ročnej dotácie (finančné prostriedky
ostanú v tomto prípade na účte študenta).
V rámci systému navrhujeme tri možné varianty budúceho financovania, ktoré vyplývajú
z analýzy tejto štúdie, kde sme definovali celkový rozsah finančných prostriedkov
smerujúcich do systému základného a stredného školstva. Pri všetkých troch
navrhovaných variantoch zároveň počítame so 7,5 % celkových zdrojov, ktoré by boli
určené na chod štátnych inštitúcií, ktoré by systém spravovali, ako i na štipendiá a sociálnu
podporu pre individuálnych recipientov (samozrejme rozdelenie a výška prerozdelenia
daných prostriedkov by bola na konci určená na základe politického konsenzu pri
presadzovaní reformy). To predstavuje sumu 114,58 milióna eur. V rámci návrhu je
samozrejmé možné o týchto sumách diskutovať a nepovažujeme ich za nemenné.
V prvom variante by boli prostriedky rozdelené medzi všetkých študentov rovnako. Druhý
variant je zachovanie takého pomeru medzi prostriedkami pre základné a stredné školy
aký je v súčasnosti. Tretia možnosť je zameraná na zvýšenie množstva prostriedkov pre
mladších študentov o 20% oproti súčasnému stavu. Treba upozorniť, že tento model
neznamená, že preferujeme navýšenie finančných prostriedkov pre základné školy.
Vzhľadom na zmenu paradigmy financovania vzdelávania ním preferujeme stav vyššej
finančnej alokácie na vzdelávanie študenta v skoršom veku. Treba si uvedomiť, že ak rodič
dokáže ušetriť finančné prostriedky na vzdelávanie v skoršom veku, môže ich usporiť na
neskoršie obdobie.

1

Detailné fungovanie poukážkových systémov v niektorých krajinách OECD je popísaný napr. v Letovanec,
M. (2004) Kupónový plán – alternatíva financovania malého školstva v SR. Skúsenosti a odporúčania.
Nadácia F.A. Hayeka.
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Tabuľka 1: Tabuľka: Varianty dotácií na jedného študenta

Variant

Suma na študenta do 16 rokov

Suma na študenta od 16 do 19 rokov

1

2 050,00 €

2 050,00 €

2

1 963,00 €

2 181,00 €

3

2 226,00 €

1 671,00 €

Zdroj: vlastné výpočty

Kumuláciu týchto prostriedkov bude možné realizovať napr. od narodenia dieťaťa až do
jeho napr. 19 roku života. Po dosiahnutí 19 rokov bude možné finančné prostriedky použiť
na financovanie vysokoškolského štúdia2. Pokiaľ sa študent rozhodne tieto finančné
prostriedky nevyužiť na financovanie vysokoškolského štúdia, budú môcť byť využívané
v systéme celoživotného vzdelávania alebo na úhradu vzdelávacích potrieb vyplývajúcich
s nových zamestnaneckých / podnikateľských potrieb danej osoby vo vyššom veku (napr.
do 35 rokov). Rovnako je možné uvažovať aj nad alternatívou nevyužívania finančných
prostriedkov na vzdelávanie a ich presunom na sporiaci/investičný účet dôchodkového
zabezpečenia, ktorý si študent môže zriadiť po ukončení svojho štúdia. Ďalšou možnosťou
v prípade zostatku prostriedkov a nezáujmu študenta o dôchodkové sporenie, môže byť,
že dané finančné prostriedky využije na financovanie vzdelávacích potrieb už svojich detí
(dedičský princíp; napr. podmienený slovenským občianstvom dieťaťa). V prípade
nezáujmu o akékoľvek navrhované využitie daných finančných prostriedkov z akéhokoľvek
dôvodu, budú vrátené do štátneho rozpočtu po uplynutí napr. 35 roku daného občana.
Ako je vidieť zo základného návrhu, z nášho pohľadu ide o celkovú zmenu paradigmy
náhľadu na financovanie vzdelávania. Súčasný systém vzdelávania je zameraný na
financovanie vzdelávacej infraštruktúry, ktorá následne poskytuje službu vzdelávania
rodičom a ich deťom.
Navrhovaný systém síce zachováva financovanie vzdelávania z verejných zdrojov, avšak
mení ich smerovanie. V navrhovanom systéme nejde o financovanie vzdelávacej
infraštruktúry, ale o financovanie vzdelávacích potrieb študenta. Rodina študenta sa
zároveň následne rozhoduje o smerovaní finančných prostriedkov do vzdelávacej
infraštruktúry, ktorá je týmto spôsobom financovaná a plne závislá na rozhodnutí
a preferenciách jednotlivcov, nie rozhodnutia verejnej autority.

2

Fungovanie financovania vysokoškolského štúdia by mohlo mať obdobný charakter (avšak zastávame
názor, že nie úplne rovnaký), ako navrhujeme v systéme regionálneho školstva. Pri podpore študentov vo
veku od 19 rokov by sa mala určiť základná dotácia, ktorú by dostávali všetci občania v danom veku, t.j.
i občania, ktorí na vysokej škole neštudujú. Náklady spojené so štúdiom na vysokej škole by mohli byť
hradené z daných prostriedkov. Avšak v prípade vyšších nákladov, ako by bola dotácia zo strany štátu, by
mali študenti hradiť štúdium z vlastného rozpočtu. Detailný popis možností financovania vysokoškolského
štúdia však nie je obsahom tejto práce.
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1.1 Zriadenie a popis osobného účtu
Osobný účet študenta bude vlastníctvom študenta. Do 18 roku života daného študenta
bude spravovať účet študenta jeho rodič, ktorý bude rozhodovať o nakladaní s finančnými
prostriedkami na základe kritérií stanovených zákonom. Po 18 roku života študenta sa
finančné prostriedky z účtu stávajú majetkom študenta, ktorý môže s nimi nakladať opäť na
základe kritérií stanovených zákonom. Osobný účet zriadi rodič dieťaťa: 1) pri narodení
dieťaťa, alebo 2) najneskôr dosiahnutím určitého veku dieťaťa (napr. dosiahnutím 5 rokov).
Presné podmienky sa upravia zákonom.
V rámci navrhovaného systému môžeme uvažovať o dvoch základných variantoch. Prvý
variant by počítal so zriadením osobných bankových účtov v bankových domoch a s
využívaním platobnej karty. Druhý variant by počítal so zriadením osobného verejného online virtuálneho účtu študenta, ktorý by spravovala verejná autorita na to určená (napr. MŠ
SR). Ďalej v práci budeme používať len termín osobný účet s tým, že počítame s jeho
variantnou podobou (bankový účet s platobnou kartou, verejný osobný virtuálny on-line
účet).
Treťou možnosťou, nad ktorou je možné vo vzdialenejšej budúcnosti uvažovať, je
zriadenie online peňaženky študenta vo vybranom krypto-systéme a využívanie kryptosystémov pri financovaní verejného vzdelávania3.

Osobný účet v komerčnej banke
Pri prvom variante bude mať rodič povinnosť zriadiť osobný účet študenta a možnosť
vybrať si jeho zriadenie v ktorejkoľvek komerčnej banke, ktorá získala licenciu od Národnej
Banky Slovenska. Komerčné banky požiadajú o licenciu priamo Ministerstvo školstva SR.
Zákon určí len všeobecné podmienky udelenia licencie, ktoré budú upravovať súhlas
banky so zapojením sa do systému. Nárok na získanie licencie bude mať tak každá
komerčná banka pôsobiaca na slovenskom trhu. Jednou z alternatív je zriadenie
špeciálneho podúčtu na už existujúcich účtoch rodičov. Banka môže k takémuto účtu vydať
platobnú kartu.
Jednou z hlavných povinností banky bude oznámenie o zriadení účtu (na základe zmluvy,
ktorú podpíše s klientom) do centrálneho registra zmlúv. Aktualizácia registra bude
prebiehať na dennej báze. Vedenie účtu, výška poplatkov bude podliehať pravidlám
stanoveným zákonom. Keďže v súčasnej dobe mnohé banky ponúkajú študentom
bezplatné vedenie bežného účtu, je možné predpokladať, že zriadenie a vedenie účtov
budú ponúkať banky rovnako bezplatne i v tomto systéme. Bankový sektor však môže mať
záujem o uvalenie poplatkov na niektoré služby spojené s daným bankovým účtom. Výška
potenciálnych poplatkov môže byť preto predmetom regulácie štátu, resp. môže byť
ponechaná na konkurenčné správanie sa komerčných bánk. Rovnako sa do systému
môžu zapojiť aj kartové spoločnosti a ponúkať k daným osobným účtom platobné karty.

3

Stručný popis pozri v prílohe č.3, tejto práce.
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Verejný virtuálny osobný účet
Druhý variant počíta s vytvorením verejného virtuálneho on-line osobného účtu v podobe
internetového rozhrania. K osobnému účtu bude mať prístup len rodič alebo vlastník účtu
na základe bezpečnostných prvkov, ktoré sa dnes používajú pri elektronickej komunikácií
(napr. heslo, SMS, čítačka a pod.). Rozhranie bude umožňovať virtuálne „platiť“
potenciálnym licencovaným subjektom za poskytované služby občanom. Rozhranie bude
napojené na systém licencovaných subjektov, z ktorých si občan vyberie príjemcu a určí
jeho výšku úhrady. Občan by v takomto systéme mohol napr. hodnotiť i kvalitu
poskytovaného vzdelania.
V určitom časovom horizonte (raz za mesiac / raz za 3 mesiace) vytvorí správca rozhrania
úhrnnú databázu subjektov, ktorým je potrebné uhradiť už reálne finančné prostriedky. Tú
zašle štátnej pokladnici, ktorá v stanovenom časovom horizonte (raz za mesiac / raz za 3
mesiace) úhrady zrealizuje4.
Usporené finančné prostriedky sa budú v systéme kumulovať. Ich vyplatenie občanovi
môže byť zrealizované v budúcnosti podľa podmienok určených zákonom (na vzdelávacie
služby v budúcnosti).
BOX č. 1.: Čo sa stane ak rodič účet na meno svojho dieťaťa nezriadi?

Rodič bude mať možnosť zriadiť osobný účet študenta do určitého zákonom stanoveného
termínu (napr. 30.6 v danom roku) a do určitého veku dieťaťa (napr. 5-6 rokov). V prípade,
že daný úkon nevykoná, zabezpečí zriadenie účtu automaticky Správca registra (popis v
kapitole 1.5). Zriadeniu účtu verejnou autoritou bude buď predchádzať výberové konanie
na spolupracujúcu finančnú inštitúciu alebo v prípade variantu s on-line rozhraním účet
zriadi automaticky Správca registra.
Správca registra pošle zároveň oznámenie o zriadení účtu rodičovi a samospráve podľa
príslušného trvalého pobytu študenta. V prípade, že rodič nezareaguje na výzvu
o prihlásení sa k účtu na úrade samosprávy, správu účtu prevezme samospráva podľa
trvalého pobytu študenta.

1.2 Dotovanie osobného účtu zo strany štátu
Na osobný účet študenta bude zo strany štátu každoročne alokovaná suma, ktorej výška
sa bude odvíjať od počtu študentov a výšky celkovej finančnej alokácie v štátnom rozpočte
na vzdelávacie potreby konkrétnej vekovej a sociálnej skupiny. Výška finančnej alokácie
na osobný účet študenta bude realizovaná na základe stanovených kritérií a úhrada bude
realizovaná napr. raz za štvrťrok daného roku. Medzi základné kritériá môžeme zaradiť vek

4

Pri popise systému neriešime technické parametre systému, či konkrétne technické riešenia fungovania
jednotlivých funkcionalít. Skôr predpokladáme čo najrozsiahlejšie použite informačných technológií, ktoré
popísanú agendu zjednodušia.
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a špeciálne potreby študenta. Výška finančnej alokácie na základe veku môže byť pre
každého občana SR rovnaká a určená v nasledovných alternatívach:
-

od 0 rokov do 5 rokov (verejné autority sa môžu rozhodnúť udeliť jednorazovú
dotáciu pri narodení dieťaťa; niektoré samosprávy to robia napr. už v súčasnosti;
zriadený účet môže byť využívaný i na túto formu podpory)

-

od 6 rokov do 15 rokov (1. stupeň štátnej dotácie)

-

od 16 rokov do 19 rokov (2. stupeň štátnej dotácie)

Výška podpory na špeciálne potreby študenta sa bude odvíjať od psychologických
individuálnych potrieb študenta. Do tejto kategórie môžeme zaradiť napr. psychicky
a fyzicky postihnuté deti so špeciálnymi potrebami a so špeciálnymi nárokmi na
starostlivosť. Podporu týchto študentov navrhujeme v dvoch alternatívach: a) podpora
všetkých detí so špeciálnymi nárokmi, b) podpora detí so špeciálnymi nárokmi na základe
sociálneho statusu rodiny (rodina musí spadať do kategórie sociálnych prípadov
definovaných zákonom). Skupina detí so špeciálnymi nárokmi na starostlivosť by mala byť
nadštandardne financovaná.
V prípade podpory detí so špeciálnymi nárokmi nepodporujeme priamo študenta, ale jeho
rodinu. Z tohto dôvodu sme ako jednu z alternatív zaradili kritérium sociálneho statusu
rodiny. Druhou alternatívou, ktorej sa nebránime, je podpora detí so špeciálnymi nárokmi
bez skúmania sociálneho statusu rodiny.

1.3
Nakladanie
s finančnými
prostriedkami
študentov – „nákup vzdelávania zo strany rodičov“
V systéme, ktorý navrhujeme, je rodič dieťaťa, jeho zákonný zástupca, prípadne sociálny
pracovník v špeciálnych prípadoch starostlivosti o dieťa, zákazníkom, ktorý za získané
finančné prostriedky nakupuje službu zameranú na vzdelávanie dieťaťa. Rodič dieťaťa
využíva finančné prostriedky na účte na nákup licencovaných služieb v systéme
vzdelávania, Rodič dieťaťa nebude môcť nakladať s verejnými finančnými prostriedkami
z osobného účtu študenta pred dovŕšením 6. roku dieťaťa. Finančné prostriedky sa od
veku 0 rokov do veku 5 rokov môžu len kumulovať. Rodič dieťaťa po dovŕšení 6. roku
dieťaťa:
-

rozhoduje o vynaložení finančných prostriedkov na nákup vzdelávania
v prioritných vzdelávacích službách (podľa udelenej licencie; napr. školné, kurzy),
ktoré budú musieť byť zrealizované bezhotovostným prevodom,

-

rozhoduje o vynaložení finančných prostriedkov z účtu študenta na podporné
služby (napr. školská jedáleň, internát) v systéme vzdelávania, ktoré budú musieť
byť zrealizované bezhotovostným prevodom (podľa udelenej licencie),

-

rozhoduje o vynaložení finančných prostriedkov z účtu študenta na podporné
služby v systéme vzdelávania, ktoré bude možné platiť v hotovosti (hotovosť bude
možné vybrať napr. raz za rok a výška výberu bude stanovená paušálne napr.
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max 20 € ročne5); hotovostný nákup navrhujeme z dôvodu možnosti existencie
prípadov nákupov v „malom“; rodič nebude musieť dokladovať minutie finančných
prostriedkov; v tomto zmysle bude verejný sektor dôverovať rozhodnutiu občanov,
ako naložia s peniazmi svojich detí6).
V navrhovanom systéme je teda rodič priamo zainteresovanými a zodpovedný za
vzdelávanie svojho dieťaťa. Systém je zároveň nastavený tým spôsobom, že motivuje
rodičov šetriť finančné prostriedky a hľadať najlepší pomer ceny a kvality vzdelávania.
Ušetrené finančné prostriedky sa nevracajú späť štátu, ale ostávajú na osobnom účte
študenta. Toto zároveň považujeme za jednu z kľúčových čŕt navrhovaného systému.
Pokiaľ sa však rodič nerozhodne o nákupe definovaných povinných vzdelávacích služieb
(viď kapitola 3.4) z osobného účtu študenta vo veku od 6 do 10 rokov do stanovenej lehoty
(napr. 120 dní od zákonom stanoveného dátumu) zrealizuje rozhodnutie v mene rodiča
príslušná samospráva na základe hlásenia Správcu registra, ktorý získa buď avízo od
príslušnej pobočky banky a podľa trvalého pobytu študenta, v medziach vymedzených
zákonom (viď rovnako kapitola č.3.8), alebo na základe výpisu z on-line rozhrania.
Možnosť poskytovať základné a doplnkové služby vzdelávania budú mať subjekty na
základe licencie. Tieto typy služieb budú financované zároveň len prostredníctvom
realizovania úhrady bezhotovostným prevodom.
Medzi základné služby vzdelávania, ktoré budú nakupované bezhotovostným prevodom
v systéme vzdelávania považujeme: a) školné, b) kurzy spojené so základným
vzdelávaním, c) výdavky na individuálne štúdium, d) výdavky na školské/mimoškolské
vzdelávacie produkty, e) výdavky spojené s alternatívnym vzdelávaním, f) individuálne
vzdelávacie potreby realizované dnes ako mimoškolské vzdelávanie (doučovanie,
vzdelávacie kurzy), a pod..
Služby, ktoré považujeme za doplnkové a ktoré budú nakupované bezhotovostným
spôsobom, sú napr. a) služby školskej jedálne, b) služby internátov, c) služby družín, d)
cestovné spojené so vzdelávaním a pod..
Služby, ktoré bude možné realizovať v hotovosti (limitovanou ročnou sumou – napr. 20,- €)
a ktoré nebudú podliehať licencovanou a žiadnej kontrole budú napr.: a) nákup školských
pomôcok, b) nákup školských potrieb, d) nákup exkurzií c) nákup vstupného na
vzdelávacie podujatie a pod.7.

5
V prípade variantu s on-line rozhraním bude môcť túto sumu občan priamo poukázať na svoj osobný
bankový účet a použiť ich podľa vlastnej potreby a rozhodnutia bez akejkoľvek kontroly.
6

Daný návrh je možné aj úplne obmedziť a používať finančnú alokáciu len bezhotovostným
spôsobom. Jedná sa len o jednu z možností.

7

Platí to isté ako v poznámke pod čiarou č.6
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1.4 Kritéria nakladania s finančnými prostriedkami
z osobného účtu študenta a základné kontrolné
mechanizmy
V rámci nového systému vzdelávania musia byť určené pravidlá nakladania s finančnými
prostriedkami z osobného účtu študenta tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia kontrola
a aby sa predchádzalo v čo najväčšej miere ich defraudácií a neprípustnému nakladaniu.
Medzi základné kritériá nakladania s finančnými prostriedkami z osobného účtu študenta
môžeme považovať:
1. kritérium oprávnenosti na základe veku (čerpať prostriedky bude možné až na
základe dosiahnutia stanoveného veku dieťaťa)
2. kritérium oprávnenosti na základe udelenia licencie subjektu (za finančné
prostriedky bude možné kúpiť služby len u licencovaných subjektov – viac
o udeľovaní licencií pozri v kapitolách 3 a 4)
3. kritérium osobného výberu paušálnych výdavkov (rodičia budú môcť vybrať
v hotovosti len paušálne výdavky do určitej výšky; systém môže byť však založený
aj na výlučne bezhotovostných transakciách)
4. kritérium prenosu ušetrených finančných prostriedkov do ďalších rokov (ak dokážu
rodičia nakúpiť vzdelávacie služby pre svoje dieťa lacnejšie ako je dotácia štátu,
budú si môcť finančné prostriedky prenášať do ďalších rokov napr. podľa
obmedzení popísaných v úvode kapitoly 1)
5. kritérium neobmedzeného nakladania s finančnými prostriedkami zo súkromných
zdrojov8 (všetky finančné prostriedky získané mimo dotácie štátu ako napr.
daňovo odpočítateľné výdavky či štipendiá zo súkromných zdrojov, nebudú
obmedzené v možnosti nakladania s týmito prostriedkami, pokiaľ to nebude
v rozpore s kritériom č. 1, resp. pokiaľ samotný donor neurčí inak)
Kontrolné mechanizmy nakladania s finančnými prostriedkami z osobného účtu budú
rozdelené podľa voľby variantu bankového osobného účtu alebo on-line rozhrania medzi
nasledovné inštitúcie: a) banka, b) Správca registra a c) Ministerstvo školstva.
V prípade variantu osobného účtu v podobe bankového účtu, bude banka musieť
realizovať nasledujúce základné kontrolné činnosti:
o kontrolovať oprávnenosť financovania licencovaných subjektov na základe
existencie identifikačného čísla, ktoré bude subjektu pridelené pri udelení
licencie Správcom registra,
o kontrolovať pohyby na osobnom účte študenta,
o kontrolovať realizáciu pohybov na účte; banka dáva informácie príslušnej
samospráve, pokiaľ rodič nevykonal žiaden pohyb na účte v stanovenej
zákonnej lehote,

8

Bod 5 platí v prípade variantu s bankovým účtom
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o

požadovať vrátenie zrealizovanej platby na príkaz správcu registra.

Správca registra bude realizovať nasledujúce základné kontrolné činnosti:
o kontrolovať zriadenie osobného účtu študenta rodičom v banke; v prípade
nezriadenia účtu rodičom dáva správca registra avízo príslušnej
samospráve v mieste bydliska daného dieťaťa,
o kontrolovať porušenie ustanovení zákona; správca registra bude mať
možnosť zastaviť realizáciu platby, či požadovať jej vrátenie na osobný
účet študenta, súdne vymáhať jej vrátenie na osobný účet študenta,
o

robiť náhodné kontroly licencovaných subjektov,

o

sledovať podozrivé transakcie na základe stanovených kritérií (napr.
veľkosť úhrady voči veľkosti subjektu a pod.),

Ministerstvo školstva SR je hlavným kontrolným subjektom a vykonávateľom podmienok
zákona. V jeho pôsobnosti bude i Správca registra. Bude vykonávať i druhostupňovú
kontrolu a reprezentovať druhostupňový orgán vo veci rozhodnutia porušenia ustanovení
podmienok zákona.
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BOX č. 2: Ako zabezpečiť ochranu systému pre zneužitím?

Jednou zo základných výhrad voči navrhovanému systému je možnosť zneužitia
finančných prostriedkov samotnými občanmi. Príkladom môže byť nasledujúca
argumentácia: „Rodič sa dohodne s licencovaným subjektom, že mu zaplatí 1000 euro, ak

mu licencovaný subjekt vráti jednoducho povedané „na ruku“ v hotovosti 600 euro.
Zároveň mu nebude musieť poskytnúť žiadnu vzdelávaciu proti-službu“. Ako bude
navrhovaný systém imúnny voči takémuto správaniu?

Regulácia výšky výdavkov z dotácie – test dosiahnutej kvality vzdelania / zvyšovanie
slobody nakladania s dotáciou s vekom
Výška slobodného rozhodovania sa o dotácii na osobu môže byť podmienená aj
testovaním dosiahnutých výsledkov. V prípade, že osoba nebude dosahovať požadované
výsledky bude výška dotácie, o ktorej bude môcť rodič / dieťa rozhodovať úplne
samostatne krátená. Metodicky sa určí, či bude dané testovanie realizované priebežne
alebo prostredníctvom jedného testu, v akých časových úsekoch bude musieť subjekt
podstúpiť testovanie a rovnako bude možné určiť aj systém možnosti opráv testov (spôsob
vykonávania testovania je popísaný v kapitole 4 – systém certifikácie).
To znamená, že suma určená na vzdelávanie pre osobu bude naďalej rovnaká, avšak pri
dosahovaní „zlých“ výsledkov bude musieť žiak / rodič žiaka realizovať niektoré úhrady na
základe konzultácií s orgánmi na to určenými tak, aby sa dosahované výsledky napravili –
technická stránka riešenia je stručne popísaná v podkapitole 3.8. a logicky nadväzujúcich).
Študent (jeho rodičia) bude donútený absolvovať daný „predmet“ súvisiaci s dosahovaním
stanovených výsledkov opätovne, avšak už pod dohľadom na to určených orgánov, ktoré
budú môcť nakladať s finančnými prostriedkami študenta.
Jednou z ďalších možností je i vopred určená nižšia miera (určená na základe
spoločenského konsenzu) úplne slobodného nakladania s finančnými prostriedkami zo
strany rodičov / žiakov, ktorá sa bude odvíjať od veku podporovaného dieťaťa. To
znamená, že napr. v nižšom veku by štát určoval povinnosť rodiča minúť určité alokované
prostriedky (napr. 50 % povinne) na určité druhy vzdelania – pravidlo: písať, čítať, počítať
(nereguloval by však formu jeho poskytovania, avšak napr. pri udeľovaní licencií
poskytovateľom tohto druhu vzdelávania by mohli byť podmienky prísnejšie) a po
zvyšovaní sa veku by získaval rodiť i študent vyššiu mieru možností rozhodovania sa
o poskytnutej dotácii (napr. úplne slobodne by sa žiak a rodič rozhodoval o 70 % dotácie
do 10 roku, 85 % od 11 do 15 roku; po 15 roku úplne) a v nadväznosti na to by sa
uvoľňovali i podmienky získavania licencie pre poskytovateľov vzdelávania.

Samoregulácia
Jedným zo samoregulačných prvkov systému je možnosť úspory finančných prostriedkov.
To motivuje aktérov aby neboli nútení spotrebovávať služby, o ktoré nemajú záujem. Ak by
museli minúť celú dotáciu, snaha o zneužitie systému by bola omnoho vyššia. Druhým
samoregulačným mechanizmom je starostlivosť o budúcnosť svojho dieťaťa a zároveň
možnosť presunutia usporených financií na ďalšiu generáciu detí. Inými slovami zneužitie
systému znamená horšie podmienky pre vlastné deti. V prípade nezáujmu starostlivosti
o dieťa sa v systéme stará o dieťa miestne príslušná zložka verejnej správy (viď nižšie v
texte).
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Ďalší samoregulačný mechanizmus je možnosť zavedenia rozhodovania o finančných
prostriedkoch od určitého veku rodičmi aj študentmi naraz v určenom časovom horizonte
(napr. od 14 do 25 roku dieťaťa).

Automatická kontrola podozrivých výdavkov
Systém môže zároveň obsahovať automatické kontrolné mechanizmy. Celková výška
dotácie síce môže motivovať občanov k zneužívaniu systému, avšak samotné
obchádzanie systému sa oplatí až od určitej výšky príspevku. Preto akonáhle bude systém
čeliť danému problému je veľmi málo pravdepodobné, že nebude problém známy
a licencované subjekty budú čeliť konaniu zo strany Správcu a možnosti odobratia licencie.
Systém môže preto generovať, vyhľadávať a identifikovať zoznam podozrivých operácií
(napr. jednorazová vysoká úhrada pre malý licencovaný subjekt, celová úhrada celej
dotácie jednému subjektu v rámci určitého časového horizontu, územná alokácia
prostriedkov a pod.). Zároveň preferujeme zoznam úhrad zverejňovať a podriadiť
transparentnej verejnej kontrole.

Verejne prístupný zoznam rozhodnutí užívateľov systému
Zverejnenie toho, ako sa užívatelia osobného účtu rozhodli nakladať s finančnými
prostriedkami, t.j. zverejnenie úhrad jednotlivým licencovaným subjektom, ako aj verejná
kontrola úhrad samotných licencovaných subjektov tretím stranám (učiteľom, prevádzkové
výdavky, investičné výdavky, reklamné výdavky a pod.).
Jedným z opatrení je aj obmedzenie hotovostných transakcií (čiže upustenie od jednej
z vyššie navrhovaných alternatív možností využívania cash-u) v systéme pri využívaní
verejných zdrojov.
Medzi ďalšie opatrenia je možné uvažovať aj s obmedzovaním výdavkových limitov
licencovaných subjektov napr. na reklamu, či stavebné práce, či výdavky, ktoré nesúvisia
priamo s poskytovaním vzdelávacej služby.

