Milé starostky a milí
starostovia,
v aktuálnom vydaní Regionálneho špeciálu
VSD pre samosprávy si pripomenieme, ako sme
pomohli v obci Richnava zariadiť, aby mohli deti
chodiť do školy.

Prvá štátna základná škola aj s prispením VSD
Obec Kluknava už v roku 2017 vypovedala obci Richnava zmluvu
o spoločnom školskom obvode. Mali totiž priveľa detí a nestíhali
ich učiť ani v dvojzmennej prevádzke. Ani Richnava nedokázala
svojimi silami zabezpečiť vzdelávanie rómskych prváčikov
a nultého ročníka. Po dlhom hľadaní riešenia sa riešením ukázal
pilotný projekt do ktorého priložila ruku k dielu aj VSD.

Zriaďovateľom sa v tomto prípade stal štát. Konkrétne Ministerstvo vnútra
SR. To sa rozhodlo zriadiť tzv. kontajnerovú školu na náklady štátu. Voľba
padla na lokalitu v blízkosti rieky Hornád v jej inundačnom pásme a preto
museli byť urobené aj potrebné protizáplavové opatrenia. Aj vďaka nim bolo
potrebné konať rýchlo, aby žiaci stihli už tento školský rok.

Kto rýchlo dáva...
„Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta sme vo VSD
dostali začiatkom septembra a rozšírenú školu do prevádzky
uviedli už 12. októbra,“ popisuje Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový
obchod, ktorá zastrešovala komunikáciu investora a VSD. Za pár týždňov
sme sa stihli nielen vyjadriť k podmienkam pripojenia, ale aj zrealizovať
nevyhnutné úpravy distribučnej sústavy (výmena transformátora) ako aj
úkony spojené s pripojením školy do distribučnej sústavy, montáž meradla
a samozrejme aj administratívne úkony s tým súvisiace. „Termín bol
šibeničný, ale zámer bol jasný. Stihnúť školský rok. Tomu sme
podriadili aj naše štandardné procesy, a niektoré veci sme robili
„na čestné slovo“, aby sa všetko stihlo,“ hodnotí priebeh investície J.
Hrušč.

Dobrá vec sa podarila
Kým doterajšia provizórna kontajnerová škola na pozemku Špeciálnej
základnej školy poskytovala kapacitu v 12 kontajneroch pre 100 prvákov,
nová už má v 24 kontajneroch 6 učební a kompletné zázemie.
V dvojzmennej prevádzke tak bude môcť chodiť do dennej formy
vzdelávania takmer 200 prvákov a nulákov z Richnavy. Nuláci sa doteraz
museli vzdelávať dištančne. Aj toto riešenie je avizované ako prechodné.
Štát chce pre žiakov z Richnavy postaviť plnohodnotnú školu s 24 učebňami,
jedálňou aj príslušenstvom. „Ak budeme vedieť, radi pomôžeme aj v tomto
projekte,“ prisľúbil J. Hrušč.

Ak aj vy plánujete pripojiť nový objekt vo vašej správe, preštudujte si najprv
ako prebieha proces pripojenia

nového odberného miesta.
Východoslovenská distribučná,
a.s.
Zákaznícka linka VSD
0850 123 312
Poruchová linka VSD
0800 123 332
www.vsds.sk
info@vsds.sk

