
Zápisnica 

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

 

Miesto konania: Základná škola, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce 

Dátum a čas zasadania: 13.10.2021 o 16,30 hod. 

Prítomní: viď. Prezenčná listina 

Neprítomná: Zuzana Vámošová Miščíková – ospravedlnená  

Hostia:         Mgr. Rastislav Kunst – riaditeľ ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce  

                      Anna Anger – vedúca ŠJ 

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

                      Ing. Pavol Holúbek  - Ekonóm MČ 

                      Marek Gossanyi – odborník v oblasti gastronómie 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia RŠ  

2. Riešenie skvalitnenia prípravy a výdaja stravy 

3. Spôsob riešenia personálnej stabilizácie a informácia o stave ZŠ s MŠ  

4. Zverejnenie koncepcie z aktuálnej voľby  

5. Riešenie oddychových a vzdelávacích zón pre žiakov 

6. Odpočet koncepcie z prvého obdobia zastávania funkcie riateľa 

7. Rôzne  

8. Záver 

K bodu 1: 

Prítomných privítal predseda Rady školy p. Ing. Heister.  

Mimoriadne zasadnutie RŠ sa konalo bez prítomnosti verejnosti z dôvodu dodržiavania 

protipandemických opatrení, tzv. COVID AUTOMAT- u, kde   Bratislava 5 sa nachádza v 

druhom stupni ostražitosti /oranžová farba/ .  

 

Členovia RŠ si schválili zmenu programu hlasovaním:  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia RŠ 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 

2020/2021  

3. Spôsob riešenia skvalitnenia prípravy a výdaja stravy 

4. Informácia p. starostky vo veci školského stravovania   

5. Rôzne  

6. Záver 



Za : 7 

Proti: 1 

Zdržal sa: 1 

Neprítomný: p. Hentek  /neskorší príchod/ 

 

K bodu 2:  

p. riaditeľ ZŠ s MŠ prezentoval Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za 

školský rok 2020/2021.  

Správa bola členom RŠ doručená vopred prostredníctvom mailu, a tak mali možnosť 

naštudovať si ju vopred.  

 

p. Zjavková žiada doložiť prerokovanie RŠ o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020, nakoľko túto informáciu  nenašla vo verejne dostupných zápisniciach.  

p. riaditeľ informoval, že správa bola prerokovaná  spôsobom komunikácie prostredníctvom 

mailov /per rollam/ z dôvodu protipandemických opatrení predošlou Radou školy.  

Predseda RŠ danú zápisnicu zabezpečí k nahliadnutiu a následne ju zverejní.  V prípade, že to 

nebude možné, p. Zjavková žiada v správe upraviť znenie, že nebola prerokovaná.  

 

p. Zjavková žiadala vysvetliť, prečo žiaci na 2.stupni majú opakovane  zhoršený  priemer 

v porovnaní s  1.stupňom z predmetu Matematika, SJ a ohľadom Testovania 9. ročníka za 

minulé roky mali zlé výsledky.  

p. riaditeľ vysvetlil, že zhoršený priemer môže ovplyvniť aj odchod detí na gymnáziá, väčší 

počet integrovaných žiakov, prijatie žiakov na stredné školy ešte pred realizáciu testovania, čo 

zásadne ovplyvní výsledky testovania.   

p. Hlubocký – pedagóg vyučujúci tiež matematiku, sa vyjadril, že v  predmete matematika sa 

neustále používajú rôzne  metódy na zlepšenie výkladu pre pochopenie novej látky. Ohľadom 

prípravy na testovanie, škola zabezpečuje doučovanie a intenzívnejšiu prípravu. Uviedol, že 

sa s kolegami budú touto témou zaoberať. Pripomenul, že napriek týmto číslam, má veľký 

počet žiakov našej školy na stredných školách veľmi dobré  výsledky.  

p. Gajdošechová – sa vyjadrila, že tento problém je celoplošným problémom základných škôl 

z dôvodu odchodu detí na 8ročné gymnáziá, čo avizuje aj Ministerstvo školstva SR 

p. Jenčík – upozornil na prirodzené hormonálne zmeny súvisiace s pubertou detí 2.stupňa, 

ktoré tiež ovplyvňujú prípravu do školy. 

