S dôrazom na technický menežment základných a materských škôl
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka (MZ) schválilo pracovný materiál
„Zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl“.
Autorom materiálu je poslanec Mgr. Ján Bučan, predseda pracovnej skupiny,
ktorej členovia v priebehu pripomienkového procesu materiál doplnili
a pripravili ho na prerokovanie v MZ.
V čase šetrenia každého eurocentu aj na úrovni samospráv musí Petržalka
racionálne a účelne koordinovať a usmerňovať výdaje v oblasti údržby a opráv
základných fondov. Mať jasné pravidlá na rozhodovanie sa a vnímať priority na
posudzovanie postupnej prípravy a realizácie časovo a finančne náročných aktivít – toto je
skutočne potrebné!
Veľkú pozornosť a diskusiu pracovná skupina venovala návrhu objektívnych a všeobecne
akceptovateľných kritérií výberu priority oblasti technického zlepšenia a poradia realizácie na tejktorej ZŠ a MŠ. V tejto súvislosti má materiál ambíciu byť vodítkom pre menežérske rozhodnutia
a návrhy vedenia škôl. Očakáva sa totiž, že lokálny pohľad riaditeľov(-iek) škôl na potreby „svojej“
školy bude podrobený „burze“ dôležitosti a neodkladnosti realizácie a stavu finančných možností
obce. Kolegiálny a ústretový pohľad na závažné požiadavky inej školy má byť prejavom
spoločného záujmu o riešenie stavu škôl zo strany všetkých subjektov, ktoré pôsobia v školskej
politike obce.
Do nesporne dobre pripraveného návrhu spomínaného materiálu som za môj poslanecký klub
zapracoval, popri drobných úpravách a doplnkoch textu, aj jeden zásadný doplnok. Zásadným bolo
upozornenie na veľmi dôležité kritérium posudzovania stavu, nepodceňovania a vnímania ako
priority oblasť bezpečnosti „užívania“ budov, areálov škôl a priľahlých komunikácii. Konkrétne
som upozornil na posudzovanie stavu príchodu a vstupu do budov škôl, stavu podláh a schodíšť
v budovách škôl. Uvedomme si, že chôdzu vykonávame (prváčik, či deviatak, učiteľ, či návštevník
budovy) akosi automaticky, mysliac pri tom na „iné dôležité“ veci, mnohokrát v časovom strese.
Malé zakopnutie na roztrhnutej alebo odlepenej podlahovej krytine, na parketách v telocvični, na
poškodenom schode, môže viesť k úrazom s nedoziernymi následkami. Komu by sa chcelo chodiť
do takejto školy?! Myslíte, že „našich“ škôl sa to netýka? Neverte tomu!
Osobitnou kapitolou by mohli byť
v takomto prípade tiež právne
ťahanice pri uplatňovaní si náhrady
škody a náhrady za dôsledky
zdravotných problémov.
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