
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

IV. zasadnutie Rady školy  

15. 06. 2020 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ 

  

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, Mgr. Ivana Gallé, 

MUDr. Miroslava Hercová, Mária Hrajnohová, Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef 

Kundlák, Ing. Marek Ličák, Mgr. Daniel Mikloško, PhD., Mgr. Juraj Vydarený 

Ospravedlnení: Mgr. Adriana Vláčilová 

Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ 

 

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

Pavla Adamčiaka  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

2. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia RŠ 

3. Výročná správa RŠ za rok 2019 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ) 

4. Informácia o priebehu vyučovacieho procesu žiakov v čase zatvorenia školy pre 

šírenie nákazy koronavírusu (11. 03. 2020 – 31. 05. 2020) 

5. Zápis do 1. ročníka ZŠ – počty zapísaných detí a počty tried v školskom roku 

2020/21 – potreba zriadenia elokovaného pracoviska ZŠ 

6. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej 

a rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o aktuálnom štádiu prípravy výstavby 

nového G bloku  

7. Stručná informácia o priebehu života ZŠ v júni 2020 a ukončenie školského roku 

2019/2020 

8. Rôzne – diskusia – podnety 

9. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

  



Predseda RŠ privítal prítomných na IV. zasadnutí RŠ v roku 2020. Za zapisovateľa 

navrhol predseda RŠ podpredsedu RŠ Ing. Jozefa Kundláka. 

  

Uznesenie: 

RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Kundlák) 

 

Predseda RŠ v krátkosti predstavil program aktuálneho zasadnutia. 

K programu zasadnutia nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky, preto dal 

predseda RŠ o programe hlasovať. Za program prebehlo hlasovanie nasledovne: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Program 04. zasadnutia RŠ bol schválený. 

 

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

inak. 

 

Na zasadnutie sa dostavil člen RŠ – Mgr. Daniel Mikloško. 

  

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

 

Predseda RŠ skonštatoval, že jediná úloha z predchádzajúceho zasadnutia sa týkala 

projektu prípravy výstavby G-bloku a elokovaného pracoviska v MKS. Keďže kvôli 

situácii s COVID-19 boli obmedzené aj zastupiteľstvá obce, pred zasadnutím OZ zo 

dňa 28. 4. požiadal predseda RŠ elektronickým spôsobom poslancov, aby prejednali 

stav prípravy výstavby G-bloku a aj potrebu prípravu elokovaného pracoviska ZŠ 

v MKS na ďalší školský rok. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu o splnení uznesenia z III. zasadnutia RŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

   



Bod 3: Výročná správa RŠ za rok 2019 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ) 

  

Predseda RŠ predstavil prítomným Výročnú správu Rady školy za rok 2019. Kvôli 

situácii s COVID-19 nemohla byť schválená do konca marca 2020, preto sa s ňou 

členovia oboznamujú až teraz. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie Správu o činnosti RŠ vypracovanú predsedom  RŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (predseda RŠ) 

 

Bod 4: Informácia o priebehu vyučovacieho procesu žiakov v čase zatvorenia 

školy pre šírenie nákazy koronavírusu (11. 03. 2020 – 31. 05. 2020) 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu k vyučovaciemu procesu 

počas uzatvorenia školy v predchádzajúcich troch mesiacoch a pripomenul, že k tejto 

téme bude aj rozhovor s ňou uverejnený v najnovšom čísle Lužnianskeho spravodaja. 

Pani riaditeľka stručne uviedla hlavné výzvy a problémy, ktoré museli pedagógovia 

riešiť, najmä kvôli online vyučovaniu (technické, informačné, sociálne). Prvé dva 

týždne sa niesli v neistote, kým sa ustálil ďalší vývoj. Rozvrh sa upravoval celkovo 

trikrát, najmä kvôli objemu vyučovania a časovým možnostiam rodičov, ktorí museli 

s niektorými deťmi online vyučovanie absolvovať, a následne aj kvôli usmerneniam 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aktuálne sa chystá posledné 

usmernenie na vyučovanie od 22. júna 2020. 

Na vyučovanie boli používané platformy Zoom, MS Teams, prípadne aj Whatsapp. 

