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Vec 

Petícia proti presťahvaniu 1. C triedy ZŠ a MŠ J. Bottu 27, Trnava – odpoveď  

 

 
Dňa 21.10.2021 bola Mestskému úradu, Trhová ulica 3, Trnava doručená Petícia proti 

presťahovaniu 1.C triedy ZŠ s MŠ J. Bottu 27, Trnava. V petícii uvádzate dôvody: poloha triedy, 

vybavenosť triedy, menšia trieda, skrinky v suteréne, veľké okná bez vetrania, možné prehrievanie priedy, 

rekuperácia, schodisko.  

 

Predmetná petícia bola dôkladne preskúmaná a vyhodnotená ako bežná petícia. Z formálneho 

hľadiska nie je možné považovať hárok číslo 2 za súčasť petície, pretože neobsahuje všetky potrebné 

zákonom stanovené náležitosti. V tomto prípade však nejde o petíciu, ktorú by musel podporiť zákonom 

stanovený najnižší počet osôb, preto tento nedostatok neovplyvnil riešenie petície.  

 

Petícia obsahuje v bodoch 1. až 3 nespokojnosť s polohou, vybavenosťou a rozmermi triedy 

v novostavbe. Nový pavilón je vybavený moderným zariadením v triedach pre výchovno-vzdelávací proces 

a na chodbách sú vytvorené oddychovo-relaxačné zóny. Jedinečnosťou v rámci verejných základných škôl 

na západnom Slovensku je vybavenie tried interaktívnymi monitormi, ktoré majú v sebe zabudovanú aj 

potrebnú výpočtovú techniku, čím dosiahneme spestrenie, skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacích hodín.  

  

V bode číslo 4 je vyjadrená nespokojnosť s umiestnením skriniek, ktoré majú žiaci momentálne 

priamo pri triede. Po presťahovaní žiakov do novostavby, budú presťahované aj ich skrinky do suterénu 

a to priamo k prechodu medzi pôvodnou budovou školy a novým pavilónom. Pre takmer všetkých žiakov 

školy sú skrinky umiestnené v suteréne. Umiestnením skriniek priamo k prechodu do nového pavilónu pre 

žiakov tejto triedy zabezpečíme , že žiaci budú vchádzať do novovybudovanej časti školy prezutí. 

 

V bode číslo 5 a 6 je vyjadrená nespokojnosť s veľkými oknami v triedach bez možnosti vetrania 

s možnosťou prehrievania triedy a k využívaniu rekuperácie. V triedach sa nachádzajú veľké okná, aby boli 

triedy presvetlené a denné svetlo bolo využívané v čo najväčšej možnej miere. Všetky okná sú vybavené 

elektricky ovládateľným tienením miestnosti. Vaše tvrdenie, že sa okná nedajú otvoriť, nie je pravdivé. 

V každej triede sa nachádza minimálne jedno okno, prostredníctvom ktorého sa dá zabezpečiť prirodzené 

vetranie. Na vetranie sa v budove využíva rekuperácia, ktorá zabezpečuje nepretržitú výmenu vzduchu 

v triedach. Tento spôsob zamedzuje v chladnejších mesiacoch vystavenie žiakov prievanu, čím sa 

predchádza rôznym zdravotným rizikám. 
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Pri Vašej námietke v bode číslo 7 usudzujeme, že vidíte problém v umiestnení triedy na prvom 

podlaží v novostavbe. Schodisko musia zvládnuť žiaci aj pri terajšom umiestnení ich triedy. Schodisku sa 

nevyhnú ani pri samotnom vstupe do budovy a pri ceste od vchodu do budovy školy k triede. Nový pavilón 

je bezbariérovou budovou, čo umožní bezproblémový prístup na poschodie aj žiakom s obmedzenou 

schopnosťou pohybu.  

 

Petícia obsahuje námietku proti presťahovaniu žiakov 1.C do novej triedy v siedmych bodoch. Ani 

jeden z týchto bodov nie je relevantným dôvodom, aby petícii bolo vyhovené, obzvlášť ak tie body sú len 

vymenované bez bližieho popisu problému a nevychádzajú z vlastnej skúsenosti po návšteve tohto objektu.  

 

Nový pavilón spĺňa všetky legislatívne náležitosti, čo dokazuje aj Zápisnica z výkonu štátneho 

zdravotného dozoru z dňa 30.8.2021. Kontrolu vykonal poverený zamestnanec Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, ktorý v zápisnici konštatuje, že pavilón je vybudovaný v súlade s platnými 

hygienickými predpismi. Spomínanou zápisnicou boli uvedené do prevádzky priestory novostavby 

Školskej jedálne a učební, J. Bottu 27, Trnava. Na základe toho bola spustená prevádzka školskej jedálne 

6.9.2021. Presun žiakov a potrebných pomôcok do nových tried prebieha v tejto dobe a bude ukončený do 

30.11.2021.  

 

Novostavba školskej jedálne a učební spĺňa parametre modernej školy v 21. storočí. Na prízemí 

budovy sme získali priestory modernej školskej kuchyne s jedálňou, čím je zabezpečené stravovanie 

všetkých žiakov školy priamo v budove školy. Všetky priestory na 1. podlaží v novostavbe sú prispôsobené 

pre deti vo veku žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy. Práve u detí v tomto veku je potrebné vytvoriť 

pozitívny vzťah k škole a učeniu sa. Vytvorenie optimálnych podmienok pre vyučovací proces je jednou zo 

základných didaktických zásad, ktorá vplýva na efektívnejšie dosahovanie cieľov výučby. V novostavbe 

školskej jedálne a učební sme takéto optimálne prostredie vytvorili, pretože je v nich napríklad 

zabezpečená eliminácia zvukov z vedľajších učební a chodby, čo umožní vzdelávanie blokovou výučbou 

alebo inými metódami. Učiteľ vie využiť zmenu prostredia a neučiť žiakov len v triedach, ale je možné 

využiť oddychovú časť na chodbe alebo veľkú terasu.  

 

           S pozdravom 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                         JUDr. Igor Kršiak 

                                                                                                                prednosta 

  

 


