
Po prečítaní cyklostylovanej zápisnice som zistil, že za rok sme v rámci COVID-19 nepokročili ani o 

krok a správame sa ako keby sme nemali žiadne skúsenosti s touto chorobou a ako postupovať.  Pri 

COVID-19 jednej upratovačky z materskej školy ste zatvorili  na 14 dní základnú školu  so 14 učiteľmi, 

2 upratovačkami a 1 školníkom, materskú školu s 8 učiteľkami, 2 upratovačkami, školský klub detí s 2 

učiteľkami, školskú jedáleň s 8 zamestnancami, ktorí varia aj pre dôchodcov v našej obci -  cca 70 

porcií.  Čo je spolu 37 dospelých, 80 žiakov materskej školy, 80 žiakov prvého stupňa a zatvorením 

jedálne strava pre deti cez výdajňu cca 160 porcií pre deti ZŠ pre deti I. a II. stupňa.  

A k tomu poučeniu detí a zamestnancov :  

 Zároveň v nezmyselnom vyšetrení by som bral písmeno a) i keď od nikoho na toto nepotrebujeme 

radu . 

Žiadam Vás vysvetliť : 

Bod b) – nakoľko učitelia zo základnej školy nemôžu byť spolu v zborovni, odkiaľ prebieha dištančné 

vzdelávanie, ale musia byť doma a túto činnosť vykonávať ako home office. Zároveň chcem, aby ste 

nariadili všetkým deťom materskej školy a základnej školy – I. stupňa v rámci karantény zákaz 

vychádzania z domu a všetky ďalšie obmedzenia z toho plynúce.  

Bod c – vieme čo máme robiť aj bez Vás.  

Bod d – na základe Vášho nezmyselného rozhodnutia som sa rozhodol zrušiť okamžite MOM Vysoká 

pri Morave, lebo ak by táto pracovníčka bola vyšetrená hocikde inde, dostane papier, že má byť v 

karanténe, zavolá obvodnej lekárke a mali by sme pokoj. Učiteľov sme testovali v stredu, v sobotu a 

pri tomto probléme by sme ich znovu testovali aj v stredu, aj v sobotu. Mrzí ma, pretože som chcel už 

tento týždeň otvoriť II. stupeň ZŠ, kedy všetci žiaci aj ich rodičia boli negatívni a z hlúpeho dôvodu ( 

karantény učiteľov ) nebudú môcť nastúpiť do školy ani budúci týždeň. 

Bod e) – neviem vôbec prečo ste nám taký nezmysel napísali, keď dotyční nemôžu opustiť svoju 

adresu bydliska. 

Bod f) – neviem prečo je napísaný, lebo je v rozpore s bodom b).  

 Bod g) – je úplne bezpredmetný.  

Urobili sme veľkú chybu, že o pomoc sme sa obrátili na vás. 

                 Zatvoriť na 14 dní všetky vymenované útvary je trestuhodné, a z vašej strany totálne 

nepochopená situácia.  Touto zápisnicou ste odviedli len polovičnú robotu, pretože bez uvažovania 

ste len cyklostylovali nejaký predpripravený papier. 

Nesúhlasím s výsledkom vášho vyšetrovania, a žiadam v mene rodičov a hlavne dôchodcov, ktorí 

zostali bez stravy toto zmeniť, a okamžite povoliť činnosť MŠ, ZŠ, školského klubu detí, školskej 

jedálne, a aby ste sa alibisticky ako to robíte vždy mohli zbaviť zodpovednosti, tak túto zodpovednosť 

preneste na zriaďovateľa a riaditeľstvo školy. 

V obci som mal prvý, 13- ty  aj 123 – tí prípad COVID-19. Krízový štáb funguje dodnes v obci 

nepretržite od 6.3. 2020. Naše poznatky majú oveľa vyššiu úroveň z poznania miestnych podmienok, 

ako globál bratislavských nezmyselných rozhodnutí. Bude veľkým paradoxom, keď na budúci týždeň 

do školy nastúpi II. stupeň, žiaci budú v triedach a učitelia ich budú učiť z domu, lebo nebude žiadna 

prekážka k tomu, aby nemohli prísť do školy.  Vašej inštitúcii RÚVZ sa „poďakujem“ v našich 



novinách, ako i na www stránke obce za zrušené obedy na 14 dní po 2 € pre našich dôchodcov.  

Zamyslite sa nad tým čo robíte. Nie je marec 2020, ale apríl 2021 a s COVID-19 už žijeme, a nie, že sa 

musíme učiť s ním žiť.  

Verím, že najbližšie vaše rozhodnutie bude také, že ak ochorenie vrátnik vo VW Slovakia, a.s.,  tak 

zatvoríte celú fabriku a pri ochorení ktoréhokoľvek zamestnanca v hociktorom podniku 

bratislavského kraja tento budete uzatvárať tiež. Ak viete individuálne pristupovať k týmto podnikom, 

prečo sa individuálne nepristupuje i k problematike, ktorú vyššie opisujem. Požiadam Vás, aby ste ma 

spätne nepresviedčali o tom, že nemám pravdu, nakoľko nepripúšťam, že by môj názor nebol 

správny. Nech sa Vám splní váš zámer nasilu a bez rozmýšľania byť na RÚVZ dôležití a zatvoriť školy aj 

všetkých nielen do konca tohto školského roku, ale až do konca roku 2021. Možno o 14 dní ochorie 

ďalšia upratovačka, potom za ďalších 14 dní školník, za ďalších 14 dní učiteľka v školskom klube, za 

ďalších 14 dní nedisciplinovaná učiteľka z dôvodu, že sa odmietla očkovať atď. Úspešne budete 

obhajovať svoju neomylnosť a potrebu. Ja robím pre ľudí, pre koho robíte vy nie som presvedčený. 

Náš úrad nebol zatvorený počas môjho covidu, ani covidu spolupracovníčok, nakoľko sme nič 

nehlásili tobôž vám a robili sme pre ľudí.   Len na záver, mali by ste zatvoriť obchody, kde dotyčná 

chodila, do karantény dať cca 100 ľudí, s ktorými bola v kontakte, ale najlepšie spravíte ak zatvoríte 

do karantény celú dedinu a budete spokojná -ní so svojou prácou. Všetci čo tu ostaneme sa budeme 

stretávať v uzavretej dedine, športovať , chodiť do pohostinstva, štát nám bude voziť stravu, bude 

nám hej. Ak ste so svojim rozhodnutím spokojná - "Nie je nad spokojnosť zamestnanca." 

Skôr ako tento list zverejním čakám od vás ústretovú odpoveď a stanovisko. Vyhradzujem si právo v 

prípade neprehodnotenia situácie osloviť všetky masovokomunikačné prostriedky ( televízie, rádiá, 

tlač ).  

S pozdravom  

Dušan Dvoran 

starosta obce 

 

  

  

 


