
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

XIII. zasadnutie   

16. 01. 2023 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ 

  

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, MUDr. Miroslava Hercová, Mgr. Darina 

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

Adriana Vláčilová, Mgr. Juraj Vydarený 

Ospravedlnení: Mgr. Martina Ceizelová, Mária Hrajnohová,  

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 XII. zasadnutia RŠ 

3. Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2023 

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

kapacity ZŠ – informácia o projekte G-bloku  

5. Zápis do 1. ročníka ZŠ – návrhy na počty prijímaných detí a počty tried v školskom 

roku 2022/23 

6. Riešenie prechodného nedostatku priestorov ZŠ v 1. polroku 2023/24 

(predstavenie doterajších návrhov, vyjadrenie RŠ pre OZ Dunajská Lužná)  

7. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ 

8. Stručná informácia o priebehu 1. polroku školského roku 2022/23 

a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v II. polroku 2022/23 (február-apríl)  

9. Rôzne – diskusia – podnety 

10. Záver a ukončenie zasadnutia 

 

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

  



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

predseda RŠ 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 XIII. 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 XII. zasadnutia RŠ 

 

Predseda RŠ skonštatoval, že z predchádzajúceho XII. zasadnutia RŠ z 24. 10. 2022 

bola splnená úloha o vypracovaní stanoviska RŠ k Výročnej správe výchovno-

vzdelávacieho procesu za predchádzajúci školský rok. Podpísané stanovisko RŠ bolo 

doručené vedeniu ZŠ a následne ho vedenie ZŠ doručilo aj zriaďovateľovi ZŠ  - obci 

Dunajská Lužná (vtedajšiemu starostovi Štefanovi Jurčíkovi). 

Spôsob doplňujúcej voľby člena RŠ bola predsedom RŠ konzultovaný s vedením ZŠ, 

predseda RŠ plánuje osloviť nové OZ Dunajská Lužná, či po ich nástupe do funkcie 

poslancov sú/nie sú za zmenu obsadenia RŠ, čo sa týka 4 delegovaných členov 

bývalým OZ Dunajská Lužná. Poslanci môžu ponechať 4 doterajších členov 

nominovaných za obec, alebo môžu delegovať úplne zvoliť nových členov. Po 

vyjadrení OZ by následne prebehla aj doplňujúca voľba člena RŠ za rodičov. Na 



rozhodnutie OZ môže mať vplyv aj skutočnosť, že čoskoro končí funkčné obdobie 

súčasnej RŠ (jeseň 2023) a potom bude nasledovať nová voľba všetkých členov RŠ.  

 

Uznesenie: 

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

RŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

   

Bod 3: Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2023 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o krátky komentár k rozpočtu ZŠ. 

Pani riaditeľka ZŠ – ZŠ robí 2 rozpočty (za originálne kompetencie a prenesené 

kompetencie), teda za ZŠ a Školský klub detí. ZŠ je financovaná zo štátnych financií 

z MŠVVaŠ cez obec. Rozpočet je v oboch prípadoch vyrovnaný, najvyššie položky 

v príjmoch sú v oblasti normatívnych a nenormatívnych prostriedkov (mzdy zužitkujú 

väčšinu rozpočtu na žiaka).  

 

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

 

Pani riaditeľka ZŠ – Nenormatívne prostriedky získava škola od rodičov a takisto od 

štátu (ale nie do normatívnych financií). Rozpočet sa robil ešte v októbri 2022, preto 

nie je zahrnutý prepočet zmien energií – rozpočet sa bude ešte upravovať, keďže ešte 

len bude schvaľovaný na OZ Dunajská Lužná. 

Najväčšie položky výdavkov rozpočtu: elektrina, plyn, spotrebný materiál, dopravné 

na exkurzie, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu. Rozpočet ŠKD 

je zo štátu nízky, väčšina peňazí je z príspevkov rodičov.  

Riaditeľka ZŠ považuje za dôležité oznámiť nielen členom RŠ aj platové ohodnotenie 

pedagógov a vychovávateľov: priemerná čistá mzda v ŠKD je 752 Eur, v ZŠ je 

priemerná čistá mzda so všetkými príplatkami a kreditmi 905 Eur. 

 

(Na zasadnutie RŠ sa dostavil člen RŠ – Mgr. Juraj Vydarený.) 

 

Predseda RŠ – príspevok na žiaka schvaľujú poslanci? Robí škola požiadavku na 

navýšenie? 

Pani riaditeľka ZŠ – áno, schvaľuje ho obec. Ak bude treba navýšenie, požiada obec. 

Celkové vyúčtovanie nákladov dostáva škola až teraz v januári a až na základe toho 

bude zvažovať prípadné zvýšenie. 



Člen RŠ - Ing. Marek Ličák, PhD. – prišli už zálohové platby za energie? 

