
 

 

 

Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

IX. zasadnutie Rady školy  

24. 04. 2017 (18.00 hod.)  

  

Účasť: 

Prítomí: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Andrej Blizniak, Mária Hrajnohová, Mgr. 

Nadežda Hrančová, Mgr. Galina Jendželovská, Katarína Kučerová, Mgr. Darina 

Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Michaela Luteránová, Eva Marková, Valéria 

Mosná  

Pozvaní:  

 1. PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná 

 2. Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná (ospravedlnený) 

 3. Ernest Németh, poslanec OZ Dunajská Lužná a predseda Komisie výstavby, 

 územného plánovania a verejného poriadku pri OZ Dunajská Lužná 

 4. Katarína Blizniaková, vedúca ŠKD  

 

(Prezenčná listina – Príloha č. 1)  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

2. Informácia o plnení uznesení z VIII. zasadnutia RŠ  

3. Výročná správa RŠ za rok 2016 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ) 

4. DOD a Deň ZŠ Dunajská Lužná - program nového podujatia 

5. Informácia k záveru školského roka 2016/2017 ( úlohy, podujatia) 

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

rozvoj školy (pokračovanie témy) – počty tried a počty ŠKD v školskom roku 

2017/2018 po zápise budúcich prvákov 

7. Informácia o pripravovanom výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ Dunajská 

Lužná 

8. Rôzne – diskusia – podnety 

9. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

V zmysle ustanovenia §24 ods. 15 zákona č.596/ 2003 Z. z. je zasadnutie orgánu školskej 

samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 

členov nerozhodne inak.  

 



 

 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

IX. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“) 

otvoril predseda RŠ - JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak. Privítal prítomných, zvlášť 

pozvaných hostí: pani riaditeľku ZŠ - PaedDr. Ivetu Slobodníkovú, vedúcu ŠKD - 

Katarínu Blizniakovú, poslanca OZ Dunajská Lužná a predsedu Komisie výstavby 

územného plánovania a verejného poriadku pri OZ Dunajská Lužná - Ernesta 

Németha. Prítomným pretlmočil ospravedlnenie za neprítomnosť na tomto zasadnutí 

RŠ od starostu obce Dunajská Lužná - Štefana Jurčíka, ktorý sa ospravedlnil 

predsedovi RŠ elektronicky a poprial prítomným príjemné rokovanie. Predseda RŠ 

konštatoval, že RŠ je uznášaniaschopná. 

 

Za zapisovateľku na IX. zasadnutí RŠ bola prítomnými členmi RŠ odhlasovaná Ing. 

Michaela Luteránová.  

 

Hlasovanie:  

Za – 8  

Proti – 0  

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

Predseda RŠ - JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak oboznámil prítomných s bodmi programu 

IX. zasadnutia RŠ a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k doplneniu programu. Za 

doplnenie programu bol samotný predseda RŠ, ktorý navrhol bod 6 vymeniť za bod 7. 

Podpredseda RŠ - Andrej Blizniak navrhol doplniť do programu ako bod 3 tému: 

„Informácia o komplexnom návrhu eventuálneho riešenia umiestnenia žiakov 

Základnej školy. Pôvodné body programu s číslami 3 až 5 sa tým stali bodom 4 až 6. 

Pôvodný bod programu pod číslom 6 sa stal bodom 8.  

 

Počas pripomienkovania programu IX. zasadnutia sa dostavili na zasadnutie: členovia 

RŠ – Mária Hrajnohová a Jozef Kundlák a poslanec OZ Dunajská Lužná a predseda 

Komisie výstavby, územného plánovania a verejného poriadku pri OZ Dunajská 

Lužná – Ernest Németh. 

 

Uznesenie:  

RŠ schvaľuje za zapisovateľku členku RŠ – Ing. Michaelu Luteránovú. 

RŠ schvaľuje upravený program zasadnutia 

 

Hlasovanie:  

Za – 10 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

  

Program IX. zasadnutia Rady školy bol schválený.  

