
Zápisnica 

zo zasadania Rady školy  pri ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce 

zo dňa 16.10.2018 

 

Miesto konania:                MÚ Rusovce 

Dátum a čas zasadania:  16.10.2018 od 17:00 hod. 

 

Prítomní hostia:         p. R. Kunst – riaditeľ, Mgr. L. Krišpinská – zástupkyňa pre ZŠ, 

                                               p. D. Petrovičová – zástupkyňa pre MŠ,      

                                               p. D. Antoš – starosta MČ Rusovce, Ing. A. Kitanovič – odborný  

                                               zamestnanec MÚ Rusovce,  p. Margen – projektant,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Neprítomní členovia:  JUDr. M. Repka, Mgr. M. Vaceková 

Verejnosť:               p. Heister, p. Šarišský 

 

 

Program rokovania:  

 

1. Úvod          
 

2. Informácia o plánovanej nadstavbe ZŠ  
  

3. Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – 
Rusovce  k 30.06.2018-predkladá riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. R. Kunst - viď príloha 
  

4. Informácia o hospodárení a účte rodičovského združenia –  p. Kunst – viď príloha 
  

5. Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 BRATISLAVA v šk. 
r. 2017/2018 – predkladá Mgr. L. Schusterová – viď príloha 
  

6. Rôzne 
7.  Záver 
 
K bodu č. 1 
P. Schusterová – privítala prítomných členov; navrhla program, o programe rozhodla RŠ 

jednohlasne ZA. 

Predsedkyňa konštatovala, že RŠ je uznášania schopná. Zo zasadnutia RŠ sa nebude 

vyhotovovať zvukový záznam. 

K bodu č. 2 

Starosta Rusoviec privítal členov RŠ, hostí a verejnosť v priestoroch MÚ, zdôraznil, že dvere 

sú otvorené pre každého, kto chce informácie o projekte nadstavby ZŠ, pripomenul, že bola 

pre verejnosť urobená prezentácia projektu. Spolu s p. Kitanovičom a projektantom p. 

Margenom vysvetlili prítomným dôvody oneskorenia realizácie projektu: 



- Aby sa ušetrili finančné prostriedky, robilo sa statické posúdenie na každý preklad 

a stĺp, pretože budovu školskej jedálne treba spevniť – vypracovanie potrebnej 

dokumentácie trvalo 3 mesiace 

- Na otázku p. Šarišského ohľadom možnosti kontajnerov – jediný pozemok, na ktorom 

je možné riešiť priestorové problémy, je pozemok pod jedálňou – nevysporiadané 

vlastnícke vzťahy – vysvetlenie podal p. Jenčík. 

- Na otázku p. Šarišského ohľadom možnosti montovanej drevenej nadstavby p. 

Margen vysvetlil, že by potrebné opatrenia boli drahšie ako úspora na stavbe. 

Projektant informoval o možnosti postupnej kolaudácie . 

- P. Heister upozornil na potrebu právne ošetriť nedokončenie stavby načas, pretože 

môžu vzniknúť  prekážky, ktoré sa nedajú predvídať.  

- P. Kitanovič pripomenul, že termín začatia /otázku položila p. Schusterová/ závisí aj 

od toho, či sa niekto voči stavebnému povoleniu neodvolá. Žiadosť o stavebné 

povolenie je podaná. A od poveternostných podmienok počas výstavby. 

- P. Antoš ohľadom financovania informoval, že 800 000 eur má mestská časť 

k dispozícii a zvyšok by sa mal zabezpečiť úverom. 

- P. Lošonský pripomenul, že myšlienka rozšírenia ZŠ nie je nová, intenzívne sa ňou 

zastupiteľstvo zaoberá 5 rokov a celá stavba už bude v kompetencii nového 

zastupiteľstva. 

- P. Antoš a P. Kunst informovali prítomných, že náhradná jedáleň počas realizácie 

nadstavby ZŠ je prichystaná na MÚ. 

- P. Kunst informoval, že zmluva o prenájme kontajnerovej triedy je podpísaná do 

30.6.2019, čím je zabezpečená kompletná výchovno-vzdelávacia činnosť. 

 P. Kitanovič na návrh p. Repku, ktorý sa zasadnutia nemohol zúčastniť, priniesol 

projektovú dokumentáciu. Prítomní členovia neprejavili záujem si ju prezrieť, nakoľko 

bola už robená verejná prezentácia pre všetkých záujemcov, občanov. 

 

Rada školy zobrala na vedomie poskytnuté informácie. 

 

K bodu č. 3 

Správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce  k 

30.06.2018 predniesol p. riaditeľ Kunst, v ktorej vysvetlil a zdôvodnil, prečo boli prekročené 

niektoré položky v rozpočte nad 50% čerpania.  

Rada školy zobrala  na vedomie. 

 

K bodu č. 4 

P. Kunst skonštatoval, že nové OZ bolo založené, číslo účtu IBAN SK13 5600 0000 0051 8025 

1001 poslal členom RŠ. Finančné prostriedky na vedenie účtu boli poskytnuté z rozpočtu 

školy. Svoju otázku, kedy OZ vráti tieto prostriedky škole, adresoval členom RŠ. P. Šarišský 

sľúbil, že si berie na starosť vyzbierať 2%. Pán Lošonský skonštatoval, že asi prehliadol 

v maile číslo účtu.  

