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ZÁPISNICA Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1.
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadosti a petície za otvorenie slovenskej základnej školy
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Bc. Eugen Horváth, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a upozornil, že zo zasadnutia sa bude robiť záznam, a to výlučne pre
potreby obce Rohovce, a sú prítomné aj masmédiá. Starosta obce konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci obecného zastupiteľstva, teda obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
Upozornil prítomných, aby zachovali kľud a poriadok, zdržali sa emotívnych vystúpení. Ďalej
pán starosta upozornil, že v zmysle rokovacieho poriadku a zákona o obecnom zriadení ak na
rokovaní obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o
slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Slovo sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
Starosta obce predložil návrh na určenie overovateľov zápisnice a návrh na určenie
zapisovateľa.
Overovatelia zápisnice: Miroslav Pálffy a Matej Herberger
Zapisovateľ:
Ing. Eugen Borbély
Pán starosta predložil na hlasovanie návrh programu zasadnutia OZ, ktorí poslanci obdržali
písomne v dostatočnom predstihu.
Návrhy poslancov: na doplnenie bodov programu neboli.
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce schvaľuje predložený program rokovania.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadosti a petície za otvorenie slovenskej základnej školy
Uznesenie č. 188/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
1) overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
2) program zasadnutia.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 3. Prerokovanie žiadosti a petície za otvorenie slovenskej základnej školy
Pán starosta oznámil, že bola predložená žiadosť a petícia za otvorenie slovenskej
základnej školy v Rohovciach a predniesol chronologicky diania v súvislosti so slovenskou
základnou školou v nasledovnom znení:
„V našej obci pôsobila Základná škola s ročníkmi 1.-4. do roku 2002, ktorá bola
delimitovaná z Okresného úradu Dunajská Streda na Základnú školu Šamorín, Kláštorná 4
z dôvodu nízkeho počtu žiakov. Podotýkam, že žiaci z našej obce aj počas fungovania
základnej školy s ročníkmi 1.-4. pokračovali v plnení povinnej školskej dochádzky v piatom
ročníku práve v základnej škole v Šamoríne.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 1/2004 vydané na základe ustanovenia §
6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s § 8 zákona NRSR č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo školským obvodom pre Základnú školu
Šamorín, Kláštorná 4 celé katastrálne územie obce Rohovce.
Dňa 18.3.2004 bola podpísaná dohoda medzi Mestom Šamorín a Obcou Rohovce
o vytvorení spoločného školského obvodu Základnej školy, Kláštorná 4 v Šamoríne, nakoľko
v obci Rohovce nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, iba
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.
V roku 2010 sme uskutočnili prieskum záujmu rodičov o opätovné spustenie prvého
stupňa základnej školy v Rohovciach dotazníkovou formou. Podľa evidencie obyvateľstva
v tom čase sme evidovali 23 detí, ktoré navštevovali prvý stupeň základnej školy v Šamoríne.
Pri vyhodnotení tohto prieskumu sme konštatovali, že ani jeden z rodičov neprejavil záujem
o takúto formu povinnej školskej dochádzky priamo v obci, skôr prejavili spokojnosť
s vyučovacím procesom v Základnej škole Mateja Bela v Šamoríne.
Mesto Šamorín nás koncom roka 2014 informovalo prvýkrát o plánovanej zmene
školských obvodov a vyzvalo k zaujatiu stanoviska. Zaujali sme stanovisko, že v našej obci
sme nezaznamenali enormný nárast obyvateľstva. Dávali sme pozor aj pri tvorbe
strategického dokumentu „Územný plán obce Rohovce“ na pomerné plánovanie potrebnej
infraštruktúry v našej obci. Apelovali sme aj na spoluprácu našej obce s Mestom Šamorín,
ktorá nekončila iba vo vytvorení spoločného školského obvodu, ale dodnes spolupracujeme na
úsekoch stavebného konania a sociálnych služieb. V týchto oblastiach máme vytvorený
spoločný obecný úrad so sídlom v Šamoríne. Taktiež spolupracujeme na úseku odpadového
hospodárstva v rámci združenia ZOHŽO Šamorín. Na základe týchto našich argumentov
k zrušeniu spoločného školského obvodu nedošlo.

