
1 
 

KOMISIA PRE VZDELÁVANIE, KULTÚRU 

A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

Miesto konania: ZŠ Bernolákovo, Komenského 3 

Zo dňa 28.9.2021 

________________________________________________________________ 

               V Bernolákove, dňa 29.09.2021 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

konalo dňa 28.09.2021 v malej sále 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 zo 6 členov komisie. 

Ospravedlnili sa pán Ing. Rastislav Požár a pani Ing.Emília Biznárová. 

Pozvaní hostia: 

 

1. Riaditeľky ZŠ, MŠ Komenského, MŠ Kondrótova, ZUŠ 

2. JUDr. Martin Mravec – prezident športového klubu Bernolákovo 
 

Predsedníčka Komisie VKVA sa pred schválením programu opýtala, či všetci prítomní súhlasia 

s návrhom programu, alebo majú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.  

Uznesenie č. 1 

Komisia VKVA schválila program zasadnutia nasledovne: 

Program: 

1. Privítanie 

2. Voľba overovateľov zápisnice 
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3. Športový klub Bernolákovo – sťažnosti doručené obci 

4. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 -  ZŠ, MŠ, ZUŠ 

5. VZN o určení výšky čiastočnej úhrady príspevkov do MŠ, Jedáleň, ZUŠ, ŠKD 

6. Zámer odkúpenia rozostavanej stavby „ŠA J. Popluhára, Bernolákovo Športhotel“ vo 

vlastníctve spoločnosti SPOFIN s.r.o. pre potreby pokrytia priestorových potrieb 

Základnej umeleckej školy v Bernolákove 

7. Informácia o záveroch Rady školy pri ZŠ k situácii na starej škole 

8. Nariadenia ohľadom nosenia rúšok v priestoroch školy (sťažnosti rodičov) a záver 

z rady školy k tomuto bodu 

9. Rôzne 

 

Za: 4 prítomné členky 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 2   

Za zapisovateľku bola navrhnutá predsedníčka komisie VKVA Ing. Martina Brunel a za 

overovateľov  zápisnice boli navrhnuté pani Ing. Barabara Hajachová  a pani Katarína Koporcová. 

Uznesenie č. 2 

Komisia VKVA schvaľuje: 

a) za zapisovateľku zápisnice z dnešného zasadnutia, Ing. Martinu Brunel, 

b) za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, Ing. Barabara Hajachová a Katarína 

Koporcová.  

 

Za: 4 prítomné členky 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3 

Pán Mravec predstavil podnet, ktorý podal na obec. Do dnešného dňa nebola uhradená oprava – 

výmena puku na trávniku. Pán Mravec uhradil opravu z vlastných peňazí (512 eur). Obec sa vyhovára, 

že nemá financie na úhradu. Pán Mravec bol obcou vyzvaný, aby si sám dal požiadavky do rozpočtu 

obce na rok 2022, ktoré sú potrebné k údržbe a oprave budovy a ihriska. Pán Mravec dal podnety na 

obec, čo všetko nie je funkčné a čo treba opraviť.  
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Pieskovanie trávnika – uhrádza ŠKB z vlastného rozpočtu. Pán Mravec dal vypracovať  cenovú 

ponuku (CP) na ročnú údržbu trávnej plochy (ihriska). Cena takejto služby podľa CP je cca 5 000 eur. 

Obec, keďže je vlastníkom a prenajímateľom ihriska, sa má starať o starostlivosť a údržbu. Ak obec 

nedokáže zabezpečiť starostlivosť vo vlastnej réžii, mala by zvážiť zmluvne zabezpečiť firmu, ktorá 

by tak urobila.  

Pán Mravec nedisponuje kľúčmi od budovy, je potrebné vypracovať dodatok k zmluve, aby mohol 

odomykať a zamykať budovu. Správca nie je na ihrisku, nie je možné aby ŠKB fungovalo v takýchto 

podmienkach.  

Uznesenie č. 3 

A, Komisia berie na vedomie informácie od prezidenta ŠKB  a odporúča zahrnúť do rozpočtu obce pre 

rok 2022 sumu 5 000 eur na ročnú údržbu trávnika v Š . A. J. Popluhára.  

B, Komisia odporúča aby sa dodržiavali zmluvné podmienky medzi ŠKB a obcou Bernolákovo, aby si 

obec plnila svoje záväzky, uhradila všetky náklady pánovi Mravcovi za doteraz vykonané a uhradené 

opravy.  

C, Komisia odporúča/ navrhuje správe majetku, aby spravila súpis (zoznam) potrebných opráv v 

súčinnosti s ŠKB, aby sa tieto opravy premietli aj v rozpočte obce.  

D, Odporúčame zapracovať do zmien rozpočtu sumu 1200 eur - alikvotná čiastka na údržbu trávnika 

pre rok 2021, a taktiež sumu cca 2500 eur - podľa zoznamu od p. Mravca – vykonané opravy a údržba.  

Za: 4 prítomné členky  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Pani riaditeľky predniesli svoje správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.  

