Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
zo štrnásteho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
28. 04. 2017 v Korytárkach
Prítomní:

Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Miroslav Debnár, Peter Ďaloga, Anna Lapínová, Dušan Mitter, Mgr. Jaroslav
Straka, Zuzana Segečová - poslanci
Ing. Ivan Sivok – hlavný kontrolór obce
Neprítomný: Štefan Mičuda, poslanec – ospravedlnený
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Riešenie mimoriadnej situácie v ZŠ s MŠ
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Štrnáste mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce
Mgr. Ľubomír Straka o 16.05 h, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Dal hlasovať za
program dnešného zasadnutia. Program OZ bol schválený.
Hlasovanie
Za: M. Debnár, P. Ďaloga, A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená Elena Paľková, zamestnankyňa obce a za
overovateľov zápisnice Zuzana Segečová a Anna Lapínová.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Jaroslav
Straka, Dušan Mitter. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: M. Debnár, P. Ďaloga, A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Riešenie mimoriadnej situácie v ZŠ s MŠ
Starosta obce Mgr. Ľ. Straka informoval o situácii v ZŠ s MŠ. Poukázal na súčasný stav, čo sa
týka počtu detí a dofinancovania školy. Zároveň vysvetlil prognózu na ďalšie roky.
Poslankyňa Z. Segečová vypracovala predbežný počet detí v jednotlivých ročníkoch podľa

školských rokov.
Aktuálny školský rok 2016/2017
1. ročník – 0 detí
2. ročník – 4 deti
3. ročník – 3 deti
4. ročník – 1 dieťa
Školský rok 2017/2018
1. ročník – 1 dieťa
2. ročník – 0 detí
3. ročník – 4 deti
4. ročník – 3 deti
Školský rok 2018/2019
1. ročník – 2 - 4 deti
2. ročník – 1 dieťa
3. ročník – 0 detí
4. ročník – 4 deti
Dofinancovanie z obecného rozpočtu na každý školský rok je približne 15 000 €. Tento
materiál dostal každý poslanec a občania prítomní na zasadnutí OZ. Počet detí je len
informatívny, pretože nie je možné dopredu povedať, ktorí rodičia sa rozhodnú svoje dieťa
ponechať v ZŠ resp. zapísať do 1. ročníka. Počet detí v MŠ je dostatočný. Starosta celú
situáciu riešil s Mgr. V. Škarbom z odboru školstva na Okresnom úrade v Banskej Bystrici.
Potvrdil snahu obce o riešenie tejto situácie, ale nevidí iné východisko a navrhuje zatvorenie
školy. Sám zhodnotil, že je úbytok detí na všetkých školách v okolí. Starosta obce
skonštatoval, že túto ťažkú situáciu tlačíme pred sebou už dlhšie. Následne požiadal Mgr. M.
Melichovú, zastupujúcu riaditeľku ZŠ s MŠ, aby zhodnotila situáciu, prípadne navrhla
riešenia na zabezpečenie vyučovacieho procesu v ZŠ. Jej vyjadrenie je prílohou zápisnice č.1.
Na príspevok Mgr. M. Melichovej reagovala poslankyňa Z. Segečová. Tá oponovala tvrdeniu,
že Mgr. M. Melichová je zodpovedná za pád školy, čo potvrdzuje aj zápisnica z minulého
zasadnutia OZ. Obvinenia na adresu zastupujúcej riaditeľky ZŠ s MŠ v Korytárkach boli zo
strany rodičov a hostí na poslednom zasadnutí. Napríklad R. Malatinec navrhoval vymeniť
zamestnancov za nový manažment. Podľa slov Z. Segečovej v minulosti na každom
zastupiteľstve obhajovala školu a vždy tvrdila, že jej deti odchádzali výborne pripravené do
piateho ročníka. Hnevá ju však, že všetci sa snažia hodiť vinu a zodpovednosť na poslancov.
Aj R. Malatinec vo svojom letáku tvrdí, že už pred rokmi, ako poslanec OZ, upozorňoval na
to, že deti odchádzajú. Otázkou je, čo sa vtedy urobilo pre záchranu školy, prečo sa nepodnikli
rázne kroky a teraz sa obviňujú noví poslanci. Vždy sa o tom iba povedalo na zastupiteľstve,
ale nepodniklo sa nič viac. Podľa vyjadrenia Z. Segečovej sú ako poslanci vo funkcii len 2
roky a majú rýchlo zachraňovať túto situáciu, kde sa im vyčíta, že chcú zatvoriť školu.
Bohužiaľ, je taký zákon, že o tom musia rozhodnúť poslanci. Tiež spomenula, že sú ako
poslanci obviňovaní z toho, že strkajú hlavy do piesku a nehovoria veci otvorene. Za seba Z.
