
Z Á P I S N I C A 

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná 

VI. zasadnutie Rady školy 

26.09. 2016 (18.00 hod.) 

 

Účasť: 

Prítomní:  
Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Nadežda Hrančová, Mgr. Galina Jendželovská,  

Mgr. Darina Kováčová, Katarína Kučerová, Ing. Jozef Kundlák,  

Ing. Michaela Luteránová, Valéria Mosná 

Ospravedlnení: Andrej Blizniak, Mária Hrajnohová, Eva Marková 

Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková, Štefan Jurčík, Ernest Németh  

(Prezenčná listina – Príloha č. 1)  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

2. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia RŠ 

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

školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2015/2016 

4. Informácia k začiatku školského roka 2016/2017 (hlavné úlohy ZŠ v mesiacoch 

september–október 2016) 

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

rozvoj školy a s tým súvisiaca nadstavba ZŠ a prístavba jedálne (informácia 

o aktuálnom štádiu projektu) 

6. Školský ples 2016 (organizačný výbor, harmonogram prípravy plesu) 

7. Rôzne – diskusia, podnety: 

a. Multifunkčné ihrisko v objekte ZŠ (postrehy a návrhy) 

b. Žiadosť o prerokovanie termínu (času) začiatku vyučovania 

8. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

Za zapisovateľku na VI. zasadnutí RŠ bola prítomnými členmi RŠ odhlasovaná  

Ing. Michaela Luteránová.  

 

Hlasovanie:  

Za – 7 

Proti – 0 

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

Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak privítal členov Rady školy na VI. zasadnutí Rady 

školy. Osobitne privítal pozvaných hostí, pani riaditeľku ZŠ v Dunajskej Lužnej – 



PaedDr. Ivetu Slobodníkovú, pána starostu obce Dunajská Lužná – Štefana Jurčíka a 

predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a verejného poriadku obce 

Dunajská Lužná – pána Ernesta Németha. Predseda RŠ ospravedlnil neprítomnosť 3 

členov na tomto zasadnutí RŠ. Predseda RŠ zdôraznil, že dať hlasovať v zmysle 

ustanovenia § 24 ods. 15 zákona č.596/2003 Z. z., podľa ktorého je zasadnutie orgánu 

školskej samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou 

hlasov všetkých členov nerozhodne inak, je bezpredmetné, lebo z verejnosti nie je 

prítomný nik okrem pozvaných hostí.  

Zároveň predseda RŠ dal hlasovať za program VI. zasadnutia RŠ, keďže nikto nepodal 

návrh na doplnenie programu.  

 

Hlasovanie: 

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

  

Program VI. zasadnutia Rady školy bol schválený. 

 

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

Predseda RŠ informoval členov RŠ, že v zmysle uznesení a úloh z V. zasadnutia RŠ 

boli najdôležitejšie body, a to bod 3 (Architektonická štúdia – nadstavba ZŠ 

a prístavba jedálne (Žiadosť OcÚ Dunajská Lužná o stanovisko RŠ)) a bod 5 

(Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický 

rozvoj školy – pokračovanie témy, návrhy členov RŠ) splnené. 

Uznesenie RŠ v bode 3 (Stanovisko RŠ k architektonickej štúdii nadstavby ZŠ 

a prístavby jedálne) z V. zasadnutia RŠ bolo doručené listom na Obecný úrad 

Dunajská Lužná dňa 27. 6. 2016. Z Obecného úradu Dunajská Lužná bol doručený list 

od prednostky p. Hanuliakovej, v ktorom bolo uvedené, že na Obecnom zastupiteľstve 

Dunajská Lužná bolo uznesenie RŠ podporené. Prítomní členovia RŠ dostali list 

k nahliadnutiu. 

 

Uznesenie: 

 

RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o plnení uznesení z V. zasadnutia RŠ zo 

dňa 20. júna 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

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

školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2015/2016 

 

Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak oznámil členom Rady školy, že uvedená správa 

mu bola doručená elektronicky pani riaditeľkou Základnej školy v Dunajskej Lužnej – 

PaedDr. Ivetou Slobodníkovou. Následne predmetnú správu odoslal elektronicky 

k nahliadnutiu a oboznámeniu sa s ňou členom RŠ ešte pred VI. zasadnutím RŠ. 



Predseda RŠ udelil slovo pani riaditeľke ZŠ Dunajská Lužná – PaedDr. Ivete 

Slobodníkovej. Pani riaditeľka oboznámila prítomných s obsahom a štruktúrou 

hodnotiacej správy a jej povinnými bodmi. Správa je vytvorená v súlade s Metodicko–

organizačnými pokynmi. V správe sa priebežne menia aktivity počas školského roka 

a organizačné záležitosti. Zároveň pani riaditeľka oznámila, že ani školská inšpekcia 

nemala k danej správe žiadne výhrady. 

 

Uznesenie:  

 

RŠ odporúča zriaďovateľovi obce Dunajská Lužná schváliť správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy v Dunajskej Lužnej za 

školský rok 2015/2016. RŠ určuje predsedovi RŠ vypracovať stručné stanovisko 

k uvedenej správe, s ktorým oboznámi členov RŠ elektronickým spôsobom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

 

Bod 4: Informácia k začiatku školského roka 2016/ 2017 (hlavné úlohy ZŠ v mesiacoch 

september– október 2016) 

 

Predseda RŠ opätovne udelil slovo pani riaditeľke ZŠ – PaedDr. Ivete Slobodníkovej, 

aby oboznámila prítomných členov RŠ so začiatočnými aktivitami v novom školskom 

roku, súvisiacimi s prevádzkou školy, ako sú napríklad zberné informácie, príprava 

rozvrhov tried, delenie tried na skupiny. 

 

Plány na september/ október/ november: 

 Nákup stojanov na bicykle 

 Montáž prírodovednej učebne 

 Nákup dvoch smetných košov 

 Osadenie lavičky pre 2. stupeň 

 Výmena poškodených lát na lavičkách 

 Vytvorenie povrchových náterov na písanie v bloku E 

 Pohovor s novou školskou psychologičkou 

 Pokračovanie v sprísnenom režime v školskej jedálni 

 Fotografovanie 1. ročníka, tablá, portréty prvákov 

 Doriešenie využitia multifunkčného ihriska 

 Rozpočet ZŠ a ŠKD na rok 2017 

 ZRPŠ celoškolské – v polovici októbra 

 Od 1. 10. 2016 začiatok krúžkovej činnosti 

 8.A a 9. ročník – návšteva Centra pre liečbu drogových závislostí a Múzea 

obchodu v Bratislave 

 Návšteva divadla Ludus (Malý princ, Džungľa) 

 Cyklus prednášok s PZ Pezinok s policajtkou 

 Cyklus prednášok s PPPaP Senec s psychologičkou (doprava, priateľstvo, 

násilie, šikana, kyberšikana, rasizmus, profesná orientácia) 



 Návšteva divadelného predstavenia v AJ pre 3. a 6. ročník v MKS 

 Príprava T5 – Mat., SJ, všetci, aj začlenení a T9 

 Dokončenie plánu práce školy 

 Dokončenie úpravy ŠKD – exteriér, lavičky 

 Založenie poistného za úrazy 

 Založenie poistného za krádež 

 Rozbehnutie ŠvP 

 Konzultácia o úprave hodnotiacej stupnice 

 Filharmónia 

 Tabuľky na Krajský školský úrad 

 Tabuľky do EDU zberu 

 Úprava rezortno–informačného systému 

 Databáza pre vydávanie vzdelávacích poukazov a iné administratívne práce 

 

Uznesenie : 

 

RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky PaedDr. Ivety Slobodníkovej 

k začiatku školského roka 2016/2017 a aktivitám ZŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

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

rozvoj školy a s tým súvisiaca nadstavba ZŠ a prístavba jedálne (informácia 

o aktuálnom štádiu projektu) 

 

Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak v úvode stručne charakterizoval vývoj a doterajšiu 

snahu RŠ v súvislosti s predmetom tohto bodu a zdôraznil, že pre RŠ je to nosná téma 

jej pôsobenia. Odovzdal slovo pozvanému hosťovi, pánovi starostovi Obce Dunajská 

Lužná Štefanovi Jurčíkovi. Pán starosta sa poďakoval za pozvanie na zasadnutie RŠ. 