 

p. riaditeľ uviedol, že sme štátna základná škola, nie výberová, ktorá prijíma všetky deti.  

Percentá a čísla, bohužiaľ, neukazujú skutočné  individuálne pokroky, ako sa jednotlivci 

malými krokmi posúvajú vpred.  

Čísla , ktoré sa ukázali na testovaní sú skreslené a realita je iná. Deti sú šikovné. Prioritou 

školy  je,  aby  boli všetci žiaci prijatí na stredné školy a gymnáziá,  pre ktoré sa rozhodli. Čo 

sa každý rok takmer vždy podarilo.  

 



Členovia RŠ súhlasia s obsahom a  berú na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – 

Rusovce za školský rok 2020/2021 s pripomienkami.  

p. Zjavková súhlasí, iba v prípade, že  zápisnica o prerokovaní Správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou 

Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2019/2020 bude zverejnená. Ak nie, žiada  

v bode o činnosti RŠ vyňať body, ktoré RŠ nerealizovala, t.j.  

- Správu o VVČ za šk. rok 2019/2020 

- Správu o činnosti RŠ 

- Plán práce RŠ na šk. rok 2020/2021 

 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa:0  

   

K bodu 3:  

K spôsobu riešenia skvalitnenia prípravy a výdaja stravy P. Jenčík navrhuje nový variant 

riešenia vlastnými silami, ktorý by mohol pomôcť a pokúsiť sa zachrániť mať vlastnú jedáleň.  

 

Predstavil  p. Mareka Gossanyiho, ktorý sa venuje dlhodobo  gastrobiznisu, je vyštudovaný 

kuchár, manager, zaoberajúci sa poradenstvom a konzultáciou ku gastronomickým zámerom,   

je odborníkom nastavenia  logistiky od ZŠ až po hotely vo východnej Európe.  

Je ochotný pomôcť bez nároku na honorár.  

Navrhuje využiť služby externého kuchára.  Honorár pre kuchára na 1-2 mesiace zaplatí  OZ 

Rusovčan,  čo znamená, že finančne nezaťaží ani školu a ani zriaďovateľa.  

Priestory kuchyne a jedálne si prezrel za prítomnosti p. vedúcej ŠJ a zamestnancov ŠJ. 

Skonštatoval, že priestor a vybavenie kuchyne sú poddimenzované a  na hrane. Aj napriek 

zlým podmienkam, hodnotí z hľadiska dodržiavania  hygienických noriem zamestnancov, 

prehľadu nutričných hodnôt a udržiavanie kuchyne  na vysokej úrovni.    

Na základe jeho odborných skúseností a po zhodnotení kapacitných a technických možností 

uviedol:   

• priestor kuchyne je hraničný, kuchynské zariadenia sú poddimenzované, 

• pri počte stravníkov nad 300, je výhodou vlastná kuchyňa, 

• jedlo musí byť do 3 hodín vydané stravníkovi, čo pri výbere 2 jedál nevidí reálne, 

• jedno výdajné okienko, komplikovaný výdaj 2 jedál, 

• dôležité je zachovať nutričnú hodnotu pre stravníka /dieťa/, ktoré sú nastavené na 

týždeň, z tohto dôvodu, vidí pri výbere z 2 jedál problém, najmä ako zabezpečiť 

dodržanie týždenných  nutričných  hodnôt, 

• na otázku členov RŠ, či môže externá firma využívať  priestor školskej jedálne 

a kuchyne  aj na iný podnikateľský zámer ako napríklad catering, uviedol, že Úrad 

verejného zdravotníctva , odbor hygieny pre deti a mládež takéto využívanie kuchyne 

zakazuje.  

