ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
XX. zasadnutie Rady školy
18. 03. 2019 (18.00 hod.), E - Blok ZŠ
Účasť:
Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, Mária Hrajnohová,
Mgr. Galina Jendželovská, Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek
Ličák, Eva Marková, Mgr. Daniel Mikloško, PhD., Valéria Mosná, Mgr. Adriana
Vláčilová
Ospravedlnení:
Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ; MUDr. Miroslava Hercová,
predsedníčka Rady rodičov; poslanci obce Dunajská Lužná: RNDr. Peter Paľaga,
JUDr. Martin Vozár, Ernest Németh, Bc. Ivan Jurczazak, František Stareček, Mgr.
Daniel Mikloško, PhD., Marián Reindl, Mgr. Ladislav Fehér
(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu RŠ JUDr. Mgr. Pavla
Adamčiaka
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Informácia o plnení uznesení z XIX. zasadnutia RŠ
Informácia o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v zostávajúcich mesiacoch 2.
polroku školského roku 2018/19 (marec – apríl 2019)
Výročná správa RŠ za rok 2018 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ)
Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o štádiu rekonštrukcie budovy
„ZŠ – Biely dom“
Informácia vedenia ZŠ o rozpočte nákladov na vnútorné vybavenie školským
nábytkom a potrebami nového bloku „ZŠ – Biely dom“
„Ako ďalej so ZŠ Dunajská Lužná“ – diskusia a návrhy pre rozširovanie kapacity
ZŠ a školskej jedálne
Rôzne – diskusia – podnety

9.

Záver a ukončenie zasadnutia
Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Predseda RŠ privítal prítomných na jubilejnom XX. zasadnutí RŠ. Poďakoval sa
prítomným hosťom (pani riaditeľke ZŠ, pani predsedníčke Rady rodičov a
poslancom obce Dunajská Lužná) za ich účasť. Pozvaný starosta obce - Štefan Jurčík
sa písomne ospravedlnil. Predseda RŠ za zapisovateľa navrhol podpredsedu RŠ - Ing.
Jozefa Kundláka.
Uznesenie:
RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. Kundlák)
Predseda RŠ v krátkosti predstavil program aktuálneho zasadnutia. K programu
zasadnutia nemal nikto z prítomných pripomienky, preto dal predseda RŠ o ňom
hlasovať v pôvodnom znení.
Za program prebehlo hlasovanie nasledovne:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program XX. zasadnutia RŠ bol schválený, zasadnutie je uznášaniaschopné.
Predseda RŠ skonštatoval, že zasadnutie RŠ je verejné, členovia RŠ nerozhodli inak.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení z XIX. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ skonštatoval, že úloha z predchádzajúceho XIX. zasadnutia RŠ, a to
pozvať starostu obce a poslancov na rokovanie vo veci budúcnosti a rozvoja kapacity
ZŠ sa dnešným dňom napĺňa. Takisto úloha vypracovania návrhu potrebných
prostriedkov na financovanie vybavenia rekonštruovanej budovy „ZŠ - Biely dom“
školskými potrebami bude bodom programu aktuálneho zasadnutia RŠ.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o splnení uznesení z XIX.
zasadnutia RŠ, ktoré sú bodmi dnešného rokovania.
