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Mesto Hlohovec - Mestský úrad 

        Ing. Miroslav Kollár 

M . R. Štefánika 1 

920 01  Hlohovec 

                                                                      

 

 

        V Šulekove dňa 30. apríla 2020 

 

 

 

Vyjadrenie nesúhlasu rodičov so zriadením elokovaného pracoviska Základnej školy 

Vilka Šuleka 

 

 

Vážený pán primátor, 

 

na stránke Základnej školy Vilka Šuleka v Šulekove bola zverejnená zápisnica zo 

zasadnutia Rady školy pri Základnej škole Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 04. 2020. V tejto zápisnici je v bode 3. zaprotokolované vyjadrenie 

Mgr. Ivety Moravcovej, ktorá prezentovala zámer mesta o rozšírení priestorov základnej školy 

v starej budove základnej školy na Seredskej ulici, kde sú už pripravené dve triedy, toalety, 

miestnosť pre zborovňu a pripraví sa aj cvičebňa pre vyučovanie telesnej výchovy a uvedený 

zámer o fungovaní základnej školy v budove na Seredskej ulici bol premietnutý aj do bodu 11, 

z čoho evidentne vyplýva, že o tomto zámere bolo už na úrovni mesta rozhodnuté. Zároveň boli 

na webovom sídle mesta zverejnené materiály k rokovaniu komisií mestského zastupiteľstva, 

konkrétne Komisie vzdelávania a kultúry, ktorá zasadala dňa 29. 04. 2020 a jedným 

z materiálov je  návrh uznesenia na schválenie zaradenia do siete škôl Elokované pracovisko 

Seredská 676, 920 03  Hlohovec-Šulekovo ako súčasť Základnej školy Vilka Šuleka, Školská 

165, 920 03  Hlohovec-Šulekovo od 01. 09. 2020. 

 

 Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás, ako zriaďovateľa školy a vyjadrujeme svoj 

nesúhlas s uvedeným zámerom, ktorý nebol v žiadnom ohľade s nami, ako rodičmi 

konzultovaný a žiadame Vás o jeho opätovné prehodnotenie a hľadanie iného spôsobu 

zabezpečenia chýbajúcich priestorov základnej školy. Veľmi nás mrzí, že po dvoch úspešných 

rokoch, kedy sa riaditeľke základnej školy podarilo presvedčiť rodičov, aby deti umiestnili 

práve v tejto základnej škole, chcete pristúpiť k riešeniu, ktoré výrazným spôsobom ovplyvní 

život žiakov a ich rodičov. Vyjadrenie Mgr. Moravcovej, že nepríde k žiadnemu pendlovaniu 

medzi budovami, považujeme za nedostačujúce a diskriminačné vo vzťahu k tým triedam, ktoré 

budú týmto presunom poznačené. V uvedenom zápise sa spomínajú dve prerobené triedy a plán 

so zriadením cvičebne.  

 

Vzhľadom na dispozičné možnosti budovy hornej školy je cvičebňa len obyčajná trieda, 

v ktorej by žiaci nemohli absolvovať plnohodnotné hodiny telesnej výchovy s vybavením, ktoré 

majú k dispozícii v budove na Školskej ulici a nebude možné pokryť učebné osnovy pre hodiny 

telesnej výchovy. Žiaci týmto budú ukrátení o možnosti kolektívnych loptových hier, rôznych 

atletických a gymnastických disciplín a hodiny telesnej výchovy sa dostanú do roviny 

pohybovej prípravy a rozcvičky v materskej škole. Okrem toho nie je zrejmé, ako by sa žiaci 
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v dvoch triedach dokázali deliť na hodiny jazykov, kde je ich delenie povinné, takže minimálne 

jedna ďalšia trieda bude v týchto priestoroch chýbať.  

 

 Minulý rok prešla základná škola rekonštrukciou v súvislosti so zriadením školskej 

jedálne, práve z dôvodu, aby sa žiaci nemuseli presúvať do priestorov materskej školy. Máme 

za to, že tieto finančné prostriedky boli vynaložené skutočne zbytočne, ak sa žiaci budú musieť 

kvôli strave opätovne presúvať do budovy na Školskej ulici a to ešte dlhšiu vzdialenosť, ako to 

bolo z materskej školy.   

 

 Základná škola má nadviazanú spoluprácu aj s pobočkou knižnice v miestnej časti 

Šulekovo a žiaci v rámci hodín čítania knižnicu často navštevujú. Presun do knižnice z budovy 

na Seredskej ulici je v rámci prestávky nezrealizovateľný. S cieľom zvýšiť záujem detí o čítanie 

škola z finančných prostriedkov z projektu zriadila v priestoroch základnej školy čitateľské 

kútiky, špeciálne pre prvý stupeň a druhý stupeň základnej školy, o ktoré by boli presunutí žiaci 

rovnako ukrátení.  

