
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

XIX. zasadnutie Rady školy  

21. 01. 2019 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ 

  

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, Mária Hrajnohová, 

Mgr. Galina Jendželovská, Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek 

Ličák 

Ospravedlnení: Eva Marková, Valéria Mosná, Mgr. Adriána Vláčilová, Mgr. Daniel 

Mikloško 

Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ 

 

(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy  (ďalej len 

„RŠ“) - JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

2. Informácia o plnení uznesení z XVIII. zasadnutia RŠ 

3. Informácia o priebehu 1. polroku školského roku 2018/19 a o pripravovaných 

akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roku 2018/19 

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

rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie budovy ZŠ 

– „Biely dom“) 

5. Zápis do 1. ročníka ZŠ (prvotná informácia o termíne) 

6. Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2019 – vyjadrenie RŠ 

7. Informácia o VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej 

materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská 

Lužná 

8. Rôzne – diskusia – podnety 

9. Záver a ukončenie zasadnutia  

 



Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

  

Predseda RŠ privítal prítomných na prvom zasadnutí RŠ v roku 2019. Predseda RŠ 

za zapisovateľa navrhol podpredsedu RŠ Ing. Jozefa Kundláka. 

  

Uznesenie: 

RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Kundlák) 

 

Predseda RŠ v krátkosti predstavil program aktuálneho zasadnutia a navrhol presunúť 

pôvodný bod č. 3 za pôvodný bod č. 5 (s príslušnou zmenou číslovania) a pridať 

nový bod č. 7 o Všeobecnom záväznom nariadení obce Dunajská Lužná č. 00/2019, 

ktorým sa mení  VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej 

materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská 

Lužná v znení VZN č. 3/2018 

 

K programu zasadnutia nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky, preto dal 

predseda RŠ o takto upravenom programe hlasovať. 

 

Za program prebehlo hlasovanie nasledovne: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

  

Upravený program XVIII. zasadnutia RŠ bol schválený. 

 

Predseda RŠ skonštatoval, že zasadnutie RŠ je verejné, členovia RŠ nerozhodli inak. 

  

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

 

Predseda RŠ skonštatoval, že priame úlohy z XVIII. zasadnutia RŠ neboli, bol len 

plán diskutovať s novým OZ o projektoch naplánovaných obcou a o prestavbe 

„Bieleho domu“, ktorá by mala pomôcť k septembru 2019 zvýšiť kapacitu Základnej 

školy. Samotná rekonštrukcia zatiaľ napreduje bez väčšieho zdržania. 



Predseda RŠ sa zúčastnil 10. januára 2019 Komisie OZ pre školstvo, kultúru, mládež 

a šport, do ktorej bol znovu novými poslancami zvolený. Bolo potrebné znovu 

nastaviť plány do budúcna a zo strany poslancov mu bolo tlmočené, že v súčasnosti 

sa aktuálne spracúvajú všetky žiadosti organizácií žiadajúcich o príspevky z rozpočtu 

a samotný rozpočet, preto sa predseda RŠ rozhodol odložiť pozvánku pre poslancov 

až na nasledujúce zasadnutie RŠ (marec/apríl 2019). 

Predseda RŠ taktiež informoval, že poslanci chcú vo veci rozpočtu sedieť s každou 

organizáciou a zistiť viac informácií o požadovaných prostriedkoch. 

Pozvanie poslancov a starostu obce na zasadnutie RŠ obce vo veci kapacity školy 

a rekonštrukcie „Bieleho domu“ trvá do budúcna. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o splnení uznesení z XVIII. 

zasadnutia, pričom úloha pozvať na najbližšie zasadnutie RŠ starostu obce a nových 

poslancov vo veci témy budúcnosti rozvoja kapacity ZŠ trvá. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 3: Informácia o priebehu 1. polroku školského roku 2018/19  

a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roku 2018/19. 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ PaedDr. Ivetu Slobodníkovú o informácie 

k prvému polroku školského roka 2018/19. Pani riaditeľka ZŠ skonštatovala, že prvý 

polrok prešiel veľmi rýchlo. Cieľom bolo naučiť deti to, čo určuje vzdelávací 

program ISCED 1 a ISCED 2. Stále pretrváva zložitosť začlenenia žiakov so 

zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho procesu (je ich cca. 80, čo je cca. 11% 

z celkového počtu žiakov), najmä čo sa týka horších známok zo správania pre 

niektorých žiakov – škola to konzultuje s poradňou. 

