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Projekt: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Tlačová správa

Viac peňazí na školy, vedu, kultúru a šport? Zatiaľ
prázdne sľuby
SMER musí zadefinovať rozhodujúce prioritné služby každodennej potreby občanov,
ktoré bude zabezpečovať štát a verejná správa pri riadení štátu. Jedná sa
predovšetkým o školstvo, vedu a výskum, zdravotníctvo, sociálny systém a kultúru. Až
po vyčlenení bežných výdavkov na uvedené služby je možné rozdeľovať výdavky na
riadenie a chod ostatných administratívnych činností.
Tlačová konferencia, 11.12.2004, Ekonomická a sociálna alternatíva postupu
politickej strany SMER v prípade účasti vo vláde
Po dvoch rokoch vlády súčasnej koalície sa naplnili hlavné pred- a povolebné sľuby
koaličných strán v oblasti školstva, kultúry a športu na necelých 40%. Napriek tomu, že
dominantná vládna strana Smer sľubovala pred voľbami financovať prioritne ako tri z piatich
najdôležitejších oblastí práve školstvo, vedu a kultúru, práve v týchto oblastiach sľuby
takmer vôbec neplní. Podiel zdrojov na školstvo celkovo, na vysoké školy, na vedu ale aj na
šport k HDP nielenže nedosahuje sľubované úrovne, ale sa od nich od nástupu vlády dokonca
vzdialil. Sľuby v oblasti školstva, vedy, kultúry a športu pritom podľa INEKO
a spolupracujúcich expertov patria v priemere k najužitočnejším, ktoré súčasné vládne strany
verejnosti dávali.
K nedostatočne plneným sľubom okrem financovania sa zaraďujú aj skvalitnenie vzdelávania
na vysokých školách, prispôsobenie stredného školstva potrebám podnikov či sľub vyrovnať
priemerný plat v školstve s priemerným platom v hospodárstve. Naopak znižovanie počtu
žiakov v triedach, zaradenie materských škôl do školskej siete, nespoplatnenie
vysokoškolského štúdia či dokončenie novej budovy SND patria k najviac plneným sľubom
strán terajšej koalície.

Výdavky štátneho rozpočtu
(v mld. Sk)
Ministerstvo školstva
Vysoké školy spolu

2006

2007

2008

48,92
(3,01% HDP)
13,08

51,36
(2,87% HDP)
13,42

55,49
(2,79% HDP)
13,92

(0,81% HDP)
(0,75% HDP)
Výskum a vývoj spolu
7,81
7,06
(0,48% HDP)
(0,39% HDP)
- z toho SAV
1,54
1,59
(0,095% HDP)
(0,089% HDP)
Ministerstvo kultúry
4,95
4,72
(0,30% HDP)
(0,28% HDP)
Národný program rozvoja
0,935
1,02
športu
(0,057% HDP)
(0,057% HDP)
Zdroje: Zákony o štátnom rozpočte 2006 až 2008, TREND
Priemerný plat v
2005
Hospodárstve
17 274
Školstve (% v hosp.)
14 224 (82%)
Zdroj: Štatistický úrad, Ministerstvo školstva

2006
18 761
15 439 (82%)

(0,70% HDP)
8,75
(0,44% HDP)
1,83
(0,092% HDP)
5,11
(0,26% HDP)
1,01
(0,051% HDP)

2007
20 146
16 632 (83%)

Poznámky k metodike:
INEKO tento rok priebežne prezentuje odpočet plnenia sľubov vládnych strán vo vybraných
témach zhruba v polovici vládnutia. Vo februári už vyšla analýza sľubov v oblasti
Hospodárskej politiky (plnenie na 42%), v marci o Doprave (na 12%), a apríli o Právny štát
(33%) a júli o Zdravotníctve (36%). Nasledovať ešte budú oblasti Solidarita a sociálna
politika a neskôr Rozpočet.
Cieľom projektu „Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia“ je poskytnúť
verejnosti obraz o napĺňaní sľubov a tým prispieť k tomu, aby každé budúce voľby na
Slovensku boli menej o populizme (t.j. hlásaní populárnych no nereálnych, či pre krajinu
škodlivých sľubov) a viac o hľadaní skutočných riešení problémov.
Kontakt: Gabriel Šípoš, Peter Goliaš, Eugen Jurzyca
Inštitút INEKO, http://www.ineko.sk/sluby/sluby.php, tel. 02/5341 1020

