
Z Á P I S N I C A 

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná 

IV. zasadnutie Rady školy 

11. 04. 2016 (18.00 hod.) 

Účasť: 

Prítomní: Mgr. Pavol Adamčiak, Andrej Blizniak, Mária Hrajnohová, Mgr. Galina 

Jendželovská, Katarína Kučerová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Michaela Luteránová, 

Valéria Mosná 

Ospravedlnení: Mgr. Nadežda Hrančová, Mgr. Darina Kováčová, Eva Marková 

Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková  

(Prezenčná listina – Príloha č. 1)  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

2. Výročná správa RŠ za rok 2015 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ) 

3. Informácia o ZRPŠ (správa o činnosti ZRPŠ, finančná správa) 

4. Informácia k záveru školského roka 2015/2016 (úlohy, podujatia) 

5. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický 

rozvoj školy (pokračovanie témy, návrhy členov RŠ) 

6. Rôzne – diskusia, podnety 

7. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie ( doplnenie) programu 

Za zapisovateľku na IV. zasadnutí RŠ bola prítomnými členmi RŠ odhlasovaná Ing. 

Michaela Luteránová.  

Hlasovanie:  

Za – 6 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 1 (Ing. M. Luteránová) 

 

Po tomto hlasovaní sa na zasadnutie RŠ dostavila pani Mgr. Galina Jendželovská. 

Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak privítal členov Rady školy na IV. zasadnutí Rady 

školy. Osobitne privítal pozvaného hosťa, pani riaditeľku ZŠ v Dunajskej Lužnej - 

PaedDr. Ivetu Slobodníkovú. Predseda RŠ pretlmočil dôvody neprítomnosti 3 členov 

Rady školy na tomto zasadnutí RŠ. Informoval tiež, že nie je dôvod na hlasovanie RŠ 

podľa ustanovenia § 24 ods. 15 zákona č.596/2003 Z. z., podľa ktorého je zasadnutie 
orgánu školskej samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou 

väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak, nakoľko na zasadnutí nebola 

prítomná verejnosť, resp. okrem členov RŠ bola prítomná len pozvaná pani riaditeľka 

ZŠ. 



Členovia RŠ mali následne možnosť doplniť, prípadne pozmeniť program IV. 

zasadnutia Rady školy. Predseda RŠ navrhol doplniť bod 2, resp. vsunúť do programu 

ako bod 2: „Informácia o plnení uznesení a úloh z III. zasadnutia RŠ“. Program 

zasadnutia by teda pokračoval ďalej podľa bodov navrhovaného programu z pozvánky 

na zasadnutie s posunutým číslovaním o 1 číslo (t. j. navrhovaný bod č. 2 ako bod č. 3 

atď.).  

 

Hlasovanie: 

Za - 8 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania - 0 

  

Program IV. zasadnutia Rady školy bol schválený. 

 

Bod 2: Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia Rady školy  

 

Predseda RŠ informoval členov RŠ, že v zmysle uznesení a úloh z III. zasadnutia RŠ 

bolo uskutočnené: 

 

i. Ako je uvedené v zápisnici zo dňa 11. 02. 2016 v bode 2 RŠ pripomienkovala 

návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 00/2016 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške na úhradu 

režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. Predseda RŠ v určenej lehote elektronicky doručil 

pripomienky RŠ hlavnému kontrolórovi obce Dunajská Lužná. Podľa zápisnice 

z Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná zo dňa 22. 03. 2016, z ktorej 

predseda RŠ citoval, Obecné zastupiteľstvo Dunajská Lužná prerokovalo návrh 

pripomienky RŠ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2016 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške na 

úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. Pripomienka Rady školy bola zohľadnená. 

 

ii. Podľa zápisnice zo dňa 11. 02. 2016 v bode 6 bol predseda RŠ poverený, aby 

požiadal v mene RŠ na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

o zaradenie bodu, týkajúceho sa informácií o multifunkčnom ihrisku v areáli 

ZŠ. Predseda RŠ informoval, že dňa 07. 03. 2016 osobne do podateľne 

Obecného úradu Dunajská Lužná doručil predmetnú žiadosť. Predseda RŠ na 

webovom sídle obce v sobotu 19. 03. 2016 zistil, že na pozvánke na 2. 

zasadnutie OZ (konajúce sa dňa 22. 03. 2016) sa navrhovaný bod programu 

nenachádza, resp. nebol do programu 2. zasadnutia OZ zaradený. Zároveň 

predseda RŠ upozornil na to, že k tejto téme (multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ) 

našiel články v najnovšom Lužnianskom spravodaji.  

