
VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI ZŠ V DUNAJSKEJ  LUŽNEJ 

ZA ROK 2015 

 

 

          V zmysle ustanovení čl. 8 Štatútu rady školy pri Základnej škole v Dunajskej Lužnej, 

a to: 

(6) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr 

do 31. marca.  

(7) Výročná správa obsahuje:  

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia 

rady školy,  

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,  

c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,  

d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,  

e) ďalšie údaje určené radou školy.  

(8) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.  
predkladám výročnú správu za rok 2015. 

           V súvislosti toho, že som predsedom rady školy (ďalej len „RŠ“) od 09. 12. 2015, ako aj na 

základe priebehu činnosti RŠ v roku 2015 do konštituovania novej RŠ, táto výročná správa 

neobsahuje skutočnosti, týkajúce sa čl. 8 ods. 7 pod písmenami a), b), c) a e) Štatútu RŠ pri ZŠ 

v Dunajskej Lužnej. 

 

           Táto výročná správa teda obsahuje len informáciu k čl. 8 ods. 7 písm. d) Štatútu RŠ pri ZŠ 

v Dunajskej Lužnej: 

           Po skončení funkčného obdobiu predchádzajúceho zloženia RŠ (september 2015)  

v priebehu októbra a novembra 2015 v zmysle ustanovení 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 „Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z.“), zabezpečila 

riaditeľka ŽS Dunajská Lužná – PaedDr. Iveta Slobodníková priebeh volieb do RŠ.  
           Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnili dňa 09. 10. 2015 pri triednych schôdzach ZRPŠ 

a na základe ich výsledkov boli do RŠ zvolení: Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Nadežda Hrančová, 

Valéria Mosná a Katarína Kučerová. 

            Voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ sa uskutočnili dňa 

18. 11. 2015 na spoločnom stretnutí zamestnancov ZŠ a na základe ich výsledkov boli do RŠ 

zvolení:  za pedagogických zamestnancov - Mgr. Darina Kováčová a Ing. Michaela Luteránová, 

za nepedagogických zamestnancov -  Mária Hrajnohová. 

            Za štatutárny orgán, t. j. za Obec Dunajská Lužná, boli do RŠ delegovaní: Andrej 

Blizniak, Mgr. Galina Jendželovská, Ing. Jozef Kundlák a Eva Marková. 

            Ustanovujúce zasadnutie nového zloženia RŠ sa uskutočnilo dňa 09. 12. 2015, na ktorom 

bol za predsedu RŠ zvolený Mgr. Pavol Adamčiak, podpredsedom RŠ sa stal Andrej Blizniak. 

            V zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. bola 

zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ doručená zriaďovateľovi, t. j. na Obecný úrad Dunajská 

Lužná. Podpísaním tejto zápisnice zo strany starostu obce Dunajská Lužná Štefanom Jurčíkom, 

a to dňa 11. 12. 2016, bola rada školy pri ZŠ v Dunajskej Lužnej zriadená.           

 

V Dunajskej Lužnej, 31. 03. 2016                                              Mgr. Pavol Adamčiak 

                                                                                                           predseda RŠ 

 