Pani riaditeľka ZŠ – áno, tento týždeň sa vedenie bude týmto zaoberať. Doteraz 

MŠVVaŠ SR prispievalo na energie. Za rok 2022 financie na túto položku zatiaľ 

postačovali. Škola sa nezapojila do výzvy na fotovoltiku, pretože pred časom sa 

zapojila s inými školami do výberového konania na alternatívneho poskytovateľa. 

Člen RŠ - Ing. Marek Ličák, PhD. – keby prišli veľké zálohové platby, existuje nejaká 

dohoda s ministerstvom? 

Pani riaditeľka ZŠ – ak ministerstvo zistí, že školám chýbajú financie na energie, obec 

môže kedykoľvek vstúpiť do dohodovacieho konania. 

Člen RŠ - Ing. Marek Ličák, PhD. – sú zahrnuté aj investičné výdavky? 

Pani riaditeľka ZŠ – áno, niektoré investičné výdavky sú súčasťou rozpočtu, najmä na 

obnovu vybavenia ZŠ. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od riaditeľky ZŠ o rozpočte ZŠ na rok 2023. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o projekte G-bloku 

  

Predseda RŠ informoval prítomných o aktuálnej situácii výstavbu G-bloku. Na konci 

novembra 2022 prebral staviteľ stavenisko a začal s vypratávaním budovy, aktuálne 

demontuje strechu. Likvidovali sa rozličné súčasti vybavenia bývalej družstevnej 

jedálne, ako napríklad aj staré oleje, používané v predošlom poľnohospodárskom 

družstve. Pri samotnej stavbe by neskôr mali prebehnúť aj viaceré kontrolné dni, určite 

sa ich zúčastnia všetci zainteresovaní (obecný úrad/poslanci, vedenie ZŠ, zástupcovia 

RŠ atď.) Firma má dobré referencie a ostáva dúfať, že plánovaný termín dokončenie 

(december 2023) bude dodržaný. 

 

Podpredseda RŠ - Ing. Jozef Kundlák – chodník k F-bloku bude zavretý natrvalo, alebo 

by bolo možné neskôr vytvoriť priechodný koridor? Momentálna situácia je pre žiakov 

a zamestnancov ZŠ v F-bloku zložitá, kvôli zložitej logistike a aj prašnosti. 

Riaditeľka ZŠ – áno, zatiaľ je priechod uzavretý, uvidíme do budúcna, keď začne rásť 

stavba. 

Predseda RŠ – z hľadiska bezpečnosti nepredpokladám, že do ukončenia stavby by bol 

chodník otvorený. 



Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o aktuálnej situácii ohľadom 

výstavby G-bloku ZŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 5: Zápis do 1. ročníka ZŠ – návrhy na počty prijímaných detí a počty tried v 

školskom roku 2022/23 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informácie o situácii ohľadne prípravy na 

prijatie nových prvákov v roku 2023. 

 

Pani riaditeľka ZŠ – informatívne podľa vyžiadaných informácií z OcÚ Dunajská 

Lužná (oddelenie evidencie obyvateľstva) by do 1. ročníka ZŠ malo v nasledujúcom 

školskom roku 2023/24 nastúpiť 144 detí, prirátať treba 15 odkladov z tohto školského 

roku (hoci aj pri tomto zápise budú znovu nejaké odklady, predpokladá sa okolo 10), 

teda z týchto počtov vychádza, že bude potrebné zriadiť 6 prváckych tried. Zápis 

žiakov do 1. ročníka ZŠ bude 15. a 16. apríla 2023 (sobota – nedeľa). 

Čo sa týka celkovej kapacity ZŠ, vyzerá to, že z terajších tried v 6. ročníku bude možné 

znížiť počet tried o 1 triedu. V školskom roku 2023/24 by mal byť celkový počet tried 

- 44, bude teda treba zabezpečiť 2 triedy nad rámec súčasnej kapacity. 

 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informácie od pani riaditeľky ZŠ o zápise do 1. ročníka, o návrhu 

na počty prijímaných detí a počty tried v školskom roku 2023/24. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 6: Riešenie prechodného nedostatku priestorov ZŠ v 1. polroku 2023/24 

(predstavenie doterajších návrhov, vyjadrenie RŠ pre OZ Dunajská Lužná) 

  

Predseda RŠ skonštatoval, že predchádzajúci bod zasadnutia (informácie o počte 

budúcich prváčikov) úzko súvisí aj s ťažiskovým bodom dnešného zasadnutia a preto 

sa začalo diskutovať o možných variantoch zabezpečenia vyučovania v nasledujúcom 

školskom roku 2023/24.  



 

Pani riaditeľka ZŠ - Pri opakovanom fungovaní 3 tried v Miestnom kultúrnom 

stredisku (MKS) by jedným z dočasných riešení (cca. na pol roka, kým bude 

k dispozícii nový G blok ZŠ) mohla byť: dvojzmenná prevádzka (znamenalo by to 

skrátenie hodín na 30 minút, aby doobedňajšie vyučovanie skončilo o 12.00, 

poobedňajšie by muselo skončiť do 17.00). Toto riešenie ale nie je realizovateľné, 

z hľadiska nemožnosti umiestniť triedy ŠKD, ale ako aj z hľadiska dodržiavania 

Zákonníka práce zo strany zamestnancov. 