Do rady školy pri MŠ Komenského sa uskutočnili doplnkové voľby z radu rodičov - 3 členovia. 

Do rady školy pri ZUŠ v Bernolákove sa uskutočnili doplnkové voľby z radu rodičov – 2 členovia. 

Prevádzková doba materských škôl  Komenského a Kondrótova – odporúčame prieskum dochádzky 

detí. Na základe prieskumu upraviť prevádzkovú dobu. Odporúčame zvážiť možnosť zmiešavania detí 

(ranná zberná trieda a poobedná zberná trieda).  Prieskum cez Edupage – anketa medzi rodičmi či by 

mali záujem o zmiešavanie detí aby mohla byť prevádzka do 17:00.  

Riaditeľ materskej školy, ktorú dieťa navštevuje (inú ako spádovú), má povinnosť informovať 

zriaďovateľa alebo riaditeľa spádovej školy (podľa TP dieťaťa). 

Spádová oblasť MŠ Kondrótova - 10 detí, ktoré majú plniť povinnú predškolskú dochádzku, nie je 

známe či plnia v inom zariadení. Spádová oblasť MŠ Komenského  - budú zisťovať presný počet detí. 
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Altánok – ZŠ Komenského – ohlásenie drobnej stavby – v akom je to stave? Súhlas na povolenie  

stavby a umiestnenie stavby od obce.  

 

Uznesenie č. 4 

Komisia VKVA berie na vedomie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/2021 za všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo. 

Za: 4 prítomné členky 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5 

Pripomienky komisie VKVA k návrhu VZN o určení výšky čiastočnej úhrady príspevkov do 

MŠ, Jedáleň, ZUŠ, ŠKD zapracuje pani Barbara Hajachová a predsedníčka komisie VKVA 

ich doručí do podateľne OcÚ. Pripomienky sú súčasťou zápisnice ako samostatná príloha. 

 

Uznesenie č. 5 

Komisia VKVA odporúča zapracovať pripomienky k návrhu VZN o určení výšky čiastočnej úhrady 

príspevkov do MŠ, Jedáleň, ZUŠ, ŠKD a takýto návrh odporúča schváliť. 

Za: 4 prítomné členky 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu č. 6 

Predkladateľka a spracovateľka návrhu „Zámer odkúpenia rozostavanej stavby „ŠA J. 

Popluhára, Bernolákovo Športhotel“ vo vlastníctve spoločnosti SPOFIN s.r.o. pre potreby 

pokrytia priestorových potrieb Základnej umeleckej školy v Bernolákove“ predstavila 

materiál. ZUŠ nebude mať od septembra 2022 priestory na Strednej škole (Svätoplukova ul.). 

ZUŠ dlhodobo zápasí s priestorovými kapacitami. Momentálne funguje v 2 budovách na 2 

adresách. V budúcom školskom roku však zrušením nájmu na strednej škole môže dôjsť 

k stavu, kedy nebude mať ZUŠ možnosť zabezpečiť vyučovanie pre výtvarný odbor a ďalšie 

odbory, ktoré sa nachádzajú v priestoroch strednej školy (PTŠ). Komisia sa týmto problémom 

zaoberá dlhodobo. Riešenie odkúpiť budovu „ Športhotel“ a poskytnúť ju ZUŠ je za daných 

okolností najvyhovujúcejšie riešenie. Budova je dostatočne veľká a dokáže pokryť potreby 

všetkých odborov ZUŠ.  
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Uznesenie č. 6 

Komisia VKVA odporúča schváliť zámer odkúpenia rozostavanej stavby „ŠA J. Popluhára, 

Bernolákovo Športhotel“ vo vlastníctve spoločnosti SPOFIN s.r.o. pre potreby pokrytia priestorových 

potrieb Základnej umeleckej školy v Bernolákove. 

 

Za:   3 prítomné členky 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (p. Hajachová) 

 

K bodu č. 7 

Predsedníčka Komisie VKVA informovala členov Komisie VKVA o záveroch Rady školy pri ZŠ 

v Bernolákove k situácii na starej škole. Problémy pretrvávajú aj naďalej. K 15.10.2021 majú obe 

strany doručiť predsedníčke rady školy správy o situácii – čo sa podarilo vyriešiť. Nakoľko však 

nepriaznivý stav pretrváva aj naďalej, komisia odporúča, aby sa uskutočnilo výberové konanie na 

funkciu riaditeľa ZŠ v čo najskoršom termíne. 

Uznesenie č. 7 

Komisia odporúča uskutočniť výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ v čo najskoršom termíne. 

Za:  4 prítomné členky 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu č. 8 

Predsedníčka Komisie VKVA predstavila závery z Rady školy pri ZŠ ohľadom nosenia rúšok 

v priestoroch školy (podnet pani Polgárovej). Komisia sa plne stotožňuje s uzneseniami Rady 

školy pri ZŠ : 

o Uznesenie č. 5/2 /2021 

RŠ odporúča vedeniu školy informovať rodičov žiakov ŽS o nosení rúšok v interiéri a 

exteriéri, ktoré sa vždy riadi iba platnou vyhláškou a škola neprekračuje jej rámec. 

