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Komisia pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity pri obecnom zastupiteľstve 

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie  

zo dňa 16. 02. 2023 v čase od 17:30 hod. 

Miesto konania: Zasadačka OcÚ Bernolákovo, Hlavná 111 

 

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

a konštatovala, že komisia je uznášania schopná. Prítomných členov s právom hlasovať: 8. 

Minimálne kvórum na prijatie uznesenia: 4. 

 

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

Marek Jakubovič, MUDr. Michaela Mulera, Ing. Rastislav Požár, Jana Takacs-Horníčková, JUDr. 

Juraj Ďorko, Mgr. Michaela Matejková. 

Prizvaní hostia: Mgr. Adriana Moldová – riaditeľka ZŠ Komenského, Mgr Beáta Bognárová – 

zástupkyňa riaditeľky ZŠ Komenského, Ing. Michal Peleš – poslanec OZ, Mgr. Katarína Kurtanská 

– členka Rady školy pri ZŠ Komenského.  

Zapisovateľka: Ing. Jana Jarová (OcÚ) 

Ospravedlnení hostia: Ing. Emília Biznárová (referát školstva OcÚ) - zo zdravotných dôvodov. 

Privítanie nových členov - aktivistov komisie VKVA: Jana Takács Horníčková, JUDr. Juraj Ďorko,    

Mg. Michaela Matejková   

Uznesenie č.1/3/2023 

Komisia VKVA schvaľuje program v nasledujúcom znení: 

1. Privítanie a otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Organizácia školského roka 2023/2024 -  riešenie kapacity ZŠ od 1.9.2023 

4. Pridelenie dotácií na rok 2023 občianskym združeniam a spolkom 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí, školskej jedálni a základnej 

umeleckej škole č. ......./2023 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 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 

7. Využitie priestorov a budov na Hornom dvore 

8. Rôzne 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu 2: 

Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí pani Katarína Koporcová a pán Marek Jakubovič. Bez 

pozmeňujúcich návrhov.  

Uznesenie č. 2/3/2023 

Komisia VKVA schvaľuje za overovateľov zápisnice pani Katarínu Koporcovú a pána Mareka 

Jakuboviča. 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 3: 

K organizácii školského roka 2023/2024 - riešenie kapacity ZŠ od 1.9.2023 dala predsedníčka slovo 

pani riaditeľke Základnej školy Mgr. Moldovej, ktorá odprezentovala otvorenie nového školského 

roka 2023/2024. Konštatovala, že otvorenie prístavby základnej školy na Školskej ulici 

v Bernolákove k 1.9.2023 je veľmi optimistické. Skutočný predpoklad otvorenia predmetnej 

prístavby je skôr k 31.1.2024. Dodala, že by prijala presný termín otvorenia prístavby. Poznamenala, 

že na konci školského roka 2023 odídu dve triedy 9. ročníka a ak budú úspešní na prijímacích 

pohovoroch na 8. ročné gymnáziá žiaci 5. ročníka, bude možné spojiť piatacké triedy. Tým sa uvoľní 

ešte jedna trieda. Taktiež by poskytla zborovňu učiteľov pre výučbu, čím by sa získala ďalšia 

kmeňová trieda. Celkovo by boli k dispozícii 3 - 4 kmeňové triedy. Maximálny počet detí, ktoré by 

bolo možné prijať do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 by bol 115. Momentálne máme 191 

detí s PPV (povinné predprimárne vzdelávanie). V prípade, že bude nutné prijať všetky deti s PPV 

navrhuje riaditeľka dvojzmennú prevádzku pre deti 4. ročníka. Tento ročník je najvhodnejší 

z rôznych dôvodov. Vychádza sa z učebného plánu ( týždenná dotácia je 25 hodín). Popoludňajšie 

vyučovanie je možné skrátiť na 40 min. vyučovacie hodiny. Vyučovanie by skončilo o 16,45 hod.. 

Druhý stupeň má rámcový učebný program 30 hodín. Druhý stupeň by ukončil vyučovanie o 17,45 

hod. Poznamenala, že zriaďovateľ je povinný zabezpečiť priestory na výučbu.  