 

Uznesenie : 

a) Rada školy berie na vedomie informácie predsedu Rady školy o zohľadnení 

pripomienky RŠ zo svojho III. zasadnutia zo dňa 11. 02. 2016 pri schvaľovaní 

VZN č. 02/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, o výške na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 



b) Rada školy berie na vedomie informáciu predsedu Rady školy ohľadom úlohy 

navrhnúť na 2. obecnom zastupiteľstve v Dunajskej Lužnej , t. j. v marci 2016 

bod programu – Multifunkčné ihrisko a jeho využitie. 

 

Hlasovanie: 

Za - 8  

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania - 0 

 

Bod 3: Výročná správa RŠ za rok 2015 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ) 

 

 

Predseda RŠ - Mgr. Pavol Adamčiak - prečítal výročnú správu RŠ za rok 2015, 

predloženú v zmysle čl. 8, ods. 6 a 7 Štatútu RŠ. Túto správu obdržali aj všetci 

členovia Rady školy.  

(Príloha č. 2 - Výročná správa RŠ) 

 

Uznesenie: Rada školy berie na vedomie výročnú správu Rady školy za rok 2015 

predloženú predsedom RŠ v zmysle čl. 8 Štatútu RŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za - 8  

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania - 0 

 

Bod 4: Informácia o ZRPŠ (správa o činnosti ZRPŠ, finančná správa) 

 

Predsedníčka ZRPŠ p. Eva Marková, ktorá je aj členkou RŠ (delegovaná štatutárom), 

ospravedlnila svoju neprítomnosť na IV. zasadnutí Rady školy. Z tohto dôvodu pani 

riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná na toto zasadnutie RŠ priniesla účtovné dokumenty 

ZRPŠ. Zároveň pani riaditeľka ZŠ navrhla možnosť nahliadnutia do účtovných 

dokumentov ZRPŠ v prípade záujmu rodičov. Doklady sú k dispozícii u vedenia 

školy. Následne pani riaditeľka ZŠ predložila list, ktorý jej bol doručený  

od predsedníčky ZRPŠ. V ňom p. Eva Marková uviedla skutočnosť, že k 30. 06. 2016 

sa vzdáva funkcie predsedníčky ZRPŠ.  

 

V diskusii pani riaditeľka ZRPŠ navrhla zvoliť nových členov ZRPŠ, resp. nové 

vedenie ZRPŠ na začiatku nového školského roka 2016/2017 (september 2016). 

Členka RŠ p. Mária Hrajnohová nastolila otázku, či je v právomoci RŠ žiadať  

od vedenia ZRPŠ správu o činnosti a finančnú správu, nakoľko ide o „osobitný 

orgán“, ktorý nie je podriadený Rade školy. Členky RŠ – p. Katarína Kučerová a p. 

Valéria Mosná upresnili, prečo na zasadnutí dňa 26. 01. 2016 navrhli tento bod 

programu RŠ: rodičia totiž o činnosti ZRPŠ sú informovaní veľmi málo, na webovom 

sídle ZŠ je len stručná informácia. Preto dochádza k nesprávnemu vysvetľovaniu 

členstva rodičov v ZRPŠ (napr. máloktorí rodičia vedia, že členom ZRPŠ je rodič, 

zákonný zástupca žiaka navštevujúceho ZŠ alebo iná osoba, ktorá o to požiada 

písomnou formou po zaplatení schváleného členského príspevku pre príslušný školský 

rok). Podpredseda Rady školy Andrej Blizniak zdôraznil fakt, aby rodičia , ktorí majú 

záujem byť členmi ZRPŠ, požiadali písomnou formou o toto členstvo. Predseda RŠ  



na záver diskusie navrhol, aby v niektorom z ďalších čísiel Obecného spravodajca boli 

uverejnené informácie, z ktorých bude jasná právomoc a príslušnosť, ako aj úloha a 

poslanie poradných orgánov pri ZŠ, t. j. Rady školy, ZRPŠ a vznikajúcej Rady 

rodičov. 

 

Uznesenie : Rada školy berie na vedomie informáciu, že pani riaditeľke ZŠ Dunajská 

Lužná bol doručený list predsedníčky ZRPŠ pani Markovej o oznámení vzdania sa 

tejto funkcie ku dňu 30. 06. 2016. V súvislosti s oznámením predsedníčky ZRPŠ Rada 

školy berie na vedomie, že ku koncipovaniu nového vedenia ZRPŠ dôjde na začiatku 

školského roka 2016/2017.  

RŠ berie na vedomie pripravované zriadenie Rady rodičov, ktorej voľba členov sa 

uskutoční na triednych schôdzach 14. 04. 2016 a RŠ podporuje vznik tohto poradného 

orgánu Rady rodičov.  