Akékoľvek sťažnosti sú mimo kompetencie RŠ a vedenia školy. 

o Uznesenie č. 5/3/ 2021 

RŠ odporúča zverejňovať na webe aktuálne nariadenia a to vo forme jednoduchého 

manuálu. RŠ žiada rodičov o trpezlivosť a zhovievavosť. 

Uznesenie č. 8 

Komisia VKVA berie na vedomie Informácie ohľadom nosenia rúšok v priestoroch základnej školy 

a stotožňuje sa s uzneseniami RŠ pri ZŠ v Bernolákove k tomuto bodu. 
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Za:  4 prítomné členky 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Predsedníčka Komisie VKVA ukončila rokovanie a poďakovala všetkým za aktívnu účasť.  

 

Zapísala: Ing. Martina Brunel 

Overili:  

 

 

Katarína Koporcová     Ing. Barbara Hajachová  
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Pripomienky komisie VKVA k návrhu VZN 

Návrh VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole, školskom klube detí, školskej jedálni a základnej umeleckej škole. 

Pripomienky: 

1. V článku 1, bod 2. upraviť znenie nasledovne: „Toto všeobecne záväzné nariadenie sa 

vzťahuje na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo: „ 

 

2. V článku 4, body 4. a 5., ktoré sú duplicitné s navrhovanými bodmi vo forme bodiek 

v Článku 8 , a to 3. a 4. bodka.  

 

3. V Článku 4, body 4. a 5. pojednáva o príspevku a nie o oslobodení. Komisia navrhuje 

tieto body presunúť do Článku 3. 

 

4. Vzhľadom na prehľadnosť a odkazovanie (odvolávanie) sa na body v Článkoch vo 

VZN, ako i možných budúcich navrhovaných zmien vo VZN, Komisia odporúča, aby 

v každom Článku vo VZN boli jednotlivé body označované číslami, prípadne číslom 

a písmenom a nie odrážkami a bodkami. 

 

5. V navrhovanom VZN je v Článku 5 uvedený bod 4., ktorý neobsahuje text. 

 

6. Komisia navrhuje zahrnúť do VZN bod, ktorý by pojednával o oslobodení od 

uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v prípade nepretržitého prerušenia 

prevádzky v trvaní jedného celého mesiaca z dôvodu Force Majeure (vyššej moci), 

akou je napr. pandémia COVID 19, prírodná pohroma, ozbrojený konflikt, za pobyt: 

 

o v materskej škole – doplniť ako ďalší bod do Článku 4 

o v školskom klube detí – doplniť ako ďalší bod do Článku 6 

 

7. Komisia odporúča v navrhovanom VZN v Článku 8 v bode 3. pre väčšiu prehľadnosť 

a jasnosť, rozdeliť tabuľku o úhrade nákladov na stravovanie na dve tabuľky, a to: 

 

o Jedna tabuľka by sa týkala len materskej školy  

o druhá tabuľka by sa týkala základnej školy 

Doplnenie stĺpca v druhej tabuľke pre ZŠ, ktorý by obsahoval úhradu stravného 

zákonným zástupcom bez dotácie, čiže plnú sumu, ktorú zákonný zástupca uhradí. 

8. V tabuľke pre ZŠ upraviť pomenovanie kategórie stravníkov. Keďže sa žiaci 5. 

ročníka stravujú v školskej jedálni na Komenského ulici a žiaci 6. až 9. ročníkov sa 

stravujú v PTŠ, komisia navrhuje pomenovanie: 

 

o Pôvodný ZŠ II. stupeň (ročníky 5 – 9)   - nahradiť ZŠ II. Stupeň (ročník 5)  

o Pôvodný ZŠ II. stupeň (ročníky 5 – 9) strava v PTŠ – nahradiť ZŠ II. Stupeň 

(ročníky 6 – 9) strava v PTŠ 
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9. V Článku 8 v navrhovanom bode 3. pod tabuľkou v prvej odrážke sa píše, že obec 

Bernolákovo je prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa vo výške 1,30,- Eur...atď. Navrhujeme tento odsek vylúčiť, nakoľko od 

septembra 2021 už nie je obec prijímateľom tejto dotácie a iba ľudia v hmotnej núdzi, 

tzv. poberatelia podľa osobitného predpisu, majú nárok na tento príspevok na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30,- Eur a tento príspevok im 

poskytuje priamo štát, nejde to už cez zriaďovateľa. 

 

10. V rámci Článku 8 v bodkovaných odrážkach sa nachádza veta „príspevok na režijné 

náklady v materských školách.....atď. a tiež odrážka pod tým, že príspevok na režijné 

náklady je nevratný. Tieto body sú uvedené v článkoch vyššie. Ide teda o duplicitu. 

  

11. Odsek na konci Článku 8 o preplatkoch a výplatných termínoch je zbytočný, vo VZN 

toto uvádzať netreba.  

 

12. Absentuje dôvodová správa a dopad na rozpočet.  

 

 

 

 

 

 


