
 

 

 

Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

X. zasadnutie Rady školy  

26. 06. 2017 (18.00 hod.)  

Účasť: 

Prítomí: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mária Hrajnohová, Mgr. Nadežda 

Hrančová, Mgr. Galina Jendželovská, , Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, 

Ing. Michaela Luteránová, Eva Marková,  

Ospravedlnení: Andrej Blizniak, Katarína Kučerová, Valéria Mosná 

Pozvaní:  

 1. PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná 

 2. PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec OZ Dunajská Lužná a predseda Komisie pre 

školstvo, kultúru, mládež a šport pri OZ Dunajská Lužná 

(Prezenčná listina – Príloha č. 1)  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

2. Informácia o plnení uznesení z IX. zasadnutia RŠ  

3. Informácia k záveru školského roku 2016/2017 a o prázdninách 

4. DOD a Deň ZŠ Dunajská Lužná – zhodnotenie nového podujatia 

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

rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o stave rozšírenia kapacity ZŠ 

o novú budovu a podporné stanovisko RŠ 

6. Rôzne – diskusia – podnety 

7. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

V zmysle ustanovenia §24 ods. 15 zákona č.596/ 2003 Z. z. je zasadnutie orgánu 

školskej samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou 

hlasov všetkých členov nerozhodne inak.  

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

X. zasadnutie rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“) 

otvoril predseda Rady školy JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak (ďalej len „predseda RŠ“). 

Privítal prítomných na zasadnutí RŠ, zvlášť prítomných hostí: pani riaditeľku ZŠ - 

PaedDr. Ivetu Slobodníkovú a poslanca OZ Dunajská Lužná a predsedu Komisie pre 



 

 

 

školstvo, kultúru, mládež a šport pri OZ Dunajská Lužná – PaedDr. Juraja Jánošíka. 

Zároveň pretlmočil ospravedlnenie neprítomných členov RŠ.  

Predseda RŠ konštatoval, že RŠ je uznášaniaschopná. 

Predseda RŠ navrhol za zapisovateľku na X. zasadnutí RŠ členku RŠ - Ing. Michaelu 

Luteránovú. 

 

Uznesenie: RŠ schvaľuje za zapisovateľku členku RŠ – Ing. Michaelu Luteránovú. 

 

Hlasovanie:  

Za – 7  

Proti – 0  

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

Predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak oboznámil prítomných s bodmi programu 

X. zasadnutia RŠ a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k doplneniu programu. Za 

doplnenie programu bol samotný predseda RŠ, ktorý navrhol ako nový bod 3: 

„Informácia a príspevok PaedDr. Juraja Jánošíka o jeho kandidatúre za poslanca 

BSK vo vzťahu k ZŠ Dunajská Lužná“. Pôvodné body programu s číslami 3 až 7 by 

sa tým stali bodmi 4 až 8.  

 

Uznesenie: RŠ schvaľuje upravený program zasadnutia 

 

Hlasovanie:  

Za – 8 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

Program X. zasadnutia RŠ bol schválený.  

Bod 2: Informácia o plnení uznesení z VIII. zasadnutia RŠ  

 

Predseda RŠ informoval členov RŠ, že úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení z IX. 

zasadnutia RŠ, konkrétne: účasť predsedu a podpredsedu RŠ v pracovnej komisii 

obce pri obhliadke budovy RD Úsvit, realizácia výberového konania na obsadenie 

funkcie riaditeľa ZŠ v Dunajskej Lužnej a realizácia Dňa ZŠ v Dunajskej Lužnej, 

boli splnené.  

Uznesenie: RŠ berie na vedomie informáciu, že uznesenia z predchádzajúceho IX. 

zasadnutia RŠ boli splnené. 

 

Hlasovanie:  

Za – 8 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  



 

 

 

 

Bod 3: Informácia PaedDr. Juraja Jánošíka o jeho kandidatúre na poslanca BSK vo 

vzťahu ku ZŠ v Dunajskej Lužnej 

PaedDr. Juraj Jánošík poďakoval za možnosť prihovoriť sa členom RŠ. Poďakoval aj 

za výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ, nakoľko RŠ odporučila 

ako kandidáta na vymenovanie na ďalšie funkčné obdobie doterajšiu pani riaditeľku 

ZŠ - PaedDr. Ivetu Slobodníkovú. Podľa neho ZŠ pod vedením PaedDr. Ivety 

Slobodníkovej v predchádzajúcich jej funkčných obdobiach urobila veľký pokrok, 

o čom svedčí aj dnešok. Poďakoval sa aj RŠ a predsedovi RŠ za profesionálny 

prístup pri činnosti RŠ. Informoval, že voľby do VÚC boli vyhlásené predsedom NR 

SR na deň 04. 11. 2017, budú jednokolové a v obvode, v ktorom bude kandidovať za 

poslanca do BSK, budú volení 2 poslanci. Obvod zahŕňa spolu 9 okolitých obcí. 