 

 



 

 

 

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

 

Predseda RŠ – JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak informoval členov RŠ, že úlohy 

vyplývajúce z prijatých uznesení z VIII. zasadnutia RŠ boli splnené.  

 

Uznesenie:  

RŠ berie na vedomie informáciu, že uznesenia z predchádzajúceho VIII. zasadnutia 

RŠ boli splnené. 

 

Hlasovanie:  

Za – 10 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

 

 

Bod 3: Informácia o komplexnom návrhu eventuálneho riešenia umiestnenia žiakov 

Základnej školy 

 

Pán podpredseda RŠ - Andrej Blizniak sa vyjadril, že dúfa, že má dobré správy pre 

členov RŠ a prítomných pozvaných hostí. Podarilo sa predbežne dohodnúť 

s predsedom Poľnohospodárskeho družstva Dunajská Lužná (ďalej len „PD“) –        p. 

Antonom Patrnčiakom, ktorý je ochotný prenajať budovu a areál PD pre potreby ZŠ. 

Obec momentálne nemá finančné prostriedky na odkúpenie budovy PD, zatiaľ by sa 

situácia riešila prenájmom budovy. Obec bude s predsedom PD ďalej rokovať. Pán 

podpredseda RŠ oznámil, že poslanec OZ Dunajská Lužná - pán Martin Vozár chce 

pokračovať v nadstavbe A-bloku ZŠ. Podpredseda RŠ navrhuje pozastaviť 

financovanie nadstavby, radšej by investoval do prenájmu. Navrhol vytvoriť skupinu, 

ktorá bude rokovať o tejto situácii. Navrhol pani riaditeľku ZŠ - PaedDr. Ivetu 

Slobodníkovú, pani vedúcu ŠKD - Katarínu Blizniakovú, seba a poprípade toho, kto 

by mal z členov RŠ ešte záujem.  

 

Na zasadnutie prišla členka RŠ – Mgr. Galina Jendželovská. 

 

K návrhu podpredsedu RŠ - Andreja Blizniaka sa mohli vyjadriť aj ďalší členovia RŠ. 

Pani riaditeľka ZŠ navrhla do tejto pracovnej skupiny aj predsedu RŠ - JUDr. Mgr. 

Pavla Adamčiaka. Tiež sa vyjadrila, že je veľmi rada, že sa podarilo vyriešiť túto 

predtým patovú situáciu. Ak by sa zámer úspešne vyrokoval a začal realizovať, bol by 

prechod medzi budovami ZŠ a PD relatívne jednoduchý (aj vďaka blízkosti areálu PD) 

a rekonštrukcia priestorov v budove PD môže prebiehať postupne. Vznikol by tak 

priestor predbežne pre  I. stupeň a ŠKD. 

 

Uznesenie:  

RŠ súhlasí s predstaveným riešením umiestnenia žiakov ZŠ od podpredsedu RŠ -       p. 

Andreja Blizniaka (a zároveň poslanca OZ Dunajská Lužná) vo forme prenájmu časti 



 

 

 

budovy PD Dunajská Lužná, ktorá je v blízkosti ZŠ. Na rokovanie s predsedom PD za 

Radu školy schvaľuje do pracovnej skupiny: predsedu RŠ – JUDr. Mgr. Pavla 

Adamčiaka a podpredsedu RŠ – Andreja Blizniaka. Do tejto pracovnej skupiny 

navrhuje aj riaditeľku ZŠ – PaedDr. Ivetu Slobodníkovú a vedúcu ŠKD – Katarínu 

Blizniakovú. 

 

Hlasovanie:  

Za – 11 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

 

Bod 4: Výročná správa RŠ za rok 2016 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a7 Štatútu RŠ) 

 

Predseda RŠ - JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak pred zasadnutím RŠ elektronicky doručil 

predmetnú výročnú správu členom RŠ. Všetci členovia RŠ správu obdržali 

a oboznámili sa s ňou. Predseda RŠ otvoril diskusiu k výročnej správe. Nikto z 

prítomných správu nepripomienkoval. 

