
 
PREČO SME ZAS VO VAŠEJ SCHRÁNKE: 
Naším pôvodným zámerom nebola príprava a distribúcia nášho nového čísla v krátkom 
časovom odstupe. To nemá byť nástrojom šírenia paniky, ale dôležitých informácií, ktoré sa 
občanom nedostávajú. V našej obci sa deje opäť čosi podstatné, čo nemôže ostať len na 
Obecnom úrade v Pribyline alebo v malej skupinke obyvateľov. Ide o budúcnosť Materskej 
školy v Pribyline a v podstate tým o samotnú budúcnosť našej obce. A bohužiaľ, práve pri 
tejto téme chýba komunikácia obce s občanmi. Preto nás táto situácia núti povenovať sa 
príprave informácií pre Vás, vážení občania. 
 
Mnohí z Vás ste pravdepodobne i rodičmi malých detí, ktoré budete čoskoro chcieť 
umiestniť do MŠ. Ale tieto stránky sa netýkajú len Vás, ale nás všetkých. Veď hádam sa 
zhodneme, že DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ. 
 

SITUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE: 
NA ZÁKLADE ZVEREJNENÝCH ÚDAJOV OD P. RIADITEĽKY, RESP. P. ZÁSTUPKYNE 

Materská škola v Pribyline zápasí už dlhšie obdobie s obmedzenou priestorovou 
kapacitou, nedostatkom pracovnej sily, či kvalitou budovy, v ktorej sa nachádza. 
Niekoľkokrát na to vedenie obce, ktoré je zriaďovateľom, upozorňovali učiteľky z MŠ, 
rodičia či poslanci OZ (viď zápisnice zo zasadnutí na stránke obce).  

Jedným z pozitívnych a účinných riešení rómskej problematiky a zároveň majority 
v obci je potreba začleňovania rómskych detí do predškolského výchovného procesu. 
Dôležité je naučiť ich hygienickým návykom, zvládnuť vyučovací jazyk, schopnosť začleniť 
sa do kolektívu aj predprimárne vzdelávanie. Napokon je faktom, že momentálne máme 
možnosť zachytiť vlnu obdobia, keď sa v Pribyline narodilo veľa detí.  
 
Na toto obec v posledných rokoch nereagovala a výsledkom je nasledovná situácia : 

• Škôlku k dnešnému dňu navštevuje 44 DETÍ umiestnených  v 2 triedach s tromi 
učiteľkami a jednej p. učiteľke zamestnávanej cez úrad práce na dočasné obdobie 
9 mesiacov.  

• Bežnou situáciou je, že v jednej triede má jedna učiteľka na starosti 20 a viac detí 
(štandardom by malo byť max. 15 detí). Učiteľky skoro vôbec nečerpajú dovolenku a 
sú veľmi preťažené. 

• Kapacita MŠ je úplne preťažená už v súčasnosti, vrátane nepostačujúcej jedálne, 
zatekajúcej budovy, obmedzeného počtu lôžok. 

• Zápis do MŠ pre nový školský rok sa musí v zmysle zákona uskutočniť v mesiaci máj 
• Z MŠ odchádza 6 žiakov do prvého ročníka. Niektorí rodičia môžu požiadať aj 

o odklad nástupu do prvého ročníka, čo znamená, že dieťaťu musíme prednostne 
umožniť vzdelávať sa v MŠ. 

• V novom školskom roku 2016/17 sa hlási 19 NOVÝCH DETÍ (informácie od rodičov, 
prejavený predbežný záujem, evidované žiadosti…). To znamená, že pri aktuálnom 
stave reálne hrozí, že cca 13 žiadostí bude zamietnutých, t.j. ASI 13 PRIBYLINSKÝCH 
DETÍ BUDE NAVŠTEVOVAŤ MATERSKÚ ŠKOLU V INEJ OBCI/MESTE. 

• Realizácia projektu na zníženie energetickej náročnosti MŠ má podľa vyjadrenia 
starostu na pol roka skomplikovať situáciu rodičom, lebo pravdepodobne nebudú 
otvorené dve či tri triedy, ale len jedna. 
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Každé dieťa, ktoré odíde do škôlky v inej obci či meste je pre Pribylinu stratené. Veď ak 
rodič musí zrazu brávať dieťa každé ráno do L. Hrádku či L. Mikuláša, zoberie s ním 
pravdepodobne i dieťa, ktoré už do našej MŠ chodí. A ak začnú chodiť inde, aká je 
pravdepodobnosť, že sa vrátia do ZŠ v Pribyline? A nakoniec, ak rodičia musia deti voziť 
denne do školy niekoľko kilometrov a taktiež chodiť za prácou niekoľko kilometrov, 
prečo vlastne bývať v Pribyline a nie niekde inde? 
 
My musíme urobiť všetko pre to, aby tretia trieda bola od 1.9.2016 otvorená a všetky 
prihlásené deti prijaté. Aby sme prípadne zobrali malé rómske deti, ktorých rodičia 
avizujú taktiež záujem o prijatie. A napokon, veď chceme mať plné pozemky na 
výstavbu rodinných domov na Plave. Na nich tiež budú raz bývať rodiny, čo potrebujú 
dať dieťa do MŠ. My nemôžeme čakať za každú cenu na projekt. Musíme p. riaditeľke 
a p. zástupkyni garantovať (personálne, finančne, priestorovo), že v máji môže rodičom 
potvrdiť prijatie ich detí od prvého septembra do MŠ. 

 

ČO SME NAVRHLI? 
Naším cieľom bolo, aby bolo toto garantované a spustili sa potrebné akcie k tomu, 
aby všetky deti mohli do MŠ nastúpiť. Na rokovanie obecného zastupiteľstva sme 
priniesli nižšie uvedený návrh na uznesenie.  Ako dopadlo hlasovanie ? Poslanci 
povedali NIE...  Lepšie povedané nepovedali ani NIE ani ÁNO škôlke a deťom, či 
rodinám, ktoré chcú v Pribyline žiť ... 
 

 
 
Určite tušíte, ako toto zabolelo, či nahnevalo niektorých rodičov, a tak sa chceli na to 
hneď pýtať. Jedinou možnosťou, ako sa môže občan p. starostu a poslancov pýtať, je 
diskusia počas rokovaní obecného zastupiteľstva.  
A tu prišlo ďalšie prekvapenie. Obecné zastupiteľstvo v schválenom programe vôbec 
NEZARADILO diskusiu do programu a tým NEUMOŽNILO diskusiu občanov na rokovaní. 
Ako k tomu došlo? Pôvodný program obsahoval diskusiu, ale po zasadnutí obecnej 
rady (v zložení Pavel Holbus, Mgr. Iveta Oravcová, Ľubomír Bobrík), ktorá pripravuje 
program spolu s p. starostom a p. hlavným kontrolórom, bola z programu vyradená. 
 
Čo to znamená? Občania nemôžu prísť na zasadnutie a pýtať sa na čokoľvek čo ich 
trápi. Vraj diskusia mala v sebe plno emócií a bola zdĺhavá... A nie je vari normálne mať 
v sebe emócie, keď o našich životoch a živote obce rozhodujú iní a hlavne nie 
správne? Vari to nie je prvok demokracie pýtať sa! A vari je pre poslancov, či p. 
starostu záťažou odpovedať na otázky ich občanov a voličov aj keď dlho?  
 
Nakoniec informácie hovorili, že projekt ani nepočíta s tromi, ale len dvoma a pol 
triedami, t.j. v podstate neriešenie situácie. Tak sme išli ďalej, požiadali sme o osobné 
stretnutie a nahliadnutie do projektu p. starostu.  Ten stretnutie so skupinou občanom 
ODMIETOL  s odôvodnením, že nie je OCHOTNÝ sa stretnúť s väčšou skupinou občanov 
z obavy pre akékoľvek emócie.  
STAROSTA OBCE NIE JE OCHOTNÝ SA STRETNÚŤ S POSLANCAMI A OBČANMI OBCE... 
 



AKÉ SÚ RIEŠENIA ??? 
Pre objektivitu treba priznať, že aktuálne obec podala projekt na znižovanie 

energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ J. Lajčiaka o financovanie z EÚ fondov. 
Rozhodnutie by malo padnúť do 30.4.2016. Lenže táto vítaná aktivita má aj svoju 
nepeknú stránku. P. starosta už avizoval, že počas realizácie budú fungovať nie 2 alebo 
3 triedy, ale počas cca 175 dní v obmedzenom režime MOŽNO LEN JEDNA TRIEDA!!! 
KTORÉ DETI BUDÚ V NEJ? A ČO S OSTATNÝMI? V ČOM JE TEDA „REKONŠTRUKCIA MŠ“ 
RIEŠENÍM? KTO PREVEZME ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝBER DETÍ, KTORÉ BUDÚ PRIJATÉ? 
 

V rámci objektivity treba tiež poznamenať, že v rovnakom čase, keď je podaný 
projekt na znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ, naša obec podala 
projekt i na znižovanie energetickej náročnosti budovy starého obecného úradu v 
Pribyline. Ale v situácii, keď MŠ je absolútne preťažená a má nedostatok kapacít, jej 
projekt nepočíta so žiadnou nadstavbou či rozšírením priestorov. Treba povedať, že ani 
po jeho dokončení nie je predpoklad, že sa vyrieši problém v dlhodobom horizonte. 
Teda cca 50 detí (+ ostatných niekoľko pracovníkov) by malo ostať v rovnakých aj keď 
kvalitnejších priestoroch.  

Však projekt znižovanie energetickej náročnosti budovy starého Obecného 
úradu v Pribyline navrhuje výrazné rozšírenie aktuálnych priestorov, nadstavbu a skoro 
kompletnú zmenu budovy. Aj toto arogantne pošliapava hlasy rodičov a hovorí o iných 
prioritách obce dosť reálne.  
 

Je potrebné povedať, že samozrejme nikto z nás nie je proti rekonštrukcii starého 
obecného úradu, ale táto nemá ohrozovať a obmedzovať iné investičné akcie, ktoré 
majú z pohľadu občanov väčšiu prioritu. A to nijakým spôsobom. Ani kvalitou projektu 
alebo časovým, či finančným rámcom.  

Tak ako si teraz všímame kvalitatívne rozdiely medzi týmito projektmi, tak si 
budeme všímať aj výšku prípadných neoprávnených výdavkov na nadstavbu, 
prestavbu a prístavbu starého obecného úradu, ktoré nebudú platené z Európy, ale 
z obecných zdrojov. 
 

Zdroj:  https://www.uvo.gov.sk  
 
 

 
 
 

 
 

    

    

     

PROJEKT MATERSKEJ ŠKOLY PROJEKT OBECNÉHO ÚRADU 



 
ZÁVER: 
Naším záujmom je, aby sme okamžite začali pracovať na zriadení tretej triedy v MŠ, a to 
v alternatíve, či projekt financií z EÚ vyjde alebo NIE. Úspech projektu vytvára určité 
priestorové podmienky, ale nerieši vybavenie a personálne zabezpečenie ďalšej triedy. 
Do 1.9. zostávajú necelé štyri mesiace, a preto sme navrhli také uznesenie, ktoré 
neodporuje projektu, ale garantuje rodičom miesto pre ich deti.  
 
Ak by projekt nevyšiel, musíme hľadať inú možnosť financovania. Riešenia existujú: 
Mimoriadna dotácia z Ministerstva školstva SR, vlastné zdroje obce, možnosť úveru 
(súčasné nízke úrokové sadzby). Jedná sa o prioritu a jednu z ciest, ako našu dedinu 
zachrániť...  
 
Vážení občania, prosím, vyjadrite OTVORENE A NAHLAS svoju podporu 
pani riaditeľke a celému kolektívu pracovníkov MŠ. Ony bojujú aj za nás. 
Všetkým nám ide o dobrú a prospešnú vec – BUDÚCNOSŤ PRIBYLINY – 
našich detí, vnúčat, všetkých občanov.  
DOTÝKA SA TO KAŽDÉHO Z NÁS. 
ĎAKUJME. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KTO SME ? 
MÁME RADI NAŠU DEDINU A NECHCEME ODÍSŤ PREČ, TAK AKO ODIŠLI DESIATKY INÝCH 

MLADÝCH ĽUDÍ. 
AKO OTCOVIA RODÍN ODMIETAME ALIBIZMUS A ZBAVOVANIE SA ZODPOVEDNOSTI. TRÁPIA 
NÁS VÝHOVORKY, AKO SA TO NEDÁ A ZÁROVEŇ NEPONÚKANIA ŽIADNEJ MOŽNOSTI, AKO 

BY SA TO DALO. 
 
 