Vzájomná kontrola licencovaných subjektov
Pri zverejnení zoznamu úhrad by na podozrivé transakcie mohli upozorniť i samotné
konkurenčné licencované subjekty, ktorých motivácia kontrolovať takýto zoznam vyplýva
z možnosti získania vyššej podpory od spotrebiteľov.
Medzi ex-post opatrenia je možné zaradiť postihy v prípade explicitného a dokázaného
zneužívania finančných prostriedkov zo strany licencovaných subjektov a užívateľov
systému v podobe odobratia licencie, trestno-právnej zodpovednosti a pod..
Samotné zneužitie systému by nebolo vôbec jednoduché aj vzhľadom na: a) elektronický
záznam všetkých transakcií, b) samotné náklady spojené s podnikateľskou činnosťou
licencovaných subjektov (dane, účtovníctvo, odvody, bezhotovostné transakcie a pod.) a c)
existenciu kontroly zo strany verejných autorít.
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1.5 Správca registra
V rámci nového vzdelávacieho systému navrhujeme, aby Ministerstvo školstva SR zriadilo
organizáciu zodpovednú za realizáciu financovania vzdelávacích potrieb študentov vo veku
od 6 do 19 rokov – tzv. Správcu registra. Hlavnými aktivitami organizácie bude:
-

Vytvorenie a správa registra licencovaných subjektov poskytujúcich vzdelávacie
a podporné služby

-

Vytvorenie a správa registra osobných účtov

-

Financovanie osobných účtov

-

Vytvorenie a správa registra certifikačných subjektov

Vytvorenie a správa registra licencovaných subjektov poskytujúcich vzdelávacie
a podporné služby
Správca registra vytvorí register subjektov oprávnených získavať finančné prostriedky
z osobného účtu študenta. Zákon vymedzí možnosti a podmienky zápisu sa do registra.
Medzi základné kritériá patria:
-

otvorenosť (register by mal byť otvorený pre všetky subjekty – PO aj FO
spĺňajúce podmienky § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní;
systém by zároveň nemal diskriminovať žiaden subjekt na základe kritérií
spojených s formou a obsahom poskytovaného vzdelávania),

-

jednoduchosť (systém by mal umožňovať jednoduchý zápis do registra – nízky
registračný poplatok, ktorý môže byť odstupňovaný podľa typu poskytovanej
vzdelávacej služby – napr. licencovaný subjekt 100 €/rok, poskytovateľ kurzu 10€
/rok; systém by mal byť založený na báze elektronických služieb – napr. zapísanie
sa prostredníctvom internetovej žiadosti, realizácia oznámení prostredníctvom
internetovej komunikácie a pod.)

-

a zákonnosť (systém musí dbať na zákonnosť, t.j. do registra sa môžu zapísať
len tie subjekty, ktoré poskytujú vzdelávacie služby v súlade s platným zákonným
rámcom)

Zápis do registra bude mať nárokovateľný charakter a subjekt bude obmedzený len
splnením stanovených technických podmienok (napr. preukázaním plnenia podmienok
podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). Správca registra bude
vydávať subjektom licencie a identifikačné číslo subjektu pre realizáciu bezhotovostných
platieb. Získaná licencia bude platiť na 1 rok a bude obnoviteľná na základe stanovených
kritérií (žiadosti o predĺženie licencie, úhrada licenčného poplatku, plnenie podmienok
stanovených § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní).
Zákon určí zároveň presné podmienky vydania licencie (napr. súhlas licencovaného
subjektu s podmienkami udelenia licencie, ktoré stanovia podmienky jej odňatia,
zodpovednosti za defraudovanie finančných prostriedkov, povinnosti vrátiť finančné
prostriedky pokiaľ nebude poskytnutá služba, zverejňovania správ o hospodárení, správ
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o úspešnosti licencovaného subjektu a ďalšie špecifické podmienky zabezpečujúce
bezpečnosť a transparentnosť systému).
Štát v tomto prípade môže určiť pre niektoré druhy poskytovateľov podrobnejšie pravidlá
vstupu na trh. A to napr. v prípade, že by sčasti limitoval možnosť vynakladania finančných
prostriedkov podľa veku dieťaťa; napr. do 10 roku by sa mohol rodič rozhodovať relatívne
slobodne len o 50 % prostriedkov – musel by ich minúť na určité druhy vzdelania –
pravidlo: čítať, písať počítať; avšak nemusel by si vyberať povinne spôsob, či formu
vzdelania. Subjekty pôsobiace v tejto oblasti by mohli byť potom získať licenciu na
poskytovanie vzdelania po splnení podrobnejších pravidiel a boli by napr. pod prísnejšou
kontrolou zameranou na výsledky vzdelávania (systém certifikácie popisujeme v kapitole
4).
Správca registra môže vyradiť subjekt z registra a žiadať o návrat neoprávnene použitých
prostriedkov. Odvolacím subjektom v tomto prípade bude Ministerstvo školstva SR.
Licencované subjekty sa budú musieť prihlásiť do systému najneskôr do 31.3. daného roka
a k danému termínu budú musieť rovnako obnoviť platnosť svojej licencie. Správca registra
zasiela bankám informácie o subjektoch, ktoré môžu získavať finančné prostriedky do 30.5
daného roka.

Vytvorenie a správa registra osobných účtov
Správca registra je v tomto prípade koordinačným subjektom. V prípade zvoleného
variantu osobných bankových účtov musí Správca registra komunikovať s príslušnými
komerčnými bankami o zriadení a zrušení osobných účtov študenta. V prípade variantu online rozhrania je Správca registra správcom systému.
Správca registra bude pravidelne zverejňovať informácie o zriadených osobných účtoch
tak, aby sa zamedzilo vytvoreniu dvoch účtov k jednému študentovi. Počet osobných účtov
sa musí zhodovať s počtom evidovaných študentov. Počet osobných účtov bude zároveň
základným podkladom a vstupným údajom pre rozdelenie finančných prostriedkov medzi
študentov. Na základe počtu osobných účtov a ich rozdelenia do kategórií sa určí i ročná
finančná alokácia na každý osobný účet študenta.
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BOX č. 3: Dotovanie osobných účtov súkromnými zdrojmi

V prípade, že by sa štát rozhodol motivovať súkromné dofinancovanie verejného školstva
navrhujeme, aby mohli byť zdroje určené na financovanie vzdelávania daňovo uznateľným
výdavkom pre každý podnikateľský subjekt a pre každého rodiča do určitej, zákonom
stanovenej výšky (napr. 300,- € ročne). V prípade variantu osobného bankového účtu bude
banka informovať Správcu registra o finančných príspevkoch osobných účtov zo strany
podnikateľských subjektov vo forme štipendia, ako aj o finančných príspevkoch osobných
účtov študenta zo strany rodičov. V prípade variantu on-line rozhrania má všetky potrebné
informácie Správca registra. Správca registra vytvorí na základe uvedených informácií
databázu podnikateľských subjektov a rodičov, ktorí zrealizovali túto formu podpory
študentov a zasiela ju na príslušný daňový úrad. Týmto spôsobom komunikuje s daňovým
úradom o uplatnení si odpočítateľných položiek podnikateľov a rodičov pri prispievaní na
osobný účet študenta. Nerealizovanie dodatočnej motivácie v rámci systému nemá vplyv
na jeho ostatné fungovanie.
V rámci správy registra osobných účtov bude Správca viesť i databázu študentov, ktorí
pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia a majú špeciálne nároky na starostlivosť
doložené napr. lekárskym posudkom. Zaradenie do tohto zoznamu bude a) automatické
podľa lekárskeho posudku alebo b) zároveň podmienené preukázaním sociálnej situácie
rodiny (rodič študenta bude musieť preukázať napr. výšku príjmov rodiny za posledných 6
mesiacov a zároveň bude musieť preukázať svoje majetkové pomery). Zákon určí presnú
sociálnu hranicu, ktorá bude oprávňovať zaradiť osobný účet študenta do skupiny
s nárokom na špeciálnu dotáciu štátu.

Financovanie osobných účtov
Správca registra bude zodpovedný za financovanie osobných účtov študentov. Správca
registra financuje osobné účty študentov na základe prideleného rozpočtu Ministerstva
školstva SR. V prípade variantu bankových osobných účtov financuje Správca registra
priamo účty študentov bezhotovostným prevodom podľa evidencie.
V prípade variantu on-line rozhrania majú študenti a rodičia možnosť len určiť tok
finančných prostriedkov. Ich úhradu licencovaným subjektom realizuje Štátna pokladnica
na základe informácií o určení úhrad od Správcu registra.
Výška zaslaných finančných prostriedkov bude závisieť od počtu študentov, ich zaradenia
do jednotlivých vekových kategórií a ich statusu špeciálnej starostlivosti.

Správa registra certifikačných subjektov
Správca registra bude viesť i register certifikačných subjektov. Zapísanie do registra bude
podliehať udeleniu licencie na základe predloženého projektu popisujúceho spôsob
a úroveň certifikácie. Licencia bude nárokovateľná po splnení technických podmienok
(plnenie podmienok stanovených § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní )
a úhrady licenčného poplatku. Bližší popis fungovania systému certifikácie je uvedený
detailne v kapitole č. 4.
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1.6 Systém financovania niektorých doplnkových
služieb (originálne kompetencie samosprávy)
V súčasnej dobe má samospráva v rámci svojich tzv. originálnych kompetencií na starosti
výkon niektorých doplnkových služieb v oblasti vzdelávania, ktoré sú financované priamo
z rozpočtu samospráv a na výkon ktorých získava samospráva tzv. podielové dane
z príjmov fyzických osôb. Prioritne ide o financovanie tzv. školských zariadení (internátov,
jedální a pod.). Pretože sú uvedené inštitúcie v kompetencií samospráv, štát nebude v tejto
oblasti realizovať žiadne dodatočné opatrenia. V rámci financovania však umožní
vynakladať finančné prostriedky z osobných účtov študenta aj na poskytovanie týchto
typov služieb. Zároveň štát po dôkladnom audite odstráni všetky existujúce regulačné
a administratívne povinnosti, ktoré nepodporujú navrhovaný systému vzdelávania.

2. Systém koordinácie záujmov trhu práce
(podnikateľov) a systému vzdelávania
Jedným z nevyhnutných systémových opatrení, ktoré v súčasnom systéme vzdelávania
v SR absentuje, je vytvorenie prostredia, v ktorom sa požiadavky trhu práce automaticky
zakomponujú do existujúceho systému vzdelávania.
V rámci navrhovaného systému je preto nevyhnutné vytvoriť motivačné podmienky, ktoré
by podporovali prepájanie požiadaviek trhu práce (podnikateľov) s ponukou vzdelávacích
služieb subjektmi pôsobiacimi v systéme vzdelávania. Medzi základné princípy spolupráce
licencovaných subjektov a trhu práce (zamestnávateľov v širokom ponímaní –
súkromných, verejných, neziskových) môžeme považovať:
a) licencované subjekty by mali flexibilne prispôsobovať obsah učiva potrebám trhu
práce (zamestnávateľov),
b) subjekty na trhu (zamestnávatelia) budú motivovaní ovplyvňovať obsah učiva,
ktorý zodpovedá aj ich potrebám; v spolupráci s licencovanými subjektmi –
súkromní, verejní, cirkevní zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ako aj ďalší
poskytovatelia vzdelávania v novom systéme,
c) subjekty na trhu (zamestnávatelia) by mali vidieť reálny prínos z investovania do
vzdelávacieho systému.
V rámci systému vzdelávania sa dá uvažovať o viacerých politikách, ktoré sú viac, či menej
úspešné v prepájaní potrieb trhu práce a ponuky licencovaných subjektov. V kontexte
princípov návrhu systému vzdelávania uvažujeme o nasledujúcich motivačných politikách:
-

Vzdelávacie štipendiá podnikateľov (potenciálne spojené so znížením základu
daní)

-

Politika prospechových štipendií štátu pre sociálne slabších obyvateľov
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-

Vstup inštitucionálnych investorov do systému školstva (inštitucionálna
spolupráca)

-

Vzdelávanie študentov aj nepedagogickými zamestnancami z podnikateľskej sféry

Vzdelávacie štipendiá podnikateľov (potenciálne spojené so znížením základu dane)
V rámci navrhovaného systému vzdelávania budú podnikatelia môcť dotovať osobné účty
študentov na základe udelenia podnikateľských štipendií. Poznámka: V rámci predloženej

vízie navrhujeme možnosť poskytnutia štipendia študentovi tak, že štipendium bude
daňovo uznateľným nákladom do určitej výšky, ktorú bude stanovovať zákon (napr. 100
€/ročne na jedného študenta); jedná sa v tomto prípade o návrh na diskusiu.
Podnikatelia si prostredníctvom udeľovania štipendií budú môcť dohodnúť individuálne
podmienky s prijímateľmi finančných prostriedkov – študentmi, resp. s ich rodičmi. Medzi
základné možnosti bude patriť: a) zaviazať dotovaného študenta po absolvovaní školskej
dochádzky pracovať určité obdobie pre danú firmu, b) poskytnúť finančné prostriedky
študentovi na absolvovanie určitých podnikateľmi vybraných, resp. odporučených kurzov,
c) stanoviť požadovanú úroveň vzdelania, ktorú bude musieť študent dosiahnuť (napr.
dosiahnutie určitého počtu bodov v certifikovaných testoch), d) stanoviť vzdelávacie
povinnosti, ktoré bude musieť študent absolvovať v rámci ponuky licencovaných subjektov
a pod..
Je pravdepodobné, že podnikatelia budú využívať na túto svoju činnosť i špecializované
inštitúcie, ktoré budú riadiť ich politiku ľudských zdrojov (personálne agentúry, poradenské
centrá a pod.) Výsledkom takejto politiky môže byť záujem podnikateľských subjektov
o vybraných študentov a o ich vzdelávacie potreby, obsah a formy vzdelávania.

Politika prospechových a talentových štipendií štátu
V oblasti koordinácie požiadaviek trhu práce a ponuky vzdelávania zo strany
licencovaných subjektov môže hrať určitú úlohu i štát. Štát môže rovnako ako podnikatelia
dotovať osobné účty študentov nad rámec všeobecnej dotácie.
V rámci predkladaného systému vzdelávania navrhujeme zamerať štipendijnú
politiku štátu len na študentov zo sociálne slabších rodín. Nárok na štipendium by mal
byť založené na splnení dvoch kritérií: a) preukázanie sociálneho statusu na základe
príjmov rodičov za posledných 6 mesiacov a ich majetkových pomerov, b) preukázanie
schopností študenta (dosiahnutie určitej hranice bodov v priebežnom testovaní študentov,
resp. talentový test – viď kapitola 4.4).
Udelenie prospechového a talentového štipendia bude následne automaticky
nárokovateľné. Výška dotácií zo strany štátu musí byť zároveň limitovaná vopred
stanovenou celkovou výškou príspevku určenou v štátnom rozpočte. Z tohto hľadiska bude
dotácia štátu realizovaná až ex post s ročným oneskorením. To znamená, že celková
čiastka určená v rozpočte na oblasť sociálnej politiky vzdelávania sa po zistení nárokov
rozpočíta medzi študentov, ktorí nárok na štipendium majú (napr. celková dotácia vo
výške 1 000 000,- € sa rozpočíta medzi 10 000 študentov, čím každý študentov dostane
dotáciu v priemere 100,- €). Výška individuálnej dotácie bude zároveň obmedzená
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spodným a vrchným limitom napr. minimálne 10,- € (podľa dosiahnutých bodov v
testovaní) a maximálne napr. 300,- € ročne (podľa dosiahnutých bodov v testovaní).

Pozn.: V tomto prípade nejde o dotovanie študentov so špeciálnymi nárokmi na
vzdelávanie, ale o možnosť oceňovať nadštandardne šikovných študentov zo sociálne
slabších rodín.
Vstup inštitucionálnych investorov do systému školstva (inštitucionálna spolupráca)
Školy a školské zariadenia sú v súčasnej dobe vo veľkej miere v majetku miest a obcí,
resp. neštátnych zriaďovateľov. Navrhujeme, aby sa v rámci systému vzdelávania umožnil
vstup inštitucionálnych investorov do systému školstva a to minimálne v nasledujúcej
podobe:
-

možnosť investovania súkromných spoločností do vzdelávacích zariadení

-

možnosť transformácie organizácií (rozpočtových, resp. príspevkových) na
komerčné subjekty

-

možnosť predaja súčasnej školskej infraštruktúry bez určenia účelu

-

možnosť vytvorenia spoločných licencovaných subjektov (školských podnikov)
medzi súkromným investorom a verejnými zriaďovateľmi

-

možnosť využívania infraštruktúry vzdelávacej inštitúcie aj na ďalšie účely podľa
rozhodnutia zriaďovateľa

Vstup inštitucionálnych investorov považujeme zároveň za jednu z kľúčových možností
rozvoja kvality vzdelávania, ktoré môžu priniesť nové a dodatočné zdroje na rozvoj
vzdelávacej infraštruktúry.

Poznámka:
Ide o možnosť takéhoto rozhodnutia. Verejní zriaďovatelia budú môcť v rámci návrhu
systému naďalej prevádzkovať čisto verejné subjekty vzdelávania a konkurovať svojimi
službami na otvorenom trhu vzdelávania.
Vzdelávania študentov aj nepedagogickými zamestnancami z podnikateľskej sféry
Jedným z dôležitých prvkov systému vzdelávania je umožnenie vzdelávania študentov na
pôde škôl, ako aj mimo súčasných priestorov škôl, aj nepedagogickými zamestnancami
z podnikateľskej sféry. Systém vzdelávania bude zároveň umožňovať platenú spoluprácu
škôl a podnikateľských subjektov v podobe vzdelávania študentov zamestnancami
podnikateľov, ako aj umožňovať školám „nakupovať“ realizáciu niektorých kurzov aj od
externých subjektov – neziskových organizácií, resp. podnikateľských subjektov
zaoberajúcimi sa vzdelávaním (viď kapitola 3.9).
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3. Poskytovatelia vzdelávania
Poskytovatelia vzdelávania patria medzi základné piliere každého vzdelávacieho systému.
Máme za to, že zlepšenie a skvalitnenie systému vzdelávania je možné len na základe ich
vzájomnej konkurencie, motivujúcej jednotlivé licencované subjekty pôsobiace na trhu
ponúkať také služby, ktoré dokážu čo najlepším spôsobom zaujať svojich aktuálnych
i potenciálnych klientov. Systém vzdelávania založený na konkurencii zároveň motivuje
poskytovateľov vzdelávania zlepšovať kvalitu nimi poskytovaných služieb. Konkurenciu
zároveň chápeme ako možnosť vstupu vzdelávacej inštitúcie, resp. poskytovateľa
vzdelávania na trh.
Medzi základné charakteristiky služieb, prostredníctvom ktorých si môžu subjekty
navzájom konkurovať patria z nášho hľadiska:
a) obsah vzdelávania (napr. koľko hodín určíme rôznym predmetom, na aký obsah
vzdelávacieho programu sa zameriame, budeme dbať viac na kreativitu alebo
kognitívnosť, aké externé subjekty použijeme v navrhnutom systéme, budeme
ponúkať aj kurzy, aké certifikáty môžu u nás študenti získať a pod.),
b) forma vzdelávania (aké pomôcky budeme používať, aký systém vzdelávania
zavedieme – individuálny, kurzové vzdelávanie, aké vybavenie školy potrebujeme
na dosiahnutie najlepšieho cieľa a pod.),
c) cena vzdelávania (aká bude výška školného, budeme poskytovať aj individuálne
školské štipendiá pre výnimočných žiakov, poskytneme zľavy, aké platby si určíme
za kurzy, spoplatníme certifikáciu a skúšky a pod.),
d) dobré meno školy (know how, PR a reklama školy, povesť školy a pod.).
Štát musí podľa nášho názoru v tejto oblasti pôsobiť ako garant realizácie rôznych typov
možností ako si navzájom dané školy budú konkurovať a aký typ vzdelávania budú
ponúkať tak, aby si mohli rodičia detí vyberať z najlepšej možnej ponuky za prijateľné
ceny. Ako by mal teda fungovať systém vzdelávania z pohľadu škôl?

3.1 Postavenie a povinnosti zriaďovateľa
V rámci návrhu nového systému fungovania vzdelávacieho systému navrhujeme, aby
všetky administratívne a regulačné povinnosti boli upravované samotnými zriaďovateľmi
škôl. Zákon na národnej úrovni by mal definovať pre vzdelávaciu inštitúciu, resp. iného
poskytovateľa vzdelávania, ktorý je zapísaný v registri poskytovateľov, len povinnosť
vypracovať správu o hospodárení. Tá bude zároveň zasielaná Správcovi registra a bude
súčasťou podmienok získania licencie. Správca registra túto správu zverejní na svojej
internetovej stránke.
Ostatné regulačné a administratívne zaťaženie jednotlivých licencovaných subjektov by
mal upravovať samotný zriaďovateľ v súlade s platnou legislatívou. Zriaďovateľ školy alebo
kurzu bude môcť napr. určiť na základe skúmania lokálnych podmienok hygienické
podmienky, regulačné podmienky počtu žiakov na učiteľa v triede, bezpečnostné
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podmienky, štatút školy, resp. kurzu a pod.. Zriaďovateľ by mal mať úplnú možnosť
samostatného rozhodovania sa v tejto oblasti (teoreticky by nemusel explicitne regulovať
žiadne podmienky fungovania inak, ako určujú iné zákony), avšak zároveň bude na neho
prenesená i zodpovednosť za prípadné vzniknuté problémy.
Zriaďovateľ by mal mať zároveň všetky právomoci súvisiace so zakladaním a rušením škôl
a kurzov, rokovaním o vstupe potenciálnych investorov, rozhodovaním o obsahu a forme
vzdelávania, či rozhodovaní o cenovej politike školy a kurzu, objednávke externých kurzov
a ostatných náležitostí týkajúcich sa ponuky vzdelávacích služieb. Zriaďovateľ je v tomto
prípade motivovaný novým systémom realizovať ponuku vzdelávania v spolupráci (na
podnety) zamestnávateľov, ktorí ovplyvňujú výsledky vzdelávania napr. prostredníctvom
systému certifikácie (viď. kapitola 4), či finančnými incentívami (štipendiá a pod.).
Žiaden zo zriaďovateľov nebude mať zároveň automaticky nárokovateľné získanie
finančných prostriedkov od rodičov žiakov. Finančné prostriedky na chod školy a kurzu
bude musieť získať na základe presvedčenia rodičov študentov a študentov. Na
zriaďovateľa nebudú zároveň prenesené žiadne dodatočné povinnosti zo strany štátu
týkajúce sa reportovania a administratívnych povinností voči štátu v spojitosti s chodom,
manažmentom a správou škôl a kurzov.

3. 2 Manažment školy
Zákon by nemal určovať žiadne konkrétne požiadavky na riaditeľov, resp. manažérov škôl
a vedúcich kurzov. Riaditeľom, resp. manažérom školy, kurzu by sa z toho pohľadu mohol
stať ktokoľvek, pre koho sa rozhodne zriaďovateľ. Ten by si však zároveň mohol určiť
lokálne podmienky na manažment škôl a školských zariadení, či svojich kurzov, podľa
svojich individuálnych nárokov.

3.3 Vstup na trh
Vstup na trh by nemal byť limitovaný. Na trh by mali mať možnosť vstúpiť bez obmedzenia
všetky typy subjektov poskytujúcich vzdelávanie, resp. subjektov, ktoré majú záujem
vzdelávacie služby poskytovať.

Poznámka: Vstup na trh by mal byť umožnený každému. Nielen tradičným vzdelávacím
zariadeniam; ale napr. i podnikateľskému subjektu, ktorý v praxi realizuje pracovné činnosti
(priemyselné aktivity, aktivity v oblasti služieb) nesúvisiace priamo so vzdelávaním, ktoré
chce študentov/potenciálnych záujemcov naučiť. Napr. prevádzkovateľ hotela bude mať
záujem naučiť potenciálnych študentov obsluhu zákazníkov, nové trendy vo varení,
marketing v cestovnom ruchu a pod.. Alebo priemyselná firma má záujem zriadiť kurz
súvisiaci s ich prevádzkou, či činnosťou, atď.
Vstup na trh by nemal byť časovo limitovaný, t.j. pravidlo voľného vstupu na trh by malo
platiť nielen v čase zavádzania reformy, ale i následne. Všetkým novým subjektom by malo
byť umožnené priamo konkurovať už existujúcim subjektom na trhu. Obmedzenia vstupu
na trh by mali byť realizované len prostredníctvom základnej – z pohľadu tohto návrhu
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formálnej – právnej úpravy (zák. č. 455/91 Živnostenský zákon, zák. č. 513/91 Obchodný
zákonník, zák. č. 83/1990 o občianskych združeniach, zák. č. 213/1997 o neziskových
organizáciách a pod.).
V našom návrhu predpokladáme, že subjekt vstupujúci na trh môže mať rôzne právne
formy obchodných spoločností, resp. v prípade produktu môže byť zabezpečovaný aj
prostredníctvom voľných živností, či neziskových a mimovládnych organizácií. Vstup na trh
môže byť realizovaný v dvoch základných variantoch:

A) Na trh vstúpi nový vzdelávací subjekt
V prípade vstupu nového subjektu na trh bude musieť tento predložiť žiadosť
o zapísanie do zoznamu poskytovateľov vzdelávania (pokiaľ bude mať záujem
získavať finančné prostriedky štátu z osobných účtov študentov) a naplniť len
všeobecné podmienky ustanovené pre zápis do registra (viď kapitola 1.5. Správca
registra).

B) Na trh vstúpi nový vzdelávací produkt
Na trh môže zároveň vstúpiť i nový vzdelávací produkt. V prípade vstupu nového
produktu (vo forme napr. kurzu) na trh bude musieť subjekt predložiť žiadosť
o zapísanie do zoznamu poskytovateľov vzdelávania (pokiaľ bude mať záujem
získavať finančné prostriedky štátu z osobných účtov) a naplniť len všeobecné
podmienky ustanovené pre zápis do registra (viď kapitola 1.5. Správca registra).

3.4 Regulácia ponuky vzdelávania zo strany štátu
Základným regulatívom vzdelávania zo strany štátu bude stanovenie tzv. podmienok na
výstupe pri dvoch typoch oblastí vzdelávania – matematika a slovenský jazyk. Úlohou
verejných orgánov v tejto oblasti je podľa nášho názoru z obsahovej a formálnej stránky
len zameranie sa na povinné vyžadovanie základov v podobe písania, čítania a počítania.
Ostatný obsah vzdelávania by mal byť ponechaný na rozhodovaní rodičov a študentov (v
prípade starších detí).
Štát bude zároveň prostredníctvom ustanovení zákona kontrolovať a zamedzovať
financovanie (aj zo štátnych, aj súkromných zdrojov) obsahu a foriem vzdelávania
zameraného proti humánnosti života človeka v spoločnosti (fašizmus, komunizmus a pod.).
V ostatných oblastiach by štát nemal zasahovať prostredníctvom žiadnych dodatočných
požiadaviek a regulácií.
Podmienky na výstupe budú definované prostredníctvom certifikačného systému.
V základných oblastiach vzdelávania (slovenský jazyk, matematika) štát určí v spolupráci
s certifikačnými spoločnosťami podmienky získania štátneho certifikátu (bližšie pozri
kapitolu č. 4).
Z tohto pohľadu by štát zároveň nemal regulovať presný obsah, či formy vzdelávania, ktoré
si na základe ponuky poskytovateľov vzdelávania zvolia rodičia detí i v týchto štátom
vyžadovaných oblastiach. Bude definovať len podmienky na strane výstupu vzdelávania
(čo má dieťa na konci vzdelávacieho procesu vedieť) a to prostredníctvom povinnosti
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získania štátneho certifikátu, ktorý by však mohla udeľovať i súkromná certifikačná autorita
(viď. Kapitola 4).

