
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

XII. zasadnutie  

 

24. október 2022 (pondelok) o 18. 00 hod. (E - blok ZŠ) 

 

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mária Hrajnohová, Mgr. Darina Kováčová, 

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

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

Vláčilová, Mgr. Juraj Vydarený 

Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ; Mgr. Ivana Gallé, špeciálna 

pedagogička 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 XI. zasadnutia RŠ 

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti 

Základnej školy v Dunajskej Lúžnej za školský rok 2021/22 – 

vyjadrenie RŠ – schválenie hodnotiacej správy 

4. Informácia o začiatku školského roku 2022/23 a aktuálnych 

aktivitách ZŠ  

5. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej 

a strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu 

nového G – bloku) 

6. Doplňujúca voľba člena RŠ za rodičov (určenie termínov a spôsobu 

voľby) 

7. Rôzne – diskusia – podnety 

8. Záver a ukončenie zasadnutia 



 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

  

Predseda RŠ privítal prítomných na XII. zasadnutí RŠ. Poďakoval sa Mgr. Ivane Gallé 

za jej prácu v RŠ, keďže z dôvodu, že sa stala zamestnankyňou ZŠ, nemôže ďalej 

vykonávať svoju funkciu. Predseda RŠ za zapisovateľa navrhol podpredsedu RŠ - Ing. 

Jozefa Kundláka. 

  

Uznesenie: 

RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

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 programe hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

  

Program XII. 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 XI. zasadnutia RŠ 

 

Predseda RŠ skonštatoval, že z predchádzajúceho zasadnutia RŠ nevyplývali žiadne 

úlohy na splnenie. 

 

Uznesenie: 

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

RŠ. 



 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

   

Bod 3: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti 

Základnej školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 2021/22 – vyjadrenie RŠ – 

schválenie hodnotiacej správy 

  

Predseda RŠ informoval prítomných, že 13. 10. 2022 obdržal od pani riaditeľky ZŠ 

predmetnú „Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

za školský rok 2021/22“. Správu považuje za kvalitne vypracovanú, vyváženú 

a hodnotnú. Pochvalne konštatoval, že vedenie ZŠ se nebojí riešiť aj nepríjemné témy 

výchovno-vzdelávacieho procesu (drogy, agresivita, šikana), v škole sa vytvoril aj tím 

zaoberajúci sa takýmto správaním. Správa takisto obsahuje aj zhodnotenie cieľov, 

vedenie ZŠ sa nebojí pomenovať tak silné, ako aj slabé stránky školy. Žiaci ZŠ sa 

zapájajú do veľkého množstva súťaží, olympiád a projektov a prinášajú z nich aj 

pozitívne výsledky. 

 

Pani riaditeľka ZŠ – viaceré časti správy sa z roka na rok opakujú (metodické 

združenie predmetov, opis podmienok atď.), ale jej tvorba aj tak zaberá dlhý čas. 

 

Uznesenie: 

RŠ odporúča zriaďovateľovi ZŠ schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy v Dunajskej Lužnej za školský rok 

2021/22. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 4: Informácia o začiatku školského roku 2022/23 a aktuálnych aktivitách ZŠ 

 

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o zhodnotenie začiatku školského roka. 

 

Pani riaditeľka ZŠ – vyšší počet tried (v súčasnosti 42: 21 tried na 1. stupni ZŠ a 21 

tried na 2. stupni ZŠ) sa pomaly začína preklápať k druhému stupňu. To bude mať 

samozrejme vplyv aj na organizáciu školského roka. V spolupráci s obcou sa podarilo 

v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná zriadiť 3 triedy elokovaného 



pracoviska pre 1. ročník ZŠ. V ZŠ bol zriadený nový školský podporný tím, zahŕňajúci 

asistentov a špeciálnych pedagógov, výchovnú poradkyňu a kariérnu poradkyňu (má 

na starosti proces prijímania žiakov na stredné školy). Na triednických hodinách je 

plánované vykonanie analýzy vzťahov v triednom kolektíve a v novembri dotazník 

o šikane (ktorý by sa mal vykonávať pravidelne 2x do roka). Z mimoškolských aktivít 

bol prvý stupeň v Dobrom ježkovi, v Národnej banke Slovenska, uskutoční sa exkurzia 

do Dobrej Vody, na Bradlo, bolo testovanie pohybovej zdatnosti, návšteva Slovenskej 

národnej galérie, 8/9. ročník bol na výstave Discovery. Prebieha elektronické 

testovanie úrovne žiakov z matematiky, slovenského jazyka a angličtiny, z Výtvarnej 

výchovy sa žiaci zapojili do súťaže Kúzelný les. Triedne pani učiteľky budú na 

hodinách rozoberať otázky nebezpečenstva extrémistických skupín, škola je zapojená 

aj do medzinárodného projektu. Listom sa ZŠ obrátila na OcÚ Dunajská Lužná kvôli 

niektorým poškodeným veciam v areáli školy – takisto sem patrí žiadosť obci 

o vybudovanie altánku a o príspevok na energie, je prepadnutá kanalizácia a asfalt. 

