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Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/1/2020/
Vybavovateľ petície: Trnavský samosprávny kraj
Názov petície:
Petícia za zachovanie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch
Text:
Zachovajme jedinečnú záhradnícku školu v Piešťanoch, v jej krásnom areáli botanickej
záhrady, pomologického sadu, rozária, zbierok rastlín, skleníkov, kde môžu žiaci z celého
Slovenska získať kvalitné vzdelanie v maturitných odboroch v oblasti záhradníctva.
Uchovajme tradíciu súťaže VICORIA REGIA a Kvetinového korza v meste Piešťany.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 2764 (z toho 1335 platných podpisov na podpisových
hárkoch v počte 106 a 1429 osôb, podporujúcich petíciu elektronickou formou)
Dátum doručenia: 24.07.2020
Dátum vybavenia: 17.08.2020
Spôsob vybavenia: neopodstatnená
Zdôvodnenie vybavenia:
Dňa 26.06.2020 boli s návrhom optimalizácie siete škôl a školských zariadení na
osobnom stretnutí s riaditeľom Odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja
Úradu TTSK Mgr. Stanislavom Pravdom, oboznámené štatutárne zástupkyne oboch
dotknutých škôl. Návrh spočíval vo vyradení škôl SOŠ záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
a SOŠ regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice zo siete škôl a školských zariadení
a v zaradení do siete škôl a školských zariadení Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice
s dvoma organizačnými zložkami a to:
- SOŠ záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
- SOŠ regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice.
Dňa 08.07.2020 zasadala Rada školy pri SOŠ záhradníckej , Brezová 2, Piešťany, na
ktorej riaditeľ Mgr. Stanislav Pravda predniesol návrh optimalizácie siete škôl a školských
zariadení. Proti tomuto návrhu hlasovalo 6 členov rady školy zo 7.
Návrh na zaradenie Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice prerokovali a schválili
nasledovné orgány:
Komisia pre školstvo a mládež:
20.07.2020
Územná školská rada:
20.07.2020
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu: 21.07.2020
Zastupiteľstvo TTSK:
29.07.2020
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Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu TTSK predložil návrh na
zaradenie Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice z dôvodu:
- dlhodobého poklesu žiakov na dotknutých školách,
- prispôsobenia študijných a učebných odborov trhu práce,
- zefektívnenia siete škôl a školských zariadení v okrese Piešťany,
- zníženia personálnej, organizačnej a ekonomickej náročnosti fungovania dvoch
škôl, ktoré sídlia v blízkosti 10 km,
- efektívneho využívania objektov školy
V dôvodovej správe Odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu
Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 23.06.2020 k návrhu na zmenu v sieti stredných
škôl a školských zariadení podľa § 17 ods. 1 písm. a) 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 zo dňa 23.06.2020 sa uvádza:
a) Študijný odbor a počet žiakov v školskom roku 2019/2020:
SOŠ záhradnícka, Piešťany – 2 študijné odbory (42 28 M -záhradnícka výroba a služby –
25 žiakov; 42 40 M – záhradný dizajn - 42 žiakov);
SOŠ regionálneho rozvoja, Rakovice – 7 študijných odborov (45 69 H – viazač a aranžér
kvetín -27 žiakov; 45 71 H - záhradník – 43 žiakov; 64 05 K – pracovník marketingu – 0
žiakov; 42 39 M – floristika – 24 žiakov; 63 24 M – manažment regionálneho cestovného
ruchu – 41 žiakov; 31 61 F – praktická žena – 15 žiakov; 45 11 L – záhradníctvo – 34
žiakov
b), c) Vývoj počtu žiakov za roky 2010/2011 – 2019/2020:
Záujem o štúdium na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch mal v období
školských rokov 2010/2011 - 2019/2020 každoročne klesajúcu tendenciu (v prvom roku
sledovaného obdobia bol počet žiakov 334 a v roku 2019/2020 bol počet žiakov 67).