 

Hlasovanie: 

Za - 7  

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 1 (A. Blizniak) 

 

Bod 5: Informácia k záveru školského roka 2015/2016 (úlohy, podujatia) 

 

Pani riaditeľka ZŠ zdôraznila, že v aktivitách ZŠ pokračuje podľa Plánu práce 

v školskom roku 2015/2016, ktorý je zverejnený aj na webovom sídle ZŠ. Základná 

škola v rámci Medzinárodného dňa detí plánuje zrealizovať školskú športovú 

olympiádu na futbalovom ihrisku. Školský klub detí pripravuje vlastnú aktivitu – jazda 

na poníkoch. Triedni učitelia pripravujú školské koncoročné výlety. Vedenie školy 

pripravuje oceňovanie žiakov. Predseda Rady školy Mgr. Adamčiak informoval, že 

sprostredkoval pre žiakov deviateho ročníka návštevu súdneho pojednávania 

v Justičnom paláci v Bratislave, ktorá je naplánovaná v mesiaci máj.  

 

Uznesenie: 
RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ v Dunajskej Lužnej - PaedDr. 

Ivety Slobodníkovej k podujatiam v poslednom štvrťroku šk. roka 2015/2016  

a o závere školského roka 2015/ 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za - 8  

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania - 0 

 

Bod 6: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický 

rozvoj školy (pokračovanie témy, návrhy členov RŠ) 

 

Podpredseda Rady školy Andrej Blizniak, ktorý je aj poslancom Obecného 

zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, informoval členov Rady školy o výstavbe 

v Dunajskej Lužnej a s tým spojeným zvyšovaním počtu obyvateľov, t. j. aj nárastom 

počtu budúcich žiakov ZŠ. Vzhľadom na postupujúcu výstavbu v obci a tým zvyšujúci 

sa počet obyvateľov navrhol pán podpredseda žiadať Obecný úrad o vypracovanie 



správy o demografickom vývoji obce do roku 2020, z ktorého môže RŠ ďalej 

vychádzať na svojich zasadnutiach k tejto dôležitej téme pre ZŠ. 

 

Uznesenie : 

Rada školy žiada Obecný úrad v Dunajskej Lužnej o vypracovanie správy 

o demografickom vývoji obce do roku 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za - 8  

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania - 0 

 

Bod 7: Rôzne – diskusia - podnety 

 

Rada školy diskutovala o stave a využití multifunkčného ihriska nachádzajúceho sa 

v areáli školy. Pani riaditeľka ZŠ upozornila členov RŠ,  

že povolila žiakom pohyb po ihrisku v priaznivom počasí. Zdôraznila skutočnosť, že 

už teraz navštevujú toto ihrisko tajne skupiny športujúcich, ktoré sa na ihrisko dostanú 

podliezaním lanka nad mantinelom, ktoré takto poškodzujú. Pani riaditeľka ZŠ 

apelovala na Radu školy riešiť túto situáciu. ZŠ Dunajská Lužná nie je správcom 

ihriska, preto záujemcovia o využitie ihriska musia ohlásiť svoj záujem u zriaďovateľa 

- obce Dunajská Lužná. Základná škola využíva multifunkčné ihrisko do 18.00 hod. 

Podpredseda RŠ Andrej Blizniak upozornil, že informácie, ktoré sa nachádzajú 

v najnovšom čísle Lužnianskeho spravodaja ohľadom multifunkčného ihriska, nie sú 

také jednoznačné, ako sa javia, najmä čo sa týka povinností, ktoré má vlastník a 

správca ihriska k zárukám, daným zhotoviteľom multifunkčného ihriska. Členka RŠ p. 

Katarína Kučerová upozornila aj na zmluvu, zverejnenú na webovom sídle obce, 

týkajúca sa dotácie Úradu vlády SR na toto ihrisko, najmä na zmluvnú pokutu vo 

výške poskytnutej dotácie. 

 

Uznesenie : 

RŠ opätovne poveruje predsedu RŠ Mgr. Pavla Adamčiaka, aby znovu požiadal 

starostu obce Dunajská Lužná o zaradenie bodu týkajúceho sa multifunkčného ihriska 

a jeho využitia na najbližšie 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná, 

plánované podľa harmonogramu OZ na rok 2016 na deň 26. 04. 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za - 8  

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania - 0 

 

K bodu 8: Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Predseda RŠ sa poďakoval za účasť pozvanému hosťovi – pani riaditeľke ZŠ PaedDr. 

Ivete Slobodníkovej, ako aj členom RŠ. Uviedol, že najbližšie stretnutie Rady školy sa 

uskutoční o cca o 1 až 2 mesiace. Podpredseda RŠ vyjadril spokojnosť s fungovaním 

a činnosťou RŠ. 

V Dunajskej Lužnej, 11. 04. 2016 

Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová 


