ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
XV. zasadnutie Rady školy
22. 3. 2018 (18.00 hod.)
Účasť:
Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Galina Jendželovská, Mgr. Darina
Kováčová, Katarína Kučerová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek Ličák, Eva Marková,
Valéria Mosná
Ospravedlnení: Ing. Michaela Luteránová, Mária Hrajnohová, Mgr. Adriana
Vláčilová
Pozvaní: Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná, Magdaléna Hanuliaková,
prednostka Obecného úradu Dunajská Lužná, PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka
ZŠ Dunajská Lužná
(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 XIV. zasadnutia RŠ
3. Výročná správa RŠ za rok 2017 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ)
4. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o štádiu
rekonštrukcie budovy ZŠ – „Biely dom“
5. Elokované pracovisko pre školský rok 2018/19 – informácia o príprave
6. Informácia o výsledku ankety o návrhu na zmenu času začiatku vyučovania
7. DOD a Deň ZŠ Dunajská Lužná – program a príprava podujatia
8. Rôzne – diskusia – podnety
9. Záver a ukončenie zasadnutia
Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
XV. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“)
otvoril predseda RŠ – JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak a privítal prítomných členov RŠ.
Obzvlášť privítal hostí, starostu obce Dunajská Lužná - pána Štefana Jurčíka,
prednostku Obecného úradu Dunajská Lužná - pani Magdalénu Hanuliakovú a
PaedDr. Ivetu Slobodníkovú, riaditeľku ZŠ.

Za zapisovateľa bol na návrh predsedu prítomnými členmi RŠ odhlasovaný Ing.
Jozef Kundlák.
Uznesenia:
RŠ za zapisovateľa schvaľuje podpredsedu RŠ – Ing. Jozefa Kundláka.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. Jozef Kundlák)
RŠ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia RŠ bez doplnkov.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program XV. zasadnutia RŠ bol schválený.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení z XIV. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ skonštatoval, že stretnutie navrhované v bode 6 zo XIV. zasadnutia RŠ
– Zápis detí do 1. ročníka ZŠ, bolo zrealizované za účasti pána starostu obce, pani
prednostky Obecného úradu, pani riaditeľky ZŠ, pána poslanca PaedDr. Juraja
Jánošíka a predsedu a podpredsedu Rady školy.
Ďalej konštatoval, že uznesenie v bode 7 predchádzajúceho zasadnutia RŠ
o plánovaní a realizácii Dňa ZŠ/Dňa detí 2018 trvá a je predmetom aktuálneho bodu
7 dnešného zasadnutie (a ďalších zasadnutí).
Nakoniec plnenie uznesenia v bode 8 predchádzajúceho zasadnutie RŠ ohľadne
prieskumu o požiadavke zmeniť začiatok vyučovania bude predmetom bodu 6
dnešného zasadnutia RŠ.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o plnení uznesení z predchádzajúceho
XIV. zasadnutia RŠ.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 3: Výročná správa RŠ za rok 2017 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ)
Predseda RŠ zaslal členom RŠ „Výročnú správu Rady školy pri ZŠ v Dunajskej
Lužnej za rok 2017“, ktorá musí byť podľa štatútu RŠ vypracovaná každý
kalendárny rok, najneskôr do 31. marca.
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.
Uznesenie:
Rada školy berie na vedomie Výročnú správu RŠ za rok 2017, vypracovanú
predsedom Rady školy v zmysle článku 8 Štatútu Rady školy.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o štádiu
rekonštrukcie budovy ZŠ – „Biely dom“
Predseda RŠ informoval členov RŠ, že sa dňa 27. 2. 2018 zúčastnil Obecného
zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, na ktorom vystúpil s príhovorom k poslancom,
vedeniu obce a občanom a s informáciou o uskutočnenom stretnutí s pánom
starostom obce, pani prednostkou, pani riaditeľkou ZŠ, predsedom Komisie pre
školstvo, kultúru, mládež a šport pri OZ – pánom poslancom Jánošíkom
a podpredsedom RŠ. Na tomto stretnutí boli prebraté témy rekonštrukcie „Bieleho
domu“, ako aj prípravy elokovaných pracovísk na školský rok 2018/2019.
Obecné zastupiteľstvo dňa 27. 2. 2018 vo svojom 6. bode vzalo na vedomie
informáciu o rekonštrukcii základnej školy – bývalej budovy PD Úsvit.