Hlasovanie:

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3: Informácia o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v zostávajúcich
mesiacoch 2. polroku školského roku 2018/19 (marec – apríl 2019)
Pani riaditeľka ZŠ informovala o plánovaných akciách na mesiace marec – apríl
2019. Sú to napríklad rôzne olympiády, účelové cvičenie, Deň otvorených dverí pre
rodičov v marci (pre prvý stupeň), v spolupráci s MŠ čítanie predškolákom. Takisto
prebehne každoročné testovanie deviatakov (koordinátorom je učiteľ a poslanec
RNDr. Paľaga, ktorému patrí vďaka za pripravené materiály). 13. a 14. apríla 2019
(sobota – nedeľa) prebehne zápis budúcich žiakov do 1. ročníka. Rada rodičov na
6. apríla 2019 naplánovala brigádu (maľovanie školského plota). Učiteľov čaká
pedagogická rada a spolu s rodičmi triedne zasadnutia ZRPŠ, žiakov na oplátku
nácvik básní (prvákov), celoškolský nácvik evakuácie či divadelné predstavenia.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu od pani riaditeľky ZŠ o najdôležitejších akciách ZŠ
v mesiacoch marec - apríl 2019.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4: Výročná správa RŠ za rok 2018 (v zmysle čl. 8, ods. 6 a 7 Štatútu RŠ)
Predseda RŠ oboznámil prítomných, že Výročnú správu o činnosti RŠ predpisuje
Štatút RŠ. Správa má byť vypracovaná do 31. marca predsedom RŠ a má obsahovať
prehľad činnosti v roku, ročnú účtovnú uzávierku, prehľad peňažných príjmov
a výdavkov, zmeny a nové zloženie RŠ v priebehu roka a ďalšie údaje určené RŠ.
Predseda RŠ vopred poskytol Výročnú správu členom RŠ elektronicky a na
zasadnutí zhrnul jej podstatné body. Výročná správa je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ v roku 2018, vypracovanú
predsedom RŠ.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o štádiu
rekonštrukcie budovy „ZŠ – Biely dom“
Predseda RŠ uviedol, že tento bod je na rokovaniach RŠ už stálym bodom,
v súčasnosti najmä vo vzťahu k rekonštrukcii budovy „ZŠ - Biely dom“. Na
januárovom zasadnutí RŠ boli prezentované fotografie z kontrolného dňa v decembri
2018, na dnešnom zasadnutí predseda RŠ ukázal prítomným aktualizované fotografie
z priebehu rekonštrukcie z kontrolného dňa vo februári 2019. Práce podľa zástupcov
stavebnej firmy prebiehajú v plánovanom harmonograme a cieľový dátum
dokončenia rekonštrukcie a odovzdania budovy by mal byť dodržaný (júl 2019).
Člen RŠ Ing. Ličák – keď sa budova odovzdá v júli, bude to holostavba? Či sú
dohodnuté následné práce, aby sa septembrové otvorenie stihlo.
Predseda RŠ dal slovo poslancovi Némethovi (predsedovi stavebnej komisie).
Poslanec Németh – pivničné priestory boli v minulosti zatečené, preto poslanci
vyzvali dodávateľa sanovať steny a podlahy v suteréne a zaizolovať obvodové múry
stavby a aj strechu. Stavba sa odovzdá v používaniaschopnom stave (podlahy,
svietidlá), zariadenie interiéru bude ale musieť obec musieť v súčinnosti so ZŠ
zabezpečiť sama. Budú kompletne vymenené rozvody, kúrenie, voda a elektrina, aby
nedochádzalo k budúcim haváriám. Na niektorých miestach budú osadené nové okná
(tam, kde neboli), na iných miestach okná zostávajú.
Predseda RŠ – na Komisii pre školstvo, kultúru a šport a na Rade rodičov padla
otázka bezbariérového vstupu do budovy.
Poslanec Németh – vo štvrtok (21.3.) bude stretnutie s investorom, RŠ bude po
stretnutí informovať.
Pani riaditeľka ZŠ pripomenula, že kolaudácia zo strany hygieny by mohla proces
predĺžiť.
Poslanec Németh reagoval, že všetky úpravy sú konzultované s projektantom a tiež
hygienou priebežne (energetický certifikát, svetlosť...).
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu o aktuálnom štádiu rekonštrukcie budovy ZŠ „Biely
dom“, podanú predsedom RŠ formou fotografií z kontrolného dňa 21. 02. 2019.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 6: Informácia vedenia ZŠ o rozpočte nákladov na vnútorné vybavenie
školským nábytkom a potrebami nového bloku „ZŠ – Biely dom“
Táto úloha vznikla z iniciatívy člena RŠ - Ing. Ličáka na predchádzajúcom zasadnutí
RŠ. Predseda RŠ dal slovo pani riaditeľke ZŠ.
