
Vážení rodičia, 

Dovoľte, aby som Vás formou otvoreného listu informovala o okolnostiach  vzniku 

a priebehu salmonelózy v našej škole a o opatreniach, ktoré škola v tejto súvislosti urobila. 

Dňa 07. 10. 2016 ráno sme  dostali informáciu od zamestnankýň RÚVZ o výskyte  

salmonelózy, pracovníčky RÚVZ Bratislava  urobili kontrolu jedálne, odobrali vzorky jedla, 

napísali zápisnicu a prikázali, odovzdať zoznam chorých detí a detí, ktoré sa stravujú 

v ŠJ, dezinfikovať školu a školskú jedáleň a aby sme  upozornili žiakov, aby vo zvýšenej 

miere dbali na dodržovanie hygienických návykov. Hneď v ten deň   sme dezinfekciu  

vykonali, vyhlásili sme v školskom rozhlase, aby  si žiaci umývali ruky po použití WC a vždy 

pred jedlom, aby sa zamedzilo šíreniu epidémie.  Na návrh pána starostu Ing. Ivana 

Schreinera a pani doktorky MUDr. Mišíkovej som udelila na dni 10. 10. a 11. 10. 2016 

riaditeľské voľno všetkým žiakom školy z dôvodu celoplošnej dezinfikácie budovy školy 

a školskej jedálne, aby sa  zamedzilo  šírenie epidémie. O výskyte salmonelózy a o udelení 

riaditeľské voľna ste boli informovaní 07. 10. 2016 prostredníctvom webovej stránky školy. 

V pondelok 10. 10. 2016  sme dezinfikovali školu znova včítane kľučiek, splachovačov, 

sifónov,  zábradlí, ŠJ, telocvične pomocou firmy Banchem  dezinfekčnými prostriedkami 

chloramín, kvart plus. 

Dňa 13. 10. 2016 bola pracovná  porada,  pani  triedne  učiteľky dostali za úlohu: 

informovať opakovane všetkých žiakov o nutnosti dbať na zvýšenú hygienu, najmä umývanie 

rúk z dôvodu nešírenia salmonelózy 

zabezpečiť v triede papierové utierky 

žiadať od chorých detí potvrdenie od lekárky, že sú pri nástupe do školy zdravé 

poprosiť rodičov o  pomoc škole s výchovou základných hygienických návykov z dôvodu 

zamedzenia šírenia salmonelózy 

Dňa 15. a 16. 10. 2016 bola vykonaná opakovaná dezinfekcia priestorov školskej jedálne v 

zmysle poučenia RÚVZ a firmy Banchem.   

V rámci upratovania bola vykonávaná bežná dezinfekcia priebežne. 

Dňa 27. 10. 2016 bola vykonaná opakovaná dezinfekcia budovy školy . 

19. 10. 2016 inicioval pán starosta stretnutie s riaditeľkou školy, s MUDr. Sipekiovou a MUDr. 

Mišíkovou, pani doktorky konštatovali, že salmonelóza ustupuje, žiadali opakovane žiakom 

pripomínať umývanie rúk, pán starosta sľúbil dezinfekciu priestorov školy a jedálne novými 

prostriedkami prostredníctvom ponuky firiem. 

Aby sme motivovali žiakov k dodržiavaniu hygienických návykov, nalepili sme obrázky 

o umývaní rúk nad umývadlá v triedach a na WC. 

Do jedálne a kuchyne sme namontovali dávkovače s dezinfekciou, ktoré zabezpečili rodičia. 

Rodičia našli pani upratovačku, ktorá počas vyučovania zabezpečuje čistotu na toaletách. 

Dezinfikovanie školy sme po dohode s obcou skoordinovali s dezinfekciou škôlky a ZUŠ.  



01. 12. 2016 som informovala Radu školy o priebehu salmonelózy a o opatreniach,  na 

zastavenie jej šírenia, ktoré škola prijala  

V októbri 2016 mali naši žiaci odísť do školy v prírode. Z dôvodu rizika šírenia salmonelózy 

som školu v prírode preložila. Uskutočnila sa až po skončení salmonelózy. O tejto 

skutočnosti boli rodičia informovaní a zmenu termínu s pochopením rešpektovali. 

 Zvládnuť toto obdobie nám veľmi pomohli rodičia najmä  pani Šťastná (dodanie 

zdravotníckeho materiálu), pani Čechovičová  a  pán Ing. Glodič spolu s Radou rodičov 

(penové mydlá s dávkovače). 

V októbri 2016 vykonali zamestnanci RÚVZ Bratislava  niekoľko obhliadok a kontrol v ŠJ pri 

ZŠ. Záznamy z obhliadok Vám budú k dispozícii v zmysle Zákon č. 211/2000 Z. z.( Zákon o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) po ukončení 

celého správneho konania. 