Segečová otvorene priznala, že pri takej zlej prognóze, aká je, školu nepodporí
5. Diskusia
Mgr. Monika Melichová, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ
Opýtala sa poslankyne A. Lapínovej, ako vysvetlí svoje slová na poslednom zasadnutí OZ.
Mgr. M. Melichová informovala, čo všetko s deťmi organizovala, akých mimoškolských
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aktivít a kultúrnych podujatí sa zúčastňovali, aké projekty robili. Všetky tieto informácie
odzneli aj na školskej rade, kde ako poslankyňa bola prítomná aj A. Lapínová. Situácia v ZŠ
bola podľa slov Mgr. M. Melichovej alarmujúca už v roku 2016. Urobila však všetko, čo bolo
v jej silách pre chod školy. Svoj post zastáva maximálne zodpovedne a v súčasnej dobe je
jediný kvalifikovaný zamestnanec na tomto poste.
Anna Lapínová, poslankyňa
Prácu riaditeľky nikdy nehodnotila. Na zasadnutí OZ totiž iba informovala, ako zastupujúca
riaditeľka pristupuje k zabezpečeniu dostatočného počtu detí pri zápise do ZŠ. Odpoveď
vtedy bola, že pripravila plagáty, aby oslovila rodičov detí a zvolala rodičovské združenie
zamerané na túto problematiku. Za svojím vyjadrením si A. Lapínová stojí. Zároveň požiadala
Mgr. M. Melichovú, aby opravila svoje vyjadrenie, že jej schválila rozpočet školy - také niečo
predsa ani ako poslankyňa nemôže urobiť sama, takže táto informácia je zavádzajúca a
nepravdivá.
Peter Ďaloga, poslanec
Príčinu je potrebné hľadať v celom štáte. Populácia klesá, detí je málo. Nikto nechce zle ani
deťom ani škole. Netreba hľadať príčiny tam, kde nie sú. Pri tomto počte detí je finančná
situácia neúnosná. Ak je cieľom udržať školu za každú cenu, tak bude potrebné, aby sa na to
poskladali všetci, aj občania.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Poukázala na diskusiu, ktorá sa v obci rozprúdila. Niektoré vyjadrenia občanov na sociálnej
sieti sú nepravdivé a osočujúce. Podľa jej slov, je škoda, že na zasadnutí nebol R. Malatinec,
ktorý na poslednom zastupiteľstve navrhol nový manažment v ZŠ. Osočujú sa tak poslanci,
ktorí nikdy nežiadali odstúpenie riaditeľky z jej postu.
Peter Ďaloga, poslanec
Podľa neho celú situáciu sťažujú rodičia, ktorí „rýpu“ a pritom majú svoje deti na iných
školách. V prvom rade rodičom nezáleží, aby sa škola udržala.
Dušan Mitter, poslanec
Jeho deti navštevovali ZŠ v Korytárkach. Dosahovali dobré výsledky a pokračovali v ďalšom
štúdiu bez problémov. K zamysleniu vyzval rodičov detí, ktorí ich každé ráno musia odviezť
do Hriňovej, Kriváňa alebo do Detvy. Poslanci nenesú vinu na vzniku tejto situácie.
Miroslav Debnár, poslanec
Situácia v ZŠ je neudržateľná a pri počte 8 detí nemá zmysel ďalej školu umelo udržiavať.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Vyzvala prítomných rodičov, aby sa k celej situácii vyjadrili. Zároveň pripomenula, že kým
pracovala v MŠ, samotní rodičia sa vyjadrili, že škola už nemala fungovať.
Anna Lapínová, poslankyňa
Apelovala na prítomných, že bude potrebné prijať rozhodné stanovisko, pretože tento stav
v ZŠ sa vlečie už 2 roky.
Peter Ďaloga, poslanec
Navrhol, aby si každý z poslancov obišiel svoj obvod a zistil vyjadrenie občanov. Škola je
obecná a tak za ňu zodpovedajú všetci občania.
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Anna Lapínová, poslankyňa
Je to bezpredmetné.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Uviedol, že boli zvolení ako poslanci a majú mandát rozhodovať. Je čas, aby zastupiteľstvo
prijalo opatrenie k tejto situácii. Obec to finančne nezvládne. Na margo príspevku Mgr. M.
Melichovej povedal, že situácia je vážna už viac ako 10 rokov. Učitelia mali podľa neho
priestor, ale asi nepresvedčili. Nie je to úloha obce ani starostu, ktorý nezodpovedá za
vzdelávací proces. Teraz už nie je iná možnosť. Podobne ako poslankyňa Z. Segečová vyjadril
znechutenie z diskusií na sociálnej sieti.