Ing. Martina Brunel:  

Dvojzmenná prevádzka by mala byť ako posledné možné riešenie. Sme povinný prijať všetky deti 

s trvalým pobytom v Bernolákove. Aký kľúč by zvolila riaditeľka školy, ak by chcela prijať iba 115 

detí? Je potrebné nájsť vhodné priestory pre ďalšie 3 – 4 kmeňové triedy, preveriť všetky dostupné 

priestory, ktoré má obec v dispozícii, prípadne zvážiť prenájom priestorov. Zriaďovateľ je povinný 

zabezpečiť priestory pre ZŠ.  

V prípade dvojzmennej prevádzky by bol ranný klub v KD. Nastáva tu otázka, či aj v prípade ŠKD 

(ranný klub) v KD je potrebné zriadiť elokované pracovisko. Ako najvhodnejšie dočasné priestory 

pre ZŠ sú v Kultúrnom dome a to malá sála, knižnica a ďalšie priestory KD. Sú v tesnej blízkosti 

„starej školy“. Zároveň by bolo vhodné preveriť prenajatie priestorov od spolku Bratská jednota 

Baptistov. V zásade je potrebné preveriť všetky možnosti priestorov, ktoré má obec vo svojom 

majetku, tiež priestory možné prenajať či už od súkromných osôb, prípadne právnických osôb.  
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Termín na preverenie možných priestorov na výučbu členovia komisie stanovili do 14.3.2023. 

Podporu k zisťovaniu možných priestorov prisľúbila aj komisia VKVA. 

Katarína Koporcová:  

Bolo by vhodné sa taktiež informovať o možnostiach prenájmu priestorov pre výučbu v kaštieli. Ako 

ďalšia alternatíva priestorov pre ZŠ je tiež rodinný dom v areáli školy na Školskej ulici. Je však 

potrebné začať rokovať s rodinou Kolarovičových a ponúknuť im adekvátne bývanie. Hlavne sa 

začať zaoberať touto možnosťou, začať rokovanie s rodinou za akých podmienok by to bolo možné 

a čo by im obec mohla poskytnúť.  

Ďalej ak by sa podarilo od septembra 2023 umiestniť ZUŠ na Horný dvor uvoľnila by sa miestnosť 

na Viničnej, kde je momentálne výtvarný odbor ZUŠ a tým by bolo možné výdaj stravy presmerovať 

do týchto priestorov. 

Diskutovalo sa aj o miestnostiach v Detskom domove v Bernolákove, kde sú dve veľké miestnosti. 

Ing. Michal Peleš: 

Pán Peleš konštatoval, že pri príprave školského roku by sa malo postupovať dvoma smermi, pani 

riaditeľka – podľa svojich kompetencií sa bude pripravovať na organizáciu dvojzmennej prevádzky, 

a obec bude hľadať priestory, tak aby nemusela nastať, alebo bola čo najkratšia. Ak do pevne 

stanoveného dátumu nebudú riešenia s priestormi pripravené, tak by mala pani riaditeľka informovať 

rodičov o svojom riešení. Ďalej skonštatoval, že  budova obývaná rodinou Kolarovičových  je vhodná 

na komplet na rekonštrukciu.  

Mgr. Adriana Moldová: 

Oboznámila že 22.3.2023 sa bude konať rodičovské združenie s rodičmi budúcich štvrtákov aj za 

účasti starostu obce. Musí vedieť čo má povedať rodičom. Žiada aby sa podávali informácie 

v jednotnom duchu. Je potrebné nájsť priestory pre 4 triedy. Vyjadrila sa aj k obedom zadarmo od 

mesiaca máj. Ak budú obedy zadarmo stúpne nám počet stravníkov. Otázka, kde sa budú deti 

stravovať? Pani riaditeľka navrhla ako výdajňu stravy pre žiakov v miestnej reštaurácii Kačabar, kde 

by sa strava pre deti dovážala od vysúťaženého dodávateľa. 

Jana Takacs Horníčková: 

Navrhla online vyučovanie. K tomuto návrhu sa pani Moldová vyjadrila , že deti majú potom problém 

so začlenením sa do kolektívu, socializáciou, liečba medikamentami.  