Problémy boli často s nekvalitou spojenia či jeho rýchlosťou, veľmi však pomohol 

správca školskej siete s nastaveniami aplikácií. Takisto nebolo možné všetky 

predmety vyučovať elektronicky, vznikali aj kolízie medzi samotnými predmetmi 

a vyučujúcimi.  

Predseda RŠ spomenul, že pedagógovia sa niekedy procesy ohľadne online 

vyučovania učili „za pochodu“, ale v súčasnosti je už situácia s online vyučovaním 

stabilizovaná a aj do budúcnosti je už škola lepšie na takúto výnimočnú situáciu 

pripravená. 

 

Na zasadnutie sa dostavil člen RŠ – Ing. Marek Ličák, PhD.. 

 

Mgr. Vydarený: Ktorá technika chýbala/chýba, podarilo sa to už vyriešiť? 



Pani riaditeľka: Napríklad zásobníky dezinfekcie, webkamery, reproduktory. Zistí, čo 

ešte chýba. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informácie od riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej 

o priebehu vyučovacieho procesu v čase zatvorenia školy pre šírenie nákazy 

koronavírusu COVID-19 (v období 11. 03. 2020 – 31. 05. 2020). 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Bod 5: Zápis do 1. ročníka ZŠ – počty zapísaných detí a počty tried v školskom 

roku 2020/21 – potreba zriadenia elokovaného pracoviska ZŠ 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku školy o informáciu o počtoch zapísaných detí 

do prvého ročníka pre rok 2020/21. Pani riaditeľka informovala prítomných, že 

prihlasovanie prvákov prebehlo neštandardným spôsobom, rodičia museli doniesť 

doklady aj osobne p.  zástupkyni riaditeľky – Mgr. Janke Škrhovej. 

Bolo zapísaných 141 nových žiakov, predpokladá sa cca. 10 odkladov, čoho 

výsledkom bude v ďalšom školskom roku 6 nových prváckych tried. Tým pádom 

bude potreba vytvoriť 2 triedy v elokovanom pracovisku, starosta obce bol 

informovaný a je potrebné riešiť všetky súvisiace formality. Obec bude musieť tým 

pádom zabezpečiť potrebné financie a vybavenie elokovaného pracoviska (lavice, 

stoličky, katedry, stoličky, koberce na hranie v ŠKD, nábytky do tried, 2 ks PC 

s reproduktorom, interaktívny dataprojektor, zásobníky na utierky, koše, kopírka, 

kefy na toalety, nástenky, stoly a stoličky na stravovanie, lavičky do chodby atď.)  

V elokovanom pracovisku by boli umietnené prvácke triedy (keďže každá vyžaduje 

iba 1 učiteľa), je to najvýhodnejšie kvôli logistike. V F-bloku musí byť ponechaná 

jedna voľná tieda kvôli deleniu žiakov a predpisom s tým spojeným. Je potrebné 

vyriešiť aj skladovanie zásob pre jedáleň v elokovanom pracovisku. 

 

Mgr. Daniel Mikloško: „Či je plánovaný bod na najbližšie Obecné zastupiteľstvo 

ohľadne školy?“ 

Predseda RŠ: „Poslancom OZ zašle uznesenia z dnešného zasadnutia RŠ, aby boli 

informovaní o dôležitých bodoch už na svojej schôdzi poslancov a mohli takýto bod 

zaradiť na OZ.“ 

 

Ing. Marek Ličák: „Existuje odhad financií potrebných pre vybavenie elokovaného 

pracoviska, aby sa predložil obci?“ 



Pani riaditeľka: „Mám zoznam potrebného vybavenia, ktorý posuniem na Obecný 

úrad. Ten musí zabezpečiť nákup aj dovoz, keďže toto patrí do jeho pôsobnosti.“ 

 

Pani Hrajnohová: „Obec by mala každý rok od januára reagovať na aktuálnu situáciu 

a začať riešiť prípadný nedostatok miest pre ďalší školský rok a s tým súvisiace 

otázky, keďže má aj priame informácie o demografickom vývoji obyvateľov obce.“ 

 

Mgr. Daniel Mikloško – poprosil predsedu RŠ o účasť na najbližšom OZ. 