Príloha 1. Tabuľka sľubov
Tabuľka najdôležitejších sľubov
Skupina sľubov / Sľub

1. Zvýšiť kvalitu a financovanie školstva
Rast zdrojov pre školstvo na 5 percent HDP
Vyššie platy v školstve, zlepšenie sociálneho statusu učiteľov
Viac peňazí pre vysoké školy
Skvalitnenie vzdelávania na vysokých školách
Nespoplatnenie denného vysokoškolského štúdia
Vyšší počet vysokoškolákov
Podpora zriaďovania súkromných vysokých škôl
Prispôsobenie stredného školstva na potreby podnikov
Moderná obsahová reforma školstva
Znižovanie počtu žiakov v triedach
Odstrániť „diskrimináciu“ štátnych škôl v oblasti financovania
Zrušenie škôl kompenzovať školskými autobusmi
Zaradenie materských škôl do školskej siete
Viac peňazí pre vedu a výskum

Prínos pre
krajinu
(-3, +3)
1,3
1.5
1.6
1.4
2.5
-1.9
2.0
1.5
1.5
2.2
1.5
0
1.1
2.0
1.7

Miera
plnenia
(0-100%)
33%
0
20
0
10
90
25
0
0
20
100
100
0
100
0

2. Zvýšiť financovanie kultúry a športu
Kultúra - vyššia podpora pôvodnej tvorby, celkovo viac peňazí
Dokončiť novú budovu SND v štátnom vlastníctve
Pomoc štátu pri financovaní STV a Slovenského rozhlasu
Podpora rozvoja kinematografie
Intenzívnejšia obnova pamiatok
Nárast financovania športu
Realizácia projektu Vráťme vedu, kultúru a šport do našich škôl

0,5
0
0
0
0.3
0.3
0.8
2.2

45%
20
100
75
70
50
0
0

Školstvo, kultúra a šport celkovo (priemer 1.-2.)
0,9
39%
Poznámka: Prínos pre spoločnosť hodnotili analytici INEKO ako aj 26 (najmä ekonomických)
expertov, kým plnenie sľubov známkovali odborníci INEKO a skupina externých expertov na
školstvo.

Príloha 2. Podrobná analýza sľubov a ich plnenia

Zvýšiť kvalitu a financovanie školstva
Dať na školstvo 5 percent z HDP
SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia postupne dosiahnuť výdaje na školstvo vo
výške 5% z hrubého domáceho produktu.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Zastaviť dlhotrvajúci pokles zdrojov na vzdelávanie medziročným nárastom najmenej o 5%
výšky kapitoly štátneho rozpočtu.
Zdroj: Volebný program HZDS
Vláda SR uplatní v školstve viaczdrojové financovanie s cieľom postupného dosiahnutia
úrovne 5 % HDP.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Financovanie školstva sa cieľu 5% z HDP nepribližuje, ale naopak vzďaľuje.
Výdavky štátneho rozpočtu (v
2006
2007
mld. Sk)
Ministerstvo školstva
48,92
51,36
(3,01% HDP)
(2,87% HDP)
Zdroje: Zákon o štátnom rozpočte 2008 a 2007, TREND

2008
55,49
(2,79% HDP)

Vyššie platy v školstve, zlepšenie sociálneho statusu učiteľov
Slovensko vykazuje jedno z najnižších ohodnotení práce v školstve, keď priemerné platy v
tejto oblasti boli o 17% nižšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. (...) SMER
bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia schváliť nový zákon o postavení pedagogických
pracovníkov s novým motivujúcim platovým systémom, odborným rastom a sociálnym
statusom.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Zlepšiť spoločenské, sociálne a ekonomické postavenie učiteľov, vrátane pracovného
prostredia a pracovných podmienok.
Zdroj: Volebný program SNS
Podľa Smeru by učitelia mali dostávať aspoň 1,2-násobok priemerného platu v národnom
hospodárstve.
Zdroj: Pravda 11.07.2006
Cieľom vlády SR je postupne dosiahnuť v tomto volebnom období priemerný plat v
školstve na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Platy učiteľov sa približujú priemeru v hospodárstve, ale na dosiahnutia cieľa 1,2 násobku by
potrebovali zhruba dvojnásobné tempo rastu. Rast podielu mzdy v školstve oproti
hospodárstvu je zanedbateľný, a sľub na vyrovnanie týchto miezd sa neplní.