V 7. bode prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie v znení: „OZ berie na vedomie
informáciu o uskutočnenom stretnutí a ukladá OÚ zorganizovať stretnutie s
projektantom, za účasti poslancov OZ, členov stavebnej komisie a zástupcu ZŠ.
Termín, čo najskôr.“
V 8. bode (už za neprítomnosti predsedu Rady školy) taktiež prijalo zastupiteľstvo
uznesenie v znení: „a) OZ doporučuje umiestnenie ZUŠ v priestoroch I. nadzemného

podlažia bývalej budovy PD Úsvit (dnes v nájme Polície) a za tým účelom osloviť
architekta, ktorý projektoval na tomto podlaží priestory pre ZŠ, aby doprojektoval
priestory aj pre ZUŠ. Miestnosti, ako sú šatňa, WC a prípadne aj učebňa by mali byť
v rámci I. nadzemného podlažia pre žiakov ZŠ a ZUŠ spoločné a priechodné. ZUŠ
by mala mať samostatné merania energií a podieľať sa na energiách a upratovaní
spoločných priestorov. K rokovaniu s architektom treba prizvať riaditeľku ZUŠ. b)
Počas fungovania elokovaného pracoviska ZŠ v MKS, aj v priestore dnes
využívanom ZUŠ (výtvarným odborom), tento výtvarný odbor ZUŠ presunúť do
priestorov „hrnčiarskej dielne“.“
Na základe týchto informácií zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 02. 2018, ako aj
informácie zo stretnutia s projektantom zo dňa 11. 03. 2018, na ktorom bol len jeden
poslanec (Ing. Oltus), za ZŠ pani zástupkyňa Mgr. Škrhová, za Radu školy predseda
JUDr. Adamčiak, pani prednostka Hanuliaková a za ZUŠ pani riaditeľka Bírová,
považuje predseda RŠ za potrebné pre OZ Dunajská Lužná vytvoriť výstup RŠ pre
najbližšie zasadnutie OZ dňa 27. 03. 2018.
Pozvaný starosta obce Dunajská Lužná Štefan Jurčík sa poďakoval za pozvanie
a informoval členov RŠ, že kúpa budovy PD Úsvit stála 1 270 000 EUR. Tri dni pred
februárovým OZ obdržal OcÚ odhad ceny rekonštrukcie, cca. 1 070 000 EUR. Na
stretnutí s projektantom, zástupcom Stavebnej komisie a zástupcom OcÚ sa podarilo
dosiahnuť určité kompromisy a okresať cenu na cca. 780 000 EUR. OZ bolo rovnako
zaskočené výškou ceny a poslanci požiadali o rokovania s projektantom. Na stretnutí
s projektantom 11. 03. 2018 Ing. Oltus ako jediný poslanec nakoniec skonštatoval, že
uvedená cena a rozpočet je v rámci normy a bežných cien a rozpočet je vypracovaný
v súlade so štandardami, čo sa týka materiálu a prác.
Podľa odhadu starostu obce sa projekt už teraz cca. o 2 mesiace zdrží, aj kvôli
požiadavkám OZ o ďalších rokovaniach. Aktuálne je reálnych 7 tried, prízemie je
nevhodné kvôli svetlotechnike – rekonštrukcia ale nebude hotová do začiatku šk.
roka 2018/2019. Sú potrebné 4 triedy ako elokované pracovisko ZŠ, z toho 1 trieda
by sa mala dať podľa informácie pani riaditeľky ZŠ pokryť v priestoroch ZŠ, z čoho
vyplýva potreba 3 elokovaných tried v MKS.
Rekonštrukciu aktuálnych priestorov polície pre potreby ZUŠ pán starosta
nepodporuje z dôvodu, že budova bola kupovaná pre potreby ZŠ ako celok a mala by
slúžiť ako celok pre jej potreby (vrátane kuchyne/vývarovne). Následne by sa mohla
súčasná jedáleň ZŠ v C-bloku pretransformovať na triedy. Obecný úrad verí, že za
spomínaných 7 tried podarí odovzdať ešte v roku 2018.
