
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

VIII. zasadnutie Rady školy  

20. 09. 2021 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ 

  

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, , MUDr. 

Miroslava Hercová, Mária Hrajnohová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek Ličák, Mgr. 

Daniel Mikloško, Mgr. Juraj Vydarený 

Ospravedlnení: Mgr. Ivana Gallé. Mgr. Darina Kováčová, PhD., Mgr. Adriana 

Vláčilová 

Hostia: Ing. Michaela Luteránová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ; Pavol Regec, 

rodič 

 

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

Mgr. Pavla Adamčiaka  

 

Program zasadnutia: 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

2. Dopravná situácia v okolí Základnej školy Dunajská Lužná 

3. Informácia o plnení uznesení zo VII. zasadnutia RŠ 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy 

v Dunajskej Lužnej za školský rok 2020/21 – vyjadrenie RŠ 

5. Informácia o začiatku školského roku 2021/22 a opatreniach vedenia ZŠ  

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

rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu nového G – bloku) 

7. Rôzne – diskusia – podnety 

8. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  
  

Predseda RŠ privítal prítomných na VIII. zasadnutí RŠ v roku 2021. Za 

zapisovateľa navrhol predseda RŠ podpredsedu Rady školy Ing. Jozefa Kundláka. 

  

Uznesenie: 

RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 



Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Kundlák) 

 

           (Na zasadnutie sa dostavil člen RŠ - Mgr. Daniel Mikloško.) 

 

Predseda RŠ v krátkosti predstavil program aktuálneho zasadnutia a vzhľadom na 

prítomnosť hosťa, pána Regeca, požiadal o doplnenie nového bodu 2: „Dopravná 

situácia v okolí Základnej školy Dunajská Lužná“. 

 

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 VIII. zasadnutia RŠ bol schválený. 

 

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

nerozhodli inak. 

 

Bod 2: Dopravná situácia v okolí Základnej školy Dunajská Lužná 
 

Predseda RŠ požiadal prítomného hosťa Pavla Regeca o úvod do témy tohto bodu. 

P. Regec – dopravná situácia okolo ZŠ je zlá, najmä ráno pred začiatkom školského 

vyučovania. Pohybuje sa tu veľké množstvo áut, nastávajú aj kolízne situácie medzi 

žiakmi a autami. Autá sa otáčajú na ceste a vracajú sa späť na Lipnickú ulicu. 

Predseda RŠ – práve pred rokom sme túto tému na RŠ oficiálne prerokovávali, riešila 

to aj Komisia pre životné prostredie a dopravu pri OcÚ a zatiaľ sa veľa nezmenilo. 

Pravdepodobne najlepším riešením by bola stála prítomnosť Obecnej polície v čase od 

7.15 do 8.00 hod.. 

P. Hrajnohová – pripomenula tému uzavretia Školskej ulice spred niekoľkých rokov 

a následky, ktoré toto rozhodnutie malo a stále má na smerovanie dopravy. 

Ing. Luteránová – za ZŠ ohľadne dopravnej situácie prehlásila, že deti podstupujú aj 

teoretickú prípravu na dopravných ihriskách, v rámci vyučovania sa dozvedia 

informácie aj o používaní prilieb a ochranných prostriedkov pri bicyklovaní. Na 

začiatku školského roka sú potrebné informácie súčasťou Školského poriadku ZŠ. 

Mgr. Vydarený – do uznesenia by sa mal zahrnúť aj fakt, že táto téma sa preberá 

opakovane. 

Predseda RŠ – vyzval prítomného rodiča, že by bolo dobré, aby ako občan - rodič 

predniesol túto tému aj priamo na Obecnom zastupiteľstve napr. v bode Rôzne. 

Mgr. Mikloško – z pozície poslanca súhlasí s prednesenými problémami. Čo sa týka 

uzavretej Školskej ulice, zamyslel sa, či by nepomohla petícia rodičov žiakov ZŠ. 