 



Uznesenie:   Riaditeľ školy opätovne pošle členom RŠ číslo účtu. Členovia RŠ začnú aktívne 

oslovovať rodičov a hľadať možných prispievateľov na podporu rozvoja materskej a základnej 

školy. 

K bodu č. 5 

Výročnú správu o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava v šk. 
2017/2018 – predniesla predsedkyňa RŠ p. Schusterová 
 

 Rada školy berie správu na vedomie. 
 
K bodu č. 6 
V rôznom sa p. Lošonský, p. Jenčík a p. Schusterová zaujímali o možnosť poskytovať 

špeciálnu stravu. Riaditeľ vysvetlil, že v zmysle školského zákona a aktuálnych vyhlášok škola 

nemá na to personálne ani materiálne vybavenie. Dovoz takejto stravy je finančne náročný, 

nakoľko ide len o tri deti, ktoré musia mať upravenú stravu na základe lekárskeho 

potvrdenia.  

P. Vámošová Miščíková a p. Šarišský položili otázku, prečo sa deti prechádzajú dokola na 

multifunkčnom ihrisku. Vysvetlenie podal p. Kunst a p. Krišpinská. Ide o dočasné opatrenie 

v záujme bezpečnosti detí.  

P. Kunst položil otázku p. Šarišskému,  ktorý robil počas školskej akcie  - športového dňa detí 

a rodičov 22.06. 2018 anketu s rodičmi, prečo výsledky neboli poskytnuté najskôr  riaditeľovi, 

ako bolo vopred dohodnuté, ale boli zverejnené v papierovej forme v občasníku Pre Rusovce 

a následne aj na Facebooku.  Vysvetlenie, prečo sa nedodržal dohodnutý postup, bolo, že išlo 

o nedorozumenie. Pán riaditeľ tento argument neprijal, lebo je to obdobie tesne pred 

komunálnymi voľbami a výsledky boli známe oveľa skôr, mali sa riešiť na porade 

pedagogických zamestnancov školy s vedením.  Výsledky ankety nemôžu byť relevantné, keď 

sa ich zúčastnila iba malá vzorka -  50 rodičov, čo je cca 16% z celkového počtu.  

 

O zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu pre školský rok 2018/2019 informoval p. 

riaditeľ Kunst: 

Škola má v ZŠ 16 tried a 358 žiakov, I. stupeň – 9 tried, II. stupeň – 7 tried, nárast počtu detí 

o 12,8% oproti predchádzajúce školskému roku. Počet integrovaných žiakov na škole je 30, 

 t. j. 8,7% z celkového počtu. V školskom klube detí (ŠKD) máme 7 oddelení, do ktorých chodí 

170 detí, zvýšený záujem o návštevu ŠKD oproti predchádzajúcemu školskému roku o 17%. 

V materskej škole máme – 5 tried, čo je 120 detí. Dve triedy sú zložené s predškolákov.  

Počet pedagogických zamestnancov: ZŠ – 28, 1 špeciálna pedagogička, 1 psychologička, 1 

asistentka učiteľa. V ŠKD pracuje 7 vychovávateliek. V materskej škole – 10 pani učiteliek. 

V školskej jedálni máme momentálne 6 zamestnankýň na plný úväzok a jednu 

zamestnankyňu na skrátený úväzok. 

Krúžková činnosť – ponuka pre tento školský rok je 15 krúžkov. 

Škola sa zapája do vedomostných, športových, umeleckých súťaží, olympiád a projektov.  

Ponúkame pre žiakov I. stupňa kurz korčuľovania a plávania. Pre žiakov II. stupňa je povinný 

kurz lyžovania, ktorý sa organizuje pre žiakov siedmeho ročníka.  



Škola bola vybraná do testovania TIMSS na testovanie matematickej a prírodovednej 

gramotnosti pre 4. roč. Aktívne spolupracujeme s CVČ Gessayova 6, ZUŠ Daliborovo nám., 

Súkromnou ZUŠ Balkánska 87 BA- Rusovce, Benitim, EMMA, vzdel. agentúra, MFK Rusovce.  

Materská škola (MŠ)  – deti absolvujú kurz plávania pre predškolákov, v areáli boli 

vybudované nové vonkajšie hracie prvky, budova sa zatepľuje. 

Rodičia si odsúhlasili príspevok na plenárnych schôdzach : v ZŠ 35 eur, v MŠ 50 eur  na rok na 

žiaka, na dieťa. 

 

K bodu č. 7 
Predsedkyňa RŠ poďakovala za účasť členom, hosťom a zúčastneným rodičom. Termín 
ďalšieho zasadnutia dohodne s členmi RŠ mailom po uskutočnení komunálnych volieb. 
 
 
Zapísala : Mgr. Ida Nosková 
Rusovce 20.10.2018 
 
 
Prílohy: 

1. Výročná správa o činnosti Rady školy  pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228, 851 

10 Bratislava v školskom roku 2017/2018  

2. Výpis z účtu OZ 

3. Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – 

Rusovce k 30.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