 

Ing. Marek Ličák: „Do budúcna by bolo dobré zjednotiť očakávania ZŠ                       

a kompetencie a povinnosti obce ako zriaďovateľa“. 

 

Pani riaditeľka – pripomenula, že naopak, čo sa týka financií, obec reaguje na 

požiadavky ŽŠ promptne. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informácie pani riaditeľky ZŠ o zápise do 1. ročníka ZŠ, o 

počtoch zapísaných detí (141) a o počte nových prváckych tried v školskom roku 

2020/21 (6 - vrátane potreby 2 tried elokovaného pracoviska v MKS). RŠ vyzýva 

zriaďovateľa zabezpečiť materiálno-technické vybavenie priestorov elokovaného 

pracoviska v MKS do začiatku nového školského roka 2020/21. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o aktuálnom štádiu prípravy výstavby 

nového G bloku 

  

Predseda RŠ informoval prítomných o aktuálnej situácii prípravy výstavby G-bloku: 

„Dňa 08. 06. 2020 som požiadal Ing. Norberta Hudáka, z oddelenia investičnej 

výstavby OcÚ o informáciu o aktuálnom štádiu projektu G bloku: „Obec aktuálne 

čaká na kompletné doručenie a odovzdanie vypracovanej projektovej dokumentácie. 

Projektanti meškajú dva mesiace, najmä kvôli omeškaniu úradov v súvislosti so 

situáciou okolo COVID-19, chýbali ešte niektoré vyjadrenia. Stavebné konanie 

(stretnutie ohľadom stavebného povolenia aj s dotknutými účastníkmi, architektmi 

a zástupcami obce) je vypísané na 16. 6. na Stavebnom úrade v Rovinke“. 

 



Podobná je aj informácia od RNDr. Paľagu, predsedu Komisie školstva, kultúry , 

mládeže a športu pri OZ: „Projektanti majú sklz, ale termíny by mali stíhať. Ak by 

neboli problémy, napredovať by mali rýchlo. Termín výzvy na BSK ešte nie je 

známy ani na krajskej úrovni, obec Dunajská Lužná má doložené potrebné 

dokumenty a spolupracuje na príprave výzvy (teda by nemal byť problém získať 

finančné prostriedky). Z dostavaného projektu F - bloku ešte nebola doriešená 

prístupová cesta, Stavebný úrad v Rovinke dal za pravdu námietke jedného 

z okolitých vlastníkov pozemkov.“ 

 

Ing. Marek Ličák: „Má byť plánovaný nový program Európskej komisie, 

financovanie škôl a ich stavba na zelenej lúke.“ 

 

Pani riaditeľka: „Je potrebné zistiť, ako bude zabezpečený suterén v plánovanom G-

bloku, pretože v F - bloku bola počas prívalových dažďov 14. 6. voda v chodbe 

v suteréne; bolo by potrebné zistiť, kde je problém (keďže podobné problémy sa 

objavili v budove aj počas predchádzajúceho užívania).“ 

 

Predseda RŠ: „V septembri 2020 bude podľa situácie treba riešiť už rok 2021/22 

a stav projektu výstavby G - bloku (či bude ukončené stavebné konanie a prípadne aj 

realizovaná súťaž na realizátora stavby).  

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informácie z OcÚ o štádiu prípravy projektu výstavby G-bloku. 

RŠ podporuje úsilie zriaďovateľa na odstránenie časového sklzu spôsobeného 

pandémiou COVID-19 pri vybavovaní projektovej dokumentácie a stavebného 

povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 7: Stručná informácia o priebehu života ZŠ v júni 2020 a ukončenie 

školského roku 2019/2020 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku o krátku informáciu o zvyšných dvoch 

týždňoch vyučovania. 