Predseda RŠ uviedol, že RŠ v decembri 2017 odporúčala OZ, aby sa poslanci na
každom zastupiteľstve zaoberali rekonštrukciou a s tým súvisiacimi prácami –
nakoniec sa reálne zaujímal len jeden z poslancov. Informoval, že na otázku poslanca
Blizniaka na zasadnutí OZ dňa 27. 02. 2018 o možnom pozdržaní projektu a ďalších
stretnutiach s projektantom predseda RŠ odpovedal, že je samozrejmé, že
rekonštrukciu je potrebné realizovať čo najkvalitnejšie, prípadne aj s nejakým
časovým zdržaním oproti septembru 2018 (začiatok školského roku 2018/19),

pričom pripomenul, že je predsedom kolektívneho orgánu a RŠ prerokováva aj tieto
záležitosti spoločne.
Starosta obce uviedol, že obec chce pokračovať v začatom projekte a upraviť cenu
o všetky položky, očistené od marží a výslednú sumu vidí v úrovni cca. 900 000
EUR (suma, ktorá pôjde do verejného obstarávania). Takisto je treba stanoviť
podmienky obstarávania a verejné obstarávanie trvá 3 (v ideálnom prípade) až 6
mesiacov (pri pripomienkach atď.).
OO PZ SR chce zatiaľ obec ponechať policajtov v súčasných priestoroch, keďže ich
priestory pre prípadné využitie ZUŠ nie je možné pripraviť žiadnou „drobnou“
úpravou. Takisto predniesol víziu, že by sa mohla pre potreby ZUŠ prebudovať časť
MKS.
Člen RŠ Ing. Marek Ličák sa následne opýtal starostu obce, či sa teda
s rekonštrukciou časti budovy, v ktorej je polícia, zatiaľ nepočíta (nie) a aký je
odhad, dokedy tam polícia bude.
Starosta obce odpovedal, že zajtra (23. 03. 2018) je stretnutie s okresným riaditeľom
PZ a tunajším riaditeľom PZ ohľadne možného presunu do budovy vedľa „Gagarina“
v Košariskách. Starosta si takisto si nemyslí, že je dobré, aby ZUŠ bola na viacerých
miestach v obci, je za konkrétne umiestnenie a aktuálne za obmedzenie prijímania
nových žiakov ZUŠ s ohľadom na dostupné priestory.
Predseda RŠ uviedol, že z pôvodných plánov okolo 14 tried v „ZŠ - Bielom dome“
sa situácia ustálila na 7 triedach z hľadiska hygienických noriem, pričom výhľadovo
sa táto kapacita do 2 rokov naplní, preto by sa mala časť s políciou „držať“ až do
prípadnej rekonštrukcie týchto dodatočných priestorov pre potreby ZŠ.
Člen RŠ Ing. Ličák sa opýtal sa, či to (priestor OO PZ SR) nemôžu byť triedy ZUŠ?
Pani prednostka OcÚ vysvetlila, že časť nad policajtami nie je vysunutá a v tých
priestoroch môže byť napríklad len počítačová učebňa, telocvičňa atď.
Starosta obce doplnil, že v tejto časti (OO PZ SR) ešte svetlotechnika nebola meraná,
nerobil sa ani projekt.
Členka RŠ Katarína Kučerová sa predstaviteľov obce opýtala, prečo je problém v
tejto časti (OO PZ SR) vytvoriť menšie triedy pre ZUŠ? MKS je podľa nej kapacitne
naplnené existujúcimi aktivitami a nevie si predstaviť koexistenciu ZUŠ v ňom,
takisto doprovod do MKS je zložitejší.
Starosta obce na otázku odpovedal, že ZUŠ by sa nepresťahovala celá, iba časť by
mohla prípadne ísť do priestorov polície (hudobné odbory). Absolútne nie je proti
ZUŠ, keďže sme jedna z mála obcí v okrese s aktívnou ZUŠ, je tu ale stály problém
s jej kapacitou (nárast obyvateľstva). Nemyslí si, že je výhodné teraz prerábať
priestory pre ZUŠ v priestoroch polície a o 2 roky ich znovu prerábať pre potreby
ZŠ. ZUŠ by mala byť celá na jednom mieste (napríklad časť MKS, prípadne úplne
nová budova ZUŠ na zelenej lúke). Vyčlenenie finančných prostriedkov na takýto
projekt nie je až také nereálne, aj popri úvere na rekonštrukciu „ZŠ - Bieleho domu“.
Pani prednostka pokračovala otázkou, či je nevýhodné mať priestory pre ZUŠ, ktoré
sú do 14.00 nevyužité? Takisto môže byť problém teraz prestavovať triedy pre ZUŠ
a o rok - dva ich znovu prispôsobovať pre ZŠ.

