
Zápisnica 

Z mimoriadneho zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce 

 

Miesto konania: Kultúrna sála MÚ Bratislava – Rusovce 

Dátum a čas zasadania: 26.8.2021 o 17,00 hod. 

Prítomní: viď. Prezenčná listina 

Hostia: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. – starostka MČ Bratislava – Rusovce 

Prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. – poverený riaditeľ vedením školy 

Ing. Pavol Holúbek  - Ekonóm MČ 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia RŠ 

2. Hlasovanie RŠ o spôsobe zasadnutia RŠ 

3. Zahájenie nového školského roka 2021/2022, jeho zabezpečenie 

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

5. Spôsob zabezpečenia stravy pre nový školský rok 2021/2022 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

K bodu 1: 

Prítomných privítal predseda Rady školy p. Ing. Heister. Predstavil nových členov Rady 

školy, ktorí boli delegovaní zriaďovateľom dňa 16.08.2021 a to:  

- Jarmila Gajdošechová, DiS art.  

- Radovan Jenčík 

- Mgr. Katarína Zjavková  

K bodu 2:  

Členovia RŠ jednohlasne schválili: 

- verejné zasadnutie Rady školy 

- program /Program bol doplnený  o dodatok k bodu 6 – Otvorený list zamestnancov ZŠ 

s MŠ/ 

 

K bodu 3, 4 

Predseda RŠ privítal hostí a verejnosť. 

Prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. – poverený riaditeľ vedením školy v krátkosti 

informoval o prípravách nového školského roka 2021/2022 a jeho zabezpečení. Následne 

pozval členov RŠ na Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa bude konať 

2.9.2021 o 9,00 hod. v exteriéri ZŠ za prítomnosti významných osobností. 



K bodu 5: 

Predseda RŠ požiadal p. starostku PhDr. Luciu Tulekovú Henčelovú, PhD. 

o informácie o spôsobe zabezpečenia stravy pre nový školský rok 2021/2022. 

P. starostka informovala RŠ a verejnosť: 

- podmienky stravovania ostávajú nezmenené – stravovanie žiakov ZŠ s MŠ bude prebiehať 

v pôvodnom režime – variť sa bude v školskej kuchyni, za ten istý poplatok, cena stravníka sa 

nemení, 

- VZN,  ktoré rieši zabezpečenie stravovania,  zostáva v platnosti, 

- budova školskej jedálne by mala byť skolaudovaná do marca 2023, jedná sa o najneskorší 

termín, nakoľko finančné prostriedky sú z Eurofondov – p. starostka uviedla, že priebežne 

bude verejnosť informovať. 

 

Na otázky z verejnosti sa p. starostka vyjadrila, že do budúcnosti finančne 

najvýhodnejšie pre Mestskú časť Bratislava - Rusovce by bolo, ak by jedáleň a s tým spojené 

stravovanie, prebrala externá firma. 

 

K bodu 6:  

Predseda RŠ vyzval zástupcu zamestnancov ZŠ s MŠ k prečítaniu Otvoreného listu. 

K tomuto mala p. starostka námietky a vyjadrila sa, že ak sa prečíta Otvorený list, 

prečíta aj ona list od nespokojných zamestnancov adresovaný do jej súkromnej pošty na MÚ. 

P. Jenčík upozornil na fakt, že List, ktorý p. starostka prečíta, nebol úradne 

zaevidovaný na Miestnom úrade Bratislava – Rusovce. Pýtal sa, prečo nebola o tom aspoň 

informovaná RŠ? 

P. starostka uviedla, že nezverejnila list z dôvodu ochrany daných zamestnancov, 

z dôvodu odporúčania Ministerstvom školstva SR, Slovenským národným stredisko pre 

ľudské práva, SŠI, Inšpektorátu práce a následného šetrenia danými inštitúciami. 

Zamestnanci ZŠ s MŠ prečítali Otvorený list, ktorý prezentoval ich stanoviská 

k okolnostiam, ktoré vznikli v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ. 

Zároveň požiadali o spoluprácu pri riešení situácie, ktorá je pre takmer všetkých 

zamestnancov náročná. Uviedli, že v poslednom období čelili nátlaku a stresu z neustálych 

zmien a vypätých situácií, ku ktorým dochádzalo. Týmto listom žiadajú RŠ o súčinnosť 

a pomoc pri riešení vzniknutej situácie. Otvorený list podpísalo 44 zamestnancov. 

