
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 

Bratislava - Rusovce 

__________________________________________________________________________________ 

Zápisnica  zo zasadnutia Rady školy   

/Postup 2.výberového konania, spôsob hodnotenia uchádzačov a spôsob hlasovania. / 

 

Miesto konania: Základná škola Vývojová 228  Bratislava – Rusovce 

Dátum a čas zasadania:  20.09.2021 o 17.30 hod.  

Prítomní: viď prezenčná listina  

Neprítomní: Z. Majka Čajkovičová  - ospravedlnená   

 

Hostia: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová ,PhD. 

 

Program:   

1. Otvorenie  zasadnutia 

2. Postup výberového konania, spôsob hodnotenia uchádzačov a spôsob hlasovania.  

3. Otvorenie obdŕžaných obálok k výberovému konaniu  

4. Záver 

 

 

K bodu 1:  

Predseda RŠ privítal prítomných členov RŠ a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

Privítal p. starostku ako hosťa. P. starostka informovala prítomných členov RŠ 

o prebiehajúcom šetrení údajných pochybení p. Kunsta, ktoré vypracoval p. Bodis. Šetrenie 

prebieha na Inšpektoráte práce. P. starostka ďalej informovala , že Štátna školská inšpekcia 

a Odbor školstva na základe týchto podnetov od mestskej časti Bratislava - Rusovce zaradia 

školu do Plánu kontrolnej činnosti na tento školský rok, a že Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva nezistilo porušenie antidiskriminačného zákona.  Predseda RŠ poďakoval p. 

starostke za  informácie.  

P. Jenčík informoval členov RŠ o prebiehajúcom šetrení ohľadne porušovania zákona 

o ochrane osobných údajov, ktorého sa mal dopustiť poverený riaditeľ p. Hajduk.  

 

K bodu 2.:   

Výberové konanie sa má konať dňa 22.septembra 2021 o 17,00 hod. v sále Hasičskej 

zbrojnice, Gerulatská ul., Bratislava - Rusovce. Členovia RŠ sa stretnú o 16,00 hod.  

 

Nakoľko podľa COVID AUTOMAT- u sa od 20.09.2021 Bratislava 5 nachádza v druhom 

stupni ostražitosti /oranžová farba/ , členovia RŠ sa dohodli na dodržaní protokolu „OTP“ 

podľa Vyhlášky č. 241/2021Úradu verejného zdravotníctva SR  k obmedzeniam hromadných 

podujatí s účinnosťou od 16.08.2021 COVID-19 opatrení .  



 

Z dôvodu  prítomnosti verejnosti na výberovom konaní predseda RŠ navrhol zmenu miesta 

konania do kultúrnej sály MÚ Bratislava – Rusovce s väčšou kapacitou.  

Predseda RŠ  požiada  kandidátov o písomný súhlas so zmenou miesta konania VK.  

V prípade súhlasu oboch kandidátov so zmenou miesta, bude možné uskutočniť verejné 

výberové konanie s obmedzeným počtom a to :  max 25% kapacity priestoru. 

 

Členovia RŠ sa dohodli na tomto postupe výberového konania:  

1. Plán výberového konania: (časy sú orientačné) 

• zahájenie a privítanie hostí a verejnosti o 17.00 hod 

• oboznámenie verejnosti o pravidlách 5 min., 

• prezentácia prvý kandidát 15 min., 

• vypočutie - otázky členovia rady školy 15 min. 

• vypočutie – verejnosť 15 min.  

 

• výmena kandidátov  o 17,50 hod.  

• prezentácia druhý kandidát 15 min., 

• vypočutie  - otázky členovia rady školy 15 min., 

• vypočutie – otázky verejnosť 15 min.  

• ukončenie verejného vypočutia  o 18,35 hod.    

Otvorenie zasadnutia: 

• zasadnutie výberovej komisie vedie predseda Rady školy, 

• otvorí zasadnutie výberovej komisie, privíta a predstaví členov výberovej   

     komisie, 

• počet a mená uchádzačov prihlásených do výberového konania – predstaví ich  

    členom výberovej komisie, 

• výsledok výberového konania bude uchádzačom do 10 dní oznámený písomne,  

• poradie, v akom sa uchádzači budú prezentovať, t.j. podľa abecedy,  

• čas trvania prezentácie jedného uchádzača /15 minút/ a čas trvania pre otázky   

    od výberovej komisie uchádzačom /15 minút/ a čas trvania pre otázky od  

    verejnosti /15 minút/ 

• uchádzačov požiada , aby opustili miestnosť a čakali na pozvanie na  

    prezentáciu 

Prezentácia uchádzačov :  