Kapacita školy je 120 žiakov (vyčlenená kapacita z celkovej kapacity školy, ktorá je 536
žiakov). Vývoj počtu žiakov od školského roku 2010/2011 po školský rok 2019/2020 mal
klesajúcu tendenciu, čo malo vplyv aj na počet zamestnancov a rozpočet v súvislosti
s normatívnym financovaním na žiaka. V súčasnej dobe je celkovo veľmi nízky záujem
žiakov o štúdium poľnohospodárskych študijných odborov ale i učebných odborov. Plán
výkonov pre školský rok 2019/2020, ktorý bol určený na 31, škola naplnila 21 žiakov.
Využitie priestorov je v súčasnosti na 55,83 %.
Záujem o Strednú odbornú školu regionálneho rozvoja v Rakoviciach v období
školských rokov 2010/2011 - 2013/2014 mal len mierne klesajúcu tendenciu a od roku
2014/2015 počet žiakov každoročne stúpal, v roku 2019/2020 školu navštevovalo 199
žiakov (prvom sledovanom období roku 2010/2011 počet žiakov bol 261).
Kapacita školy je 300 žiakov. V školskom roku 2019/2020 je škola využitá na 66,34%. Od
školského roka 2010/2011 klesol počet žiakov o 62, čo malo vplyv aj na počet
zamestnancov a rozpočet v súvislosti s normatívnym financovaním na žiaka. V školskom
roku 2020/2021 pri splnení plánu výkonov, ktorý bol pre 1. ročník stanovený MŠVVaŠ SR
v počte 59 žiakov, očakáva sa celkový počet žiakov 216.
d) Priestorové zabezpečenie školy:
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SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice má k dispozícii 4 špeciálne učebne informatiky, 2
učebne strojopisu, špecializované učebne na marketing, jazykové učebne vybavené
audiovizuálnou technikou a inými učebnými pomôckami.
Odborný výcvik a odborná prax sa v prevažnej miere vykonáva na pracoviskách
praktického vyučovania, ktoré sú tvorené dielňami, pokusnými políčkami, skleníkmi,
ovocnými sadmi, historickým prírodno-krajinárskym parkom. Špecializované vyučovanie
sa vykonáva v zmluvných podnikoch.
Okrem toho poskytuje pre svojich žiakov celodennú stravu a ubytovanie v školskom
internáte. Izby školského internátu sú bunkového typu a žiaci sú na izbách ubytovní po
dvoch až troch. Môžu vo svojom voľnom čase využívať školskú telocvičňu a posilňovňu.
SOŠ záhradnícka Piešťany je správcom budovy s projektovou kapacitou 536 žiakov,
pričom budovu využíva aj SPŠ elektrotechnická s počtom žiakov 281. Škola je zároveň
správcom aj veľkého areálu slúžiaceho ako ovocné sady a záhrady. Je dlhodobo
neudržateľný trend, aby škola s nízkym počtom žiakov bola správcom budovy, jedálne
a internátu, pričom Stredná priemyselná škola elektrotechnická má potenciál v rámci
špecializácie rozvíjať sa a postupne zaberať viac miestností. Majetok SOŠ záhradníckej
prejde do správy SPŠ elektrotechnickej Piešťany s tým, že sa IT zameranie bude postupne
rozširovať.
e) Finančná analýza škôl a ich súčastí k 31.01.2020:
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany v roku 2019 mala celkový počet žiakov 62.
Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskume a športu
SR činili 200 514,-€. Trnavský samosprávny kraj pri porovnaní skutočnej potreby nákladov
Strednej odbornej školy záhradníckej, Piešťany pre rok 2019 (osobné a prevádzkové
náklady) musel rozpísať o 37,5 % viac, t.j. 75 249,-€.
Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR – zdroj financovania 111 ŠR na rok 2020 bol stanovený finančnou čiastkou 232 365,€. Trnavský samosprávny kraj pri porovnaní skutočných nákladov pre rok 2020 musel
rozpísať o 33,98 % viac t.j. 78 908,-€.