 

Uznesenie :  

RŠ berie na vedomie informáciu - Výročnú správu činnosti RŠ za rok 2016, 

vypracovanú predsedom RŠ v zmysle čl. 8 Štatútu RŠ. 

 

Hlasovanie:  

Za – 11 

Proti – 0  

  Zdržal sa hlasovania – 0 

Bod 5: DOD a Deň ZŠ Dunajská Lužná - program nového podujatia 

 

Predseda RŠ – JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak predložil prítomným písomne predbežný 

návrh programu podujatia s pracovným názvom „Deň otvorených dverí a Deň ZŠ 

Dunajská Lužná“. K predloženému návrhu sa mohli prítomní vyjadriť. Podpredseda 

RŠ - Andrej Blizniak doplnil k návrhu prezentácie činnosti žiakov a krúžkov ZŠ o 

návrh, že by RŠ mohla osloviť ZUŠ, ktorá sa podieľa na rôznych kultúrnych 

podujatiach v obci pestrou prezentáciou svojich aktivít a tak môže pomôcť naplniť 

program. Ďalej podpredseda RŠ navrhol zrealizovať na uvedenom podujatí cvičný CO 

poplach. Pani riaditeľka ZŠ – PaedDr. Iveta Slobodníková zdôraznila, že je tradíciou 

školy v tomto čase organizovať školskú olympiádu na obecnom ihrisku. Bolo by 

vhodné spojiť navrhované aktivity s olympiádou. Predseda RŠ navrhol vytvoriť 

pracovnú skupinu, ktorá bude nápomocná pri organizovaní uvedeného podujatia. 

 

Uznesenie:  

RŠ súhlasí s predloženým písomným návrhom predsedu RŠ na zorganizovanie DOD 

a Dňa ZŠ s dátumom podujatia – 16. 06. 2017. Za RŠ navrhuje na prípravu podujatia 



 

 

 

pracovnú skupinu v zložení: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Galina Jendželovská, 

Ing. Jozef Kundlák, Andrej Blizniak a Ing. Michaela Luteránová. 

 

Hlasovanie:  

Za – 9 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 2 (p. Mária Hrajnohová a p. Mgr. Darina Kováčová)  

 

Bod 6: Informácia k záveru školského roka 2016/2017 (úlohy, podujatia) 

 

Pani riaditeľka ZŠ - PaedDr. Iveta Slobodníková oboznámila prítomných s aktivitami, 

ktoré sú naplánované do konca školského roka. Najbližšie žiaci I. stupňa absolvujú 

„Školu v prírode“, ŠKD vyrábal darčeky pre budúcich prvákov, uskutočnil sa zápis do 

1. ročníka, deviataci navštívili v rámci hodiny dejepisu Múzeum holokaustu v Seredi, 

absolvovali koncert v Slovenskej filharmónii. Žiaci sa úspešne zapojili do školských, 

okresných a krajských kôl olympiád. Prehľad o týchto aktivitách žiakov ZŠ spolu s ich 

výsledkami je zverejnený na stránke ZŠ. Žiaci boli aktívni v rôznych športových 

súťažiach, prebehla spevácka súťaž Slávik, na I. stupeň ZŠ zavítala herečka Bibiána 

Ondrejková. Ôsmaci a deviataci budú absolvovať v mesiaci jún jazykový pobyt 

v Londýne a Paríži. Deviatakov čaká v máji v rámci ukončenia štúdia na Základnej 

škole trojdňový výlet v Prahe. Žiakom ešte pribudne mnoho ďalších aktivít priebežne 

počas výučby. Predseda RŠ po minuloročnej dobrej skúsenosti opätovne ponúkol 

možnosť návštevy (exkurzie) deviatakov na súdnom pojednávaní. 