RÚVZ  Bratislava  oznámil dňa 22. 05. 2017 ZŠ začatie správneho konania,  z dôvodu 

zistenia, že v stravovacom zariadení sa vyskytujú nedostatky v uplatňovaní systému 

správnej výrobnej praxe, čím dochádza ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky. Na základe 

výzvy k začatiu správneho konania sa ZŠ vyjadrila k zisteným podkladom.  

Na podnet pána poslanca sa uskutočnilo dňa 25. 05. 2017 stretnutie na obecnom úrade za 

prítomnosti pána starostu, poslancov, rodiča, riaditeľky školy, vedúcej ŠJ, obecného právnika 

a v ten istý deň zasadanie Rady školy, na ktorom sa zúčastnil pán starosta, riaditeľka školy, 

rodič , pán poslanec, MUDr. Mišíková.  O situácii sme diskutovali, podala som vysvetlenie, 

že stery z rúk zamestnankýň ŠJ odobraté počas vykonaných kontrol, podľa tvrdenia 

zamestnankýň ŠJ ,boli odobraté, keď dotyčné manipulovali s tovarom v sklade , nie pri 

príprave pokrmov. Pani kuchárka položila varňu so surovým mäsom na príručný stôl, ten bol 

pred začatím práce i po jej skončení dezinfikovaný, ale tento postup je označovaný ako 

kríženie čistej a nečistej prevádzky. 

Prijali sme opatrenia, ktoré boli uvedené na webovej stránke školy. MUDr. Mišíková vykonala 

spolu s pani zástupkyňou Mgr. Bednárovou neohlásenú kontrolu  ŠJ, o ktorej informovala 

radu školy:  pracovné plochy, sporáky , riad, podlaha boli  vzorne čisté, pracovisko bolo 

pekne rozdelené na zóny, ktoré sa nekrižovali. Čo sa týka potravín, sklad bol čistý. Ovocie , 

zelenina boli pekné. Zloženie potravín -bez polotovarov. Chladničky čisté, mraznička 

rozdelená na 2 zóny. 

Kuchárky mali na hlave ochranné pokrývky. Záchod určený pre kuchárky čistý, hneď vedľa 

umývadlo, dezinfekcia rúk. 

Pri vstupe do jedálne majú možnosť deti si umyť ruky mydlom aj dezinfekčným roztokom. 

Vedúca školskej jedálne ma 24. 05. 2017 písomne informovala o odstránení nedostatkov 

v ŠJ. – zakúpenie novej chladničky, označenie všetkých pracovných plôch podľa druhu 

vykonávanej činnosti, dokúpenie a označenia príručných stolov. 



Vážení rodičia, chcela by som Vám vysvetliť okolnosti vzniku článku v Novom čase 

o salmonelóze v škole. Dňa 07. 06. 2017 ma sms správou kontaktovala redaktorka NČ  

otázkou, či si nájdem chvíľu ohľadom salmonelózy  na našej škole. Odpovedala som jej, že 

salmonelóza bola u nás v októbri a momentálne sa v škole nevyskytuje. Pre redaktorku 

nebola  odpoveď dostačujúca, poprosila som ju, aby mi otázky, ktoré ju zaujímajú, poslala 

mailom, čo aj popoludní urobila. Ja som však doma nemala žiadne podklady a materiály, na 

základe ktorých by som jej mohla odpovedať. Chcela som tak urobiť ráno v škole. Ráno bol 

už  článok v novinách publikovaný. Nebolo to teda o tom, že som sa nechcela vyjadriť, ale 

nebol mi na to poskytnutý čas. 

Počas celého tohoto školského roku ma žiaden rodič nekontaktoval, aby mu škola v zmysle 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytla informácie o salmonelóze. Bola by 

som Vám veľmi vďačná, keby ste sa s problémami, podnetmi, či žiadosťami obracali na mňa 

písomne alebo osobne, aby sme spoločne skvalitnili našu vzájomnú komunikáciu. 

Vážení rodičia, 

Je nám všetkým veľmi ľúto detí, ktoré ochoreli a chápem Vás, že máte o zdravie svojich detí 

obavy. Všetci zamestnanci školy sa snažia robiť všetko pre to, aby sa našim žiakom 

epidemiologické choroby vyhýbali.  Potrebujeme však aj vašu pomoc. Budeme Vám vďační 

za každý podnet, praktickú pomoc, nápad, ktorý bude na prospech Vašich detí a našich 

žiakov. 

 

S úctou 

Vlasta Koudelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