 

V neposlednom rade treba zdôrazniť, že v prípade premiestnenia dvoch tried do budovy 

na Seredskej ulici dôjde k neprirodzenej izolácii určitých žiakov od ostatných žiakov, čo 

výrazným spôsobom zasiahne do ich socializácie a celkového fungovania v rámci školy. 

V priebehu školského roka škola organizuje rôzne tematické aktivity, súčasťou ktorých bývajú 

výstavy, súťaže, besedy, prezentácie, ktoré sa uskutočňujú zväčša v telocvični a častokrát počas 

vyučovania, o ktoré by boli títo žiaci ukrátení alebo by sa opätovne museli na tieto akcie 

presúvať.  

 

Ani u žiakov prvého stupňa už bohužiaľ neplatí, že všetky predmety ich učí ten istý 

učiteľ, takže bude potrebné vyriešiť aj presuny učiteľov, z tohto dôvodu bude nutné zrejme 

prispôsobiť aj časový harmonogram zvonenia tak, aby učitelia tieto presuny stíhali, čo povedie 

k zbytočnému predlžovaniu vyučovania, pričom najmä u žiakov nižších ročníkov je 

problémom udržať pozornosť na posledných hodinách.  

 

V mnohých prípadoch príde aj k rozdeleniu súrodencov a rodičia budú nútení vodiť deti 

do dvoch, od seba dosť vzdialených budov. Výrazným spôsobom to skomplikuje aj 

dochádzanie tých detí, ktorým rodičia umožňovali chodiť do školy a zo školy bez sprievodu, 

pretože budova na Seredskej ulici sa nachádza na veľmi frekventovanej ceste, v komplikovanej 

križovatke s priechodom pre chodcov, kde prišlo k stretu osobných motorových vozidiel 

s chodcami a bohužiaľ aj žiakmi školy, ktorí sa v minulosti v tejto budove vyučovali. Horná 

škola nemá pred budovou vytvorené parkovacie miesta, nachádza sa vedľa zdravotného 

strediska, parkovisko ktorého je v ranných a doobedňajších hodinách preplnené osobnými 

motorovými vozidlami ľudí, ktorí dochádzajú do zdravotného strediska. Z dopravného hľadiska 

nie je tento úsek absolútne prispôsobený na to, aby sem v ranných hodinách vchádzali ďalšie 

osobné motorové vozidlá rodičov, ktorí budú privážať deti do školy a už vôbec nie na to, aby 

sa v týchto podmienkach pohybovali deti pešo alebo na bicykloch. 

 

Váš zámer podstatným spôsobom mení podmienky, za ktorých boli naše deti prijaté do 

základnej školy, pričom vybavenie školy a jej dostupnosť v centre obce, boli pre mnohých 

rodičov rozhodujúcimi faktormi, ktoré pri jej výbere zavážili. Sme presvedčení, že ak by rodičia 

budúcich prvákov, ktorí nedávno absolvovali zápis, boli konfrontovaní so skutočnosťou, že ich 

dieťa bude v niektorom z ročníkov nútené presúvať sa z budovy do budovy, zvážili by svoje 

rozhodnutie, či dieťa na školu zapísať. Rovnako uvažujeme aj my, nižšie podpísaní rodičia 

a považujeme Váš zámer za neakceptovateľný. V prípade, ak dôjde k jeho realizácii, viacerí 
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z nižšie podpísaných rodičov sa vyjadrili, že budú nútení preložiť svoje deti do inej základnej 

školy. Mrzí nás, že Vaším nezmyselným rozhodnutím ste znehodnotili všetko úsilie, ktoré od 

svojho zvolenia do funkcie vynaložila pani riaditeľka školy, ako aj my rodičia, ktorí sme často 

na úkor svojho voľného času pomáhali so zveľaďovaním priestorov školy 

a spoluorganizovaním akcií, ktoré mali napomôcť zviditeľneniu školy. 

 

 Vzhľadom na to, že najväčším problémom Základnej školy Vilka Šuleka sú rómski 

žiaci, považujeme za zváženie, či by nebolo vhodnejšie umiestniť do priestorov starej budovy 

základnej školy na Seredskej ulici skôr žiakov špeciálnych tried, ktoré sú v prevažnej väčšine 

tvorené rómskymi žiakmi a uvažovať zároveň o vytvorení prípravného ročníka, ktorý by 

značne pomohol v príprave žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nie sú 

zaškolení. V dôvodovej správe k materiálu na rokovanie Komisie a vzdelávania a kultúry dňa 

29. 04. 2020, Všeobecná časť, bod 3. je zriadenie tohto elokovaného pracoviska rovnako 

odôvodnené skutočnosťou, že túto školu navštevuje približne 42% žiakov s pripísanou rómskou 

identitou a v prípade, ak by sa kapacity tejto školy nerozšírili, boli by žiaci nútení plniť povinnú 

školskú dochádzku v inej škole v Hlohovci a vzhľadom na zloženie žiactva je veľmi 

pravdepodobné, že by sa zvýšila absencia v dochádzke. Napriek tomu, že ste potrebu zriadenia 

elokovaného pracoviska odôvodnili práve rómskymi žiakmi, Váš návrh sa najviac dotkne 

rodičov  nerómskych žiakov, ktorí mali možnosť výberu a rozhodli sa podporiť šulekovskú 

školu, aby nedošlo k jej definitívnemu zatvoreniu.   