Dňa 22.11.2016 sme opäť obdržali list Mesta Šamorín, v ktorom nás informovali
o plánovanej zmene školských obvodov, ktoré boli vytvorené v zmysle § 8 zákona číslo
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo svojom liste uviedli, že dôvodom na
iniciovanie zmien je pretrvávajúca situácia v Základnej škole Mateja Bela, ktorú v tom čase
navštevovalo viac ako 1125 žiakov a z tohto počtu bolo na základe ich tvrdenia stále vyše 400
takých žiakov, ktorí mali trvalý pobyt v iných obciach. Opäť sme zaslali naše stanovisko
podobného znenia ako v roku 2014.
Začiatkom minulého roka sme avizovali nutnosť riešenia zabezpečenia povinnej
školskej dochádzky pre deti do slovenskej základnej školy z našej obce Okresnému úradu
Trnava odbor školstva v sídle kraja na základe zámeru mesta Šamorín zrušiť spoločný školský
obvod pre Základnú školu Mateja Bela v Šamoríne. V záujme riešenia problematiky sme sa
zúčastnili dvoch stretnutí na Okresnom úrade Trnava, odbor školstva v termínoch 23.1.2017
a 2.3.2017. Rokovali sme aj s mestom Šamorín o možnostiach ponechania spoločného
školského obvodu. Na tomto rokovaní nám oznámili, že pravdepodobne budeme musieť nájsť
iný model riešenia zabezpečenia povinnej školskej dochádzky, nakoľko ich zámer o zrušení
spoločného školského obvodu bude odsúhlasený aj mestským zastupiteľstvom.
Preskúmaním plnenia povinnej školskej dochádzky sme zistili, že v školskom roku
2016/2017 navštevovalo Základnú školu Mateja Bela z našej obce 25 žiakov (ročníky 1.-9.).
Taktiež sme preskúmali zoznam detí s trvalým pobytom v našej obci s výsledkom, že
v školskom roku 2017/2018 tri deti, v školskom roku 2018/2019 dve deti a v školskom roku
2019/2020 tri deti budú mať záujem o návštevu slovenskej základnej školy. Uvedené
skutočnosti boli prejednané aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde sa zvažovali rôzne
alternatívy vzhľadom na počet detí s trvalým pobytom v Rohovciach a hľadali sa iné varianty
na riešenie zabezpečenia povinnej školskej dochádzky.
Mesto Šamorín listom zo dňa 14.07.2017 vypovedalo Dohodu o vytvorení spoločného
školského obvodu Základnej školy Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín pre ročníky 1.-9.,
uzatvorenú v zmysle § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov zo dňa 18.03.2004 medzi mestom Šamorín a našou
obcou. Deti zapísané do Základnej školy Mateja Bela na školský rok 2017/2018 boli prijaté,
podľa preskúmania plnenia povinnej školskej dochádzky sme zistili, že v tomto školskom
roku navštevuje túto školu z našej obce celkovo 24 žiakov v ročníkoch 1.-9.. Vzhľadom na tú
skutočnosť, že naša obec z dôvodu nízkeho počtu detí s trvalým pobytom v Rohovciach
nebola schopná zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov do slovenskej
školy, sme požiadali listom zo dňa 19.9.2017 okresný úrad v sídle kraja o rozhodnutie o
spoločnom školskom obvode základnej školy. Okrem tejto žiadosti sme viedli rokovania so
zriaďovateľmi základných škôl v okrese Dunajská Streda o možnosti uzavrieť dohodu
o spoločnom školskom obvode. Obec Lehnice túto možnosť vylúčila z dôvodu vysokého
počtu žiakov základnej školy, uzavretie dohody jednoznačne neodmietli v meste Dunajská
Streda a v meste Gabčíkovo. Po zvážení týchto možností sme dospeli k záveru, že požiadame
mesto Gabčíkovo o vytvorenie spoločného školského obvodu. Mesto Gabčíkovo s našou
žiadosťou súhlasilo a dohoda o spoločnom školskom obvode bola uzavretá dňa 14.11.2017.