Priemerný plat v
Hospodárstve
Školstve (% v hosp.)
Učiteľov (% v hosp.)

2005
17 274
14 224 (82%)
16 664 (96%)

2006
18 761
15 439 (82%)
18 455 (98%)

2007
20 146
16 632 (83%)
20 509 (102%)

Zdroj: Štatistický úrad, Ministerstvo školstva

Viac peňazí pre vysoké školy
(SMER bude) zvyšovať verejné prostriedky pre vysoké školstvo s cieľom dosiahnuť výšku
1,2% z HDP mimo finančných zdrojov zameraných do sociálnej oblasti študentov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Podiel výdavkov na vysoké školy k HDP po roku 2007 podľa rozpočtovaných výdavkov
klesne aj v roku 2008, vzďaľujúc sa cieľu.
Výdavky štátu (v mld. Sk)
Vysoké školy spolu

2006
13,08

(0,81% HDP)
Zdroje: Zákony o štátnom rozpočte na rok 2007 a 2008

2007
13,42

2008
13,92

(0,75% HDP)

(0,70% HDP)

Skvalitnenie vzdelávania na vysokých školách
SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia schváliť novelizáciu vysokoškolského
zákona s väzbou na nové potreby vysokoškolského vzdelávania a vedy, na skvalitňovanie
vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu s prepojením na aktuálne požiadavky praxe.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Vláda urobí potrebné kroky k urýchlenej diferenciácii na univerzitné a neuniverzitné vysoké
školy.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Podľa 11 členov komisie HESO-školstvo je sľub plnený minimálne. Jedinou spomínanou
politikou bolo spoplatnenie súbežného štúdia na viacerých školách (teda bezplatné štúdium
platí len pre jedno štúdium v štandardnej dĺžke), čo by mohla viesť študentov k lepším
výkonom.

Nespoplatnenie denného vysokoškolského štúdia
Podfinancovanie školstva v žiadnom prípade neriešiť napríklad spoplatnením
vysokoškolského štúdia, ale viaczdrojovým financovaním vysokých škôl s prísnou kontrolou
vynakladaných prostriedkov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Vláda nezavedie spoplatnenie dennej formy vysokoškolského vzdelávania.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

V roku 2007 vláda zaviedla spoplatnenie za súbežné štúdium viacerých akademických
programov. Zúžila teda bezplatné štúdium pre jeden akademický program v štandardnej
dĺžke.

Za štúdium na vysokej škole zaplatia externisti prijatí po 1. septembri 2007, ktorí sa
nezmestia do limitu. Ten bude na každej škole odlišný. O výške poplatku rozhodne
nariadením vláda... (Denní) Študenti, ktorí študujú naraz viacero odborov, a študenti,
ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia, by mali za štúdium zaplatiť. (Pozn. INEKO:
Zmeny zavádza novela vysokoškolského zákona, ktorú 3.7.2007 schválil parlament)
Zdroj: SME 04.07.2007, Externisti školám zaplatia

Vyšší počet vysokoškolákov
Dosiahnuť vyšší počet vysokoškolsky študujúcej mládeže s cieľom dosiahnuť štandardy EÚ
(v EÚ je priemer vysokoškolsky študujúcej mládeže okolo 38 percent, na Slovensku okolo 20
percent).
Zdroj: Volebný program SNS
Podiel mladých ľudí študujúcich na VŠ postupne rastie, ale len zhruba štvrtinovým tempom
oproti sľubu z volebného programu SNS.
Podiel študujúcich na vysokých školách k celej populácii v danej vekovej skupine (VŠ denná
aj externá forma)
2005
2006
2007
19 roční
22,93
24,72
24,27
Vo veku 20-24 rokov
24,13
26,26
27,05
Zdroj: Ministerstva školstva

Podpora zriaďovania súkromných vysokých škôl
Vytvoriť väčšie konkurenčné prostredie vysokých škôl v odboroch, o ktorých štúdium je
najväčší záujem zo strany uchádzačov aj podporou zriaďovania súkromných vysokých škôl.
Zdroj: Volebný program SNS
Žiadne opatrenie.

