Roman Kriško
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Bc. Eugen Horváth
Starosta obce
Obecný úrad
930 30 Rohovce 164

Vážený pán starosta,

ešte raz Vám ďakujem za neoficiálne stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva v Rohovciach
a Vás so mnou, uskutočnené 17. apríla 2018 a za otvorenú debatu k problematike slovenského školstva
v našej obci. Dovoľte mi, aby som v tomto liste zrekapituloval postoj „slovenskej komunity“, ktorú
predstavujú obyvatelia slovenskej národnosti žijúci v Rohovciach a v okolitých obciach (Blatná na
Ostrove, Trnávka, Macov, Horný Bar, Kyselica, Báč) konfrontovaní problémom nedostupnosti
slovenského vzdelávania v tejto lokalite:

Uvedomujeme si problémy demografického vývoja maďarskej komunity v tejto oblasti, a jeho
v plyv na udržanie školy s VJM v Rohovciach. Taktiež si uvedomujeme ekonomické a existenčné problémy,
s ktorými v súčasnosti škola s VJM v Rohovciach bojuje.
Zároveň - na rozdiel od názorov niektorých poslancov obecného zastupiteľstva v Rohovciach sme presvedčení, že počet obyvateľov slovenskej národnosti bude v Rohovciach a blízkom okolí stúpať a
slovenská škola u nás preto nielenže má perspektívu, ale je priam nevyhnutná.
Mrzí nás kampaň niektorých zástupcov maďarskej komunity vedená na Facebooku, v listoch
obyvateľom, ale aj verbálnym spôsobom, ktorá tvrdí že nám ide primárne o poškodenie Maďarov a
snahu zavrieť školu s VJM v Rohovciach. Od takýchto záujmov sa dištancujeme a zdôrazňujeme, že pre
slovenské deti chceme dosiahnuť také podmienky na dostupnosť ku vzdelávaniu, ako majú v súčasnosti
maďarskí žiaci a riešiť ju tak intenzívnym spôsobom, ako v súčasnosti rieši obecné zastupiteľstvo v
Rohovciach nedostatok maďarských žiakov.
Je zrejmé, že viac žiakov v škole znamená viac peňazí od štátu, čo má zas pozitívny vplyv na
kvalitu vzdelávania, kvalitu a množstvo školských krúžkov, rozsah mimoškolskej činnosti a sekundárne –
na meno a obraz školy v jej okolí. A taktiež že kvalitné meno školy v okolí láka nových žiakov –
slovenských aj maďarských. Fakt, že škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach má rezervy,
nepriamo potvrdzujú aj rodičia maďarských detí v Rohovciach, ktorí si (z rôznych dôvodov) vybrali pre
vzdelávanie svojich detí inú školu než tú v Rohovciach.
Diskusie o nedostatočných kapacitách budovy školy v Rohovicach, prípadne o nedostatku financií
na zriadenie slovenskej školy nepovažujeme za relevantné. Rovnako ako nezmyselný argument, že
otvorenie slovenskej školy by finančne poškodilo maďarskú školu alebo maďarských žiakov. V našich
názoroch sa opierame o platnú legislatívu a taktiež o presvedčenie, že v prípade zriadenia slovenskej
školy (a využitia aktuálnej situácie – nedostatku školských kapacít pre slovenských žiakov v blízkom
okolí), môže obec Rohovce v blízkej budúcnosti profitovať minimáne tým, že nebude musieť obecný
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rozpočet zaťažovať investíciami do dofinancovávania základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
– ako je tomu teraz.
Vytvorenie spoločného školského obvodu horespomenutých obcí s mestom Gabčíkovo
považujeme za nevhodné a krajne necitlivé voči malým slovenským žiakom hneď z niekoľkých dôvodov.
Dôkazom toho je fakt, že z horespomenutých dotknutých obcí, ktoré pribudli do tohoto školského
obvodu, sa do Gabčíkova pre školský rok 18/19 prihlásilo NULA nových slovenských žiakov.
Vzhľadom na všetko horespomenuté, sme pripravení viesť diskusiu s obecným zastupiteľstvom aj
s konštruktívne rozmýšľajúcimi obyvateľmi Rohoviec ohľadom aktuálnej situácie, prípadne konkrétnych
krokov a zodpovedností pre jednotlivé zúčastnené strany tak, aby prípadný „spoločný projekt“ slovenskej
a maďarskej komunity priniesol čo najviac pozitív pre obe strany.
Máme záujem podporiť projekt, ktorý spája a nie rozdeľuje. Máme záujem pomôcť takémuto
projektu hlavne osobnou angažovanosťou obyvateľov aj v Rohovicach, aj v okolitých obciach.

Pán starosta, chcem Vás poprosiť, aby te tento list zverejnili všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva v Rohovciach, prípadne starostom a poslancom ďalších horespomenutých dotknutých
obcí a podľa Vášho uváženia aj mienkotvorným obyvateľom Rohoviec bez ohľadu akej sú národnosti
a aký záujem zastupujú.
Zároveň Vás prosím (rovnako ako sa tak už stalo pri osobnom stretnutí) o bezodkladné
vyjadrenie, či je obecné zastupiteľstvo ochotné začať realizovať konkrétne kroky vedúce k otvoreniu
slovenskej školy v Rohovicach. V prípade že nebudeme schopní pokračovať v konštruktívnom dialógu,
budeme – zdôrazňujem že veľmi neradi – nútení hľadať pomoc v inštitúciách mimo obecného
zastupiteľstva Rohovce.

Ďakujem Vám,

V Rohovciach, 25. Apríl 2018.

Roman Kriško
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