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Vec: oznámenie výsledku vybavenia petície

Dňa 17.l0.20l9 bola na Bratislavský samospľávny kraj (ďalej iba BSK) doľučená petícia
rodičov aŽiakov pľi SPŠ dopravnej' Kvačalova 20, Bratislava, pľoti zabeľaniu pľiestorov a za
skultúrnenie priestoľov školy'

Podl'a $5 ods. 5)zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení:,,Príslušný orgán
verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo
rozpor s právnymi pľedpismi a veľejným alebo iným spoločným záujmom"'

V úvode treba uviesť, že presťahovanie Strednej odbornej školy dopľavnej zo Sklenáľovej ulice
na Kvačalovu ulicu č. 20, Bratislava bolo schválené Zastupitel'stvom Bratislavského samospľávneho
kraja dňa 2l. l0' 20|6 v rámci realizácie zátmeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodáľnej siete
stredných škôl a školských zariadeni vjeho zriad'ovatel'skej pôsobnosti'

Rozdelenie priestorov bolo riešené podlä potrieb jednotliých škôl. Zriaďovatel'om oboch škôl
je BSK, tedajeden zriad'ovatel', v ktorého záujme je, aby obe školy fungovali a produkovali absolventov
pre prax' prípadne absolventov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vyššej odbornej škole, prípadne
vysokej škole.

Čo sa ýka realizácie rekonštrukcie a materiálno-technického vybavenia menovanej školy, v
poslednom období škola zakúpila lavice za7 242,80 € zfinančných prostľiedkov BSK' BSK financovalo
aj pristavenie 3 velkokapacitných kontajnerov na odvoz likvidovaného neupotrebitelhého majetku.
odvozom neupotrebitelhého majetku sa uvolhili priestory vhodné na vyučovanie. V súčasnosti sa z
finančných prostriedkov, ktoľé činia spolu 33 l56,35c, zača|a rekonštľukcia vľátnice školy a
ľekonštrukcia autoseľvisu. Začatím ľekonštrukcie vrátnice sa sprístupní pre rnýchovno-vzdelávací proces
další priestor, ktoý bol doteraz bezvyuŽitia uzamknuý, v minulosti bol v tomto pľiestore školský bufet.

V škole sa zmenila oľganizácia vyučovania, pričom žiaci nemajú kmeňové triedy, učia sa v
špecializovaných učebniach, na chodby boli z finančných dôvodov BSK zakúpené lavice, aby si žiaci
mohli cez prestávky sadnúť, prípadne sa nadesiatovať.
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Na pľacovnom stretnutí riaditelky odboru školstva, mládeže a športu BSK Mgr. Jany
Zápalovej, ľiaditelky školy Ing. Lýdie Haliakovej, autora petície a niekolkých Žiakov, ktorí petíciu
podpísali, pani riaditeľka Zápalová uviedla, že sa už SoŠ dopravnej nebudú dávať žiadne ďalšie
pľiestory. Rozdelenie priestorov je teda ukončené.

BSK v súčasnosti neplánuje zlúčenie SPŠ dopľavnej a SoŠ dopľavnej. Upozoľňujeme, že
o pľípadnom zlúčení rozhodujú uznesením poslanci v Zastupitel'stve BSK, teda takéto rozhodnutie nie
je ýlučne v kompetencii Úľadu BSK. Čo sa ýka budúcnosti, záujem žiakov o štúdium na jednej aj
druhej škole ukáže, či bude potľebné ľiešiť súčasné priestoľové usporiadanie ýchto škôl.

Zástupcovia BSK sa zúčastnili na zasadnutí Rady oboch škôl, pľičom zo záveru ýchto zasadnutí
vyplynulo, Že obidve školy majú podmienky, aby sa mohli venovať qýchovno-vzdelávaciemu procesu.

Ako kontaktnej osobe za petičný výboľ Vám oznamujeme, že pľi pľešetľovanÍ obsahu
petície nebol zistený nesúlad, alebo ľozpor s právnymi pľedpismi alebo s iným spoločným
záujmom. Na základe vyššie uvedených skutočností považuje BSK dmto listom ná+í^:-_ e s

$ 5 ods. 6 zákona o petičnom pľáve za vybavenú.