Prispôsobenie stredného školstva na potreby podnikov
V oblasti podpory podnikania SMER – sociálna demokracia prispôsobí stredné odborné
školstvo a učilištia potrebám všetkých druhov podnikania na úrovni regiónov a vytvorí
predpoklady na ekonomicky motivujúce prepojenie takéhoto školstva s podnikateľskou
sférou.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Obsahová reforma pre stredné odborné školy bola vyňatá z prijatého školského zákona, mala
by sa riešiť až osobitným zákonom, plánovaným na prijatie ku koncu roka 2008.

Prijať modernú obsahovú reformu školstva
SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia schváliť nový moderný zákon o výchove a
vzdelávaní ako základný predpoklad obsahovej reformy v školstve.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Nový minister školstva Ján Mikolaj si trúfa ukončiť obsahovú reformu slovenského školstva
do konca svojho funkčného obdobia.
Zdroj: atlas.sk, 6.7.2006, http://dnes.atlas.sk/spravodajstvo/z-domova/28423/mikolaj-vysokeskoly-maju-peniaze-ziskavat-z-inych-zdrojov-nez-od-studentov
Školský zákon upravujúcu obsahovú reformu školstva začne pre školy platiť od školského
roka 2008/2009. Hodnotenie jej kvality bude možné až po roku či dvoch praxe.
Školy dostávajú možnosť zhruba 30% učiva vlastným programom. Klesol maximálny počet
žiakov v školách zhruba o 20%, hoci školy na to majú ešte tri roky. Zaviedol sa cieľ dostať
školákov na úroveň ovládania dvoch cudzích jazykov. Kritici reformy poukazujú na
nedostatok času škôl na vytvorenie vlastných školských programov a ostávajúci monopol
štátu na schvaľovanie učebníc, čo obmedzuje možnosť zavedenia inovatívnych programov.

Znižovanie počtu žiakov v triedach
SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia znižovať počet detí a žiakov v triedach.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Chceme zaviesť zníženie priemerného a obmedziť najvyšší prípustný počet detí v triedach.
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006
Vláda SR bude dbať o to, aby sa znižoval počet detí a žiakov v jednotlivých triedach.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Medzi rokmi 2005 a 2007 došlo k zníženiu priemerného počtu žiakov na triedu vo všetkých
hlavných kategóriách štátnych škôl:
September 2005
Základné školy, 1-4.ročník
19,8
Základné školy, 5-9.ročník
22,6
Stredné odborné školy
28,3
Gymnáziá
29,8
Učilištia
24,7
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva

September 2007
19,4
21,8
28,1
29,2
24,3

Nový školský zákon platný od 1.9.2008 znižuje maximálne počty detí v základných
a stredných školách v priemere o pätinu. Školy na to majú tri roky, skutočné ďalšie zníženia
teda ukáže až prax.
Maximálne limity na počet žiakov v triede
Základné školy, 1.ročník
Základné školy, 2-4.ročník

doteraz
29
34

Od 1.9.2008
22
25

Základné školy, 5-9.ročník
Stredné školy

34
34-38

28
30

Odstrániť diskrimináciu štátnych škôl v oblasti financovania
SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia odstrániť diskrimináciu vo financovaní
štátnych a verejných škôl najmä vo vzťahu k nadštandardnému postaveniu neštátnych, tzv.
súkromných škôl.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Nový školský zákon v platnosti od 1.9.2008 zaviedol obmedzenie financovania súkromných
škôl v porovnaní so štátnymi a cirkevnými školami; súkromným školám sú predpísané
obmedzenia pri financovaní (napr. súkromným školám možno prideliť finančné prostriedky
na kapitálové výdavky len v rámci rozvojových projektov na obstaranie hnuteľného majetku)
a tiež len ich sa týkajú sankcie v podobe zníženia pridelených finančných prostriedkov z MŠ
(zníženie normatívneho príspevku o 15 %), ak bolo zistené porušenie školských vzdelávacích
programov, alebo ak bol zistený vyšší počet žiakov v triedach, resp. ak bola zistená odbornosť
vyučovania jednotlivých predmetov v školách v rámci školských vzdelávacích programov
menšia ako 70 %.

Zrušenie škôl kompenzovať školskými autobusmi
V prípade nevyhnutného rušenia škôl budeme kompenzovať problém dochádzky kvalitnou
dopravnou službou plne hradenou štátom (školské autobusy).
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006
Nevykonané.