 

Uznesenie:  

 

RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ – PaedDr. Ivety Slobodníkovej 

o podujatiach naplánovaných v závere školského roku 2016/17. 

 

Hlasovanie:  

Za – 11 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

 

Bod 7: Informácia o pripravovanom výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ 

Dunajská Lužná 

 

Pred rokovaním RŠ o tomto bode programu opustila miestnosť riaditeľka ZŠ - PaedDr. 

Iveta Slobodníková. 

 

Predseda RŠ – JUDR. Mgr. Pavol Adamčiak oboznámil prítomných členov RŠ s 

informáciou, že Obec Dunajská Lužná vyhlásila výberové konanie na funkciu riaditeľa 

Základnej školy v Dunajskej Lužnej, nakoľko sa končí päťročné funkčné obdobie 

doterajšej riaditeľke ZŠ. Predseda RŠ spresnil, že výberové konanie sa riadi 



 

 

 

ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o Štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred vyhlásením výberového 

konania Ing. Jana Dubovcová, referentka pre životné prostredie, odpadové 

hospodárstvo, doprava a školstvo pri Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej, 

kontaktovala predsedu RŠ a konzultovala s ním text vyhlásenia výberového konania, 

najmä po právnej stránke. Výzva na obsadenie funkcie riaditeľa školy je zverejnená 

na stránke obce Dunajská Lužná. Uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa 

výberového konania, sú povinní doručiť prihlášku s potrebnými dokumentmi na 

Obecný úrad Dunajská Lužná do 26. 05. 2017. Následne sa pristúpi k otváraniu obálok 

za prítomnosti zástupcu RŠ (predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak) 

a predstaviteľov OcÚ Dunajská Lužná (Ing. Jana Dubovcová a prednostka Magdaléna 

Hanuliaková). 

 

Samotný priebeh výberového konania uskutočňuje RŠ, preto boli členovia RŠ 

požiadaní o zodpovedný prístup, najmä svojou účasťou na samotnom výberovom 

konaní. Jeho termín bude zosúladený a predpokladá sa do polovice júna 2017, aby tak 

bola naplnená zákonná podmienka, že úspešného kandidáta predloží RŠ 

zriaďovateľovi (starostovi obce) do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového 

konania.  

 

Uznesenie:  

RŠ berie na vedomie obcou Dunajská Lužná vyhlásené výberové konanie na funkciu 

riaditeľa ZŠ Dunajská Lužná, ktoré bude v zmysle zákonných predpisov realizované 

Radou školy po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie uchádzačov. 

 

Hlasovanie:  

Za – 11 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

Bod 8: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický 

rozvoj školy (pokračovanie témy) – počty tried a počty ŠKD v školskom roku 2017/2018 

po zápise budúcich prvákov 

 

 Pred rokovaním k bodu 8 odišla zo zasadnutia RŠ kvôli pracovným povinnostiam 

členka RŠ – Mgr. Galina Jendželovská.  

Slovo bolo dané riaditeľke ZŠ - PaedDr. Ivete Slobodníkovej, ktorá sa po skončení 

prerokovania predchádzajúceho bodu vrátila. Pani riaditeľka ZŠ uviedla aktuálne 

informácie ohľadom víkendového zápisu prvákov. Zdôraznila, že zápis do 1. ročníka 

sa teoreticky môže uskutočniť až do konca augusta, čiže stále trvá. K dnešnému 

termínu je zapísaných 134 detí, predpokladá sa 18 odkladov, 6 detí je zatiaľ 

evidovaných bez trvalého bydliska (rodičia odovzdali prehlásenie o kolaudačných 

konaniach), 10 detí sa nedostavilo na zápis. Z uvedeného vyplýva, že v budúcom 

školskom roku je potrebných pri naplnení tohto počtu prvákov cca 6 prváckych tried.  

 



 

 

 

K danej situácii sa vyjadrila aj pani vedúca ŠKD - Katarína Blizniaková, ktorá 

poukázala na enormne narastajúci počet detí v Školskom klube. V súčasnosti máme 

10 oddelení ŠKD, v nastávajúcom školskom roku predpokladáme nárast počtu detí 

a s tým súvisiaci nárast oddelení ŠKD z 10 oddelení na 12. Vyvstáva problém, kam 

deti umiestniť, ďalším problémom je nedostatočný priestor v exteriéri ZŠ, ktorý by 

mali deti pravidelne navštevovať. S týmto problémom ohľadom počtu žiakov na I. 

stupni ZŠ súvisí aj financovanie ŠKD. Keďže deti v ŠKD vykonávajú rôznu činnosť, 

na jej realizáciu sú potrebné finančné prostriedky nielen na nákup materiálu, ale aj na 

to, aby mohli deti tvoriť a tak v nich mohli pedagógovia podporovať kreativitu. 

 

V školskom roku 2017/2018 sa prihlásilo do ŠKD: 

  1. ročník - 96 žiakov 

  2. ročník - 64 žiakov 

  3. ročník - 72 žiakov 

  4. ročník - 58 žiakov 

Ide o teda spolu o 290 žiakov v ŠKD.  

 

Podpredseda RŠ - Andrej Blizniak podotkol, že ŠKD spadá pod obec, teda aj jej 

financovanie. Z prehľadu zapísaných detí do nového školského roka môže nastať 

situácia, že nebudeme môcť prijať deti do ŠKD, a to žiakov 4. ročníka. ŠKD dostáva 

na chod od obce 160 000 €. Koeficient je nastavený tak, že čím je detí viac na prvom 

stupni, tým je ŠKD pre obec drahšia. Podpredseda RŠ nie je za zvýšenie poplatku 

rodičov za navštevovanie ŠKD, a preto uvádza možnosť neotvoriť ŠKD pre 4. ročník 

ZŠ. Vyzval, aby kompetentní v obci riešili túto kritickú situáciu. Riaditeľka ZŠ - 

PaedDr. Iveta Slobodníková zdôraznila nevyhnutnosť preštudovania rozpočtu ZŠ 

kompetentnými, lebo už teraz sme v kritickej situácii. Podpredseda RŠ navrhol, aby sa 

vzniknutou kritickou situáciou zaoberalo čo najskôr Obecné zastupiteľstvo obce 

Dunajská Lužná, a to už na zasadnutí OZ o deň neskôr, dňa  25. 04. 2017.  

Predseda RŠ osobne s niektorými rodičmi štvrtákov konzultoval tento stav. Títo 

rodičia si nedokážu predstaviť situáciu, že by nemali svoje dieťa – žiaka 4. ročníka – 

v ŠKD. Predseda RŠ preto naopak navrhol citlivo zvýšiť doterajší poplatok za ŠKD. 

Predseda RŠ je jednoznačne za zachovanie ŠKD pre žiakov 4. ročníka. K tomuto 

vyjadreniu sa pripojila aj pani riaditeľka ZŠ, ktorá je tiež za zachovanie ŠKD pre 

žiakov 4. ročníka ZŠ. Pán podpredseda RŠ upozornil aj na s tým súvisiace riešenie 

personálneho obsadenia ŠKD.  

 

O slovo následne požiadal Ernest Németh, poslanec OZ Dunajská Lužná a predseda 

Komisie výstavby, územného plánovania a verejného poriadku pri OZ Dunajská 

Lužná. Poďakoval sa za slovo a citoval výzvu riaditeľky ZŠ, ktorá bola prečítaná na 

porade poslancov OZ Dunajská Lužná. V doručenom liste riaditeľka ZŠ žiadala 

poslancov OZ riešiť situáciu nedostatočných kapacitných priestorov školy nadstavbou 

existujúcich blokov spolu s rozšírením kapacity školskej jedálne. Poslanec OZ Ernest 

Németh zdôraznil, že projekt stojí určité náklady, ale je potrebný pre budúce výzvy 

štátu na finančnú podporu výstavby. Obec musí byť pripravená na tieto výzvy 



 

 

 

a zároveň mať k dispozícii vypracovaný projekt. Od septembra 2016 sa k tejto 

problematike obec postavila aktívne. Bol vypracovaný projekt riešiaci situáciu školy. 

