
 

 

 

Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

VII. zasadnutie Rady školy  

12.12. 2016 (18.00 hod.)  

  

Účasť: 

Prítomní:Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Galina Jendželovská, Mgr. Darina Kováčová, 

Ing. Jozef Kundlák, Ing. Michaela Luteránová, Mária Hrajnohová, Eva Marková 

Ospravedlnení: Andrej Blizniak, Mgr. Nadežda Hrančová, Katarína Kučerová, 

Valéria Mosná 

Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková, Ing. Dušan Mikulaj 

(Prezenčná listina – Príloha č. 1)  

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

2. Informácia o plnení uznesení z VI. zasadnutia RŠ  

3. Informácia k priebehu školského roka 2016/2017 (aktivity v decembri 2016 

a v januári 2017) 

4. Informácia k novozvolenej Rade rodičov 

5. Rôzne – diskusia, podnety 

6. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

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

Ing. Michaela Luteránová.  

  

Hlasovanie:  

Za – 5  

Proti – 0  

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

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

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

PaedDr. Ivetu Slobodníkovú a pána Ing. Dušana Mikulaja – predsedu Rady rodičov. 

Predseda RŠ ospravedlnil neprítomnosť 4 členov na tomto zasadnutí RŠ. Pán 

podpredseda RŠ mal súbežné zasadnutie prierezovej komisie v Dunajskej Lužnej. 



 

 

 

Panie Mgr. Nadežda Hrančová, Katarína Kučerová a Valéria Mosná sa ospravedlnili 

z rodinných a zdravotných dôvodov. Pani Hrajnohová sa vopred ospravedlnila, že 

príde na zasadnutie RŠ neskôr. 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 VII. zasadnutia RŠ, keďže nikto 

nepodal návrh na doplnenie programu.  

  

Hlasovanie:  

Za – 6 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

  

Program VII. zasadnutia Rady školy bol schválený.  

  

Bod 2: Informácia o plnení uznesení zo VI. zasadnutia RŠ  

Predseda RŠ informoval členov RŠ, že v rámci toho, čo RŠ prijala v uzneseniach zo 

VI. zasadnutia RŠ, boli všetky uznesenia splnené.  

  

Uznesenie:  

  

RŠ konštatuje, že z uznesení zo VI. zasadnutia RŠ boli naplnené aktivity školy 

v mesiacoch september a október a zároveň výzva RŠ voči Obecnému zastupiteľstvu 

v Dunajskej Lužnej, aby posunulo vypracovanú architektonickú štúdiu nadstavby ZŠ 

a prístavby jedálne do fázy prípravy projektovej dokumentácie, bola naplnená prijatím 

uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej dňa 27. 9. 2016. 

  

Hlasovanie:  

Za – 6  

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

  

Bod 3: Informácia k priebehu školského roka 2016/2017 (aktivity v decembri 2016 

a v januári 2017) 

 

Pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Iveta Slobodníková sa najprv vrátila k uskutočneným 

aktivitám v prvých dvoch mesiacoch školského roka 2016/17. Oboznámila prítomných 

so skutočnosťou, že od septembra 2016 nastúpila do kolektívu školy nová kolegyňa 

Mgr. Ivana Hubáčová, pričom ocenila aktivity novej kolegyne, ktoré zorganizovala 

pre žiakov školy. Konkrétne sa jedná o exkurziu do Rakúska pre žiakov deviateho 

ročníka. Deviataci navštívili čokoládovňu v Kittsee, Technické múzeum vo Viedni a 



 

 

 

vianočné viedenské trhy Christkindlmarkt. Pod vedením pani Mgr. Hubáčovej aktívne 

pracuje školský parlament, ktorý zorganizoval úspešnú akciu – Školský dráčik. Ďalej 

sa zbierajú vrchnáčiky pre žiaka Daniela, čím deti podporujú charitatívne aktivity. 

Pani Vydarenou bola iniciovaná Zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín 

z východného Slovenska. Žiaci prvého stupňa navštívili Hvezdáreň, prebiehalo fotenie 

detí na prvom stupni, Živá červená stužka, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy 

(organizuje školský parlament), vianočný floorbalový turnaj pre žiakov II. stupňa.  

Naďalej prebieha príprava na Venček – kurz spoločenských tancov pre žiakov 

deviateho ročníka, ktorý vyvrcholí v januári. Pokračuje sa v prípravách a realizácii 

školských olympiád. Žiaci sa zapojili aj do súťaží Zemeznalec, iBOBOR, Expert 

geniality show atď. Zrealizované sú mnohé aktivity a ich priebeh je možné vidieť na 

webovej stránke školy.  

Pán predseda Rady školy Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval pani riaditeľke PaedDr. 

Ivete Slobodníkovej za pretlmočenie bohatej činnosti ZŠ.  

Počas informovania o aktivitách školy prišla na zasadnutie členka RŠ p. Mária 

Hrajnohová, ktorú pán predseda privítal. 

 

Uznesenie:  

  

RŠ berie na vedomie informácie o uskutočnených aktivitách Základnej školy 

v mesiacoch november a december a o plánovaných aktivitách na január 2017. 

 

Hlasovanie:  

Za – 7 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

  

  

Bod 4: Informácia k novozvolenej Rade rodičov 

 

Predseda Rady školy Mgr. Pavol Adamčiak vyjadril veľkú podporu Rade rodičov a jej 

predsedovi pánovi Ing. Dušanovi Mikulajovi a zároveň ho poprosil, aby Radu školy 

oboznámil s aktivitami Rady rodičov prebiehajúcimi v mesiaci december 2016.  