Kandiduje preto, že ako šéf BFZ spolupracuje so župou a jej predstaviteľmi. Svojím 

poslaneckým mandátom chce využiť predovšetkým možnosti získať pre tento 

volebný obvod financie na rôzne projekty, súvisiace s dopravou, školstvom a 

kultúrou. V predchádzajúcich týždňoch komunikoval so starostami okolitých obcí, 

ktorí mu vyjadrili podporu. Bol účastní aj spoločného stretnutia riaditeľov ZŠ 

okolitých obcí. V rámci vízie výkonu svojho mandátu, keď bude zvolený za poslanca 

BSK, pričom kandiduje ako nezávislý, vidí veľké možnosti pomôcť aj školstvu, 

konkrétne aj ZŠ v Dunajskej Lužnej, na ktorej ako učiteľ strávil 6 rokov. Projekty sa 

dajú realizovať rôzne (knižky, didaktické pomôcky, tábory, zateplenie školy, 

chodníky, cesty a iné).  

Následne PaedDr. Juraj Jánošík zodpovedal na otázky 3 členov RŠ. V závere ešte raz 

poďakoval za možnosť príhovoru členom RŠ a požiadal o ich podporu. Predseda RŠ 

sa s PaedDr. Jurajom Jánošíkom rozlúčil slovami, že po jeho úspešnej voľbe za 

poslanca BSK bude určite aj v budúcnosti pozvaný na zasadnutie RŠ, aby tak 

realizoval svoj poslanecký mandát najmä vo vzťahu ku ZŠ v Dunajskej Lužnej. 

 

Uznesenie: RŠ berie na vedomie informáciu PaedDr. Juraja Jánošíka, predsedu 

Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport pri OZ a poslanca OZ v Dunajskej 

Lužnej, o jeho kandidatúre za poslanca BSK a o jeho prípadnom výkone mandátu 

poslanca vo vzťahu ku ZŠ v Dunajskej Lužnej. 

 

Hlasovanie:  

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

  

Bod 4: Informácia k záveru školského roku 2016/2017 a o prázdninách 

Riaditeľka ZŠ - PaedDr. Iveta Slobodníková (ďalej len „riaditeľka ZŠ“) v úvode 

svojho príhovoru poďakovala členom RŠ za dôveru, ktorú jej dali pri výberovom 



 

 

 

konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ na roky 2017 – 2022, keďže ju odporučili 

ako kandidátku na vymenovanie. Informovala, že do 1. ročníka ZŠ je prihlásených 

spolu 137 detí, z toho bolo zahlásených 21 odkladov nástupu dieťaťa. ZŠ by teda 

mala mať od septembra 2017 spolu 116 prvákov, pričom 2 žiaci budú vykonávať 

školskú dochádzku v zahraničí, 1 dieťa je začlenené, u 1 dieťaťa doručili rodičia pri 

zápise čestné prehlásenie o kolaudácii stavby (bydliska) v priebehu roka 2017, 1 

prvák nemá trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej (prijatý bol z dôvodu, že ZŠ navštevuje 

už jeho starší súrodenec). To v konečnom dôsledku znamená, že 111 prvákov je 

s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej. 

Veľmi dôležitou informáciou od riaditeľky ZŠ bolo, že napriek snahe a úvahe 

v predchádzajúcich týždňoch hovoria výsledky prijímacích pohovorov žiakov 5. 

ročníka jasnou rečou, že z tohto ročníka odíde v ďalšom školskom roku do iných 

škôl len 16 žiakov. Znamená to, že z terajšieho počtu 76 žiakov v troch triedach 5. 

ročníka ostáva 60 žiakov, preto nie je možné z 3 doterajších tried vytvoriť 2 zlúčené 

triedy. Z toho vystáva potreba, že pri odchode 3 tried deviatakov a zrušení 2.D triedy 

po Veľkej noci je nutné hľadať priestor pre jednu triedu, nakoľko prváckych tried 

bude spolu 5. Z tohto dôvodu bude potrebné osloviť štatutára – Obec Dunajská 

Lužná – ohľadne riešenia týchto priestorových kapacít. 

Riaditeľka ZŠ ďalej informovala, že vo štvrtok 29. 06. 2017 sa uskutoční oceňovanie 

žiakov za olympiády a rôznu reprezentáciu školy na súťažiach, pričom účasť na 

tomto oceňovaní prisľúbil aj predseda RŠ. Na ceny sa minulo spolu 800 Eur. Žiaci, 

ktorí dosiahli prospech so samými jednotkami, budú ocenení pri slávnostnom 

zhromaždení ZŠ na konci školského roka dňa 30. 06. 2017. Tajomníčka ZŠ Mária 

Hrajnohová rozposlala pozvánky na slávnostné ukončenie školského roka starostovi, 

prednostke OcÚ, poslancom OZ a predstaviteľom cirkvi. Pani riaditeľka osobne 

pozvala aj všetkých členov RŠ. K tomuto dátumu učitelia a zamestnanci ZŠ finišujú 

so spracovaním agendy a hodnotenia školského roka 2016/17.  

