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Stanovisko zamestnancov Základnej školy s materskou školou Vývojová 228  

Bratislava – Rusovce k nesúhlasu s vymenovaním navrhovaného kandidáta do funkcie  

riaditeľa ZŠ s MŠ Rusovce 

 

 

Zamestnanci Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce (ďalej 

len „ZŠ s MŠ“) týmto vyjadrujeme našu plnú podporu legitímne zvolenému riaditeľovi Mgr. 

Rastislavovi Kunstovi. 

Zriaďovateľ odôvodňuje svoj Nesúhlas s vymenovaním navrhovaného kandidáta do funkcie 

riaditeľa ZŠ s MŠ Rusovce dvoma argumentmi:  

1. Nutnosť preskúmania skutočností vo vzťahu k § 3 ods. 1 z. č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

2. Petíciu rodičov detí zo základnej školy s materskou školou s názvom Prosím, podporte 

transparentnú a objektívnu voľbu riaditeľa ZŠ s MŠ Rusovce 

Naše vyjadrenie k vyššie uvedeným argumentom, ktoré nepovažujeme za adekvátne :  

1. § 3 ods. 1 z. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov priznáva pedagogickým ako 

aj odborným zamestnancom súbor práv v súvislosti s výkonom ich pracovnej činnosti. 

Ako zamestnanci ZŠ s MŠ nemáme vedomosť o tom, že by v priebehu doterajšieho 5 

ročného funkčného obdobia riaditeľa Mgr. Rastislava Kunsta došlo k porušovaniu 

zákonom priznaných práv, a teda tento bod odôvodnenia považujeme za zavádzajúci. 

Pracovné podmienky, ako aj kultúra na pracovisku je v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a morálnymi zásadami. Riadenie školy prebieha v súlade so 

zásadami demokracie a je orientované na vytváranie pozitívnej klímy medzi 

jednotlivými stupňami riadenia ako aj podriadenými.  

2. Druhý bod odôvodnenia nesúhlasu zriaďovateľa s vymenovaním navrhnutého 

kandidáta spochybňujeme z dvoch hlavných dôvodov:  



a. Petíciu s názvom Prosím, podporte transparentnú a objektívnu voľbu riaditeľa 

ZŠ s MŠ Rusovce1 v celom jej obsahu považujeme za tendenčnú a najmä 

nerelevantnú. Spochybňujeme relevantnosť petície, resp. otvoreného listu 

adresovaného zriaďovateľovi ZŠ s MŠ najmä z toho dôvodu, že počet podpisov 

bol ku dňu 08.07.2021 66, čo podľa nás nepredstavuje adekvátne množstvo 

rodičov na spochybnenie rozhodnutia Rady školy.  K tomu istému dátumu ZŠ 

s MŠ navštevuje 485 detí, z čoho je približne 30 súrodencov. Z toho vyplýva, že 

celkový počet rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ sa pohybuje v rovine okolo 

900 ľudí, z čoho  66 predstavuje približne len 7%. Taktiež spochybňujeme  

jednotlivé podpisy pod touto petíciou uverejnenou na verejne prístupnom 

webovom sídle, nakoľko sme sa k dnešnému dňu t. j. 08. 07. 2021 nemohli 

oboznámiť s výsledkom vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 z. č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve.  Týmto apelujeme na objektívne prešetrenie petície v prípade, 

ak bola legálnou cestou doručená.  

b. Vyššie uvedená petícia a osoby pod ňou podpísané, považujú priebeh 

výberového konania za netransparentný a neprofesionálny. Podľa nášho názoru 

proces výberového konania, ako aj samotná voľba riaditeľa školy, prebehla 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi2 a štatútom Rady školy 

pri ZŠ s MŠ. Na transparentnosť voľby riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorá sa konala dňa 

08.06. 2021, dohliadali okrem členov Rady školy aj delegovaní zamestnanci 

Okresného úradu a Štátnej školskej inšpekcie. Výberová komisia sa teda 

skladala z legitímne zvolených zástupcov rodičov ZŠ, rodičov MŠ, 

pedagogických zamestnancov ZŠ, pedagogických zamestnancov MŠ 

a nepedagogických zamestnancov, jedného zástupcu Okresného úradu 

a jedného zástupcu Štátnej školskej inšpekcie, ktorí svojím podpisom 

v Uznesení o voľbe riaditeľa školy garantujú súlad voľby s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky.  

 

 

                                                           
1 Petícia je sprístupnená pre širokú verejnosť (t. j. nie len zainteresované osoby – rodičov ZŠ s MŠ) na webovom 

sídle: https://www.peticie.com/prosim_podporte_transparentnu_a_objektivnu_vobu_riaditea_z_s_m_rusovc   
2 najmä z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov § 2 a nasledujúce 

https://www.peticie.com/prosim_podporte_transparentnu_a_objektivnu_vobu_riaditea_z_s_m_rusovc