Na základe takto pripravenej a uzatvorenej dohody bolo obecným zastupiteľstvom na
zasadnutí dňa 7.12.2017 schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určuje
školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.
V záujme zabezpečenia povinnej školskej dochádzky sme spoločne s okolitými obcami
požiadali spoločnosť SLOVAK LINES Bratislava o úpravu cestovného poriadku od 1.9.2018
so zreteľom na včasný príchod detí do Základnej školy v Gabčíkove. V tejto súvislosti sme
požiadali aj Trnavský samosprávny kraj o súčinnosť pri zabezpečení vhodného dopravného
spojenia.
V druhej polovici mesiaca február tohto roka vyjadrili niektorí rodičia nespokojnosť
s uzavretím dohody o školskom obvode s mestom Gabčíkovo, rodičia boli pozvaní aj na
rokovanie obecného zastupiteľstva konaného v marci, kde si mohli vypočuť postupy obce
a zároveň mali možnosť predniesť poslancom svoju nespokojnosť. Na tomto zasadnutí sa
dohodlo, že sa bude pokračovať v rokovaniach, predpokladané záverečné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva má padnúť na júnovom zasadnutí. Prítomným boli oznámené aj
predpokladané počty detí s trvalým pobytom v obci Rohovce, ktoré by mali byť zapísané do
slovenskej základnej školy. Ide o nasledovné počty: v školskom roku 2018/2019 dve deti –
ktoré sú už zapísané do inej základnej školy, v školskom roku 2019/2020 dve deti, v školskom
roku 2020/2021 tri deti a v školskom roku 2021/2022 jedno dieťa.
Dňa 3.4.2018 sme obdržali rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor školstva o určení
školského obvodu zo dňa 20.02.2018, v ktorom určuje územie obce Rohovce a územie mesta
Gabčíkovo za spoločný školský obvod Základnej školy, Komenského 1082/3, Gabčíkovo
a súčasne územie obce Rohovce a územie mesta Dunajská Streda za spoločný školský obvod
Základnej školy, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda a Základnej školy, Jilemnického ulica
204/11, Dunajská Streda pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým
pobytom v obci Rohovce.
Dňa 5.4.2018 vo večerných hodinách sme absolvovali prehliadku priestorov základnej školy v
Rohovciach za účasti poslancov a nespokojných rodičov, kde sme nedospeli ku konkrétnemu
záveru.
Na deň 12.4.2018 som dostal pozvánku na MŠ SR k pánovi generálnemu riaditeľovi sekcie
regionálneho školstva Ing. Mariánovi Galanovi. Na pracovnom stretnutí chceli počuť postoj
samosprávy obce k danej problematike. Odporučili, aby sme opätovne prehodnotili vzniknutú
situáciu a požiadali ma, aby som aj písomne zaslal informácie odznené na pracovnom
stretnutí.
Pán Ing. Roman Kriško nás požiadal o neformálne pracovné stretnutie na deň 17.4.2018
s poslancami OZ. Na tomto pracovnom stretnutí predniesol postoj slovenskej komunity pri
konfrontovaní problému nedostupnosti slovenského vzdelávania v tejto lokalite. Aj na tomto
stretnutí v podstate každý predniesol iba svoj názor na danú problematiku.
Petícia za znovuotvorenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach
bola odovzdaná na Obecný úrad v Rohovciach dňa 20.4.2018 v nasledovnom znení:
„My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa opätovne otvorila
slovenská základná škola v Rohovciach, pretože je veľký počet detí, ktoré sú odmietané