Pán Ing. Dušan Mikulaj po predstavení svojej osoby stručne charakterizoval tvorbu 

Rady rodičov. Zdôraznil skutočnosť, že Rada rodičov má záujem všemožne 

napomáhať Základnej škole, ktorá má vysoký počet žiakov. Takisto aj počet 

obyvateľov v Dunajskej Lužnej postupne narastá, s čím súvisí riešenie priestorových 

a kapacitných podmienok Základnej školy. Za úlohu Rady rodičov jej predseda 

považuje zabezpečiť komunikáciu medzi rodičmi a prostredníctvom zvolených 

zástupcov z jednotlivých tried vyjadriť svoje názory, postrehy a návrhy. Rada rodičov 

mala ustanovujúce zasadnutie, sformovala sa interná komunikácia jej členov  

a komunikácia aj smerom ku škole. Prostredníctvom samostatnej sekcie webovej 

stránky školy (aktuálne: http://www.zsdunajskaluzna.sk/index.php/rada-rodicov) je 

komunikácia otvorená voči verejnosti a kontakt je možný tiež prostredníctvom 

http://www.zsdunajskaluzna.sk/index.php/rada-rodicov


 

 

 

zriadenej emailovej adresy - radarodicovdl (at) gmail.com. Prvé stretnutia Rady 

rodičov boli podľa pána predsedu búrlivejšie, keďže podnetov a otázok zo strany 

rodičov bolo mnoho, ale postupne sa situácia dostáva do správnych koľají. 

 

Aktivity Rady rodičov: 

 zorganizovanie prieskumu o stravovaní v Školskej jedálni – predmetný dotazník sa 

nachádza na webovej stránke školy a školskom facebooku 

 sformovanie odporúčaní pre OÚ DL o prístupových cestách k Základnej škole 

 požiadavka logisticky doriešiť označenie ciest pre cyklistov 

 požiadavka zrealizovať prednášky pre žiakov Základnej školy o internetovom 

prostredí v spolupráci s predsedom Rady rodičov Ing. Dušanom Mikulajom. 

 

Uznesenie :  

  

RŠ víta zriadenie poradného orgánu v rámci ZŠ v Dunajskej Lužnej – Rady rodičov 

(RR), o ktorej prvotnej činnosti informoval predseda RR Ing. Dušan Mikulaj. Rada 

školy bude úzko spolupracovať, resp. podporovať činnosť tohto poradného orgánu. 

K prebiehajúcej aktivite RR, t.j. k ankete o kvalite poskytovaných služieb v Školskej 

jedálni, Rada školy žiada predsedu Rady rodičov po vyhodnotení tejto ankety 

oboznámiť Radu školy o výsledkoch, aby sa RŠ školy mohla pripojiť svojim 

stanoviskom k výstupu z tejto ankety. To bude adresované zriaďovateľovi Školskej 

jedálne a jej prevádzkovateľovi.  

 

Hlasovanie:  

Za – 7 

Proti – 0  

Zdržal sa hlasovania – 0  

 

Bod 5: Rôzne – diskusia – podnety 

 

 Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková navrhla, aby dotazník o kvalite 

stravovania v Školskej jedálni vypĺňali žiaci na hodinách informatiky. 

Do budúcnosti, čo sa týka nových aktivít, má pani riaditeľka v predstave zrealizovať 

pre žiakov školy cyklus prednášok o rôznych povolaniach slávnych rodákov Dunajskej 

Lužnej, tých, ktorí navštevovali základnú školu.  

 Ďalej pani riaditeľka navrhla, aby na VIII. zasadnutí RŠ boli prejednané dve 

skutočnosti: 

 prijímanie žiakov, ktorí nemôžu mať v Dunajskej Lužnej trvalý pobyt 

z objektívnych dôvodov, ale ich životná situácia si žiada prijatie na Základnú školu 

v Dunajskej Lužná. 

 Opätovné riešenie demografického vývoja počtu školopovinných detí Základnej 

školy v Dunajskej Lužnej a návrh konkrétneho riešenia umiestnenia tried 

v budúcom školskom roku 2017/2018. 



 

 

 

Člen Rady školy pán Ing. Kundlák pripomenul, že RŠ sa na VI. zasadnutí dohodla, že 

namiesto plesu sa bude snažiť zorganizovať Školský deň Základnej školy Dunajská 

Lužná, a to v závere školského roka 2015/2016, preto je potrebné, aby sa na 

najbližšom zasadnutí začali koncipovať kontúry priebehu tejto akcie. 

 

 

Bod 6 : Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Pán predseda Rady školy Mgr. Pavol Adamčiak ukončil VII. zasadnutie Rady školy 

a poďakoval sa prítomným za čas, ktorý strávili na VII. zasadnutí RŠ. Zároveň 

poďakoval všetkým členom – prítomným aj neprítomným – za celý rok ich aktívnej 

činnosti. K nastávajúcim vianočným sviatkom a Novému roku poprial všetkým 

prítomným zdravie, chuť a elán v práci a opätovne pridal slovo ĎAKUJEM za všetky 

doterajšie vynaložené aktivity a úsilie členov RŠ. 

  

 

  

  

V Dunajskej Lužnej, 12. 12. 2016  

Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová  