Členka RŠ p. Katarína Kučerová uviedla, že by mohli tam byť napríklad učebne,
ktoré denné svetlo nepotrebujú.
Člen RŠ p. Ing. Ličák skonštatoval, že problémy ZUŠ aktuálne asi nevieme vyriešiť.
Členka RŠ p. Mgr. Jendželovská si tiež myslí, že samostatná budova/priestory pre
ZUŠ sú najlepším riešením.
Starosta obce uviedol, že treba spoločne diskutovať a rozmýšľať o riešeniach a do
budúcnosti sa dá pokračovať aj s projektom nadstavby A a B bloku ZŠ. Od roku
1963 sa v obci bohužiaľ žiadna nová škola nepostavila, preto problémy stále
narastajú. Naviac, vo výhľade projektu spoločnosti APULZ za hrádzou a možnej
výstavby novej časti obce bude v tejto novej lokalite takisto nutné riešiť samostatnú
základnú školu.
Riaditeľka ZŠ informovala, že sa stretla s pani riaditeľkou ZUŠ. Priestory v „ZŠ Bielom dome“ by boli síce vyhovujúce, ale hrozí rýchle zaplnenie novými žiakmi
ZŠ. 7 tried je dostupných, možno sa podaria ďalšie 3 (spolu 10 tried). Hygienička
nedovolí triedy v prízemí, jedine možno pri dobudovaní prízemia až po hranu prvého
poschodia.
ZUŠ by mohla zatiaľ byť v bloku A, bez tanečného a/alebo výtvarného odboru (ten
by mohol ale byť v dolnej časti). Uviedla tiež myšlienku, či by ZUŠ nemohla využiť
priestory pri „Gagarinovi“ v Košariskách. Takisto sa prikláňa k nadstavbe blokov
A a B, čo bol pekný projekt a získal si priazeň aj učiteľov a zamestnancov ZŠ (aj
kvôli prepojeniu blokov atď.), ktorý by bolo možné realizovať za menej peňazí.
Nakoniec sa spýtala predstaviteľov obce, čo spôsobilo takú výšku ceny rekonštrukcie
„ZŠ - Bieleho domu“.
Starosta obce odpovedal, že je to normálna cena, cca. 400 EUR/m2, teda polovica
bežnej ceny. Budova tiež nemá vodu a kanalizáciu, strecha zateká. Boli robené 2
nezávislé znalecké posudky a líšili sa iba o cca. 30 000 EUR.
Riaditeľka ZŠ uviedla, že rozhodnutie o priestoroch polície je na OZ – buď ZUŠ
alebo ponechať políciu. Pani riaditeľka je ale zásadne proti tomu, aby ZUŠ mala
spoločné priestory so ZŠ – nerobí to dobre, čo sa týka upratovania, dozoru, ničenia
majetku atď.
Člen RŠ p. Ing. Marek Ličák sa opýtal, či by ZUŠ nemala vlastné priestory?
Predseda RŠ vysvetlil, že podľa prijatého uznesenia OZ dňa 27. 02. 2018 by v
„Bielom dome“ na prízemí mali toalety, šatne a chodba byť spoločné a priechodné
pre ZŠ a ZUŠ.
Starosta obce v závere diskusie uviedol a zhrnul, že ZUŠ je platená z podielových
daní (energie, upratovanie...), ale v MKS to platí obec. V budove „ZŠ - Bielom
dome“ je cca. 12-15 nájomníkov, ktorí tam aj chcú zostať, ale budova bola kúpená
pre potreby ZŠ. Budova a pozemok pri „Gagarinovi“ sú obecné. Nie je možné
upraviť existujúci prebiehajúci projekt ohľadom priestorov OO PZ SR, na tieto
priestory polície sa musí znovu vysúťažiť projektant a začať verejné obstarávanie od
začiatku.
Pani prednostka doplnila, že predbežná cena projektu na projektovanie rekonštrukcie
priestorov OO PZ SR je cca. 14 000 EUR.

Člen RŠ p. Ing. Ličák ešte uviedol, že sa treba primárne zaoberať projektom ZŠ, aby
sa prebiehajúce práce nezdržiavali. Chýba mu však projekt spoločného zdieľania
priestorov ZUŠ a ZŠ.