Riaditeľka ZŠ dala do pozornosti, že samotné vybavenie školy tiež stojí nemalé
peniaze. Pani tajomníčka ZŠ, ktorá je aj členkou RŠ, p. Hrajnohová pripravila
písomný materiál s potrebným vybavením a približnými cenami školských potrieb
(vrátane vybavenia, ktoré sa už objednávalo). Celkové náklady na vybavenie
zborovní, ŠKD atď. odhaduje pani riaditeľka ZŠ na cca. 60.000,- EUR. Bude tiež
potrebné dohodnúť prevádzku stravovania a podobných vecí. Plánovaná je v „ZŠ –
Biely dom“ jedna miestnosť výdajne stravy, kvôli počtu žiakov bude asi
nedostatočná, a preto potrebná ďalšia miestnosť (s dostatočným vybavením riadu
atď.).
Poslanec Bc. Jurczazak – nevie na to prispievať štát?
Pani riaditeľka ZŠ – Nie, Bratislava bola z podobných fondov vyčlenená, preto
nepredpokladá, že by štát na to financie poskytol.
Poslanec Mgr. Fehér – napriek tomu by bolo dobré sa spýtať aj na BSK, či neexistujú
financie z ich rozpočtu.
Pani riaditeľka ZŠ – BSK zvykne zastrešovať stredné školy, ale môže sa spýtať.
Poslanec Mgr. Fehér – podľa jeho informácií boli vo VÚC výzvy aj na základné
školy.
Člen RŠ Ing. Ličák – či už pani riaditeľka poskytla tieto informácie Obecnému úradu
Dunajská Lužná?
Pani riaditeľka ZŠ – ešte nie, sú to čerstvé informácie ako výstup na požiadavku
z minulého zasadnutia RŠ, materiál samozrejme poskytne Obecnému úradu
Dunajská Lužná.
Poslanec Németh – v utorok 19. 03. 2019 prebehne stretnutie na BSK s príslušnou
riaditeľkou odboru (aj za účasti predsedu RŠ) a bude sa tam prejednávať aj možnosť
(spolu)financovania rekonštrukcie „ZŠ – Biely dom“, viacej informácií sa bude
vedieť po tomto rokovaní na BSK.
Člen RŠ Ing. Ličák – uvažovalo sa nad rozdelením týchto potrebných financií na viac
častí, prípadne či by sa dalo požičať vybavenie z inej školy?
Pani riaditeľka ZŠ – pri vybavovaní tried a miestností sa dá pracovať aj etapovito
(napr. pre prvákov sú najprv potrebné zelené tabule, až neskôr napríklad inteligentné
tabule), požičiavanie od iných škôl ale nevidí reálne.
Poslanec JUDr. Vozár – chcel ozrejmiť na pláne projektu rekonštrukcie, ktorá
miestnosť by pripadala do úvahy ako druhá pre výdaj stravy.
Pani riaditeľka ZŠ – miestnosť číslo 03.
Poslanec Mgr. Fehér – poprosil o poskytnutie materiálov na poradu poslancov
(nasledujúci deň), aby bolo možné pripraviť body programu na zasadnutie OZ.

Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ o rozpočte nákladov na vnútorné
vybavenie školským nábytkom a potrebami nového bloku „ZŠ – Biely dom“. RŠ
zároveň žiada vedenie ZŠ, aby na rokovanie OZ predložilo rozpočet prioritných
nákladov na vnútorné vybavenie nového bloku ZŠ.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7: „Ako ďalej so ZŠ Dunajská Lužná“ – diskusia a návrhy pre rozširovanie
kapacity ZŠ a školskej jedálne
RŠ cíti, že čas je pri demografickom vývoji počtu detí prihlásených na trvalý pobyt
v Dunajskej Lužnej neúprosný a každoročne počet novoprijatých prvákov prevyšuje
číslo 100. Obec má povinnosť zaistiť školskú dochádzku pre deti s trvalým pobytom
a RŠ chce preto diskutovať s vedením obce a poslancami OZ o budúcom vývoji
a potrebách ZŠ.