Pán starosta sa vyjadril k územnému plánu obce Dunajská Lužná a nárastu počtu 

obyvateľov a s tým súvisiacemu nárastu školopovinných detí. Vyjadril sa 

k normatívom na žiaka a financovaniu ZŠ. Uviedol, že v areáli ZŠ je badateľné, že sa 

obec o školu stará a realizuje potrebné opravy a úpravy. Zdôraznil fakt, že Komisia 

výstavby, územného plánovania a verejného poriadku sa zaoberala touto otázkou, t. j. 

otázkou rozširovania kapacity ZŠ. Obec nedisponuje pozemkom, na ktorom by sa 

mohla realizovať výstavba novej školy, preto aktuálne pripadá do úvahy jedine 

nadstavba jestvujúcich blokov školy a prístavba školskej jedálne. Jestvujúce bloky by 

podľa architektonickej štúdie boli spevnené a nadstavené z ľahkých materiálov, najmä 

zo statických dôvodov. Pán starosta zdôraznil časovú náročnosť vypracovania 

projektovej dokumentácie, ako aj finančnú náročnosť – obec nie je schopná 

zafinancovať projekt bez dotácie štátu. Je potrebné na OZ posunúť tento projekt do 

fázy vypracovávania projektovej dokumentácie. Bude potrebné uchádzať sa 

o finančnú pomoc prostredníctvom rôznych výziev Ministerstva školstva. Pán starosta 

sa vyjadril aj k rozšíreniu školskej jedálne a počtu jej stravníkov z celej obce. Obec 

prostredníctvom jedálne v ZŠ zabezpečuje aj stravovanie dôchodcov, preto je nutné 



rozšíriť kapacitu školskej kuchyne. Zároveň pán starosta navrhol krajné riešenie, 

v prípade, ak bude pokračovať neúmerne veľký nárast počtu školopovinných detí, a to 

dvojsmennú prevádzku. To by však malo byť až krajným riešením. Pán starosta 

považuje nasledujúce dva školské roky ešte za kapacitne zvládnuteľné s doterajšími 

triedami, prípadne s využitím elokovaných pracovísk. K samotnej výstavbe spojenej 

s nadstavbou existujúcich blokov vyjadril pán starosta svoje stanovisko, že pôjde 

o postupnú etapovitú nadstavbu, ktorá by mala v budúcnosti obsahovať aj prekrytie 

multifunkčného ihriska a rozšírenie školskej jedálne.  

 

K tejto téme sa vyjadril aj pán poslanec Ernest Németh, najmä ako predseda Komisie 

výstavby, územného plánovania a verejného poriadku obce Dunajská Lužná. Prečítal 

členom RŠ stanovisko Stavebnej komisie, ktorá navrhuje realizovať rozšírenie 

kapacity ZŠ etapovite. Obec je vo fáze schvaľovania štúdie, potrebné je vyčleniť 

financie obce na vypracovanie projektovej dokumentácie. Z vypracovanej 

architektonickej štúdie uviedol, že predpoklad financií na nadstavbu na jednom bloku 

je cca 494 000 Eur. Kapacitne by sa takouto nadstavbou mala škola rozšíriť o cca 190 

žiakov. Jednoznačne bude potrebné žiadať cez rôzne vyhlásené projekty MŠ SR 

o financie na tento projekt. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj rozšírenie jedálne 

(v obci totiž pribudne aj nová MŠ), čoho výsledkom by bolo rozšírenie kapacity 

jedálne o cca 140 stravníkov. Aktuálne sa na komisii a na obci zaoberajú realizáciou 

prístrešku pre bicykle žiakov. 

 

Členka RŠ, pani Mgr. Galina Jendželovská upozornila, že o rok už nebudú triedy pre 

žiakov. Starosta Štefan Jurčík nevidí takýto katastrofický scenár, do 2 rokov by nemal 

byť v tomto problém. Zároveň skončí aj vzdelávanie žiakov z iných obcí. Pán poslanec 

Ernest Németh uviedol, že úsilím obce bude čo najskôr projekt rozšírenia realizovať, 

ale projektová dokumentácia, ako aj získanie financií z projektov štátu a samotné 

verejné obstarávanie má svoje lehoty, preto tie dva roky je reálny čas. 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková na pravú mieru uviedla informáciu, že na 

1. stupni ZŠ je 10 detí z iných obcí, na 2. stupni ZŠ sú to zostávajúci deviataci. 

Zároveň sa spýtala predstaviteľov obce, či sa neuvažuje nad iným elokovaným 

pracoviskom, napr. nad blízkou budovou Roľníckeho družstva. Poslanec Ernest 

Neméth reagoval skutočnosťou, že obec najprv uvažuje pri elokovaných pracoviskách 

nad obecnými budovami (netreba platiť nájom). 

 

Člen RŠ Jozef Kundlák sa spýtal na finančnú náročnosť prístavby jedálne. 

Z vypracovanej štúdie informoval poslanec Ernest Németh – ide o cca 248 000 Eur, 

čiže už spomínané kapacitné navýšenie o 140 stravníkov. 

 

Členka RŠ, p, Mgr. Galina Jendželovská z rodinných dôvodov opustila rokovanie RŠ. 

Pán starosta Dunajskej Lužnej Štefan Jurčík z dôvodu ďalších pracovných povinností 

opustil rokovanie RŠ, ale predtým sa Rade školy ešte poďakoval za jej prebiehajúce 

aktivity a činnosť, ktoré majú pozitívny dopad na riešenie otázok a problémov ZŠ. 

 

Uznesenie:  

 

RŠ berie na vedomie informácie starostu obce Dunajská Lužná p. Štefana Jurčíka, ako 

aj poslanca OZ a predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a verejného 

poriadku p. Ernesta Németha ohľadom aktuálneho štádia projektu nadstavby ZŠ 



a prístavby jedálne. RŠ podporuje tento projekt a vyzýva Obecné zastupiteľstvo 

v Dunajskej Lužnej, aby v krátkom čase posunulo vypracovanú architektonickú štúdiu 

do fázy prípravy projektovej dokumentácie a ďalších následných krokov vedúcich 

k samotnej realizácii tohto projektu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 7  

Proti – 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

Bod 6: Školský ples 2016 (organizačný výbor, harmonogram prípravy plesu) 

 

Termín školského plesu bol na minulom zasadnutí RŠ stanovený na 26. 11. 2016. 

Členovia rady školy sa však po diskusii rozhodli, že v školskom roku 2016/2017 sa 

školský ples organizovať nebude. Rada školy navrhuje výhľadovo ku koncu školského 

roka 2016/2017 namiesto plesu zorganizovať Deň školy, kde žiaci prezentujú pred 

verejnosťou svoje zručnosti. 

 

Uznesenie:  

 

Rada školy na základe vyjadrení členov RŠ, ako aj z dôvodu časovej tiesne na 

organizovanie plesu, ruší termín plesu dňa 26. 11. 2016, ktorý bol prijatý RŠ 

uznesením v bode 4 na V. zasadnutí dňa 20. 6. 2016. Rada školy navrhuje 

zorganizovanie „Dňa Základnej školy v Dunajskej Lužnej“ v závere školského roka 

2016/2017 ako prezentáciu talentu žiakov a možnosť stretnutia rodičov a priateľov 

školy. 

 

Hlasovanie: 

Za – 7  

Proti – 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

Bod 7: Rôzne – diskusia – podnety: 

 

a) Multifunkčné ihrisko v objekte ZŠ (postrehy a návrhy) 

 

K téme Multifunkčné ihrisko sa už v skoršej diskusii v téme rozšírenia kapacity ZŠ 

vyjadril pán starosta obce Dunajská Lužná p. Štefan Jurčík. Objasnil financovanie 

výstavby ihriska. Zdôraznil fakt, že ihrisko bolo postavené za účelom slúžiť občanom 

obce a počas vyučovania v škole do 17.00 hodiny žiakom školy. Z dôvodu rozšírenia 

telocvične sa môže v budúcnosti využívať na výučbu telesnej výchovy a uvažuje sa aj 

o zastrešení a opláštení tohto ihriska. Pán starosta zdôraznil, že problémom je 

prevádzkovanie ihriska a to po 17.00 hodine. Počas dňa je zabezpečenie ihriska 

v kompetencii Základnej školy. Po 17.00 hodine sa má uzamykať a tak byť 

zabezpečené proti vandalizmu. K dispozícii pre občanov obce je do 21.00 hodiny.  

