
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: 20.10.2021 o 17,00 hod. 

Prítomní: viď. Prezenčná listina  

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

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

                      Ing. Pavol Holúbek  - Ekonóm MČ               

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia RŠ  

2. Návrh spôsobu zabezpečenia prípravy stravy ako podklad do VZN  

3. Rôzne    

4. Záver 

K bodu 1: 

Prítomných privítal predseda Rady školy p. Ing. Heister.  

Zhrnul obsah bodu 2, ktorý RŠ bude prerokovávať a informoval, že dostal mnoho podnetov od 

rodičov k tejto téme. Požiadal členov RŠ, aby k  rozhodovaniu a návrhu pristupovali 

zodpovedne a uvážene. Program zasadnutia a zasadnutie za neverejné si RŠ odsúhlasila na 

zasadnutí RŠ dňa 13.10.2021.  

 

K bodu 2:  

P. starostka informovala RŠ o nezmennom návrhu zriaďovateľa, a to  zabezpečiť  stravovanie 

externou firmou,  z dôvodu povinnosti prihliadať na efektívne využívanie verejných financií. 

Vstupné náklady na varenie sú nad rámec finančných možností zriaďovateľa.  Prieskum, 

ktorý bol zverejnený dňa 10.08.2021, bol spúšťačom návrhu tejto formy zabezpečenia stravy 

pre ZŠ s MŠ, ktorú zriaďovateľ vidí ako najideálnejšiu. Na túto tému je zriaďovateľ 

pripravený diskutovať a zodpovedať otázky aj k návrhu zmluvy s externým dodávateľom.  

P. Jenčík upozornil na chýbajúce údaje v návrhu zmluvy s  externým dodávateľom stravy ako 

napr. garantovaná suma 2,70 Eur, garancia, kto bude znášať stavebné úpravy. Návrh zmluvy 

pripravil p. Bodis, ktorý bol povereným riaditeľom len necelé 3 týždne. 

 

P. Holúbek uviedol, že poslancom predložená zmluva na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

bola len návrhom zmluvy pre uchádzačov, ktorý bol súčasťou dokumentácie VO a nešlo 

o konkrétnu zmluvu s vybraným dodávateľom a vo zverejnenom návrhu zmluvy sú podmienky 

verejného obstarávania, okrem iného sa aj uvádza, že bude vytvorená komisia kvality, ktorá 

bude pozostávať zo zástupcov rodičov, školy a  zriaďovateľa. Členovia RŠ vyjadrili 

pochybnosti nad  zmyslom mať takúto komisiu kvality, nakoľko hodnotiť jedlo pre deti by mali 

ľudia, ktorí sú odborníci, v kuchyni sa musia dodržiavať prísne hygienické normy a vstup 

cudzích osôb  by bol pravdepodobne aj porušením hygienických predpisov.   



P. Holúbek upozornil, že Komisia kontroly bola len odporúčacím návrhom a je možné ešte 

stanoviť pravidlá a postupy pre jej činnosť.  

K otázke avizovaného zvyšovania energií uviedol, že aj toto môže ovplyvniť internú aj 

externú formu stravovania a nárast nákladov sa prejaví pravdepodobne v cene stravného.   

Predseda RŠ upozornil ekonóma MČ Rusovce, že vyžiadané materiály pre RŠ neboli úplné. 

Chýba materiál „cenotvorba stravnej jednotky“.  Niektorí členovia RŠ vyslovili nespokojnosť 

nad spôsobom zaslania materiálov formou všeobecných „linkov“ a neprofesionalitu týkajúcu 

sa dodania materiálov zo strany p. ekonóma MČ Bratislava – Rusovce.  Uviedli, že 

vyjadrovať a rozhodovať sa k návrhu bez potrebných materiálov je nezodpovedné a žiadajú 

doložiť potrebné materiály.   

P. Jenčík upozornil, že materiál o cenotvorbe, ohľadom toho, či bola správne vyrátaná stravná 

jednotka,  žiadali aj poslanci na miestnom zastupiteľstve, čo  už je cca 2 roky a do dnešného 

dňa im tento materiál nebol k dispozícii.  

 

Vo veci zabezpečenia lepšieho chodu kuchyne bol zakúpený konvektomat, ktorý mal skvalitniť 

a uľahčiť prácu v ŠJ. Požiadavka na MČ Bratislava–Rusovce bola len dofinancovať vhodný 

konvektomat. Sumu 5 000,- Eur zabezpečil riaditeľ ZŠ s MŠ p. Kunst  a ostatné mala 

dofinancovať MČ. Zakúpený konvektomat nespĺňa všetky požadované parametre pre kuchyňu 

ŠJ a chýba vybavenie. P. Holúbek tvrdil, že vedúca ŠJ takúto požiadavku nedala.  