v okolitých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, kde už nie sú kapacity na
ich prijatie. V Rohovciach je vybudovaná základná škola s kapacitou 400 žiakov, kde však
túto školu navštevuje len 80 žiakov maďarskej základnej školy. Žiadame o otvorenie
združenej základnej školy. Sme za zachovanie základnej školy s VJM, ale žiadame
o otvorenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.“
Pod odovzdanou petíciou bolo celkom 113 podpisov. Vzhľadom na tú skutočnosť, že petičné
hárky neboli podpísané predkladateľkou petície, bola vyzvaná predkladateľka, aby odstránila
nedostatky petície. Predkladateľka petície v zákonnej lehote odstránila nedostatky petície,
ktorá sa preskúmala a zistilo sa, že pod petíciu sa podpísalo 58 obyvateľov obce Rohovce. Pri
preskúmaní petície sa neprihliadalo na osoby podporujúce petíciu, ktorí neuviedli všetky
údaje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. v platnom znení.
V ten istý deň, teda 20.04.2018 v mene rodičov pani Mgr. Lenka Žárová podala aj Žiadosť
rodičov o zriadenie základnej školy, konkrétne, aby bol podaný návrh na Ministerstvo
školstva SR o zriadenie 1.-4. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
v obci Rohovce. Zároveň žiadali aj o zriadenie školského obvodu pre obce Rohovce, Trnávka,
Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica, Macov a Horný Bar. V závere žiadosti trvali na zaradení
ich žiadosti, ako samostatný bod najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
Na základe predloženej petície a žiadosti som zvolal zastupiteľstvo obce Rohovce so
samostatným bodom programu na prerokovanie žiadosti a petície za otvorenie slovenskej
základnej školy.
Včera (28.05.2018) o 11:00 hodine sme absolvovali ďalšie pracovné stretnutie s PhDr. Soňou
Hanzlovičovou – poradkyňou pre školstvo sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, na
ktorom sa pani poradkyňa zaujímala o vzniknutú situáciu. Na tomto zasadnutí sa zúčastnili
okrem mňa aj traja poslanci zastupiteľstva obce, hlavná kontrolórka obce a pani starostka
z obce Macov. Spoločne s poslancami sme podali informácie o nedostatočnom počte detí
s trvalým pobytom v obci Rohovce. Poradkyňa apelovala na prehodnotenie postoja
k problematike a otvorenia aspoň jedného ročníka základnej školy. Prítomní zhodne
konštatovali, že v tomto roku nie je možné otvoriť školu za žiadnych okolností, ale poradkyňa
odporučila v prípade dostatočného záujmu do termínu 31.3.2019 podať žiadosť o zriadenie
základnej školy. Záverom starosta oboznámil prítomných s doručenými stanoviskami
dotknutých obcí – Macov, Báč, Horný Bar a Blatná na Ostrove.“
Po prednesení svojho prejavu pán starosta odovzdal slovo predkladateľke petície a žiadosti
Mgr. Lenke Žárovej.
Pani Žárová vo svojom vystúpení zhrnula dôvody nespokojnosti rodičov obce Rohovce
a okolitých obcí s riešením školskej dochádzky a dôvody inicializovania petičnej akcie.
Podľa jej vyjadrenia im stále ide o otvorenie ročníka 1.-4. pri ZŠ s VJM a nie sú za zrušenie
ZŠ s VJM. Uvedené žiadajú nielen pre žiakov z Rohoviec, ale aj pre žiakov z okolitých obcí.
Nechcú robiť rozdiely pre národnosti. Apeluje, že sa nedá dohodnúť na priestoroch,
priestory v škole boli navštíviť a majú za to, že priestory tam sú. Tvrdila, že ŠK je cez deň
zatvorený a funguje len poobede a je to veľká trieda a navrhujú, že by ju vedeli sami rozdeliť
a spraviť z nej 2 triedy (pre 1.-2. ročník). Uvádza, že je tam 6 odborných učební, ktoré nie sú

zo zákona povinné – informatika, telesná výchova a jazyková sú len povinné, to všetko by
naďalej zostalo a potrebujú ďalšie 2 triedy pre svojich žiakov. Podľa ich zistení obec dopláca
na školský klub a jedáleň, čo je asi 30.000 €/rok. Podľa nej by tieto náklady vzrástli, ale
konštatuje, že je na poslancoch a starostovi, aby to od žiakov, ktorí by chodili do ŠK
slovenskej triedy bolo vymožiteľné, lebo Slováci nemajú na výber, nemajú kam dať deti.
Opakovala, že cesta do Gabčíkova je naozaj dlhá, je to 45-60 minút, nie je to 19 ani 20 km,
nedostanú sa tam za 20 minút.
Pani Žárová uviedla, že financovanie je samostatná kapitola, je z normatív, nie je tam
podmienený trvalý pobyt, aby škola dostávala peniaze. Vyjadrila sa, že by boli radi, keby sa
vytvoril „detaš“, čiže škola by bola riadená či už z Gabčíkova alebo zo Šamorína. Podľa nej
za 8 rokov sa tu toho veľa zmenilo, nehovorí, že rapídne vzrástlo slovenské obyvateľstvo
v Rohovciach, ale vzrástlo aj v okolitých obciach a do školy sa nezmestia a školu novú na
Žitnom ostrove potrebujú. Šamorín ju nespraví, nemá dôvod, tvária sa, že sa pomestia,
natlačia sa ďalej do tej školy. Ospravedlnila sa, že podľa ich predchádzajúcich tvrdení škola
nemá kapacitu 400 detí, ale len okolo 240, avšak nevie kde inde by sa dala otvoriť, keď tu je
škola. Chodí do nej 89 detí, priestory sú nevyužité s tým, že keby sa naplnila, tak by sa
uľahčilo financovanie aj prevádzky školy, to znamená, že by bolo na elektrinu, plyn, vodu aj
kúrenie, aj keď ŠK je teraz dotovaný z rozpočtu obce.
K slovu sa hlásil jeden z dotknutých rodičov, obyvateľ obce Rohovce Roman Kriško, ktorý
doplnil slová pani Žárovej a uviedol na margo vzdialenosti, že podľa aplikácie Google earth
je to z Báča do Gabčíkova presne 34,8 km. Deklaroval, že obecnému zastupiteľstvu
predstavili projekt, ktorý mal pomôcť maďarskej komunite, maďarskej škole aj slovenskej
škole, a že im nejde o zánik maďarskej školy ani o problémy navyše, napriek tomu že dedina
je toho plná a internet je plný takýchto argumentov. Tvrdí, že majú argumenty, fakty a chuť
baviť sa s tými, ktorí sa o tom baviť chcú aby im povedali nejaké detaily a presvedčili ich
o tom, resp. aby im otvorili oči a sprístupnili viac informácií o projekte, ktorý by radi uviedli
do života.
Starosta dal slovo poslancom požiadal ich, aby reagovali na odznené prejavy. K slovu sa
prihlásil poslanec Blažej Horváth, ktorý úvodom predniesol, že vďaka iniciátorom petície
a jednostrannej mediálnej kampani bolo narušené dlhodobé pokojné spolunažívanie Slovákov
a Maďarov v tejto obci. Poukázal na spochybniteľné body argumentácie iniciátorov, a to
nízky počet detí (2 deti) a dĺžku cestovania do Gabčíkova (namiesto medializovaných 45
minút, v skutočnosti 25 minút autobusom). Uviedol ďalej možnosti rodičov v prípade vlastnej
dopravy zapísať svoje deti do Lehníc (8,5 km), Veľkej Paky (12 km), Štvrtku na Ostrove (18
km) a Baky (16 km). Na základe vyššie uvedeného dodal, že na rozdiel od obyvateľov obcí
Vojka na Dunajom, Dobrohošť, Bodíky, ktoré sú rovnako vzdialené od Gabčíkova a cestujú
riadnym spojom, nespokojní rodičia majú možnosť výberu školy. Záverom sa vyjadril, že
z uvedených dôvodov bude hlasovať proti otvoreniu slovenskej málotriedky kvôli dvom
deťom z Rohoviec.
Starosta dal priestor prítomným v rámci diskusie sa vyjadriť k prerokúvanej téme.