Poslanec RNDr. Paľaga – otázka na pani riaditeľku ZŠ, či sa dá kvantifikovať vývoj
v ďalších rokoch?
Predseda RŠ ako odpoveď poskytol email z OcÚ Dunajská Lužná k 17. 09. 2018 –
demografický vývoj a počty školopovinných detí za posledných päť rokov.
Pani riaditeľka ZŠ informovala, že môže vypracovať ďalší predpokladaný vývoj
počtu žiakov na ďalšie roky.
Člen RŠ Ing. Ličák – či majú poslanci prehľad o budúcej výstavbe?
Poslanec Mgr. Fehér – poslanci chcú, aby bola čo najnižšia, ale obáva sa, že to bude
práve naopak. V obci je veľa priestorov, kde developeri tlačia na obec a dokonca
podali trestné oznámenie na starostu obce, že odmietol podpísať developerské
projekty. Do dvoch rokov preto môže prísť k odblokovaniu a novému otváraniu
projektov.
Poslanec RNDr. Paľaga – toto je vidieť už len cez počty obyvateľov v matrike.
Člen RŠ Ing. Ličák – mohli by sa vypracovať viaceré scenáre vývoja, aby sa dalo
stavať na konkrétnych číslach.
Poslanec Mgr. Fehér – výstavba je veľká neznáma, aj z hľadiska kapacity
komunikácií. Mal by sa upraviť Územný plán obce (ÚPO).
Poslanec Németh – od roku 2010 sa nespustila žiadna nová lokalita, aktuálne
prebiehajúce výstavby boli povolené ešte pred rokom 2010 (napríklad výstavba za
obchodným centrom Tempo). Obec územné rozhodnutia nemôže svojvoľne zrušiť.
ÚPO má v záväznej textovej časti formuláciu, že do vybudovania R7 podliehajú nové
lokality tomu, že obec ich nemusí spustiť. Obec má do spustenia obchvatu R7 cca 2

roky čas otvoriť ÚPO a môže ho etapizovať, aby nedošlo k enormnému nárastu. Tiež
nie je vôľa otvárať bytové a výškové domy (a tzv. lokality „v poli“), skôr chce obec
prioritne vyrovnať technickú infraštruktúru s výstavbou a zveľaďovať centrum obce.
Poslanec RNDr. Paľaga – je rád, že sa o tom diskutuje. Pýtal sa pani riaditeľky ZŠ na
názor na budovanie úplne novej základnej školy.
Pani riaditeľka ZŠ súhlasila, že sa to črtá ako reálne vyústenie situácie, pretože
budova „ZŠ – Biely dom“ sa postupne za rok - dva môže zaplniť. Takisto možnosť
nadstavby aktuálnych blokov ZŠ má nevýhody obmedzenia celkového priestoru
v súčasnom areáli školy a z toho vyplývajúceho zhoršenia psychického prostredia pre
pedagógov, zamestnancov a žiakov, takisto je nedostatok priestoru telocvične a
jedálne. V konečnom dôsledku sú problémom hlavne pozemky a peniaze.
JUDr. Vozár – pred kúpou Bieleho domu bola pripravená štúdia nadstavby blokov
A a B (každá +7 tried) a rozšírenie jedálne (so statikou). Minulý rok boli vyčíslené
náklady na rekonštrukciu jedálne (bývalá jedáleň RD) v prístavbe „ZŠ - Biely dom“
na cca. 1.000.000,- EUR a na rekonštrukciu existujúcej jedálne ZŠ cca. 340.000,(bez DPH). Otázka je, čo v prípade rozšírenia existujúcej jedálne plánovať
v prístavbe „ZŠ - Biely dom“ – či novú telocvičňu, alebo úplne nový blok s triedami?
Základy sú v poriadku, treba zbúrať nadzemnú časť bývalej jedálne RD. Preto
poslanec JUDr. Vozár chcel vedieť, čo na túto možnosť hovorí vedenie ZŠ. Na
dôvažok, ak by hygiena nepovolila stravovanie v súčasnej jedálni v potrebnom počte,
mohla by sa do stravovania zapojiť aj jedáleň v Miestnom kultúrnom stredisku
(MKS).
Predseda RŠ – sa spýtal poslanca JUDr. Vozára na predpokladané termínovanie
rekonštrukcie súčasnej jedálne.
Poslanec JUDr. Vozár – tento rok by mohli prebiehať prípravné práce (verejné
obstarávanie, povolenia...), budúci rok (2020) samotná realizácia.
Predseda RŠ – existuje ešte aj otázka pozemkov pred prístavbou „ZŠ – Biely dom“
(nachádzajúcich sa v blízkosti ulice Školská smerom k budove bývalej jedálne RD),
či sa nepokúsiť jednať s majiteľmi pozemkov a pozemky nezískať na potrebné ďalšie
priestory vo forme novej budovy/bloku ZŠ.
Poslanec JUDr. Vozár – súhlasí, bolo by dobré vlastníkov pozemkov osloviť a zistiť,
aká je situácia.
Poslanec Reindl pripomenul, že obec by sa mala pokúsiť tieto pozemky
odkúpiť/vymeniť, kým na nich nezačne nikto stavať. Takisto sa spýtal na kapacitu
jedálne po jej prípadnej rekonštrukcii.
Poslanec JUDr. Vozár informoval, že aktuálna kapacita jedálne je 160, jej prístavba
by zvýšila počet o +140 na celkových 300.
Poslanec Reindl – uviedol, že mu nesedí počet nových miest v jedálni s plánovaným
nárastom kapacity ZŠ pri nadstavbe blokov A a B (+400 ďalších žiakov).

Poslanec Németh – Je potrebné etapizovať možné projekty, najmä kvôli dĺžke trvania
pridružených procesov (posúdenia vplyvu, projekty, stavebné povolenia...).
Podstatné je aj to, v čom sme najďalej a čo sa dá do dvoch rokov časovo stihnúť a čo
nie (vysporiadavanie pozemkov atď.), plus plánované náklady.
Pani riaditeľka ZŠ – opýtala sa, že čo sa stane (aj pri náraste kapacity súčasnej
jedálne), keď sa zavedú obedy zadarmo.
Poslanec Németh – v MKS je kuchyňa, ktorá by mohla obhospodarovať materské
školy.
Pani riaditeľka ZŠ – toto bolo plánované už v tomto školskom roku, ale zatiaľ
školská jedáleň varí aj pre externé subjekty a je ťažké zosúladiť potrebu školákov
časovo a kapacitne s potrebami ďalších subjektov.
Poslanec Németh – dali by sa ešte v projekte rekonštrukcie existujúcej jedálne
zväčšiť plánované miesta.
Pani riaditeľka ZŠ - pripomenula, že zväčšením súčasnej jedálne sa zase zmenší
voľná kapacita areálu pre deti, ktorá je už aj teraz limitná, ako aj objem zelene na
školskom dvore.
Predsedníčka Rady rodičov (RR) MUDr. Hercová - pýtala sa na nevysporiadané
pozemky ZŠ na mieste rozšírenia jedálne ZŠ.
Poslanec Németh – na týchto pozemkoch sú plomby v prospech školy/obce a sú síce
vo vlastníctve jednotlivcov (osôb), ale nemôžu s nimi nakladať.
Predsedníčka RR MUDr. Hercová - pýtala sa ešte na riešenie telocvične pri
nadstavbe blokov A a B.
Poslanec JUDr. Vozár – štúdia predpokladá opláštenie multifunčného ihriska, kde by
vznikla ďalšia telocvičňa, ktorá by sa tiež dala prepojiť s existujúcou telocvičňou.