 

 Vo Vašom vyjadrení, ktoré nám bolo prostredníctvom triednych učiteliek doručené dňa 

30. 04. 2020, ste uviedli, že presun dvoch tried do priestorov na Seredskej ulici je jediné možné 

riešenie, ktoré si nevyžaduje ďalšie investičné náklady a je realizovateľné už od septembra. Na 

druhej strane však plánujete vybudovanie chodníka až po školský areál a osvetleného priechodu 

pre chodcov, pričom nie je zrejmé, či sa tieto stavebné práce stihnú do septembra 2020 a z akých 

finančných prostriedkov budú pokryté, keďže tvrdíte, že mesto peniaze nemá. Rovnako 

uvažujete aj o prispôsobení voľnej plochy za detským ihriskom susediacim so školou. Máme 

za to, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na výstavbu chodníka, vybudovanie 

priechodu pre chodcov a úpravu športového areálu a zariadenie školy ako takej, mohli byť 

použité na nákup kontajnerových modulov a zariadenie kontajnerových tried k budove na 

Školskej ulici, kde je na to dostatok priestoru. 

 

Z Vášho listu vôbec nie je zrejmé, akými inými možnosťami ste sa zaoberali, keď ste 

dospeli k záveru, že navrhované riešenie je jediné a správne a či napríklad bolo zadané 

vypracovať ponuku na vybudovanie dvoch kontajnerových tried. Vzhľadom na to, že vo Vašich 

vyjadreniach ste neustále poukazovali na potrebu dofinacovávania šulekovskej školy, nie je 

jasné ani to, ako bude škola pokrývať zvýšené náklady na chod ďalšej budovy, vrátane kúrenia, 

elektriny, vody a ako bude financované jej vybavenie. Podotýkame, že firma, ktorá sa zaoberá 

realizáciou kontajnerových tried, ponúka možnosť ich financovania aj formou nájmu, či 

leasingu. Na vypracovanie cenovej ponuky momentálne čakáme a budeme požadovať 

predloženie rozpisu finančných prostriedkov, ktoré bude musieť mesto vynaložiť v súvislosti 

s uvedením budovy hornej školy do prevádzky, jej vybavením a stavebnými prácami 

v súvislosti so stavbou priechodu, osvetlenia a podobne, aby bolo možné tieto nákladové 

položky porovnať.   

 

 Rozšírenie priestorov školy odôvodňujete narastajúcim počtom žiakov a počtom 

zapísaných prvákov. V tejto súvislosti by sme radi upozornili na skutočnosť, že minulý rok bolo 

zapísaných 30 prvákov a do prvého ročníka nastúpilo 24 prvákov a v tomto čase sa absolútne 

neriešila potreba zriadenia ďalších tried. Momentálne nie je zrejmé, koľko z 24 zapísaných detí 
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do prvého ročníka aj skutočne nastúpi, napriek tomu mesto bez akejkoľvek predošlej diskusie 

pristúpilo k zriadeniu dvoch tried a presunu žiakov od septembra 2020.  

  

Na záver by sme radi poukázali na skutočnosť, že kým spojenie Základnej školy Vilka 

Šuleka s Materskou školou Šulekovo bolo predmetom hlasovania na Rade školy, o zriadení 

elokovaného pracoviska sa nehlasovalo a mesto dalo návrh na jeho zaradenie do siete škôl 

a školských zariadení bez toho, aby k tejto otázke prebehla širšia diskusia na pôde Rady školy. 

Podotýkame, že Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov 

v oblasti výchovy a vzdelávania a zriadenie elokovaného pracoviska základnej školy je určite 

zásadnou otázkou z hľadiska koncepčného zámeru rozvoja školy.  

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vyjadrujeme nesúhlas s uvedeným zámerom 

mesta a žiadame o jeho prehodnotenie.  

 

 S pozdravom 

 

 

Príloha 

Podpisová listina 

 

 

Na vedomie 

Mgr. Iveta Moravcová, vedúca odboru školstva 

Mgr. Alena Jurdová, riaditeľka Základnej školy Vilka Šuleka 

Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec  

 

 

 

 

 

 

       Rodičia podľa priloženej podpisovej listiny 
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