
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

02. zasadnutie Rady školy  

02. 12. 2019 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ 

  

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Ivana Gallé, MUDr. Miroslava 

Hercová, Mária Hrajnohová, Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek 

Ličák, Mgr. Daniel Mikloško, PhD., Mgr. Adriana Vláčilová, Mgr. Juraj Vydarený 

Ospravedlnení: Mgr. Martina Ceizelová 

Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ, Ing. Tomáš Volenský, člen 

Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport 

 

(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy JUDr. Mgr. 

Pavla Adamčiaka  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

2. Schválenie Štatútu Rady školy 

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej 

školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2018/19 – vyjadrenie RŠ 

4. Informácia o doterajšom priebehu 1. polroku školského roku 2019/20 

a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v decembri 2019 a v januári 2020  

5. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej 

a rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o ideovom zámere nového G bloku ZŠ 

a k vyjadreniu vedenia ZŠ k tomuto projektu – stanovisko RŠ 

6. Rôzne – diskusia – podnety 

7. Záver a ukončenie zasadnutia  

 

 

 

 

 



 Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

  

Predseda RŠ privítal prítomných členov na II. zasadnutí RŠ v roku 2019 a taktiež 

privítal hostí - pani riaditeľku ZŠ PaedDr. Ivetu Slobodníkovú a Ing. Tomáša 

Volenského, člena Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport. Podľa zákona  

č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 

9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. (ďalej len 

„Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.“) pred 2 týždňami prebehlo ustanovujúce 

zasadnutie RŠ, ktorého zápisnica bola dňa 27. 11. 2019 doručená štatutárovi. Týmto 

dátumom bola nová Rada školy zriadená. 

 

Predseda RŠ za zapisovateľa navrhol podpredsedu Rady školy Ing. Jozefa Kundláka. 

  

Uznesenie: 

RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Kundlák) 

 

Predseda RŠ v krátkosti predstavil program aktuálneho zasadnutia. K programu  

nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky, preto dal predseda RŠ o  programe 

hlasovať. 

 

Za program prebehlo hlasovanie nasledovne: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

  

Program 02. zasadnutia RŠ bol schválený. 

 

Predseda RŠ skonštatoval, že zasadnutie RŠ je verejné, keďže členovia nerozhodli 

inak. 

  

 



Bod 2: Schválenie Štatútu Rady školy 

 

Predseda RŠ pripomenul, že na najbližšom zasadnutí RŠ po ustanovení RŠ je 

schvaľovaný Štatút RŠ. Text nového Štatútu poslal členom RŠ emailom. 

Predchádzajúci štatút (2015-2019) zostáva takmer nezmenený. Prispôsobili sa len 

detaily, aby boli v súlade s aktuálnymi zákonnými predpismi a pribudol nový bod      

č. 13 článku 10, ktorý hovorí o možnosti elektronického hlasovania. Tento nový bod  

predseda RŠ prečítal celý. 

 

Prišiel člen RŠ - Mgr. Daniel Mikloško. 

 

Uznesenie: 

RŠ schvaľuje Štatút Rady školy na roky 2019-2023. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

   

Bod 3: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti 

Základnej školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2018/19 – vyjadrenie RŠ 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku školy o zhodnotenie výsledkov a podmienok 

výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/19. Pani riaditeľka informovala 

prítomných, že škola má zo zákona povinnosť každý rok vypracovávať túto správu 

čo najpodrobnejšie, ale zároveň v súlade zo zásadami GDPR. Na pedagogickej 

porade 13. septembra 2019 správu schvaľovalo vedenie školy, starosta obce správu 

podpísal už tiež. 

 

Predseda RŠ prečítal vyjadrenie RŠ k tejto správe a pripomenul, že RŠ schvaľuje 

tento bod teraz kvôli nutnosti tvorby novej Rady školy počas októbra/novembra 2019 

tak, aby ju mohol podpísať už nový predseda RŠ. Zo zaujímavostí tejto správy 

predseda RŠ uviedol napríklad, že v porovnaní s minulosťou prešiel menší počet detí 

na 9-ročné gymnáziá (čo je pre školu pozitívne, pretože nemusí dochádzať k takým 

veľkým úpravám existujúcich tried). Taktiež klesol počet pokarhaní žiakov. Na škole 

nebolo dokázané žiadne používanie drog, takisto škola organizovala preventívnu 

návštevu centra pre drogovo závislých. Pani riaditeľka doplnila, že okrem malého 

množstva žuvacieho tabaku u niektorých detí boli objavené na pozemku školy aj 

vrecúška s neznámou látkou. Z policajnej správy však vyplynulo, že v látke drogy 

našťastie prítomné neboli. 

