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KOMISIA PRE VZDELÁVANIE, KULTÚRU 

A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

Miesto konania: Malá sála KD Bernolákovo, 17:30 

Zo dňa 10.02.2022 

________________________________________________________________ 

               V Bernolákove, dňa 11.02.2022 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

sa konalo dňa 10.02.2022 v malej sále KD Bernolákovo, so začiatkom o 17,30 hod. 

 

Prítomní členovia: Ing. Rastislav Požár, Ing. Martina Brunel, Ing. Barbara Hajachová, Ing. 

Emília Biznárová 

Prítomní hostia: Mgr. Jarmila Bošková – riaditeľka ZUŠ 

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.  

Ospravedlnili sa: Mgr .Lucia Kancírová a pani Katarína Koporcová. 

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 

3. Kultúrne a športové podujatia v obci na nasledujúci štvrťrok 

4. Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združniam a spolkom 



2 
 

5. Návrh VZN o poskytovaní príspevkov a dotácií z vlastných príjmov školám a 

školským zariadeniam, zriadených na území obce Bernolákovo 

6. Informácia o možnostiach elokovaných pracovísk pre ZUŠ na školský rok 2022/2023 – 

alternatívy. 

7. Kúpa budovy športhotel pre zabezpečenie priestorovýcch kapacít ZUŠ a ďalšie obecné 

využitie. – Stanoviská a posudky zabezečené obcou. 

8. Informácia o nedostatočnej priestorovej kapacity ZŠ pre šk.rok 2022/2023. Alternatívy 

priestorovej organizácie školského roka 2022/2023. 

9. Rôzne 

10. Ukončenie rokovania 

Hlasovanie: 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 2   

Za overovateľov zápisnice bol navrhnutý pán Ing. Rastislav Požár a pani Ing. Emília 

Biznárová. 

Uznesenie č. 2 

Komisia VKVA schvaľuje za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, Ing. Rastislava 

Požára a Ing. Emíliu Biznárovú. 

Hlasovanie: 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3 

Kultúrne a športové podujatia v obci na nasledujúci štvrťrok sa presunuli do ďalšieho 

rokovania komisie VKVA, nakoľko kultúrny a športový referent sa ospravedlnil z 

neprítomnosti, kvôli termínu na PCR test. 

 

K bodu č. 4 

Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom. V rozpočte je schválená 

suma 50 000 eur. V prípade, ak by sa navýšil rozpočet (potrebná zmena rozpočtu), možno 

udeliť aj vyššiu sumu. Príjem podielových daní bol vo výške 4 144 553 eur. 2% z tejto sumy 

je možné vyčleniť na dotácie. P. Brunel odporúča zaoberať sa zmenou rozpočtu obce, ktorou 

by sa navýšila schválená rozpočtovaná suma 50 000 eur na sumu 82 000 eur. Pani Brunel 

informuje finančnú komisiu a požiada o prerokovanie tohto návrhu.  
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Uznesenie č.3 

Komisia VKVA odporúča navrhnúť zmenu rozpočtu obce pre rok 2022 a navýšiť sumu, určenú 

na dotácie na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom v celkovej výške 82 000 eur. 

Komisia taktiež odporúča aby prípadná zmena bola prerokovaná na finančnej komisii.  

Hlasovanie: 

Za: 2   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Pani Biznárová a pani Hajachová nehlasovali z etického dôvodu. 

 

K bodu č. 5 

Pni Biznárová, spracovateľka materiálu, vysvetlila dôvody predkladania návrhu VZN. Nikto 

z prítomných nemal námietky ani pripomienky. Všetci odporučili tento materiál schváliť.  

 

Uznesenie č. 4 

Komisia VKVA odporúča návrh VZN o poskytovaní príspevkov a dotácií z vlastných príjmov 

školám a školským zariadeniam, zriadených na území obce Bernolákovo schváliť.  

Hlasovanie: 

Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 6 

Pani Biznárová a pani Bošková objasnili situáciu s priestorovým zabezpečením šk. roka 

2022/2023. Nakoľko priestory v PTŠ už nebudú môcť využívať, je potrebné nájsť dočasné 

priestory, na jeden rok. Priestory v Starej škole budú opätovne poskytnuté aj pre ZUŠ 

v rovnakom zložení ako to bolo v šk. roku 2021/2022. Pre určité odbory, ktoré boli v PTŠ sa 

pripravuje elokované pracovisko – Kultúrny dom. Stále je však potrebné nájsť priestory pre 

výtvarný odbor. Alternatív sa ponúka niekoľko: 

1, Vybudovať dočasné priestory na Školskej ulici formou kontajnerov. ZUŠ potrebuje pre 

potreby výtvarného odboru 3 moduly. Využil by sa priestor medzi budovou školy a domom p. 

Kolaroviča.  

2, Pani Bošková pripravila SWOT analýzu, v ktorej sa venuje 3 ďalším alternatívam. 

Prenájom domu služieb, prenájom priestoru kaštieľa, prenájom súkromného priestoru.  

Je však nevyhnutné prihliadať aj na náročnosť zriadenia elokovaného pracoviska a s tým 

súvisiacu administratívu. 
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Uznesenie č. 5 

Komisia VKVA odporúča na zriadenie elokovaných pracovísk pre ZUŠ  priestory KD 

Bernolákovo a priestory Domu služieb na Viničnej ulici  ako ďalší priestor komisia VKVA 

odporúča osloviť súkromných majiteľov nehnuteľností.   

Hlasovanie: 

Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 

Obec poskytla všetky vypracované posudky na kúpu budovy. Momentálne prebiehajú 

rokovania o kúpnej cene. V prípade, že dohodnutá cena bude vyhovovať obom stranám, bolo 

by vhodné zaradiť správu z ďalšieho rokovania do zasadnutia OZ dňa 22.2.2022. V prípade 

získania budovy do vlastníctva obce, bude potrebné uskutočniť proces príprav – nová adresa 

ZUŠ. Taktiež bude potrebné vypracovať PD na rekonštrukciu a taktiež vyhlásiť zmeny 

a doplnky UP pre túto lokalitu. Komisia VKVA preto navrhuje, aby sa ďalšie rokovanie 

o cene uskutočnilo v skoršom termíne.  

Uznesenie č. 6 

Komisia VKVA odporúča: 

a. rokovanie o cene v skoršom termíne  

b. predložiť správu z druhého rokovania o cene na zasadnutí OZ dňa 22.02.2022 a 

zaujať stanovisko 

 

Hlasovanie: 

Za: 2  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Pani Biznárová a pani Hajachová nehlasovali z etického dôvodu. 

K bodu č.8 

Predsedníčka komisie VKVA predniesla informáciu o nedostatočnej priestorovej kapacite ZŠ 

pre budúci školský rok. Predstavila alternatívy organizácie, ktoré predniesla na Rade školy pri 

ZŠ, pani Moldová. Škole bude chýbať 5 kmeňových tried. Z počtov žiakov v prvom ročníku, 

by sa dala získať jedna trieda. To však po rozdelení žiakov triedy s počtom žiakov 16 do 

ostatných tried. V prvom ročníku je 7 tried s počtom žiakov 1.A až 1.D – 22 žiakov, 1.E až 

1.G – 16 žiakov. Tento spôsob získania jednej triedy je však veľmi nepopulárny. 

Predsedníčka predstavila alternatívy (možnosti riešenia), ktoré navrhla pani Moldová rade 

školy: 

Variant A: Prenájom 5 kontajnerových tried, ktoré by boli umiestnené pri bývalom 

školníckom byte starej školy.  
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Variant B: Používanie videokonferencie pri vyučovaní. Možnosťou by bolo, že pri vyučovaní 

jednej triedy prezenčne by sa hodina vysielala online aj domov pre žiakov dištančne. Takto by 

sa žiaci striedali.  

Variant C: Presun a zvážanie žiakov do bratislavských škôl. 

Každý variant prináša isté riziká. Za najrizikovejšie bol označený variant C. Za najviac 

vyhovujúci variant A. 

Rada školy podporuje Variant A – kontajnerové triedy. 

Pani Hajachová pracuje na získaní podkladov a taktiež možných finančných dopadov 

v prípade obstarania 5 kontajnerových tried formou kúpy alebo prenájmu.  

 

Uznesenie č. 7 

Komisia VKVA odporúča vypracovať materiál, v ktorom sa zhodnotia možnosti riešenia 

kapacity ZŠ a to po stránke finančnej ako aj časovej. 

Hlasovanie: 

Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 9 

Žiadne dotazy ani otázky sa v tomto bode nepoložili. 

 

Predsedníčka ukončila rokovanie Komisie VKVA. 

 

Zapísala: Ing. Martina Brunel 

Overili: Ing. Emília Biznárová  

Ing. Rastislav Požár  

 

 

 

 

 