Uznesenie:
Rada školy na základe informácií od prítomných hostí o štádiu projektu
rekonštrukcie ZŠ „Biely dom“ a na základe stretnutia s projektantom v zastúpení
svojho predsedu:
1) odporúča OZ, aby prebiehajúci projekt rekonštrukcie budovy (bez priestorov
polície) pokračoval ďalej, to znamená, aby sa v zmysle zákonných predpisov čo
najrýchlejšie zrealizovala rekonštrukcia tejto časti budovy.
2) odporúča, aby sa projekt rekonštrukcie terajších priestorov polície riešil nezávisle
a oddelene od rekonštrukcie bodu priestorov v bode 1).
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Rada školy v zmysle demografického vývoja počtu detí považuje časový úsek 2-3
rokov za čas naplnenia kapacity rekonštruovaných priestorov budovy „ZŠ - Biely
dom“. RŠ preto upozorňuje, že bude potrebná rekonštrukcia priestorov OO PZ SR a
návrat k projektu nadstavby blokov A a B Základnej školy.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po hlasovaní odišla členka RŠ – p. Mgr. Galina Jendželovská.
Bod 5: Elokované pracovisko pre školský rok 2018/19 – informácia o príprave
Pán starosta informoval, že elokované pracovisko musí riešiť po administratívnej
stránke ZŠ a po stránke vybavenia OcÚ.
Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že v MKS by mohli byť tri triedy (v miestnosti obecnej
knižnice, v miestnosti múzea a na prízemí v kuchynke, kde je momentálne Materská
škôlka). Takisto je potrebné vyriešiť stravovanie, pravdepodobne dovozom stravy,
pričom priestory na stravovanie by sa dali vytvoriť v chodbe od hlavnej cesty.
Cvičenie telesnej výchovy by mohlo prebiehať na dvore (ako v minulosti) + v malej
sále MKS. Tam by bol situovaný aj Školský klub detí, čím by malá sála bola
obsadená denne až do 17.30 (čo treba zosúladiť s MKS a aktivitami v ňom).

Pán starosta uviedol, že predpokladá, že už tento rok by mohla fungovať v MKS
kuchyňa pre všetky Materské škôlky v obci (celkovo 11 aj s plánovanými)
a ostatných stravníkov - čím by sa odbremenila školská jedáleň v ZŠ pre vnútorné
potreby ZŠ. Toto nemusí ísť na schvaľovanie do OZ, sú na to potrebné hlavne
financie.
Pán predseda RŠ sa opýtal na predbežný časový harmonogram prípravy elokovaných
pracovísk.
Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že musia nakúpiť klasické tabule (keďže predpokladá, že
v MKS budú prváci) a že bude potrebné zakúpiť tiež lavice (ak sa bude dať uskladniť
ich v MKS, doviesť ich priamo tam).
Pán starosta uviedol, že prvoradá je obhliadka hygienikom a požiarnikom kvôli
požiadavkám na priestorovú dispozíciu a že súčasná škôlka by už v septembri mala
byť vo vlastných priestoroch. Pani riaditeľka podotkla, že potrebuje záväzný prísľub
o 3 elokovaných pracoviskách.
Pán starosta odpovedal, že zabezpečenie elokovaných pracovísk by malo aj pre
poslancov OZ byť záväzné
Predseda RŠ pridal poznámku, že aj z diskusií s poslancami na OZ vyplynulo, že už
berú elokované pracoviská do úvahy.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu od riaditeľky ZŠ a starostu obce o príprave
elokovaného pracoviska ZŠ pre šk. rok 2018/2019 v priestoroch MKS.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6: Informácia o výsledku ankety o návrhu na zmenu času začiatku
vyučovania
Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že požiadala pani predsedníčku Rady rodičov
o zabezpečenie ankety. Zúčastnilo sa jej 509 respondentov a výsledky ankety (s
otázkou „za zmenu času začiatku vyučovania“) boli nasledovné:
150 za zmenu (29.5%)
202 proti zmene (39,7%)
151 „je im to jedno“ (29,7%)
6 navrhovalo iný čas (1,2%)
Výsledkom je, že väčšiemu počtu ľudí vyhovuje súčasný čas začiatku vyučovania (aj
keby sa výsledok „je mi to jedno“ nebral do úvahy), preto sa zatiaľ čas začiatku
školského vyučovania meniť nebude.