3.5
Ponuka
vzdelávania
a rozhodovanie rodičov

(obsah

a forma)

Systém ponuky vzdelávania by nemal podliehať regulácii zo strany štátu. To je plne
v súlade s kľúčovou myšlienkou vízie vzdelávacieho systému v podobe financovania
vzdelávacích potrieb ľudí a nie existujúcej siete licencovaných subjektov.
V tejto podkapitole vymenujeme zároveň len niektoré možnosti (po formálnej stránke)
realizácie vzdelávania. Zároveň tvrdíme, že len takýto systém dokáže plne zabezpečiť
rôznorodosť celého vzdelávacieho systému a dokáže zabezpečiť optimálne riešenia (po
finančnej, obsahovej, i formálnej stránke) vzdelávania mladých ľudí. Tieto tvrdenia
opierame o teoretické poznatky definované v prílohe č.2 tejto práce. Práve navrhovaný
systém podľa nášho názoru zároveň umožní realizáciu a vznik rôznych foriem vzdelávania
(diskusia, kreatívne vzdelávanie, kritické myslenie, inovatívnosť v zmysluplnom pomere ku
kognitívnej stránke vzdelávania, používania učebníc a pod.).
Predpokladáme, že okrem existujúcich foriem a metód vzdelávania systém umožní vstúpiť
na trh novým formám školských zariadení, ktoré budú ponúkať inovatívne formy
vzdelávania a budú sa snažiť zvýšiť kvalitu vzdelávacieho systému. Ďalšou možnosťou je,
že na trh vstúpia nové vzdelávacie produkty, ktoré si budú existujúce, resp. nové školy
objednávať u ich poskytovateľov a to buď tzv. „na kľúč“ (t.j. so zabezpečením všetkých
s tým spojených činností), resp. len čiastočným zapojením týchto produktov do ponuky
vzdelávania toho ktorého vzdelávacieho subjektu. To znamená, že pokiaľ niektoré
organizácie zo súkromného sektora realizujú špecializované vzdelávanie napr. manažérov
v oblasti komunikačných zručností, bude si takýto kurz môcť objednať i konkrétna
vzdelávacia inštitúcia.
Rozhodovanie rodičov o vzdelávaní svojich detí bude potom realizovateľné tiež v rôznych
alternatívach. Rodičia budú môcť napr. platiť školné, ktoré bude vopred obsahovať všetky
podmienky, ktoré im konkrétna vzdelávacia inštitúcia ponúkne. Budú sa však môcť
rozhodovať aj pre kúpu špecializovaných kurzov, ktoré bude daná škola ponúkať
a jednoducho povedané „vyskladať“ si týmto spôsobom vzdelávanie svojich detí.
Samozrejme predpokladáme aj možnosti realizácie individuálneho vzdelávania detí
samotnými rodičmi, resp. malých skupín detí samotnými rodičmi, resp. kombináciu rôznych
individuálnych možností s kombináciou ponuky tradičných licencovaných subjektov (napr.
niečo sa môže dieťa učiť v malej domácej skupine, niečo v škole).
Zároveň si uvedomujeme, že nie je možné popísať presnú situáciu na trhu po zrealizovaní
takejto reformy. Predpokladáme však, že postupom času sa vygeneruje systém
vzdelávania, ktorý bude obsahovať súčasné prvky vzdelávania, kombinované s novými
a inovatívnymi formami a možnosťami vzdelávania detí.
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3.6 Typy a druhy škôl
V rámci navrhovaného systému vzdelávania nevidíme ďalší dôvod na presnú kategorizáciu
licencovaných subjektov podľa ich zamerania. V rámci návrhu upúšťame preto od
kategorizácie na: a) základné a b) stredné školy, ako aj ďalšiu kategorizáciu stredných škôl
podľa ich zamerania (gymnáziá, SOŠ, športové gymnáziá a pod.). V tomto prípade bude
záležať jedine na zriaďovateľovi, pre aký typ a druh vzdelávania sa rozhodne a aký typ
ponuky uvedie na trh.
V rámci systému predpokladáme, že môžu vznikať a budú pôsobiť inštitúcie, ktoré budú
poskytovať vzdelávanie len mladším študentom, iné budú poskytovať vzdelávanie len
starším študentom, resp. bude existovať ich kombinácia. Zároveň predpokladáme, že
licencované subjekty budú môcť vytvárať aj viacdruhovú orientáciu. Z toho vyplýva, že
systém by mohol umožniť aj vznik vzdelávacej inštitúcie, ktorá bude mať jednu svoju časť
zameranú bilingválnym spôsobom, inú časť zameranú na praktické zručnosti študentov
(napr. na základe spolupráce s určitým podnikateľským subjektom), iná časť bude viac
zameraná na získavanie teoretických znalostí, resp. môže mať táto inštitúcia aj
špecializované triedy zamerané na rozvoj talentových zručností, pričom môže mať
študentov od 6 do 19 rokov.
V rámci systému predpokladáme aj diverzifikáciu zdrojov týchto licencovaných subjektov,
ktoré im môžu napomôcť k stabilnejšiemu pôsobeniu na trhu – napr. v prípade, že o časť
programov vzdelávacej inštitúcie nebude aktuálny záujem, môže tieto „straty“ vykryť iným
zameraním (poskytovať ďalšie formy vzdelávania, alebo aktivít priamo nesúvisiacich so
vzdelávaním), diverzifikáciou počtu a druhu študentov, čo prinesie danej inštitúcii rôzne
typy zdrojov na jej existenciu na trhu.
V rámci systému navrhujeme tiež, aby jednotlivé vzdelávacie inštitúcie mohli
spolupracovať s ktoroukoľvek certifikačnou agentúrou a ponúkať svojim študentom
akékoľvek typy certifikátov podľa rozhodnutia jej zriaďovateľa.
Úloha štátu v tejto oblasti bude prítomná len na úrovni výstupov v dvoch základných
vzdelávacích oblastiach – slovenského jazyka a matematiky, ako je naznačené v kapitole
3.4.

3.7 Stanovovanie cien
podmienok vzdelávania

vzdelávania

a ďalších

Každý subjekt, ktorý sa bude uchádzať o zdroje z osobných účtov študentov bude musieť
zverejňovať svoju cenovú politiku. Ceny budú môcť byť určené ako cena školného za
školský rok, jednotková cena za kurz, cena za poskytnuté vzdelanie, cena za absolvovanie
certifikovaného skúšania, cena za doplnkové služby (napr. mesiac na internáte, stravná
jednotka
a pod.).
Výška
ceny
vzdelávania
nebude
podliehať žiadnej dodatočnej regulácii zo strany štátu. Výšku ceny vzdelávania určuje
zriaďovateľ školy, nositeľ licencie kurzu, či zriaďovateľ certifikačnej jednotky.
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V prípade určenia vyššej ceny vzdelávania ako je ročný príspevok štátu študentovi,
neexistencii alternatívnych možností vzdelávania a nepriaznivom sociálnom postavení
rodičov, budú môcť rodičia študenta „nakúpiť“ nižší počet kurzov, resp. znížiť rozsah
vzdelávania tak, aby daná pridelená dotácia zo strany štátu pokryla ich náklady. Základná
dotácia bude zároveň kryť minimálne nároky na vzdelávanie v oblasti materinského jazyka
a matematiky. Zároveň sa môžu rodičia uchádzať o získanie dodatočných zdrojov, ako
sme popísali v kapitole 2.
Medzi ďalšie podmienky vzdelávania študentov v danej vzdelávacej inštitúcií zo strany
poskytovateľa vzdelávania môžu napríklad patriť dosiahnutie určitého veku (napr. 6/15
rokov), absolvovanie vstupného testu, získanie certifikátu, podpísanie zmluvy o štúdiu,
ktorú pripraví poskytovateľ vzdelávania a podobne. Tieto podmienky ostávajú plne
v kompetencii vzdelávacej inštitúcie, resp. jej zriaďovateľa.

3.8 Školská dochádzka a školský rok
Školská dochádza v novo navrhovanom systéme čiastočne stráca svoje opodstatnenie.
Štát nebude definovať žiadny rozsah povinnej školskej dochádzky. Štát v rámci fungovania
systému vzdelávania, t.j. od 6. roka do 18. – 19. roka života študenta bude podporovať
presne stanovenou sumou vzdelávacie potreby študenta v závislosti od jeho veku. Z tohto
hľadiska bude štát určovať len spodnú hranicu začiatku reálneho vzdelávacieho procesu
a tou je vek 6 rokov. Vrchná hranica bude obmedzená len povinnosťou vzdelávania detí do
veku 10 rokov, bez určenia špecifikácie obsahu a formy vzdelávania (okrem matematiky
a materinského jazyka). Rovnako nevylučujme situáciu, že sa rodič rozhodne svoje dieťa
vzdelávať v skoršom veku. Financovanie vzdelávania študenta však štát v tomto prípade
nebude podporovať a jeho reálna podpora vznikne až dosiahnutím veku študenta 6 rokov.
Pokiaľ zároveň študent dokáže vyštudovať skôr, resp. dokáže zvládnuť stanovené testy zo
strany štátu, resp. zo strany požiadaviek trhu práce v skoršom termíne (napr. v 16-17
rokoch), resp. za iných podmienok vzdelávania (napr. individuálne štúdium), môže ušetriť
finančné prostriedky (pozri v kapitole č. 1) a zaradiť sa do pracovného pomeru, resp. prejsť
na ďalšiu formu vzdelávania v skoršom veku.
Časový rozsah školského roka bude určovať poskytovateľ vzdelávania. Štát v tejto oblasti
odporučí rozsah školského roka v dnes platnom rozmedzí.
Školská dochádzka detí pri sociálne neprispôsobivých rodičoch (ťažké sociálne
prípady, resp. časť rómskej populácie):
V uvedenom prípade bude mať nákup vzdelávania pre dieťa z takýchto rodinných pomerov
na starosti opatrovateľ, resp. samosprávny subjekt podľa trvalého bydliska, alebo iný na to
určený orgán, ktorý bude mať sociálnu politiku v tejto oblasti na starosti (špecializované
zariadenia, neziskové organizácie špecializujúce sa na prácu s ťažkými sociálnymi
prípadmi, špecializované licencované subjekty zamerané na prácu s problematickou
mládežou a pod.). Od lokálneho rozhodnutia samosprávy, resp. opatrovateľov bude
závisieť smerovanie finančných prostriedkov, rozsah vzdelávania, či dĺžka vzdelávania a to
do veku napr. 18 rokov študenta (v rámci systému sa dá uvažovať i o skoršom veku; resp.
o tom, že študent sa bude môcť o časti finančných prostriedkoch od veku napr. 14, resp.
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15 rokov – vek trestnej zodpovednosti - rozhodovať sám a to oznámením daného
rozhodnutia opatrovateľovi, resp. správcovi osobného účtu - samospráve). V rámci
systému teda predpokladáme, že starší študenti budú involvovaní do rozhodnutia
samosprávy, resp. opatrovateľov, avšak úplnú voľnosť o rozhodovaní s finančnými
prostriedkami získajú až nadobudnutím plnoletosti, resp. iným kritériom určeným zákonom.
Ďalší popis problematiky viď v kapitole 5.

3.9 Postavenie učiteľov a „trh“ s učiteľmi
V rámci návrhu vychádzame z predpokladu, že dobrý učiteľ môže byť identifikovaný len na
základe vzájomnej konkurencie učiteľov, ako aj z toho, že dobrý učiteľ nemusí mať
nevyhnutne pedagogické vzdelanie. Myslíme si, že kvalita učiteľa musí byť zároveň dobre
ohodnotená a v rámci systému musia byť nastavené motivácie, ktoré vedú učiteľov k stále
lepším výkonom.
Navrhnutú predstavu fungovania takéhoto systému je možné prirovnať k akejkoľvek
komerčnej oblasti, v ktorej sú ľudské zdroje kľúčové. Predpokladáme, že rovnako ako
v týchto klasických komerčných oblastiach, i v oblasti vzdelávania vzniknú požiadavky zo
strany licencovaných subjektov, ktoré budú musieť učitelia spĺňať. Dopyt po učiteľoch bude
motivovaný vytváraním ponuky vzdelávania prostredníctvom licencovaných subjektov,
ktoré budú môcť hľadať najlepšie personálne zabezpečenie pre ponukou svojich
produktov. Zároveň predpokladáme v rámci celého systému i konkurenciu komerčných
vzdelávacích produktov, ktoré si budú môcť jednotlivé vzdelávacie zariadenia objednávať
a ktoré budú pravdepodobne postavené na nových ľudských zdrojoch, resp. novo
vyškolených ľudských zdrojoch (pozri tiež kapitolu č. 2 - vzdelávanie študentov
nepedagogickými zamestnancami).

3.10 Rating škôl a držiteľov licencií a zverejňovanie
informácií o školách a držiteľoch licencií
V rámci návrhu systému bude nevyhnutné zaviesť povinné zverejňovanie informácií
o úspešnosti licencovaných subjektov. Povinnosť zverejňovať určité druhy informácií budú
mať licencované subjekty zakomponované v rámci udelenia licencie a ich možnosti zápisu
do registra licencovaných subjektov.

3.11
Administratívne
a licencovaných subjektov

povinnosti

škôl

V rámci návrhu systému chceme odstrániť všetky zbytočné administratívne požiadavky na
držiteľov licencií, ktoré v dnešnom systéme existujú tak, aby sa držitelia licencií mohli v čo
najväčšej miere venovať ich primárnym funkciám – vzdelávaniu študentov.
V rámci systému ostatnú len základné povinnosti držiteľov licencií spojené
s administratívnymi povinnosťami ako sú zverejňovanie správ o hospodárení jednotlivých
držiteľov licencií a povinné zverejňovanie úspešnosti držiteľov licencií v rámci certifikácie
schopností ich študentov.
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Licencované subjekty, ktoré nebudú mať záujem o finančné prostriedky z osobných účtov
študentov budú z týchto povinností vyňaté.
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4. Systém certifikácie
V rámci návrhu vzdelávacieho systému SR je nevyhnutné zabezpečiť, aby výstupy
vzdelávacieho systému boli nezávisle hodnotené. Výstupy vzdelávacieho procesu by mali
byť rovnako založené na odbornom hodnotení (inštitúcie, ktoré budú realizovať hodnotenie
by mali preukázať odbornú spôsobilosť spojenú s procesom hodnotenia) a mali by byť
akceptovateľné trhom práce a ďalšími vzdelávacími inštitúciami (výsledky hodnotenia by
mali byť previazané s požiadavkami trhu práce a nárokmi prípadne nadväzujúcich
školských inštitúcií – v prípade hodnotenia študentov vo veku 18 – 19 rokov je to
akceptácia vysokými školami). Výstupy vzdelávacieho systému by mali byť rovnako
charakter opakovateľnosti, t.j. aby ich mohol študent v prípade neúspechu kedykoľvek
opakovať.

4.1 Fungovanie systému certifikácie
V rámci nového systému navrhujeme, aby bol systém certifikácie zabezpečovaný
subjektmi oprávnenými realizovať certifikovanie na základe udelenej licencie. Subjekty
certifikácie budú oprávnené realizovať tie typy a úrovne certifikovaného testovania, na
ktoré získali licenciu.
Cena certifikovania bude stanová na základe dopytu a ponuky a bude hradená
prostredníctvom osobného účtu študenta, resp. priamo finančnými prostriedkami rodičov.
To znamená, že certifikáciu si budú objednávať rodičia študenta a budú sa rozhodovať o
takom type certifikátu aký bude pre ďalšie smerovanie ich dieťaťa najvhodnejší.
Organizovanie certifikovaného vzdelávania bude realizované v réžií certifikačných
subjektov. Výsledky za študentov školy bude každý certifikačný subjekt zverejňovať na
svojej internetovej stránke a zároveň zverejňovať aj na stránke Správcu registra. Výsledky
budú zverejňované za vzdelávaciu inštitúciu, ktorú študent navštevuje tak, aby bola
zabezpečená ochrana osobných údajov študenta. Študenti si budú môcť zvoliť ľubovoľný
počet testov podľa vlastného uváženia, ale budú povinní absolvovať testovanie zo
slovenského jazyka a matematiky v nadväznosti na štátom určenú povinnosť týchto
predmetov (bližšie pozri v kapitole 3.4).

4.2 Subjekty certifikácie
subjektom certifikácie

a udelenie

licencie

V rámci systému predpokladáme existenciu a pôsobenie viacerých subjektov
zaoberajúcich sa systémom certifikovania. Tento predpoklad odvíjame od existencie
rôznych certifikátov na trhu už dnes napr. v oblasti jazykového vzdelávania (TOEFL), ako
aj iných foriem manažérskej certifikácie. Inými slovami vychádzame z predpokladu
existencie spoločností, ktoré sa certifikovaním už dnes zaoberajú. Existencia certifikácie
výstupov vzdelávania eliminuje potenciálny argument, že bez aktivít štátu v tejto oblasti by
študenti nezískali žiadne potvrdenie o svojich zručnostiach a poznatkoch.
Predpokladáme zároveň, že subjekty, ktoré budú mať záujem o certifikačné činnosti, budú
zároveň využívať už existujúce odborné kapacity špecializovaných organizácií štátu,
zabezpečujúce už v súčasnej dobe systém certifikovania.. Zároveň predpokladáme, že
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kvalitní zamestnanci štátu, ktorí sa dnes zaoberajú výstupným testovaním študentov, nájdu
uplatnenie u uvedených subjektov certifikácie.
Udelenie licencie by malo byť podmienené prípravou projektu a zabezpečením technických
požiadaviek všeobecného charakteru. Projekt by mal popisovať ciele hodnotenia, použité
metódy, spôsoby a formy hodnotenia a špecifikované oblasti hodnotenia, v ktorých chce
subjekt realizovať certifikáciu. Rovnako by mal projekt obsahovať v nadväznosti na typy
a úrovne certifikátov preukázanie odbornej spôsobilosti, referencie, partnerstvá
(zamestnávatelia, vysoké školy), predpokladanú akceptáciu certifikátov (napr.
zamestnávateľmi, vysokou školou, medzinárodne) a podobne. Subjekt certifikácie by
nemal byť limitovaný žiadnymi ďalšími požiadavkami.

4.3 Typy, úrovne a formy certifikátov
Predpokladáme, že certifikačné subjekty vytvoria rôzne typy certifikátov spojených
s rôznorodosťou obsahu vzdelávania v nadväznosti na potreby trhu práce, vysokých škôl,
či zahraničných inštitúcií.
Nevylučujeme, že konkurencia na trhu vygeneruje aj iné druhy certifikátov, avšak v rámci
návrhu systému vzdelávania uvažujeme o nasledovných certifikátoch, ktoré budú
udeľované v nadväznosti na ich akceptovateľnosť pre študentov do 19. rokov:
1. akceptovaný zahraničnými subjektmi
2. akceptovaný trhom práce
3. akceptovaný vysokou školou
4. základný štátny certifikát.
Úroveň certifikátov by predurčovala zároveň pre certifikačný subjekt i plnenie kritérií pri
podaní projektu Správcovi registra. V prípade udelenia licencie na certifikáciu bude musieť
certifikačný subjekt predložiť projekt, ktorý bude zodpovedať i akceptácii jeho certifikátu;
napr. zahraničnými subjektmi, či vysokými školami, trhom práce. V prípade základného
štátneho certifikátu bude musieť certifikačný subjekt naplniť požiadavky štátu pri certifikácií
zručností z materinského jazyka a matematiky.
Nevylučujeme, že v rámci základných úrovní vzniknú i rôzne typy certifikátov, ktoré si budú
teritoriálne, či odborne konkurovať, resp. že si budú konkurovať i náročnosťou.
Absolvovanie týchto certifikátov bude zo strany študentov dobrovoľné. Študenti vo veku do
15 rokov budú musieť povinne absolvovať len skúšanie z oblasti matematiky
a slovenského jazyka, resp. testovanie svojich zručností, pokiaľ budú mať záujem získať
sociálno-prospechovo-talentové štipendium štátu, v zmysle kapitoly 4.4. Ostatné formy
certifikácie vytvorené pre túto vekovú kategóriu by mali byť dobrovoľné.
Formy certifikovania by mali zodpovedať individuálnemu rozhodnutiu subjektu certifikácie.
Predpokladáme zároveň využívanie rôznych foriem informačných technológií, resp.
testovania „in field“ (priamo vo vzdelávacej inštitúcií) a hodnotenia na základe rôznych
kritérií (kognitívnych, kreatívnych a pod.). Zároveň predpokladáme, že rôzne typy
certifikačných agentúr môžu využívať existujúcu sieť škôl, kde sa bude testovanie
realizovať.
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4.4 Štátom určená certifikácia
Štátom určená certifikácia bude mať dve základné časti. Prvou časťou bude hodnotenie
priebežného testovania študentov, ktorí by mali záujem o prospechovo – sociálne
štipendium štátu (samozrejme len v prípade, že sa verejné autority rozhodnú takéto
štipendiá udeľovať, ako je popísané v kapitole 2). Druhou časťou je certifikácia povinných
predmetov – slovenského jazyka a matematiky pre študentov vo veku do 15 rokov.

Pozn.: V prípade, že sa verejné autority rozhodnú o rozsiahlejšej úrovni regulácie
vzdelávania na výstupe, navrhovaný systém to nemusí ovplyvniť z formálnej
a organizačnej stránky. Rozšíri sa len povinný obsah certifikácie.
Pre obe formy certifikácie sa pripraví štátna forma testovania – štátny test. Realizáciu testu
bude môcť uskutočniť akýkoľvek subjekt, ktorý získal certifikačné oprávnenie pre realizáciu
štátneho testu. Podmienky a formu realizácie certifikačnými inštitúciami určí verejná
autorita, t.j. ciele, metódy a forma certifikácie bude pripravená Ministerstvom školstva SR..
V prvom prípade pôjde o priebežnú certifikáciu študentov, ktorí majú záujem o získanie
sociálne-prospechovo-talentového štipendia. Na testovanie sa budú môcť prihlásiť len
študenti na základe sociálnych kritérií určených zákonom (napr. príjem rodičov, sociálna
situácia rodiny, majetkové pomery rodiny a pod.), ktoré budú musieť preukázať
certifikačnému subjektu pred realizáciou certifikátu. Až následne budú môcť podstúpiť test
(vedomostný/talentový podľa toho, čo bude štát podporovať), a ktorý určí mieru ich
oprávnenosti získania verejného štipendia. Štipendium získava žiak maximálne na určitú
dobu, napr. 2 roky počas ktorých musí preukázať, že študuje. Po danom období stratí
nárok na štipendium. Opätovný nárok na štipendium získa v prípade, že znova preukáže
problematickú situáciu rodiny a podstúpi opätovné testovanie schopností.
V druhom prípade pôjde o certifikáciu povinných výstupov (materinský jazyk
a matematika). Testovanie bude realizované podobne ako pri priebežnom testovaní
v spolupráci so subjektmi oprávnenými na certifikáciu. Subjekt certifikácie bude musieť
naplniť podmienky verejnej certifikácie. Testovanie študentov v tejto oblasti bude
zamerané na študentov do 15 rokov (študenti základných škôl). Test bude môcť
absolvovať i mladší študent.

4.5
Vzájomné
uznávanie
a medzinárodné certifikáty

certifikátov

Ministerstvo školstva nebude regulovať systém certifikácie po jeho obsahovej stránke.
Zároveň umožní aj zahraničným subjektom vstúpiť na trh s hodnotením a certifikovaním po
splnení rovnakých základných odborných a technických kritérií stanovených zákonom, ako
všetky ostatné certifikačné subjekty.
Získanie certifikátov z iných krajín nebude Ministerstvo školstva SR žiadnym spôsobom
regulovať. Získavanie týchto certifikátov ostane na zodpovednosti rodičov a študentov.
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5. Fungovanie verejnej správy v novom systéme
vzdelávania
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR sa stane hlavným koordinačným orgánom a orgánom kontroly
a vymáhania dodržiavania legislatívnych pravidiel. MŠ SR bude dbať na čo najmenšie
regulačné a administratívne zaťaženie systému vzdelávania a zároveň bude reagovať na
potenciálne vzniknuté problémy spojené s prechodom a implementovaním nového
systému vzdelávania.
Nový návrh systému vzdelávania je založený na značne obmedzenej funkcii a pôsobnosti
orgánov štátu a práve naopak na výraznej decentralizácií rozhodovania medzi rodičov,
študentov a poskytovateľov vzdelávania. Úloha štátu je posunutá len na úroveň vymáhania
rovnakých a nediskriminačných pravidiel pre všetkých a na úroveň zabezpečenia prístupu
k základnému vzdelávaniu pre všetkých obyvateľov štátu vo forme financovania
vzdelávacích potrieb občanov do zákonom určeného veku (napr. 19 rokov), ako aj vo
forme zabezpečenia a vymáhania získania základných znalostí (písať, čítať, počítať, resp.
iných znalostí, ktoré prípadne určia verejné autority).

Politika štátu v oblasti sociálne neprispôsobivých občanov
Politika štátu v tejto oblasti vychádza z hlavného princípu umožnenia prístupu
k vzdelávaniu každému občanovi Slovenskej republiky, čo chceme dosiahnuť
financovaním konkrétnych vzdelávacích potrieb študentov. Druhým (na stupnici priorít
nižším) princípom je samostatné rozhodovanie sa rodičov o nakladaní s týmito dotáciami.
Pokiaľ nie je druhý princíp v praxi realizovateľný – napr. rodičia odmietajú pre svoje dieťa
„nakúpiť“ vzdelávací produkt (do 10 roku života), nie sú ochotní pre dieťa založiť osobný
účet, resp. sa o dieťa nestarajú, musí zasiahnuť verejná autorita.
V rámci návrhu nového systému vzdelávania bude riešenie uvedeného problému
v kompetencii Správcu registra a samosprávy, u ktorej predpokladáme najlepšiu znalosť
lokálneho prostredia. Správca registra bude mať možnosť v presne zákonom stanovených
prípadoch zriadiť osobný účet študenta.
Starostlivosť o osobný účet študenta následne presunie na samosprávu / štátom určeného
opatrovateľa podľa miesta bydliska daného študenta. Samospráva / štátom určený
opatrovateľ prevezme starostlivosť o osobný účet študenta a bude s ním môcť nakladať
v prospech študenta (výška maximálnych uplatniteľných nákladov pre službu samosprávy /
štátom určeného opatrovateľa v prospech študenta bude určená zákonom – viď aj nižšie).
Doba nakladania s týmto prostriedkami bude určená zákonom a rovnako musia byť určené
i podmienky prevodu práv k účtu na rodičov v prípade ich opätovného záujmu o dieťa.
Samospráva bude môcť tieto služby i outsorsovať. Štátom určený opatrovateľ nie.
Štát na politiku v oblasti sociálne neprispôsobivých občanov môže zriadiť i špecializovaný
grantový program (pokiaľ to bude štátna priorita; dnes je napr. oblasť riešenia tzv. rómskej
problematiky jednou z priorít štátu a predpokladáme jej zachovanie), ktorého cieľom bude

36

finančne zvýhodňovať osobné účty týchto klientov. Výška dodatočnej dotácie na jedného
klienta bude určená celkovou sumou a analýzou počtu detí zo sociálne ťažkého prostredia.
Finančné prostriedky z grantového programu podporujúce deti sociálne neprispôsobivých
rodičov bude môcť samospráva / štátom určený opatrovateľ používať podľa lokálnych
podmienok v čo najväčší prospech dieťaťa. Variabilita použitia finančných prostriedkov tak
bude závisieť od lokálnych názorov volených predstaviteľov, ako aj ponuky programov pre
neprispôsobivých občanov v danej lokalite od rôznych inštitúcií, jednotlivcov, neziskových
organizácií a pod..
V prípadoch realizácie starostlivosti o osobný účet dieťaťa prostredníctvom samosprávy
bude musieť byť zákonom určená i konkrétna finančná čiastka spojená s financovaním
tejto činnosti (starostlivosti o osobný účet a vzdelávacie potreby dieťaťa). Táto činnosť by
mala byť financovaná z prostriedkov na osobnom účte študenta. Výška výdavkov na
starostlivosť o osobný účet študenta bude stanovená zákonom vo forme percenta (napr.
10 – 20 %; dnes sa za podobných podmienok napr. manažuje realizácia eurofondov).
Študent si bude týmto spôsobom akoby platiť starostlivosť o svoju osobu do veku, kedy
dosiahne vek potrebný na realizáciu právnych úkonov (18 rokov).
V tejto oblasti by mohli spolupracovať so samosprávou / štátom určeným opatrovateľom aj
ostatné štátne a samosprávne orgány, ktoré majú činnosť sociálnej politiky v náplni práce.