S pozdravom

*ľrrr"rrŕ.s/ur,,

"^Ti$ľB.!fi.l!mľjľ

Ing. MA
ria,diteľka Úradu BSK
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Rodičia a Žiaci pri SPŠ dopľavnej. Kvačalova 20. Bľatislava

Petícia proti zaberaniu pľiestoľov a za skultúľnenie
pľiestorov školy

My, podpísaní ľodičia ažiaci SPŠD žiadamevedenie BSK, aby okamžite zastavilo svoje
nepeľspektívne a nepľofesionálne zásahy v obiasti stredného školstva, konkľétne |ýkajúce sa
Stľednej priemyselnej školy dopľavnej na Kvačalovej 20 v Bratislave.

Ide o škoiu s takmer 50_ročnou tľadíciou, ktorá si dlhodobo udľžiava záujem žiakov
a úľoveň vzdelávania' Mnohí zltás, rodičov, sú absolventmi školy a v súčasnosti sú žiakmi
školy naše deti. Absolventi školy sú žiadaní na tľhu práce, kde majú dobré meno a výbomé
uplatnenie. Škoh sa umiestĺrila na 6. mieste v ToP _ SoŠ v ľrĺmci Bľatislavského kľaja.
Rebľíček bolzostavený podľa výsledkov celoslovenského reprezentatívneho pľieskumu medzi
zamestnávateľmi a kvalitatívneho prieskumu medzi ľodičmi. Uvedenú aĺaLýzu spracovala
Agentura pľe marketingovy qýskum trhu, ľeklamy a médií a koordinátoľom pľojektu bol
Štátny inštitut vzdeláv arua.

odboľ školstva BSK svojimi opatreniami práve takúto fungujúcu školu, ktorá neprodukuje
absolventov pre úrad pľáce, likviduje. Táto postupná likvidáciazač,ala od školského ľoku
2017l20I8' kedy Žiaci museli miesto vyučovania st'ahovať nábytok a pokľačuje až doteruz.
Škola bola prinútená uvol'niť priestory pre Strednú odbomú školu dopľavnú zo Skleniĺrovej
ulice v Bratislave. Táto škola sa pľesťahovala do zľekonštruovaných, noqých, čistych,
modeľných pľiestoľov (financovaných z prostriedkov BSK) a SPŠD (,,naša" škola) bola
nútená zrušiť upľavené pľiestory odboľných učební a prest'ahovať ich do staých, často aj

nevyhovujúcich pľiestorov. Žiackaškolská radazas|ala vtedajšiemu vedeniu BSK sťaŽnosť
a qýzvu na úpľavu pľiestoľov s fotodokumentáciou zachytávajilcou zastaľalé miestnosti
s mnohými závadaĺri. Do dnešného dňa sa Žiaci nedočkali absolútne žiadnei nápľavy. My,
ľodičia, ostro protestujeme, pretoŽe sú likvidované učebne vybudované aj znašich finančných
prostriedkov - z financií oZ Kvačalák, kam prispíevame nemalými sumami, aby naše deti
študovali v dôstojnejších podmienkach, ktoľé by im mal zabezpečiť štát, a nerobí tak, práve
opačne - neprípustne zhoršuje kvalitu pľostredia pre vyučovanie.

Naše deti ostali natlačení v malých priestoroch na počet žiakov, sústavne sa presúvajú do
učební, prišli o pľiestoľ, kde by sa mohli dôstojne najest', prípadne si oddýchnuť počas
prestávok. Asi 250 študentovje nútených sedieť na studených schodoch a tak desiatovať,
prípadne tak čakajú na ďalšie vyučovanie. Situiĺcia ie neúnosná a hygienicky nevyhovujúca.
Nezachľáni ju ani paľ stoličiek na chodbách!