Škola tiež podporuje talentované deti pri olympiádach, z ktorých potom odchádzajú 

aj na krajské kolá, pričom pani riaditeľka uviedla niekoľko príkladov. Z iných 

tradičných akcií sa v škole uskutočnili napríklad „Chodenie Lucie“, „Mikuláš“, ďalej 

športové floorbalové turnaje, turnaje vo vybíjanej, turnaj v boxe, divadelný krúžok, 

plavecký výcvik, korčuľovanie. Deti tiež nadväzujú vzťahy so staršou generáciou 

a chodia obsluhovať na akcie seniorov. 

Deti v škole mali množstvo prednášok, napríklad z polície o doprave a s kynológom, 

ďalej s Paneurópskou univerzitou o puberte, priateľstve a voľbe povolania. 

Z hľadiska čitateľskej gramotnosti sa konajú rozličné predĺžené aktivity, deti tiež 



pravidelne navštevujú centrá pre liečbu drogových závislostí a tiež hvezdáreň. 

Organizácia býva niekedy náročná, najmä kvôli vysokému počtu tried. 

 

Predseda RŠ sa spýtal, čo bolo v prvom polroku najťažšie – pani riaditeľka 

odpovedala, že najmä administratíva, ktoré znemožňuje naplno sa venovať 

pedagógom. Druhým problémom je nedostatok pedagógov, aj v súvislosti 

s materskými dovolenkami. 

 

Členka RŠ - Mgr. Galina Jendželovská sa pýtala na p. učiteľa nemčiny Mgr. Reháka. 

Pani riaditeľka uviedla, že Mgr. Rehák má vyštudované učiteľstvo a učil na 

základnej škole, potom sa venoval prekladateľskej činnosti a v súčasnosti sa znovu 

rozhodol pre učiteľstvo. V technickej výchove je zručný a aj keď si na nemčine 

vyžaduje rešpekt, je k deťom priateľský a z hľadiska prípravy je zodpovedný.  

 

Z budúcich akcií pani riaditeľka ZŠ uviedla: testovanie 9-kov, lyžiarsky výcvikový 

kurz, olympiády, vystúpenia, premietanie s besedou v Senci, burzu kníh, prezentácia 

historického vojska. Je nadviazaná dobrá spolupráca s p. riaditeľkou ZUŠ aj            

s p. riaditeľkou MŠ, pričom ZŠ pred koncom školského roka navštívia predškoláci. 

 

Uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie informáciu od pani riaditeľky ZŠ PaedDr. Ivety 

Slobodníkovej o priebehu prvého polroka školského roku 2018/19                               

a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roku 2018/19. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 4: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a 

strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie 

budovy ZŠ – „Biely dom“) 

 

Predseda RŠ v krátkosti zhrnul doterajšiu históriu rekonštrukcie novej budovy ZŠ 

„Biely dom“: 

 v októbri 2018 sa začala rekonštrukcia 

 v novembri a decembri 2018 prebehli dva kontrolné dni 

 v decembri 2018 sa na kontrolnom dni okrem predsedu a podpredsedu RŠ zúčastnili 

aj poslanci OZ: p. Jurczazak, p. Németh, p. Stareček a p. Reindl, ďalej vedúci stavby, 

stavebný dozor a referent OcÚ pre investičnú výstavbu pán Hudák. 



Potom predseda RŠ spolu s podpredsedom prezentovali ostatným členom RŠ 

fotografie z decembrového kontrolného dňa v „Bielom dome“ z 20. decembra 2018 

a komentár k nim. 

 

Uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie informáciu o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie 

budovy ZŠ „Biely dom“, podanú podpredsedom RŠ formou fotografií z kontrolného 

dňa 20. 12. 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Bod 5: Zápis do 1. ročníka ZŠ (prvotná informácia o termíne) 

 

Predseda RŠ informoval, že už sa začínajú rodičia pýtať na zápis do 1. ročníka na 

nasledujúci školský rok. Ako informovala pani riaditeľka ZŠ, dátum zápisu je určený 

na 13. a 14. apríla 2019. Bude sa konať podobne ako predchádzajúci rok v sobotu 

a v nedeľu, rozdelený podľa obvodov v obci. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie prvotnú informáciu od pani riaditeľky ZŠ o zápise do 1. ročníka 

ZŠ, ktorý sa uskutoční 13. a 14. apríla 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 6: Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2019 – vyjadrenie RŠ 

 

Predseda RŠ informoval členov RŠ, že im zaslal rozpočet ZŠ elektronickou formou 

a vyzval ich, aby prípadné otázky adresovali pani riaditeľke ZŠ. 