Zaradenie materských škôl do školskej siete
SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia zaradiť materské škôlky do školskej siete.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Podľa nového školského zákona platného od 1.9.2008 boli materské školy zaradené do
školskej siete. Posledný rok pred základnou školou je pre deti materská škola hradená štátom.

Viac peňazí pre vedu a výskum
SMER bude postupne zvyšovať objem finančných prostriedkov do vedy, výskumu a vývoja, a
to transparentným financovaním Agentúry na podporu výskumu a vývoja, vysokých škôl,
Slovenskej akadémie vied, výskumných zariadení, ale aj malých a stredných výskumných a
vývojových centier až do výšky 0,8% z HDP z verejných zdrojov. (...) SMER bude
legislatívne motivovať podnikateľskú sféru na investície do vzdelávania, vedy, výskumu a
vývoja. (...) SMER bude vytvárať investičné stimuly – inteligentné investície podporujúce
vznik technologických inkubátorov pri vysokých školách, SAV, rezortných a firemných
vedeckých, výskumných a vývojových pracoviskách s vysokou pridanou hodnotou.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Zo štátneho rozpočtu venovať postupne ročne na rozvoj vedy a výskumu minimálne 3,4%
HDP.
Zdroj: Volebný program SNS
Zabezpečíme, aby sa trend zvyšovania podpory výskumu a vývoja z verejných prostriedkov
neustále zvyšoval, aby sa dosiahlo podielu 1,5 % HDP v roku 2010 a aby celoštátny podiel
výdavkov za oblasť výskumu a vývoja k HDP predstavoval 3%.
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006
Cieľom vlády je, aby v spolupráci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných a
vývojových centier, vedeckých a technologických parkov, podnikateľských inkubátorov a
technologicky orientovaných firiem a úspešného čerpania prostriedkov z fondov EÚ sa
postupne dosiahla úroveň financovania vedy a techniky vo výške 0,8 % HDP.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Výdavky štátneho rozpočtu
(v mld. Sk)
Výskum a vývoj spolu
- z toho SAV

2006

2007

2008

7,81
(0,48% HDP)
1,54
(0,095% HDP)

7,06
(0,39% HDP)
1,59
(0,089% HDP)

8,75
(0,44% HDP)
1,83
(0,092% HDP)

Zdroje: Zákony o štátnom rozpočte 2006-2008

Zvýšiť financovanie kultúry a športu

Kultúra - vyššia podpora pôvodnej tvorby, celkovo viac peňazí
Prepad verejných výdavkov na kultúru sa systematicky prehlbuje, čo má hrozivý, ba
katastrofálny dopad na situáciu v slovenskej kultúre. (...) Objem prostriedkov, ktoré štát
vynakladá na kultúru, má za posledných desať rokov systematicky zostupnú tendenciu (v roku
obnovenia štátnej samostatnosti 1993 cca 0,9% HDP, v súčasnosti cca 0,6% HDP, pričom EÚ
odporúča/požaduje aspoň 1% HDP). (...) Je preto potrebné perspektívne dosiahnuť v štátnom
rozpočte 1% HDP pre kultúru v roku 2007 a 1,5% HDP pre kultúru v roku 2010.
Zdroj: Volebný program SNS
SMER – sociálna demokracia považuje za dôležité deklarovať snahu odstrániť platovú
diskrimináciu celého sektora kultúry a dosiahnuť stav, keď kvalitný výsledok tvorivej a
pracovnej aktivity umožní jej nositeľovi dôstojný život. (...) SMER – sociálna demokracia
považuje za dôležité deklarovať podporu pôvodnej tvorby, vznik a šírenie nových
umeleckých diel, ale i moderných muzeálnych expozícií a výstav a využitie nových metód na
sprístupnenie národného kultúrneho dedičstva.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda SR si kladie za cieľ v tomto volebnom období postupne zvyšovať príspevok na
financovanie kultúry a vytvoriť tak predpoklad, aby sa na podporu kultúry na Slovensku
vynakladal čo najskôr taký podiel verejných zdrojov, aký je obvyklý v štátoch Európskej únie.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Po nominálnom poklese v roku 2007 oproti roku 2006 by v roku 2008 malo ísť viac peňazí,
ale v podiele na HDP výdavky na kultúru naďalej klesajú.

