Petržalka si posvieti na osvetlenie v školách
Tak, je „dobojované“ – rozpočet mestskej časti na rok 2013 s výhľadom do roku
2015 bol zastupiteľstvom mestskej časti v decembri 2012 schválený. Je premyslený,
konzervatívne postavený, vnímajúci zložitosti v ekonomickej situácie dnešných čias
a zohľadňujúce dohody ZMOS s vládou SR pre samosprávy, naformulovaný pre
riešenie potrieb obyvateľov Petržalky.
Pri tvorbe rozpočtu sa ukázalo, že veľmi zložitým bude (je) vyčlenenie finančných prostriedkov pre
petržalské školstvo (ZŠ a MŠ). Osobitne pre základné školy (11) v zriaďovateľskej pôsobnosti
Petržalky. Základné školstvo totiž zostáva ako prenesený výkon štátnej správy a prostriedky na ZŠ
(mzdy učiteľov a na prevádzku škôl) dostáva mestská časť od štátu vo forme normatívu na žiaka.
Turbulentná situácia okolo platov učiteľov viedla k rozhodnutiu centrálnych orgánov štátu k tomu,
že (takmer) celý normatív na žiaka sa má použiť na mzdy zamestnancov škôl (pedagogických
i nepedagogických). Čo zostane na prevádzku (teplo, svetlo, na údržbu a opravy, ...) škôl?!
Samospráva vecne nachádza riešenie v prikročení k účelovému úveru pre petržalské školstvo. Úver
by mal pokryť nielen bežnú prevádzku škôl, ale, a to predovšetkým, realizovať technickú
rekonštrukciu budov s tým, že sa chce dosiahnuť výrazná úspora v prevádzkových nákladoch.
Pracovná skupina pre zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl
pri zastupiteľstve, ešte v lete 2012, prerokovala audit a štúdiu riešenia osvetlenia dvoch ZŠ (ZŠ
Lachova a ZŠ Holíčska) a odporučila na realizáciu projekt racionálneho osvetlenia priestorov škôl.
Očakáva sa nielen skvalitnenie svetelnej pohody v triedach a na chodbách škôl a stav vyhovujúci
súčasne platným normám, nielen použitie nových osvetľovacích telies, ale očakáva sa
predovšetkým výrazná úspora elektrickej energie. Samozrejmosťou má byť regulované
a pracovnému režimu prispôsobené svietenie, sektorové vetvenie osvetľovacích trás, nenáročná
identifikácia závad, kvalitná a včasná údržba a obnova.
Doplňujúcim návrhom tohto projektu, a ukazuje sa, že i prezieravým, je doplnenie projektu
o inštalovanie kamerového systému v ZŠ. Obnova, resp. rekonštrukcia elektroinštalácie v rámci
rekonštrukcie osvetlenia je ideálnou príležitosťou, bez zvýšených nákladov na realizáciu, zaviesť
„oči na školách“. Sledovanie diania v škole odstráni anonymitu poškodzovania zariadenia škôl,
predíde vzniku, resp. môže zdokumentovať konfliktné situácie, zvýši operatívu menežmentu školy
pre prijatie organizačných opatrení „v živote školy“. Aktuálnym sa stáva hľadať riešenia,
a monitorovanie aktuálnej situácie v škole je pre to dôležitým predpokladom, pre obmedzenie
pohybu cudzích osôb v škole, a tým zvýšenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov škôl (predíďme
udalostiam z amerického Newtownu z decembra 2012).
Škola bola, je a vždy bude vizitkou obce. Teší ma, že samospráva Petržalky aj v zložitých,
ekonomických podmienkach roku 2013 „dýcha“ pre svoje školstvo.
Rád sa dozviem Váš názor; na kontakte http://www.miloscernak.sk/
Ing. Miloš Černák (poslanecký klub SMER-SD, SNS, SF, OK)