Uznesenie:
RŠ školy berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ o výsledkoch ankety o návrhu
zmeny času začiatku vyučovania, z ktorej vyplýva, že väčšina rodičov nepodporuje
zmenu času začiatku vyučovania.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7: DOD a Deň ZŠ Dunajská Lužná – program a príprava podujatia
Pán predseda uviedol, že aj vplyvom rozpracovaných udalostí okolo rekonštrukcie
budovy „ZŠ - Biely dom“ ešte nestihol obšírnejšie pripraviť program, ale boli
oslovené organizácie (OFK a Promo Activity), ktoré poskytnú priestory (OFK)
a zapožičajú vybavenie (Promo Activity). Na najbližšie zasadnutie RŠ, ktoré
predseda RŠ plánuje zvolať po zápise prvákov do ZŠ (aby už boli k dispozícii
relevantné počty pre nasledujúci školský rok), plánuje už poskytnúť bližšie kontúry
programu.
Na otázku podpredsedu RŠ Ing. Kundláka ohľadne prenájmu či zapožičania predseda
RŠ uviedol, že tak OFK, ako aj Promo Activity sú vďaka dobrým vzťahom so ZŠ
ochotní poskytnúť a zapožičať priestory/vybavenie pre túto akciu zdarma.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie základnú informáciu o príprave a programe Dňa detí pre žiakov
ZŠ.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8: Rôzne – diskusia – podnety
Pani riaditeľka ZŠ pochválila a poďakovala sa pánovi starostovi a OcÚ Dunajská
Lužná za spoluprácu ohľadne prípravy dvoch listov, adresovaných Ministerstvu
školstva SR: 1. žiadosť starostu obce ohľadne príspevku na školský autobus (bola
ministerstvom zamietnutá) a 2. žiadosť starostu obce o výnimku z normatívu počtu
detí v 1. ročníku (tiež ministerstvom zamietnutá).
Takisto sa pani riaditeľka poďakovala pani Kučerovej a pani Mosnej za použitie
financií Ostrovčeka na vybudovanie malého detského lezeckého areálu pri E bloku
ZŠ.

Nakoniec pani riaditeľka požiadala pána starostu obce o kontrolu disciplíny
v školskom autobuse, keďže niektoré deti sa nevhodne správajú, čoho výsledkom je
aj to, že niektorí iní žiaci následne autobusom ísť nechceli.
Pán starosta odpovedal, že zatiaľ mu nikto podobný incident nehlásil a toto je pre
neho novinka a že počas jeho vlastných ciest týmto školským autobusom panovala
spokojnosť. Následne potvrdil, že nasledujúci deň pôjde skontrolovať situáciu.
Predseda RŠ sa spýtal, či by nemohli v autobuse občas „hliadkovať“ rodičia.
Pán starosta uviedol, že v školskom autobuse je zákaz prevážania dospelých a že za
poriadok v autobuse je zodpovedný šofér. Keďže autobus preváža žiakov len
v intraviláne obce, je prípustné, že žiaci môžu aj stáť v chodbičke (preto zatiaľ nie je
potrebný druhý autobus kvôli počtu detí).
Členovia RŠ odporučili pani riaditeľke ZŠ priamo konfrontovať žiakov narušujúcich
disciplínu v autobuse a v krajnom prípade im zakázať cestovať týmto autobusom.
Člen RŠ p. Ing. Marek Ličák nadviazal na otázku z minulého zasadnutia RŠ
o otvorení Školskej ulice a bezpečnosti žiakov pri prechode vozidiel touto ulicou.
Polícia vraj „prejazd s povolením“ neumožní, umožní len prejazd pre všetky vozidlá
bez takéhoto doplnkového označenia. Ing. Ličák v tom vidí bezpečnostný problém, aj
s ohľadom na minulosť a využitie budúcich rekonštruovaných priestorov „Bieleho
domu“.