Výdavky ŠR (v mld. Sk)
Ministerstvo kultúry

2006
2007
2008
4,95
4,72
5,11
(0,30% HDP)
(0,28% HDP)
(0,26% HDP)
Grantový systém (mil. Sk)
707
503
688
(vrátane 100 mil.Sk
na kultúrne
poukazy)
Zdroje: Zákony o štátnom rozpočte na rok 2006-8, Ministerstvo kultúry, Pravda
Včera televízia Markíza začala vysielať seriál Ordinácia v ružovej záhrade, ktorý má ambíciu
stať sa dlhodobým projektom. Televízia JOJ o seriáli vážne uvažuje do ďalšej sezóny.
Verejnoprávna Slovenská televízia odpovie reprízami, nič iné ponúknuť nedokáže. Tento
rok nepotvrdila ani jednu premiéru filmu, na ktorom by sa podieľala... Z
dokumentárnych cyklov sa dokončuje len 11-dielny seriál Slovenský bigbít. STV nepotvrdila
ani rozprávkovú tvorbu... Aj ministerstvo kultúry na filmy tento rok dalo menej peňazí,
napriek vyhláseniam ministra Mareka Maďariča, že audiovízia bude jeho prioritou.
Zdroj: SME 11.4.2007, STV pôvodnú tvorbu len sľubuje

Dokončiť novú budovu SND v štátnom vlastníctve
SNS bude požadovať...dokončenie budovy SND v nezastupiteľnom vlastníctve štátu;
Zdroj: Volebný program SNS
Budova SND bola v marci 2007 otvorená, dokončená zo štátnych zdrojov a SND ostáva
vlastníctvom štátu.

Pomoc štátu pri financovaní STV a Slovenského rozhlasu
Ak chceme, aby si STV a Slovenský rozhlas plnili úlohy, na ktoré sú zriadené, bude sa musieť
na ich financovaní významne podieľať aj štát.
Zdroj: Marek Maďarič, minister kultúry (SMER), SME, 7.7.2006,
Vládna koalícia prijala zákon upravujúci platenie koncesionárskych poplatkov s cieľom
zvýšiť ich vymáhateľnosť. Od 1.apríla 2008 platia nielen majitelia televízií či rádií, ale všetci
odberatelia elektrického prúdu, respektíve firmy s viac ako 3 zamestnancami. Očakávaným
prínosom pre verejnoprávne médiá by mala byť extra štvrť miliardy korún za rok 2008.
V auguste STV spúšťa tretí, športový kanál, na ktorý poskytla vláda dotáciu 91 miliónov
korún.

V roku 2007 dostala STV zo štátneho rozpočtu dotáciu 100 miliónov na krytie strát zo svojej
činnosti, aj po nej STV vykázala na rozdiel od minulých rokov stratu. STV plánovala na rok
2008 ďalšiu stratu, jej konečná výška však bude záležať od príjmov z novoupravených
koncesionárskych poplatkov.
Tisíc Sk
2005
Náklady
2 241 983
celkom
Výnosy
2 266 098
celkom
Dotácia zo
štátneho
rozpočtu
Hospodársky
24 115
výsledok
Zdroj: STV

2006
2 233 040

2007
2 409 235

2 246 885

2 248 530

-

100 000

13 845

-160 705

Slovenský rozhlas naďalej vykazuje straty, aj keď v roku 2007 bola najnižšia za posledné tri
roky.
Tisíc Sk
2005
999 939
Náklady
celkom
Výnosy
729 384
celkom
Dotácia zo
10 000
štátneho
rozpočtu
Hospodársky -270 453
výsledok
Zdroj: Slovenský rozhlas

2006
1 015 526

2007
878 897

799 779

867 657

8 921

101 018

-215 747

-11 240

Podpora rozvoja kinematografie
Vláda SR utvorí podmienky na oživenie domácej audiovizuálnej kultúry, podporou pôvodnej
tvorby a európskej koprodukcie v oblasti rozhlasu, televízie a filmu.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Mojou srdcovou záležitosťou je kinematografia, ktorú musíme revitalizovať.
Zdroj: Marek Maďarič, minister kultúry (SMER), SME, 7.7.2006,
Grantová podpora audiovizuálnych diel v roku 2007 výrazne poklesla oproti rekordnému roku
2006, ale bola o 30% vyššia oproti roku 2005.Počet divákov v kinách kvôli zrušeniu
kultúrnych poukazov klesol. Poukazy boli od roku 2008 opäť zavedené.
Granty na filmovú tvorbu (v mil. Sk)
2004
2005
2006
60
88
165
Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

