
Fabrika na výhovorky 

 Šiesti poslanci síce nechodia na verejné zastupiteľstvá, ale namiesto toho občanov neverejne zásobujú 

výhovorkami. Sem tam sa nejaká dostane až ku mne, čo je znak toho, že im ľudia už moc neveria. Mnohé výmysly 

je škoda komentovať, ale toto ma pobavilo. Poslankyňa sa vraj nezúčastnila OZ preto lebo riaditeľka ZŠ 

nepožiadala v rozpočte o peniaze na opravu základnej školy. Aj keď je táto výhovorka nemiestna, keďže 

rokovanie OZ s tým nemalo nič spoločné poviem k tomu pár slov.  

Povedzme si fakty, čo naozaj urobila riaditeľka ZŠ vo vzťahu k oprave budovy. Na konci minulého roku 

predložila Rade školy aj Obecnému úradu koncepciu rozvoja ZŠ. V nej sa mimochodom uvádza: 

cieľ činnosti zodpovední 
Obnova budovy 
školy 

Budova školy bola dokončená v roku 1953 a preto je 
nevyhnutná jej rekonštrukcia 

 

Myslím, že je to z pozície riaditeľa školy úplne postačujúce a obecný úrad, ktorý zostavuje rozpočet obce 

na základe podnetov od občanov, poslancov a komisií mohol konať (pozn. napr. po návrhu občana na odstupné 

pre starostu, úrad konal okamžite). Uvedomme si, že riaditeľka ZŠ nezostavuje obecný rozpočet, ona zodpovedá 

za rozpočet školy.   

Je jasné, že tieto reči nevznikajú len tak. Ich úlohou je odviezť pozornosť ku niekomu inému a dá sa 

predpokladať od koho idú tieto mylné informácie. Najskôr to bol trápny pokus s chýbajúcimi materiálmi a teraz to 

skúšajú s riaditeľkou. Možno by už bolo načase, keby poslanci začali hľadať chybu aj niekde inde! 

Preto hovorím o fabrike na výhovorky, lebo práve poslanci sú tí, ktorí schvaľujú rozpočet obce. Poslanci sú 

Tí, ktorí nielen môžu, ale majú do rozpočtu prispievať svojimi návrhmi.  

Ak sa vám opäť dostanú do uší podobné výhovorky, tak sa dotyčného pokojne opýtajte:  

Čo si urobil Ty, keď kritizuješ iných?  

Aký návrh si priniesol Ty, veď je to Tvojou prácou?  

Prečo si nepodporil viacnásobné návrhy poslancov na opravu ZŠ? Prvé boli predložené už v roku 2015. 

Prečo si pri rozpočte na rok 2018 nepodporil návrh na opravu ZŠ?  

Prečo si sa už trikrát za sebou nezúčastnil zasadnutia OZ, keď účasť na OZ je Tvojou povinnosťou? 

Neverím, že na jedinú otázku dostanete priamu odpoveď.  

 

Ešte jedna vec. Riaditeľka ZŠ sa pravidelne zúčastňuje Rady školy ak je pozvaná. Rada školy už v marci 

2015 prijala takéto uznesenie. 

Rada školy ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán odporúča: 

OZ v Pribyline schváliť investíciu do budov ZŠ aj MŠ (hlavne zateplenie, výmena okien, dverí, oprava strechy) 

s realizáciou v roku 2015, pričom sa odvoláva na § 24 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tiež platný Štatút rady školy pri ZŠ s MŠ v Pribyline. 

Nie riaditeľka, ale Rada školy je orgán, ktorý predkladá takéto návrhy obci. Na tomto zasadnutí bola 

prítomná aj riaditeľka školy.  Aj starosta obce bol už viackrát pozvaný na zasadnutie Rady školy, ale ani raz sa 

nezúčastnil.  

Toto uznesenie Rady školy bolo adresované obecnému úradu aj obecnému zastupiteľstvu, ale nikdy sa 

do programu rokovania OZ nedostalo! Starosta toto uznesenie Rady školy už tri roky ignoruje!!! 

Kde by už naša dedina mohla byť, keby tu prišlo len spolovice toľko návrhov ako výhovoriek! 

Martin Jurčo 