Pán starosta uviedol, že v roku 2011 na žiadosť obyvateľov Školskej ulice (a po
odkonzultovaní s vtedajšou pani prednostkou OcÚ Řičánkovou, pani referentkou
Dikošovou) a takisto po konzultácii s dopravným inšpektorom pánom Krajčovičom
zo Senca umiestnil súčasné dopravné značenie. Na druhý deň vznikli na Lipnickej
ulici kolóny a bola spísaná petícia za otvorenie Školskej. Dopravný inšpektorát (DI)
nesúhlasil s otvorením Školskej a je to tak doteraz. Podľa posledného listu z DI
Senec mala byť ulica otvorená po vybudovaní chodníka (ktorý už je dokončený a
skolaudovaný), ale DI zatiaľ k otvoreniu nepristúpil. Boli vypracované 2 projekty –
1. otvorenie za podmienok, že bude osadené dopravné značenie „s povolením OcÚ
DL“ (pán Krajčovič avizoval, že tento variant neschváli); 2. toto povolenie netreba,
ale bola by osadená značka „Pešia zóna“ s limitom 20 km/h a možnosťou pohybu
detí na ceste. Oba projekty boli zadané projektantovi, ktorý spolupracuje s DI; ten sa
bol s pánom Krajčovičom poradiť o tom, čo treba do projektov zakomponovať,
pričom pán Krajčovič sa s ním odmietol baviť. Práve uplynuli 2 mesiace od zadania
projektov a 1 mesiac od termínu, do ktorého sa DI (pán Krajčovič) mal vyjadriť. DI
poslal list, ktorý nie je rozhodnutím, ale skôr názormi pána Krajčoviča, idúcimi nad
rámec zákona (žiadosť o novú petíciu, nie sú súhlasy vlastníkov pod komunikáciou,
požiadavka na štatistické stanovisko o záťaži komunikácii...). OcÚ plánuje podať
ostrú sťažnosť na pána Krajčoviča z DI za zneužívanie kompetencií, šikanovanie
a konanie vysoko nad rámec zákona.
Pani riaditeľka uviedla, že je za otvorenie ulice, ale len pre rodičov, privážajúcich
deti, nie pre kolóny áut mimo obce.

Pán starosta pripomenul, že spomínané tvrdenie o nemožnosti osadenia značenia
„prejazdu s povolením OcÚ“ je pravdepodobne len osobným tvrdením pána
Krajčoviča, keďže podobné značenie už v obci existuje (napr. na ulici Pri hrádzi).
Ďalej uviedol, že obec prijíma do stavu ďalšieho obecného policajta, čím by sa mali
zlepšiť možnosti kontroly v ranných hodinách. Takisto treba špecifikovať, pre koho
by výnimka/povolenie platilo.
Pani riaditeľka znovu otvorila tému nežiadúceho správania sa v areáli ZŠ vo
večerných/nočných hodinách, dokonca dospelých (fľaše, alkohol, dokonca sex).
Pán predseda RŠ uviedol, opakovane ako na mnohých zasadnutiach RŠ, že tento
problém by bolo treba riešiť spoločným stretnutím s obecnou a štátnou políciou a že
ak nebudú spravené represívne opatrenia na mieste, je ťažké tento problém riešiť
efektívne.
Pán starosta uviedol príklad už podaného trestného oznámenia na neznámeho
páchateľa ohľadom striekania budov v Nových Košariskách, kedy bolo vykonané
stretnutie s mladistvým (s pani riaditeľkou ZŠ, pani psychologičkou a obecným
policajtom). K takýmto problémom treba robiť aj osvetu (keďže v niektorých
prípadoch takéto konanie nevadí ani rodičom detí) a bude pravdepodobne nutné
zabezpečiť aj uzamkýnanie areálu ZŠ.
Pani riaditeľka ZŠ pripomenula, že priestory sú využívané niekedy až do 21.30 a aj
pri zamknutí brán nie je zaručené, že nebudú vyvalené alebo preskočený plot.
Predseda RŠ pripomenul aj možnosť/potrebu ustanoviť správcu areálu ZŠ a do
budúcna chce, aj v zmysle uznesenia z minulého zasadnutia RŠ, iniciovať stretnutie
polície, obecných predstaviteľov a zástupcov ZŠ a RŠ.
Bez uznesenia.
Bod 9: Záver a ukončenie zasadnutia
Pán predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval členom RŠ za ich účasť
na XV. zasadnutí RŠ a za aktivitu v diskusii. Zvlášť poďakoval starostovi obce
Dunajská Lužná –p. Štefanovi Jurčíkoví, prednostke OcÚ Dunajská Lužná – p.
Magdaléne Hanuliakovej a pani riaditeľke ZŠ PaedDr. Ivete Slobodníkovej, že prijali
pozvanie na zasadnutie, ako aj za nimi poskytnuté informácie a vysvetlenia členom
RŠ, ktoré je potrebné poznať pri riešení problémov ZŠ a pri napĺňaní poslania RŠ.

V Dunajskej Lužnej, 22. 03. 2018
Zapísal: Ing. Jozef Kundlák
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda

