
Vážení rodičia, priatelia Základnej školy a Materskej školy v Rusovciach   

 

My rada školy máme za to, že by bolo vhodné sa vyjadriť k posledným udalostiam, ktoré sa 

udiali od dňa voľby riaditeľa. 

Dňa 08 júla 2021 bol rade doručený list od zriaďovateľa vo veci, nesúhlas s vymenovaním 

navrhovaného kandidáta pán Kunst do funkcie riaditeľa ZŠ a MŠ Rusovce. 

V prvom rade chceme pripomenúť, že samotná voľba bola vykonaná v zmysle platných 

zákonov o čom svedčí aj samotná zápisnica komisie z predmetnej voľby a nebolo nič, pripomíname, 

nič porušené, čo by zadávalo dôvod na neregulárny priebeh a spochybňovanie právoplatnosti zvolenia 

resp. odporúčania volebnej komisie menovať stávajúceho riaditeľa na ďalšie funkčné obdobie. 

Pokiaľ by bolo čokoľvek v procese voľby porušené, tak nepochybujeme o okamžitej reakcii 

a úkonoch, kde by toto bolo riešené, snáď aj podaním trestného oznámenia na porušenie volieb. Nič 

také sa nestalo a preto je to znakom regulárnosti procesu volieb. 

Snažíme sa pochopiť odporcov, čo ich vedie k ich postojom. Boli prítomní na verejnom 

vypočutí a mali možnosť porovnať prezentované nie len vízie uchádzačov, ale aj ich zhodnotenie 

dosiahnutých pracovných úspechov vo svojej profesionálnej praxi aj vo forme porovnania CV.  

Predmetom výberu bolo obsadiť pozíciu riaditeľa /manažéra/. Preto aj komisia pri svojom 

výbere veľmi dôsledne porovnávala odborné a morálne schopnosti ako aj schopnosti priniesť do školy 

ekonomické benefity či sponzorské financie. 

Berieme na vedomie právo zriaďovateľa na nesúhlas s navrhovaným vymenovaním. Ale 

nemôžeme súhlasiť s použitou argumentáciou. 

1/ potrebu preskúmať skutočnosti vo vzťahu k §3 odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

- ak sú alebo boli v tejto oblasti nejasnosti či pochybnosti na strane zriaďovateľa, tak by nás 

zaujímalo, prečo toto nepreskúmaval zriaďovateľ v priebehu pracovného vzťahu s pánom 

riaditeľom ? 

 

2/ rodičia cez petíciu žiadajú, aby sa výberové konanie na riaditeľa školy uskutočnilo 

opakovane, aby sa pripravilo a „prebehlo“ maximálne transparentne, profesionálne 

a moderne, s možnosťou prizvať širokú verejnosť i online formou. 

- tu sa rada musí razantne ohradiť, nakoľko pôvodne bola uvažovaná voľba v zmysle zákona 
bez verejnosti. Keď že vznikal určitý záujem časti verejnosti o voľbu, po prehodnotení 
nášho postoja sme plánovali aj vzhľadom na doznievajúce covid opatrenia, použiť formu 
live stream , kde rada pripravovala možnosť pre verejnosť sledovať tento proces. Nakoľko 
pani starostka si ale dala podmienku, že pokiaľ nebude voľba verejná, tak žiadneho víťaza 
z takejto voľby neuzná. Po určitom napätí v rade, že nás pani starostka nemá čo 
podmieňovať, preto že rada bola riadne zvolená rodičmi, ktorí rade dali mandát aby 
v zmysle Štatútu rady školy zrealizovali výberové konanie na riaditeľa školy. A je 
výhradnou zákonnou normou dané, že o forme výberu sa rozhodujú členovia rady. A rada 
je povinná dodržiavať zákonné normy. Nakoniec rada prijala kompromis a pristúpila na 



verejné vypočutie. Časový limit cca 2 hodiny na výberové konanie vznikol z dôvodu, že 
zriaďovateľ stanovil čas zahájenia na 14.00hod a jeden z členov komisie, zástupca 
Okresného úradu podmienil svoju účasť ukončením do 16.00hod. Pre transparentnosť, 
otvorenosť vykonala rada maximum úsilia a nadštandardný prístup. Že neuspel kandidát, 
ako bola pravdepodobne predstava zástupcov petície nebolo spôsobené ničím iným len 
tým, že členovia komisie vyhodnotili odprezentované schopnosti a možnosti kandidátov 
a tak pomerom 8 : 2 rozhodla komisia v prospech stávajúceho riaditeľa. 

 
 

3/    Zriaďovateľ má za to, že výberové konanie na pozíciu riaditeľa základnej školy s materskou 
školou má vychádzať zo záväzkov vlády SR zverejnených v programovom vyhlásení, kde sa 
„jasne“ uvádza : „Vláda SR presadí verejné vypočutia a ich zverejnenie na webovom sídle 
orgánu samosprávy pre kandidátov na riaditeľov škôl, ...“ 
 
- k tomuto bodu je treba pripomenúť, že vyhlásenie Vlády SR nie je zákonná norma! My ako 

rada školy sa môžeme riadiť výlučne len v zmysle platných zákonov, nie vyhlásení a úvah 
akéhokoľvek iného orgánu bez opory v zákonoch. 

 
Rada školy si je vedomá, že pravdepodobne dôjde k novej voľbe. A nebráni sa jej, nakoľko 

nemá iný priestor a kľudne opäť za účasti verejnosti či aj Transparency International Slovensko.  
Ale zdôrazňujeme, že tak ako v prvej voľbe, tak aj v druhej voľbe bude rada striktne dodržiavať 

zákonné normy a pri hodnotení bude dbať maximálne na odborné a morálne kritériá uchádzačov a nie 
podliehať neprimeranému tlaku a ovplyvňovaniu. 
 
V Bratislave 12 júla 2021   
 
 
Rada školy  
ZŠ a MŠ Vývojová ul. 
Bratislava - Rusovce 


