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Ministerstvo financií
rozbieha registráciu
majetkuštátu.
Zodpovednosťza jej
výsledkyponesienová
vláda.

BRATISLAVA. Chaos v ma-
jetku štátu začína Smer riešiť
krátko pred voľbami. Aj keď
ešte začiatkom volebného ob-
dobia mal veľké plány minis-
ter vnútra Robert Kaliňák,
ktorý hovoril o štátnej realit-
ke, spravovaniemajetku bude
napokon vyzerať inak. Zod-
povednosť zaň ponesie až no-
vá vláda, ktorá vzíde z mar-
cových volieb.
Odzačiatkurokazriadil štát

centrálny register majetku,
ktorý by mal postupne do
konca roka zhromaždiť súpis
všetkých nehnuteľností v ru-
kách štátu.
Dnes totiž neexistujú údaje

o tom, koľko budov, admini-
stratívnych priestorov či po-
zemkov má štát vo svojom
vlastníctve či nájme. Každé
ministerstvo a jeho podria-
dené organizácie totiž spra-
vujú len vlastné majetky
a výmena informácií o nich
funguje iba obmedzene.
Register, ktorý dostal pod

správu minister financií Pe-
ter Kažimír, by mal situáciu
zmeniť. Projekt však dostane
finálnu podobu až za novej
vlády. „Správcovia sú povinní
údaje o užívanom majetku
zaevidovať v centrálnej evi-
dencii majetku do 31. decem-
bra 2016,“ uviedol tlačový od-
borministerstva financií.

Správcovneubudlo
Ministerstvu financií však

plány na zavedenie systému
do správy štátneho majetku
nevychádzajú úplne presne
podľa pôvodných predstáv.
Ešte vlani totiž hovorilo, že sa
bude snažiť vyčleniť „čo naj-
nižší počet správcov“ majet-
ku, ktorých by malo byť do

dvanásť. Napokon to tak nie
je. Ich počet sa zatiaľ ani ne-
začal riešiť.
Do registra majú zatiaľ za-

pisovať majetok všetky inšti-
túcie, ktoré spravujú nejaké
nehnuteľnosti. „Presná evi-
dencia správcov majetku štá-
tu by mala byť zistená na zá-
klade údajov z registra,“ do-
daloministerstvo financií.
Analytik INESS Radovan

Ďurana upozorňuje, že kraji-
na takto prichádza o milióny.
Systém sa dokáže zefektívniť
len v prípade, ak sa počet
správcov výrazne zníži. „Po-

tenciál úspor spočíva práve
v tom, že jedno ministerstvo
dokáže previesť alebo prena-
jať voľné priestory inému
subjektu,“povedalĎurana.Ak
bude správcom napríklad
každé ministerstvo, rezorty
podľa neho nebudú nútené
koordinovane spravovať ma-
jetok a prínosy novinky budú
obmedzené.
Nový register by mal byť

prístupný aj pre verejnosť.
Ministerstvo preň zriadilo
webovú stránku majetoksta-
tu.sk, na ktorej bude možné
prezerať si zaregistrovaný

majetok podľa typu nehnu-
teľnosti, kraja, okresu či jeho
užívateľa.
O každej nehnuteľnosti si

bude možné vyhľadať jej vý-
meru, údaje o tom, koľko
z plochy sa v súčasnosti vy-
užíva, ale napríklad aj to, akú
má stavba energetickú nároč-
nosť.

Register je zatiaľprázdny
Hoci s evidenciou majetku

sa malo začať už od januára,
register je aj po viac ako me-
siaci stále prázdny. Jednotli-
vé ministerstvá však tvrdia,

že termín do konca roka stí-
hajú. „Ministerstvo životné-
ho prostredia už začalo proces
plnenia si tejto povinnosti,“
uviedol hovorca rezortu Ma-
roš Stano. Podľa neho bude
majetok zapisovaný do cen-
trálneho registra priebežne
počas celého roka 2016. Pod-
riadené rezortné organizácie
si pritom túto povinnosť budú
musieť plniť samy a jednotli-
vo za seba.
Podobne postupujú aj os-

tatné ministerstvá. „Minis-
terstvo školstva údaje prie-
bežne spracúva do potrebnej

formy a do konca roka doplní
všetko potrebné do registra,“
napísal rezort školstva.

V Českusiužupratali
Ak by pritom niektoré

z ministerstiev či napríklad aj
Úrad vlády alebo Generálna
prokuratúra do konca roka
nedodržali novú povinnosť,
ktorá pribudla do zákona vla-
ni, hrozila by im pokuta. Pod-
ľa ministerstva financií do
výšky šesťtisíc eur.
Štát sa do rátania svojho

majetku nepúšťa prvý raz.
O probléme sa hovorí už nie-
koľko rokov. S takzvanou pas-
portizáciou budov začalo mi-
nisterstvo vnútra v rámci re-
formyESOešte v roku 2012, no
k žiadnemu výsledku sa na-
pokonnedopracovalo.
Riešenie, ako čo najefek-

tívnejšie využívať štátny ma-
jetok, hľadajú aj iné krajiny.
V Česku napríklad Úrad pre
zastupovanie štátu vo veciach
majetkových vlani vytvoril
mapu majetku štátu. Na nej
sú aj všetky budovy, ktorých
sa chce štát zbaviť.
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Trávnaté plochy
133 912 • 61 929

Zastavané plochy, nádvoria
99 038 • 5173

Záhrady
40 572 • 2628

Chmeľnice
1724 • 413

Orná pôda
163 387 • 86 493

Lesné pozemky
361 977 • 1 463 442

Vodné plochy
176 153 • 78 721

Ovocné sady
3395 • 1913

Ostatné plochy
505 738 • 162 780

Pozemky v zjednodušenej evidencii
88 025 • 58 204

Vinice
2678 • 904

Česko má presne spočítané, čo vlastní a aká časť majetku 
je prebytočná. Slovenské úrady majú len hrubé odhady. 
V spravovaní majetku štátu je na Slovensku zmätok, 
zmeniť to má nový centrálny register.

Ako vyzerá súpis
majetku v Česku

počet

výmera 
v hektároch
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Majetok štátu
l pre približne 18-tisíc
zamestnancov sa využívajú
administratívne priestory
vo výmere asi 387-tisíc
štvorcovýchmetrov,

l vo vlastníctve štátu
je užívaných asi 328-tisíc
štvorcovýchmetrov,

l od iných subjektov si štát
prenajíma asi58-tisíc
štvorcovýchmetrov ,

l v januári 2016 vznikla
centrálnaevidencia
majetku,

l počet správcovmajetku
sa zatiaľ neobmedzuje.

Vláda opäť začína rátať svoj majetok
Doteraz neexistujú údaje o tom, koľko a akých nehnuteľností má štát vo svojom vlastníctve či nájme

Štrajkujúcich učiteľov by do škôl mohol vrátiť súd
Ministerbymoholpodať
návrhnasúd,abyštrajk
označil zanezákonný.
Nebolobyto jednoduché.

BRATISLAVA. Premiér Ro-
bert Fico zo Smeru radil štaj-
kujúcim, aby sa už vrátili
k žiakom.V desiatkach škôl sa
neučí už deviaty deň a podľa
odhodlania Iniciatívy slo-
venských učiteľov to nevyze-
rá, že by chceli predsedovi
Smeru vyhovieť.
Ak by chcel minister škol-

stva za Smer Juraj Draxler
proti učiteľom rázne zakročiť,
nemá veľa možností, potvrdil
advokát Igor Augustinič
z kancelárie bpv Braun Part-
ners. Jedinou právnou ces-
tou, ako štrajk prerušiť, sa ja-
ví návrh na súd, aby ho ozna-
čil za nezákonný.

Štrajk jeprávneprípustný
Advokát Augustinič hovo-

rí, že štrajk učiteľov treba vní-
mať ako ústavnoprávny, teda
právne prípustný.
Problém je v tom, že žiadny

zákon podrobnejšie neupra-
vuje výkon práva na štrajk.
„Zákon o kolektívnom vyjed-
návaní reguluje výlučne
štrajk v súvislosti s vyjedná-
vaním kolektívnej zmluvy,“
vysvetľuje Augustinič.
Ústava odopiera právo na

štrajk napríklad sudcom, vo-
jakom či hasičom. Učitelia
k týmto povolaniam nepatria
a možnosti, ako im odoprieť
ústavné právo na štrajk, sú
podľa Augustiniča veľmi ob-
medzené.

Návrhbymuseli posúdiť
Návrh na súd, aby vyhlásil

štrajk za nezákonný, tiež
priamo reguluje len zákon
o kolektívnom vyjednávaní,
ktorý sa na štrajk učiteľov
podľa Augustiniča nedá

uplatniť. „Súd by sa však pod-
ľa nášho názoru musel prí-
padným návrhom zaoberať,
inak by sa dopustil takzvané-
ho protiústavného odmiet-
nutia spravodlivosti.“
Návrh by mohol podať naj-

mä prokurátor, organizácia

zamestnávateľov alebo do-
tknutý zamestnávateľ.

Prázdninyzrušia ťažko
V štrajkujúcich školách už

neodučili viac ako 300-tisíc
hodín a rodičia chcú vedieť, či
by ministerstvo preto ne-

mohlo zrušiť či skrátiť jarné
prázdniny. Augustinič pove-
dal, že ani tento krok by nebol
jednoduchý.
Organizáciu školského ro-

ka reguluje školský zákon
a termíny prázdnin vyhláška
ministerstva. Dĺžka všetkých
prázdnin je v nich presne sta-
novená a podľa zákona mi-
nisterstvo termíny vyhlasuje
na tri školské roky vopred.
„Minister školstva má na

základe vyhlášky síce mož-
nosť obdobie vyučovania mi-
moriadne prerušiť alebo zme-
niť, avšak výlučne z dôvodov,
pri ktorých môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo
zdravia žiakov, či zamestnan-
cov škôl (napríklad živelná
pohroma, epidémia atď.).
Akékoľvek iné zmeny by si
vyžadovali zmenu právnych
predpisov,“ povedal Augusti-
nič.
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Štrajkovývýboručiteľovvčeravyvesil svojuvlajkuv Spojenej
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Ako štrajkujú

l učitelia vstúpili do ostrého
štrajku v pondelok
25. januára,

l doposiaľ sa podľa štrajkového
výboru priebežne zapojilo
zhruba 15-tisíc učiteľov
z približne 700 škôl,

l aktuálne je na webe učiteľskej
iniciatívy do štrajku
zaregistrovaných okolo
7400 učiteľov zo 600 škôl,

l ministerstvo školstva tvrdí,
že včera bolo zatvorených
43 škôl, čo je 0,64 percenta
z celkového počtu 6724 škôl
a školských zariadení,

l učitelia pokračujú
v podporných regionálnych
akciách. Dnes budú protesty
v Komárne, Spišskej Novej Vsi
a v Košiciach,

l v Bratislave sa protest
zopakuje v stredu
10. februára na Námestí SNP.


