
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

VII. zasadnutie Rady školy  

14. 06. 2021 (18.00 hod.), E - blok ZŠ 

  

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Ivana Gallé, , Mgr. Darina Kováčová, 

Ing. Jozef Kundlák, Mgr. Daniel Mikloško, PhD. 

Ospravedlnení: Mgr. Martina Ceizelová, MUDr. Miroslava Hercová, Mária 

Hrajnohová, Ing. Marek Ličák, Mgr. Adriana Vláčilová, Mgr. Juraj Vydarený 

Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková (riaditeľka ZŠ); Ing. Vladimír Píš (Referát 

investičnej výstavby OcÚ 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 VI. zasadnutia RŠ 

3. Informácia o vyučovacom procese žiakov po skončení dištančnej výučby (apríl – máj 

2021) 

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

kapacity ZŠ – informácia o aktuálnom štádiu projektu výstavby nového G bloku  

5. Informácia o úlohách ZŠ na konci školského roku 2020/21 

6. Rôzne – diskusia – podnety 

7. Záver a ukončenie zasadnutia  

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

  

Predseda RŠ privítal prítomných na VII. zasadnutí RŠ. Za zapisovateľa navrhol 

predseda RŠ podpredsedu RŠ - Ing. Jozefa Kundláka. 

  



Predseda RŠ v krátkosti predstavil program aktuálneho zasadnutia. K programu 

zasadnutia nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky, bude použitý v pôvodnom 

znení. 

 

Predseda RŠ skonštatoval, že zasadnutie RŠ je verejné, keďže členovia nerozhodli 

inak. 

  

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

 

Predseda RŠ skonštatoval, že z predchádzajúceho zasadnutia RŠ nevyplynulo žiadne 

uznesenie s nutnosťou plnenia. 

 

Bod 3: Informácia o vyučovacom procese žiakov po skončení dištančnej výučby 

(apríl – máj 2021) 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu o vyučovacom procese po 

ukončení dištančného vzdelávania. 

Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že po návrate všetkých žiakov k prezenčnému 

vyučovaniu boli 2 týždne adaptačné vzdelávanie (bez hodnotenia), potom nastúpilo 

normálne vyučovanie. Počas vyučovania prebiehali aj rozličné súťaže, napríklad 

prvýkrát účasť v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Uskutočnili sa prijímacie 

pohovory na osemročné a bilingválne gymnázia (piataci a ôsmaci). Bolo zrušené 

testovanie 9. ročníka.  

 

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

rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o aktuálnom štádiu projektu výstavby 

nového G bloku 

  

Predseda RŠ privítal hosťa Ing. Vladimíra Píša z Referátu investičnej výstavby OcÚ 

a požiadal ho o informácie k aktuálnemu štádiu projektu výstavby nového G-bloku 

ZŠ. 

 

Ing. Píš uviedol, že  nový blok G bude mať 16 tried s kapacitou 325 detí + 35 

pedagógov. V predchádzajúcom roku 2020 sa zo strany obce riešilo verejné 

obstarávanie a zmluvy, podarilo sa presvedčiť poslancov a starostu obce na iný 

model financovania (FIDIC). V marci 2021 bola vysúťažená realitno-developerská 

firma KAMI Profit z 9 vhodných uchádzačov. Pôvodný rozpočet bol 3.7 mil. eur s 

DPH, víťazná firma ponúkla prácu za 2.85 mil. eur. V súčasnosti sú financie na 

stavbu G bloku plánované z dotácie BSK. Výzva na doráciu z EÚ však už vyše roka 

mešká (rokovania začali pred 2 rokmi), najmä kvôli pandémii a zmenám vlády. Pred 

2 týždňami bolo stretnutie na BSK s Ing. Furikom z oddelenia regionálneho rozvoja, 



ktorý informoval, že BSK by malo financie poskytnúť, keďže Dunajská Lužná mala 

všetky potrebné dokumenty v poriadku. BSK malo následne komisiu o schvaľovaní 

výzvy, potom šli projekty na schvaľovanie do Európskej komisie. 21. júna 2021 by 

mala byť výzva na dotáciu zverejnená. Po zverejnení výzvy budú zo strany OcÚ 

pripravené všetky potrebné dokumenty. Po podaní žiadosti prebehne kontrola a 

schvaľovací proces BSK ohľadne verejného obstarávania, ktoré trvalo od polovice 

decembra 2020 až do 10. marca 2021 a bolo dohľadované externou firmou. 

Najneskôr ku koncu septembra/októbra 2021 by mohli byť schválené financie, 

čerpanie by mohlo začať v novembri/decembri 2021. Harmonogram výstavby – blog 

G je 3-podlažná budova s rozlohou cca. 2800 m2, výstavba by mala trvať približne 

11 mesiacov. Staviteľ bude zodpovedný aj za kolaudáciu, ak by obec odovzdala 

stavenisko v lete, do 10-11 mesiacov by mohla byť stavba skolaudovaná. 

Na stavebnej komisii obce boli prejednávané jednotlivé aspekty prípravy stavby 

(využitie leta na búranie existujúcej budovy atď.). Problémom je klauzula, podľa 

ktorej sa obec musí chrániť aj voči prípadu, keby peniaze z BSK/EÚ neprišli – teda, 

že zhotoviteľ musí počkať s prácami na načerpanie peňazí. Obec preto hľadá riešenie 

napríklad vo forme preklenovacieho úveru (čo skúma zo svojej strany aj vysúťažený 

zhotoviteľ), možno by sa to dalo riešiť aj dodatkom k zmluve. Podľa stavebného 

zákona obec nemôže nikoho zvýhodniť alebo nezvýhodniť, jednotlivé kroky musí 

následne schvaľovať aj BSK. 