• uchádzači budú mať možnosť prezentovania koncepcií rozvoja školy 

prostredníctvom prezentačného programu, dĺžka prezentácie max. 15 minút, 

• otázky členov RŠ zamerať na predloženú koncepciu rozvoja školy, na 

manažérske, odborné a osobnostné predpoklady uchádzačov, na výkon funkcie 

riaditeľa ZŠ s MŠ, 

• otázky majú byť konkrétne, jasné a zrozumiteľne formulované, obidvom 

uchádzačom podľa možnosti rovnaké, 



• v reakciách na odpovede neprejavovať súhlas, nesúhlas, potešenie, 

prekvapenie, pri rozhovore s uchádzačmi neprejavovať vlastné názory. 

• členovia RŠ sa dohodli na spoločných základných otázkach pre kandidátov, 

ktoré im budú nápomocné pri výbere vhodného kandidáta ,  

 

Nasleduje tajná časť výberového konania: 

 

Forma hlasovania  

Členovia RŠ sa formou hlasovania dohodli na  priamej voľbe tajným hlasovaním bez 

spoločných kritérií, spôsobom označenia úspešného kandidáta v hlasovacom volebnom  

lístku.  

Za: 7 –     I.Neštráková, M.Hlubocký, M.Hentek, K.Michaliaková, J.Gajdošechová, R.Jenčík,             

                Z.Vámošová Miščíková,  

Proti: 3 – S.Heister, J.Trnovcová, K.Zjavková 

Zdržal sa : 0  

 

Spôsob hlasovania:  

• predseda VK vysvetlí spôsob označenia hlasovacieho volebného lístka, 

•  na volebnom lístku sú uvedení dvaja kandidáti 

• každý člen volebnej komisie zakrúžkovaním čísla označí kandidáta, pre  

     ktorého sa rozhodol, 

• platný lístok – zakrúžkovanie čísla kandidáta, 

• tajné hlasovanie, úspešný kandidát  musí získať nadpolovičný počet hlasov 

členov výberovej komisie, t.j. 7 hlasov,  

• v prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov VK na výberovom konaní 

/ohrozenie uskutočnenia Výberové konania/ a v zmysle platných zákonov , 

bude možné hlasovať prostredníctvom prenosnej volebnej urny, ktorá bude pre 

tento účel zriadená 

Nasleduje: 

• zoznámenie členov VK s obsahom zápisnice z výberového konania, podpísanie 

zápisnice, 

• návrh na uznesenie z výberového konania. Schválenie návrhu verejným hlasovaním, 

/uznesenie bude platné, ak bude schválené nadpolovičnou väčšinou výberového 

konania/, 

• záver, ukončenie výberového konania, poďakovanie členom výberovej komisie.  

 

K bodu 3.  

 

Podpredseda RŠ  prítomných informoval o vykonanom komisionálnom otváraní obálok 

uchádzačov na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ. Otváranie obálok sa konalo dňa 13.9.2021 od 15,00 



hod v priestoroch MÚ.  Priebeh kontroly dodržania stanovených noriem a splnenia náležitosti 

uchádzačov bol v poriadku, o čom bola spísaná zápisnica.  

Záujem prejavili dvaja uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky vyhláseného výberového konania. 

A to: prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. a Mgr. Rastislav Kunst.  

Členovia RŠ podpísali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, následne dostali obsah obálok 

k nahliadnutiu. 

Na základe súhlasu uchádzačov na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov zriaďovateľ zverejnil životopis, 

osobný dotazník a koncepčné návrhy rozvoja školy jednotlivých kandidátov  na sociálnej sieti 

Facebook, v skupine prevádzkovanej mestskou časťou a na webovej stránke školy 

a informačnom systéme školy Edupage. 

 

K bodu 4.:  Predseda Rady školy poďakoval prítomným za priebeh zasadnutia 

 

Uznesenia:  

- Predseda RŠ požiada o písomný súhlas kandidátov so zmenou miesta výberového 

konania a bude ich informovať o možnosti využitia technického vybavenia pri 

prezentácii 

- V prípade súhlasu kandidátov so zmenou miesta konania VK, bude predseda RŠ  

informovať delegovaných zástupcov OŠ, ŠŠI a verejnosť  o zmene miesta konania 

výberového konania.  

- Kandidátom zabezpečiť dôstojný priestor na čakanie pred prezentáciou, aj samotné 

miesto počas prezentácie.  

 

 

V Bratislave – Rusovciach 20.09.2021 

Zapisovateľ: I. Neštráková  

Overovateľ:  

  

 

 

 