 



V prípade zachovania ŠJ odporúča:  

• zefektívniť kuchyňu s pôvodnými zamestnancami, 

• dokúpiť kvalitné kuchynské zariadenia, 

• malé stavebné úpravy.  

p. Jenčík uviedol, že financie na vybavenie kuchyne sú v rozpočte, napríklad v rezervnom 

fonde a vrátia sa nám z refundačného fondu.  

 

V prípade externej firmy doporučuje:  

• verejne vypočuť zástupcov externých firiem s pripravenými a správnymi otázkami, 

• prizvať odborníkov, ktorí profesionálne zhodnotia reálnosť odpovedí. 

 

p. Jenčík navrhuje variant prijať externého kuchára, ktorého zaplatí OZ Rusovčan, ktorý by  

počas tohto obdobia reálne zhodnotil stav a možnosti kvality a vydávania jedál,  objektívne 

zistil reálne ceny stravného.  Prípadne, ak zistí, že  nie je možné finančne zvládnuť vlastnú 

kuchyňu, pomôže nastaviť podmienky pri verejnom obstarávaní.   

p. Heister ponúkol tiež profesionálneho kuchára bez nároku na honorár.  

  

Členovia RŠ si odsúhlasili na skúšobnú dobu max. 2 mesiace prizvať externého kuchára do 

školskej jedálne ZŠ s MŠ Bratislava- Rusovce bez nároku na honorár pre účely na 

skvalitnenie stravy a vydávania stravy v ŠJ. Možnosti a podmienky účasti externého kuchára 

v školskej jedálni preverí riaditeľ ZŠ s MŠ.   

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa:0  

Neprítomná: p. Trnovcová /skorší odchod/ 

 

K bodu 4: 

Predseda RŠ privítal p. starostku PhDr. Luciu Tulekovú Henčelovú, PhD., ktorá prišla podať 

informácie  RŠ ohľadom zabezpečenia stravy.   

p. starostka informovala RŠ o návrhu stravovacej komisie, ktorá odporúča ako najideálnejšiu 

formu zabezpečenia stravovania externú firmu, s tým že by sa varili 2 jedlá na výber a varilo 

by sa v existujúcich priestoroch. Súčasných zamestnancov spadajúcich pod Školskú jedáleň, by 

prevzala do pracovného pomeru externá firma. Výška stravnej jednotky by sa pre rodičov 

nemenila.  

p. starostka, uviedla argumenty, pre ktoré odporúča vybrať externého dodávateľa:  

• MČ Bratislava – Rusovce bola  vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách 

účinné od 01.08.2021  odobratá dotácia na školské stravovanie pre väčšinu 

stravníkov.  Z tohto dôvodu je momentálne v stave, kedy každý mesiac náklady 

na školské stravovanie narastajú o 8 000,- Eur a v rozpočte nemá finančné 

prostriedky na pokrytie týchto nákladov. Finančný výpadok je 73 000,- Eur. 

 

p. Jenčík upozornil, že do dnešného dňa členovia RŠ nedostali od zriaďovateľa žiadne 

informácie ani materiály k naštudovaniu  týkajúceho sa zabezpečenia stravovania.   



p. Holúbek informoval, že odporúčaná externá firma dokáže efektívnejšie hospodáriť. Pokiaľ 

ŠJ preberie externá firma, nebude MČ Bratislava – Rusovce nútená zvyšovať poplatky rodičom 

za stravu. Informoval, že dostali záväznú ponuku od firmy, ktorá garantuje záväznú cenu, 

dokážu variť 2 jedlá, rovnaké pracovné podmienky pre súčasných zamestnancov ŠJ.  

V prípade, že ŠJ preberie externá firma, budú jej refakturované náklady za energie, kuchynské 

zariadenia bude na vlastné náklady opravovať a udržiavať.  

p. Anger upozornila, že zamestnanci ŠJ majú sťažené podmienky nemajú šatne, nemajú miesto 

na ohrievače na taniere a chýba vybavenie kuchyne.  