Predseda RŠ – problémom je dlhoročný, predmetná časť ulice bola uzavretá aj 

z dôvodu, že je súkromná a nie je vysporiadaná. 



P. Hrajnohová – problémom je aj otáčanie školského autobusu. 

Mgr. Vydarený – na druhej strane použitím školského autobusu sa ušetrí cca. 40 áut.  

 

(Na zasadnutie sa dostavil člen RŠ - Ing. Marek Ličák, PhD.) 

 

P. Regec – deťom by mohli pomôcť názorné ukážky z pozície vodiča, takisto navrhol 

možnosť uzavretia Peknej ulice, aspoň krátko pred vyučovaním. 

Predseda RŠ – k vyššie uvedeným návrhom pripomenul, že RŠ neprináleží riešiť 

technické detaily prípadných opatrení, to je skôr na OZ a OcÚ. 

Ing. Luteránová – v najbližších dňoch budú triedne schôdzky ZRPŠ, rozpošle 

triednym učiteľom upozornenie na dopravnú situáciu a správanie sa v nej, ktoré môžu 

tlmočiť rodičom. Takisto toto spomenie v školskom okienku cez rozhlas. 

 

            Uznesenie: 

            RŠ  na základe podnetu prítomného rodiča opätovne žiada zriaďovateľa ZŠ   

            riešiť rannú dopravnú situáciu (v čase od 7.00 – 8.00 hod.) v okolí ZŠ Dunajská  

            Lužná (na uliciach Školská a Pekná, ako aj vstup k bloku F pri evanjelickom  

            kostole). RŠ považuje, že okrem stálej osvety žiakov a rodičov, je určite dobrým  

            riešením tejto dopravnej situácie prítomnosť príslušníkov obecnej (štátnej)  

            polície na týchto kritických miestach, a to najmä z preventívneho  

            a bezpečnostného hľadiska. 

 

            Hlasovanie: 

            Za: 8 

            Proti: 0 

            Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 3: Informácia o plnení uznesení zo VII. zasadnutia RŠ 
 

(Svoju účasť na zasadnutí ukončila členka RŠ - p. Mária Hrajnohová.) 

 

Predseda RŠ skonštatoval, že z júnového zasadnutia RŠ mal úlohu elektronicky 

odsúhlasené uznesenia doručiť pred Obecným zastupiteľstvom na Obecný úrad. 

 

            Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o plnení uznesení zo VII. 

zasadnutia RŠ. 

 

            Hlasovanie: 

            Za: 7 

            Proti: 0 

            Zdržal sa: 0 

   

 

Bod 4: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti 

Základnej školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2020/21 – vyjadrenie RŠ 



  

Predseda RŠ – vysvetlil, že tento bod je vždy súčasťou zasadnutia RŠ po 

začiatku v novom školskom roku; požiadal Ing. Luteránovú o krátky súhrn uplynulého 

školského roka 2020/21. 

Ing. Luteránová – hodnotiaca správa je rozpracovaná a bude ukončená do       

15. októbra 2021. Sumarizujú sa štatistiky a tabuľky z predchádzajúceho školského 

roka a následne bude správa predložená RŠ na schválenie. 

 

           Uznesenie: 

           RŠ    schvaľuje    postup    pri    schvaľovaní    výročnej    správy    o     výsledkoch    

           a  podmienkach  výchovno – vzdelávacej  činnosti  Základnej  školy  v   Dunajskej    

           Lužnej   za   školský  rok   2020/21: vedenie   ZŠ  doručí  elektronickou  poštou  do  

           polovice  októbra  2021 túto výročnú správu na elektronickú adresu predsedu RŠ.  

           Predseda  RŠ  následne  zašle  tento text výročnej správy členom RŠ a v zmysle čl.  

