Petržalské MŠ v roku 2013
Blíži sa schvaľovanie rozpočtu Petržalky na rok 2013 v zastupiteľstve. Poslanecký
klub, ktorého som členom, posudzuje návrh rozpočtu z obce v jednotlivých
kapitolách a pripravuje návrhy na jeho úpravu a doplnky.
Pomerne veľkú časť rozpočtu „zhltne“ kapitola Školstvo, a to predovšetkým údržba a opravy
základných fondov (budov, plôch, vybavenia) petržalských základných a materských škôl.
Pokiaľ sa budovy a plochy ZŠ (11) dostali do majetku Petržalky až v mesiaci máj 2012, areály MŠ
(19) má v majetku Petržalka už niekoľko rokov.
Je tiež potrebné zdôrazniť, že činnosť ZŠ je pre Petržalku preneseným výkonom štátnej správy.
Služby, ktoré zabezpečujú a vykonávajú MŠ pre obyvateľov Petržalky „sú nepovinné“ a obec ich
„dodáva“ ako príspevok sociálnej politiky samosprávy pre jej obyvateľov. Obec, teda aj Petržalka,
v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je, okrem
iných, zriaďovanie a zrušovanie materských škôl originálnou kompetenciou. Je teda v záujme
každého zriaďovateľa, aby si svoje originálne-samosprávne kompetencie vo vzťahu k svojim
obyvateľom čo najlepšie plnil. Z toho dôvodu sa aj v našej mestskej časti tejto problematike
intenzívne venujeme.
Mať 3 – 4-ročné dieťa v MŠ nie je právo, ani nárok rodiča, nie je nárokovateľné ako povinná
školská dochádzka. Pre takéto deti hľadá obec finančné prostriedky (náklady na personál, na údržbu
a na opravy) a priestorové kapacity a rodičia sa podieľajú svojimi príspevkami na dofinancovaní
MŠ. Osobitne sa vnímajú predškoláci, teda 5 – 6-ročné deti, ktoré majú na začiatku nasledujúceho
školského roku nastúpiť do prvého ročníka ZŠ. Za tých už obci prispieva štát v rámci krytia
nákladov na predškolskú prípravu.
A práve veľkosť petržalského rodičovského príspevku pre MŠ sa javí v čase, keď aj obce musia
značne šetriť, nezodpovedajúca reálnym potrebám pre kvalitnú, odbornú, komplexnú a modernú
výchovu a pobyt detí v petržalských MŠ (pozrite obrázok).

Zarážajúce (a zároveň smutné) je, že „nás stojí“ v petržalskej MŠ jedno dieťa, jeden deň necelých
70 €centov! Mám za to, že petržalskí rodičia by vedeli dať 1 € denne! Nárast príjmov z príspevkov,
teda ca. 0,30 € denne by adresne skončil v kapitole Školstvo a bol by použitý (a určite využitý) pre
kvalitu a krásu petržalských MŠ.
Rád sa dozviem Váš názor; na kontakte http://www.miloscernak.sk/
Ing. Miloš Černák (poslanecký klub SMER-SD, SNS, SF, OK)