 

Uznesenie: RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ – PaedDr. Ivety 

Slobodníkovej k záveru školského roku 2016/17 a k prázdninám. 

RŠ prijala dôležitú informáciu, že napriek snahe vytvoriť pre budúci školský rok 

2017/18 totožný počet tried ako v tomto školskom roku (30), nie je možné vytvoriť 

plánované 2 triedy v budúcom 6. ročníku ZŠ. Preto plánovaný počet tried v novom 

školskom roku 2017/18 oproti terajšiemu presahuje naplnenú kapacitu o 1 triedu. 

Z tohto dôvodu RŠ vyzýva Obec Dunajská Lužná ako zriaďovateľa ZŠ k vyjadreniu, 

či bude možné využiť už od septembra 2017 priestory terajšej budovy RD Úsvit, 

ktorá má byť odkúpená do majetku obce práve pre účely školského zariadenia. 

Alternatívne RŠ na základe informácie od vedenia ZŠ navrhuje urýchlenú 

rekonštrukciu potrubia na čelnej strane v bloku B (učebňa pri bufete), čím by sa 

z týchto priestorov odstánila doterajšia vlhkosť a tento priestor by sa využil ako malá 

trieda. 



 

 

 

RŠ žiada Obec Dunajská Lužná o vyjadrenie k vyššie uvedeným skutočnostiam v čo 

najkratšom možnom čase, najneskôr do 31. 07. 2017 na adresu Základnej školy 

v Dunajskej Lužnej, zastúpenej riaditeľkou PaedDr. Ivetou Slobodníkovou. 

 

Hlasovanie: 

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod 5: Deň ZŠ Dunajská Lužná - zhodnotenie nového podujatia 

Predseda RŠ predložil prítomným písomné zhodnotenie nového podujatia s názvom 

„Deň ZŠ Dunajská Lužná“, ktorý sa v priestoroch areálu ZŠ uskutočnil v piatok 23. 

06. 2017. V tomto zhodnotení uviedol, že pre celkový výsledok podujatia bola 

dôležitá skutočnosť, že pre bezpečnosť žiakov a pre nepriaznivé búrkové počasie 

došlo k presunu veľkej časti bodov programu podujatia do priestorov telocvične. 

Telocvičňa síce priestorovo postačovala pre všetkých žiakov ZŠ, ale nie je vhodná 

z hľadiska klimatizácie a vetrania. Žiakom sa program podujatia páčil, najmä súťaž 

zručností a vedomostí „Učitelia – rodičia – deviataci“, ktorá bola zaujímavým 

oživením a sprestrením. Krásne boli aj vystúpenia žiakov ZŠ, či už v zoskupení 

Mažoretiek, Klimo Dance studio, FS Prvosienka, ZUŠ alebo vystúpenie troch 

generácií Baňasovcov. Predseda RŠ v tomto zhodnotení v závere uviedol aj návrh 

prípravy a priebehu budúceho ročníka. Vyzdvihol aj pomoc firmy Promo activity  

s. r. o., Dunajská Lužná, ktorá postavila pódium (naviac počas prázdnin organizuje 

v priestoroch areálu ZŠ aj podujatie Školský festival). 

V rámci diskusie riaditeľka ZŠ uviedla, že pri pedagogickej porade učiteľov zazneli 

pochvalné slová na podujatie a aj návrhy podujatie situovať do mesiaca máj, keď ešte 

nemajú učitelia toľko štatistických povinností, a tiež posunúť program kvôli rodičom 

na poobedie alebo večer. Samotným žiakom sa podujatie páčilo a súťaže ich zaujali. 
 

Počas tohto bodu programu zo zasadnutia RŠ odišla z dôvodu pracovných povinností 

členka RŠ – p. Mgr. Galina Jendželovská. 

 

Uznesenie: RŠ berie na vedomie zhodnotenie Dňa ZŠ, písomne vypracované 

predsedom RŠ. Zároveň RŠ navrhuje, aby sa s prípravou budúceho ročníka začalo na 

konci kalendárneho roku 2017, pričom podujatie by sa mohlo uskutočniť na konci 

mája, prípadne začiatkom júna 2018 a program pre rodičov by mal byť situovaný na 

popoludňajší, resp. večerný čas. 

