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Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity, ktoré 

sa konalo dňa 24.06.2021 v priestoroch KD Bernolákovo so začiatkom o 17,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (tvorí súčasť zápisnice).  

Predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity (ďalej len „Komisia 

VKVA“), Ing. Martina Brunel otvorila rokovanie, privítala všetkých prítomných a 

skonštatovala, že Komisia VKVA je uznášaniaschopná.  

 

Prítomných bolo 4 z 6 členov komisie,  

Ospravedlnení: 

p. Biznárová, p. Koporcová 

Zoznam prizvaných hostí: 

1. Riaditeľka ZUŠ – Mgr. Jarmila Bošková 

2. Riaditeľka MŠ Komenského – Mgr. Andrea Oberta 

3. Riaditeľka MŠ Kondrótova – Bc. Hana Trubačová 

4. Riaditeľ súkromnej MŠ Kaštieľ s manželkou – Erik Leitner, Janka Leitnerová 

5. Referát kultúry OcÚ – Dis. art. Roman Müller 

6. Poslanec OZ – Ing. Michal Peleš  

 

Program: 

1. Počet prijatých detí do MŠ, ZŠ, ZUŠ na školský rok 2020/2021 - organizácia budúceho 

školského roka 

2. Dokumenty Rady škôl pri MŠ, ZŠ, ZUŠ v Bernolákove (stanovy, zoznam členov, 

zverejňovanie) 

3. Súkromná MŠ Kaštieľ  1 – zmena rozpočtu obce na rok 2021 – transfer na činnosť 

4. Kultúrne a športové podujatia v obci na rok 2021 

5. Návrh na odvolanie a zvolenie nového zástupcu za zriaďovateľa delegovaného do Rady 

školy pri MŠ Kondrótova 1, Bernolákovo 

6. Delegovanie nových členov do Rady školy pri ZUŠ Bernolákovo 

7. Informácia o schválení návrhu na odvolanie riaditeľky ZŠ Bernolákovo Radou školy pri ZŠ 

Bernolákovo 

8. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva obce Bernolákovo 

9. Rôzne 

 

Za zapisovateľa bol určený Ing. Rastislav Požár. Za overovateľov boli určení pani Mgr. Lucia 
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Kancírová a pani Ing. Barbara Hajachová. 

 

Ad 1 

 

Pani riaditeľky MŠ a ZUŠ predniesli referát a informovali o prijímacom procese. V rámci 

diskusie upozornili pani riaditeľky MŠ na kapacitné problémy. Ako hosť vystúpil poslanec 

Ing. Michal Peleš, ktorý adresoval rozpor a možnú diskrimináciu v školskom poriadku MŠ, 

týkajúcom sa pobytu detí počas prázdnin, resp. počas obmedzenej prevádzky MŠ. Navrhol, 

aby sa školský poriadok v dotknutých častiach upravil. Ing. Rastislav Požár ako člen komisie 

si daný návrh osvojil a komisia návrh vzala na vedomie. Pani riaditeľky MŠ sa návrhom budú 

zaoberať. 

K problematike ZUŠ referovala pani riaditeľka Bošková. Upozornila na pretrvávajúce 

priestorové problémy, v tomto období umocnené vynúteným sťahovaním z pôvodných 

priestorov a rozdelením pracovísk medzi viacero budov. Komisia vyjadrila jednoznačnú 

podporu okamžitému riešeniu priestorovej otázky ZUŠ a zhodla sa na nevyhnutnosti vyvíjania 

konštantného tlaku na zriaďovateľa. Na zasadnutie OZ bude predložený návrh konkrétneho 

uznesenia. 

 

 

Ad 2 

 

Ing. Martina Brunel stručne opísala postavenie a pôsobnosť Rady ako orgánu, potrebný 

rozsah dokumentácie a zdôraznila potrebu korektného vykonávania administratívnych 

úkonov, najmä za účelom ochrany všetkých zúčastnených. Prítomní zobrali informácie na 

vedomie. 

 

 

Ad 3 – bod spojený s bodom 8 (VZN) 

 

 

Prítomní hostia za súkromnú MŠ Kaštieľ konštatovali, že doposiaľ im neboli vyplatené žiadne 

finančné prostriedky vyplývajúce z príslušných normatívov. Informovali o právnej analýze, 

ktorý si nechali v tejto súvislosti vypracovať. Zdôrazňovali výhodnosť existencie súkromnej 

školy pre obec. Komisia hosťom za súkromnú MŠ Kaštieľ odporúčala odoslať dokumentáciu 

oficiálnou cestou na Obecný úrad. 

Informácie o VZN vzali prítomní na vedomie, pričom prítomní hostia za súkromnú MŠ 

Kaštieľ avizovali rozpor VZN zo zákonom.  

 

Ad 4 

V rámci referátu predložil pán Roman Müller DiS.art. prehľad plánovaných kultúrnych a 
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spoločenských akcií V KD Bernolákovo a v obci za obdobie od júla 2021 do augusta 2021. 

Prítomní zobrali informácie na vedomie. 

 

 

Ad 5 

 

Komisia odporúča stiahnutie materiálu z rokovania OZ a zotrvanie doterajšieho delegovaného 

zástupcu. 

 

Ad 6 

 

Komisia odporúča schválenie nových členov JUDr. Katarínu Burešovú a Katarínu 

Koporcovú. 

 

 

Ad 7 

 

Poskytnuté informácie zobrali prítomní na vedomie. 

 

 

Ad 8 – spracované spolu s bodom 3 

 

Ad 9 

 

 

 

V Bernolákove, dňa 25. júna 2021 

 

Predsedníčka komisie: Ing. Martina Brunel 

 

 

Zapisovateľ:   Ing. Rastislav Požár 

  

 

Overovatelia:   Ing. Barbara Hajachová  Mgr. Lucia Kancírová 

 


