
 

 

 

Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

XI. zasadnutie Rady školy  

25.09. 2017 (18.00 hod.)  

  

Účasť: 

Prítomí: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mária Hrajnohová, Katarína Kučerová, Mgr. 

Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Michaela Luteránová, Valéria Mosná, 

Mgr. Adriana Vláčilová 

 

Ospravedlnení: Andrej Blizniak, Mgr. Galina Jendželovská, Eva Marková 

Pozvaní:  

 1. PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná 

  

(Prezenčná listina – Príloha č. 1)  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

2. Informácia o ukončení členstva v RŠ a doplňujúcej voľbe zástupcu rodičov 

3. Informácia o plnení uznesení z X. zasadnutia RŠ 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2016/2017 

5. Informácia k začiatku školského roka 2017/2018 (hlavné úlohy ZŠ v mesiacoch 

september/október 2017) 

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

rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu kúpy budovy PD Úsvit pre 

potreby rozšírenia kapacity ZŠ)  

7. Rôzne, diskusia, podnety 

- Multifunkčné ihrisko v objekte ZŠ (postrehy z jeho užívania, nutnosť riešenia 

správcu) 

8. 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  

XI. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná otvoril predseda rady 

školy pán JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak. Privítal prítomných, zvlášť pozvaného hosťa 

pani riaditeľku základnej školy PaedDr. Ivetu Slobodníkovú. Za zapisovateľku na 

XI. zasadnutí RŠ bola prítomnými členmi RŠ odhlasovaná Ing. Michaela 

Luteránová.  

  

Hlasovanie:  

Za: 7  

Proti: 0  

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

Predseda RŠ pán JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak navrhol doplniť do programu XI. 

zasadnutia RŠ pred súčasný bod 4 nový bod – „Stanovisko Rady školy k návrhu 

VZN o čiastočnej úhrade nákladov ŠKD“. Ďalšie body budú oproti pôvodnému 

návrhu programu posunuté o +1. 

Uznesenie:  

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

RŠ schvaľuje upravený program zasadnutia, doplnený o nový bod č. 4: „Stanovisko 

RŠ k návrhu VZN o čiastočnej úhrade nákladov ŠKD...“ 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania:  

  

Program XI. zasadnutia Rady školy bol schválený.  

  

 

Bod 2: Informácia o ukončení členstva v RŠ a doplňujúcej voľbe zástupcu 

rodičov. 

 

Predseda RŠ informoval prítomných členov o skutočnosti, že ku dňu 3. 9. 2017 v 

zmysle ustanovenia § 25 ods. 12 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve /ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z."/ a podľa čl. 5 

ods. 6 písm. e) Štatútu Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná skončilo 

členstvo Mgr. Nadeždy Hrančovej, zvolenej zástupkyne rodičov Rade školy pri 

Základnej škole Dunajská Lužná /"...dieťa zvoleného zástupcu prestane byť žiakom 

školy"/. 

Z tohto dôvodu v zmysle § 25 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v spojení s 

ustanovením § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení organizačnom a finančnom zabezpečení, a v zmysle čl. 6 Štatútu Rady školy 



 

 

 

vyzval predseda RŠ rodičov, ktorí majú záujem podporiť svojou činnosťou 

a členstvom RŠ, aby sa elektronicky prihlásili prostredníctvom odkazu na školskej 

webstránke.  

Doplňujúce voľby do RŠ sa uskutočnili po plenárnom zasadnutí ZRPŠ dňa 20. 09. 

2017, pričom počtom 130 hlasov (celkovo 131 hlasov, 1 neplatný) bola za členku RŠ 

ako zástupca rodičov zvolená p. Mgr. Adriána Vláčilová.  

Predseda RŠ zároveň informoval, že telefonicky p. Mgr. Nadežde Hrančovej 

poďakoval za jej členstvo a doterajšiu aktívnu činnosť v RŠ.  

Uznesenie:  

RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o ukončení členstva v RŠ p. Nadeždy 

Hrančovej a o doplňujúcej voľbe zástupcu rodičov, v ktorej bola zvolená p. Mgr. 

Adriána Vláčilová. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

  Bod 3: Informácia o plnení uznesení z X. zasadnutia RŠ 

 

Z uznesenia X. zasadnutia RŠ z bodu č. 7 o poskytnutí prebytočnej zeminy 

z výkopových prác na vyrovnanie terénu školského dvora informoval predseda RŠ, 

že bolo splnené. Počas letných prázdnin vedenie školy zrealizovalo úpravu školského 

dvora a iné potrebné úpravy a opravy v areáli školy. 

