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Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228, 851 10 

Bratislava 

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228, 

851 10 BRATISLAVA v školskom roku 2020/2021 

Výročná správa o činnosti Rady školy (ďalej len „RŠ“) s materskou školu Vývojová 228, 851 10 

Bratislava je vypracovaná v zmysle Štatútu Rady školy pri Základnej škole s materskou školou 

Vývojová 228, 851 10 Bratislava. 

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava bola 

v novom zložení zriadená dňom  11.3.2021 a jej funkčné obdobie končí dňa 11.3.2025. 

Zloženie rady školy: 

Rada školy zasadala v školskom roku 2020/2021 v nasledovnom zložení: 

 

Zástupcovia rodičov: 

• Ing. Slavomír Heister   

• Zuzana Vámošová Miščíková  

• Martin Hentek  

• Mgr. Katarína Michaliaková  

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

• Ing. Martin Hlubocký 

• Iveta Neštráková 

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

• Zuzana Majka Čajkovičová   

Zástupcovia zriaďovateľa: 

• Mgr. Judita Trnovcová  

• Jarmila Gajdošechová, DiS.art, delegovaný člen RŠ od 16.8.2021 

• Radovan Jenčík, delegovaný člen RŠ od 16.8.2021 

• Mgr. Katarína Zjavková, delegovaný člen RŠ od 16.8.2021 

•  

Zasadnutia rady školy: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID -19 sa v školskom  roku 2020/2021 

nemohli  uskutočniť všetky zasadnutia RŠ.   

Členovia RŠ si  zvolili rôzne spôsoby komunikácie prispôsobené  aktuálnej epidemiologickej situácii 

v danom čase.  

 



 

1. Zasadnutie RŠ – Ustanovujúce zasadnutie Rady školy 

Dňa: 09.3.2021 o 18,00 hod.  – formou rokovania online cez Microsoft Teams 

Prítomní: členovia RŠ, riaditeľ ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce Mgr. Rastislav Kunst  

               Hlavné body programu: 

• Priebeh a výsledky volieb do RŠ 

• Predstavenie nových členov RŠ 

• Voľba predsedu a podpredsedu RŠ 

• Rôzne – oboznámenie členov RŠ o činnosti Občianskeho združenia , informácia o schválenom 

počte 2 tried 1.ročníka miestnym  zastupiteľstvom, problémy s priestorovým zabezpečením 

tried na nový šk.rok 2021/2022, zabezpečenie zápisu detí do 1.ročníka na plnenie povinnej 

školskej dochádzky   

 

              Rada školy jednohlasne schválila výsledky volieb predsedu a podpredsedu RŠ:  

Predseda RŠ – Ing. Slavomír Heister 

Podpredseda RŠ – Iveta Neštráková  

 

 

2. Zasadnutie RŠ – príprava výberového konania na funkciu riaditeľa školy  

Dňa: 1.6.2021 o 14,00 hod.   

Prítomní : členovia RŠ, p. starostka MČ Bratislava – Rusovce PhDr. Lucia Tuleková  Henčelová, 

PhD. 

              Hlavné body programu: 

• Oboznámenie členov Rady školy s prezenčným stretnutím ku kritériám a postupu hodnotenia 

voľby riaditeľa  

• Príprava výberového konania  

 

              Rada školy sa dohodla na postupe výberového konania, spôsobe hodnotenia uchádzačov.  

 

3. Zasadnutie RŠ – príprava výberového konania na funkciu riaditeľa školy  

Dňa: 8.6.2021 o 13,00 hod.   

Prítomní : členovia RŠ 

              Hlavné body programu: 

• Postup výberového konania, spôsob hodnotenia uchádzačov a spôsob hlasovania  

 

Rada školy sa dohodla na verejnom výberovom konaní  a prijala rozhodnutie, že na verejné 

vypočutie pripúšťa účasť verejnosti v počte do 15 osôb z dôvodu zachovania princípov 

demokracie, priestorových možností a protipandemických opatrení.   

Rada školy si  schválila spôsob hlasovania – tajné  hlasovanie hlasovacími lístkami.  

 

 



4. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Bratislava-Rusovce  

Dňa: 08.6.2021 o 14,00 hod.  

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy bolo vyhlásené zriaďovateľom ZŠ s MŠ, Mestskou 

časťou Bratislava – Rusovce dňa 27.4.2021 na webovej stránke Mestskej časti Bratislava – 

Rusovce. Obálka s prihláškami a materiálmi bola otvorená dňa 24.5.2021 na Miestnom úrade 

Bratislava – Rusovce.   

