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Komisia pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity pri obecnom zastupiteľstve 

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie  

zo dňa 24. 01. 2023 v čase od 19:00 hod 

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: 5. 

Minimálne kvórum na prijatie uznesenia: 3. 

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

Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, Ing. Rastislav Požár. 

Ospravedlnení členovia:  

Prizvaní hostia: Roman Müller, Michal Horák – referát kultúry a športu OcÚ 

Uznesenie č.1/2/2023 

Komisia VKVA schvaľuje program v nasledujúcom znení: 

1. Privítanie a otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Harmonogram kultúrnych a športových podujatí v obci 

4. Informácia o dočasnom riadení ZUŠ – p. Müller 

5. Voľba zapisovateľa komisie VKVA za OcÚ 

6. Delegovanie do rady ZUŠ za zriaďovateľa 

7. BVS – zmluva medzi obcou a ZŠ Komenského 

8. Žiadosti (CV) aktivisti do komisie VKVA 

9. Rôzne 

10. Záver 

ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

K bodu 2: 

Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí pani MUDr. Michaela Mulera a pán Ing. Rastislav Požár. Bez 

pozmeňujúcich návrhov.  

Uznesenie č. 2/2/2023 

Komisia VKVA schvaľuje za overovateľov zápisnice MUDr. Michaelu Muleru a Ing. Rastislava Požára. 

ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu 3: 

Predsedníčka privítala p. Romana Müllera – vedúceho referátu kultúry a p. Michala Horáka, nového 

zamestnanca obce na referáte kultúry. Venuje sa športu v obci. Pán Horák kontaktoval všetky 

športové kluby a združenia, navrhuje ich spoločnú prezentáciu na konci augusta pred začiatkom 

nového školského roka. Športový deň, stánky, jednotlivé kluby sa takto môžu prestaviť, spraviť 

nábor. Taktiež chce zaviesť aj kalendár športových podujatí, podobne ako je pre kultúru. Zoznam 

klubov bude aj na web stránke obce, pretože doteraz tam sú len 4 kluby. Niektoré kluby si dali aj 

podmienky, ako volejbalisti prenájom haly na vianočný turnaj, sieť na plážovom ihrisku, .... p. Horák 

si každý klub zavolá na samostatné stretnutie a prejde si s nimi podmienky. 

p. Müller predstavil plán kultúrnych podujatí, ktorý bude zverejnený na web stránke obce. Taktiež, 

pre vyššiu informovanosť obyvateľov chcú plne využívať obecnú aplikáciu. 

  

Uznesenie č. 3/2/2023 

Komisia VKVA berie na vedomie plán kultúrnych podujatí obce na rok 2023. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

K bodu 4: 

Pán Müller bol poverený dočasným riadením ZUŠ po odstúpení riaditeľky ZUŠ pani Jarmily Boškovej. 

p. Müller informoval členov komisie o doterajších aktivitách. V ZUŠ sa momentálne vykonáva zmena 

organizačnej štruktúry, personálny a mzdový audit. p. Müller informoval členov komisie, že v ZUŠ 

chýbajú smernice, taktiež uskutočnil konkurz na pozíciu tajomníčky školy. p. Müller zdôraznil 

nedostatočné materiálovo – technické podmienky a taktiež priestorové. Na pozícii ekonómky 

a mzdarky prišlo k zmene, pán Müller zamestnal na tieto pozície zamestnankyne obecného úradu. 

Výberové konanie na funkciu riaditeľky/riaditeľa ZUŠ bude vyhlásené pravdepodobne v apríli. 

 

Uznesenie č.4/2/2023 

Komisia VKVA berie na vedomie informácie o dočasnom riadení ZUŠ p. Romanom Müllerom. 

ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 5:  

Uznesenie č.5/2/2023 

Komisia VKVA schvaľuje pani Jarovú (zamestnanec obce) ako zapisovateľku komisie VKVA. 

ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
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K bodu 6: 

Materiál obsahuje členov do rady školy pri ZUŠ v Bernolákove, ktorých navrhla komisia na 

predchádzajúcom zasadnutí komisie, preto sa s predkladaným materiálom stotožňuje. 

Uznesenie č. 6/2/2023 

Komisia navrhuje členov do rady školy pri ZUŠ v Bernolákove za zriaďovateľa: JUDr. Katarína 

Burešová, Marek Jakubovič, Katarína Koporcová, Ing. Rastislav Požár schváliť. 

ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

K bodu 7: 

K zmluve, ktorá bola podpísaná medzi BVS a ZŠ Komenského, volala predsedníčka komisie 

s riaditeľkou školy p. Moldovou. Riaditeľka školy informovala, že o predmetnej zmluve nebola vôbec 

informovaná a teda nevedela o jej existencii. Predmetnú zmluvu nepodpísala. Podľa všetkého  túto 

zmluvu podpísal starosta obce p. Turenič na čo nemá oprávnenie. Pani riaditeľka má záujem aby ju 

obec informoval z akého dôvodu v mene školy bola táto zmluva podpísaná.   

Členovia komisie VKVA žiadajú od kompetentných vysvetlenie z akého dôvodu bola zmluva 

podpísaná a prečo obec o tejto zmluve neinformovala vedenie školy, akým postupom príde 

k náprave.   

Uznesenie č.7/2/2023 

Komisia VKVA žiada od obce vysvetlenie z akého dôvodu bola zmluva medzi BVS a ZŠ podpísaná 

starostom obce a prečo obec o tejto zmluve neinformovala vedenie školy, akým postupom príde 

k náprave.   

ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 8: 

Komisia sa oboznámila so všetkými žiadosťami aktivistov, ktorí prejavili záujem o prácu v komisii 
VKVA. Z predmetných žiadostí vybrala 3 kandidátov, ktorých navrhuje OU schváliť. 
 
Uznesenie č.8/2/2023 
 
Komisia VKVA navrhuje týchto žiadateľov ako aktivistov komisie VKVA: 
 

1. Mgr. Michaela Matejková 

2. JUDr. Juraj Ďorko, PhD. 

3. Jana Takács Horníčková 

 
ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
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K bodu 9: 

Predsedníčka pripomenula členom komisie termín kontrolného dňa na realizované stavby 08. 02. 
2023.   
 
 
 

Záver: 

Predsedníčka poďakovala všetkým členom komisie za aktívnu účasť a ukončila rokovanie o 21:20. 

 

 

Za Overovateľov: 

MUDr. Michaela Mulera    __________________________________  

Ing. Rastislav Požár  __________________________________ 

 

Zapísala: Ing. Martina Brunel ____________________________ 

 

 

 


