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PaedDr. Marta Gubrická
vedúca odboru
Okresný úrad Trnava – Odbor školstva
Vajanského 2
917 01 Trnava
Rohovce, 22.05. 2019

Vec:

1/ Žiadosť o zriadenie Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v zmysle zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve platného od 1.1.2019.
2/ Námietka voči postupu obecných úradov vo veci určenia spoločných školských obvodov.
Nesúlad s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve platného od 1.1.2019

Vážená pani Gubrická, vážené dámy a páni,
dňa 09.01.2919 sme Vás /vás informovali o našom podaní opakovanej žiadosti o zriadenie
základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce. Žiaľ, obec Rohovce žiadosť
rodičov detí zamietla. Nezohľadnila podmienky, ktoré stanovila novela zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá bola pod číslom 365/2018 Z.z. publikovaná
v zbierke zákonov a nadobudla účinnosť k 1.1.2019. Máme za to, že obec nerešpektovala § 8 ods. 1:
„Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä:
a)kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje
vzdelávanie a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím
funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b)dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský
obvod,
c)primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov,
d)záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku
národnostných menšín na území obce.“
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Obec Rohovce ako aj obce Blatná na Ostrove, Trnávka, Macov nerešpektovali žiadosti
dotknutých rodičov detí a jednotlivo dojednali spoločný školský obvod so ZŠ s vyučovacím jazykom
slovenským (ďalej len „VJS“) v obci Lehnice. Uvedené rozšírenie školského obvodu považujeme
za zlé z viacerých dôvodov:
1/

Obce odmietajú zohľadniť žiadosti svojich obyvateľov. Odignorovali, že obyvatelia obcí

Rohovce, Trnávka, Blatná na Ostrove, Macov, Holice deklarovali v jednotlivých žiadostiach záujem
o zriadenie spomínanej ZŠ v Rohovciach (viď prílohy našej opakovanej žiadosti o zriadenie ZŠ s VJS
v Rohovciach zo dňa 09.01.19). Taktiež odignorovali podnety hromadne podpísané občanmi,
v ktorých obyvatelia žiadali jednotlivé dotknuté obce, aby spolupracovali a rokovali o vytvorení novej
ZŠ s VJS v Rohovciach. (Písomné podnety dostali v januári 2019 okrem Rohoviec aj obce Blatná na
Ostrove, Trnávka a Macov). Starostovi obce Holice je záujem jeho obyvateľov síce známy, no on
aktuálnu spádovú ZŠ s VJS v Dunajskej Strede považuje za výbornú. Obec Báč pravdepodobne
nekoná v riešení dostupnosti ZŠ s VJS vôbec, nakoľko neakceptovala rozhodnutie mesta Šamorín
vyradiť aj obec Báč zo spoločného školského obvodu.
2/

Obec Rohovce napriek kapacitným možnostiam v budove školy, ktorou disponuje, dlhodobo

odmieta pristúpiť k riešeniu problému zodpovedne, hospodárne a spravodlivo k svojim obyvateľom.
Vysvetlite, prosím, zástupcom obce Rohovce, že viac detí v poloprázdnom areáli školy znamená viac
peňazí pre obec. Vysvetlite jej zástupcom, že by aktuálna menšinová škola v Rohovciach neprišla o
zvýšený koeficient pri výpočtoch normatívnych platieb od štátu v prípade, že by v rovnakej budove
vznikla aj ZŠ s VJS.
3/

Kapacita ZŠ s VJS v Lehniciach je vzhľadom na výstavbu prebiehajúcu v jej doterajšom

obvode tesne postačujúca na 2-4 roky. Potvrdil to vo verejných vyhláseniach pre médiá aj starosta
obce Lehnice.
4/

Dopravné spojenie pre novo priradené obce k Lehniciam bude (ak vôbec vznikne)

nerentabilnou a neefektívnou linkou. Hustota spojení bude pre bežný život školáka, najmä ak bude
chcieť navštevovať voľnočasové aktivity, nepoužiteľná.
5/ Obec Rohovce –

jej zástupcovia neustále deklarujú, že nebudú zriaďovať základnú školu

s vyučovacím jazykom slovenským pre „tri“ deti. Je zvláštne, že dáva do pozornosti trvalý pobyt detí,
pričom ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským funguje bez podmienky trvalého pobytu. (Na trvalý
pobyt dieťaťa sa má podľa platnej legislatívy prihliadať iba v prípade vyššieho záujmu o ZŠ, ako sú jej
kapacitné možnosti.) Malo by tu ísť o záujem vzdelávať sa v štátnom jazyku pre všetky deti bez tejto
podmienky, pokiaľ to kapacity existujúcej školy resp. budovy a pozemku dovoľujú. Pri tejto chybnej
argumentácii zo strany obce Rohovce máme za to, že postupovala v rozpore s ustanovením v § 8 ods.
1 písmeno d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
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Vážená pani Gubrická, vážené dámy a páni,
už po sebe dva školské roky boli rodičia malých detí nútení prehlasovať trvalé pobyty do
Šamorína, aby im dokázali zabezpečiť bežnú dostupnosť k povinnej školskej dochádzke v štátnom
jazyku.