 

p. starostka uviedla, že pokiaľ RŠ nechce externého dodávateľa stravy,  potrebuje zriaďovateľ 

vedieť, či bude musieť navyšovať  stravnú jednotku pre  rodičov  alebo hľadať v rozpočte 

finančné zdroje,  a z ktorej položky. Z čoho,  podľa p. starostky vychádza zrušenie 2 oddelení 

ŠKD, prípadne zrušenie tried v MŠ, aby MČ Bratislava – Rusovce dokázala pokryť stratu zo  

školskej jedálne.  

p. starostka požiadala RŠ, aby sa prioritne venovala tejto téme, nakoľko návrh VZN musí byť 

zverejnený do 25.10.2021.  

 

Predseda RŠ poďakoval p. starostke a p. ekonómovi za informácie a požiadal p. starostku ako 

zriaďovateľa o zaslanie informácii členom RŠ, ktoré pomôžu RŠ správne rozhodnúť vo veci 

zabezpečenia stravy:  

• podklady a podmienky prieskumu trhu na externého dodávateľa, 

• návrh zmluvy, ktorú plánuje zriaďovateľ podpísať s externým dodávateľom, ako sú 

nastavené podmienky, 

• cenotvorbu na stravu zo strany zriaďovateľa. 

 

K bodu 5:  

p. Zjavková v mene rodičov komunikujúcich cez sociálne siete požiadala p. riaditeľa 

o vysvetlenie a ako sa bude riešiť incident žiaka z  2.A v ŠJ, ktorý sa stal počas obeda. P. 

riaditeľ upozornil, že sa nejednalo o incident, išlo o nehodu, kde nešťastnou náhodou žiakovi 

pri odnášaní, vypadol tanier a nešťastne sa odrazil črep odrazený od dlažby do oka. Žiak dostal 

prvú pomoc od prítomných pedagógov a zavolali sa rodičia dieťaťa. Úraz je zapísaný v knihe 

úrazov. Riešením, aby sa predišlo alebo eliminovalo takýmto nešťastným nehodám je čo 

najskôr zrekonštruovať ŠJ, kde miesto dlažby bude linoleum, ktoré je  v prípade takýchto 

nešťastných nehôd bezpečnejšie.  

 

K bodu 6:  

Predseda RŠ navrhol termín ďalšieho mimoriadneho zasadnutia RŠ.   

RŠ si odsúhlasila termín mimoriadneho zasadnutia RŠ  dňa 20.10.2021 o 17,00 hod.  s bodom 

programu:  Návrh spôsobu zabezpečenia prípravy stravy ako podklad do VZN.  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 



 

RŠ si odsúhlasila mimoriadne zasadnutie RŠ dňa 20.10.2021 o 17.00 hod. za neverejné. 

 

Za: 7 

Proti: 2 

Zdržal sa: 0 

 

 Predseda RŠ poďakoval členom RŠ za účasť na zasadnutí. 

 

Uznesenia:  

Uznesenie k bodu 2: 

RŠ berie na vedomie s pripomienkami Správu o výchovno-výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – 

Rusovce za školský rok 2020/2021.  

 

Uznesenie k bodu 3 

RŠ  odsúhlasila na skúšobnú dobu max 2 mesiace prizvať externého kuchára do školskej 

jedálne ZŠ s MŠ Bratislava- Rusovce, bez nároku na honorár pre účely na skvalitnenie stravy 

a vydávania stravy v ŠJ. Možnosti a podmienky účasti externého kuchára v školskej jedálni 

preverí riaditeľ ZŠ s MŠ.   

 

Uznesenie k bodu 4: 

RŠ žiada zriaďovateľa, p. starostku o zaslanie materiálu a informácií ohľadom zabezpečenia 

stravy:   

- podklady a podmienky prieskumu trhu na externého dodávateľa, 

- návrh zmluvy, ktorú plánuje zriaďovateľ podpísať s externým dodávateľom, ako sú 

nastavené podmienky, 

- cenotvorbu na stravu zo strany zriaďovateľa. 

 

Uznesenie k bodu 6: 

RŠ berie na vedomie mimoriadne zasadnutie RŠ dňa 20.10.2021 o 17 hod. za neverejné. 

 

 

Zapísala : Iveta Neštráková 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

 

 