Špecializované inštitúcie v systéme vzdelávania
Fungovanie špecializovaných inštitúcií spojených so systémom vzdelávania ako sú napr.
metodicko-pedagogické centrá, štátne inštitúty, ústavy, či rôzne poradne, nebudú mať
v novom systéme v podobe ako fungujú dnes, žiadne opodstatnenie. Finančné prostriedky,
ktoré sú určené na ich prevádzkovanie by mali byť rozdelené medzi študentov
a poukázané na ich osobné účty.
V rámci systému však predpokladáme, že pokiaľ vznikne dopyt po týchto službách, budú si
ich môcť objednávať priamo licencované subjekty. To znamená, že licencovaný subjekt si
bude môcť zriadiť lokálne poradne, objednať psychologickú pomoc pre svojich študentov,
či objednať metodicko-pedagogické poradenstvo na individuálnej úrovni podľa reálnej
potreby. Rovnako certifikačné subjekty budú môcť využívať služby kvalitných
zamestnancov a špecialistov v oblasti merania a certifikácie. Tieto služby sa tak stanú
súčasťou ponuky licencovaných subjektov na trhu, prostredníctvom ktorých sa budú snažiť
konkurovať ostatným konkurenčným subjektom.
Politika štátu nebude zároveň brániť žiadnemu existujúcemu zriaďovateľovi financovať
a prevádzkovať služby dnes poskytované týmito inštitúciami na lokálnej úrovni, t.j. na
úrovni reálne potrebnej pre danú oblasť (napr. na krajskej alebo samosprávnej úrovni).
Tieto podporné služby budú zároveň zaradené do služieb, ktoré je možné financovať
z osobných účtov študentov. Na prevádzkovanie služby bude vydaná licencia Správcom
registra, ktorá by mohla byť udelená i iným dnes fungujúcim subjektom v tejto oblasti (napr.
v oblasti zdravotníctva – psychológovia, psychologické poradne a pod.).
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Úlohy samosprávy
Návrh systému vzdelávania neprinesie pre samosprávu výrazne iné zákonné povinnosti
v zmysle nových kompetencií, či financovania niektorých nových funkcií. Jedinou novou
povinnosťou bude zabezpečovanie správy osobných účtov študentov v prípade sociálnych
problémov. Financovanie tejto kompetencie bude zabezpečené prostredníctvom účtu
študenta a špeciálneho grantového programu štátu na podporu znevýhodnených skupín
(predpoklad existencie tohto programu vychádza z faktu, že už dnes štát financuje rôzne
typy aktivít, ktoré majú pomáhať sociálne neprispôsobivým občanom). Študent si týmto
spôsobom akoby službu starostlivosti u lokálnej samosprávy objednáva, pričom daná
objednávka je regulovaná pravidlami štátu (koľko finančných prostriedkov môže
samospráva minúť na danú starostlivosť – 10 – 20 %; ako dlho sa musí starať, ako bude
môcť starostlivosť outsorsovať a za akých podmienok a pod.).
Samospráva sa však bude musieť novému systému (v prípade jeho implementácie)
prispôsobiť aj iným spôsobom. Samospráva ako zriaďovateľ veľkého množstva
existujúcich licencovaných subjektov bude postavená pred riešenie niekoľkých nových
otázok vyplývajúcich z navrhovaného systému a to minimálne v príprave lokálnych
regulačných podmienok (napr. hygienických, bezpečnostných), rozhodovaniu sa
o manažmente škôl, rozhodovaniu sa o ponuke vzdelávania, o racionalizácií siete škôl v
dnešnej podobe, o potenciálnom vstupe inštitucionálnych investorov a podobne.
Úloha samosprávy môže byť zároveň aj motivačná v rámci celého návrhu systému. To
bude vyplývať z možností samosprávy dobrovoľne dofinancovávať osobné účty študentov
s trvalým pobytom na ich území, zaviesť motivačné štipendiá, realizovať lokálnu sociálnu
politiku podpory sociálne odkázaných rodín študentov prostredníctvom dotácií ich
osobných účtov a pod.. Tieto možnosti budú však na samotnom rozhodnutí samosprávy.
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6. Prechodné obdobie a nábeh reformy
V rámci návrhu nového systému vzdelávania sme v predchádzajúcich kapitolách
predstavili víziu fungovania systému regionálneho vzdelávania. Pokiaľ by sa našiel
spoločenský konsenzus ohľadom jej presadenia, resp. implementácie jej časti, je
nevyhnutné popísať i prechod z jedného systému na druhý.
Vopred avizujeme, že zmena jedného systému na druhý je náročný proces, ktorý bude
vyžadovať omnoho detailnejšiu analýzu a presnosť definovania jednotlivých krokov, ako je
možné zahrnúť do tejto práce.
V tejto kapitole preto popisujeme len hrubú a nedetailnú predstavu postupného nábehu
systému, ktorého konkrétna podoba môže byť zásadne odlišná a ovplyvnená mnohými
faktormi. Čitateľ by mal mať tento fakt pri čítaní tejto kapitoly na zreteli.
V rámci popisu implementácie navrhnutého systému vzdelávania sa zároveň nebránime
žiadnym pripomienkam a návrhom na zmeny v postupnosti, či v časovom slede.

6.1. Základné kroky pre realizáciu reformy
Vstupné informácie, analýzy a predpoklady
V rámci implementácie reformy bude nevyhnutné pripraviť dôsledné analýzy finančnej
situácie v oblasti regionálneho školstva. Cieľom detailných analýz bude získanie vstupných
údajov pre vznikajúcu správu registra, vstupné informácie o výške dotácie na jedného
študenta podľa jeho veku, vstupné informácie o počte subjektov zaradených v sieti škôl
a školských zariadení, počte študentov, ich osobných údajoch a pod.. Časové hľadisko
prípravy je odhadované na 6 -12 mesiacov.

Základné kroky prípravy implementácie reformy
Pre realizáciu reformy je nevyhnutné vytvoriť expertný tím, ktorý bude koordinovať všetky
typy aktivít v rámci prípravy reformy. Členmi tohto tímu by mali byť priamo zástupcovia
dotknutých subjektov, t.j. reprezentanti odborov, ZMOS-u, škôl, bánk, ostatných dotknutých
ministerstiev, zástupcovia odbornej verejnosti a pod. V rámci prípravy implementácie
reformy musí byť určený záväzný pracovný plán implementácie reformy.

Prijímanie legislatívy
Príprava legislatívy sa musí riadiť nasledovnými základným princípmi: jednoduchosť,
vytvorenie všeobecných pravidiel, nízka miera regulácie a administratívneho zaťaženia,
výrazná miera decentralizácie a dôraz na lokálne a individuálne riešenia. Legislatívny plán
musí byť prijatý tak, aby reforma mohla byť zrealizovaná v navrhnutých termínoch.
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Informačná kampaň o reforme
Implementácii reformy musí predchádzať informačná kampaň zameraná na obyvateľstvo,
učiteľov a riaditeľov škôl, zástupcov samosprávy, záujmové združenia, odbornú verejnosť
a všetky politické strany. V rámci informačnej kampane by sa mali používať všetky
dostupné prostriedky informovania verejnosti o termínoch a jednotlivých povinnostiach,
ktoré budú mať dotknuté subjekty (rodičia, licencované subjekty, certifikačné orgány,
samosprávy, zriaďovatelia a pod.).

6.2 Postupnosť realizácie – najdôležitejšie kroky
V rámci tejto práce predstavujeme novú víziu fungovania systému školstva v Slovenskej
republike. Vízia má charakter zásadnej zmeny vo vnímaní poskytovania služieb
vzdelávania. Zároveň si uvedomujeme, že súčasný systém fungovania regionálneho
školstva je výrazne verejným systémom, ktorý je ovplyvnený politickým rozhodovaním.
Z tohto dôvodu neočakávame, že navrhovaná vízia je uskutočniteľná naraz
Skôr ju vnímame ako konečný cieľ, na dosiahnutie ktorého je nevyhnutné vykonať
množstvo konkrétnych krokov, rozdelených do niekoľkým hlavných fáz:
1. Osobné účty študentov
2. Zmena systému poskytovania vzdelávania
3. Odštátnenie certifikácie a hodnotenia zo strany verejných autorít
Fáza 1. predstavuje kvantitatívnu zmenu vo využívaní finančných prostriedkov na
vzdelávanie. Považujeme ju za kľúčovú pri zmene fungovania systému vzdelávania,
zároveň ju nepovažujeme za ideologicky či názorovo motivovanú. Ide len o presun dôrazu
z financovania infraštruktúry vzdelávania na financovanie osobného vzdelávania študenta.
Fázu 2 a 3 považujeme za kvalitatívne zmeny v rámci navrhovaného systému. Ich
implementácia je z nášho pohľadu rovnako dôležitá, avšak v rámci nej je už možné
kombinovať viaceré ideologické prístupy a názory na správu vecí verejných.
Popis fungovania systému po implementácii fázy 1 je popísaný v kapitole 1. Popis
fungovania systému po implementácii fázy 2 je popísaný v kapitole 2 a 3. Popis fungovania
systému po implementácii fázy 3 je popísaný v kapitole 4.
Fáza 1: Osobné účty študentov
Prostredníctvom zavedenia osobných účtov študentov nastane zmena paradigmy
financovania vzdelávania. Nastane prechod od systému financovania školskej
infraštruktúry (budovy, personál, investície) k systému financovania vzdelávacích potrieb
študentov a teda financovaniu služby vzdelávania. Ústrednou témou sa týmto spôsobom
stanú vzdelávacie potreby študentov.
Zavedenie osobných účtov so sporiacim charakterom zároveň vytvára tlak na
rozhodovanie rodičov o vzdelávaní svojich detí, vyhľadávaní najefektívnejších možností
vzdelávania (pozn.: POZOR bez implementácie fáz 2 a 3 v obmedzenej miere)
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a uvažovaní o potrebnosti konkrétneho obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb trhu
práce.
Možnosť úspor vnáša do systému časovú preferenciu, t.j. prepojenie reálnej spotreby
finančných prostriedkov k momentu, kedy študent daný poznatok potrebuje, vzhľadom na
svoju predstavu budúcnosti. Možnosť úspor vnáša zároveň do systému možnosť realizácie
slobodného rozhodnutia o nepotrebnosti niektorých vzdelávacích služieb z hľadiska
konkrétneho občana (možnosť následného využitia finančných prostriedkov na úsporu na
dôchodok, ďalšie vzdelávanie, resp. medzigeneračný prenos finančných prostriedkov na
vzdelávacie služby).
BOX č. 4: Možné alternatívy rozhodovania sa spotrebiteľov o vzdelávaní

Pre lepšiu predstavu uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov:
Situácia 1: Pri možnosti výučby druhého jazyka môže študent vo veku 16 rokov urobiť
rozhodnutie (prípadne rozhodne spolu s rodičmi, resp. rozhodnutie zrealizujú sami rodičia),
že sa ho nebude učiť a ušetrí týmto finančné prostriedky; po nástupe do pracovného
pomeru zistí, že druhý jazyk potrebuje a tak si z ušetrených finančných prostriedkov doplatí
za kurz, ktorý aktuálne potrebuje.
Situácia 2: Študent sa vo svojom veku 16 rokov rozhodne (prípadne rozhodne spolu
s rodičmi, resp. rozhodnutie zrealizujú sami rodičia), že si nezaplatí niektoré kurzy
vzdelávania, ktoré poskytuje jeho vzdelávacia inštitúcia a radšej si priplatí za iný kurz, ktorý
má reputáciu kvality. Tým získa konkurenčné postavenie voči ostatným spolužiakom na
trhu práce. Pokiaľ týmto spôsobom neušetrí žiadne finančné prostriedky, nebude si môcť
v budúcnosti priplatiť zo svojho účtu na ďalšie vzdelávanie, ak napr. zistí, že potrebuje
druhý jazyk.
Rozhodnutia študentov (spoločné rozhodnutie študentov a rodičov, resp. plné rozhodnutie
rodičov), nerealizovať nákup niektorých vzdelávacích služieb môžu byť motivované
rôznymi dôvodmi, ako a) zváženie nepotrebnosti daných poznatkov, b) existujúca
dostupnosť získania poznatkov zadarmo alebo za nižšiu cenu (napr. vo forme kurzov na
internete), c) dostupnosť iných alternatív vzdelávania (napr. knižnica, internet, služby
spolužiakov, učivo nie je potrebné kupovať, pretože je voľne prístupné. Týchto príkladov je
veľmi veľa - napr. systém Duolingo (http://www.duolingo.com/) alebo samotné voľné kurzy
prestížnych
univerzít
prehľad
voľných
kurzov
na
http://www.bdpadetroit.org/portal/index.php?Itemid=20&catid=29:education&id=57:moocs-top-10-sites-forfree-education-with-elite-universities&option=com_content&view=article),
nákup
konzultácií, nie celého vyučovacieho procesu) a pod.
Osobné účty zároveň umožňujú študentom, spolu s ich rodičmi definovať cenu vzdelávania
tým, že ako spotrebitelia budú realizovať priame rozhodnutia o nákupe ponúkaných služieb
(v prípade plnej implementácie fázy 2 na vysoko konkurenčnom trhu), čím sa definuje ich
relatívna vzácnosť na trhu.
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Osobný účet študenta zároveň informuje rodičov a študentov o tom, že vzdelanie nie je
zadarmo a že má určitú vzácnosť, ktorú svojim rozhodovaním ovplyvňujú (výberom /
nevýberom ponúkanej možnosti).
Zmenou paradigmy financovania vzdelávania z podpory vzdelávacej infraštruktúry na
podporu vzdelávacích potrieb študenta prostredníctvom osobných vzdelávacích účtov sa
zároveň rieši súčasná diskusia o podpore financovania verejných škôl na úkor súkromných
a cirkevných škôl, či preferovanie financovania odborného vzdelávania voči iným formám
vzdelávania. Štát totiž v prípade zmeny paradigmy prestáva financovať akúkoľvek
infraštruktúru (verejnú či súkromnú, obsahovo takú alebo onakú) a zameriava sa na
podporu vzdelávacích potrieb študenta, ktorý si následne vyberá z ponuky na trhu.
Fáza 2: Zmena systému poskytovania vzdelávania
Implementácia tejto fázy je nevyhnutná pre celkovú efektívnosť systému. Fáza č.1 vytvára
motiváciu na strane rodičov vyhľadávať najefektívnejšie metódy a možnosti vzdelávania
pre svoje deti zo strany spotrebiteľa. Fáza 2 umožňuje vytvoriť rôznorodú ponuku týchto
možností, lokálnu flexibilitu ponuky voči preferenciám nositeľov finančných prostriedkov,
ako aj možnosti rôznych kombinácií ponuky vzdelávacích služieb.
Implementácia Fázy 2 môže mať zároveň rôzne podoby. V navrhnutom systéme
predstavujeme víziu voľného trhu vzdelávania na Slovensku. Faktom je, že i posun
smerom k takto načrtnutému ideálnemu stavu, by mal podľa nášho názoru pozitívny dopad
na vzdelávací systém. Čím flexibilnejšie možnosti bude mať študent, resp. jeho rodič pri
nakladaní s finančnými prostriedkami určenými na jeho vzdelávacie potreby, tým vyššia
spokojnosť s vynaložením prostriedkov zo subjektívneho hľadiska daného študenta môže
nastať.
Študent, resp. rodič bude mať zároveň možnosť hodnotiť efektívnosť vynaloženia
finančných prostriedkov voči dosiahnutým výsledkom, čím sa môže následne systém
automaticky vyvíjať a zlepšovať. Vývoj a zlepšovanie systému by boli výsledkom
spokojnosti zákazníkov (študentov, rodičov) a neboli by primárne závislé od politického
rozhodovania.
V rámci fázy 2 nevylučujeme možnosť aktívneho pôsobenia verejných inštitúcií (štát,
samospráva) v poskytovaní vzdelávacích služieb. Tie budú mať len rovnaké postavenie
ako iné licencované subjekty, ktorým budú konkurovať v ponuke vzdelávania.
Fáza 3: Odštátnenie certifikácie a merania zo strany verejných autorít
Fáza 3 je celkovým obmedzením pôsobenia štátu nad formou a obsahom vzdelávania.
Prestavovaný návrh tejto fázy počíta s predpokladom, že štát vynucuje od občanov istú
základnú úroveň vzdelania, za ktorú považujeme vedomosti v oblasti písania, čítania
a počítania. V súvislosti s vynucovaním uvedených základov musí štát v danej oblasti
pripraviť výstupnú kontrolu dosiahnutia znalostí v podobe štátnej vzdelávacej skúšky.
Ostatné formy testovania a certifikácie obsahu vzdelávania ponechávame v navrhnutej
vízii v kompetencii špecializovaných subjektov, ktoré sa profesionálne meraním
a certifikáciou zaoberajú, tak ako je popísané v kapitole 4.
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6.3 Základné črty prechodného obdobia
V rámci návrhu víze vzdelávania počítame s plynulým a neradikálnym prechodom
z jedného systému na systém druhý. Vopred pripúšťame, že prechodné obdobie bude
zároveň výrazne ovplyvnené politickým rozhodovaním. V tejto kapitole popíšeme
prechodné obdobie týkajúce sa zmeny paradigmy financovania vzdelávania (fáza 1)
a následne prechodné obdobie týkajúce sa zmeny systému poskytovania vzdelávania
a odštátnenia systému certifikácie a merania (fáza 2 a 3). Popis nebude detailný a bude
skôr zameraný na popis výziev, ktorým budú musieť realizátori transformácie systému
vzdelávania čeliť. V prvom stĺpci nižšie uvedenej tabuľky popíšeme vždy danú výzvu,
niekedy doplnenú o otázky a v druhom stĺpci uvedieme príklad toho, ako by sa daný
problémom mohol riešiť podľa nášho názoru (nevylučujeme však i iné možnosti riešenia).
V rámci prechodného obdobia je možné niektorú časť študentov, ktorých by sa zmeny
týkali, zo zmien priamo vynechať (na základe politického arbitrárneho rozhodnutia).
Uvedomujeme si, že pri prechode z jedného systému na druhý nevyhnutne vznikajú
arbitrárne rozhodnutia, ktoré budú musieť byť prijaté a z povahy ktorých bude vyplývať, že
časť študentov vyňatá zo zmien nebude mať úplne rovnaké možnosti a príležitosti, ako
druhá časť študentov. Týmto študentom však musí byť zaistená možnosť plnohodnotného
dokončenia začatého štúdia v starom systéme. Z uvedených dôvodov navrhujeme
zároveň, aby bola zmena realizovaná v čo najkratšom možnom období (napr. 2 rokov).
Medzi základné výzvy, ktoré popisujú prechodné obdobie zmeny paradigmy financovania
vzdelávania patria podľa nášho názoru nasledujúce problémy.
Tabuľka 2: Prechodné obdobie týkajúce sa zmeny paradigmy financovania vzdelávania

Výzva

Príklad riešenia

Koho sa reforma nebude
týkať? (resp. od akého veku
budú študenti do reformy
zahrnutí)?

Do reformy nebude zahrnutý študent, ktorý v čase nábehu reformy
nastupuje do 3. ročníka strednej školy, resp. dosiahol vek ekvivalentný
tomuto dátumu; 17 rokov

Zabezpečiť
študentom
vyňatým z reformy možnosť
doštudovať za rovnakých
podmienok,
ako
pred
implementáciou reformy

Zachovanie financovania škôl a školských zariadení vo forme súčasného
modelu pre študentov od 17 rokov, resp. od 3. ročníka ich štúdia; ideálne
len v rámci možností v danom mieste štúdia, t.j. nejednalo by sa
automaticky o zachovanie celej vzdelávacej inštitúcie, ale len
o zachovanie konkrétnej študijnej možnosti v rámci školskej siete
v definovanej lokalite (napr. kraj/mesto/obec).

Vznik osobných vzdelávacích
účtov študentov

Najneskorší termín dobrovoľného zriadenia osobného účtu vždy do 31.01.
v roku spustenia reformy; stanovenie termínu povinného zriadenia
osobného účtu Správcom registra a prevod účtu pod správu samosprávy
v prípade nezáujmu rodičov vždy do 31.03. v roku spustenia reformy.

Definovanie výšky príspevku

Všeobecný (základný) príspevok na jedného študenta bude odvodený od
celkovej určenej sumy na vzdelávanie (zníženej o dotácie na študentov
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fungujúcich podľa starého systému a zníženej o financie na fungovanie
inštitúcií v rámci starého systému, resp. v nadväznosti na hĺbku realizácie
reformy vo fázach 2 a 3), rozpočítanej na počet študentov.
Definovanie základnej dotácie pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami.
Financovanie
politiky
prospechových a talentových
štipendií (Aké typy štipendií
budú existovať? Ako budú
financované?
Na
akých
princípoch? Kto ich získa?)

Politickí predstavitelia sa môžu rozhodnúť financovať niektoré potreby
študentov vo vyššej miere na základe napr. sociálneho, minoritného alebo
talentového štipendia. Výška štipendia sa určí na rok a rozpočíta sa
medzi študentov podľa vopred definovaných kritérií. Medzi kritériá
môžeme zaradiť prospech, meranie talentu v určitej oblasti (napr.
športové výsledky, kultúrna zručnosť), príjem rodičov a pod.. Konkrétna
výška príspevku bude pridelená študentovi na základe toho, či spadá pod
definované kritérium alebo na základe dosiahnutých výsledkov, či
kombináciou oboch. Finančné prostriedky sa môžu získať z dnes
existujúcich programov (napr. rómska problematika, podpora mládeže
a športu a pod.).

Termín úhrady prvej finančnej
alokácie na osobný účet
študenta

napr. do 30.8. daného roka

Forma úhrad na osobný účet
študenta

štvrťročne / polročne

Kontrola využívania financií
z osobných
účtov
v prechodnom období (Čo
všetko kontrolovať? Akým
spôsobom a aké reštrikcie
spojené
s prechodným
obdobím
je
potrebné
vytvoriť?)

Možnosť rozhodovania o finančných prostriedkoch už bude obmedzená
výškou a frekvenciou finančnej alokácie osobného účtu (peniaze občan
neposkytne licencovanému subjektu naraz, ale postupne, čím si odskúša
jeho kvalitu, serióznosť a spokojnosť; v prípade nekvalitného subjektu
smeruje ďalšie peniaze iným subjektom za podobné/iné služby).
Správca registra musí poskytnúť databázu oprávnených subjektov
s identifikátorom bankám, ktoré skontrolujú existenciu subjektu.
Možnosť obmedzenia platieb v hotovosti v prechodnom období.
Súhlas vlastníka licencie pri udelení licencie s podmienkou vrátenia
finančných prostriedkov, resp. zložením menšej zálohy (záloha podľa typu
licencie – inštitúcia/kurz) v rámci prechodného obdobia. Pozn.: Tu je

dôležité upozorniť, že s prípadným zánikom subjektu poskytujúceho
vzdelávanie, nezanikajú nevyhnutne odovzdané poznatky študentovi,
ktorý ich na vzdelanie vynaložil; inými slovami zánik subjektu nie je
tragédia (poznatky ostávajú a poskytujú ich rôzne subjekty). Z tohto
hľadiska nemusí byť kontrola veľmi prísna; možnosť rozhodovať
o vzdelávaní a nie o fungovaní inštitúcií vytvára dostatočné
samoregulačné kontrolné mechanizmy pre jednotlivcov.

Prechodné obdobie týkajúce sa zmeny systému poskytovania vzdelávania
a odštátnenia systému certifikácie a merania
Ako presne bude vyzerať prechodné obdobie závisí od rozhodnutia verejných autorít,
predovšetkým toho, ako rozsiahlo budú realizovať navrhnutú víziu vzdelávania. V prípade
výlučnej zmeny paradigmy financovania vzdelávania, nebude podľa nášho názoru
účinnosť systémovej zmeny vzdelávania dostatočne zásadná. Základným dôvodom je, že
ponuka vzdelávacích aktivít by sa nemohla dostatočne flexibilne prispôsobovať zmenám
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na strane rozhodovania o financovaní vzdelávania. Napr. tradičné vzdelávacie inštitúcie
(školy, školské zariadenia) by neboli vystavené konkurencii vzdelávacej ponuky, čo by
vyvolávalo nižšiu kvalitatívnu zmenu systému.
Zmeny vo fáze 2 a 3 (na strane fungovania vzdelávacích inštitúcií) majú význam
i vzhľadom na potrebu podpory flexibility poskytovania vzdelávania, ktorá posilní zmenu
financovania z inštitucionálneho financovania školstva na financovanie vzdelávacích
potrieb študentov. Preto je aspoň čiastočná implementácia navrhnutej vízie pri poskytovaní
vzdelávania nevyhnutná.
Z tohto hľadiska sme zadefinovali základné výzvy, ktoré popisujú prechodné obdobie
týkajúce sa zmeny systému poskytovania vzdelávania a odštátnenia systému certifikácie
a merania.
Tabuľka 3: Prechodné obdobie týkajúce sa zmeny systému poskytovania vzdelávania a odštátnenia
systému certifikácie a merania

Výzva:

Príklad riešenia

Paralelné
fungovanie
nového a starého systému
(Aké finančné prostriedky
budú vyčlenené? Aké
inštitúcie
súčasného
systému budú naďalej
fungovať?
Ako
ich
budeme financovať?)

V rámci prechodného obdobia, napr. 2 rokov, môže byť časť finančných
prostriedkov určená na financovanie škôl a školských zriadení zachovaná
podľa pôvodného systému, avšak bez garancie existencie danej inštitúcie
– zriaďovateľ sa bude môcť rozhodnúť zlúčiť triedy rôznych škôl v rámci
kraja/mesta. Takto určené finančné prostriedky nebudú započítané do
určenia celkových financií na všeobecný príspevok na osobný účet
študentov do 17 rokov.

Inštitúcie
v novom
systéme
vzdelávania
(právne formy, regulačné
opatrenia,
regulácia
manažmentu škôl, hĺbka
decentralizácie
rozhodovania, odštátnenie
subjektov,
vznik
spoločných podnikov –
inštitucionálni investori,
pravidlá
fungovania
inštitúcií, administratívne
povinnosti
inštitúcií,
udelenie licencie, atď.)

