
Zisťovanie záujmu o umiestňovanie detí do 
cirkevnej katolíckej školy vo Hviezdoslavove

Milí susedia,

veľmi ma mrzí, že sa pre pracovný pobyt v zahraničí nemôžem zúčastniť tejto verejnej diskusie k Zastavovacej štúdii centra obce 
Hviezdoslavov. Dovoľte mi aspoň takto vyjadriť svoj názor. Myslím si, že naša obec kostol potrebuje a ako poslanec OZ budem za riešenie 
umožňujúce jeho výstavbu hlasovať. Budem tak konať nielen na základe svojho najlepšieho presvedčenia a svedomia, ale aj na základe 
petície, ktorá o výstavbu kostola žiadala a podpísalo ju v histórii našej obce zatiaľ najviac ľudí. Ponuka zo strany RKC je nielen férová, ale v 
spojení s možnosťou vybudovať cirkevnú základnú školu priam veľkorysá. Ak sa na vec nebudeme dívať ideologickými očami a zostaneme v 
triezvej racionálnej rovine, určite pochopíte môj pohľad na túto vec. Obec Hviezdoslavov má momentálne veľmi priaznivú vekovú 
štruktúru obyvateľstva a demografický vývoj prináša vysoký počet detí, pre ktoré musí zabezpečiť školskú dochádzku. Táto úloha má pre mňa 
a väčšinu mojich kolegov v Obecnom zastupiteľstve, rovnako ako starostu, najvyššiu prioritu. Vybudovanie potrebných kapacít bude ale z 
hľadiska perspektívy desaťročia vysoko prevyšovať budúcu reálnu potrebu obce. Efektivita vynaložených prostriedkov bude teda z hľadiska 
životnosti budovy pomerne nízka. Naviac tieto prostriedky obec momentálne v rozpočte nemá. Vybudovanie cirkevnej školy z prostriedkov 
RKC nielen pomôže zaistiť časť potrebnej kapacity pre významný počet školopovinných detí, ale vytvorí veľmi dôležitý tlmiaci prvok v rámci 
širšieho regiónu. Ak sa totiž do cirkevnej školy prihlásia deti, ktorých rodičia preferujú tento spôsob vzdelávania svojich potomkov, uvoľnia sa 
kapacity aj v okolitých obciach. Netvrdím, že sa takto vytvorí dostatočný počet miest pre naše deti z Hviezdoslavova, ale v budúcnosti bude 
školská dochádzka oveľa menej ovplyvňovaná výkyvmi v demografickom vývoji. Preto považujem ochotu Bratislavskej arcidiecézy o tomto 
kroku uvažovať za veľmi ústretový krok nielen k veriacim občanom Horného Žitného Ostrova, ale všetkým obyvateľom Hviezdoslavova.

Stanovisko predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja, p. Kaveckého z 9.4.2019
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• 25. marca 2019 Hviezdoslavov predstavil svoju 1. zastavovaciu štúdiu aktuálneho centra
• Podľa nej je eventualitou cirkevná katolícka základná škola (9 tried - cca. 180 žiakov) s telocvičňou
• Pre vedenie Hviezdoslavova je nesmierne dôležité poznať názor tých najdôležitejších - jeho občanov
• O financovanie zrejme 1. podobného typu takejto ZŠ na HŽO javí záujem Rímskokatolícka cirkev SR
• Predmetom prieskumu je zistiť dopyt občanov po takomto type 9-triednej ZŠ s plnou vybavenosťou

Marek Lackovič, starosta Hviezdoslavova, Starosta@Hviezdoslavov.sk

mailto:Starosta@Hviezdoslavov.sk


Zisťovanie záujmu o umiestňovanie detí do 
cirkevnej katolíckej školy vo Hviezdoslavove

• Zastavovaciu štúdiu nájdete na oficiálnom webe obce - www.Hviezdoslavov.sk od 25.3.2019
• Prieskum trval od pondelka 25. marca 2019 do piatka 5. apríla 2019 do 23:59, t. j. 10 PD
• NEMÁ záväzný charakter, je však odrazovým mostíkom do ďalších rokovaní na túto tému
• Avízo, že v týždni od 8. do 12.4.2019, po prieskume, prebehne ku veci verejná diskusia v KD

http://www.hviezdoslavov.sk/
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•373 odpovedí 
(naposledy 315 ľudí vypĺňalo prieskum ohľadom záujmu cestovať prímestskou autobusovou dopravou = nárast o cca. 
15,5%)

•Otázka: 

Máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do tejto cirkevnej základnej školy? 
(za jednu rodinu vypĺňajte, prosím, dotazník len raz, aby sme dosiahli validné výsledky)  

Marek Lackovič, starosta Hviezdoslavova, Starosta@Hviezdoslavov.sk
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- 30% / 112 rodičov vyplnilo, že má záujem umiestniť viac než 1 dieťa (min. 224 detí akt.)
- 24% / 90 rodičov vyplnilo, že má záujem umiestniť 1 dieťa (90 detí)
- 18% / 68 rodičov vyplnilo, že má záujem, no ešte nemá dieťa (0)
- 17% / 65 rodičov vyplnilo, že nemá záujem umiestniť svoje dieťa do takejto ZŠ (0)
- 10% / 38 rodičov vyplnilo, že nemá dieťa a ani by nemalo záujem umiestniť ho do tejto ZŠ (0)
- 72% záujem vs. 28% nezáujem
- v reálnom čase by sa do tejto ZŠ podľa prieskumu mohlo umiestniť min. 314 detí (90 + min. 224)
- aktuálny potenciál pri 20% štatistickej chybe: 251,2 dieťaťa (314 mínus 20%)
- potenciálna min. kapacita 9-triednej cirkevnej ZŠ: 180 detí (9 tried x 20 detí)

Marek Lackovič, starosta Hviezdoslavova, Starosta@Hviezdoslavov.sk
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