P. riaditeľ a p. Heister uviedli, že vedúca ŠJ mohla vyberať len z limitovanej ponuky 

dodávateľa, ktorú mala k dispozícii. Táto ponuka konvektomatov bola bez vybavenia, z dôvodu 

požiadavky MČ Bratislava – Rusovce týkajúcej sa finančného stropu.  

 

Na zlé hospodárenie poukázal p. Jenčík aj pri zakúpení predraženej elektrickej  prípojky, ktorá 

mala byť použitá na lepšie fungovanie kuchyne. Táto prípojka sa však využíva na miestnom 

úrade na klimatizáciu a v kuchyni sa stále nepoužíva. Poukázal, že zriaďovateľ sa zaoberá len 

cenou a zabúda sa na deti a kvalitu.  

 P. Holúbek uviedol, že klimatizácia nejde na túto prípojku, ale potvrdil, že daná elektrická 

prípojka v kuchyni stále nefunguje. MČ Bratislava – Rusovce čaká na skolaudovanie inej vetvy 

na Vývojovej ulici od ZSE, aby následne mohla spustiť túto prípojku.  

 

P. Vámošová Miščíková sa v mene zastupujúcich rodičov zaujímala, prečo to v okolitých 

mestských častiach, ako napríklad Jarovce, Čunovo, a iných mestských častiach funguje a majú 

stravnú jednotku nižšiu a v Rusovciach nie.  

P. starostka uviedla, že  mestské časti Jarovce, Čunovo varia drahšie, ale  môžu si to dovoliť, 

vzhľadom na väčší finančný objem zo solidárneho príspevku,  z ktorého môžu čerpať na réžiu.  

 

K prieskumu, týkajúceho sa stravovania v ŠJ mali niektorí členovia RŠ výhrady :  

• do dotazníku prieskumu  mohol ten istý respondent neobmedzene hlasovať, 

• do prieskumu neboli zapojení žiadni pedagogickí alebo nepedagogickí zamestnanci 

/dospelí stravníci/,  ktorí sa stravujú v ŠJ, 



• v prieskume boli použité otázky typu“ Či deťom jedlo chutí alebo nechutí“, názor 

našich detí  treba brať s rezervou  a takéto vyhodnotenia sú subjektívne. 

 

K návrhu zmluvy sa vyjadril p. Hlubocký, ktorý  poukázal na to, že v prípade, že  zriaďovateľ 

vyberie a nariadi  externú dodávateľskú firmu,  všetku právnu zodpovednosť preberá ZŠ s MŠ, 

keďže je uvedená  ako jediná zmluvná strana s externou dodávateľskou firmou.  

 

P. riaditeľ upozornil, že škola už mala dávno disponovať informáciou o znení nového VZN, 

ktoré okrem iného určuje výšku príspevku, z dôvodu informovanosti zákonných zástupcov 

dieťaťa (žiaka).  Je potrebné, čo najskôr nastaviť rozpočet , nakoľko ako riaditeľ školy 

zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov a 

z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia v súlade s 

platnými právnymi normami.  

 

RŠ prijala hlasovaním uznesenia :  

RŠ žiada od zriaďovateľa doplniť podrobný rozklad ceny, cenotvorbu /tabuľkovou formou/ 

pre stravné jednotky  v ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce.  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa : 2 

 

RŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava – Rusovce , aby neprijalo žiadne rozhodnutie 

týkajúce sa externého dodávateľa stravy pre ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce  a to do doby, kým 

sa nepreverí alternatíva s externým,  školiacim kuchárom.   

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržal sa: 2 

 

K bodu 3:  

P. Zjavková požiadala o jednoduchší spôsob vyhľadávania Správ z VVČ na webovej stránke 

školy alebo Edupage vytvorením samostatného priečinku. P. riaditeľ podá požiadavku p. 

Rimbalovi, webmasterovi, ktorý spravuje tieto stránky.  

 

RŠ sa oboznámila s Výročnou správou o činnosti RŠ za školský rok 2020/2021. Výročná 

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

naštudovať si ju vopred. 

 

RŠ prijala hlasovaním uznesenie : 

RŠ berie na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ za školský rok 2020/2021  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomní: p. Jenčík, p. Hentek /skorší odchod/  



 

K bodu 4:  

 Predseda RŠ poďakoval členom RŠ za účasť na zasadnutí. 

 

Zapísala : Iveta Neštráková 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Výročná správa o činnosti RŠ za šk. rok 2020/2021 

 

 