Popis riešenia danej výzvy, ktorý zastávame, sa nachádza v kapitole 3.
Možnosť implementácie návrhu popísaného v kapitole 3 považujeme za
reálnu v rámci prechodného obdobia 2 rokov.

Povinné vzdelávanie (Aký
bude rozsah? Ako bude
financované?
Bude
zakázané
financovať
nejaké
formy
vzdelávania?)

Rozsah povinného vzdelávania môže byť určený jednoduchým pravidlom:
písať, čítať, počítať. Na tento účel budú musieť rodičia vynaložiť finančné
prostriedky z osobného účtu študenta povinne, avšak len v zmysle
dosiahnutia daného cieľa. To znamená, že forma dosiahnutia cieľa, za
ktorú rodič zaplatí, bude ponechaná na výber rodičov. Štát bude
prostredníctvom certifikácie a merania definovať úroveň znalostí študenta
na výstupe prostredníctvom štátneho certifikátu.

Existujúce subjekty poskytujúce vzdelávanie môžu získať licenciu
automaticky (napr. oznámením, či jednoduchou žiadosťou).

Základný princíp vychádza z vysokej miery decentralizácie rozhodovaní,
z rovnosti príležitostí a spolupráce so súkromným sektorom.

Nevylučujeme, že povinnosť vzdelávania sa môže v rámci systému
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rozrásť. Nepresadzujeme však jej zníženie.

Nové
formy
ponuky
v systéme vzdelávania paralelné
fungovanie
s pôvodným
systémom
vzdelávania (Kto bude
môcť učiť? Čo budú môcť
učitelia robiť? Kto môže
byť učiteľom?)

Náš návrh vychádza z princípu slobodného rozhodovania učiteľov
a podporenia konkurencie vo forme praktického odovzdávania skúseností
profesionálmi. Učitelia si budú môcť zriaďovať vlastné kurzy a ponúkať ich
rôznym školám. Ponúkať kurzy budú môcť i rôzne iné organizácie (NGO,
firmy). Rozhodnutie, kto bude učiť a aké kurzy, bude v kompetencii
zriaďovateľa a manažmentu školy.
Navrhovaný systém umožní získať licencie i novým subjektom, ktoré môžu
vzniknúť ako konkurencia tradičným školským zariadeniam a inštitúciám.
Ponuka vzdelávania sa tak môže postupne obohatiť o rôzne formy
vzdelávania s rôznym obsahom vzdelávania, pri paralelnom fungovaní
starého systému vzdelávania.

Ponuka špecializovaných
foriem financovaných zo
zdrojov
určených
na
špeciálne
potreby
študentov (Kto ju bude
zabezpečovať?
Akou
formou
bude
zabezpečená? Z čoho sa
bude financovať?)

Navrhovaný systém umožní získať licencie pre poskytovanie daného
vzdelávania existujúcim učiteľom (napr. špecializovaným učiteľom,
trénerom, hudobným majstrom, a pod.), ale i novým subjektom, ktorí
o dané vzdelávanie prejavia záujem (napr. NGO venujúca sa rómskej
problematike). Takto vzniknuté formy vzdelávania (kurzy) ponúkajú dané
subjekty rôznym existujúcim, ale i novovzniknutým zriaďovateľom, ktorí
rozhodujú o ich zaradení do procesu vzdelávania (napr. vytvorením
športovej triedy na škole alebo vzdelávaním hygienických návykov detí na
základe objednávky samosprávy, ktorá spravuje osobné účty študentov zo
sociálne znevýhodneného prostredia, či zriadením kurzov pre deti so
špeciálnymi potrebami a pod.).

Systém
certifikácie
a merania a paralelné
fungovanie systémov (Aká
certifikácia bude povinná?
Do akej miery bude môcť
súkromný
sektor
konkurovať
štátnej
certifikácií?
Akým
spôsobom
bude
certifikácia realizovaná?
Aké bude prechodné
obdobie?
Ako
budú
certifikáty uznávané? Aké
nároky bude mať systém
na certifikované subjekty?)

V rámci riešenia tohto problému je možné zrealizovať niekoľko kombinácií
riešení, ktorých predpokladom je i možnosť paralelného fungovania
rôznych systémov certifikácie: a) existencia len štátnej formy certifikácie,
b) existencia štátnej formy certifikácie v konkurencii so súkromným
sektorom, c) existencia len štátnej formy certifikácie realizovaná
súkromným sektorom, d) existencia štátnej aj súkromnej certifikácie
realizovaná súkromným sektorom, e) úplné odštátnenie certifikácie.
Financovanie certifikácie predpokladáme z prostriedkov na osobných
vzdelávacích účtoch študentov, a to pri všetkých vyššie uvedených
možnostiach. Cena certifikácie pri štátnej certifikácií je určená MŠ SR. Pri
súkromných certifikátoch je určená subjektom, ktorý certifikáciu realizuje.
Uznanie certifikátov je predmetom ponuky certifikačného subjektu (subjekt
môže ponúkať medzinárodne / národne uznávaný certifikát, certifikát
uznávaný podnikateľským sektorom, vysokými školami a pod.), ktorý
preukáže pri udelení licencie na realizáciu certifikácie.
Pre získanie licencie bude musieť subjekt certifikácie podstúpiť
preukázanie len základných podmienok o svojej existencii. Nevylučujeme
ale aj udelenie licencie na základe predložených projektov s objektívne
definovanými kritériami, hlavne v prípade, že štát obmedzí určitým
spôsobom možnosti nakladania finančných prostriedkov z osobných účtov
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študentov (viď. kapitola 1.4)

Základné úlohy štátom zriadenej Správy registra
V prípade zmeny paradigmy financovania regionálneho školstva a aspoň čiastočných
zmien v poskytovaní vzdelávania bude nevyhnutné, aby novozriadená Správa registra
zabezpečovala plynulý prechod zo starého systému do nového systému vzdelávania.
Medzi základné povinnosti Správy registra (podľa hĺbky realizácie systémovej zmeny
vzdelávania) budú patriť minimálne:
a) komunikácia s bankami, prípadne kartovými spoločnosťami o zriaďovaní osobných
účtov klientov (v prípade variantu bankových účtov a platobných kariet),
b) registrácia služieb poskytovateľov vzdelávania,
c) registrácia certifikačných inštitúcií,
d) vykonávanie kontroly nad dodržiavaním zákonných ustanovení o nakladaní s
finančnými prostriedkami, ako aj o fungovaní systému.

Komunikácia s bankami (kartovými spoločnosťami) – (v prípade variantu s bankovými

účtami) musí prebiehať na čo najkratšej časovej báze v zmysle zriaďovania osobných
účtov klientov. Správca registra musí mať zároveň na základe analýzy presnú databázu
všetkých detí – občanov Slovenskej republiky, ktorých sa bude reforma týkať (napr. vo
veku do 16 rokov). Správca registra bude operatívne porovnávať zakladanie osobných
účtov študentov s existujúcou databázou a bude zverejňovať v denných intervaloch na
internetovej stránke, kto si môže v banke ešte zriadiť osobný účet tak, aby sa zamedzilo
zriadeniu duplicitných účtov tej istej osoby u viacerých bánk.

Príprava online rozhrania ( v prípade variantu s on-line osobnými účtami) – príprava on-line
rozhrania pre vytvorenie on-line osobných štátnych účtov študentov.

Registrácia služieb poskytovateľov vzdelávania - registrácia služieb bude prebiehať

v niekoľkých kolách. V prvom kole budú vystavené licencie pre existujúce školy a školské
zariadenia, resp. pre ich zriaďovateľov na základe jednoduchej žiadosti, oznámenia.
V druhom kole budú vystavované licencie tým žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky
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definované zákonom a budú poskytovať priamo vzdelávacie služby – nové školy, učitelia,
poskytovatelia kurzov (zákon presne vymedzí, čo znamená poskytovanie vzdelávacej
služby). V treťom kole budú môcť o licenciu požiadať noví poskytovatelia doplnkových
vzdelávacích služieb (ubytovanie, stravovanie, učebné pomôcky a pod. – zákon presne
určí rozsah prijímateľov).
Správca registra musí vytvoriť databázu identifikačných čísiel týchto subjektov. Tú
v prípade variantu s bankovými účtami poskytne i všetkým bankám zapojeným do
systému. Identifikačné číslo bude slúžiť pri realizácií bezhotovostnej platby ako variabilný
symbol (resp. určitý identifikátor). Zadaním symbolu sa tak zároveň bude môcť
skontrolovať oprávnenosť získania finančných prostriedkov z osobného účtu študenta pre
poskytovateľa vzdelávacej služby.

Registrácia služieb certifikačných subjektov – registrácia certifikačných subjektov bude

prebiehať v podobnom systéme ako registrácia ostatných subjektov. Agentúry budú musieť
splniť všetky podmienky definované zákonom, na základe čoho získajú licenciu.
Registrácia a pôsobnosť certifikačných subjektov bude môcť fungovať i pred oficiálnym
spustením nového systému vzdelávania a jeho financovania.

Vykonávanie kontroly – Správca registra bude vykonávateľom kontroly dodržiavania
podmienok fungovania systému definovaných zákonom. V rámci svojej kompetencie musí
mať práva súvisiace s odňatím a pridelením licencie, financovaním osobných účtov a
kontrolou nakladania s týmito prostriedkami zo strany občanov, kontrolou využívania
finančných prostriedkov z osobných účtov študentov poskytovateľmi vzdelávacích služieb
definovaných v medziach zákona. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu Správcu registra
bude Ministerstvo školstva SR. Rozhodnutie Ministerstva školstva SR bude následne
konečné.
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ukazovateľov

A. Úvod
Stav regionálneho školstva na Slovensku je už dlhodobo vnímaný ako laickou, tak
i odbornou verejnosťou, ako neuspokojivý. Napriek mnohým reformám sa stav tejto oblasti
– vzdelávanie študentov - dlhodobo nemení k lepšiemu. To negatívne vplýva ako na
samotných recipientov vzdelávania (žiakov), tak i na poskytovateľov tejto služby
(vzdelávacie inštitúcie, učitelia).
Predkladaná stručná analýza stavu regionálneho školstva je prílohou dokumentu „Vízia
systému vzdelávania študentov základných a stredných škôl v 21. storočí“, ktorý popisuje
systematickú zmenu vo financovaní a vo fungovaní vzdelávania na Slovensku z pohľadu
jeho financovania, spôsobu prerozdeľovania finančných prostriedkov, rozhodovania
o finančných prostriedkoch, ako aj fungovania poskytovania vzdelávacích služieb
a definovania výstupov vzdelávania.
Predkladaná analýza nemá za cieľ pokryť všetky oblasti a všetky problémy, ktoré
v regionálnom školstve dnes existujú. Jej cieľom je poukázať len na niektoré a to len veľmi
základné trendy, ktoré ovplyvňujú stav súčasného systému vzdelávania.
Analýza zároveň nadväzuje na mnohé štúdie, ktoré sa problematike venujú a snaží sa
z nich vybrať to, čo autori považujú za dôležité. V predkladanej analýze sa preto primárne
pozrieme na to, v akom stave je dnes regionálne školstvo a ako sa vyvíjal počet žiakov
a študentov na základných a stredných školách v rokoch 2008 – 2012. Zároveň sa
zamyslíme nad potenciálnym počtom študentov v blízkej i dlhšej perspektíve v kontexte
demografickej prognózy. Stručne popíšeme existujúci stav financovania regionálneho
školstva a pokúsime sa definovať celkovú výšku finančných prostriedkov, ktoré dnes
smerujú do regionálneho školstva.
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B. Reformy školstva od roku 1990 po súčasnosť
Pre lepšie pochopenie súčasného systému regionálneho školstva je dobré pozrieť sa na
jeho vývoj od roku 1990 po súčasnosť v podobe stručného zhrnutia. Za 23 rokov prešiel
školský systém na Slovensku viacerými reformami. Tieto reformy mali za cieľ vyriešiť
dlhotrvajúce problémy slovenského školstva, no v skutočnosti jeho neuspokojivý stav
pretrvával.
Po páde socialistického režimu bolo potrebné vykonať výrazné zmeny v systéme
slovenského školstva. Na základe potreby transformácie tohto systému vznikol projekt
„Duch školy“. Tento projekt umožnil vznik súkromných a cirkevných škôl, zmodernizoval
metódy výučby a požadoval vykonanie ďalších reforiem.
V roku 1991 bol na základe návrhov expertných komisií predložený návrh projektu
„Obnova a rozvoj slovenského vzdelávacieho systému do roku 2000“. V roku 1994 začali
práce na druhom reformnom projekte s názvom „Konštantín“. Tento projekt bol dokončený
v auguste 1994, kedy bol predstavený pod názvom „Národný program výchovy
a vzdelávania“. Po nástupe novej vlády bol však projekt zastavený a v systéme
slovenského školstva neboli až do nástupu nasledujúcej vlády vykonané žiadne významné
systémové zmeny.
Po nástupe ďalšej vlády v roku 1998 bol do vládneho programového vyhlásenia zahrnutý
zámer vytvoriť dlhodobú koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania. Tá sa mala stať
základom rozvoja školstva na nasledujúcich 15-20 rokov, pričom tento projekt nemal byť
ohrozený ani striedaním vlád. V roku 1999 bol v súlade s týmito zámermi vypracovaný
projekt „Milénium“.
V roku 2001 bol na základe verejnej diskusie k tomuto programu vytvorený „Národný
program výchovy a vzdelávania v SR“. Tento program bol schválený v roku 2002 a v tom
istom roku ho nová vláda začlenila do svojho programového vyhlásenia. V nadväznosti na
tento program bola v roku 2003 zahájená decentralizácia školstva a zaviedlo sa
normatívne financovanie.
V roku 2008 bol prijatý tzv. školský zákon. Jeho základným prvkom je, že výchova
a vzdelávanie na školách sa uskutočňuje prostredníctvom výchovno-vzdelávacích
programov. Popri spoločných osnovách pre všetky školy si tiež každá škola mohla
definovať časť svojho učiva, čo prispelo k určitému zvýšeniu voľnosti škôl.
Zákon tiež ustanovil desaťročnú povinnú školskú dochádzku, s možnosťou zaradenia žiaka
do nultého ročníka. Nový zákon posilnil výučbu cudzích jazykov a informačných
a komunikačných technológií. Zákon tiež zosúladil dosiahnuté stupne vzdelania
s medzinárodnou klasifikáciou ISCED. Zákon zaviedol aj možnosť individuálneho
vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole.
Ďalšou výraznou zmenou vo fungovaní systému školstva bolo prijatie zákona o odbornom
vzdelávaní v roku 2009. Ten si kládol za cieľ zvýšiť relevantnosť odbornej výchovy
a vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. Tento zákon tiež vytvoril
priestor pre zapojenie sa zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov a súkromného
investičného kapitálu do systému odborného vzdelávania a prípravy.
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V roku 2009 boli tiež ustanovené podmienky pre profesijný rast pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v kariérnom systéme. V tomto roku bol
zavedený súbor pravidiel kariérneho postupu a motivačného ohodnotenia. Zákon zaviedol
napríklad aj poskytovanie voľna na účasť na vzdelávaní alebo na vykonanie atestačnej
skúšky. Hlavným zámerom zákona tak bolo motivovať pedagogických a odborných
zamestnancov k odbornému rastu.
Od 1. septembra 2013 budú v účinnosti revidované Štátne vzdelávacie programy (ŠVP).
Ich hlavnou zmenou je transformácia pôvodných 83 ŠVP do 23 ŠVP. Zmenou je tiež fakt,
že ŠVP budú vytvorené osobitne pre všeobecnovzdelávaciu zložku a osobitne pre odborné
vzdelávanie a prípravu. Niektoré zmeny budú spoločné pre všetky rámcové učebné plány,
pričom najväčšou zmenou je zmenený pomer hodín medzi všeobecným a odborným
vzdelávaním.
Systém duálneho vzdelávania na území SR – teória a prax
Duálne vzdelávanie - kombinácia teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického
odborného vzdelávania u zamestnávateľa - sa v celej Európe považuje za najlepšie
riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a je kľúčovým faktorom úspešnej hospodárskej
politiky vyspelých štátov. Zároveň predstavuje hlavný nástroj na znižovanie
nezamestnanosti mladých ľudí. Bývalá vláda prijala ešte v marci 2015 nový zákon o
odbornom vzdelávaní a príprave, s deklarovaným účelom zvýšenia prepojenosti potrieb
trhu práce s kurikulom vyučovaným na slovenských školách.9 Spolu s novou legislatívou
bol iniciovaný Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania, so strategickým
cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách
(SOŠ) a vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania. Národný projekt bol prioritne zameraný na odbory ako hutníctvo,
strojárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo a podobne.
Počas prípravy tejto legislatívy boli zohľadnené nasledujúce skutočnosti:
Definícia
Duálne vzdelávanie (DV) sa často definuje ako „systém odborného vzdelávania a prípravy

na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre
povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického
vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho
zamestnávateľa“.10 Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch
zamestnávateľa. V závislosti od technického a technologického zamerania a vybavenia
zamestnávateľa sa mení pomer vyučovacích hodín, ktoré študenti absolvujú v priestoroch
školy a u zamestnávateľa.

9

Zákon č. 61/2015 Z. z.
Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, dostupné na:
http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania
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Subjekty a kompetencie
Za subjekty a hlavných partnerov systému DV možno považovať zamestnávateľov, školy a
žiakov. Partnerské vzťahy medzi jednotlivými subjektmi sú regulované na zmluvnom
základe. Vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom je definovaný vo forme učebnej zmluvy,
ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu
žiaka. Rovnako dôležitým aspektom systému DV je vzťah medzi školou a
zamestnávateľom, regulovaný na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje
najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou,
teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické
vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady späté s jeho
realizáciou. Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva pod vedením
majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora, konkrétne formou
odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací
predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a osnov špecificky
vytvorených pre systém DV. Majoritná časť teoretického kurikula zvyčajne spadá pod
kompetenciu odborných škôl. Certifikáciu (osvedčenie) o spôsobilosti zamestnávateľa
poskytovať praktické vyučovanie v systéme DV vydáva na základe žiadosti
zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k
odboru štúdia, v ktorom chce zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie.
Spôsobilosťou poskytovať praktické vyučovanie v systéme DV sa predovšetkým myslí
materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie
v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní. Zároveň sa ňou
rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym
vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a osnovami pre systém DV.
Benefity verzus nevýhody
Ako najväčšia výhoda systému DV sa v európskom kontexte spomína najmä schopnosť
riešiť nezamestnanosť mladých ľudí, keďže tento systém plne zabezpečuje adekvátnu
satisfakciu potrieb a požiadaviek zamestnávateľa vzdelávaním a prípravou žiaka na výkon
povolania. Za hlavnú príčinu vysokej nezamestnanosti mladých ľudí sa majoritne považuje
nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov. V súčasnosti
je tento nesúlad jednou z charakteristických nevýhod mladých ľudí vstupujúcich na trh
práce. Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie systémom DV priamo u
zamestnávateľa môže preto zohrať nezastupiteľnú úlohu v zlepšovaní negatívneho trendu
zamestnanosti mladých ľudí. Je súčasne aj nástrojom pre zosúladenie počtu absolventov
odborného vzdelávania v jednotlivých učebných odboroch a študijných odborov s
potrebami trhu práce, keďže príprava žiaka v systéme DV v reálnych podmienkach
zamestnávateľa výrazne skracuje dobu dosiahnutia výkonu a efektivity práce absolventa
školy na úroveň výkonu a efektivity práce zamestnancov s niekoľkoročnou praxou.
Národný projekt popisuje ďalšie silné stránky systému DV, ako sú vplyv zamestnávateľov
na obsah odborného vzdelávania, dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym
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systémom vzdelávania, finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom či
vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. Ako príležitosti
DV sa uvádzajú zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ, zlepšenie úrovne odborných
kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl, reálne pracovné a sociálne situácie s
následným osvojením si tzv. ,,firemnej kultúry´´, dobudovanie a posilnenie stavovských a
profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy, zjednotenie obsahu a
náročnosti kvalifikačných skúšok a úrovní, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a
Slovenska, a v neposlednom rade zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP)
prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a
prípravy.
V roku 2013 vyzvala Európska komisia členské štáty EÚ, aby zintenzívnili svoje úsilie o
rozvoj špičkového odborného vzdelávania a prípravy za účelom zvýšenia kvality zručností
potrebných na výkon povolania, a úsilie o podporu učenia sa prácou vrátane kvalitných
stáží, učňovskej prípravy a duálnych systémov. Podobne Európsky parlament uverejnil
štúdiu s názvom ,,Duálne vzdelávanie: most ponad rozbúrené vody?´´, v ktorej skúma
relevantné problémy spolu so silnými a slabými stránkami DV v kontexte rozvoja politiky
členských krajín EÚ vo vzťahu k zavedeniu a/alebo zlepšeniu tohto typu vzdelávania.11
Štúdia predovšetkým vyzdvihuje efektívnosť systémov DV v Nemecku, Rakúsku a Dánsku,
kde sa nízka nezamestnanosť mladých ľudí často pripisuje práve účinnosti systému DV.
Popri zvyšovaní zamestnanosti a príťažlivosti systému štúdia vyzdvihuje aj ďalšie benefity
DV, a to najmä spoluzodpovednosť podnikateľského sektora za odborné vzdelávanie a
prípravu, ktorá zaručuje, že kvalifikácie a odbornosť sú aktuálne a dobre zosúladené s
potrebami pracovného trhu; a silnú tradíciu, vďaka ktorej sa vytvorili silné zabezpečovacie
mechanizmy.
Nevýhody systému spočívajú najmä v silnej závislosti od poskytovania učňovských miest
podnikateľským sektorom, čo môže mať za následok pokles ponúkaných miest v časoch
hospodárskej nestability či úpadku, kým počet študentov - záujemcov ostáva rovnaký, s
potenciálnym nebezpečenstvom vytvorenia nezdravej a neželanej konkurencie v boji o
populárne učňovské miesto. Zároveň si systém vyžaduje vysokú úroveň ,,učňovskej
pripravenosti´´, t.j. študenti musia veľmi rýchlo preukázať, že majú základné návyky a
správny prístup na pracovisku. Výsledkom toho môže byť, že študenti zo znevýhodneného
prostredia si nájdu miesto najťažšie. Napokon treba spomenúť aj technické, technologické
či logistické problémy, keďže v rámci týchto systémov musia byť spoločnosti schopné
poskytnúť študentom širokú škálu zručností a pripraviť ich na plnohodnotnú kvalifikáciu. To
znamená, že musia mať potrebné technické a ľudské zdroje, ktoré si často môžu
vyžadovať komplexné riešenia spočívajúce v spolupráci niekoľkých spoločností.

11

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/529082/IPOL_BRI(2014)529082_SK.
pdf
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Prax na území SR
Z teoretického kontextu zosumarizovanom v predchádzajúcich odsekoch sa zrodila
legislatívna reforma duálneho vzdelávania, iniciovaná predchádzajúcou vládou v marci
2015 (viď vyššie). Okrem už spomenutých benefitov a cieľov, ktoré boli deklarované v
paralelne realizovanom Národnom projekte, zaviedol zákon stimuly pre podniky na
poskytovanie odbornej prípravy umožnením odpočítania nákladov na zabezpečenie
praktickej odbornej prípravy z daňového základu. Rovnako je k dispozícii ďalší stimul v
podobe odpočtu z daňového základu založený na báze ,,per capita´´, čiže podľa počtu
poskytnutých hodín praktického odborného vyučovania. Ak sa chce žiak zapojiť do
systému duálneho vzdelávania, musí si primárne vybrať povolanie, o ktoré by mal
potenciálne záujem, a následne sa zorientovať v ponuke učebných miest jednotlivých
zamestnávateľov. Vzápätí sa žiak skontaktuje s konkrétnym zamestnávateľom
ponúkajúcim učebné miesta na konkrétnej škole, zúčastní sa prijímacích skúšok na SOŠ a
v prípade úspešného absolvovania skúšky podpíše učebnú zmluvu so zamestnávateľom,
ktorý bude v súčinnosti so školou záväzne pripravovať žiaka na výkon povolania či
odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
V školskom roku 2015/16 v rámci pilotného projektu duálneho vzdelávania dostalo
možnosť praxovať 444 žiakov v 87 podnikoch. Systém duálneho vzdelávania na Slovensku
v súčasnosti funguje vo svojom druhom školskom roku, pričom počet zamestnávateľov,
škôl i žiakov obsiahnutých v systéme sa v školskom roku 2016/17 oproti vlaňajšiemu
nultému roku zdvojnásobil. Uzatvorených bolo 1121 učebných zmlúv a celkovo je do
systému zapojených 1543 žiakov. Zapojilo sa 142 zamestnávateľov, ktorí vytvorili 172
prevádzok praktického vyučovania. Počet škôl sa zvýšil na 57, pričom počet študijných a
učebných odborov vzrástol na 48. O program prejavili najväčší záujem spoločnosti s
počtom zamestnancov od 20 do 100 pôsobiace v maloobchode a cestovnom ruchu,
automobilovom priemysle a elektrotechnike. Prejavil sa aj eminentný záujem zahraničných
investorov (najmä nemeckých, švajčiarskych či rakúskych firiem), ktorí na vstup do
systému DV zareagovali najpružnejšie, keďže s ním majú pozitívne skúsenosti z vlastných
krajín. K reforme prispievajú aj projekty financované EÚ, dominantne vo forme verejných
kampaní s podporou z prostriedkov EÚ na povzbudenie podnikov k investíciám do
odbornej prípravy a vzdelávania a na zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a
prípravy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Odhaduje sa, že v budúcnosti by sa
touto formou malo na konkrétne povolanie pripravovať až 30% všetkých žiakov SOŠ.
Celkové výsledky žiakov sa podľa participujúcich škôl zlepšili, zamestnávatelia sa však
kontinuálne sťažujú na nedostatočný záujem žiakov o prípravu na povolanie. K
podobnému záveru dospela aj Európska komisia vo svojej najnovšej správe o stave DV na
Slovensku, kde upozorňuje na obmedzený záujem potenciálnych účastníkov o systém DV,
zároveň však konštatuje, že zamestnávatelia hlásia stále akútnejší nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily. Pomôcť plniť potreby trhu práce by mohla práve lepšia
realizácia systému učňovského (duálneho) vzdelávania. Faktom však ostáva, že v
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školskom roku 2016/17 vytvorili zamestnávatelia 2700 učebných miest, hoci zaplniť sa im
podarilo len 1543 z nich. Celková pripravenosť firiem je ešte vyššia, po certifikácii majú k
dispozícii kapacity pre 6145 žiakov. Školy tiež hlásia až desaťnásobné zlepšenie
dochádzky žiakov motivované predovšetkým systémom DV. Progres nastal aj v oblasti
disciplíny a prospechu žiakov, keďže práve od týchto dvoch faktorov v spojitosti s
dochádzkou závisí mesačná finančná odmena žiakov.
Napriek zlepšeným študijným výsledkom žiakov sa však zamestnávateľom naďalej nedarí
prijať toľko žiakov zo základných škôl, koľko by potrebovali. Žiaci a rodičia totiž o DV a
prípravu na povolanie stále nejavia veľký záujem, a to predovšetkým z dôvodu chýbajúcich
informácií a absencie celospoločenskej informačno-edukačnej kampane spolu s
nevyhovujúcou štruktúrou študijných a učebných odborov a siete škôl. Zároveň pretrváva
slabý záujem SOŠ o vstup do systému, najmä zo strachu z krátenia finančných
normatívov. Zamestnávatelia opakovane deklarovali nevyhovujúci stav nízkej podpory a
motivácie zo strany štátu, a to predovšetkým pre slabú metodickú pomoc. Konkrétna a
relevantná legislatíva je platná a schválená, avšak fungujúci systém nevyhnutný pre jej
metodickú a efektívnu implementáciu do každodennej praxe naďalej absentuje.
Ako môžeme vidieť, napriek mnohým reformným snahám sa vládam nepodarilo vyriešiť
problémy slovenského školstva. V skutočnosti so sebou reformy priniesli aj niektoré
negatíva. Tým je napríklad zvyšovanie byrokracie, resp. nová byrokracia v súvislosti
s menením školského systému, a tiež nestálosť školského systému. Namiesto ďalších
reforiem by školský systém potreboval zmenu svojej filozofie. Jej ústredným bodom by mal
byť samotný žiak / študent, ktorý by si sám riadil svoje vzdelávanie.