Škola tiež požiadala o zjednotenie fasád jednotlivých budov. V E-bloku opadala 

omietka kvôli pretekajúcej vode, je už opravená. Problémy pretrvávajú s vyťaženosťou 

telocvične, najmä kvôli vysokému počtu tried. Takisto je momentálne nedostatok 

učiteľov – do budúcna by pomohlo zabezpečiť napríklad nájomné bývanie pre 

učiteľov. Veľkým problémom je objem administratívy, ktorá zahlcuje vedenie školy 

a pedagógov na úkor prípravy vyučovania. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od riaditeľky ZŠ o začiatku školského roka 2022/23 

a aktuálnych aktivitách ZŠ Dunajská Lužná. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a 

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

bloku) 

 

Predseda RŠ informoval, že podľa informácii z Odboru investičnej výstavby OcÚ 

Dunajská Lužná je zmluva o dotácii na výstavbu G bloku podpísaná a zmluva so 

zhotoviteľom je tiež podpísaná (firma Cedis, Bratislava). Cena za dielo je stanovená 

ako 3 432 000 EUR + DPH, čo je  4 119 000 EUR. Podľa zmluvy by stavba mala byť 

dokončená do decembra 2023. 

Člen RŠ - Mgr. Daniel Mikloško – pripomenul predlžovanie celého plánovania 

a vykonávania projektu a fakt, že s tým je spojený práve nárast ceny. 



Predseda RŠ – je škoda prvého kola Výzvy, čím sa celý projekt zdržal, resp. posunul 

o jeden rok. Pri druhom kole vo výsledku narástla cena materiálov a práce do 

súčasného výsledku. Dúfa, že tieto práce by mohli byť dokončené do dohodnutého 

termínu. V súčasnosti je celý projekt v stave kontroly verejného obstarávania 

a následne bude stavenisko odovzdané stavebnej firme. 

Ing. Marek Ličák – či rozdiel medzi sumami dotácie (2,8 milióna) a ceny za dielo (4,1 

milióna) nebude problém? 

Člen RŠ - Mgr. Daniel Mikloško – obec si buď zoberie úver, alebo sa dohodne 

splátkový kalendár. 

Pani riaditeľka ZŠ – pripomenula, aby sa už teraz nezabudlo na to, že aj popri budovaní 

tejto novej budovy budú v nasledujúcom školskom roku 2022/23 potrebné ďalšie 

triedy elokovaného pracoviska ZŠ. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu z Odboru investičnej výstavby OcÚ Dunajská Lužná 

(poskytnutú zamestnancom Ing. Vladimírom Píšom) o aktuálnom štádiu projektu G-

bloku. RŠ nové vedenie OcÚ (starosta a poslanci), ktoré vzíde z komunálnych volieb 

(29. 10. 2022) dôrazne upozorňuje na potrebu zriadenia nových tried na začiatku 

školského roka 2023/24 (prvákov býva zvyčajne 6 tried), pričom kapacita terajších 

budov ZŠ a elokovaného pracoviska MKS je už 100% naplnená. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 6: Doplňujúca voľba člena RŠ za rodičov (určenie termínov a spôsobu voľby) 

 

Predseda RŠ znovu poďakoval Mgr. Ivane Gallé za jej doterajšiu činnosť a vyjadril jej 

podporu jej a jej tímu pri pomoci žiakom. Z tohto dôvodu prebehne doplňujúca voľba 

nového člena RŠ za rodičov. Rrodičov žiakov ZŠ, ktorí by mali záujem o činnosť v RŠ 

navrhuje osloviť po Dušičkách. Spôsob voľby by následne bol stanovený a oznámený 

v priebehu novembra 2022. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o spôsobe doplňujúcej voľby do RŠ 

za rodičov. Prostrednictvom webovej stránky školy budú vyzvaní rodičia na 

kandidatúru (po Dušičkách) a v priebehu novembra 2022 by bol stanovený 

a oznámený termín voľby člena RŠ za rodičov. 

 

Hlasovanie: 



Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Bod 7: Rôzne – diskusia – podnety 

  

Predseda RŠ – pýtal sa Ing. Mareka Ličáka, aký je aktuálny stav prípravy Cirkevnej 

základnej školy? 

Člen RŠ - Ing. Marek Ličák – projekty sú všetky pripravené, zatiaľ sa nič nové výrazné 

nestalo. Škola je plánovaná v areáli Sestier Dominikánok. Aktuálne je projekt na OcÚ 

Dunajská Lužná, potom by sa malo riešiť financovanie projektu cez MŠVVaŠ SR 

z Plánu obnovy. 

 

Bod 8: Záver a ukončenie zasadnutia 

  

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

XII. zasadnutie RŠ. 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 24. 10. 2022 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