Alternatívna možnosť je postaviť novú telocvičňu v areáli „ZŠ - Biely dom“.
Pani riaditeľka ZŠ – lepšie sa javí telocvičňa v súčasnom areáli školy, keďže
presúvanie cez cestu nie je ideálne.
Predseda RŠ – súhlasí, z bývalej jedálne RD by bolo lepšie vytvoriť nový blok
s triedami, ako telocvičňu.
Poslanec Mgr. Fehér - načrtol myšlienku, že pred časom sa hovorilo o prepojení
blokov A a B do tvaru „U“ zo strany Školskej ulice, čím by sa získali ďalšie triedy.
Poslanec Németh – ak sa rozhodneme pre určitú alternatívu, je možnosť podpory
štátu a BSK a uchádzanie sa o dotácie. Preto treba byť projekčne pripravený.
Predseda RŠ – z doteraz vypovedaného sa javí, že projekt prístavby jedálne
a nadstavby A a B je už reálne pripravený. Ďalej je pripravený projekt opláštenia
multifunkčného ihriska a treba pripraviť projekt zbúranie bývalej jedálne RD.
Poslanec RNDr. Paľaga – netreba zabúdať, že sa nestavajú kancelárie, ale priestory
školy – či je areál ZŠ podľa štandardov nadimenzovaný na taký počet detí
(pravdepodobne nie).

Poslanec JUDr. Vozár – „ZŠ - Biely dom“ sa kupoval aj kvôli jeho rozsiahlemu
pozemku, ktorým sa vlastne zväčšuje celkový areál ZŠ. Pri výpočte celkovej kapacity
by sa pri projektovaní malo počíta aj s areálom „ZŠ - Biely dom“.
Poslanec Németh – projektanti museli narábať v projekte s povolenými počtami a ak
sa rozhodneme stavať úplne novú školu, bude treba riešiť problémy umiestnenia detí
do dokončenia novej školy.
Poslanec Bc. Jurczazak – prepojenie škôl a plánované otvorenie Školskej ulice môže
byť kvôli doprave problematické.
Poslanec Németh – súčasný stav považuje za viac ohrozujúci (otáčanie vozidiel), ako
plánované otvorenie Školskej.
Poslanec JUDr. Vozár – je tu vždy možnosť osadenia retardérov pre zníženie
celkovej rýchlosti.
Poslanec Mgr. Fehér – retardéry by mali byť podľa STN, napríklad ako tie
s prechodom pre chodcov.
Člen RŠ Ing. Ličák – o týchto veciach diskutovala v minulosti aj RŠ, upozornil na
riziko zvýšenia frekvencie prechodu áut.
Poslanec Németh – situáciu vyhodnocovali aj odborníci na dopravu, pričom
napríklad pri otáčaní áut a vracaní sa vzniká väčšie nebezpečenstvo, ako pri
plynulom prejazde.
Poslanec JUDr. Vozár – ak sa nájdu peniaze na nový školský areál, nájdu sa peniaze
aj na nadchod nad Školskou ulicou.
Poslanec Németh – ak sa aj Školská ulica otvorí, nebude to v režime tranzitu, ale len
na povolenie od obce (ako na ulici Pri hrádzi).
Poslanec Németh – obec vlastní vo svojom katastri cca. 70 ha pôdy. Obec má stále
možnosť zmeniť ÚPO, aby bola možná na takto vzniknutých pozemkoch stavba
novej školy, proces je ale zdĺhavý (cca 2 roky), plus následná realizácia – celkovo asi
4-5 rokov na stavbu novej školy.
Pani riaditeľka ZŠ – krajné riešenie je vybavenie školského obvodu, kam by autobus
dovážal a privážal deti, ak kapacita nebude.
Predsedníčka RR MUDr. Hercová – majú poslanci informáciu, ktoré lokality by boli
pre novú školu vhodné?
