
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

XI. zasadnutie Rady školy  

13. 06. 2022 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ 

  

Účasť:  

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

Hercová, Mária Hrajnohová, Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Mgr. Daniel 

Mikloško, Mgr. Juraj Vydarený 

Neprítomní: Ing. Marek Ličák, PhD., Mgr. Adriana Vláčilová 

Ospravedlnení: Mgr. Ivana Gallé 

Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ 

 

(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 X. zasadnutia RŠ 

3. Informácia o vyučovacom procese v II. polroku 2021/22 (február – máj) 

4. Potreba zriadenia elokovaného pracoviska ZŠ (dôsledok zápisu žiakov do 1. 

ročníka) 

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

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

kapacity ZŠ – informácia o projekte G bloku 

7. Rôzne – diskusia – podnety 

8. Záver a ukončenie zasadnutia  

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

  

Predseda RŠ privítal prítomných na XI. zasadnutí RŠ. Poďakoval sa za priebeh 

nedávnej voľby riaditeľa/ky ZŠ: Prítomnú (staronovú) pani riaditeľku PaedDr. Ivetu 



Slobodníkovú privítal na zasadnutí RŠ a opäť jej zagratuloval a poprial v novom 

funkčnom období veľa zdaru a síl v tejto náročnej práci. 

Za zapisovateľa navrhol predseda RŠ podpredsedu Rady školy 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. K programu 

zasadnutia nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky, preto dal predseda RŠ 

o tomto programe hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

  

Program XI. zasadnutia RŠ bol schválený. 

 

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

v zmysle príslušného zákona inak. 

  

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

 

Predseda RŠ skonštatoval, že z predchádzajúceho zastupiteľstva pokračuje úloha, 

vyplývajúca z informácií o zápise detí do 1. ročníka a s tým súvisiacou potrebou 

zriadenia elokovaného pracoviska v MKS Dunajská Lužná. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o plnení uznesení z X. zasadnutia 

RŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  



Bod 3: Informácia o vyučovacom procese v II. polroku 2021/22 (február – máj) 

 

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku o informácie o tomto období. 

 

Pani riaditeľka ZŠ - bolo to po pandémii radostnejšie obdobie, škola sa mohla venovať 

svojim skutočným povinnostiam – vyučovaciemu procesu. Medzi iným spomenula 

tieto akcie: plavecký výcvik, pasovanie prvákov, školská olympiáda,  Škola v prírode, 

výlety do Prahy, Banskej Štiavnice, Medolandu, Biofarmy Stupava, exkurzie do 

Dobrých Jabĺk, Múzea holokaustu, Botanickej záhrady, RTVS, prednášky o pralesoch 

a ich poškodzovaní a ochrane, prednášky o HIV, o kyberšikane, o strese, žuvacom 

tabaku, medzinárodná súťaž: „Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko“, 

IQ olympiády, športové futbalové súťaže (2. miesto v krajskom kole), zbierka pre 

ukrajinské deti, programy cez UNICEF (Škola priateľská k deťom), pestovanie jahôd, 

Noc v škole. 

Taktiež sa na vedení ZŠ riešila predchádzajúca sťažnosť matky, prediskutovaná aj na 

januárovom zasadnutí RŠ. Stálou a aktuálnou témou je problém používania žuvacieho 

tabaku a s tým spojené pohovory s dotknutými rodičmi a výchovné opatrenia (znížené 

známky zo správania). 

 

Prišiel člen RŠ - Mgr. Daniel Mikloško. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informácie od pani riaditeľky ZŠ o vyučovacom procese v 2. 

polroku školského roka 2021/22. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 4: Potreba zriadenia elokovaného pracoviska ZŠ (dôsledok zápisu žiakov do 

1. ročníka) 

  

Predseda RŠ znovu poprosil pani riaditeľku ZŠ o informácie o nasledujúcom školskom 

roku 2022/23. 

Pani riaditeľka ZŠ - v ďalšom školskom roku 2022/23 bude výhľadovo 6 prváckych 

tried po 21 žiakov, z toho bude potrebné zriadiť 3 triedy v elokovanom pracovisku. 