SOŠ regionálneho rozvoja, Rakovice v roku 2019 mala celkový počet žiakov 205.
Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR činili 715 732,-€. Trnavský samosprávny kraj pri porovnaní skutočnej potreby nákladov
pre rok 2019 a dodržaní spôsobu poskytovania finančných prostriedkov na základe zákona
č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpísal celkovú sumu 704 383,-€, t.j.
98,4%.
Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR – zdroj financovania 11 ŠR na rok 2020 bol stanovený finančnou čiastkou 727 388,-€.
Trnavský samosprávny kraj pri porovnaní skutočných nákladov pre rok 2020 musel
rozpísať 59 704,-€ viac, t.j. o 8,2%.
Na základe uvedených výsledkov analýzy Odbor školstva, vedy, výskumu
a regionálneho rozvoja Úradu Trnavského samosprávneho kraja z dôvodu zefektívnenia
siete stredných škôl a školských zariadení v Trnavskom samosprávnom kraji odporučil:
a) vyradenie Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja, Rakovice 25 a jej súčastí
zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2021:
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– Školskej jedálne, Rakovice 25 ako súčasť Strednej odbornej školy regionálneho
rozvoja, Rakovice 25
– Školského internátu, Rakovice 25 ako súčasť Strednej odbornej školy regionálneho
rozvoja, Rakovice 25
b) vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej, Brezová 2, Piešťany a jej súčastí
zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2021:
– Školskej jedálne, Brezová 2, Piešťany ako súčasť Strednej záhradníckej školy,
Brezová 2, Piešťany
– Školského internátu, Brezová 2, Piešťany ako súčasť Strednej záhradníckej školy,
Brezová 2, Piešťany
c) zaradenie Spojenej školy Rakovice 25, Rakovice s 2 organizačnými zložkami a jej
súčastí do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021:
- Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice
– Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
– Školská jedáleň, Rakovice 25 ako súčasť Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice
– Školský internát Rakovice 25 ako súčasť Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice.
Záver:
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ide o spojenie dvoch škôl s dlhodobo nízkym počtom
žiakov a nie o zrušenie škôl. Vzdelávanie a výchova zostáva v oboch školách nezmenená
a zároveň sídla oboch škôl ako organizačných zložiek Spojenej školy, Rakovice 25,
Rakovice zostávajú nezmenené.
Trnavský samosprávny kraj má eminentný záujem zachrániť jedinečné odbory, ktoré sa
vyučujú na uvedených dvoch stredných školách. Cieľom Trnavského samosprávneho
kraja je spojením škôl s podobným zameraním, ktoré sú v tesnej blízkosti na území kraja
vytvoriť jednu stabilnú a kvalitnú školu, ktorá bude centrom pre záhradníctvo
a ovocinárstvo.
Vyššie uvedené výsledky analýzy podľa dôvodovej správy k návrhu Odboru školstva,
vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu Trnavského samosprávneho kraja
preukázali opodstatnenosť zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení na území
Trnavského samosprávneho kraja. Z týchto dôvodov boli navrhované zmeny v sieti škôl
a školských zariadení predložené na prerokovanie Komisii pre školstvo a mládež, Územnej
školskej rade, Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu a po ich schválení týmito
orgánmi boli následne predložené na prerokovanie Zastupiteľstvu Trnavského
samosprávneho kraja.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na svojom 2. mimoriadnom zasadnutí
dňa 29.07.2020 schválilo uznesením č. 464/2020/2m a uznesením č. 465/2020/2m
navrhované zmene v sieti škôl a školských zariadení.
V prípade rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja o zachovaní Strednej
záhradníckej školy v Piešťanoch je pravdepodobné, že pri dlhodobom neplnení plánu
výkonov by došlo v blízkej budúcnosti k zániku Strednej odbornej školy záhradníckej
v Piešťanoch.
Na základe výsledkov prešetrovania petície, bola petícia vyhodnotená ako
neopodstatnená.
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