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Informácia starostu obce ku „kauze“ Materská škola – rozšírenie
Vážení obyvatelia obce Opoj,
nakoľko sa obcou ako aj internetovým priestorom šíria dezinformácie resp. rôzne pravdy, tak Vám
ako starosta obce predkladám svoje stanovisku k umelo nafúknutej kauze rozšírenia Materskej školy
v Opoji do priestorov bývalej Základnej školy č. 115 tak, ako kauza išla chronologicky za sebou.
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dňa 24.04.2018 bola na Obecný úrad v Opoji do podateľne doručená riaditeľkou Materskej
školy v Opoji tzv. Petícia obyvateľov obce Opoj o rozšírenie Materskej školy v Opoji o jednu
triedu do priestorov bývalej budovy Základnej školy v Opoji č. 115.
dňa 24.04.2018 sa touto žiadosťou zaoberalo Obecné zastupiteľstvo v Opoji, ktoré k veci
prijalo uznesenie č. 18/2018 zo dňa 24.04.2018.
zápis do Materskej školy v Opoji bol vyhlásený a zverejnený na dni 25. - 26. 4.2018.
dňa 05.06.2018 Obecné zastupiteľstvo v Opoji prijalo uznesenie č. 28/2018, kde sa Obecné
zastupiteľstvo v Opoji uznieslo na tom, že ak minimálny počet novoprijatých detí do Materskej
školy v Opoji bude 15, do pracovného pomeru budú prijatí zamestnanci maximálne s úväzkom
4,0 a budú splnené podmienky RÚVZ, bude MŠ rozšírená o jednu triedu v budove č. súp. 115,
dňa 15.06.2018 som ja, ako starosta obce v súlade s §13 ods. 6 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Opoji zo dňa 05. júna 2018 číslo : 28/2018, prijatého vo veci rozšírenia
Materskej školy v Opoji o jednu triedu v budove č. súpisné 115, nakoľko toto uznesenie bolo
podľa mojej mienky po formálnej, ako aj právnej stránke zmätočné. Domnievam sa, že prijaté
uznesenie odporuje zákonu a preto som uznesenie nepodpísal,
dňa 26.06.2018 Obecné zastupiteľstvo v Opoji prelomilo veto starostu obce a prijalo uznesenie
č. 32/2018, kde Obecné zastupiteľstvo v Opoji na základe žiadosti riaditeľky MŠ schválilo
rozšírenie Materskej školy v Opoji o jednu triedu v budove č. súp. 115,
dňa 24.07.2018 som predložil na Obecnom zastupiteľstve v Opoji správu RÚVZ Trnava, kde
RÚVZ konštatovalo za akých podmienok bude možné prevádzkovať elokované pracovisko MŠ
v Opoji v budove Opoj č.115. K tomuto bodu prebehla diskusia tak medzi poslancami, ako aj
medzi občanmi obce - viď Zápisnica z OZ,
dňa 25.07.2018 som navštívil pracovisko RÚVZ, kde som požiadal riaditeľku RÚVZ
o vysvetlenie, či je pre obce a teda pre mňa záväzné písomné stanovisko RÚVZ alebo je
nezáväzný rozhovor pracovníčok RÚVZ pri štátnom dozore, ktorí vykonali v obci v budove
č. 115, pri ktorom som bol ja ako starosta obce a p. riaditeľka MŠ. Bolo mi jasne odpovedané,
že záväzný je pre mňa písomný dokument a nie rozhovor. Pri tomto som bol dopytovaný
riaditeľkou RÚVZ či je už naše elokované pracovisko MŠ v Opoji zaradené do siete škôl
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
dňa 25.07.2018 pracovníčka OcU Opoj zaslala na ministerstvo školstva e-mail v tomto znení
„ Dobrý deň,
poslanci Obecného zastupiteľstva v Opoji na svojom zasadnutí dňa 26.06.2018 Uznesením
č. 32/2018 schválili rozšírenie Materskej školy v Opoji, Opoj č. 247 o jednu triedu v budove
č. súp. 115.
Touto cestou Vás chceme požiadať o informáciu, či uvedené rozšírenie materskej školy sa
chápe ako elokované pracovisko a ak áno, či máme požiadať o jeho zaradenie do siete škôl.“
Na takto formulovanú otázku som dostal odpoveď:
„Dobrý deň,
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva, odbor
základných škôl Vám vo veci zriadenia elokovaného pracoviska zasiela nasledovné stanovisko.
Vzhľadom na to, že nová trieda, o ktorú chcete rozšíriť kapacity existujúcej Materskej školy,
Opoj 247 bude mať sídlo v inej budove, s iným súpisným číslom, možno ju zriadiť až po jej
zaradení do siete škôl a školských zariadení podľa § 18 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) ako elokovaného
pracoviska materskej školy, Opoj 247.
Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Elokovaným
pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje
pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy.
Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy, ktorá je
právnickou osobou. Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované
pracovisko, pomlčka a za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa
§ 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko súčasťou.“
Z vyššie uvedeného vyplýva, že elokované pracovisko sa môže zriadiť pri každom druhu školy,
teda aj pri materskej škole len za predpokladu, že daná škola je právnickou osobou.
V prípade, ak existujúca Materská škola, Opoj 247 nie je právny subjekt, nemožno pri
nej zriadiť elokované pracovisko.
S pozdravom
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
odbor základných škôl |sekcia regionálneho školstva“
Uvedené stanovisko som preposlal na vedomie všetkým poslancom OZ ako aj riaditeľke MŠ
v Opoji, ktorá sa ma pýtala dňa 24.07.2018 ako má postupovať „ ... P. Hudeková Cehláriková,
riaditeľka MŠ – neštudovala zákony, ale z rozhovoru s hygieničkami vyplynulo, že je treba
dorobiť 2 umývadlá, iný zásah tam nie je potrebné robiť, len upratať a zariadiť. Dnes je 24. júla
a stále nevie, čo má robiť a rodičia ešte nedostali rozhodnutia o prijatí detí do MŠ. ....“
Z uvedeného vyplýva, že naša Materská škola v Opoji, ktorá nemá právnu subjektivitu ani
nemôže vytvoriť elokované pracovisko.
Vážení rodičia, na základe týchto informácií je zrejmé, že v čase, keď Vám bolo
prezentované, že je možné rozšíriť Materskú školu v Opoji o jednu triedu do budovy bývalej
Základnej školy, táto možnosť ani neexistovala bez ohľadu na to, v akom čase ste boli
zapojený do tzv. „Petície“.
V roku 2017 niekedy koncom roka som riaditeľke Materskej školy v Opoji navrhoval, aby sa
naša Materská škola v Opoji transformovala na subjekt s právnou subjektivitou. Môj zámer bol
v tom, že ako samostatný právny subjekt bude mať väčšie možnosti. Riaditeľka materskej školy
túto možnosť neakceptovala a absencia takto existujúcej Materskej školy ako subjektu
s právnou subjektivitou sa ukázala v plnej miere teraz pri vytváraní elokovaného pracoviska.
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