2007
115

Do slovenských kín vlani zavítalo 2,7 milióna divákov, čo bolo o pätinu menej ako v
predchádzajúcom roku. Vyplýva to z údajov Únie filmových distributérov. Dôvodom
poklesu bolo zrušenie kultúrnych poukazov, povedal ČTK predseda únie Anton Ondrejka.
V roku 2007 sa znížili aj tržby z predaja lístkov, a to medziročne o šesť percent na 273
miliónov slovenských korún.
Zdroj: SME.sk 29.1.2008, Návštevnosť kín vlani klesla
Slovenská filmová tvorba sa vlani predstavila nevídane veľkým počtom filmových
titulov. V kinách sa objavilo desať celovečerných hraných a dokumentárnych filmov. Ide
pritom o slovenské aj koprodukčné projekty... V období 1993 až 2006 Slovensko produkovalo
zhruba dva-tri filmy ročne.
Zdroj: Pravda 2.1.2008, Divákov je menej, filmy pribúdajú

Intenzívnejšia obnova pamiatok
Vláda...dôraz položí predovšetkým na obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych
pamiatok a ich využívanie pre rozvoj cestovného ruchu. ... Prostriedky na ochranu a obnovu
pamiatkového fondu vláda SR zabezpečí prostredníctvom účelovej pomoci štátu, ako aj viac
zdrojového financovania, najmä zo štrukturálnych fondov EÚ.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Intenzívnejšie musíme pokračovať v obnove pamiatok, čo má súvis aj s cestovným ruchom.
Zdroj: Marek Maďarič, minister kultúry (SMER), SME, 7.7.2006,
Výdavky na pamiatkovú starostlivosť sa v rokoch 2005-07 navyšovali mierne nad úroveň
inflácie. Pre rok 2008 je plán nižší ako bol rozpočet rok predtým.
Rozpočet
pamiatkovej
starostlivosti (mil.
Sk)

2005
130

2006
140

2007
148

2008 (plán)
146

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR
Kancelária NR SR, ktorá je správcom tejto národnej a kultúrnej pamiatky, včera otvorila
obálky s cenovými ponukami firiem, prihlásených do verejného obstarávania na zhotoviteľa
rekonštrukčných prác... Rekonštrukcia celého areálu Bratislavského hradu potrvá asi päť
rokov. Na projekt, ktorý si podľa predbežných odhadov vyžiada 1,5 až 2 miliardy korún,
je tento rok zo štátneho rozpočtu vyčlenených 292 miliónov korún.
Zdroj: Pravda 22.2.2008, Hrad opravia za dve miliardy

Viac peňazí na šport
Štát zabezpečí postupný nárast financovania športu.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006
Podiel rozpočtovaných výdavkov na šport klesá v absolútnom ako aj relatívnom vyjadrení.
Výdavky ŠR (v mld. Sk)
2006
2007
2008 plán

Národný program rozvoja
0,935
športu
(0,057% HDP)
Zdroje: Zákony o štátnom rozpočte na roky 2006-2008

1,02
(0,057% HDP)

1,01
(0,051% HDP)

V roku 2008 štát prispel sumou 91 mil. Sk na rozbeh financovanie športového kanála STV,
ktorý má tiež prispieť k rozvoju popularity športu. Dlhodobé financovanie kanála zatiaľ nie je
vyriešené.
V roku 2004 šlo zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rezortného ministerstva školstva na
šport 1 026 miliónov Sk a nasledujúci rok dokonca 1 058 miliónov. Odvtedy štátny príspevok
klesá. Na rok 2006 mal šport sľúbenú miliardu a 20 miliónov, ale po vládnej reštrikcii
napokon dostal len 935 miliónov. Prísľub na tento rok je tiež v objeme 1,020 miliardy, ale
skutočnosť bude možno zasa nižšia. Na budúci rok je už nižší aj plán.
Zdroj: SME 17.10.2007, Športu sľúbili viac, no dostáva ešte menej

Realizácia projektu Vráťme vedu, kultúru a šport do našich škôl
SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia realizovať projekt: Vráťme vedu, kultúru a
šport do našich škôl.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005
Projekt nebol realizovaný.