Pani riaditeľka informovala, že kvôli nedostatku pedagógov (mnohí sú z rizikovej 

skupiny) sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú žiaci druhého stupňa od 22. júna 

už učiť v škole, prídu len posledné dva školské dni. Navyše v kontraste s inými 

štátnymi inštitúciami, ktoré majú obmedzený režim fungovania, by pri plnom počte 



žiakov všetkých ročníkov neúmerne vzrastalo riziko prenosu prípadne nákazy. ZŠ 

plánuje oceniť žiakov na konci školského roka po skupinkách, takisto plánuje 

venovať minútu ticha zavraždenému pedagógovi z Vrútok, nakoniec budú odovzdané 

vysvedčenia. Škola preto bude informovať žiakov 6. – 9. ročníka a ich rodičov 

o týchto skutočnostiach a spôsobe odovzdania vysvedčení. Štát umožnil školám 

použiť na dezinfekciu prostriedky z nevyužitých vzdelávacích poukazov. 

Vedenie školy predbežne nepodporuje letné vyučovanie počas prázdnin, kvôli 

nedostatku finančných prostriedkov (hygiena, dezinfekcia atd.) a takisto kvôli 

plánovaným dovolenkám pedagógov. Navyše počas teplých letných dní sa kvalita 

ovzdušia v triedach výrazne zhoršuje (aj kvôli odporúčaniu Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR nepoužívať klimatizáciu). 

Pre 4. a 9. ročník prišiel nový formát vysvedčení s vyznačením európskeho 

vzdelanostného rámca (novinka). S hodnotením prospechu môžu byť technické 

problémy, vo vzťahu k Internetovej žiackej knižke a nastaveniu systému pre 

alternatívu slovného hodnotenia vo vzťahu ku skutočným známkam. Hodnotením 

„absolvoval“ sa však môžu oznámkovať aj profilové predmety. 

Škola chce dať žiakom, ktorí sa do dištančného internetového vzdelávania nezapájali, 

možnosť preskúšania na konci školského roka, pred oficiálnym preskúšaním 

v auguste.  

ZŠ tiež rieši rozhodnutia o prijatí budúcich prvákov, nebude ich posielať 

elektronicky, ale písomne. Takisto požiadala žiakov v zahraničí o zaslanie 

potrebných dokladov a potvrdení. 

Na ďalší školský rok musí škola objednávať učebnice podľa nového predpisu 

z Ministerstva školstva, je predpísaných 10 vydavateľstiev a sú určené limity, 

s ktorými musí škola pri príprave ďalšieho školského roka rátať. 

Počas uzatvorenia školy prebiehalo v budovách maľovanie, brúsenie parkiet, 

prerábanie jednej z miestností a iné údržbové práce. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informácie pani riaditeľky ZŠ o ukončení školského roka 

2019/20. RŠ podporuje plán vedenia školy ohľadom organizácie nástupu žiakov         

2. stupňa. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 8: Rôzne – diskusia – podnety 

  



Pani riaditeľka ZŠ informovala RŠ, že v telocvični nie sú sprchy a škola ani nemá 

financie na ne a na prevádzku priestoru. Obec navyše od začiatku roka 2020 znížila 

plánované platby za užívanie telocvične na 1 Euro / oddiel /, pričom náklady na 

energie a činnosť športových oddielov by šli z príjmov ZŠ. V súčasnosti sa platí 12 

Eur/hodinu (20 Eur pre športové oddiely z iných obcí) s poskytnutím financií 

z rozpočtu obce športovým oddielom a s koncoročnými vyúčtovaním pre každý 

oddiel od ZŠ. Zatiaľ nie je kvôli situácii s COVID-19 možné vypočítať výpadok 

príjmu pre školu pri novom spôsobe financovania. Bolo by preto dobré sprehľadniť 

dotačné schémy a doriešiť spôsob financovania činnosti a nákladov obecných 

športových klubov, využívajúcich telocvičňu ZŠ. 

 

Uznesenie: 

RŠ podporuje zámer ZŠ na vybudovanie spŕch v telocvični ZŠ a zároveň jej žiadosť o 

prehodnotenie financovania činnosti obecných športových oddielov v telocvični ZŠ 

tak, aby odzrkadľovalo aspoň reálne náklady na prevádzku telocvične. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 9: Záver a ukončenie zasadnutia 

 

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

a ukončil 04. zasadnutie RŠ. Nasledujúce zasadnutie prebehne v septembri 2020. 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 15. 06. 2020 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