 

Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková poukázala na fakt, že verejnosť, užívajúca 

multifunkčné ihrisko po 17.00 hod., prípadne cez víkendy, porušuje prevádzkový 



poriadok multifunkčného ihriska, znečisťuje okolie ihriska a na jeho plochu sa dostáva 

nelegálnym spôsobom.  

 

Uznesenie:  

 

RŠ podporuje stretnutie štatutára obce, ktorá je vlastníkom multifunkčného ihriska 

s riaditeľkou Základnej školy, na ktorom sa dohodnú presné pravidlá ďalšieho 

užívania multifunkčného ihriska, resp. Jeho dôslednej správy. Rada školy odporúča, 

aby tieto pravidlá boli zverejnené obecným rozhlasom, v školskom rozhlase a na 

webových sídlach obce i základnej školy, ako aj prednesené pri stretnutí rodičov na 

celoškolskom ZRPŠ. 

b) Žiadosť o prerokovanie termínu (času) začiatku vyučovania 

 

Predseda RŠ informoval členov RŠ o žiadosti, ktorá mu bola elektronicky doručená od 

p. Martina Vozára, poslanca obce Dunajská Lužná a ktorá bola v minulosti doručená aj 

riaditeľke ZŠ. Ide o návrh na zmenu času začiatku školského vyučovania zo 7.50, 

pričom žiadateľ navrhuje posun na celú hodinu, napr. na 8.00 hod. 

 

Pani riaditeľka sa vyjadrila k žiadosti o prerokovanie termínu začiatku vyučovania, 

email od p. Vozára obdržala. Vyjadrila sa, že týmto návrhom sa pedagógovia na 

porade zaoberali. Problém nie je ani tak so začiatkom vyučovania, ale skôr 

s odchodom žiakov popoludní, teda po závere vyučovacích hodín a je to otázka 

koordinácie ukončenia vyučovania s odchodom autobusových spojov. Legislatíva 

napokon dovoľuje vedeniu školy zvoliť si začiatok vyučovania v rozmedzí od 7.00 

hod do 9.00 hod. 

 

Predseda RŠ považuje túto žiadosť za otvorenú, resp. je potrebné nechať ju aj na 

ďalšie rokovania RŠ, pričom je potrebné o tom diskutovať a zisťovať názory na 

prípadnú zmenu, resp. zistiť mieru spokojnosti s doterajším časom. 

Člen RŠ p. Ing. Jozef Kundlák uviedol, že spustí takýto prieskum aj na facebokovej 

stránke Dunajska Lužná.  

 

Uznesenie: 

 

RŠ berie na vedomie emailovú žiadosť p. Vozára o prerokovanie prípadnej zmeny 

času vyučovania. Odporúča riaditeľke školy PaedDr. Ivete Slobodníkovej do konca 

I. polroka školského roka 2016/2017 znovu prerokovať zo strany pedagógov, vedúcej 

jedálne, riaditeľa ZUŠ a všetkých zainteresovaných aspekty a dopady prípadnej 

zmeny, aj napriek tomu, že sa vedenie školy a pedagógovia danou vecou už zaoberali. 

RŠ a jej členovia budú v ďalších mesiacoch školského roku 2016/17 vnímať aj 

prípadné postrehy zo strany rodičov. Rada školy sa vráti k tejto otázke na niektorom 

zasadnutí v II. polroku školského roka.  

 

 

Hlasovanie: 

Za – 7 

Proti – 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

 



Bod 8: Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Predseda RŠ sa poďakoval za účasť pozvaným hosťom – pani riaditeľke ZŠ PaedDr. 

Ivete Slobodníkovej, starostovi obce Dunajská Lužná Štefanovi Jurčíkovi, ako aj 

predsedovi Komisie výstavby, územného plánovania a verejného poriadku obce 

Dunajská Lužná Ernestovi Némethovi. Členom RŠ poďakoval za prítomnosť, 

venovaný čas, úsilie a všetky diskusie. 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 26. 9. 2016 

Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová 


