Budem vylúčená z MS za stanovisko, ktoré teraz uvádzam?
Prečítala som si stanovisko Predsedníctva MS k zakladaniu ZŠ v okrese Dunajská Streda,
ktoré uvádzam:
„Matica slovenská dlhodobo poukazuje na kritický stav v školstve na slovenskom juhu,
dôkazom čoho je aj vzniknutá situácia v Šamoríne a v menších obciach na juhu okresu
Dunajská Streda. V južných okresoch Slovenskej republiky sú neprijateľné podmienky pre
rozvoj školstva s výučbou v štátnom jazyku a pre vzdelávanie v materinskom jazyku detí
slovenskej národnosti (diktát „národnostných“ samospráv, vizuálna dvojjazyčnosť na školách,
nízka materiálna vybavenosť škôl, rozkvet „národnostného“ vedenia škôl, implementácia
národnostnej politiky do škôl, potreba kompenzácie úrovní škôl s výučbou v štátnom jazyku a
národnostných škôl). Kompetencie zriaďovania materských a základných škôl majú obecné
samosprávy, ktoré v dôsledku vlastného národnostného záujmu nerešpektujú reálny stav
a potreby miestneho obyvateľstva slovenskej národnosti. Slovákom vlastný štát tak upiera
základné ľudské právo – právo na vzdelávanie vo svojom materinskom jazyku. Súčasná
legislatíva nevytvára také podmienky, aby bolo toto základné ľudské právo naplnené, preto je
už dlhodobo aktuálne prehodnotenie školskej legislatívy.“

Konštatujem, že stanovisko je napísané neodborne, nezrozumiteľne a neskoro. Členkou
predsedníctva je p. Klučková, ktorá je riaditeľkou DMS v Dunajskej Strede a vraj je
predsedníčkou Pedagogického odboru. Z uvedeného mi vyplýva, že by mala poznať školské
odborné výrazy a zákony. Pre upresnenie: v Slovenskej republike na južnom Slovensku sú
školy s vyučovaním jazykom slovenským a školy s vyučovacím jazykom maďarským. Školy
sa nezakladajú, ale zriaďujú podľa 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 o štátnej správe v školstve“) a smernicou MŠ SR č. 1/2004-E, ktorou sa
určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri
zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a
zrušovaní škôl a školských zariadení.
V zmysle týchto zákonných úprav každý záujemca o zriadenie školy alebo školského
zariadenia musí pred ich zriadením požiadať Ministerstvo školstva SR o zaradenie
predmetnej školy alebo školského zariadenia do siete škôl.
Podmienky a náležitosti žiadosti o zaradenie do siete škôl sú ustanovené v § 16 zákona o
štátnej správe v školstve. Postup uvedený v § 16 zákona o štátnej správe v školstve platí pre
všetkých zriaďovateľov, t. j. pre zriaďovateľov štátnych, súkromných aj cirkevných škôl a
školských zariadení a pre všetky druhy a typy škôl.
Z toho vyplýva, že rovnako sa postupuje v prípade zriaďovania materskej školy, základnej
školy, základnej umeleckej školy, ako aj ostatných škôl, ktoré tvoria sústavu škôl, ale aj pri
zriaďovaní školských zariadení ako napr. centra voľného času, školského strediska záujmovej
činnosti, školskej jedálne, školského klubu detí či centier špeciálno- pedagogického
poradenstva alebo centier pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie.

Ministerstvo školstva preskúma žiadosť zriaďovateľa a v prípade, že žiadosť obsahuje
všetky povinné náležitosti, vydá rozhodnutie o zaradení školy alebo školského
zariadenia do siete škôl, v ktorého výroku uvedie:
• predmet výroku (t. j. zaraďuje/vyraďuje sa do/zo siete škôl, súhlasí sa so zmenou v sieti,
atď.),
• názov predmetnej školy alebo školského zariadenia,
• učebné alebo študijné odbory (v prípade strednej školy),
• dátum začatia činnosti školy alebo školského zariadenia.
Ako Slovenka a matičiarka by som vo vyhlásení používala slovenské výrazy a nie cudzie
napr. vizuálna, implementácia, kompenzácia, kompetencie. Slovenčina je krásna, bohatá na
významové a synonymické slová, len je ich treba poznať. Ak chceme obhajovať a chrániť
Slovákov na južnom Slovensku, tak používajme v hovorenom a písanom prejave slovenský
jazyk.
Stanovisko Predsedníctva MS bolo zverejnené 22.06. 2018. Moja otázka znie, prečo tak
neskoro, pretože tento stav so školami s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská
Streda pretrváva dlho. Neskoro možno aj preto, že p. riaditeľka sa vraj zdržiava iba
sporadicky v DMS a zrejme sa to dozvedela až teraz, ku koncu júna.
Napísala som svoj názor na stanovisko Predsedníctva MS. Podľa navrhovanej smernice
predsedu MS p.. Gešpera a jeho spolupracovníkov budem v budúcnosti za svoj názor
vylúčená z MS, bude mi zrušené členstvo? Podľa Čl II. po schválení navrhovanej smernice
ako členka MS nebudem smieť bez súhlasu Predsedníctva MS svojvoľne a samostatne
vydávať a poskytovať oficiálne stanoviská, vyjadrenia.
To znamená, že nielen ja, ale všetci členovia MS sa nebudú môcť slobodne vyjadriť
k akejkoľvek činnosti MS. Úzka skupina vedenia MS chce nás, matičiarov, zastrašiť
a cenzurovať. MS schválením smernice stratí svoj verejnoprávny charakter. Uvedením tejto
smernice vedenie MS bude ešte viac autoritatívne a nedemokratické.
Návrh Smernice je zverejnený na webovej stránke Obrodená Matica.
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