 

Uznesenie:  

RŠ berie na vedomie informáciu o splnení uznesení z predchádzajúceho X. 

zasadnutia RŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 4: Stanovisko RŠ k návrhu VZN Obce Dunajská Lužná, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková dala RŠ na zváženie návrh zmeny VZN, 

týkajúceho sa príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD a stotožňuje sa 

s návrhom ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) návrhu VZN takto: „b) 14 eur, ak zákonný 



 

 

 

zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.“ 

 

Uznesenie :  

 

RŠ podporuje iniciatívu riaditeľky ZŠ na zmenu VZN, týkajúceho sa príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov ŠKD a stotožňuje sa s návrhom ustanovenia § 5 ods. 1 

písm. b) návrhu VZN: “ b) 14 eur, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a 

predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.“ 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 5: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2016/2017 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková oboznámila prítomných členov Rady 

školy s informáciou, že aktuálny termín vypracovania predmetnej správy pre 

zriaďovateľa je 15. október 2017. Niektoré položky správy sa momentálne 

aktualizujú, pretože vedenie školy čakalo na výsledky komisionálnych skúšok. 

Kompletnú správu odošle pani riaditeľka členom RŠ elektronicky, pričom ju RŠ 

môže pripomienkovať.  

 

Uznesenie:  

RŠ berie na vedomie informáciu od riaditeľky ZŠ, že výročná správa bude 

vypracovaná do zákonom stanovenej lehoty, t. j. do 15. 10. 2017. RŠ schvaľuje 

postup, že po jej vypracovaní a doručení Rade školy predseda RŠ elektronicky 

doručí predmetnú výročnú správu členom RŠ na oboznámenie sa s ňou. Predseda 

zároveň vyzve členov na jej prípadné pripomienkovanie a na elektronické hlasovanie 

ohľadom schválenia tejto výročnej správy, ktorú následne predloží v zákonnom 

termíne riaditeľka ZŠ zriaďovateľovi ZŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 6: Informácia k začiatku školského roka 2017/2018 (hlavné úlohy ZŠ 

v mesiacoch september/október 2017) 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková oboznámila prítomných so 

skutočnosťou, že začiatok školského roka je vždy hektický, vrátane veľkého 



 

 

 

množstva administratívy. Slávnostné otvorenie školského roka bolo rozdelené na dve 

časti. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie, páčilo sa to aj rodičom, že prváci mali 

otvorenie školského roka zvlášť. 

 

 

Aktivity na september a október: 

 Floorbalový turnaj v Stupave 

 Meranie a diagnostika Prof-orient – profesionálna orientácia deviatakov 

s vyhodnotením výsledkov 

 Premenovanie žiackeho parlamentu na žiacku radu - prvé aktivity na začiatku 

nového školského roka, a to: prijatie nových členov, zorganizovanie zbierky 

Biela pastelka 

 Návšteva nevidiacich v našej škole ako poďakovanie za vyzbierané finančné 

prostriedky 

 Testovanie T5, dátum 22.11. 2017, pričom II. stupeň má riaditeľské voľno 

 Projekt elektronického testovania do 6.11. 2017 - odosielanie zoznamov 

žiakov 

 Divadelné predstavenie pre žiakov piateho ročníka a 7.A - LUDUS 

 Múzeum dopravy - žiaci deviateho ročníka 

 Fotenie prvákov, deviatakov na tablá, nových zamestnancov 

 Objednávanie mikín a tričiek pre deviatakov 

 Distribúcia vzdelávacích poukazov na krúžky 

 Harmonogram krúžkov 

 Harmonogram telocvične 

 Spracovanie a aktualizácia rozvrhov 

 EDU zbery, výkazy 

 Údaje do centrálneho registra, porovnávanie a úprava zmien 

 Oslovenie žiakov študujúcich v zahraničí, potvrdenia o návšteve školy 

 Ukončenie komisionálnych skúšok 

 Vypracovanie programov pre začlenených žiakov (36 začlenených, vyše 80 

ŠVVP) 

 Vypracovanie delení žiakov na skupiny 

 Delenie žiakov na cudzie jazyky - anglický jazyk 

 Korekcia webu 

 Školský vzdelávací program 

 Plán kontinuálneho vzdelávania 

 Školenia BOZP zamestnancov 

 Kurz pre cudzincov - niektorí žiaci neovládajú dobre slovenský jazyk 

 Doučovanie cudzincov 

 Do 29.9. 2017 rozpočet ŠKD 

 Písomne požiadať ekonomický úsek OÚ DL o posun termínu na predloženie 

rozpočtu ZŠ  

 Spolupráca so psychológom s PPPaP v Senci - 5. ročník 



 

 

 

 Odoslanie správ na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Výchovný program ŠKD 

 

 

 

Uznesenie:  

RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ – PaedDr. Ivety Slobodníkovej 

k aktivitám, ktoré sa uskutočnili na začiatku školského roku 2017/18 (september 

2017).  

RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ, podanú v zmysle ustanovenia § 5 

ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z., a to informáciu: o počte prijatých žiakov, o počte 

tried, o návrhu výchovného programu ŠKD, o návrhu o vykonávaní podnikateľskej 

činnosti školy, o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu. RŠ súhlasí s prednesenými informáciami. 

RŠ podporuje písomný návrh riaditeľky ZŠ, že zašle na OÚ Dunajská Lužná 

(ekonomický úsek) žiadosť o posunutie termínu, týkajúceho sa predloženia rozpočtu 

školy na kalendárny rok 2018, na koniec októbra 2017. V tomto čase už totiž budú 

v rámci prenesených kompetencií štátu dodané informácie z MF SR a MŠ SR 

o navýšení rozpočtu školy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 7: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej 

a strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu kúpy 

budovy PD Úsvit pre potreby rozšírenia kapacity ZŠ) 

 

Predseda RŠ informoval, že aj počas letných prázdnin RŠ urgovala OÚ DL o stave 

a počte žiakov na ZŠ DL a o potrebe nových priestorov pre výchovno-vzdelávací 

proces. Bol vypracovaný pôdorysný návrh, ktorý bol predložený na schválenie OZ 

DL. Ďalej uviedol, že OÚ DL schválil kúpu budovy RD Úsvit pre potreby školského 

zariadenia. Predseda RŠ informoval, že OÚ musí vypracovať kúpnu zmluvu 

a Obecné zastupiuteľstvo Dunajská lužná musí text kúpnej zmluvy schváliť. Obec 

zároveň hľadá spôsob financovania projektu rekonštrukcie budovy družstva. 

 

Uznesenie:  

 

RŠ naďalej podporuje všetky kroky obecných predstaviteľov Dunajskej Lužnej 

k získaniu budovy RD Úsvit pre potreby ZŠ. 

RŠ žiada OÚ Dunajská Lužná, aby zástupcovia RŠ spolu s riaditeľkou ZŠ boli 

prizvaní od začiatku k tvorbe projektu rekonštrukcie predmetnej budovy. 



 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

  Bod 8 : Rôzne – diskusia – podnety 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková informovala členov RŠ, že prijala 

informácie z pedagogického aktívu o dianí na multifunkčnom ihrisku počas letných 

prázdnin, v čase mimo vyučovania a vo večerných hodinách. Navrhuje opätovne sa 

venovať správe multifunkčného ihriska, prípadne aj vykonávaním spoplatneného 

dozoru. 

 

Pani Valéria Mosná informovala členov RŠ, že v najbližšom čase sa zrealizuje 

montáž novej lanovej zostavy na detskom ihrisku v areáli ZŠ. Najvhodnejším 

miestom pre realizáciu bude priestor za E blokom. 

   

  Uznesenie: 

  

RŠ prijala informáciu z aktívu pedagógov, podanú riaditeľkou ZŠ, ohľadom 

nespokojnosti so zistenou činnosťou niektorých detí a mládeže v školskom dvore 

a na multifunkčnom ihrisku mimo školského vyučovania a cez víkendy. 

RŠ považuje za potrebné opätovne a dôslednejšie riešiť správu areálu ZŠ v čase 

mimo vyučovania a počas víkendov, najmä správu multifunkčného ihriska. 

Členovia RŠ sa s konkrétnymi návrhmi riešenia tejto situácie pre zriaďovateľa ZŠ 

vrátia na najbližšom zasadnutí RŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 9 : Záver a ukončenie zasadnutia 

 

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

účasť na XI. zasadnutí RŠ, za ich trpezlivosť a aktivitu. Zvlášť sa poďakoval pani 

riaditeľke ZŠ Dunajská Lužná PaedDr. Ivete Slobodníkovej, ako aj novej členke RŠ 

pani Mgr. Adriane Vláčilovej. 

 

 

  

V Dunajskej Lužnej, 25. 09. 2017  

Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová  