 



Člen RŠ - Ing. Ličák sa ohľadom žuvacieho tabaku spýtal, či to skončilo a či sa 

našiel zdroj? Pani riaditeľka odpovedala, že škola sa obrátila aj na Obecnú políciu, 

takisto boli vyhlásené oznámenia v školskom rozhlase a škola bude situáciu 

monitorovať. Zdroj sa takisto našiel a bol riešený so štátnou políciou. Pani riaditeľka 

tiež informovala, že podobné priestupky budú aj naďalej riešené prostredníctvom 

polície, aby sa zamedzilo možným konfliktom vedenia školy s rodičmi. 

 

Uznesenie: 

RŠ odporúča zriaďovateľovi – obci Dunajská Lužná – schváliť Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy v Dunajskej Lužnej 

za školský rok 2018/19. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 4: Informácia o doterajšom priebehu 1. štvrťroka školského roka 2019/20 a 

o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v decembri 2019 a v januári 2020 

  

Pani riaditeľka zhodnotila prvý štvrťrok – udiali sa elektronické testovania a 

testovania zručnosti žiakov, športové a tanečné súťaže a olympiády, kde žiaci získali 

popredné miesta.  

 

V decembri a januári sú plánované napr.: návšteva hvezdárne v Hlohovci, 

korčulovanie v Hamuliakove, súťaž v recitácii 1. stupňa, dňa 5. 12. slávnostné 

otvorenie bloku F, chodenie Mikuláša, Mikulášska zbierka sladkostí, mikulášske 

predstavenie v spolupráci s Aktívnou Dunajskou Lužnou, školské kolo pytagoriády 

pre 3. – 9. ročník, chodenie Lucie, dňa 14. 12. vianočný stolnotenisový turnaj, 

vianočný koncert Tomáša Bezdedu, literárne súťaže pre 9. ročník, školské kolo 

dejepisnej olympiády, burza kníh, prezentácia stredných škôl pre rodičov 8. a 9. 

ročníka, besedy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na 

tému Láska a partnerské vzťahy, Deň boja proti násiliu na ženách, beseda 

o kyberšikane a nátlaku, exkurzia do centra pre liečbu drogovo závislých pre 9. 

ročník, výlet do Múzea dopravy, športový turnaj vo vybíjanej, návšteva 

prírodovedeckého múzea a čokoládovne vo Viedni. 

 

Vedenie školy tiež monitoruje, ktoré triedy sa daných aktivít zúčastňujú. Predseda 

RŠ sa poďakoval pani riaditeľke za obsiahly súhrn a spýtal sa, či je spätná väzba 

rodičov na aktivity a (ne)prítomnosť na nich. Pani riaditeľka odpovedala, že áno,  

vždy to závisí aj od triedneho učiteľa a vedenie má o aktivitách prehľad. 



Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ o doterajšom priebehu 1. štvrťroka 

školského roka 2019/20 a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v decembri 2019 a 

v januári 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a 

rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o ideovom zámere nového G-bloku ZŠ a 

k vyjadreniu vedenia ZŠ k tomuto projektu – stanovisko RŠ 

  

Predseda RŠ otvoril túto tému ako pokračovanie diskusií predchádzajúcich mesiacov, 

aktuálne so zameraním sa na plánovanú výstavbu bloku G. Keďže 12. 12. je 

plánované najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ), Rada školy chce včas 

informovať poslancov a vedenie obce o svojom postoji k problematike. 