V zmysle

našich

predošlých

rokovaní

s Vami,

s

prednostkou

úradu

Gabrielou Józan Horváthovou, poslancom NR SR Ľubomírom Petrákom a tiež v súlade s prísľubom
predsedu vlády Petrom Pellegrinim, Vás žiadame o doplnenie chýbajúcich kapacít pre povinnú
školskú dochádzku v štátnom jazyku pre obce Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica,
Macov a tiež Holice a Horný Bar.
Ako sme uviedli v našom liste zo dňa 09.01.2019, máme za to, že je nevyhnutné, aby okresný
úrad – odbor školstva zasiahol a v zmysle novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve zriadil základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, a to aj so
zohľadnením dôvodov, ktoré sme už uvádzali v predošlých žiadostiach a vytvoril pre vyššie uvedené
obce vhodný spoločný školský obvod.
V okrese Dunajská Streda, je, žiaľ, téma manažovania siete základných škôl zneužívaná na
napĺňanie programov politických strán. Žiadame Vás preto o zriadenie ZŠ s vyučovacím jazykom
slovenským pod vedením Okresného úradu Trnava. Bude tak zabezpečený hladký a pokojný priebeh
chodu takejto základnej školy.
Dovoľujeme si opätovne zhrnúť z nášho pohľadu niekoľko ostávajúcich možných riešení, ktoré
by prichádzali do úvahy, ak by sa celú vec po odmietnutí samospráv rozhodol vziať do rúk štát:
 Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce nechce zriadiť školu s vyučovacím jazykom slovenským
v existujúcej budove poloprázdnej maďarskej školy v Rohovciach. Priamo v areáli školy je
pozemok (parc. č. 172/8 s výmerou 892 m2), ktorého vlastníkom je Slovenská republika.
Pozemok by mohol byť vhodný na okamžité začatie stavby kontajnerovej školy. V tomto
prípade je investícia do stavby budovy školy priamo v obvode s existujúcim autobusovým
spojením.
•

Ministerstvo vnútra SR vlastní v obci Rohovce objekt bývalých kasární. Je to budova
Migračného úradu MV SR. Budova je zrekonštruovaná oplotená s detským ihriskom,
stravovacím zariadením a plne vybavená. K dnešnému dňu je tam 12 osôb čakajúcich na azyl.
Pri veľkorysosti ministerky vnútra SR by čakatelia mohli byť premiestnení do 23 kilometrov
vzdialeného Gabčíkova. Poslanec NR SR, pán Ľubomír Petrák, nám pred časom oznámil, že
budova nemôže byť uvoľnená pre zriadenie školy pre hrozbu vojnového konfliktu v susednej
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Ukrajine. Tu si dovoľujeme podotknúť, že aj utečenecké tábory je možné stavať
z kontajnerov, ako sa k tomu pristupuje aj pri budovaní škôl. O tejto možnosti sme Vás
informovali na našich predošlých stretnutiach.
Táto možnosť si nevyžaduje takmer žiadne finančné investície, prakticky by mohla byť škola
prístupná aj od septembra 2019 s pomocou všetkých rodičov. Bolo by to obrovské gesto od
Vlády SR prepustiť túto zariadenú budovu s areálom deťom, ktoré potrebujú školu. Starí
otcovia týchto detí, ktoré momentálne nemajú možnosť vzdelávať sa v štátnom jazyku,
v týchto kasárňach v minulosti slúžili.
•

Možnosť kúpy súkromného pozemku a nasledovná stavba novej budovy školy je ďalšou,
avšak finančne najnákladnejšou a najzdĺhavejšou, alternatívou. Ide o pozemky súkromných
vlastníkov, ktoré sa pokúša nájsť pán poslanec NR SR Ľubomír Petrák v dotknutých obciach.
Obce ale nie sú ochotné vyjsť v tomto prípade v ústrety a zahlasovať bez akýchkoľvek
podmienok za stavbu školy. Táto možnosť je v každom prípade najdrahšia najzdĺhavejšia
a najnáročnejšia aj čo sa týka verejných obstarávaní a zmluvných záležitostí.

Vážená pani Gubrická, vážené dámy a páni,
dovoľujeme si Vás/vás požiadať o zrýchlené konanie v tejto veci. V prípade, ak by sme
Vám/vám mohli poskytnúť akúkoľvek ďalšiu súčinnosť, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
Ďakujeme Vám/vám za doterajšiu súčinnosť ako aj ďalšiu pomoc v riešení tohto akútneho problému.

S vďakou a pozdravom

Erika Krišková

Lenka Žárová

Slávka Brontvajová

Na vedomie:
Ing. Denisa Saková, PhD. - Ministerka vnútra SR
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
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