C. Ako funguje slovenské školstvo – centrálne
plánovanie a formálnosť namiesto slobody a
kvality12.
Odbornej verejnosti je všeobecne známe, že reformy školstva boli v posledných rokoch
spúšťané prirýchlo a nekoncepčne. Mnohé z nich mali síce dobré zámery, no vzhľadom na
ich prevedenie v praxi vo viacerých prípadoch priniesli viac negatív ako pozitív. Výsledkom
reforiem tak bol ešte väčší chaos a frustrácia učiteľov. Prakticky všetky vážne problémy
školstva majú dnes jedného spoločného menovateľa – centrálne plánovanie.
Ako sa nezháňajú kvalitní učitelia
Príkladom môže byť zákon o pedagogických zamestnancoch. Ten nenaštartoval zmeny
k zlepšeniu kvality, práve naopak. V dôsledku nesprávnych motivácií sa učitelia naháňali
za kreditmi a atestáciami, namiesto toho, aby boli motivovaní vzdelávať sa spôsobom,
ktorý skutočne povedie k zvýšeniu kvality výučby. Nový kreditový systém tak paradoxne

12

Text je prebratý a upravený od: Zimenová Z, Havrilová M. Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť
vzdelávacích ciest v regionálnom školstve. WWW DOCUMENT
<http://www.noveskolstvo.sk/article.php?534>
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v mnohých prípadoch vedie k formálnemu a nepotrebnému vzdelaniu na úkor reálneho
a užitočného vzdelania.
Jedným z najdôležitejších faktorov pri voľbe povolania potenciálnych učiteľov je plat. Škola
môže ponúknuť učiteľovi akokoľvek stimulujúce podmienky, no pokiaľ učiteľ nedokáže zo
svojho platu dôstojne žiť, učiť na škole pre neho nie je reálne. Avšak samotné zvýšenie
platu nemusí dnes pohnúť kvalitou vzdelávania. Dôvod je jednoduchý. Kvalita práce nie je
prepojená s odmeňovaním. Lepšie povedané – na kvalite výučby pri určovaní platov
učiteľov prakticky vôbec nezáleží.
Z hľadiska platu sa úspešnosť učiteľov meria takmer výlučne na základe kreditov,
dosiahnutého formálneho vzdelania a na základe platových tried. To sú všetko kritériá,
ktoré sú založené výlučne na formálnosti a samé o sebe nehovoria o kvalite učiteľa
absolútne nič. Učiteľ, ktorý napríklad učil celý život nesprávne, získal na vysokej škole tituly
a neskôr množstvo kreditov, môže mať absolútne nezaslúžene vysoký plat. Na druhej
strane mladý učiteľ s magisterským titulom a kvalitnými vedomosťami, no bez formálnej
praxe a kreditov, môže mať výrazne nižší plat. Niet divu, že takíto učitelia nie sú
motivovaní k práci v systéme štátnych škôl, zatiaľ čo učitelia s formálne výbornými, no
reálne chabými predpokladmi, sú motivovaní k zotrvaniu v tomto systéme.
V školstve neexistuje sloboda
Ďalším príkladom z mnohých bolo prijatie nového školského zákona. Ten mal školám
priniesť viac slobody, no v praxi nebol tento cieľ dosiahnutý. Dôvodom je opäť
nedomyslenosť reforiem a dôraz na formálnosť. V regionálnom školstve (základné
a stredné školy) stále nedošlo k prerozdeleniu kompetencií medzi štátnou a školskou
úrovňou. Štát školám stále veľmi prísne určuje základné učivo, povinné predmety a časovú
dotáciu na ich odučenie. Štát jednoducho nemohol odolať tlaku verejnosti na zvýšenie
slobody v školstve, no zároveň sa nechcel vzdať centrálneho plánovania. A tak je
výsledkom „mačkopes“, teda niečo ako „centrálne plánovaná sloboda“.
Problémy s centrálnym plánovaním boli viditeľné aj na probléme dlhoročného nedostatku
učebníc na školách. Dôvodom bolo to, že v oblasti tvorby, schvaľovania, vydávania
a distribúcie učebníc je dodnes prítomné centrálne plánovanie, ktoré zlyháva. Prekvapivé
je len to, ako je možné, že ani tieto negatívne výsledky nedonútili ministerstvo školstva
umožniť pri školských učebniciach fungovanie slobodného trhu a konkurencie.
Špeciálne školy
Smutným dôsledkom dnešného systému školstva je tiež nadmerné zaraďovanie žiakov do
špeciálnych škôl. Do týchto škôl nie sú zaraďovaní len žiaci, ktorí nemajú predpoklady na
získanie štandardného vzdelania, ale tiež žiaci, ktorí sa nedokážu zaradiť do súčasného
systému školstva. Dôvodom je neschopnosť súčasného systému pružne reagovať na
reálne potreby detí. Ide najmä o deti, ktoré pochádzajú z odlišného kultúrneho prostredia,
ako sú sociálne vylúčené spoločenstvá, menšiny (najmä Rómovia) a deti cudzincov.
Zaradenie detí do špeciálnych škôl navyše môže byť pre deti osudné, keďže im môže
uzavrieť možnosti ďalšieho postupu v rámci vzdelávacieho systému.
Odborné vzdelávanie a príprava
Nosným pilierom zákona o odbornom vzdelávaní bolo prepojenie odborného vzdelávania
s praxou. Podobne, ako v prípade školského zákona a snahy zvýšiť slobodu škôl, ani tento
cieľ nie je splnený. Dôvody sú rovnaké. Po prvé, unáhlenosť reforiem a po druhé,
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uzavretosť školského systému a s tým súvisiace centrálne plánovanie a byrokracia, ktoré
vedú k tomu, že systém nie je schopný prispôsobiť sa zmenám.
Dnes však v odbornom školstve vo väčšine prípadov naďalej pretrváva veľký dôraz na
formálnosť vzdelania. Namiesto budovania praktických zručností, o ktoré majú
zamestnávatelia záujem, školy uprednostňujú teoretické znalosti a memorovanie. A keďže
školy presadzujú formálnosť a memorovanie na úkor praktickosti a tvorivosti, len veľmi
malá časť absolventov sa púšťa do podnikania.

Dôsledky nekvalitného odborného vzdelávania na spoločnosť
Dôsledky takéhoto prístupu sú ďalekosiahle. Nedostatočná praktickosť odborných škôl
vedie ku klesajúcemu záujmu o odborné vzdelávanie. Žiaci si tak často volia nesprávnu
vzdelávaciu cestu. Keď týmto žiakom nestačia ani znalosti zo stredných škôl, pokračujú
v štúdiu na vysokých školách. A keďže v populácii vždy budú žiaci, ktorí nemajú
predpoklady na kvalitné vysokoškolské štúdium, kvalita VŠ musí zákonite klesať, aby sa
primerane prispôsobila možnostiam týchto žiakov.
Dôsledkom je, že po 18 rokoch štúdia mnohí žiaci končia nezamestnaní, prípadne
v zamestnaniach s nižšou kvalifikáciou, akú by im dokázalo poskytnúť kvalitné
stredoškolské vzdelanie. Tento stav má viacero veľmi negatívnych dôsledkov pre našu
spoločnosť. Po prvé, financovanie vysokoškolského vzdelania pre zvýšený objem
študentov predstavuje veľkú záťaž pre štátny rozpočet. To vytvára tlak na zvyšovanie daní,
čo vedie k nižšej tvorbe pracovných miest. Po druhé, žiaci zostávajú v školskom systéme
oveľa dlhšie, ako je to potrebné. Namiesto toho, aby v praxi vytvárali hodnoty a poháňali
ekonomiku, sedia v školách a získavajú nepotrebné informácie. Tieto premrhané roky by
študenti mohli v zamestnaní venovať nadobúdaniu praxe, a zvyšovaniu svojej kvalifikácie.
Najhorším dôsledkom zvolenia nesprávnej vzdelávacej cesty je však mrhanie potenciálu
žiakov. Napriek oveľa dlhšiemu trvaniu štúdia môže žiak vykonávať prácu, ktorá v žiadnom
prípade neodzrkadľuje jeho talent, ktorý by mohlo rozvinúť kvalitné odborné vzdelanie.
Kto kontroluje školy
Ako sme písali vyššie, školy nemajú slobodu pri rozhodovaní o tom, ako budú učiť. Vynára
sa však ešte iná otázka. Sú školy kontrolované aj v tom, či si zachovávajú určitú úroveň
kvality výučby? Odpoveď znie, že ani veľmi nie. Školy síce kontroluje Štátna školská
inšpekcia, no tá sa nezaoberá kvalitou výučby, ale len dodržiavaním predpisov. Mnohokrát
tak môžu byť potrestané školy, ktorých kvalita výučby je pomerne vysoká, no nie je
správna z formálneho hľadiska. Platí to aj naopak. Školy s nízkou kvalitou výučby
dodržiavajúce predpisy sú z pohľadu inšpekcie v poriadku. Aj pri školskej inšpekcii je tak
absolútny dôraz kladený na formálnosť.
Kto riadi školy
Pre chod firmy je najdôležitejší jej riaditeľ. Práve on rozhoduje o prerozdelení ľudských
a iných zdrojov a o ich využívaní. Podobne je to aj pri školách. Najdôležitejším človekom
v škole je jej riaditeľ. Či už ide o spravovanie firmy alebo školy, na pozícii riaditeľa by mal
byť kvalitný manažér. No dostať kvalitného manažéra na pozíciu riaditeľa je veľmi náročné,
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pretože každý záujemca o post riaditeľa musí mať ukončené pedagogické vzdelanie. To je
prístup, ktorý logicky veľmi výrazne obmedzuje možný výber ľudí.
Školstvo je nereformovateľné
Snáď každá ponovembrová vláda označila školstvo za jednu zo svojich priorít. Aby
dokázala, že to myslí vážne, horúčkovito sa pustila do reforiem. Tieto reformy vždy
reagovali na známe problémy a sľubovali ich vyriešenie. No hlavné problémy školstva
napriek mnohým reformným snahám nikdy skutočne vyriešené neboli. Čo je horšie,
reformné snahy so sebou mnohokrát priniesli nové problémy, prípadne dokonca zväčšenie
niektorých predchádzajúcich.
Napriek populárnej mienke, problémom slovenského školstva nie je ani nedostatok
zdrojov. Školstvo je v skutočnosti už roky najväčšou položkou štátneho rozpočtu.
Problémom školstva je centrálne plánovanie a z neho vyplývajúca byrokracia a dôraz na
formálnosť. Centrálne plánovanie nie je chybou školstva na Slovensku – je jeho základným
pilierom. Preto sú všetky reformné snahy vopred predurčené na neúspech. Rovnako tak
môže do školstva aj naďalej prúdiť väčšie množstvo financií, no kvalita sa zodpovedajúco
nezvýši. Je jednoducho potrebné uznať, že školstvo je zvnútra nereformovateľné.
Namiesto reformovania školstva je potrebné rozšíriť možnosti vzdelávania žiakov ako aj
možnosti ich zákonných zástupcov vybrať si vhodné vzdelanie. Len to môže vyriešiť
desaťročia trvajúce problémy so vzdelávaním, pri ktorých školstvo nie je riešením, ale
problémom.

59

D. Vývoj počtu žiakov, študentov a učiteľov na
základných a stredných školách a vývoj počtu
základných a stredných škôl v rokoch 2008 –
2015
Ako sa vyvíja počet recipientov vzdelávania? Na to budeme hľadať odpoveď v tejto časti
analýzy. Popíšeme v nej vývoj počtu študentov a žiakov v rokoch 2008 – 2015, ako aj
vývoj počtu samotných základných a stredných škôl, a ich učiteľov.
Analýza nám ukáže, že vývoj v tomto období bol sprevádzaný významným úbytkom žiakov
a študentov, ktorý vychádza z aktuálnych demografických trendov.
V tomto období bolo možné vidieť aj určitý pokles počtu škôl, no tento bol relatívne menší,
ako pokles počtu žiakov a študentov. Počet učiteľov dokonca napriek poklesu žiakov veľmi
mierne stúpol.
Na základe získaných dát uvedených nižšie, je možné preukázať, že existujúci systém má
nízku schopnosť reagovať na významné demografické zmeny.

Základné školy
V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať vývojom počtu študentov, škôl a učiteľov na
úrovni tzv. základných škôl. Analýza vývoja týchto ukazovateľov je dôležitá pre pochopenie
toho, ako tento systém reaguje na zmeny, najmä demografické (pokles počtu žiakov).
Správne fungujúci a flexibilný systém školstva by na tieto zmeny reagoval veľmi pružne.
Spolu s klesajúcim počtom žiakov by zodpovedajúco znižoval počty učiteľov a škôl.

Tabuľka 4: Vývoj počtu žiakov – základné školy

Základné školy
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Počet žiakov
1 .‐ 4.

206782

202201

199463

200119

202295

204431

206960

210776

5. ‐ 9.

254933

246170

240212

234358

227844

222946

218771

216642

SPOLU

461715

448371

439675

434477

430139

427377

425731

427418

Graf 1: Vývoj počtu žiakov – základné školy

60

Zdroj: ÚIPŠ, vlastný výpočet
Poznámka - v údajoch o počte tried a žiakov 1. - 4. ročníka sú započítané aj triedy a žiaci nultého ročníka.

Ako je možné vidieť z tabuliek i grafu, v každom z rokov 2008 – 2014 postupne klesal
počet žiakov ZŠ. V roku 2015 vzrástol na úroveň roku 2013. Počet žiakov klesol zo 461
715 v školskom roku 2008/2009 na 427 418 v školskom roku 2015/2016. V priebehu 8
rokov tak ide o pokles o 7,4%.

Tabuľka 5: Vývoj počtu škôl – základné školy

Základné školy
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Počet škôl
Štátne školy 2090

2076

2063

2048

2023

2003

1971

1943

Súkromné
školy

34

36

39

39

41

42

47

52

Cirkevné
školy

113

112

114

115

113

114

115

118

SPOLU

2237

2224

2216

2202

2177

2159

2133

2113
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Graf 2: Vývoj počtu škôl – základné školy

Zdroj: ÚIPŠ, vlastný výpočet

Ako je možné vidieť z tabuľky a grafu, spolu s počtom žiakov klesal v rokoch 2008 – 2015
aj počet škôl. Ten tentoraz klesol v každom zo sledovaných rokov. Počet škôl klesol z 2237
v školskom roku 2008/2009 na 2113 v školskom roku 2015/2016. Ide tak o pokles o 5,5%.
Keďže počet žiakov klesal výrazne rýchlejšie, ako klesal počet škôl, táto zmena znamená
zníženie priemerného počtu žiakov na školách. Priemerný počet žiakov na školu tak
v sledovanom období klesol z 206 v školskom roku 2008/2009 na 202 v školskom roku
2015/2016. Ide o pokles vo výške 1,9%.
Súčasným problémom systému slovenských základných škôl sú aj školy s veľmi nízkym
počtom žiakov. Na Slovensku je až 594 škôl s počtom žiakov 50 a menej, z toho 251 škôl
s počtom žiakov 20 a menej a 55 škôl s počtom žiakov 10 a menej. Škola s najnižším
počtom žiakov mala len 3 žiakov a nachádzala sa v obci Jakubova Voľa (stav v roku 2015).
Zatiaľ čo počet štátnych základných škôl klesal, počet cirkevných základných škôl mierne
stúpol a počet súkromných škôl dokonca relatívne výrazne stúpol. Počet cirkevných škôl
stúpol zo 113 v školskom roku 2008/2009 na 118 v školskom roku 2015/2016. Ide o nárast
o 4,4%. Počet súkromných základných škôl stúpol z 34 v školskom roku 2008/2009 na 41
v školskom roku 2012/2013. Ide tak o nárast o 20,6%.

´
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Tabuľka 6: Vývoj počtu učiteľov – základné školy

Základné školy
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Počet učiteľov
1 .‐ 4.

14015

14112

14204

14418

14389

14354

14480

14754

5. ‐ 9.

21231

21059

21178

21153

20995

20652

20331

20297

SPOLU 35246

35171

35382

35571

35384

35006

34811

35051

Graf 3: Vývoj počtu učiteľov – základné školy

Zdroj: ÚIPŠ, vlastný výpočet

Na rozdiel od počtu žiakov a škôl, počet učiteľov medzi rokmi 2008 a 2014 neklesal
v každom zo sledovaných rokov, keďže v troch rokoch (2010, 2011 a 2015) dokonca
narástol. V roku 2015, podobne ako počet žiakov, narástol na úroveň podobnú roku 2013.
Celkový počet učiteľov v sledovanom období mierne klesol, z 35 246 učiteľov v školskom
roku 2008/2009 na 35 051 v školskom roku 2015/2016. Priemerný počet žiakov na jedného
učiteľa ale v sledovanom období klesol z 13,1 na 12,2. Ide o pokles o 6,9%. Na tomto
poklese môžeme vidieť absolútnu neschopnosť školského systému prispôsobiť sa
aktuálnym demografickým zmenám.
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Stredné školy
V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať vývojom počtu študentov, škôl a učiteľov
v systéme stredných škôl regionálneho školstva. Analýza vývoja týchto ukazovateľov je
veľmi dôležitá pre pochopenie toho, ako tento systém reaguje na zmeny, najmä
demografické (pokles počtu študentov). Správne fungujúci a flexibilný systém školstva by
na tieto zmeny reagoval veľmi pružne. Spolu s klesajúcim počtom študentov by
zodpovedajúco znižoval počty učiteľov a škôl.

Tabuľka 7: Vývoj počtu študentov – stredné školy

Stredné školy
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Počet študentov
Gymnáziá

101154

101154

95191

90419

85972

76711

74891

73757

SOŠ

205030

201035

192194

180899

168646

148748

142799

138360

Konzervatóriá 2361

2472

2329

2859

2985

2940

2956

2977

SPOLU

304661

289714

274177

257603

228399

220646

215094

308545

Graf 4: Vývoj počtu študentov – stredné školy

Zdroj: ÚIPŠ, vlastný výpočet

V rokoch 2008 – 2015 postupne klesal počet študentov stredných škôl v každom zo
sledovaných rokov. Počet študentov klesol z 308 579 v školskom roku 2008/2009 na 215
094 v školskom roku 2015/2016. V priebehu 8 rokov tak ide o pokles o 30,3%. Napriek
tomuto poklesu však počet žiakov na niektorých typoch škôl klesal oveľa pomalšie a pri
konzervatóriách dokonca stúpal.
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Tabuľka 8: Vývoj počtu škôl – stredné školy

Stredné školy
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Počet škôl
Gymnáziá

251

251

249

250

247

246

242

244

SOŠ

502

490

489

473

467

457

448

450

Konzervatóriá 13

14

14

16

16

15

15

17

SPOLU

755

752

739

730

718

705

711

766

Graf 5: Vývoj počtu škôl – Stredné školy

Zdroj: ÚIPŠ, vlastný výpočet

Spolu s počtom študentov klesal v rokoch 2008 – 2015 aj počet škôl. Ten opäť klesol
v každom z rokov 2008 – 2014 a v roku 2015 mierne stúpol. Celkový počet škôl klesol zo
767 v školskom roku 2008/2009 na 711 v školskom roku 2015/2016. Ide tak o pokles
o 7,3%. Keďže počet žiakov klesal výrazne rýchlejšie ako klesal počet škôl, výsledkom je
zníženie priemerného počtu žiakov na školách.
Počet gymnázií klesol v štyroch z ôsmich sledovaných rokov, pričom medzi rokmi 2013
a 2014 klesol z 246 na 242. Na konci sledovaného obdobia, v roku 2015, počet gymnázií
dosiahol stav 244. Počet konzervatórií klesol iba v roku 2013, pričom postupne narástol
z 13 na 17. Počet stredných odborných škôl klesal v každom zo sledovaných rokov okrem
roku 2015 a postupne klesol z 502 na 450.
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Na rozdiel od základných škôl, na stredných školách nie je problém so školami s veľmi
nízkym počtom žiakov taký výrazný. Na Slovensku je 40 SŠ s počtom žiakov 50 a menej,
z toho 6 SŠ s počtom žiakov 20 a menej a 6 SŠ s počtom žiakov 10 a menej. Škola
s najmenším počtom žiakov má jedného študenta a ide o Súkromné gymnázium
v Považskej Bystrici (rok 2015). Priemerný počet žiakov na školu v sledovanom období
klesol zo 403 v školskom roku 2008/2009 na 302 v školskom roku 2015/2016. Ide o pokles
vo výške 25%.
Tabuľka 9: Vývoj počtu učiteľov – stredné školy

Stredné školy
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Počet učiteľov
Gymnáziá

8359

8225

8035

7837

7590

7387

6999

6933

SOŠ

16826

16691

16430

15915

15198

14464

13915

13540

Konzervatóriá 849

911

860

1011

1035

1070

1071

1039

SPOLU

25827

25325

24763

23823

22921

21985

21512

26034

Graf 6: Vývoj počtu učiteľov – stredné školy

Zdroj: ÚIPŠ, vlastný výpočet

Počet učiteľov na stredných školách sa znižoval v každom zo sledovaných rokov. Počet
učiteľov klesol z 26 034 v školskom roku 2008/2009 na 21 512 v školskom roku 2015/2016.
Priemerný počet žiakov na jedného učiteľa tak v sledovanom období klesol z 11,9 na 10.
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Ide o pokles 16%. Na tomto poklese môžeme vidieť neschopnosť školského systému
prispôsobiť sa aktuálnym demografickým zmenám.
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E. Demografická prognóza – vývoj počtu žiakov
a študentov do roku 2050
V rámci analýzy sme sa pokúsili na základe demografickej prognózy, určiť i počet
študentov v rokoch 2020 – 2050. Vývoj počtu študentov a žiakov v tomto období bude
poznačený aktuálnym, ale aj predpovedaným výrazným poklesom pôrodnosti. V dôsledku
tohto trendu tiež poklesne počet žiakov na ZŠ a počet študentov na SŠ.
Pri odhade počtu žiakov a študentov na ZŠ a SŠ sme vychádzali z dostupných
prognostických analýz a to z „Prognózy vývoja obyvateľstva v SR do roku 205013“.
Prognóza z roku 2002 však uvádza iný počet obyvateľstva vo veku 6 – 15 a 15 – 19, ako
aktuálny počet detí v týchto vekových skupinách. V aktuálnom školskom roku 2015/2016
bol počet žiakov na ZŠ 82,5% počtu detí v typickom veku 6 – 15 rokov a v prípade SŠ to
bolo 93,9% detí vo veku 16-19 rokov. Na základe toho sme veľmi zjednodušene údaje
z demografickej prognózy pri prognóze žiakov ZŠ resp. študentov SŠ vynásobili súčasnou
odchýlkou 0,825 resp. 0,939 u ZŠ a SŠ.
Graf 7: Odhad vývoja počtu žiakov na ZŠ – 2020 – 2050

Zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050

Medzi rokmi 2020 a 2050 je tak pravdepodobný veľký pokles žiakov ZŠ zo 440 048 v roku
2020 na 356 107 v roku 2050. Ide tak o pokles o 19%.

Graf 8: Odhad vývoja počtu žiakov na SŠ – 2020 - 2050

13

Prognóza vývoja obyvateľstva v SR do roku 2050. Infostat – Inštitút informatiky a štatistiky.
Bratislava. 2002. WWW DOCUMENT < http://www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza2050vdc2.pdf>
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Zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050

Medzi rokmi 2020 a 2050 je predpovedaný pokles študentov SŠ z 189 112 v roku 2020 na
161 009 v roku 2050. Ide tak o pokles o 14,8%.