 

Na svojom poslednom zasadnutí (septembri 2019) predchádzajúca RŠ zaujala  

stanovisko k rozširovaniu priestorov školy (F - blok), ktorý už funguje, pričom je 

potrebné pokračovať v rozširovaní kapacity školy. Demografický vývoj počtu detí  

hovorí o tom, že vzhľadom na dostavbu časti Green Village a aj ďalšie nové lokality 

obce pre školský rok 2020/21 je počet prvákov plánovaný na 123 (6 tried), pričom 

odchádzajú 3 deviatacke triedy. Tým pádom budú chýbať 3 triedy (mali by byť 

vykryté elokovaným pracoviskom MKS). V januári 2020 bude potrebné preto dať 

výzvu obci na naplánovanie elokovaného pracoviskav MKS, aby sa jeho príprava 

stihla do začiatku školského roka 2020/21. 

 

Ďalej čísla demografického vývoja ukazujú pre rok 2021/22 potrebu 5 tried prvákov, 

odchádzajú 3 triedy deviatakov (bude treba 2 triedy). Rok 2022/23 – 107 prvákov 

(potrebných 5 tried), odchádzajú 3 triedy deviatakov. Rok 2023/24 – 141 prvákov 

(potrebných 7 tried), odchádzajú 4 triedy deviatakov. Rok 2024/25 – 132 prvákov 

(potrebných 6 tried), odchádzajú 3 triedy deviatakov. Rok 2025/26 – zatiaľ 96 

prvákov (5 tried), odchádzajú 4 triedy deviatakov. 

 

Predseda RŠ informoval, že OZ už v tejto súvislosti v septembri 2019 prijalo prvé 

uznesenia prípravy projektu G-bloku (doterajšia družstevná jedáleň vedľa F - bloku), 

kde má vyrásť nová budova – na základoch sa podľa statických výpočtov dá stavať 

2/3-poschodová budova. Poslanci si tiež uvedomujú, že rekonštrukcia F - bloku 

zadĺžila obec vo výške cca. 900-tisíc EUR, preto treba pri G - bloku riešiť aj iné 



zdroje financovania. Náklady na výstavbu G - bloku sú projektované cca. na 2.3 mil. 

EUR s DPH. Poslanec BSK PaedDr. Juraj Jánošík zorganizoval stretnutie s               

p. Lukáčovou, ktorá má na starosti projekty v rámci BSK, na ktorom sa zúčastnili aj 

poslanci JUDr. Vozár a p. Németh a tiež p. Hudák z referátu investičnej výstavby 

OcÚ. Na tomto stretnutí boli zástupcovia obce upozornení, že obec nebola dovtedy 

zaradená do výziev na nasledujúce roky o prostriedky, ktoré by mohla čerpať. Ak 

však obec bude aktívne pristupovať k plánovaniu takýchto projektov, bude zaradená 

do plánovaných výziev. Už prebehli 2 stretnutia zástupcov obce na úrovni BSK 

o tom, ako má požadovaný projekt vyzerať a čo musí obsahovať. 

 

Na októbrovom zasadnutí OZ prijali poslanci uznesenie o ustanovení komisie na 

prípravu projektu G-bloku (v zložení poslanec Ernest Németh, starosta obce Štefan 

Jurčík, Ing. Norbert Hudák, Ing. arch. Otto Csader, PaedDr. Iveta Slobodníková - 

riaditeľka ZŠ, resp. ňou poverený zástupca ZŠ a p. JUDr. Pavol Adamčiak ako 

predseda RŠ alebo ním poverený člen RŠ).  

 

Dňa 5. 11. prebehlo prvé stretnutie tejto komisie, na ktorom starosta obce ozrejmil 

dôvody vytvorenia tejto komisie, pričom na ďalší deň - 6.11. - prebehlo stretnutie na 

úrovni BSK aj za účasti architektov. Z komisie bola daná úloha pre vedenie ZŠ, aby 

poskytlo architektom požiadavky ZŠ pre G-blok. 

 

Predseda RŠ ukázal plány ideového zámeru a možné rozvrhnutie miestností (8 

veľkých a 3 malé triedy + ďalšie miestnosti, ako jedáleň, toalety, šatňa atď.). 

 

Pani riaditeľka informovala prítomných o pripomienkach ZŠ k plánom G – bloku.  