Poslanec Mgr. Fehér – v podstate všade okolo súčasnej zastavanej obce, bolo by
treba zistiť, kde sú najbližšie takéto pozemky. Z príspevku za rozvoj by sa dali
nejaké financie v budúcnosti uvoľniť, ale určite nie na celú novú školu.
Predsedníčka RR MUDr. Hercová – bolo by dobré ponechať nejaký pozemok vo
vlastníctve obce do budúcnosti.

Poslanec Németh – okolo 20 developerských projektov bolo zastavených.
V budúcnosti sa ráta s nárastom obyvateľov až na 13.000 (súčasne cca 7.000,
s neprihlásenými občanmi cca. 8.500). Obec má napríklad pozemok pri telefónnej
ústredni (prístup z Košariskej a Krajnej), otázka je, či je pozemok ideálny.
Pani riaditeľka – výstavba novej školy by tiež mohla postupovať etapovito.
Poslanec Németh – jeden člen stavebnej komisie prisľúbil pomoc pri plánovaní
takýchto vecí.
Poslanec JUDr. Vozár – Areál PD Úsvit má cca. 0.6 ha, na novú školu by bolo treba
minimálne 1 ha.
Poslanec RNDr. Paľaga – je potrebné riešiť obe alternatívy – rozširovanie ZŠ aj novú
školu. Dáva do diskusie otáznik, čo so Školskou ulicou, keď je snaha zjednotiť areál
súčasnej ZŠ. V horizonte nasledujúcich rokov je potrebné sa zaoberať víziou úplne
novej školy, vzhľadom na nárast obyvateľov.
Pani riaditeľka ZŠ - pripomenula, že s narastajúcim počtom žiakov stále narastajú
problémy s delením žiakov do tried.
Poslanec Bc. Jurczazak – Koľko tried ZŠ využíva ZUŠ?
Pani riaditeľka ZŠ – ZUŠ používa aktuálne 5-6 tried z priestorov ZŠ, ale v týchto
triedach sa dopoludnia normálne učí. Takisto ŠKD mala predtým aj herňu
a spoločenskú miestnosť, v súčasnosti nemá žiadnu takúto miestnosť.
Člen RŠ Ing. Ličák - opýtal sa na parkovanie pri „ZŠ - Biely dom“.
Poslanec Németh – všetky tieto náležitosti sú v projekte rekonštrukcie, takisto sa
musí rozšíriť prístupová cesta pre pozemky súkromných vlastníkov.
Poslanec Mgr. Fehér – autá môžu vykladať deti aj pri Parku M. R. Štefánika, keďže
je to kľudná zóna.
Uznesenie:
RŠ si vypočula názory a plány poslancov OZ ohľadom možných riešení rozšírenia
kapacity ZŠ a Školskej jedálne. RŠ bude aj v budúcnosti aktívne spolupracovať
a vyjadrovať sa k návrhom a projektom obce Dunajská Lužná a taktiež prizývať
poslancov na rokovanie RŠ k tejto dôležitej téme.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8: Rôzne – diskusia – podnety
Nikto z prítomných nepredložil žiadny podnet.

Bod 9: Záver a ukončenie zasadnutia
Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ a všetkým prítomným hosťom za plodnú
diskusiu a vyjadril nádej, že tak členovia RŠ, ako aj poslanci OZ a vedenie obce
Dunajská Lužná budú v budúcnosti pracovať na zlepšení aktuálnej situácie a rozvoji
ZŠ. Po výzve predsedu RŠ poslanec RNDr. Paľaga pozval prítomných na Obecnú
konferenciu („Oko“) dňa 23. 3. 2019 o 16.00 v B bloku ZŠ na diskusiu s verejnosťou
k plánovaným témam o živote v obci Dunajská Lužná (dopravné riešenia, verejné
osvetlenie, nová škola).
Predseda RŠ ukončil XX. zasadnutie RŠ. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční
prebehne pravdepodobne v priebehu mája 2019.

V Dunajskej Lužnej, 18. 03. 2019
Zapísal: Ing. Jozef Kundlák
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda Rady školy