Mgr. Monika Melichová, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ
Oponovala vyjadreniam Mgr. Jaroslava Straku. Nezanedbala nič z toho, čo sa týkalo kvality
výučby a urobila všetko, čo bolo v jej silách.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Nesúhlasil s tvrdením, že riaditeľka nepresvedčila. Opýtal sa, čo urobila obec, aby rodičia dali
svoje deti do tejto školy. Obec je spoluzodpovedná za jej chod ako jej zriaďovateľ. Poslanci sa
s rodičmi podľa neho nerozprávali.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Potvrdil, že na zvolanom rodičovskom združení boli aj zástupcovia obce.
Pavel Malatinec (295), verejnosť
Uviedol, že ak sa škola zruší, už sa opätovne neotvorí. Táto situácia sa podľa neho mala
predvídať. Ani jeden z doterajších starostov neurobil nič pre individuálnu bytovú výstavbu. Je
potrebné opýtať sa rodičov, prečo dávajú deti na iné školy. Obecný úrad neurobil nič a to je
chyba.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Opýtala sa prítomných, ako majú poslanci presvedčiť rodičov, ak to nedokážu ich rodinní
príslušníci. Na zasadnutí bol P. Malatinec, ktorý má v škole 3 deti. Ale on sám nedokázal
presvedčiť svojho brata, sesternicu ani bratranca, aby svoje deti dali do tejto školy. Ak sa to
nepodarilo jemu, ako to majú dosiahnuť poslanci, pre mnohých cudzí ľudia. Podľa jej slov, ak
je raz rodič presvedčený, že v dvojtriedke alebo trojtriedke nie je zabezpečené kvalitné
vyučovanie, nie je možné ho presvedčiť. Ďalším paradoxom je, že poslancov odsudzujú
a hodnotia ľudia, ktorí svoje deti do školy v Korytárkach nedali. Je na mieste aj otázka, kde
boli rodičia, ktorí majú aktuálne deti v škole a v škôlke. Neboli ani na minulom zasadnutí,
keď sa riešila škola. Na súčasnom zasadnutí ich bolo 5. Kde boli ostatní? Prečo neprišli
bojovať? Akú motiváciu majú mať podľa Z. Segečovej, oni ako poslanci, keď samotní rodičia
nemajú záujem. Ako bolo spomenuté, už minulý rok, podľa slov niektorých občanov, škola
nemala fungovať.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Pripomenul P. Malatincovi (295), že za jeho pôsobenia ako predsedu MNV, bol zrušený 5. –
9. ročník a presunul sa do obce Kriváň. Už vtedy to bola vážna situácia, ktorú nikto neriešil
a odvtedy to ide dole vodou.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Takisto reagoval na tvrdenia P. Malatinca (295). Za 6 rokov jeho pôsobenia ako starostu bolo
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v obci postavených a skolaudovaných 24 rodinných domov.
Anna Lapínová, poslankyňa
Podľa nej je na mieste otázka, ako sa majú stavať nové rodinné domy, keď občania, hlavne
majitelia pozemkov z Korytárok, nechcú podpísať časť svojho majetku pod prístupovú
miestnu komunikáciu k individuálnej bytovej výstavbe.
Mgr. Katarína Straková, verejnosť
Každý rodič má právo dať svoje dieťa na školu, ktorú si vyberie. Vôbec nepochybuje o tom,
že úroveň pedagógov v škole v Korytárkach bola aj je stále vysoká. Ide však o medziľudské
vzťahy, ktoré nie sú dobré. Všetko je to dôsledok toho, ako sa správajú ľudia k sebe
navzájom. Poukázala na príspevky na sociálnej sieti, v ktorých sa len osočuje, ohovára, ale
riešenie situácie neponúkol nikto.
Anna Drozdíková, zamestnankyňa ZŠ s MŠ
Svoje vyjadrenie začala slovami, že v škole sa učí stopercentne, je tam pohodová vyučovacia
doba. Deti sú slušne vychované, nerobia si navzájom zle. Škola je výborne vybavená, ako pre
vyučovací proces tak aj pre hodiny telesnej výchovy. V tom problém nevidí. Oslovila rodičov,
či si uvedomujú, že svojím konaním vlastne podporujú vedľajšiu obec. Dieťa traumatizujú
dochádzaním do inej školy. Vyjadrila presvedčenie, že prichádzajú o veľa. Ak sa škola zatvorí,
čo bude ďalej.
Peter Ďaloga, poslanec
Rodičia chcú dať svoje deti do školy, kde je zabezpečená 9. ročná školská dochádzka, nie len
1. – 4. ročník.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Podľa neho škola tieto benefity dostatočne nevyužívala už dlhšie. Na iných školách sa
o týchto výhodách hovorí, usporadúva sa napríklad deň otvorených dverí pre širokú
verejnosť. Veľa rodičov teda ani nevie, ako je škola vybavená.