Výberového konania sa zúčastnili:  

• Mgr. Alexander Jakubčo 

• Mgr. Rastislav Kunst 

 

Na základe výsledkov výberového konania :  

1. Mgr. Rastislav Kunst – počet získaných platných hlasov 8 

2. Mgr. Alexander Jakubčo – počet získaných platných hlasov 2 

Rada školy spracovala Návrh rady školy na vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy s 

materskou školou  Mgr. Rastislava Kunsta.  Tento návrh bol predložený starostke mestskej časti 

Bratislava – Rusovce PhDr. Lucii Tulekovej Henčelovej, PhD.  

 

5. Stanovisko Rady školy – spôsob komunikácie prostredníctvom mailov – per rollam 

Dňa: 22.6.2021  

Neprítomná: Mgr. Trnovcová 

 

Rada školy sa dohodla prostredníctvom mailovej komunikácie na zverejnení stanoviska ako 

reakciu na zverejnenú petíciu – otvorený list“ 

„Prosím podporte transparentnú voľbu riaditeľ ZŠ s MŠ Rusovce“ – autor Martina Šarišská.  

 

 

6.   Zasadnutie  Rady školy – spôsob komunikácie prostredníctvom mailov – per rollam 

Dňa: 24.-27.6.2021  

 

Prostredníctvom mailovej komunikácie sa členovia Rady školy oboznámili s informačnými 

materiálmi od p. riaditeľa ZŠ s MŠ p. Kunsta,  ktoré boli predkladané  poslancom miestneho 

zastupiteľstva. 

Jednalo sa o nasledovné materiály:  

• Záverečný účet ZŠ s MŠ  Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za rok 2020 

• Pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk.roku 2021/2022 v ZŠ s MŠ Vývojová 228 

Bratislava - Rusovce 

• Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 

2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022 - 2023 

 

Členovia Rady školy dané materiály zobrali na vedomie a nemali žiadne obsahové pripomienky. 

 

 

 



 

7. Stanovisko Rady školy – spôsob komunikácie prostredníctvom mailov – per rollam 

Dňa: 09.- 16.7.2021  

 

Na  základe zverejneného nesúhlasu s vymenovaním navrhovaného kandidáta do funkcie 

riaditeľa ZŠ s MŠ Rusovce  Mgr. Rastislav Kunst  požiadal členov Rady školy  o písomné stanovisko 

rady školy k tomuto rozhodnutiu.  

 

Rada školy zobrala na vedomie právo zriaďovateľa na nesúhlas s vymenovaním.   

Rada školy  nesúhlasila  s použitou argumentáciou.  

 

       

8.   Mimoriadne zasadnutie  Rady školy  - verejné  

Dňa: 26.8.2021 o 17,00 hod.  

Prítomní: Členovia RŠ, PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. – starostka MČ Bratislava – Rusovce 

Prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. – poverený riaditeľ vedením školy Ing. Pavol Holúbek - 

Ekonóm MČ 

Hlavné body programu: 

• Zahájenie nového školského roka 2021/2022, jeho zabezpečenie 

• Dočasné poverenie do pozície riaditeľa školy, jeho prínos a reálna pomoc 

• Spôsob zabezpečenia stravy pre nový školský rok 2021/2022 

• Rôzne  - Otvorený list zamestnancov ZŠ s MŠ, ktorý prezentoval ich stanoviská k okolnostiam, 

ktoré vznikli v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ.  Týmto listom 

vyjadrili podporu p. Kunstovi a požiadali  RŠ o súčinnosť a pomoc pri riešení vzniknutej 

situácie.  

       

       Rada školy prijala uznesenia:  

• Zobrala na vedomie informácie povereného riaditeľa vedením ZŠ s MŠ o pripravenosti pre 

zahájenie a zabezpečenie školského roka 2021/2022.  

• Zobrala na vedomie, že stravovanie bude fungovať v pôvodnom režime, cena stravníka sa 

nemení a pôvodné VZN k tejto problematike zostáva v platnosti.  

• Zobrala na vedomie obsah Otvoreného listu od zamestnancov ZŠ s MŠ a obsah listu od p. 

Valkovičovej 

• Odsúhlasila, že bude požadovať od zriaďovateľa, aby RŠ bola prítomná na otváraní obálok 

záujemcov o účasť vo výberovom konaní na obsadenie riaditeľa ZŠ s MŠ Bratislava – 

Rusovce.  

 

 

 

v Bratislava - Rusovce, 13. 10. 2021 

 