Slovo dostala riaditeľka Základnej školy s VJM Rohovce Alica Szilassyová, ktorá uviedla, že
v obci 64 rokov funguje plnoorganizovaná základná škola s 9 triedami a viacerými odbornými
učebňami, ktoré boli zriadené najmä vďaka dlhodobej práce a finančným prostriedkom
združenia rodičov. Navrhovaným zrušením odbornej učebne by došlo k zníženiu úrovne a
kvality vzdelávania. Reagovala aj na podnet pani Žárovej ohľadom nevyužitej miestnosti
školského klubu počas vyučovania a dodala, že školský klub je počas vyučovania využívaný
na vzdelávanie integrovaných detí s asistentom. Vyjadrila aj svoju ľútosť, že za posledné
mesiace bola narušená kľudná pracovná atmosféra školy z dôvodu šírenia informácií o škole,
ktoré sa nezhodujú so skutočnosťou. Na záver uviedla, že primárnou úlohou školy je sústrediť
sa na výučbu a výchovu žiakov.
Slovo dostala obyvateľka obce Rohovce Horváthová Margita, ktorá vo svojom prejave
vyzdvihla, že niektorí spoluobčania predstavujú obec širokej verejnosti ako netolerantnú
a nevraživú voči obyvateľom slovenskej národnosti, hoci to vôbec nie je pravda. Poukázala aj
na fakt dlhoročne existujúcej slovenskej málotriedky, avšak z dôvodu, že rodičia
uprednostňovali plnoorganizovanú školu na oveľa vyššej úrovni ako v málotriedke, ako aj
z dôvodu nízkeho počtu žiakov, v roku 2002 bola slovenská málotriedka okresným úradom
zrušená. Obyvateľstvo obce považuje za mierumilovné a tolerantné, bez existencie
akejkoľvek národnostnej diskriminácie. Vyjadrila svoju podporu starostovi a obecnému
zastupiteľstvu v snahe o zveľaďovanie a skrášľovanie obce a navrhla riešiť vzniknutú situáciu
zriadením školy v jednej z dotknutých obcí s vyšším počtom slovenských detí, napríklad
v Macove, kde v sedemdesiatych rokoch fungovala slovenská základná škola.
Lenka Žárová reagovala na odznené v tom zmysle, že sa opakovane v médiách vyjadrila, že
tu v Rohovciach sú dobrí ľudia a že sa nestretáva s akoukoľvek diskrimináciou.
O slovo požiadala obyvateľka obce Rohovce Eva Szitásová, ktorá potvrdzovala, že sa tiež
doposiaľ nestretla so žiadnym národnostným problémom, ale nestotožňuje sa s názorom
poslanca Blažeja Horvátha. Vyjadrila ale svoju podporu iniciátorom projektu a tvrdila, že
keby sa pospájali okolité obce, tak by uživili školu, nakoľko škola s 89 deťmi a 10 učiteľmi je
podľa nej luxus.
Následne reagoval Roman Kriško za najväčší problém považuje, že sa formujú rôzne tábory
a každý tábor narába s inými informáciami. Napriek tomu, že sa snažili zvolať okrúhly stôl so
starostami a obyvateľmi, tak toto je prakticky prvé fórum, kde si viacero ľudí môže povedať
svoj názor a tvrdí, že k tomuto malo možno dôjsť oveľa skôr. Podľa neho tiež nie je pravda,
že niekto pred pár mesiacmi vyvolal hystériu a začal tu otvárať národnostné témy. Uvádza, že
zo strany niektorých poslancov obecného zastupiteľstva tu bol slovný prísľub na otvorenie
slovenskej školy v prípade zrušenia školského obvodu. Odvolával sa aj na pracovné stretnutie
so starostom a poslancami OZ zo dňa 17.04.2018, na ktorom 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). Tvrdí, že sa zhodli na tom, že jeden z veľkých problémov maďarskej
komunity tu žijúcej, je demografická krivka a to, že ich ubúda, i keď pani riaditeľka hovorí
niečo iné. Ďalší problémom vidí v tom, že podľa jeho zistení, sú tu takí Maďari, ktorí by svoje
deti dali do slovenskej školy a tým pádom by Maďarov ubudlo ešte viac. Zastáva názor, že
maďarská škola už vyše 10 rokov prežíva svoju klinickú smrť, pretože je podfinancovaná,

