Vážený pán Méry,
privítala som, že ste ma spomenuli vo Vašom príspevku na Via Nova - Új Út Somorja (Nová
cesta Šamorína). Aspoň môžem na Vaše slová reagovať. Nebolo to síce hneď, nakoľko som
text dala preložiť z maďarského jazyka v prekladateľskej agentúre, aby ho mohli čítať aj
slovenskí obyvatelia Žitného ostrova. Váš príspevok obsahuje niekoľko vážnych
nezrovnalostí, v mojej nasledovnej reakcii Vás oboznámim s pravdivými faktami.
S petíciou sme začali vo februári 2018 a údaj o 400 žiakoch, ktorí uvádzate ako nepravdivý,
bol uvedený na oficiálnej stránke obce http://www.rohovce.sk/sk/index_sk.html . Hneď, ako
nás na chybu upozornili, sme číslo počtu žiakov opravili a preformulovali aj našu ožiadavku,
čo môžete vidieť tu:
https://www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_znovuotvorenie_zakladnej_koly_s_vyuovacim_ja
zykom_slovenskym_v_rohovciac . Navyše sme sa ospravedlnili aj verejne - na sociálnej sieti
Facebook. Médiá o kapacite 400 žiakoch nehovorili, môžete sa o tom presvedčiť na webovej
stránke OZ Iniciatíva BKZ https://www.chcemeskolu.sk v sekcii Médiá. Reálnu kapacitu školy
nikde obec neuvádza, a to čo píšete Vy, je len počet žiakov, ktorý by vznikol, ak by sa
naplnili triedy všetkých ročníkov 1.- 9. Tieto momentálne existujú.
Žiaľ, aj Vaše názory odzrkadľujú dvojitý meter v prístupe k deťom, s ktorým sa neustále
stretávame a nik nám ho neobjasnil. Tvrdíte, že slovenská škola má byť len pre deti z
Rohoviec. Zatiaľ čo do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským chodia
momentálne aj deti z okolitých obcí. Presne v takomto pomere (informácie od pani riaditeľky
základnej školy):
Rozloženie žiakov podľa bydliska:
Rohovce 59 %, Blatná 15 %, Trnávka 7 %, Báč 4 %, Šamorín 4 %, iné obce 11 %.
E-mail s informáciami Vám môžem preposlať.
Nevidím dôvod, prečo by aj do slovenskej školy, nemohli chodiť deti z okolia, keď majú o to
záujem. Prečo zrazu razíte striktné pravidlo trvalého bydliska? Žiadame len rovnaké
posudzovanie pre deti slovenskej a maďarskej národnosti a spravodlivé riešenia.
Obce, ktoré spomínate - Dunajská Lužná, Kalinkovo aj Hamuliakovo majú základnú školu s
vyučovacím jazykom maďarským vzdialenú od 5 do 10 km. Ak by existovala takáto škola pre
slovenské deti v Rohovciach, boli by sme spokojní. Neexistuje. Oficiálny obvod je určený
VZN, a to vy ako poslanec dobre viete. Jedine takáto škola je povinná žiaka prijať.
S nápadom otvoriť slovenskú školu v Rohovciach som neprišla prvá, i keď mi to často
pripisujú. Je to z mojej strany, resp. našej strany, čisté plagiátorstvo. Prečo? Pred dvoma
rokmi o tomto istom debatoval starosta Rohoviec Eugen Horváth s primátorom Šamorína,
starostami dotknutých obcí a s pani riaditeľkou šamorínskej ZŠ Mateja Bela s vyučovacím

jazykom slovenským. Nedebatovali o tom, či sa tam škola zmestí. Riešili personálne
zabezpečenie školy a vysunuté, tzv. elokované pracovisko. S ponukou prišla aj pani
riaditeľka z Dunajskej Stredy. Starosta Rohoviec E. Horváth v apríli 2018 prisľúbil na
ministerstve školstva, že školu otvorí. Dokument čoskoro zverejníme.
Som rada, že sa témou zaoberáte a považujem Vás za skúseného politika. Preto Vás
žiadam, aby ste sa neznižovali k tvrdeniam poloprávd. V celom Vašom texte ste nenavrhli
žiadne riešenie. My sme ich v diskusiách so zastupiteľstvom navrhli niekoľko, nie len školu v
Rohovciach, no všetky boli zamietnuté. Prečo som očakávala konštruktívne riešenie od
poslanca Šamorína? Pretože sa to Šamorína bezprostredne dotýka. Rodičia detí, ktoré by
mali dochádzať do Gabčíkova, im prehlásili trvalý pobyt do Šamorína, ktorý ich následne
musí prijať na základnú školu. Tej na základe preplneného stavu znížili normatív na žiaka. A
toto sa dotklo aj škôl s vyučovacím jazykom maďarským, pretože časť normatívov slovenskej
školy sa používa na dofinancovanie práve škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Čiže i
keď Šamorín zrušil spoločný obvod, detí z okolitých obcí sa nezbavil. Ďalšou otázkou
zostáva, ako dlho bude kapacita tejto školy stačiť pri výstavbe, ktorá v Šamoríne,
Kraľoviankach, Bučuháze prebieha. Ak sa nevyrieši situácia teraz, bude hodená na Šamorín.
Zastupiteľstvá obcí sa zbavili zodpovednosti a hodili horúci zemiak opäť na Šamorín. Stavba
novej školy je nereálna, keď tu stoja kapacitne nevyužité budovy, a to nie len v Rohovciach.
Zaráža ma, že namiesto riešenia problémov prítomnosti, opäť čítam o minulosti. Mám však
pocit, že Vás to neustále pitvanie sa v nej ťahá späť a bráni Vám slobodnejšie sa
rozhodovať. Vo Vašom príspevku som našla prierez zlomovými bodmi histórie, i keď niektoré
ako svetové vojny neboli spomenuté. Udalosti z dávnej minulosti ovplyvňujú Vaše
rozhodovanie v súčasnosti o malých deťoch, ktoré nemajú kam chodiť do školy? Aj my by
sme sa mohli obzrieť do histórie a hľadať nejaké nepríjemné udalosti. Ale my skutočne
riešime súčasný problém a nemáme záujem nijakým spôsobom „ubližovať“ maďarskej
menšine alebo, ak chcete na juhu, väčšine. Sme za zachovanie tradičnosti tohto regiónu, ale
s prihliadnutím na dynamiku vývoja súčasnosti. Sme za rozhovor, nie šable.
Lenka Žárová