 

Tlmočil poznámku z Komisie školstva o tom, že prečo sa z financií ZRPŠ nakupujú 

technické veci (sušiče), keďže by sa na to tieto peniaze používať nemali a namiesto 

toho by bolo potrebné takéto náklady dať do rozpočtu obce. Pani riaditeľka ZŠ s tým 

súhlasí a ako opravu uviedla, že to boli to peniaze z 2% daní z príjmov, nie zo ZRPŠ. 

Pri príspevkoch 2% z daní ľudia často nevedia, do čoho idú. Preto sa vždy určili 



ciele, na ktoré budú tieto peniaze použité a následne sa rodičia dohodli peniaze na to 

použiť. Momentálne je najbližším cieľom ihrisko, či už pri novom bloku F („Biely 

dom“), alebo v súčasnom areáli školy. Členka RŠ – p. Mária Hrajnohová 

informovala, že z 2% škola vybudovali aj chodník pod bicykle, keďže to nemohlo ísť 

do účtovníctva ZŠ a z rozpočtu obce neboli na to financie. 

 

Predseda RŠ mal otázku, či je zahrnuté nové vybavenie ŠKD v novej budove 

v plánovanom rozpočte ZŠ (v rozpočte uvedené ako „Interiérové vybavenie, nákup 

lavíc a stoličky - 30.000,-„). Pani riaditeľka ZŠ to potvrdila a tiež informovala, že 

predchádzajúci rozpočet ZŠ bol oklieštený a ŠKD fungoval v núdzovom režime. 

Preto sa vedenie školy rozhodlo aktuálny rozpočet navýšiť, keďže nábytok budú 

v „Bielom dome“ využívať žiaci aj v ŠKD. Takisto boli navýšené prostriedky pre 

záhradnícke práce, tak pre ZŠ, ako aj pre ŠKD. Rozpočet ŠKD je celkovo 

v posledných rokoch poddimenzovaný. 

 

Predseda RŠ sa tiež pýtal na zníženie výdavkov v poštových službách. Pani 

riaditeľka odpovedala, že sa rozčlenili poštové a telekomunikačné výdavky. 

 

Transfer na odchodné podľa pani riaditeľky značí prostriedky ako transfer od štátu, 

keď zamestnanec odchádza do dôchodku. 

 

Pani riaditeľka tiež informovala, že rozpočet ZŠ sa robí pre konkrétny rok 

porovnávaním s predchádzajúcim rokom a s výdavkami a príjmami. 

 

Člen RŠ - Ing. Marek Ličák sa pýtal, či 30.000 pokryje všetky výdavky na nábytok 

a vybavenie v novej budove - odpoveď bola, že nie, zvyšok podľa informácie pani 

riaditeľky musí prísť od obce. Všetko didaktické vybavenie by mala zabezpečiť 

obec, zatiaľ neexistuje o tomto dohoda. Člen RŠ – Ing. Marek Ličák sa pýtal, či obec 

s tým v rozpočte počíta – podľa pani riaditeľky by mala, pretože na to pani riaditeľka 

upozorňovala vopred. Príkladom je kamerový systém, kde škola takú veľkú 

nadlimitnú položku nemôže obstarávať sama, riešila to obec. 

 

Člen RŠ - Ing. Marek Ličák sa ďalej pýtal, či existuje nástrel celkovej sumy za 

vybavenie „Bieleho domu“ a zoznam potrebného vybavenia. Predseda RŠ mal 

doplňujúcu otázku, či sa dá niečo získať aj zo štátneho rozpočtu. Pani riaditeľka ZŠ 

odpovedala, že štát nič neposkytuje. V sume rekonštrukcie (889.000,-) je stavba, 

teraz sa ale jedná skôr o vybavenie tried atď. Zoznam potrebného vybavenia už 

existuje, musí sa ešte vyčísliť aj cenovo. 