V súvislosti s demografickým vývojom počtu detí a priestorovej nedostatočnosti od 

obce už dlhšie žiada o oddelenie priestorov pre ZŠ a ZUŠ kvôli zlému organizovaniu 

denného programu oboch subjektov, dozoru a aj kvôli správnemu deleniu nákladov 

na energie, upratovanie apod. V blokoch F a G je spolu vytvorených a plánovaných 

15 tried, pričom tieto nepokryjú celkovo ani 1., 2. a 3. ročník (spolu 18 učební). 

Takisto by sa pri prepojení blokov F a G dalo zefektivníť využitie šatní a učební, 

mohla by byť spoločná vrátnica a žiaci 1./2./3. ročníka by nepotrebovali napríklad 

novú počítačovú učebňu. Ďalej je otvorená otázka ohľadne stravovania detí pri takom 

veľkom počte. 

 

Predseda RŠ upozornil, že v tomto čase je v súvislosti s prestavbou priestorov terajšej 

polície na ZUŠ už je vybavený projekt a vybavené stavebné povolenie. Plán G - 

bloku je prvotný ideový zámer, už prebehlo verejné obstarávanie na architektov. Na 

OZ budú poslanci asi schvaľovať projekt finančného krytia, na tento piatok (6. 12.) je 

plánovanie zasadnutie komisie pre prípravu projektu G - bloku. 

 



Členka RŠ - MUDr. Hercová sa spýtala, či by sa dalo pristaviť ešte ďalšie 

poschodie? Predseda RŠ odpovedal, že je to skôr otázka na odborníkov, možno aj 

áno, náklady by určite poriadne stúpli. 

 

Taktiež sa členka RŠ - MUDr. Hercová spýtala, či sa nezačal na úrovni obce riešiť aj 

projekt úplne novej školy? Pani riaditeľka uviedla, že má vedomosť, že poslanci OZ 

a vedenie ZŠ už o týchto otázkach začali diskutovať. Predseda RŠ doplnil, že 

nedisponuje všetkými informáciami od poslancov, ale o tejto možnosti je možné viac 

hovoriť po otvorení územného plánu obce. 

 

Pani riaditeľka informovala o problémoch kontinuálneho nárastu počtu žiakov 

a neustále logistické problémy, napríklad aj s riešením elokovaného pracoviska 

takmer každý rok a ďalšie náklady spojené aj s vybavovaním F - bloku. Časť 

nákladov na zariadenie do F - bloku, ktoré škola hradila zo svojich prostriedkov,  

vedenie ZŠ žiadalo preplatiť od obce. 

 

Člen RŠ - Mgr. Mikloško usmernil, že vzhľadom na závažnosť informácií je dôležité 

zo strany vedenia ZŠ prísť na poradu poslancov pred najbližším zasadnutím OZ 

a prezentovať tieto problémy poslancom a vedeniu obce. 

 

Člen RŠ - Ing. Ličák sa  pýtal sa na financovanie projektu G - bloku. Predseda RŠ 

uviedol, že už sa pripravuje projekt, pričom stavba G-bloku z väčšej časti by mala 

byť financovaná zo zdrojov BSK, musí mať všetky náležitosti tak, aby bol do výzvy 

na eurofondy na budúci rok pripravený. 

 

Člen RŠ Ing. Ličák sa taktiež pýtal, či by nebolo možné financovať aj iné možné 

stavby/prestavby ZŠ a existujúcich blokov? Predseda RŠ ozrejmil, že na 

septembrovom zasadnutí OZ sa hovorilo aj o projekte nadstavby E-bloku (projekt za 

cca. 400-500.000 EUR), ale osobne nie je za to, aby sa aktuálny areál školy ešte viac 

zahusťoval. Takisto je technicky zložité vykonať prestavbu E - bloku počas priebehu 

školského roka a zároveň už aj tak nevyhovuje v areáli súčasná kapacita telocvične a 

jedálne. 

 

Člen RŠ - Ing. Ličák sa pýtal, či existuje nejaké dlhodobé riešenie v súčasnom areáli? 

Pani riaditeľka odpovedala, že nie, už len úplne nová škola, najmä vzhľadom na 

plochu. Už teraz areál ledva stačí aj pri otváraní a ukončovaní školského roka. 

