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Komisia pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity pri obecnom zastupiteľstve 

Zápisnica z 1. zasadnutia komisie zo dňa 09. 12. 2022 

Miesto konania: Zasadačka OcÚ Bernolákovo, Hlavná 111 

 

Predsedníčka komisie, Martina Brunel, privítala prítomných, otvorila zasadnutie komisie 

a konštatovala, že komisia je uznášania schopná. Prítomných členov s právom hlasovať: 4. 

Minimálne kvórum na prijatie uznesenia: 3. 

Prítomní členovia komisie podľa prezenčnej listiny: Ing. Martina Brunel, Marek Jakubovič, Katarína 

Koporcová, Ing. Rastislav Požár. 

Ospravedlnení členovia: MUDr. Michaela Mulera 

Prizvaní hostia: Ing. Emília Biznárová – OcÚ, referát školstva 

Uznesenie č.1/1/2022 

Komisia VKVA schvaľuje program v nasledujúcom znení: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Poverenie zvolávať zasadnutie komisie VKVA v neprítomnosti predsedníčky komisie 

4. Návrh VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a 

školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o poskytovaní dotácií školám a 

školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo  

5. Návrhy členov do Rady školy pri ZUŠ v Bernolákove 

6. Aktivisti komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity 

7. Správy o Výchovno- vzdelávacej činnosti v ZŠ, ZUŠ, MŠ Komenského a MŠ Kondrótova 

8. Rôzne 

9. Záver 

ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

K bodu 2: 

Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí pani Katarína Koporcová a pán Ing. Rastislav Požár. Bez 

pozmeňujúcich návrhov.  

Uznesenie č. 2/1/2022 

Komisia VKVA schvaľuje za overovateľov zápisnice Katarínu Koporcovú a Ing. Rastislava Požára. 

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu 3: 

Predsedníčka poverila zvolať a viesť komisiu VKVA v čase neprítomnosti predsedníčky Ing. Martiny 

Brunel poslanca Mareka Jakuboviča.  

Uznesenie č. 3/1/2022 

Komisia VKVA poveruje poslanca Mareka Jakuboviča zvolávaním a vedením zasadnutí komisie VKVA 

v neprítomnosti predsedníčky komisie, Ing. Martiny Brunel. 

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4: 

Pani Biznárová informovala komisiu o dôvode stiahnutia návrhu VZN o poskytovaní príspevkov z 

vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce a o poskytovaní dotácií školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Bernolákovo. Návrh bol stiahnutý z programu rokovania Obecného zastupiteľstva 

pre technickú chybu. Vo VZN ide o navýšenie normatívov oproti pôvodnému VZN. Komisia požiadala 

p. Biznárovú o zaslanie výšky normatívu na rok 2023 pre originálne kompetencie a taktiež prepočty 

s tým súvisiace.   

Uznesenie č.4/1/2022 

Komisia VKVA berie na vedomie informáciu o stiahnutí návrhu VZN o poskytovaní príspevkov z 

vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce a o poskytovaní dotácií školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Bernolákovo.  

ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 5:  

Komisia navrhuje týchto členov do rady školy pri ZUŠ v Bernolákove za zriaďovateľa: 

1. JUDr. Katarína Burešová 

2. Marek Jakubovič 

3. Katarína Koporcová 

4. Ing. Rastislav Požár 

Uznesenie č. 5/1/2022 

Komisia VKVA odporúča delegovať za zriaďovateľa týchto členov do Rady školy pri ZUŠ 

v Bernolákove: JUDr. Katarínu Burešovú, Mareka Jakuboviča, Katarínu Koporcovú, Ing. Rastislava 

Požára.  

ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
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K bodu 6 : 

Komisia VKVA odporúča aby obec zverejnila na webstránke obce všeobecný oznam pre občanov, 

ktorí majú záujem pracovať ako aktivisti v jednotlivých komisiách, o možnosti podania žiadosti. Až 

po prijatí žiadostí sa komisia VKVA bude zaoberať výberom jednotlivých aktivistov. 

Uznesenie č. 6/1/2022 

Komisia VKVA súhlasí s postupom prizvania aktivistov do komisie výstavby.  

ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 7: 

Všetky správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 

2021/2022 v ZŠ, ZUŠ, MŠ Komenského a MŠ Kondrótova boli prerokované Radami škôl a taktiež 

komisiou VKVA. 

Uznesenie č.7/1/2022 

Komisia VKVA odporúča schváliť všetky správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2021/2022 v ZŠ, ZUŠ, MŠ Komenského a MŠ Kondrótova. 

ZA: 4   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 8: 

Pani MUDr. Mulera navrhuje stretnutie zastupiteľov škôl, škôlok, ohľadom počtu detí aktuálne v 
obci, plánovanie budúceho školského roka, aby sme včas vedeli komunikovať verejnosti ešte pred 
zápismi do škôl. Musíme vedieť plán čo v prípade stihnutia výstavby a čo ak sa nestihne, aby sa 
rodičia vedeli zariadiť a keď tak prihlásiť deti do iných škôl. 
 
Ing. Martina Brunel navrhuje stretnutie s poslancami, vedením obce, školským odborom OcÚ 
a riaditeľkou ZŠ o možnostiach dočasných priestorov pre ZŠ.   
 
Pán Ing. Požár navrhuje riešiť dočasné priestory pre ZŠ na kontrolnom dni k výstavbe prístavby ZŠ 
Školská. 
 
K návrhu na úpravu rozpočtu č.5. 
Posledná veta v predkladanom uznesení: „Pôvodnú kompetenciu, v zmysle Uznesenia č. 
21/19/2022, Obecné zastupiteľstvo aj po skončení roka 2022 naďalej ponecháva starostovi.“ Pani 
Koporcová navrhuje zmeniť poslednú vedu v znení uznesenia a to tak, že presun financií medzi 
jednotlivými položkami v rámci programu bude obmedzený na 5 000 eur.  
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Záver: 

Predsedníčka poďakovala všetkým členom komisie za aktívnu účasť a ukončila rokovanie o 17:15 

 

 

Za Overovateľov: 

Ing. Rastislav Požár  __________________________________ 

Katarína Koporcová    __________________________________  

 

Zapísala: Ing. Martina Brunel ____________________________ 

 

 