S vedením obce si bola pozrieť priestory v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej 

Lužnej, na poschodí je možné spraviť 3 triedy, v priestoroch MKS bude možné sa aj 

stravovať. Od obce ZŠ vzhľadom na súčasný vývoj cien energií (ktoré spotrebujú 



voľné prostriedky ZŠ) potrebuje nábytok do tried, navyše z minulého roka obec 

preniesla určité nevyužité prostriedky do tohto kalendárneho roka, ktoré by taktiež 

mala byť schopná poskytnúť. Z detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(18) potrebuje asistenta, pričom zo štátu má škola financie iba na 3, pravdepodobne by 

ich s ďalšími možnosťami financovania mohla sama zabezpečiť až 9. Obec zastrešuje 

školského psychológa. 

Predseda RŠ – ako vyzerá aktuálne situácia s pedagógmi? 

Pani riaditeľka – škola má stabilnú základňu, v súčasnosti si však pri nových učiteľoch 

nemôže vyberať, aj keby chcela. Škola prijala 2 nové učiteľky, má síce 47 žiadostí 

o prijatie, ale z nich si nevie kvôli nedostatku vhodných učiteľov vybrať vhodných 

kandidátov. 

Mgr. Daniel Mikloško – vo štvrtok by malo byť zasadnutie OZ Dunajská Lužná, nemal 

by byť problém prebrať tieto otázky a zabezpečiť potrebné kroky a financie. 

Pani riaditeľka ZŠ (faktická poznámka) – spočítali sa kapacity tried, aby bola škola 

pripravená na všetky možnosti. 

Predseda RŠ (faktická poznámka) – v poslednom období sa komunikácia s vedením 

obce pri riešení problémov ZŠ zlepšuje, resp. obec sa ich snaží promptne riešiť. 

 

Uznesenie: 

Z dôvodu prijatia (zatiaľ) 126 žiakov prvého ročníka v školskom roku 2022/23 RŠ 

vyzýva predstaviteľov obce k zriadeniu 3 tried v elokovanom pracovisku ZŠ (plná 

obsadenosť blokov A, B, C, E, F). RŠ vyzýva k zodpovednúmu prístupu obce pri 

zariaďovaní a financovaní týchto tried (najmä lavíc, stoličiek a školského nábytku) 

v Miestnom kultúrnom stredisku, na základe vzájomnej dohody s vedením ZŠ.   

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

 

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

 

Pani riaditeľka ZŠ – čakajú nás: školské výlety, imatrikulácie, Noc v škole, záverečné 

posedenia pre žiakov 9. ročníka, olympiáda, účelové cvičenie (didaktický deň pre prvý 

stupeň), pred koncom školského roka súťaže a ocenenia a zakončenie školského roka. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu o úlohách ZŠ na konci školského roku 2021/22. 

 

Hlasovanie: 



Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 6: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej 

a rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o projekte G bloku 

  

Predseda RŠ – posledná informácia po stretnutiach s poslancom OZ Ernestom 

Némethom a s poslancom BSK Jurajom Jánošíkom je, že pretrvávajú problémy 

s financiami (na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie) 

a pridružilo sa odstúpenie vybraného zhotoviteľa od projektu (z dôvodu nárastu cien 

stavebných materiálov a práce). Prebieha nové výberové konanie zhotoviteľa 

s navýšeným rozpočtom na dielo (4.4 mil. EUR).  

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o aktuálnom stave projektu G bloku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 7: Rôzne – diskusia – podnety 

  

Pani riaditeľka – chce do konca školského roka 2021/22 pripraviť a rozposlať dotazník 

rodičom o ich názoroch, kritike a nápadoch ohľadne školy a jej fungovania. 

 

Uznesenie: 

RŠ podporuje iniciatívu pani riaditeľky ZŠ o dotazníku pre rodičov na skvalitnenie 

výučby a života školy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 8: Záver a ukončenie zasadnutia 

  



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

XI. zasadnutie RŠ. Poďakoval sa aj Mgr. Martine Ceizelovej za jej prácu a prínos do 

Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná, keďže končí svoju pedagogickú činnosť v škole 

a tým pádom aj vo svojej funkcii v RŠ. Vedenie ZŠ si následne zvolí nového zástupcu 

pedagogických zamestnancov v Rade školy. 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 13. 06. 2022 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