Takisto nemá škola miesto napríklad pre špeciálnu pedagogičku/psychologičku. Pri 

zriadení úplne novej školy by sa dala táto riadiť napríklad aj z jedného miesta, aj 

keby boli budovy v rôznych areáloch. 

 



Predseda RŠ informoval, že myšlienka úplne novej školy už vznikla, propagátorom 

možného projektu, inšpirovaného PPP projektom vo Veľkom Bieli, je učiteľ a 

poslanec RNDr. Peter Paľaga. Podľa informácií z vedenia obce by sa mal otvárať aj 

územný plán obce a mala by sa hľadať nová lokalita pre školu. 

 

Člen RŠ - Ing. Ličák poznamenal, že novú školu treba riešiť už teraz, G - blok je tiež 

len dočasné riešenie. 

 

Predseda RŠ zdôraznil, že G - blok musí byť funkčný o 2 roky, pravdepodobne ako 

posledný článok výstavby súčasnej ZŠ. Na úrovni spolupráce a prípadnej dotácie od 

BSK je ešte plán opláštenia multifunčného ihriska, čím by vznikla druhá telocvičňa 

s prepojením so súčasnou telocvičňou (vznikli by aj šatne a úžitkové priestory). 

V minulosti takýto projekt už existoval, bol ale príliš drahý.  

 

Člen RŠ - Ing. Ličák navrhol a odporučil do uznesenia RŠ v tomto dôležitom bode 

zaradiť aj nutnosť riešiť úplne novú školu, popri stavbe G - bloku. 

 

Člen RŠ - Mgr. Mikloško uviedol, že tieto veci rieši aj stavebná komisia OZ a už sa 

nimi zaoberá, poslanci takisto berú do úvahy zadĺženie obce a možnosti externého 

financovania. 

 

Predseda RŠ zakončil informáciou o ďalšom priebehu projektu G – bloku:  

projektanti dostanú úlohu pripraviť do februára – marca 2020 projekt G - bloku 

s tým, že ak by sa stavebné konanie/povolenie vybavilo v prvom polroku 2020, 

mohol by G - blok do roka, t. j. do začiatku školského roka 2021/22 vyrásť. 

Pripomenul, že by sa nemala opakovať situácia z prestavby F - bloku ohľadne 

prestojov a nedostatočného tlaku na investora/stavbára. 

 

Uznesenie: 

RŠ na základe zisteného počtu budúcich prvákov v rámci demografického vývoja 

počtu narodených detí v Dunajskej Lužnej odporúča OZ a vedeniu obce Dunajská 

Lužná realizovať výstavbu navrhovaného G - bloku s maximálnym možným 

využitím priestoru (prípadne uvažovať aj nad 4. nadzemným podlažím) a zároveň 

vybudovať aj samostatný areál novej ZŠ v horizonte 3 rokov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Bod 6: Rôzne – diskusia – podnety 

  

Pani riaditeľka vzhľadom na neprítomnosť na ustanovujúcom zasadnutí RŠ 

pozdravila všetkých členov novej RŠ, vyjadrila nádej, že RŠ bude pokračovať v 

kvalitnej práci rady školy z predchádzajúcich 4 rokov a osobitne zagratulovala 

novozvolenému predsedovi RŠ. 

 

Predseda RŠ sa poďakoval a vyjadril sa, že aktuálna RŠ nadväzuje na prácu 

predchádzajúcej RŠ a bude naďalej pracovať na skvalitnení života žiakov, ich 

rodičov a pedagógov/zamestnancov školy najmä svojím pôsobením navonok voči 

zriaďovateľovi ZŠ. 

 

Bod 7: Záver a ukončenie zasadnutia 

  

Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ za priebeh zasadnutia a aktívnu účasť 

a ukončil II. zasadnutie RŠ. Nasledujúce zasadnutie bude koncom januára 2020 

a RŠ sa bude predovšetkým venovať a vyjadrovať k rozpočtu ZŠ na nový kalendárny 

rok 2020.  

Nakoniec predseda RŠ zaželal prítomným pekný Advent a šťastné a veselé vianočné 

sviatky. 

 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 02. 12. 2019 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