a upozornil na fakt, že čím viacej je detí, tým viacej príde peňazí od štátu na školu.
Reprodukuje názor „slovenskej komunity“, že otvorením slovenskej školy by mohla mať aj
maďarská škola lepšie meno a lepšiu kvalitu, a tak by sa vrátili do Rohoviec aj tí maďarsky
hovoriaci, ktorí sem teraz nechodia, a zároveň by vytvorili spolu komunitu ľudí a rodičov,
ktorí nebudú mať problém s tým, že Slováci žijú vedľa Maďarov a naopak, a že Maďari sa od
Slovákov naučia po slovensky. Tvrdí, že Slováci sa budú snažiť dosiahnuť svoj cieľ a keď si
neotvoria školu tu, tak si ju otvoria inde. Svoj jednoduchý technický problém majú, že sa
nemajú ich deti kde učiť, ale svoj problém vyriešia a Maďari si budú riešiť oveľa ťažší
a komplexnejší problém.
Na slová pána Romana Kriška reagovala Monika Miklóšits a v mene všetkých učiteliek,
rodičov aj starých rodičov si vyprosila narážky na kvalitu školy. Podotkla, že niektorí rodičia
zoberú deti do Šamorína, lebo majú na výber, môžu si to dovoliť, a taktiež, že slovenské deti
si to dovoliť nemôžu, to nie je ich vina a ani vina obce Rohovce.
Roman Kriško dodal, že informácie získal na základe osobných rozhovorov s rodičmi, ktorí
mu uviedli, že keby tu bola riadna škola, tak by deti chodili sem. Sám uznáva prácu učiteliek,
ale žiada o objektívny postoj k veci.
Do diskusie sa prihlásil poslanec obecného zastupiteľstva obce Rohovce Matej Herberger ,
ktorý navrhol starostovi pre dôkladné vyčerpanie témy zasadnutia ukončiť diskusiu
a pokračovať hlasovaním.
Starosta obce vyhlásil 3 minútovú poradnú prestávku s poslancami.
Po ukončení prestávky Pán starosta navrhol prijať k žiadosti a petícii za otvorenie slovenskej
základnej školy nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 189/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) z a m i e t a
žiadosť a petíciu skupiny občanov obce Rohovce za otvorenie slovenskej základnej školy
z dôvodu nedostatočného počtu detí s trvalým pobytom v obci Rohovce a uplynutia
zákonnej lehoty na zriadenie základnej školy v tomto roku;
b) n a v r h u j e
novozvolenému obecnému zastupiteľstvu v komunálnych voľbách v roku 2018 v prípade
záujmu sa opätovne zaoberať otázkou otvorenia slovenskej základnej školy.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

Po vyčerpaní programu sa pán starosta ujal slova a konštatoval, že bol vyčerpaný
program dnešného rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 29.05.2018

Uznesenie č. 188/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
1) overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
2) program zasadnutia.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 189/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) z a m i e t a
žiadosť a petíciu skupiny občanov obce Rohovce za otvorenie slovenskej základnej školy
z dôvodu nedostatočného počtu detí s trvalým pobytom v obci Rohovce a uplynutia
zákonnej lehoty na zriadenie základnej školy v tomto roku;
b) n a v r h u j e
novozvolenému obecnému zastupiteľstvu v komunálnych voľbách v roku 2018 v prípade
záujmu sa opätovne zaoberať otázkou otvorenia slovenskej základnej školy.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Overovatelia:
......................................................
Miroslav Pálffy

.....................................................
Matej Herberger

Zapísal:
.......................................................
Ing. Eugen Borbély

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: ocurohovce@stonline.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282, 031/5598504; fax: 031/5504171
___________________________________________________________________________
V Rohovciach dňa 05.06.2018

V e c:
Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce č. 188/2018 zo dňa 29.05.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

schvaľuje
1) overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
2) program zasadnutia.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: ocurohovce@stonline.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282, 031/5598504; fax: 031/5504171
___________________________________________________________________________
V Rohovciach dňa 05.06.2018

V e c:
Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce č. 189/2018 zo dňa 29.05.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

a) z a m i e t a
žiadosť a petíciu skupiny občanov obce Rohovce za otvorenie slovenskej základnej školy
z dôvodu nedostatočného počtu detí s trvalým pobytom v obci Rohovce a uplynutia
zákonnej lehoty na zriadenie základnej školy v tomto roku;
b) n a v r h u j e
novozvolenému obecnému zastupiteľstvu v komunálnych voľbách v roku 2018 v prípade
záujmu sa opätovne zaoberať otázkou otvorenia slovenskej základnej školy.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

