Nie vyhlásenie, ale táranie do vetra
S nemým úžasom som si prečítala rozhovor a vyhlásenie predsedu MS p. Tkáča uverejnené
na webovej stránke SNN a MS. Podľa neho : Slováci na južnom Slovensku nemajú ani
základné podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku a postupne sa rušia ZŠ
s vyučovacím jazykom slovenským(VJS) napr. v obci Kamenín v okrese Nové Zámky a v obci
Kuraľany, okres Levice. Som znechutená z takýchto nepravdivých tvrdení predsedu MS p.
Tkáča. Najprv si overme fakty, až potom dávajme vyhlásenia a rozhovory. Osobne som si
pozisťovala skutočnosti ohľadom ZŠ s VJS v uvedených obciach. Obec Kamenín má 1530
obyvateľov, približne 90% je maďarskej národnosti. V roku 2013 v obci zrušili málotriednu ZŠ
s VJS, pretože boli prihlásení štyria žiaci. Pracovníci obecného úradu mi dali informáciu, že
rodičia nemajú záujem, aby ich deti chodili do málotriednej ZŠ s VJS, z uvedeného dôvodu ju
v obci nezriadili. Kuraľany je malá obec, má 528 obyvateľov. V tejto obci bola tiež
málotriedna ZŠ s VJS pre 1.‐4. roč. Do tejto školy chodilo 8 žiakov, z ktorých štyria žiaci
ukončili štvrtý ročník a odišli do plnoorganizovanej ZŠ mimo bydliska. V málotriednej ZŠ
zostali štyria žiaci, čo je nedostatočný počet žiakov na to, aby sa mohlo v takejto škole učiť.
Preto museli túto školu zrušiť. Málotriedne ZŠ s VJS sú potrebné , ale naša republika nie je
„Malé Švajčiarsko“, preto si nemôže dovoliť ekonomicky a finančne zabezpečiť fungovanie
takejto školy s jedným učiteľom a štyrmi žiakmi. Veľmi dobre vieme, že naše školstvo,
zdravotníctvo a iné oblasti verejného života živoria, potrebujú veľké finančné dotácie, aby
neboli na konci hodnotiacich tabuliek v rámci krajín EÚ. Ministerstvo školstva v roku 2013
novelizovalo školský zákon, v ktorom bolo schválené, že je potrebné zvýšiť počet žiakov
v triedach málotriednych ZŠ alebo spájať dva ročníky do jednej triedy. Vtedy predseda MS p.
Tkáč nedal žiadne vyhlásenie alebo stanovisko, že je potrebné aspoň na južnom Slovensku
ponechať nižšie počty žiakov v málotriednych ZŠ, pretože inak sa budú musieť pre nižší počet
žiakov rušiť málotriedky. Pýtam sa, prečo vtedy nedal žiadne vyhlásenie? Predseda MS p.
Tkáč sa rád ukazuje svojimi vyhláseniami a rozhovormi aký je múdry a rozhľadený, ale
musím skonštatovať, že to, čo povie je často táranie do vetra. Neznalosť predsedu MS
neospravedlňuje. Uvedené poznatky o školách na národnostne zmiešanom území si má
overiť u svojich pracovníkov MS, alebo ho svojimi nekompetentnými a nepravdivými
informáciami zavádzajú? Hovorí sa, aký pán, taký krám, čo znamená, aký predseda, takí sú
jeho pracovníci.
Predseda MS p. Tkáč ďalej vo vyhlásení uvádza, že v regiónoch na slovenskom juhu žije veľký
počet Slovákov, ktorí sa nemajú možnosť vzdelávať v štátnom jazyku, ale iba v jazyku
národnostnej menšiny. V Nitrianskom kraji ide o takmer 5 tisíc Slovákov, v Trnavskom kraji
skoro 7 tisíc, v Banskobystrickom a Košickom kraji po viac ako 7 tisíc obyvateľov slovenskej
národnosti, dovedna teda okolo až 27 tisíc Slovákov je na území slovenského štátu
odkázaných na vzdelávanie v cudzom jazyku. Uvedené počty Slovákov v jednotlivých krajoch
sú nepravdivé, pretože som pracovala na ministerstve školstva a s takýmito číslami som sa
nestretla, preto som si fakty overila na ministerstve školstva a to na Oddelení škôl
s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít. Tu je

odpoveď: „Doteraz sme nezaregistrovali sťažnosti , že by sa deti slovenských rodičov
museli vzdelávať v školách s vyučovacím jazykom maďarským, nie je pravda, že by sa taký
vysoký počet Slovákov musel vzdelávať v „ cudzom jazyku“. Nečudujem sa tomu, že do
úvodzoviek dali vzdelávanie v cudzom jazyku, pretože vzdelávanie v cudzom jazyku tak, ako
to naformuloval predseda MS p. Tkáč, je mylné. V školskej legislatíve sa uvádza, že cudzí
jazyk, ktorý, alebo v ktorom sa vyučuje na školách , je angličtina, nemčina, španielčina,
francúzština, ruština, taliančina.. atď. Vyučovanie cudzieho jazyka je na všetkých školách
základných a stredných povinné.

Okrem toho, na webovej stránke OM som si prečítala reakciu podpredsedu MS p.
Šimonoviča aj na moju osobu, nedá mi, aby som nezareagovala. Navrhuje mi stretnutie, aby
sme našli spoločné riešenie ako pomôcť MS, ale za určitých okolností. Chcela by som týmto
spôsobom p. podpredsedu MS Šimonoviča informovať, že v rokoch 90. som robila pre MS
určite viac než on a tiež bez nároku na odmenu, nebola som zamestnaná v MS, ale po
pracovnej dobe som celé roky organizovala rôzne aktivity pre MS, aj cez soboty a nedele,
používala som svoje auto, benzín som si platila sama. Riešenie, ako pomôcť MS, netreba
hľadať, pretože ono existuje, je potrebné zvolať mimoriadne VZ MS, aby mohol byť p. Tkáč
z postu predsedu MS odvolaný, alebo nech odstúpi z funkcie on a aj všetci jeho lokaji.
Znovu budem pomáhať MS, ale tiež „za istých okolností“. Budem opäť pomáhať, ak Tkáč
nebude predsedom, ak vo vedení MS nebudú jeho terajší prisluhovači, ak nebudú
zamestnaní v MS a hlavne v domoch MS dôchodcovia, ktorí poberajú zároveň dôchodok i
mzdu od MS (vraj nad tisíc eur ‐ napr. p. Klučková), ak v MS nebudú zamestnaní ľudia, ktorí
okrem veľmi dobre platenej práce v MS majú aj iné zamestnanie , majú málo času na
náročnú prácu v MS a na pracovisku v MS sa ukazujú len sporadicky ( ako napr. pp.
Zacher,Kozárová)...
Obávam sa, že zlým riadením Matica slovenská pomaly padne až na samé dno. Len aby
onedlho bolo komu a čomu pomáhať!
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