P. starostka prečítala časť listu od nespokojných zamestnancov, ktorí v ňom uvádzali 

konkrétne situácie, s ktorými boli nespokojní. Touto cestou požiadali p. starostku o pomoc. 

Na otázku od verejnosti, koľko zamestnancov podpísalo tento list, p. starostka 

nechcela odpovedať. 

P. starostka žiadala o prečítanie listu od p. učiteľky Valkovičovej. Nakoľko list nebol 

podpísaný, predseda RŠ odmietol tento list prečítať. 



List napísaný dňa 26.08.2021 adresovaný RŠ prečítala p. starostka. P. Valkovičová 

v liste uvádza, že ho napísala z dôvodu, aby nastal na škole pokoj, príjemná atmosféra hlavne 

kvôli žiakom a bol zvolený taký riaditeľ, ktorý bude odborníkom v pedagogickej oblasti, 

výborný manažér a pod. V liste opisovala konkrétne situácie počas 5 ročného pôsobenia 

bývalého riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Rastislava Kunsta, ktoré sa údajne stali a jej úvahy k daným 

situáciám. 

K listom, ktoré prečítala p. starostka /časť listu nespokojní zamestnanci a list od p. 

Valkovičovej/ sa vyjadrila verejnosť: 

-  zamestnanci, ktorí boli konkrétne spomínaní v listoch, situácie vysvetlili a vyjadrili 

nesúhlas s obsahom listov, 

- nespokojní rodičia z triedy p. Valkovičovej upozornili na závažné spôsoby a praktiky 

p. učiteľky v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pre ktoré deti odchádzali na inú 

školu a rodičia nesúhlasia s prezentovanými kvalitami tejto p. učiteľky. 

Mgr. Rastislav Kunst – bývalý riaditeľ ZŠ s MŠ sa vyjadril k listom, kde bol osočovaný. 

S obsahom listov od nespokojných zamestnancov a p. Valkovičovej sa nestotožňuje. Vyjadril 

sa, že neustále útoky, ktoré vznikli po zverejnení výsledkov výberového konania berie ako 

útok na svoju osobu. 

Predseda RŠ oznámil, že sa blíži 2. kolo výberového konania. Termín uzatvorenia 

prihlášok je 3.9.2021. Predbežný termín otvárania obálok je 7.9.2021 a 2. kolo výberového 

konania sa bude konať 20.9.2021. 

S odvolaním sa na transparentnosť p. Jenčík žiadal, aby sa otváranie obálok k výberovému 

konaniu na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ konalo na pôde Rady školy za prítomnosti 

členov RŠ.  

JUDr. Miroslav Repka /verejnosť/ ponúkol RŠ právne služby vo veci vyhotovenie 

dodatku Štatútu RŠ, ktorý sa bude týkať voľby riaditeľa ZŠ s MŠ. 

K bodu 7:  

Predseda RŠ poďakoval prítomnej verejnosti a hosťom. 

Uznesenia:  

Uznesenie k bodu 3: 

RŠ berie na vedomie informáciu povereného riaditeľa vedením ZŠ s MŠ o pripravenosti pre 

zahájenie a zabezpečenie nového školského roka 2021/2022. 

 

Uznesenie k bodu 5: 

RŠ berie na vedomie informáciu, že stravovanie bude fungovať v pôvodnom režime, cena pre 

stravníka sa nemení a pôvodné VZN k tejto problematike zostáva v platnosti.  

 

Uznesenie k bodu 6: 

RŠ berie na vedomie obsah Otvoreného listu od zamestnancov ZŠ s MŠ a obsah listu od 

p. Valkovičovej. 



RŠ odsúhlasila a bude požadovať od zriaďovateľa, aby RŠ bola prítomná pri otváraní obálok 

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

Rusovce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomná: Mgr. Trnovcová /predčasný odchod zo zasadnutia/ 

 

Zapísala : Iveta Neštráková 

Overil: Martin Hlubocký 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Otvorený list zamestnancov ZŠ s MŠ  

List p. Valkovičovej 