Zhotoviteľ KAMI Profit s.r.o. je veľká firma s mnohými projektami, medzi iným aj 

základnými a materskými školami (aktuálne v Bernolákove a Ivanke pri Dunaji), 

preto by nemala mať problémy počas realizácie stavby, podobné zdržaniam pri 

nedávnej rekonštrukcii bloku F. Obec oslovila právnika špecializujúceho sa na 

verejné obstarávanie, aby celý proces zhodnotil z hľadiska zákonnosti. 

Pani riaditeľka ZŠ sa poďakovala sa Ing. Píšovi za obetavú prácu pri prípravách 

stavby bloku G a chcela by vedieť, aká je šanca na získanie peňazí. 

Ing. Píš uviedol, že podľa informácií z BSK je šanca vysoká. 

Predseda RŠ – vďaka poslancovi BSK PaedDr. Jurajovi Jánošíkovi a obecným 

poslancom Ernestovi Némethovi a JUDr. Martinovi Vozárovi sa projekt obce 

Dunajská Lužná na rozšírenie kapacity ZŠ prepracoval za dva roky do skupiny 

kvalitných projektov a adeptov na získanie financií. Záleží od toho, kedy sa bude dať 

reálne začať s výstavbou. Aký je stav ohľadne možnosti preklenovacieho úveru? 

Ing. Píš uviedol, že jedna možnosť je vziať si úver zo strany obce, druhá zo strany 

firmy. Druhá možnosť ale bude stáť obec omnoho viac, preto to riešil aj s pánom 

kontrolórom a ekonomickým úsekom OcÚ. Pri aktuálnych úrokových sadzbách by 

mal byť preklenovací úver vhodným spôsobom urýchlanie začiatku výstavby. 

Mgr. Mikloško uviedol, že najbližšie zasadnutie OZ by malo byť 30. júna 2021. Dnes 

bola doručená zápisnica zo stavebnej komisie, kde sa tieto veci, aj ohľadne možností 

financovania a preklenutia obdobia do získania dotácie, prejednávali. 

 



 

Uznesenie: 

RŠ upozorňuje, že ZŠ Dunajská Lužná v rámci demografického vývoja počtu žiakov 

bude v školskom roku 2022/23 potrebovať na výučbu minimálne 3 triedy mimo 

kapacity doterajších blokov ZŠ. RŠ na základe aktuálne získaných informácií o štádiu 

výstavby nového G bloku ZŠ podporuje úsilie obecných predstaviteľov o čo 

najrýchlejšiu realizáciu tejto výstavby. RŠ podporuje všetky kroky právneho 

a finančného charakteru, ktoré umožnia, aby sa mohlo stavať čo najskôr. V prípade 

značného časového sklzu pri výstvbe nového G bloku ZŠ bude potrebné nájsť 

vhodnú budovu, prípadne inú školu na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 

Dunajskej Lužnej.  

 

Elektronické hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Bod 5: Informácia o úlohách ZŠ na konci školského roku 2020/21 

  

Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že prebiehalo adaptačné vzdelávanie nových pedagógov, 

budú postupovať na vyššiu úroveň. Zároveň sa uskutoční druhé kolo prijímacích 

pohovorov na stredné školy, tiež nákup učebníc pre 2. stupeň ZŠ, žiaci budú 

postupne vracať techniku zapožičanú rodinám detí počas dištančného vzdelávania. 

Prebehne tiež uzatváranie klasifikácie, nákup darčekov pre deti, rozlúčka 

s deviatakmi, tlač vysvedčení, slávnostné ukončenie školského roka, pasovanie 

prvákov, administratívne práce. Nástup zamestnancov do nového školského roka 

bude 24. augusta 2021. 

 

Bod 6: Rôzne – diskusia – podnety 

  

Pani riaditeľka ZŠ upozornila, že počet žiakov a tried je v súčasnosti na hranici, 

keďže vedeniu nie je známe, koľko detí z 3. a 5. ročníka bude prijatých na iné školy 

a nie je známy počet žiakov, ktorí sa ešte prisťahujú do Dunajskej Lužnej. Z toho 

vyplýva dôležité upozornenie o prípadnej a možnej potrebe zriadenia elokovaného 

pracoviska a jeho vybavenia (školský nábytok pre 2 triedy) pre školský rok 2021/22. 

 

Uznesenie: 

RŠ na základe informácie od vedenia ZŠ Dunajská Lužná upozorňuje na 

potencionálnu potrebu zriadenia elekovaného pracoviska ZŠ v školskom roku 

2021/22 (napr. v MKS) v počte 2 tried a ich vybavenia školským nábytkom. 

Dôležitou skutočnosťou tejto potreby budú počty žiakov, ktorí budú z 5. ročníka ZŠ 



prijatí na stredné školy a počet prisťahovaných žiakov do Dunajskej Lužnej v 

nasledujúcom období. Preto RŠ odporúča zriaďovateľovi ZŠ Dunajská Lužná 

zaoberať sa prípravou tohto elokovaného pracoviska ZŠ.  

 

Elektronické hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Pani riaditeľka ZŠ – upozornila na zhoršujúci sa stav fasád budov ZŠ. 

Ing. Píš uviedol, že je možné zaradiť to do rozpočtu pri zvyšných finančných 

prostriedkoch, prípadne do investičnej výstavby na ďalší rok. 

 

Bod 7: Záver a ukončenie zasadnutia 

  

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

účasť a ukončil 7. zasadnutie RŠ.  

 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 14. 06. 2021 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