Druhá možnosť by bola dať každý týždeň 2 triedy z 2. stupňa ZŠ na dištančné online 

vyučovanie a triedy každý týždeň rotovať, bolo by to počas celého prvého polroka 

školského roku 2023/24. 

Tretia možnosť je, ktorú hľadalo vedenie ZŠ a javí sa ako najlepšia z hľadiska 

všetkých ostatných náležitosti - ak by obec vedela zastrešiť chýbajúce 2 triedy  

a vybaviť tieto triedy: prvá  v suteréne F-bloku (tu je potrebné vybaviť triedu a urobiť 

drobné úpravy po priesakoch vody); druhá trieda prípadne v suteréne D bloku, 

v suteréne telocvične. 

K týmto možným zmenám by prispela aj dohoda s pani učiteľkami AJ, žeby sa deti na 

1. stupni ZŠ nerozdeľovali na skupiny, čo by znamenalo ušetrenie ďalších priestorov  

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie návrh riešenia prechodného nedostatku tried ZŠ v 1. polroku 

školského roka 2023/24, predstavený pani riaditeľkou ZŠ.  

RŠ podporuje myšlienku umiestnenia potrebných 2 tried do priestorov F-bloku a/alebo 

do D-bloku (telocvične) ZŠ.  

RŠ upozorňuje na akútnu potrebu riešenia nových priestorov telocvične ZŠ z dôvodu 

nedostatočnosti priestorov pre súčasný počet detí. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 7: Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o stručné zhodnotenie a informovanie 

prítomných, keďže túto informáciu na zasadnutí RŠ vyžaduje aj zákonná úprava. 

Pani riaditeľka ZŠ – vybavenie tried je aktuálne a dostačujúce: 167 osobných 

počítačov, 44 notebookov, 151 tabletov, 1 server, 14 tlačiarní, 38 interaktívnych tabúľ 

s pripojením na internet, 10 dataprojektorov, skartovačky, laminovačky, kancelárske 

potreby, rádiá apod. Z nedávneho dotazníka vyplneného zamestnancami ZŠ vyplynula 



ich spokojnosť s prácou vedenia ZŠ a samotnej riaditeľky ZŠ. V dennej práci 

pedagógov ZŠ však pretrváva vysoká miera administratívy a byrokracie požadovanej 

od zamestnancov školy zo strany vrcholných orgánov školstva. 

V areáli školy sa momentálne rieši alternatíva altánku alebo modernejšieho detského 

ihriska. Sú tu takisto potrebné drobné úpravy, opravy, frézovanie toaliet, vstup do  

telocvične, revízie rebríkov a komínov a pod. 

 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od pani riaditeľka ZŠ o o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 8: Stručná informácia o priebehu 1. polroku školského roku 2022/23  

a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v II. polroku 2022/23 (február-apríl) 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu k 1. polroku školského roka 

2022/23 a k plánom do budúcnosti v II. polroku školského roka 2022/23. 

Pani riaditeľka ZŠ – momentálne panuje v ZŠ relatívny kľud, finišuje prvý polrok 

vzdelávania žiakov; rieši sa 1 prípad šikanovania (šikana sa rieši stále, aj formou 

informačných letákov). Do najbližších týždňov je plánovaný lyžiarsky výcvikový 

kurz, burza kníh, literárna súťaž, prednáška pre žiačky 5. ročníka o dospievaní, 

zasadanie žiackeho parlamentu; vo februári 2023: exkurzia do Národnej rady SR, 

dejepisná olympiáda, matematická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, pytagoriáda; 

v marci 2023: návšteva knižnice, súťaž recitácie anglických básní, súťaž Najlepší 

čitateľ, testovanie žiakov 9. ročníka, návšteva dopravného ústavu v Galante, IQ 

olympiáda atď. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od pani riaditeľky ZŠ o priebehu 1. polroku školského 

roka 2022/23 a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v II. polroku 2022/23 (február-

apríl). 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Bod 9: Rôzne – diskusia – podnety 

 

Predseda RŠ informoval, že vedenie školy bolo oslovené OFK Dunajská Lužná  

k organizovaniu a obnoveniu tradície Školských plesov (OFK bude mať na starosti 

catering a chod plesu), vedenie ZŠ zabezpečí distribúciu lístkov na ples. Rada školy 

cez osobu predsedu chce aktívne prispieť k priebehu a úspešnosti obnoveného 

Školského plesu.  Najbližší 16. ročník Školského plesu sa plánuje sa na piatok               

03. 02. 2023; predseda RŠ pozval prítomných členov RŠ na túto akciu. 

 

Bod 10: Záver a ukončenie zasadnutia 

  

Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ a pani riaditeľke ZŠ za priebeh zasadnutia 

a aktívnu účasť a ukončil XIII. zasadnutie RŠ. 

 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 16. 01. 2023 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