Anna Drozdíková, zamestnankyňa ZŠ s MŠ
Na slová Mgr. J. Straku reagovala, že toto sa robí v meste, kde je väčšia anonymita. Tu v obci
si predsa rodičia veľa informácií posunú medzi sebou.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Porozprával ako prebiehal zápis jeho syna do 1. ročníka. Celkový prístup školy bol skvelý,
ako rodičia boli spokojní. Poukázal na demografický vývoj a porovnal situáciu s obcou
Kriváň, kde sa postavili bytovky a zvýšil sa aj počet obyvateľov.
Mgr. Monika Melichová, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ
Zo svojho postu učiteľky anglického jazyka pripravila a bola ochotná poskytnúť služby pre
deti v MŠ. Rodičom to však nevyhovovalo. Aj touto cestou chcela, aby sa postupne spolu
adaptovali deti zo škôlky a zo školy.
Pavel Malatinec (295), verejnosť
Podľa jeho slov treba oslovovať rodičov, aj mladších ľudí a malo by sa zistiť aj na matrike,
aká je pôrodnosť.

5

Zuzana Segečová, poslankyňa
Stačí sa popozerať po dedine, je zrejmé, že pôrodnosť klesá. Počas roka sa narodí 1 – 2 deti,
a to je málo.
Mgr. Renáta Ivaničová, verejnosť
Pracuje ako učiteľka v Očovej. Svoje syna má v škole v Korytárkach a neuvažuje o zmene, aj
keď by mohol dochádzať s ňou. Spomenula, že obec Očová nemá dobré dopravné spojenie
ani do Zvolena, Zvolenskej Slatiny alebo do Detvy. Nie je to vôbec významný dopravný uzol.
Napriek tomu tam neplatí demografický vývoj, pretože obec sa rozrastá a sťahujú sa tam
mladé rodiny. Potvrdila, že o deti je postarané od rána až dovtedy, kým si po deti neprídu
rodičia z práce. Pri škole totiž funguje ZUŠ a tak dieťa po skončení klasického vyučovania
preberá učiteľ ZUŠ. Na prvom stupni deti pribúdajú a v súčasnej dobe má škola 270 detí.
Navrhla, či by aj v škole v Korytárkach nemohla byť pobočka ZUŠ a rodičia by tak mali
postarané o svoje deti aj v poobedňajších hodinách.
Pavel Václavík, verejnosť
Podľa jeho slov, pre toho, kto chcel v Korytárkach stavať rodinný dom, bola škola benefitom.
Nie je tu vybudovaná infraštruktúra, kanalizácia. Nové rodinné domy to jednoducho nemajú
a poslednou výhodou bola škola.
Miroslav Mitter, verejnosť
Opýtal sa, čo bude v škole, keď sa zruší.
Mgr. Katarína Straková, verejnosť
Rodičia, ktorí bojujú za školu v nej ani nemajú svoje deti. Vyjadrujú sa len na sociálnej sieti
a už dokonca vedia, čo bude s budovou školy. Kde sú dnes, aby sa vyjadrili.
Mikuláš Paľko, verejnosť
Pripomenul citát na pamätníku pred obecným úradom. Podľa neho treba napĺňať odkaz
predkov a školu zachovať.
Alena Mazúrová, zamestankyňa ŠJ
Vystúpila s otázkou, prečo nebol na zasadnutí prejednávaný posledný anonym, ktorý prišiel na
obec na dotyčnú učiteľku.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Vysvetlila, že ani anonym, ktorý prišiel v minulosti na A. Mazúrovú nebol riešený verejne na
zastupiteľstve, takže nie je potrebné rozoberať verejne ďalší z nich. To, že A. Mazúrová
nebola predvolaná na riešenie anonymu nie je zodpovednosťou Z. Segečovej. Podľa jej slov
ho nepísala, dokonca ho ani nečítala takže svoje požiadavky musí A. Mazúrová adresovať
inde.
Mgr. Monika Melichová, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ
Podľa jej vyjadrenia urobila všetko pre to, aby škola fungovala. Prioritou podľa nej je nové
výberové konanie na post riaditeľa školy. Na záver apelovala na prítomných, aby
zamestnancov ZŠ s MŠ a ŠJ neobviňovali z pádu školy.
Po diskusii poslanci navrhli prijať uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo ukladá poslancom obecného zastupiteľstva zistiť vyjadrenia občanov
obce Korytárky, podľa poslaneckých obvodov, či sú za alebo proti zachovaniu Základnej
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