Vplyv meniacej sa demografie na školstvo
V nasledujúcich 30 rokoch prejde demografia na Slovensku výraznými zmenami. Aktuálne
odhadovaný pokles žiakov na ZŠ vo výške 19%, resp. študentov na SŠ vo výške 14,8%
má potenciál veľmi výrazne zasiahnuť do fungovania škôl. No pre školstvo môže byť tento
demografický trend tiež príležitosťou pre zvýšenie kvality vzdelávania.
Okrem daného demografického trendu tiež v školstve môžeme vidieť iný trend. Množstvo
finančných prostriedkov vyčlenených pre školstvo z roka na rok rastie, a to citeľne viac,
ako rastie inflácia. Ak bude tento trend pokračovať, môžeme v spojení s demografickým
trendom očakávať výrazný nárast finančných prostriedkov v školstve v prepočte na
jedného žiaka. No v dôsledku neschopnosti aktuálneho systému reagovať na tieto zmeny
školstvo mrhá týmto potenciálom. Riešením tohto problému by mohlo byť zavedenie
princípu, podľa ktorého by bol ústredným bodom vzdelávania samotný žiak, ktorý by si
sám riadil proces svojho vzdelávania.
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F. Súčasný systém financovania
normatívny systém

školstva

–

Financovanie základných a stredných škôl je v súčasnosti založené na normatívnom
princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti
výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z..
Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania,
špeciálne školy a školské zariadenia. Školy sú rozdelené do 24 kategórii a naviac existuje
ešte 5 kategórií špeciálnych a ďalších škôl. Zariadenia sú rozdelené do 8 teplotných
pásiem.
Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v
kapitole Ministerstva školstva sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky pre
špeciálne materské školy, špeciálne a ostatné školské zariadenia, školy pre žiakov zo
znevýhodneného prostredia, na náklady spojené s mimoriadnymi výsledkami žiakov,
havarijnými situáciami, rozvojovými projektami, rezervou na dohodovacie konanie, na
úhradu príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl a špeciálnych
materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
a nákladov na záujmové vzdelávanie. Takto definované prostriedky sú rozdelené 9:2 na
osobné náklady (normované ročné náklady na mzdy a platy) a prevádzkové náklady
(normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy). Mzdový
normatív sa určuje ako súčin základného normatívu a koeficientov náročnosti
a kvalifikačnej štruktúry.
Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na finančné prostriedky na
teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na finančné prostriedky na
výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky na teplo sa určia po zohľadnení
priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne roky. Finančné
prostriedky na výchovno-vzdelávací proces sa určia najmenej vo výške 15 % finančných
prostriedkov na prevádzkové náklady. Finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 1,5 % finančných prostriedkov na osobné
náklady. Normatív na teplo sa vypočíta ako súčin základného normatívu na teplo a
koeficientu tepelnej náročnosti. Normatív na prevádzku okrem tepla sa vypočíta ako súčin
základného normatívu na prevádzku okrem tepla a koeficientu prevádzkovej náročnosti.
Normatív na výchovno-vzdelávací proces sa vypočíta ako súčin základného normatívu na
výchovno-vzdelávací proces a koeficientu ekonomickej náročnosti výchovnovzdelávacieho procesu.
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Normatív na žiaka základnej školy je zvýšený o kompenzačný príspevok, ak je menej ako
250 žiakov s daným vyučovacím jazykom v pôsobnosti zriaďovateľa na území obce.
Koeficient pre školy so 150 alebo menej žiakmi je 1,495 a postupne klesá s rastúcim
počtom žiakov ku hodnote 1,004 pri 249 žiakoch (koeficient má hodnotu 1,326 pri 175
žiakoch, 1,225 pri 200 žiakoch a 1,1 pri 225 žiakoch). Taktiež sa uplatňujú vyššie
normatívy na žiakov s iným ako slovenským vyučovacím jazykom (108%), bilingválnych
študentov (125%) a žiakov nultých ročníkov (200%). Normatív pre žiakov vo večernej
forme štúdia je 40% z normatívu na denné štúdium a normatív pre ostatné druhy študentov
je 10% z normatívu na žiakov denného štúdia. Normatív pre žiakov vo väzení je 300% pri
dennej forme a 30% pri individuálnom vzdelávaní. Normatív na žiaka príslušnej kategórie
strednej odbornej školy vykonávajúceho praktické vyučovanie je 60 % normatívu príslušnej
kategórie strednej odbornej školy. Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje
triedu so športovou prípravou, je 108 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej
forme štúdia. Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy a normatív na žiaka špeciálnej
triedy v základnej škole sa určí podľa skupiny, do ktorej je zaradený, a podľa príslušného
koeficientu (od 1 do 6,18). Koeficienty personálnej náročnosti pre začlenených žiakov
stredných škôl sú v rozmedzí 1,7 – 2,7.
Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu osobným nákladom pre štandardnú
školu sa určuje percentuálny podiel na 90% a pre špeciálnu školu na 85%. Pre časť
normatívneho príspevku zodpovedajúcu prevádzkovým nákladom pre školu sa určuje
percentuálny podiel na 80%.
Pri výpočte normatívov pre špeciálne materské školy a školské internáty sa postupuje
ako pri výpočte normatívov pre školy. Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy a žiaka
špeciálnej školy ubytovaného v školskom internáte je 500 % normatívu na žiaka školy,
ktorý nie je žiakom špeciálnej školy, ubytovaného v školskom internáte. Normatív na
dvojročné dieťa špeciálnej materskej školy a dieťa s autizmom alebo s inou pervazívnou
poruchou, hluchoslepé a s viacnásobným postihnutím v špeciálnej materskej škole je 200
% normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy vo veku od troch do šiestich rokov.
Normatív na dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení vrátane tried materských
škôl pri zdravotníckom zariadení, ktoré navštevuje triedu takej školy pri psychiatrickom,
neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri
zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie dieťaťa sa
uskutočňuje na lôžku, je 200 % normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy. Pri
ostatných oddeleniach sa výška normatívu nemení.
Medzi školské zariadenia patria: zariadenia školského stravovania, školské kluby detí,
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školské hospodárstva a
strediská odbornej praxe a školské strediská záujmovej činnosti. Finančné prostriedky
určené pre školské zariadenia sa rozdelia pre druhy školských zariadení v pomere podľa
rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Normatívy na žiaka sú prepočítavané
pomocou koeficientu ekonomickej náročnosti. Normatívny príspevok na žiaka školského
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zariadenia, ktoré je súčasťou špeciálnej základnej školy, je 250% zodpovedajúceho
normatívneho príspevku. Normatívny príspevok na žiaka školského zariadenia pri
zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje také školské zariadenie pri psychiatrickom,
neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri
zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde sa výchova a vzdelávanie žiaka
uskutočňuje na lôžku, je 200% normatívneho príspevku na žiaka školského zariadenia. Pri
ostatných oddeleniach sa výška normatívu nemení.
Špeciálne školské zariadenia okrem špeciálnych materských škôl sú centrá
špeciálnopedagogického poradenstva a špeciálne výchovné zariadenia. Objem finančných
prostriedkov pre diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium a reedukačné
centrum sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od priemerného denného počtu detí v
predchádzajúcom školskom roku, priemerného denného počtu detí v novom školskom
roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a zodpovedajúceho
normatívneho príspevku. Pre novovzniknuté inštitúcie sa určí v závislosti od priemerného
denného počtu detí a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.
Vzdelávací poukaz reprezentuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na záujmové
vzdelávanie na jedného žiaka školy. Záujmové vzdelávanie poskytované školami a
školskými zariadeniami je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl v
rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku evidovaná v predpísanej pedagogickej
dokumentácii školy alebo školského zariadenia. Zriaďovatelia dostávajú príspevok podľa
počtu získaných vzdelávacích poukazov z kapitoly ministerstva.
Garantované minimum pre zriaďovateľov štátnych škôl sa určí ako 95% prostriedkov na
žiaka v minulom kalendárnom roku vynásobených počtom žiakov v bežnom kalendárnom
roku. V prípade, že financie pre daný rok nedosahujú garantované minimum, zriaďovateľ
bude dofinancovaný na garantované minimum.
Školy sú potom priamo financované:
a) z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - školy, v
ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC
b) z rozpočtovej kapitoly MV SR
‐ školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa
a obvodného úradu v sídle kraja
‐ materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v
zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja
‐ školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja

Financovanie normatívnych položiek tvorí zásadnú časť disponibilných bežných výdavkov.
Ako je možné vidieť na grafe nižšie, financovanie normatívnych položiek v roku 2015
tvorilo až 94,92 % všetkých disponibilných výdavkov.
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Graf 9: Štruktúra čerpania disponibilných bežných výdavkov v roku 2015

Zdroj: Správa o hospodárení škôl všetkých zriaďovateľov, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na
povolanie a materských škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ za rok 2015

Rozdelenie finančných prostriedkov prostredníctvom normatívov a podľa jednotlivých
druhov škôl je zobrazené v nasledujúcich tabuľkách. Tie určujú, koľko finančných
prostriedkov by mala získať tá, ktorá škola, na základe počtu žiakov:
Tabuľka 10: Normatívy na rok 2016

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/9358.pdf
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G.Zhodnotenie
normatívneho
regionálneho školstva

financovania

Zavedenie normatívneho financovania regionálneho školstva je kontroverzné a prinieslo
viaceré výrazné výhody, no tiež aj nevýhody. Ich zhodnotenie je uvedené nižšie.
Výhody
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

mierne vyššia transparentnosť
vyššia efektivita školského systému – normatívny systém prinútil školy k
racionalizácii
čiastočná redukcia množstva neefektívnych škôl
vytvorenie konkurenčného prostredia medzi školami
zrovnoprávnenie neštátnych škôl so štátnymi
zavedenie viaczdrojového financovania – školy už nie sú odkázané len na
peniaze ministerstva a podporu samosprávy, ale môžu získavať prostriedky
napr. aj z podnikateľskej činnosti
zrovnoprávnenie žiakov v oblasti záujmového vzdelávania – zavedenie
inštitútu vzdelávacích poukazov

Nevýhody
‐

‐
‐
‐

stále pretrvávajúca centralizácia a výrazná regulácia. Cieľom zavedenia
normatívov do systému regionálneho školstva malo byť zrovnoprávnenie
financovania žiakov. V skutočnosti však pri stredných školách v žiadnom
prípade nemožno hovoriť o zrovnoprávnení financovania žiakov. Dôvodom je
to, že v rámci normatívneho systému pri stredných školách stále existuje až 24
úrovní normatívu. Rozdiely medzi nimi sú navyše zásadné. Od 1765 eur pri
maximálnom celkovom normatíve gymnázií až po 5016 eur pri maximálnom
celkovom normatíve konzervatórií. Zároveň platia pri financovaní na žiaka
mnohé výnimky a špeciálne ustanovenia
normatívny systém viedol aj k zrušeniu alebo zlúčeniu škôl, ktoré dosahovali
veľmi dobré výsledky, no v rámci nového systému nedokázali prežiť
flexibilita pri prevádzkovom nominatíve umožňuje zriaďovateľom dotovať
menej efektívne školy na úkor viac efektívnych
zriaďovatelia sú mnohými považovaní za zbytočný a neefektívny medzičlánok
medzi ministerstvom a školami. Podobné medzičlánky medzi ministerstvom
a školami boli zrušené napríklad na Novom Zélande, čo viedlo k výraznému
zvýšeniu efektivity tamojšieho školstva. Priamy vzťah medzi školami
a ministerstvom existuje napríklad aj vo Fínsku, ktoré je mnohými udávané
ako pozitívny príklad pre slovenské školstvo.
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‐

‐

motivácia hľadieť v prvom rade na kvantitu. Kvalita tak paradoxne môže byť na
príťaž, keďže vyššia náročnosť štúdia môže znamenať menšiu atraktivitu
odboru. Medzi niektorými školami tak môžeme vidieť „preteky na dno“.
V dôsledku toho sú nútené znižovať kvalitu aj ostatné školy, pretože im ide
o prežitie. Žiaci sú tak oveľa menej motivovaní sa dobre učiť, keďže vedia, že
ich zoberú na prakticky akúkoľvek školu.
primárne kladenie dôrazu na kvantitu tiež spôsobuje, že mnohé nadpriemerne
financované školy majú zlé výsledky a mnohé podpriemerne financované
školy majú veľmi dobré výsledky.

Cieľom zavedenia normatívneho systému bolo zvýšenie transparentnosti a efektivity
financovania regionálneho školstva. Tento cieľ bol splnený len čiastočne a naopak
Ministerstvo školstva SR postupne systém opätovne komplikuje. Žiaci v regionálnom
školstve nie sú stále zrovnoprávnení vo svojom financovaní. Naopak je zjavné, že dnes nie
sú naďalej financované vzdelávacie potreby žiakov, ale je financovaná sieť školských
zariadení. Svedčí o tom stále pretrvávajúca centralizácia systému, 24 druhov normatívov
pri stredných školách, množstvo výnimiek, ako aj autonómia zriaďovateľov pri
prerozdeľovaní existujúcich zdrojov.
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H. Financovanie regionálneho školstva v roku
2015
Regionálne školstvo zahŕňa výchovu a vzdelávanie na základných školách, stredných
školách a školských zariadeniach, v súlade so školským zákonom a inými zákonmi.
Regionálne školstvo je financované najmä z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu, a tiež z podielových daní obcí a VÚC, ako aj z iných zdrojov.
Financovanie regionálneho školstva je založené na normatívnom financovaní.
Našou snahou bolo odhadnúť sumu peňazí, ktorá by sa uvoľnila pre študentov základných
a stredných škôl, ak by bola navrhovaná novela regionálneho školstva schválená. Tá teda
reprezentuje dostupné prostriedky, ktoré by bolo možné každoročne prerozdeliť priamo
študentom. Objem týchto prostriedkov za rok 2015 je 1 432 303 906,83€. Z tejto sumy ešte
odrátame 7,5% na štátne štipendiá, financovanie špeciálnych potrieb niektorých študentov
a podobné výdavky. Okrem toho bude ešte nutné rátať aj s istými nákladmi na udržiavanie
nového systému. Tie sme vyčíslili na 0,5%. Po odrátaní týchto položiek nám ostáva 1 317
719 594,28€, pričom na jedného študenta to vychádza 2 050,89€ na rok.
Modely financovania
Náš návrh obsahuje tri možné modely budúceho financovania. V prvom prípade by boli
prostriedky rozdelené medzi všetkých študentov rovnako. To by vychádzalo na 2 050,89€
ročne každému študentovi základnej aj strednej školy.
Druhá možnosť je zachovanie pomeru medzi prostriedkami pre základné a stredné školy
ako v súčasnosti. Takýmto rozdelením výdavkov získame sumu 1 963,98€ pre každého
žiaka základnej školy a 2 181,26€ pre stredoškolákov.
Tretí spôsob navrhuje navýšenie množstva prostriedkov pre základné školy o 20% oproti
súčasnému stavu a zvyšok by sa rozdelil stredoškolským študentom. V tomto modeli by
pripadalo 2 226,20€ pre žiakov základných a 1 671,63€ pre študentov stredných škôl.
Pri všetkých troch navrhovaných modeloch sú čiastky prerátané na jedného študenta
vyššie ako súčasné maximálne normatívy pre základné školy a gymnáziá. Niektoré druhy
škôl majú síce aktuálne maximálnu normatívnu čiastku na žiaka vyššiu, navrhovaná
schéma však ráta s tým, že niektorí študenti budú mať vyššie náklady na vzdelanie. Pre
tých je vyhradených zvyšných 7,5% zdrojov, čo dokopy predstavuje 114 584 312,55 €.
V každom prípade by sa celková suma prerozdeľovaná školám zvýšila.
Zdroje prostriedkov na prerozdelenie
Najväčším zdrojom financií pre regionálne školstvo sú prostriedky z kapitoly ministerstva,
ktoré po odrátaní peňazí pre materské školy a presunu do ďalšieho roka dosahujú výšku 1
295 014 985,51€ v roku 2014. Zo zdrojov obcí a VÚC bolo minutých na školstvo ďalších 14
644 186,13€. Cez príspevkové a rozpočtové organizácie, podľa našich odhadov, bolo na
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regionálne školstvo minutých 20 224 390€. Na zamestnancov úradu ministerstva a ostatné
výdavky spojené s riadením regionálneho školstva sa minulo 12 002 156,45€.

Graf 10: Zdroje prostriedkov na potenciálne rozdelenie v roku 2015

Rozdelenie prostriedkov v roku 2015
Rozpočtové prostriedky
Mimorozpočtové prostriedky (obce
a VÚC)
Prostriedky cez rozpočtové a
príspevkové organizácie
Výdavky na zamestnancov
Ministerstva školstva pre regionálne
školstvo
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Tabuľka 11: Výdavky na regionálne školstvo v roku 2015

Rozpočtové prostriedky

2015

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR

439 698 234,06

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MV SR

945 247 323,07

Spolu

1 384 945 557,13

Mimorozpočtové prostriedky

2015

Prostriedky zo zdrojov obcí

6 186 493,90

Prostriedky zo zdrojov VUC

10 344 174,35

Spolu

16 530 668,25

Prostriedky cez rozpočtové a príspevkové organizácie

2015

Rozpočtové organizácie rezortu

15 037 525,00

Príspevkové organizácie rezortu

3 788 000,00

Spolu

18 825 525,00

Výdavky na zamestnancov Ministerstva školstva pre regionálne školstvo

2015

Spolu

12 002 156,45

Regionálne školstvo

2015

Počet žiakov ZŠ a SZŠ

427 418

Počet žiakov stredných škôl

215 094

Počet žiakov ZŠ a SŠ

642 512
2015

Celkové výdavky na regionálne školstvo

1 432 303 906,83

Prostriedky dostupné bez nákladov na štipendiá a program samotný

1 317 719 594,28
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Výdavky na jedného žiaka

2 050,89

Očisťovanie výdavkov
Rozpočtové zdroje z kapitoly Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra na regionálne
školstvo pre rok 2015 boli prevzaté zo Štátneho záverečného účtu za rok 2015. Z týchto
údajov bol vytvorený koeficient na očistenie výdavkov regionálneho školstva od výdavkov
na materské školy, cez ktorý boli prepočítavané ostatné výdavky na regionálne školstvo.
Mnohé výdavky na regionálne školstvo totiž neboli očisťované od výdavkov na materské
školy, nakoľko v rozpočtoch neboli tieto výdavky špecificky definované. Preto sme vytvorili
koeficient, ktorým sme tieto výdavky násobili. Koeficient vyjadroval prostriedky, ktoré štát
v roku 2015 minul na základné a stredné školstvo ako podiel celkových výdavkov na
regionálne školstvo (ktoré zahŕňali aj materské školy). Tento koeficient sme následne
používali aj pri ďalších výdavkoch, ktoré sa nedali priamo rozdeliť medzi materské školy
a základné a stredné školstvo.
Údaje o mimorozpočtových zdrojoch výdavkov regionálneho školstva financovaného z
podielových daní obcí a VÚC pochádzajú zo Správy o hospodárení škôl všetkých
zriaďovateľov pre rok 2015. Z mimorozpočtových zdrojov boli identifikované výdavky z
rozpočtov obcí, VÚC a od cirkevných a súkromných zriaďovateľov, z ktorých boli vyčíslené
výdavky obcí a VÚC. Tieto zdroje boli následne prepočítané koeficientom na identifikáciu
výdavkov na základné a stredné školy.
Výdavky plynúce na zamestnancov Ministerstva školstva, ktorí sa venujú regionálnemu
školstvu, boli vypočítané z výdavkov vlastného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu, ktoré sme rozpočítali podľa počtu zamestnancov venujúcich sa regionálnemu
školstvu. Všetkých zamestnancov úradu sme rozdelili do troch kategórií: pracujú v oblasti
regionálneho školstva, nepracujú v tejto oblasti a ich činnosť je zdieľaná viacerými
odbormi. Medzi zdieľaných zamestnancov sme zaradili napríklad verejné obstarávanie
alebo vnútornú správu. Podiel výdavkov prislúchajúcich regionálnemu školstvu sme
vyčíslili podľa podielu zamestnancov v tejto oblasti zo všetkých pracovníkov úradu
a prislúchajúcemu podielu zdieľaných zamestnancov úradu.
Rozdelenie výdavkov medzi základné a stredné školstvo bolo vykonané najmä pomocou
ďalšieho koeficientu. Ten vyjadroval podiel prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli
prerozdelené základným školám. Tento koeficient sme použili na prerozdelenie financií
v prípadoch, kedy neboli dostupné iné informácie, ktoré by umožňovali presnejšie
prerozdelenie. V ostatných prípadoch sme rozdelili prostriedky na základe náplne činností
danej organizácie (aká časť ich aktivít sa venovala základným školám).
Potenciálne nepresnosti
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Informácie prezentované v tejto kapitole sú iba našimi odhadmi, ktoré, napriek veľkému
úsiliu, môžu byť nepresné. Identifikovali sme niekoľko možných zdrojov problémov, ktoré
môžu v budúcnosti byť adresované v ďalších prácach. V prvom rade, niektoré organizácie
by po navrhovanej reforme nezanikli úplne, ale časť ich aktuálnych kompetencií by zostala
zachovaná. Avšak zmenšenie úradov môže spôsobiť pokles efektivity ich práce, takže
v skutočnosti suma, ktorú by sme ušetrili by bola o niečo menšia. Na druhú stranu je
možné, že redukcia ich agendy môže viesť aj k vyššej efektivite vďaka väčšej špecializácii
alebo lepším možnostiam kontroly a vo výsledku náš odhad je podhodnotený.
Druhou významnou oblasťou sú vstupné údaje. Naša analýza sa opiera o informácie
zverejnené alebo poskytnuté štátnymi inštitúciami. V niektorých prípadoch sme sa stretli
s nekonzistentnými údajmi, keď jeden zdroj tvrdil niečo odlišné od iného zdroja. Našťastie
však tieto nezrovnalosti neboli natoľko významné, aby zásadne ovplyvnili platnosť našich
nájdení. Okrem toho je ešte veľmi pravdepodobné, že niektoré náklady súvisiace so
súčasným regionálnym školstvom neboli nami zarátané, lebo boli opomenuté zo štátnych
správ. Medzi tie patria napríklad financie na štipendiá alebo rôzne rozvojové projekty.
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Príloha č. 1: Teoretické východiská realizácie
reformy vzdelávania v Slovenskej republike
(Text je prebratý a upravený; zdroj textu: Pošvanc, M., Mitošinka, T.: Analýza vybraných
krajín OECD a Slovenska v oblasti vysokého školstva s návrhmi ďalších reformných
odporúčaní. Nadácia F. A. Hayeka Bratislava: November 2004.)
B. Teoretické prístupy k systému vzdelávania
Táto štúdia vychádza z teoretických prác spoločenských teoretikov Rakúskej ekonomickej
školy (Teória demonštrovaných preferencií) a Chicagskej ekonomickej školy (Teória
ľudského kapitálu). Tieto ekonomické prístupy sú okrem iného založené aj na princípoch
osobnej slobody jednotlivca a nedotknuteľnosti súkromného majetku získaného bez
použitia fyzického násilia voči iným. Z týchto axióm14 je odvodený systém fungovania trhu
založený na konkurencii, definovanej ako možnosti neobmedzeného a voľného vstupu do
toho ktorého ekonomicko-spoločenského odvetvia. Výsledkom aplikovania týchto princípov
je zároveň snaha o uspokojovanie potrieb jednotlivcov a rast životnej úrovne všetkých
členov spoločnosti.
Teoretické princípy, z ktorých vychádzame označujú štátne zásahy (regulácie, vysoké
daňové zaťaženie), resp. významné štátne zásahy do vyššie popísaných princípov za
negatívne. Dôsledkom týchto činností je potom narúšanie koordinačných snáh trhu
(ponuka / cena / dopyt), vytváranie privilegovaných skupín závislých na verejných
výdavkoch, znižovanie konkurencie, finančná a kapacitná poddimenzovanosť statkov
poskytovaných verejným sektorom, ako aj znižovanie podnikavosti, kreativity a osobnej
zodpovednosti.

B.1 Základné teoretické koncepcie
B.1.1 Koncepcia demonštrovaných preferencií
Koncepcia demonštrovaných preferencií sa ako u prvých objavuje u ranných rakúskych
ekonómov ako boli Jevons, Fisher, či Fetter. Táto koncepcia bola naplno rozvinutá prof.
Misesom. Rakúska ekonomická škola vychádza z tzv. axiómy konania, ktorá je definovaná
ako:
„vôľa uvedená do pôsobenia a pretvorená v činnosť, je usilovaním sa o ciele a
zámery, je zmysluplnou reakcia ega (ja) na podnety a na podmienky svojho
prostredia, je vedomým prispôsobovaním sa človeka stavu sveta, ktorý určuje jeho
život15“

14
o platnosti a praktickom využití axióm v spoločenskom živote ľudí pozri napr. Hoppe, H.H. Theory of
capitalism and socialism, Pavlík, J. Na obranu nikoliv príliš extrémního apriorizmu, Smith, B. In defense of
extreme fallabilistic apriorism, Hayek, F.A. Právo, zákonodarství a svoboda, Hayek, F.A. Kontrarevoluce
vědy.
15
o konaní jednotlivca ako o základnom fundamente ekonomickej vedy a iných spoločenských vied pozri
Ludwig von Mises: Human Action: A Treatise on Economics, Fox & Wilkes, San Francisco 1996, str. 11-29
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Konanie je teda činnosť človeka v prostredí za nejakým účelom. Na naplnenie týchto cieľov
využíva jednotlivec samozrejme rôzne prostriedky ako sú čas, pôda, práca, kapitál. Tieto
prostriedky využíva človek na uspokojenie svojich najurgentnejších potrieb. Daný
jednotlivec sa za daných okolností (vplyvov prostredia a dostupnosti prostriedkov na
dosiahnutie cieľa) rozhodoval práve tak, že uspokojoval svoje najurgentnejšie preferencie,
ktoré si cení najviac.
Koncept demonštrovaných preferencií je preto založený na predpoklade, že „preferencie
človeka sa prejavujú, teda sú demonštrované, jeho skutočnou voľbou. To znamená, že
preferencie človeka sa dajú odvodiť“ ... <ex post vzhľadom na vplyv prostredia dostupnosť
relevantných prostriedkov> ... „z toho aké konanie zvolil16.“ Ak teda človek navštevuje
vzdelávaciu inštitúciu 5 rokov a vzdáva sa možného zárobku na trhu práce, dá sa z toho
vyvodiť, že prvá alternatíva bola preferovaná pred druhou alternatívou.
Druhým veľmi dôležitým predpokladom, na ktorom je koncept demonštrovaných preferencií
založený je faktuálna stránka sveta, ktorá sa prejavuje v jeho vzácnosti. To znamená, že
človek žije vo svete obmedzených zdrojov, zatiaľ čo jeho potreby sú nekonečné. Z danej
vzácnosti sveta vyplýva i nevyhnutnosť voľby, prostredníctvom ktorej sa prejavujú
preferencie jednotlivcov. Voľba danej alternatívy pred druhou alternatívou je nadviazaná na
vnímanie vzácnosti sveta.
Jedným z hlavných rysov tohto konceptu je jeho dynamickosť, ktorá predpokladá určitú
zmenu preferencií v čase. To ju odlišuje od tradičného pojatia prejavených preferencií,
ktoré sa objavujú u ekonómov Samuelsonovho typu.
Pre potreby našej štúdie budeme využívať tento koncept v popísanej podobe. To
znamená, že rozhodnutím študovať jednotlivci (ich rodičia) preferujú danú službu pred
akoukoľvek inou alternatívou, rozhodnutia realizujú z vlastnej vôle a demonštrujú nimi
svoje preferencie za daných podmienok.

B.1.2 Teória „Ľudského kapitálu“
Teória ľudského kapitálu (Human capital theory) bola vypracovaná nositeľom Nobelovej
ceny za ekonómiu Gary Backerom (1992). Gary Becker o tejto teórií píše:
"Analýza ľudského kapitálu vychádza z predpokladu, že jednotlivci rozhodujú o svojom
vzdelaní, pracovnej príprave, lekárskej starostlivosti a o ostatných doplňujúcich
vedomostiach a zdraví na základe porovnania výnosov a nákladov. Výnosy zahrnujú
vedľa zlepšenia zárobkov a zamestnania kultúrne i ostatné zisky, zatiaľ čo náklady
obvykle závisia na ušlej hodnote času stráveného získavaním týchto investícií. Ľudský
kapitál je dnes tak nesporný pojem, že môže byť veľmi ťažké uvedomiť si
nepriateľstvo, s ktorým sa v 50. a 60. rokoch prístup používajúci tento význam
stretával. Samotný pojem ľudský kapitál bol považovaný za ponižujúci, pretože sa
zaoberal ľuďmi ako strojmi. Pristupoval k ľudskému vzdelaniu ako k investícii a nie ako
ku kultúrnej skúsenosti, čo bolo považované za bezcitné a krajne obmedzené17."

Vzdelávanie, či rôzne kurzy sú preto rovnako považované za kapitál. Dôvod musíme
hľadať v tom, že zvyšujú príjmy, vytvárajú z daného jednotlivca atraktívnejšiu osobnosť na

16

Rothbard, M. Ekonomie státních zásahu. Praha: Liberální institut. 2001. str. 18
Gary S. Becker: Teorie preferencií. Praha: Grada Publishing, Liberální institut 1997, str. 195.