Projekt bol predstavený, došlo však k navýšeniu nákladov z 390 000 na 790 000 € za 

nadstavbu. Poslanci obce nesúhlasia s touto navýšenou sumou. Sú ochotní 

zafinancovať 300 000 Eur plus investovať získanú dotáciu. Pán Németh v súvislosti 

s dofinancovaním projektu podotkol, že obec disponuje na svojom účte finančnými 

prostriedkami vo výške 1,6 mil. Eur, pričom nadstavba jedného bloku by činila cca 

450 000 €. 

 

Po tomto vstupe odišiel zo zasadnutia RŠ kvôli ďalším pracovným povinnostiam 

podpredseda RŠ - Andrej Blizniak.  

 

Pani riaditeľka ZŠ - PaedDr. Iveta Slobodníková interaktívne predstavila analýzu 

naplnenosti modulového bloku E, zrekapitulovala nárast žiakov od minulých 

školských rokov, po súčasnosť a blízku budúcnosť a predstavila krízový plán 

s variantmi riešenia narastajúceho počtu žiakov. Vo svojom príspevku jednoznačne 

zamietla nereálnu a reálne neuskutočniteľnú dvojzmennú prevádzku vyučovania 

a vysvetlila podrobne všetky aspekty nereálnosti tohto riešenia. 

Členka RŠ - Mária Hrajnohová vyjadrila svoj názor, že si nevie predstaviť desaťročné 

dieťa pustiť samé zo školy, keď rodičia pracujú, nie sú doma. Nie je to vhodné. Preto 

je tiež za zachovanie ŠKD aj pre žiakov 4. ročníka ZŠ. 

Pani vedúca ŠKD – Katarína Blizniaková zdôraznila, že niektoré deti sú v ŠKD, aby 

počkali na krúžky a po jeho skončení sa vrátia späť do ŠKD, t. j. nejdú samé domov.  

Predseda RŠ poďakoval riaditeľke ZŠ za predložený dokument a jeho podrobnú 

prezentáciu. 

 

 Uznesenie: 

  

RŠ sa stotožňuje s krízovým plánom riešenia situácie ZŠ Dunajská Lužná, 

vypracovaným a predstaveným riaditeľkou ZŠ – PaedDr. Ivetou Slobodníkovou, 

v ktorom sa nachádzajú návrhy riešenia demografického vývoja počtu školopovinných 

detí v Dunajskej Lužnej, a predkladá ho spolu s vedením ZŠ Obecnému zastupiteľstvu 

Dunajská Lužná pri prejedávaní a riešení tejto situácie v ZŠ Dunajská Lužná. 

 

RŠ je za zachovanie prevádzky ŠKD v školskom roku 2017/18 aj pre žiakov 4. ročníka 

ZŠ, a to vznikom 2 nových oddelení ŠKD. 

Hlasovanie:  

Za – 9 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

Bod 9 : Rôzne- diskusia- podnety 

 

K tomuto bodu už nemal nikto žiadne príspevky a pripomienky.  

 



 

 

 

Bod 10: Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Predseda RŠ - JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval všetkým členom RŠ za ich 

aktívnu účasť a osobitne sa poďakoval aj pozvaným hosťom za ich prítomnosť na IX. 

zasadnutí RŠ. Zasadnutie RŠ zakončil myšlienkou, že verí, že sa veci pohnú dobrým 

smerom, k čomu určite prispelo aj toto zasadnutie RŠ. 

  

 

 V Dunajskej Lužnej, 24. 04. 2017  

 

 Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová  

 

 