Tento ľok sme utrpeli ďalší šok, ktoý nás uŽ prinútil konať dôľaznejšie a protestovať proti
d'alším kľokom, kÍoré smerujú k likvidácii školy. Naše deti zÍrcva miesto učenia od prvého
školského dňa st'ahujú nábfiok, učia sa v pľovizómych pľiestoroch, pretože znovamuseli
uvolhiť pľiestory pľe SoŠ dopravnú. Táto škola má ľeálne menší počet Žiakov, nakoľko v nej
pľebieha duálne vzde|ávanie, čo v praxi znarrtená, že študenti absolwjú podstatnú časť
vyučovania vo fiľmách, nie sú teda v škole a nepotrebujú tol'ko priestorov.



opatrenia BSK považujeme za -|iskriminačné voči našim deťom _ učia sa v stiesnených,
klaustľofobických, staľých priestoroch nezodpovedajúcim 21. stoľočiu, kým škola, ktorá sa
pľisťahovala nedávno, má vynovené a veľké pľiestory.

Takisto povaŽujeme tieto opatľenia za nesystematické a nepeľspektívne. Absolútne sa
ignoruje demogľafický vyvoj a opakuje sa situácia spľed Íokov, keď boli zlikvidované
mateľské školy. V súčasností je síce pokles stedoškolĺĺkov, ale vyvoj smeruje k prudkému
nĺáľastu, ktorý prĺde o 3 _ 4 ľoky. Keď sa teľaz odpľedajú budovy škôl a školy sa zlúčia, alebo
budú zdieľať spoločné budovy, kde sa budú učiť šfuderrti o pĺíľ ľokov? Školy, ktoľé majú
perspektívu, sú postupne, i keď nie priamo likvidovane azélsa|wti ,,7hotaoo sa vlastne zarnedzi
ich expanzii a možnosti romoja.

Takto si ľozhodne nepredstavujeme smerovanie školstva _ miesto skvalitňovania
vyučovacieho procesu, ktoľého neoddelitelhou súčasťou je aj prostľedie, v ktorom prebieha,
sa situácia ľapídne zhoršuje. Preto žiadame vedenie BSK, aby u4ýchlene podniklo kľoky
k nápľave a naše deti sa mohli učiť v dôstojných pľiestoroch. Rozhodne !ým nemyslíme
zmenšovanie priestorov tried a učební a stavebné práce počas školského vyučovania!!! Po
vyučovaní v pľovizómom ľežime = stiesnene po zatepľovaní budovy počas školského ľoka,
mal'ovaní časti pľiestorov' o ktoré, mimochodom, škola pľišla, počas nasledujúceho školského
roka, sťahovaniuž počas druhého školského roka, by si naše deti a aj zamestranci školy
zaslÚižillíničím nerušené vyučovanie v dôstojných priestoľoch. Takisto žiadame, keďže
objektívne považujeme SPŠD za školuo aké žiadajúodboľníci zpraxe,modeľnú (obsahovo.,
ľozhodne nie priestoľmi)' zapájajúcu sa do množstva pľojektov a iných akcií, vychovávajúcu
použitel'ných odboľníkov, aby ste tejto škole dopriali perspektíw rozvoja a,,nezadupa1i" ju
do zeme svojimi kľátkodobými ľozhodnutiami tak, že ju pripravíte o priestory.

Na zaklade uvedených skutočností žiadarĺe vedenie BSK o nasledovné:

1. predloŽenie časového haľmonogľamu a následné zĺealizovanie rekonštľukcie učební,
tľied, šatní a chodieb školy v podobnom rozsahu ako pľe SoŠ dopľavnú v čase
školských prinďnin,

2. písomný pľísl'ub, Že BSK nebude zaberuť ďalšie pľiestory pľe SoŠ dopravnú, pľíp.
inú školu,

3. zéľ.lku,Že SPŠD nebude zltňeĺás SoŠD,
4. v časovom horizonte najneskôr 5 rokov pridelenie nových priestorov (v samostatnej

budove) SoŠ dopľavnej, aby sa mohli obe školy ďalej rozširovať, P1ť'ímať väčší
počet študentov, príp. výváľať nové šfudijné odbory.

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s petíciou'