           10 bod. 13  Štatútu  RŠ  ich  požiada  o  prípadné  pripomienky  a o hlasovanie per  

           rollam  o  schválení  výročnej  správy. Následne predseda RŠ doručí riaditeľke ZŠ  

           uznesenie  RŠ  k  výročnej  správe (výsledok  tohto  hlasovania)  spolu s písomným  

           vyjadrením RŠ a v zmysle zákonných predpisov predseda RŠ podpisom odobrí za 

           RŠ túto výročnú správu. 
 

           Hlasovanie: 

           Za: 7 

           Proti: 0 

           Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 5: Informácia o začiatku školského roku 2021/22 a opatreniach vedenia ZŠ 
  

Predseda RŠ požiadal Ing. Luteránovú o zhodnotenie začiatku aktuálneho 

školského roka a informácie o opatreniach vedenia ZŠ. 

Ing. Luteránová – na škole je 40 tried, 904 žiakov a 101 zamestnancov. Každé 

ráno sa vykonáva ranný filter v rámci dozorov a striedania vyučujúcich. Jedným z 

aktuálnych problémov je „nosenie rúšok“, nakoľko sú aj rodičia, ktorí jasne odmietajú, 

aby ich dieťa malo rúško počas vyučovania. V minulom školskom roku bolo kvôli 

tomu podané na školu aj predbežné opatrenie. Usmernenia vychádzajú od Ministerstva 

školstva a ZŠ nemá na ich zmenu či úpravu žiadny vplyv. Aj preto bolo predbežné 

opatrenie súdom zrušené a škola nebola postihovaná. Škola sa snaží nosenie rúšok 

vykonávať zodpovedne, ale takisto rozumne. 

Niektorí rodičia mali problém s potvrdzovaním o bezpríznakovosti – škola 

vyžaduje najlepšie elektronické potvrdenie, aby sa nehromadili fyzické potvrdenia. 

Prebieha častejšie dezinfikovanie priestorov a vetranie, v triedach sú papierové 

utierky a dezinfekcia. Škola zvažuje aj žiariče.  

V tomto čase bolo 1 dieťa pozitívne testované (2.A), trieda je zatiaľ 

v karanténe (10 dní, na 5. deň môžu rodičia deti otestovať a ak budú negatívne, môžu 

na 7. deň prísť do školy). 

MUDr. Hercová – pýtala sa na usmernenia ohľadne testovania samotestami. 

Ing. Luteránová – z Ministerstva školstva SR prišli informácie o potrebe 

rýchlej spätnej väzby o záujme ešte počas prázdnin. Škola odoslala požadovaný počet 



testov, ale z MŠVaV prišla odpoveď, že taký počet testov nemájú k dispozícii, 

distribuovali ich menej. Testy sa navyše museli ručne prebaľovať podľa záujmu 

rodičov. Následne rodičia aj samotné testy málo používali, keďže ich nebol dostatok. 

Zložitá situácia je aj v prípade, že dieťa nemá „odkliknuté“ potvrdenie 

o bezpríznakovosti, musí ísť dieťa do izolačnej miestnosti a niektorí rodičia sa 

správajú v takýchto prípadoch agresívne. MŠVaV neposkytlo žiadne informácie 

o detailoch ohľadne samotestovania, zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie 

informácie. 

Na škole sa vyskytol problém s dvomi súrodencami (jeden z nich bol agresívny 

na učiteľov, ako aj na matku a pani riaditeľku), bola zainteresovaná aj polícia SR.  

MUDr. Hercová – nevedela by obec zabezpečiť mobilné odberové miesto pre 

testovanie detí? 

 

           (Svoju účasť na zasadnutí ukončil člen RŠ – Mgr. Daniel Mikloško) 

 

           Uznesenie: 

           RŠ   berie    na    vedomie    informáciu   Ing.   Michaely   Luteránovej, zástupkyni  

           riaditeľky  ZŠ  Dunajská  Lužná   o začiatku  školského roku 2021/22 a o všetkých  

           prijatých opatreniach vedenia ZŠ v súvislosti pandemickej situácie. 