 

Hlasovanie: 

Za – 7 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

  

Bod 6: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej 

a strategický rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o stave rozšírenia 

kapacity ZŠ o novú budovu a podporné stanovisko RŠ 



 

 

 

 

Predseda RŠ v tomto stálom bode zasadnutí RŠ členom RŠ predstavil chronologicky 

všetky úkony a skutočnosti, ktoré sa stali od posledného zasadnutia RŠ na konci 

apríla 2017, na ktorom podpredseda RŠ p. Andrej Blizniak informoval o možnosti 

prenájmu budovy RD Úsvit pre potreby obce na účely školského zariadenia.  

Predseda RŠ informoval, že sa spolu s podpredsedom RŠ zúčastnili na začiatku mája 

2017 obhliadky budovy a areálu RD Úsvit v rámci pracovnej komisie, vytvorenej 

uznesením OZ v Dunajskej Lúžnej zo dňa 25. 04. 2017. Predseda RŠ sa následne dňa 

30. 05. 2017 zúčastnil zasadnutia OZ v Dunajskej Lužnej, na ktorom vystúpil v mene 

RŠ, pričom za všetkých členov RŠ vyjadril podporu obecným predstaviteľom pri 

získaní predmetnej budovy na účely rozšírenia kapacít ZŠ. Na tomto zasadnutí 

prijalo OZ uznesenie o vypracovaní znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej 

hodnoty nehnuteľnosti a o preverení možností získania úveru na financovanie 

možnej kúpy areálu PD Úsvit. Aktuálne predseda RŠ telefonicky v dnešný deň  

(26. 06. 2017) od starostu obce Dunajská Lužná p. Štefana Jurčíka zistil, že obec už 

má vypracovaný znalecký posudok a zároveň analýzy úveru z niekoľkých bankových 

spoločností. 

V diskusii členovia RŠ spoločne konštatovali, že ide o jedinečnú príležitosť v dosť 

veľkej miere vyriešiť vážny nedostatok priestorových kapacít ZŠ, a to aj z hľadiska 

celkového pozemkového areálu. Rozširovanie plánovanou nadstavbou bloku A a B je 

„beh na dlhú trať“, zväčší sa len počet tried, nezväčší sa priestor areálu školy, pričom 

demografický vývoj jednoznačne hovorí o zvyšujúcom sa počte žiakov ZŠ.  

 

Uznesenie: RŠ berie na vedomie informáciu, ktorú členom RŠ podal predseda RŠ o 

doterajšom priebehu rokovaní o odkúpení budovy a areálu PD Úsvit do vlastníctva 

obce Dunajská Lužná na účely školského zariadenia, keďže predseda RŠ bol členom 

pracovnej komisie pri obhliadke budovy, zúčastnil sa zasadnutia OZ v Dunajskej 

Lužnej dňa 30. 05. 2017, kde vystúpil s podporným príspevkom za celú RŠ a zároveň 

vyžiadal dnes telefonickú informáciu od starostu obce o aktuálnej situácii 

v predmetnej veci. 

RŠ podporuje všetky kroky OZ v Dunajskej Lužnej pri kúpe tejto budovy, čím by sa 

z veľkej časti vyriešil kapacitný problém priestorov ZŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 7 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod 7 : Rôzne- diskusia- podnety 

 

Riaditeľka ZŠ informovala, že ŠKD bude mať v budúcom školskom roku spolu 12 

oddelení, ktoré sú finančne pokryté z rozpočtu školy. 

Členka RŠ - Mgr. Nadežda Hrančová položila otázku, či vedenie ZŠ plánuje 

vyrovnať trávnatú plochu v areáli ZŠ. 



 

 

 

Tajomníčka ZŠ - Mária Hrajnohová uviedla, že ZŠ nemá financie na zakúpenie hliny 

na toto vyrovnanie terénu. 

Riaditeľka ZŠ potvrdila, že vyčlenené financie na tento zámer školy nie sú, resp. ZŠ 

nedisponuje financiami na zakúpenie tak veľkého počtu m3 hliny. Vie však 

o iniciatíve rodičov terajšieho 2. ročníka, ktorí sú ochotní v rámci dobrovoľníctva 

navezenú hlinu vyrovnať. 

 

Uznesenie: RŠ navrhuje vedeniu školy zverejniť na webovej a facebookovej stránke 

ZŠ záujem školy o poskytnutie prebytočnej hliny z rôznych výkopových prác 

fyzických alebo právnických osôb, a to za účelom vyrovnania priestorov školského 

dvora. 

 

Bod 8: Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Predseda RŠ - JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval všetkým členom RŠ za ich 

aktívnu účasť na jubilejnom X. zasadnutí RŠ. Zasadnutie RŠ zakončil myšlienkou, že 

praje všetkým oddych počas letných prázdnin a v čase dovoleniek a teší sa na 

stretnutie v septembri, už v novom školskom roku 2017/18. 

  

 

 V Dunajskej Lužnej, 26. 06. 2017  

 

 Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová  

 

 

 

 