17
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trhu práce, resp. zlepšujú spoločenské postavenie jednotlivca počas jeho života. Preto
ekonómovia považujú investície do týchto statkov (spotrebu týchto statkov) za investície do
ľudského kapitálu.
Teória ľudského kapitálu je založená na predpoklade, že preferencie ľudí, ich
rozhodovanie a ekonomické správanie ovplyvňujú dva základné typy „kapitálu“: osobný
a spoločenský. Osobný kapitál je kapitálom, ktorý je založený na relevantnej spotrebe
a osobnom správaní sa jednotlivca v minulosti. Osobný kapitál popisuje vplyv minulosti
samotného jedinca na jeho úžitok (napr. zneužívanie v detstve, rozvod rodičov,
dosiahnuté vzdelanie, reklama). Spoločenský kapitál ovplyvňuje správanie sa jednotlivca
z pohľadu spoločnosti, spoločenských väzieb a vplyvu minulých činov príslušníkov určitej
referenčnej skupiny, v ktorej jednotlivec žil, či žije. Spoločenský kapitál nám teda popisuje
vplyv druhých ľudí na jednotlivcov úžitok (napr. ako člena spoločenskej vrstvy,
prostredníctvom spoločenskej prestíže). Úžitok jednotlivca v čase t potom vyjadruje
nasledovná funkcia:
u = u (xt,yt,zt,Pt,St) kde x,y,z sú rôzne statky,
avšak relevantná skupina statkov presahuje bežné statky ako sú jedlo, či oblečenie
a zahrnuje i statky akými sú vzdelanie, reklama a ďalšie determinanty, ktoré bežne za
statok považované nie sú18.
Investovanie do rozvoja ľudského kapitálu potom znamená investovanie do osobného
a spoločenského kapitálu. Dopyt po tomto druhu investície rastie vtedy, akdaný kapitál
zvyšuje konečný úžitok jednotlivcov a naopak.
Uvedená teória predpokladá, že si prezieraví jednotlivci čoraz intenzívnejšie uvedomujú
účinky svojich konaní v prítomnosti a zároveň efekty získané (stratené) z takéhoto konania
(nekonania), čo súvisí s predpokladom lepšej anticipácie (diskontovania) budúcnosti.
Lepšia anticipácia budúcnosti je jedným z hlavných motívov, prečo ľudia investujú do
rozvoja svojho osobného kapitálu. Ten im totiž lepšie pomáha ich budúcnosť ohodnocovať.
Obdobným spôsobom sa ďalej i menia jednotlivé preferencie ľudí. Z toho vyplýva, že
investovanie (rozvoj) ľudského kapitálu mení zároveň diskont budúcich úžitkov
a preferencie statkov pôsobením na súčasné a budúce konanie.
Teória ľudského kapitálu zároveň skúma vplyv investícií do ľudského kapitálu na
hospodársky rast a súvisiace ekonomické otázky. Do polovice minulého storočia sa veľká
väčšina ekonómov domnievala, že pracovná sila je daná a nie je možné ju rozšíriť. Teória
ľudského kapitálu tento pohľad značne poopravila. Hovorí, že ľudia sa rozhodujú o svojom
vzdelaní, pracovnej príprave, lekárskej starostlivosti na základe porovnania výnosov
a nákladov. Výnosy sa skladajú nielen z lepšieho zárobku, ale i kultúrneho
a spoločenského postavenia jednotlivca a mnohých ďalších nepeňažných ziskov. Náklady
znamenali hlavne ušlý zisk v podobe straty času, či dodatočných nákladov spojených
s činnosťami, ktoré majú zvýšiť hodnotu ľudského kapitálu.
Rozvoj teórie je spojený s mnohými štúdiami, ktoré sa snažia hodnotiť vplyv investícií do
ľudského kapitálu z pohľadu zvýšenia IQ, vyšších príjmov, lepších výsledkov vzdelaných
osôb, vplyvom na úmrtnosť, ušlých príjmov, vplyvom na hospodársky rast a pod.

18

Bližšie pozri: Becker, G. Teorie preferencií. Grada Publishing, Liberání institut, Praha 1997
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Teória ľudského kapitálu bude preto veľmi dôležitou súčasťou nášho skúmania z dôvodov,
ktoré sme uviedli pri jej predstavení.. Vzdelanie má vplyv na príjmy jednotlivca, jeho
spoločenské postavenie, zlepšuje mu kvalitu života a zároveň zvyšuje jeho schopnosť
anticipácie budúcnosti, čo má vplyv na jeho lepšiu orientáciu v ekonomickom živote
a spoločenskom prostredí.

B.2 Aplikácia teoretických východísk na trh vzdelávania
B.2.1 Vzdelávanie nie je verejný statok
Ekonomická koncepcia teórie verejných statkov, teda statkov, pri ktorých: a) nemožno
nikoho vylúčiť z ich spotreby a b) ktorých spotreba je nerivalitná, je viac než diskutabilná19
(väčšina spoločenských teoretikov ju bez výhrad akceptuje len pri statkoch ako národná
obrana alebo vymáhateľnosť práva), pri vzdelávaní nemožno túto teóriu uplatniť. Teória
verejnej voľby sa na tento problém pozerá nasledovne:
„Vzdelanie je zjavne súkromným statkom, pretože úžitok z neho poberajú
predovšetkým tí, ktorí sú vzdelaní a tých, ktorí nezaplatia školné, možno nevpustiť do
triedy. Tí, ktorí poskytujú vzdelanie vo verejných školách (administratíva
a pedagógovia), často tvrdia, že vzdelanie by malo byť predmetom štedrých
verejných výdajov, pretože ide o verejný statok. Tvrdia, že vzdelanie tým, že
pripravuje mladých na to, aby sa stali technikmi, novinármi, lekármi a právnikmi
(nikdy sa nespomínajú ekonómovia), vytvára verejné statky. Toto zdôvodnenie je
však zavádzajúce. Krajina by mala technikov, novinárov, lekárov, resp. právnikov
dokonca i vtedy, keby neexistovali žiadne verejné školy. Nedostatok v niektorých
profesiách by veľmi rýchle zvýšil platy v nich a mladému človeku (alebo jeho
rodičom) by sa vyplatilo zaplatiť za súkromné vzdelanie alebo si požičať peniaze na
zaplatenie školného.“20

Vzdelanie učí jednotlivca v priemere lepším zručnostiam na trhu práce. To zabezpečuje
vzdelaným lepšie príjmové podmienky a i určitý spoločenský status ako konkurenčnú
výhodu.
Poskytovanie vzdelania prostredníctvom verejných výdavkov, ktoré koordinujú štátni
úradníci má ešte jeden významný problém. Je to problém informácií. Nie je pre nich totiž
prakticky možné disponovať informáciami o tom, čo ľudia skutočne potrebujú alebo čo je
pre nich dobré. Jednotlivci môžu vyjadriť svoje potreby len dobrovoľným aktom konania na
trhu – demonštrovaním svojich preferencií. Informácie o potrebách jednotlivcov, v našom
prípade ohľadom vzdelania, nemožno zozbierať a následne využiť, pretože: a) systém
demokratickej voľby neumožňuje prenos tejto informácie, b) preferencie a nároky
spotrebiteľov sa menia v čase a dochádza k časovému posunu21, c) úžitok je čisto
subjektívna kategória a preto nemôžme vyhlásiť, čo je pre daného človeka alebo skupinu
ľudí potrebné alebo prospešné.

19
kritika neoklasickej ekonomickej teórie verejných statkov s dôrazom na poukázanie na rozpory v klasickej
interpretácii tejto teórie Paula Samuelsona, pozri v Randal G. Holcombe: „A Theory of the Theory of Public
Goods“, The Review of Austrian Economics, zväz. 10, č. 1, 1997 (dostupné na www.mises.org)
20
David B. Johnson: Teória verejnej voľby, Sofa, Bratislava 1997, str. 114
21
Tento problém vidno hlavne na zaostávaní verejných škôl za poslednými trendmi v súkromnom sektore v
oblasti informačných technológií, inovácií vo vzdelaní alebo rôznorodosti prístupu vo vzdelávacom procese.
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Inými slovami verejný sektor pri koordinácií vzdelávacej politiky nemá informácie o tom, čo
ľudia skutočne potrebujú, alebo čo je pre nich dobré, resp. sú tieto informácie získavané
s veľmi značným časovým odstupom. Verejný sektor zároveň – v rámci svojho politického
procesu – nedokáže flexibilne reagovať na zmeny v preferenciách spotrebiteľov, ktoré
v prípade vzdelávania vychádzajú z potrieb trhu práce.

B.2.2 Zisk a trhový cenový systém
Zisk. Pojem, ktorý rozhorčuje nemalé množstvo ľudí v spoločnosti. Ako hovorí Hazlitt:
„rozhorčenie mnohých ľudí pri slove zisk naznačuje, ako málo je dnes chápaná
funkcia, ktorú hrá v ekonómií zisk22.“

Možnosť generovania zisku je pre akýkoľvek ekonomický sektor absolútne nevyhnutná.
V stručnosti môžeme povedať, že hlavnými funkciami zisku z pohľadu podnikateľa sú
informácie, prostredníctvom ktorých sa môže rozhodovať a ktoré mu zisk poskytuje o tom,
či sú jeho zákazníci spokojní s jeho službami, či statkami, či uspokojuje nimi ich potreby
a či efektivita poskytovania týchto statkov zodpovedá optimálnej efektivite vynaložených
zdrojov. Z ekonomického hľadiska je možné tvrdiť, že zisk: a) je jedným z koordinátorov
správania sa jednotlivcov (podnikateľov) na trhu a b) motivuje hľadať lepšie možnosti
uspokojovania potrieb spotrebiteľov.
Koordinačná funkcia zisku vyplýva z informácii, ktoré zisk podnikateľom poskytuje. Ak sú
ziskoví, t.j. ak ich čisté príjmy prevyšujú ich náklady, poskytujú také služby a v takej kvalite,
ktorá spotrebiteľom vyhovuje a uspokojuje ich preferencie. Čím je ich zisk vyšší, pričom
teraz odhliadneme od monopolného postavenia zabezpečeného štátom, tým poskytuje
daný podnikateľ lepší typ služby pre spotrebiteľov ako ostatní. Na slobodnom trhu teda
platí veľmi kruté, ale spravodlivé pravidlo, že čím je podnikateľ ziskovejší, tým lepšie
uspokojuje priania zákazníkov . Naopak, ak je v strate, jeho podnikateľské schopnosti –
teda to, akú službu poskytuje – neohodnotili spotrebitelia veľmi dobre.
Zisk zároveň podnikateľov motivuje k vyššej efektivite a tým zároveň aj k lepšiemu
uspokojovaniu potrieb jednotlivcov. Čím je totiž podnikateľ vo výrobe, či poskytovaní
nejakých služieb efektívnejší, tým je ziskovejší. Efektivita sa tu prejavuje lepším
využívaním disponibilných zdrojov (práce, kapitálu, času). Zároveň platí, že môže dané
služby poskytovať za nižšie ceny, čím za rovnakú kvalitu dáva spotrebiteľom možnosť
vyššieho blahobytu. Tí si buď môžu kupovať viac statkov poskytovaných daným
podnikateľom, alebo si môžu kúpiť dodatočné statky. Na slobodnom trhu sú preto:
„skutočnými šéfmi zákazníci. Kúpou alebo zdržaním sa kúpy rozhodujú, kto bude
vlastniť kapitál a riadiť podniky. Určia, čo a v akom množstve bude produkované. Ich
názor rozhodne, či podnikateľ zvíťazí alebo prehrá a môže zmeniť bohatého na
chudobného a naopak. A sú náročnými šéfmi. Sú plní vrtochov a predstáv,
premenliví a nepredvídateľní. Nedbajú na predošlé skúsenosti. Akonáhle im niekto
ponúkne lacnejší alebo lepší tovar, okamžite zabudnú na starých kamarátov.“ („Profit
Management“, strana 227)

22

Hazlitt, H. Ekonomie v jedné lekci. Praha: Liberální institut. 1999. str.154
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B.2.3 Bez cenového systému sme ekonomicky slepí
Svet okolo nás je charakterizovaný obmedzenosťou zdrojov (prírodné zdroje, priestor
a čas) na jednej strane a neobmedzenými ľudskými potrebami na strane druhej.
Charakteristickým znakom života jednotlivca je preto konanie – teda účelové správanie sa,
racionálna voľba cieľov, prostriedkov na ich dosiahnutie a zvažovanie medzi rôznymi
alternatívnymi použitiami zdrojov s cieľom uspokojiť subjektívne pociťované potreby.
Jediným prostriedkom, akým môže v spoločnosti dochádzať k prenosu informácií
o potrebách jednotlivcov a o vzácnosti zdrojov, teda k efektívnej alokácii zdrojov a
neplytvaniu, je cenový systém23 .
Trhové ceny nás informujú o tom, čo vyrábať (po čom majú spotrebitelia dopyt), ako
vyrábať (akú najlepšiu kombináciu zdrojov použiť na výrobu) a pre koho vyrábať (ktorí
spotrebitelia majú záujem o naše výrobky). Práve cenový systém nám sprostredkováva
všetky tieto informácie. Prostredníctvom cien sa ukazuje relatívna vzácnosť statkov
a zdrojov, t.j. ako ju hodnotia ostatní jednotlivci na slobodnom trhu voči ostatným statkom
a zdrojom. Vysoké ceny nás potom informujú o relatívne vyššej vzácnosti daného statku
a zdroja a hovoria podnikateľom, aby s danými zdrojmi nakladali veľmi efektívne a naopak
nízka cena nám hovorí, že daných zdrojov je dostatok. Prostredníctvom cien vieme teda
kalkulovať naše náklady a tým i zisk.
Všade tam, kde neexistuje trhom určená cena daných statkov, t.j. kde neexistuje systém
ako dané statky a zdroje ohodnocujú jednotlivci voči iným disponibilným zdrojom, vznikajú
problémy. Tie sa doposiaľ nevyhýbajú ani vzdelávaniu. Môžeme ich charakterizovať ako:
a) finančná poddimenzovanosť, b) nedostatočné reflektovanie požiadaviek jednotlivcov
a trhu práce, c) neexistencia flexibilného systému, ktorý by určoval, ako učiť, čo učiť, či
v akej kvalite a forme učiť, resp. aký je optimálny počet študentov na jedného učiteľa, koľko
vzdelávacích zariadení má existovať, atď.
Trhový cenový systém prináša nielen všetky tieto informácie, ale zabezpečuje i optimálne
financovanie vzdelávania. Len pomocou cien možno racionálne ekonomicky kalkulovať,
rozhodovať, plánovať a reflektovať potreby spotrebiteľov, v našom prípade študentov. A na
druhej strane len v prípade existencie neregulovaných trhových cien môžu študenti
uskutočňovať racionálne a najefektívnejšie rozhodnutia.

B.2.4 Umožnenie konkurencie – voľného vstupu do odvetvia
Nevyhnutnou podmienkou existencie trhových cien vzdelávania je konkurencia. Rakúska
ekonomická škola definuje konkurenciu ako voľný vstup do daného odvetvia. To znamená

23

klasickým článkom o nemožnosti kalkulácie v plánovanej ekonomike je nasledujúci článok; Ludwig von
Mises: Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen, in Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik, Vol. 51, 1923/24. Túto debatu neskôr dopracoval F. A. Hayek. Problémy neefektivity
spoločenského vlastníctva sú týmto spôsobom vysvetliteľné aj v iných oblasti národného hospodárstva, kde je
ekonomika organizovaná bez cenového systému, ako napríklad v školstve, zdravotníctve, súdnictve, polícii
atď. Vo všetkých prípadoch vyvstáva problém, koľko týchto statkov má štát produkovať a v akej kvalite, ako
majú byť prístupné, rozmiestňované atď.
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bez striktných regulačných opatrení zo strany štátnych orgánov24. Z danej definície
vyplýva, že konkurenciu vnímame ako nielen reálne poskytovanie daných statkov inými
podnikateľskými subjektmi, ale i ako hrozbu poskytovania týchto statkov určitými
podnikateľmi na danom trhu.
Bez možnosti konkurencie by samotný cenový systém a existencia zisku neumožňovali
dosiahnutie popísaných výsledkov – znižovanie ceny, zvyšovanie kvality služieb,
nachádzanie nových možností poskytovania daných služieb a pod. Za hlavnú príčinu je
možné považovať monopolizáciu odvetvia, ktoré v prípade neexistencie konkurencie hrozí.
Monopolné postavenie zabraňuje reálnemu podnikateľskému objavovaniu25. „Starí“
poskytovatelia nie sú motivovaní poskytovať služby efektívnejšie – majú totiž zabezpečené
svoje postavenie. A „noví“ poskytovatelia nie sú pripustení na daný trh. Bez voľného
vstupu do odvetvia – konkurencie – nie je možné zaviesť ani trhový cenový systém. Ceny
neodrážajú skutočné preferencie a požiadavky spotrebiteľov práve vďaka existencii
monopolného postavenia. Monopolisti nemajú tendenciu, ani žiadnu motiváciu znižovať
náklady, zefektívňovať postupy poskytovania daných služieb. Pokiaľ sú zároveň
financovaní z verejných financií, nemajú tendenciu ani meniť svoje nákladové položky.
Umožnenie konkurencie – voľného vstupu do odvetvia – preto považujeme za nutnú
podmienku existencie trhového a slobodného cenového systému. Roger Douglas
najznámejší reformátor XX. storočia to hodnotí nasledovne:
„Vláda na Novom Zélande neprivatizovala žiadne odvetvie skôr, pokým nezaistila,
aby na tomto trhu aspoň hrozil vstup potenciálnych konkurentov alebo aby
existovala skutočná konkurencia. Práve možnosť vstupu konkurencie, na ktorú
vláda spoliehala, bola tým, čo zabraňovalo nadmernému zvyšovaniu cien. Dodnes
môžeme povedať, že tieto stratégie fungujú dobre. Základným dôkazom je pokles
reálnych cien vo všetkých odvetviach, ktoré boli skôr podriadené vláde a zlepšenie
konkurencieschopnosti novozélandských firiem v podstate vo všetkých odvetviach
ekonomiky26.“

B.2.5 Zabezpečenie individuálnej zodpovednosti za vzdelanie
Myslíme si, že rozhodovanie o výchove a vzdelávaní detí prináleží jednotlivcom, nie štátu.
Tvorba akejkoľvek štátnej politiky vzdelávania zo strany štátnych inštitúcií a politikov, ktorá
má určovať „čo sa bude učiť“ a „ako sa to bude učiť,“ je znevažovaním úlohy rodiny, práv
jednotlivcov a zahmlievanie ich osobnej zodpovednosti. Štátny paternalizmus v tejto oblasti
je založený pravdepodobne na presvedčení, že práve štát (úradníci) je tým, ktorý dokáže
najlepšie rozhodnúť v záujme jednotlivca a tým i celej spoločnosti27. Toto tvrdenie je však
podľa nášho názoru nesprávne a považujeme ho zároveň za nemorálne.

24

bližšie pozri Armentano, T. Proč odstranit protimonopolné zákonodarství. Praha: Liberální institut. 1999.;
pre potreby tejto štúdie budeme za monopolné postavenie považovať štátom garantované postavenie subjektu
na trhu
25
Viac pozri v Kirzner, I. Jak fungujú trhy. Praha: Liberální institut.
26
Sima, J. (Ed.). Roger Douglas tvorca najúspešnejšej reformy XX. storočia. Praha: Liberální institut. 1998.
str. 18 - 19
27
Zaujímavé je zamyslieť sa nad tým, ako je možné, že jednotlivci, ktorí sa vraj na jednej strane nevedia
správne rozhodnúť o tom, čo je pre nich dobré, si na druhej strane dokážu zvoliť tých správnych verejných
zástupcov, ktorí tieto rozhodnutia uskutočnia.
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Každý človek je podľa nášho názoru výnimočný a unikátny. Má právo rozhodovať o svojej
budúcnosti a o svojom živote. Každý človek disponuje slobodnou vôľou a zároveň je
neustále konfrontovaný s realitou sveta. Neustále nadobúda nové skúsenosti. Učí sa.
Pobyt v škole je len určitou časťou jeho života.
Keďže dieťa nie je do určitého veku (individuálne určeného, či už rodičmi alebo samotným
jedincom) schopné rozhodovať sa samo, sú to práve jeho rodičia alebo jeho iní blízki
príbuzní, nie štát, kto má právo rozhodovať o jeho budúcnosti28. Pre tieto tvrdenia je
možno nájsť viacero argumentov:
-

jedine jednotlivec má morálne právo rozhodovať o sebe samom

-

žiadny úradník nemôže poznať potreby samostatných jednotlivcov, ktorí sami
rozhodujú o svojom vzdelaní.

-

žiadna verejná autorita a ani úradník, nemôže poznať potreby každého študenta a
v podstate nemôže ani daných jednotlivcov poznať. Niekto však môže
argumentovať, že jednotlivec nemusí mať dostatok odborných znalostí pri
rozhodovaní o svojom štúdiu. To nepopierame, ale odborník zastupujúci inštitúciu
(školu) môže poskytovať tieto informácie rodičom a ponúkať ich jednotlivcom

-

za nesprávne rozhodnutie o vzdelaní nesú zodpovednosť samotní jednotlivci,
úradník nemá v podstate nijakú zodpovednosť za ich budúcnosť; nie je motivovaný
rozhodovať čo najlepšie, pretože nebude nikdy niesť následky zlého rozhodnutia,
ktoré môže teraz urobiť z pozície svojej moci.

B.2.6 Úloha štátnych inštitúcií
V rámci uvedeného teoretického výkladu si myslíme, že úloha štátu a jeho politických
rozhodnutí musí byť v oblasti vzdelávania v čo najväčšej miere odstránená. V rámci
kultúrno-spoločenského vývoja našej spoločnosti si však uvedomujeme potrebu politických
rozhodnutí. Tie by sa však podľa nášho názoru mali zameriavať len na fungovanie
princípov celého systému financovania vzdelávania detí od ich 6. do 19. roku života
a zabezpečovania určitých striktne stanovených sociálnych istôt pre sociálne prípady (deti
bez rodičov, opustené deti, deti, o výchovu ktorých rodičia neprejavujú záujem).

28

Samozrejme, že sa vyskytujú prípady, keď voľba, ktorú uskutočnili rodičia, nie je pre dieťa prospešná
a v budúcnosti sa môže prejaviť negatívne. Štátna vzdelávacia politika však na tomto fakte nemôže veľa
zmeniť, pretože práve ona znižovaním zodpovednosti rodičov voči vlastným deťom znižuje ich motiváciu
vyberať pre ne čo najlepšie spôsoby výchovy a vzdelávania. Ide o to, že voľba rodičmi je lepšou alternatívou
než politická voľba.
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Príloha č.2: Využitie krypto-systémov v oblasti
financovania verejného vzdelávania
Ako si čitateľ pravdepodobne všimol, predkladaný dokument má názov „Vízia systému
vzdelávania študentov základných a stredných škôl v 21. storočí“. Keďže sa nachádzame
len na začiatku tohto storočia, je možné uvažovať aj o využívaní nových IT technológií pri
financovaní vzdelávania.
Jednou z možností zabezpečenia fungovania financovania vzdelávania v budúcnosti bude
vykonávanie prenosu finančných transakcií v systéme s definovanými podmienkami
prenosu prostredníctvom krypto-systémov; v súčasnosti progresívne sa rozvíjajúcej novej
technológii, ktorá môže
výrazným spôsobom zmeniť fungovanie spoločnosti.
Najznámejším krypto-systémom v súčasnosti je blockchain s tokenom na prenos hodnoty
s názvom Bitcoin29. V stručnosti povedané je Bitcoin decentralizovaná a zdieľaná
databáza, evidujúca v nej vykonané transakcie. Je transparentná, verejne kontrolovateľná
a nie je možné (za súčasných technologických možností) ju zvonka diskreditovať (napr.
útokom hackera). Krypto-systémy prinášajú do fungovania sveta určitú revolúciu, ktorá sa
dá prirovnať k revolúcii využívania internetu. Unikátnosť technológie spočíva v zmene
dôvery užívateľov pri realizácií rôznych úkonov (napr. transakcia hodnoty, dodržiavanie
definovaných pravidiel a pod.).
V súčasnom „centralizovanom“ svete sa užívatelia pri mnohých činnostiach spoliehajú na
rozhodnutie tretích strán; (príkladom môže byť banka, notár, štátna inštitúcia, štátna
administratíva, verejné registre, zúčtovacie centrum, atď.), za ktorými stoja vždy ľudia.
Užívatelia im veria niekedy preto, že musia (verejný sektor), inokedy pre ich dobrú povesť
a dôveryhodnú značku (súkromný sektor). Užívatelia vždy museli veriť tretej strane. V
mnohých prípadoch len preto, lebo v minulosti nebolo technicky možné odovzdať odkaz,
previesť peniaze, či zabezpečiť zhodu inak, ako prostredníctvom dôveryhodnej tretej
strany. V decentralizovanom svete krypto-systémov sa spotrebitelia spoliehajú na
automatizované rozhodnutie, ktoré je držané vo vopred zadefinovaných medziach
prostredníctvom kryptografie a matematických zákonitostí.
Vysvetlime si to na príklade. V súčasnosti užívateľ zverí peniaze banke. Ona predstavuje
tretiu dôveryhodnú stranu. Stranu, ktorej užívateľ dôveruje, že za neho napr. presunie
peniaze na účet inému klientovi, ktorý jej dôveruje rovnako. Vo svete krypto-systémov sa
tento prenos realizuje priamo, medzi dvoma osobami (bez tretej strany). Na to, aby jeden
užívateľ nemohol nikoho oklamať – napr. skopírovať transakciu dva krát alebo dvakrát
preniesť tú istú jednotku systému, dávajú pozor matematické zákonitosti a kryptografia.

29

Viď. Pošvanc M., Cabaj A., Havran T., Lindák M., Stancel D., Thurzo A. (2016). Krypto-systémy a
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Zjednodušene povedané, nie „dôveryhodná“ tretia strana, ale matematika, resp. zákonitosti
matematiky. Dôležitou a významnou črtou je, že krypto-systémy dokážu zabezpečiť
konsenzus o určitej veci medzi mnohými aktérmi, ktorí majú veľakrát rozdielne motivácie.
Vývoj krypto-systémov umožňuje technologické zmeny i vo fungovaní verejných služieb
vzhľadom na to, že prináša nové technologické možnosti adresného financovania
sociálnych potrieb obyvateľstva. Jednou z oblastí, kde by sa dali krypto-systémy využiť je
oblasť financovania verejného vzdelávania.
V nami popisovanom systéme financovania verejná autorita, ktorá financuje vzdelávanie
umožní prenos hodnoty (platbu za poskytované vzdelávacie služby) prostredníctvom
krypto-systému. Každý krypto-systém funguje na báze tokenu (kryptomeny). Hodnotu
tokenu je možné naviazať na hodnotu oficiálnej meny (napr. 1 token = 1 euro).
Študenti alebo ich rodičia si stiahnu elektronickú peňaženku súvisiacu s definovaným
tokenom na elektronické zariadenie (napr. počítač, mobil). Peňaženku zaregistrujú do
systému – študentovi pridelí systém identifikačné číslo, ktoré bude zodpovedať jeho osobe.
Štát prevedie definované množstvo tokenov do peňaženky študenta. Výhodou kryptosystémov je, že umožňujú vytváranie aj automatizovaných činností využívania finančných
prostriedkov na základe vopred zadefinovaných kritérií – pravidiel. Krypto-systémy
umožňujú vytvoriť tzv. smart kontrakty - „inteligentné kontrakty“. Tie automatizujú cashflow
v ekonomike. Verejná autorita môže týmto spôsobom naprogramovať priamo pravidlá
využívania finančných prostriedkov pridelených občanovi na vzdelávanie; napr. tak, že
obmedzí použitie finančných prostriedkov na definované služby a licencované subjekty
v oblasti vzdelávania, napr. na základe ICO poskytovateľa, či iných obmedzení (napr.
určenie limitu minutia určitej sumy na niektoré služby, študent nebude môcť minúť celú
dotáciu na stravovanie, či ubytovanie spojené so vzdelávaním alebo učebné pomôcky
a pod.).
V systéme tak budú tiecť za minimálne transakčné náklady tokeny, ktoré reprezentujú
ekvivalent oficiálnej meny. Tokeny budú môcť poskytovatelia služieb následne meniť za
reálne finančné prostriedky vo vopred určenom časovom horizonte a prostredníctvom na to
určených zmenární, resp. verejnej autority, ktorá môže funkciu zmenárne realizovať (aj
tieto činnosti by bolo možné realizovať automaticky bez potreby ľudského faktora).
Takto fungujúci systém by poskytoval efektívne riešenie finančných tokov vo verejnom
vzdelávaní. Rovnako by tu platili i ostatné v našej práci definované podmienky ako napr.
možnosť úspory finančných prostriedkov na financovanie vzdelávania študenta (občana)
v budúcnosti a pod..
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