 

           Hlasovanie: 

           Za: 6 

           Proti: 0 

           Zdržal sa: 0 

 

  

Bod 6: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a 

strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu nového G – 

bloku) 
  

Predseda RŠ prezentoval informáciu od Ing. Píša, referenta investičnej 

výstavby OcÚ: obec zosumarizovala všetky potrebné podklady a žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok. Na projekt G - bloku žiada 2,73 milióna Eur. V súčasnosti riadiaci 

orgán zabezpečuje kontrolu dokumentácie, taktiež prebieha kontrola procesov 

verejného obstarávania, v ktorom obec „vysúťažila“ víťaznú spoločnosť/zhotoviteľa. 

Podľa informácií z Bratislavského samosprávneho kraja by kontrola žiadostí mala byť 

ukončená v mesiacoch október/november 2021, následne by mala obec obdržať 

zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na čerpanie dotácie. Podľa riaditeľa 

odboru implementácie operačných programov by sa reálne čerpanie finančných 

príspevkov mohlo začať v januári 2022. Po čerpaní dotácie je obec pripravená podľa 

potreby prispôsobiť harmonogram prác na bloku G. Obec rieši viaceré varianty 

výstavby a preferuje tento, ktorý by čo najmenej ovplyvnil výučbu v bloku F, najmä 

vzhľadom na búracie práce. 

Predseda RŠ – je všeobecne známe, že súčasná situácia má dopad aj rýchlosť 

procesov príslušného ministerstva ohľadom schvaľovacích procesov projektov 

v jednotlivých výzvach; vyzerá to, že stavba nebude realizovaná do začiatku školského 

roka 2022/23, škola bude musieť riešiť limit možností prijatia žiakov. 

Člen RŠ Ing. Ličák – možná komplikácia sú aj zmeny cien tovarov a služieb, 

stavebník rokuje s obcou. V obci sa tiež rieši budúca cirkevná základná škola.  



 

           Uznesenie: 

           RŠ  berie  na  vedomie  informáciu  štádiu  príprav  výstavby  nového G bloku ZŠ,  

           ktorú reprodukoval predseda RŠ (informácia získaná ku dňu 10. 09. 2021  

           z referátu investičnej výstavby OcÚ Dunajská Lužná). 

           RŠ  podporuje  všetky  kroky a úsilie zriaďovateľa, ktoré budú viesť k úspešnému  

           zavŕšeniu projektu nielen pri získaní finančných prostriedkov z eurofondov, ale aj  

           pri samotnej stavby bloku F . 

 

           Hlasovanie: 

           Za: 6 

           Proti: 0 

           Zdržal sa: 0 

 

Bod 7: Rôzne – diskusia – podnety 
  

Predseda RŠ – informoval, že aj napriek pandemickej situácii sa zorganizovalo 

na začiatku školského roku športové dopoludnie Beh pre ZŠ na futbalovom štadióne 

OFK Dunajská Lužná (podporené z prostriedkov individuálnych dotácií BSK). 

 

Ing. Ličák – ak sa objaví pozitívny žiak, pôjde celá trieda do karantény + bude 

online výučba? 

Ing. Luteránová – áno, celá trieda. Vyučujúci vtedy vysiela z triedy. Ak budú 

mať žiaci na 5. deň negatívny PCR test, môžu prísť na 7. deň do školy. 

Ing. Luteránová – stránka školy prešla aktualizáciou, sú tam uvedené nové 

informácie, aj o nových zamestnancoch. 

 

            Uznesenie: 

            RŠ  berie  na  vedomie  informácie vedenia ZŠ o komunikácii s MŠVaV ohľadom        

            samotestovania   žiakov   poskytnutými   Ag   testami v domácom prostredí.  

 

            Hlasovanie: 

            Za: 6 

            Proti: 0 

            Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 8: Záver a ukončenie zasadnutia 
  

Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ za aktívnu účasť a ukončil VIII. 

zasadnutie RŠ. 

 

V Dunajskej Lužnej, 20. 09. 2021 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