 

Pani riaditeľka tiež informovala, že v rozpočte žiada 20.000,- EUR na presklenie 

stojiska bicyklov a tiež 20.000,- EUR na detské ihrisko v „Bielom dome“. Takisto, 

ak bude treba vyberať medzi možnosťami, škola uprednostní vybavenie pred 

ihriskom/prístreškom. Člen RŠ - Ing. Marek Ličák sa následne pýtal, či v prípade 



nepriaznivej situácie v rozpočte obce má ZŠ nejaké rezervy – pani riaditeľka 

odpovedala, že môže vypracovať nástrel potrebných financií a existujúcich 

dostupných vlastných prostriedkov ZŠ. 

 

Pani riaditeľka tiež pripomenula, že vstúpil do platnosti zákon o rekreačných 

poukazoch, na čo škola nemá peniaze a takisto je nefér pýtať tieto prostriedky od 

zriaďovateľa. Škola sa snaží niektoré takéto náklady financovať sama, keďže iné 

investície robí zase obec. 

 

Člen RŠ - Ing. Marek Ličák sa tiež spýtal na sumu 2% z dane a prostriedky zo ZRPŠ 

– či existuje prehľad o financiách a plánovaných aktivitách z tohto príspevku 

financovaných. V minulom roku bol vypracovaný graf použitia týchto financií, pani 

riaditeľka vie tieto informácie dohľadať. Platia sa výlety, ocenenia na konci 

školského roka, autobus. Približná suma 2% z dane bola za minulý rok do cca. 7.000 

EUR, ZRPŠ bolo cca. 12.000 EUR, rodičia platia 20 EUR v hotovosti na rok. 

Bezhotovostné vklady nie sú možné, nakoľko napríklad v ŠKD (ale aj pre bežných 

žiakov) je pri takom množstve platieb problém adresovať bezhotovostné platby, ak 

nie sú nejako označené. 

 

Pani riaditeľka ďalej informovala, že rozpočet ZŠ nie je pre obec taký problém, 

keďže podľa normatívu je relatívne jednoduché rozdeliť financie. Problémom skôr 

býva čerpanie pre ŠKD a financovanie príspevkov na asistentov. 

 

Člen RŠ - Ing. Marek Ličák sa pýtal na normatív ŠKD – môže obec krátiť príspevok? 

Pani riaditeľka odpovedala, že obec financie na ŠKD nekrátila, normatív na ŠKD bol 

nízky, obec naopak ŠKD dotovala. 

 

Uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie návrh rozpočtu v roku 2019. RŠ upozorňuje OZ 

a zriaďovateľa školy v súvislosti s rekonštrukciou budovy „Biely dom“ na potrebu 

finančných zdrojov, ktoré musia byť použité na vybavenie nových tried. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 7: Informácia o VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej 

materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

Dunajská Lužná  



 

Predseda RŠ oboznámil prítomných, že informácie o tomto každoročne prijímanom 

VZN sú na stránke obce, pričom RŠ sa týka len ŠKD. Je ešte možná úprava 

správnych čísiel počtu žiakov s kontrolórom obce. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej 

materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská 

Lužná v časti školských zariadení (ŠKD) a odporúča ho schváliť obecným 

zastupiteľstvom. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 8: Rôzne – diskusia – podnety 

 

Predseda RŠ pripomenul otvorené otázky na poslancov z minulého zasadnutia RŠ, 

pretrvávajúce na najbližšie zasadnutie v marci. 

 

Členka RŠ - Mgr. Galina Jendželovská sa pýtala na blok F („Biely dom“), či sa bude 

prijímať nový školník a ako bude riešená strava v novom bloku. Pani riaditeľka 

informovala, že strava je samostatný právny subjekt, obec to musí riešiť s vedúcou 

jedálne. Ohľadne školníka sú aktuálne problémy aj so súčasným pánom školníkom 

a je nedostatok vhodných ľudí. Všetko závisí tiež od financií. 

 

Bod 9: Záver a ukončenie zasadnutia 

  

Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ za priebeh zasadnutia a aktívnu účasť 

a ukončil XIX. zasadnutie RŠ. Nasledujúce zasadnutie prebehne pravdepodobne ku 

koncu marca (pred marcovým zasadnutím OZ Dunajská Lužná). 

 

V Dunajskej Lužnej, 21. 01. 2019 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

 JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

 predseda Rady školy 