 

Uznesenie č.3/3/2023 

Komisia VKVA : 

a) žiada preveriť všetky možné priestory na jeden školský rok pre 4 kmeňové triedy ( 100 žiakov) 

pre klasické dopoludňajšie vyučovanie. Termín zisťovania priestorov je do 14. 03. 2023. 

b) odporúča na výučbu detí ZŠ priestory kultúrneho domu - malá sála, veľká sála, knižnica, 

nahrávacie štúdio v KD. 

c) odporúča prenajať priestory na stravovanie detí v reštaurácii Kačabar v obci Bernolákovo pre 

stravníkov ZŠ Bernolákovo ako výdajňu stravy. 
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ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4: 

Obsahuje materiál k prideleniu dotácií občianskym združeniam a spolkom na rok 2023.  

Marek Jakubovič:  

Prečítal zoznam žiadostí o pridelenie dotácie - poskytnutie finančných prostriedkov pre jednotlivé 

združenia a spolky. Poskytol informácie v znení navrhnutých súm ako výstup z finančnej komisie. 

Ing. Martina Brunel:  

Komisia VKVA si môže osvojiť návrh z finančnej komisie alebo môže stanoviť vlastný návrh. Je 

otázne, či sa rozpočet schváli, preto sa môže stať, že sa dotácie schvaľovať nebudú. No v prípade, že 

sa rozpočet schváli, mala by mať komisia schválený návrh prerozdelenia dotácií. Ďalej p. Brunel 

odporúča vypracovanie nového VZN o pridelení dotácii občianskym združeniam a spolkom.  

Predsedníčka komisie VKVA vyžiada scan všetkých žiadostí o poskytnutie dotácie jednotlivých 

združení a spolkov. (scany žiadostí by mala poslať pani Ing. Kissová, vedúca ekonomického 

oddelenia). Ďalej žiada, aby aj v budúcnosti boli poskytnuté žiadosti pre členov komisie. 

Marek Jakubovič: 

Navrhuje dať Združeniu záchrany kultúrnych pamiatok sumu 4 000 eur. Je to najstaršia pamiatka 

obce, doména obce. A preto si zaslúži našu pomoc pri zveľaďovaní. 

Ing. Rastislav Požár: 

Súhlasí s návrhom p. Jakuboviča udeliť Združeniu záchrany kultúrnych pamiatok sumu 4 000 eur.  

Prebehla diskusia o prerozdelení dotácií jednotlivých združeniam a spolkom s prihliadnutím na 

celkovú sumu, ktorú obec navrhuje poskytnúť (50 000 eur). 

JUDr. Juraj Ďorko: 

Pre jednoduchšie posudzovanie a prerozedelenie výšky dotácií odporúčam mať vždy k dispozícii 

predmetné žiadosti. 

 

Uznesenie č. 4/3/2023 

Komisia VKVA odporúča vypracovať nové VZN o pridelení dotácií občianskym združeniam 

a spolkom. 

 

ZA: 8  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 5/3/2023 

Komisia VKVA odporúča udeliť dotácie jednotlivým združeniam a spolkom v nasledovnom znení: 

 

ŽIADATEĽ DOTÁCIE 

Komisia - návrh 

Vzdelávanie, 

kultúra a 

voľnočasové 

aktivity 

OZ Beh pre beh                  1 000,00 €  

ŠK Bernolákovo                19 500,00 €  

OZP Nádej                  3 000,00 €  

Rodičovské združenie pri Materskej škole Komenského 

v Bernolákove 
                 2 500,00 €  

Klub dôchodcov Bernolákovo                  2 500,00 €  

Športový klub VATEK                  3 000,00 €  

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Bernolákove 
                    800,00 €  

Spolok záhradkárov Bernolákovo                  1 500,00 €  

Slovak Paddle Board Club                            -   €  

AUTO Pharma s.r.o.                            -   €  

Perák Grand Prix                  2 000,00 €  

Miestny spolok SČK Bernolákovo, zastúpený Slov. ČK 

územný spolok Bratislava – okolie, Senec 
                    450,00 €  

Združenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove                  2 600,00 €  

Občianske združenia HARMÓNIA Bernolákovo                   1 200,00 €  

KK Bernolákovo                     600,00 €  

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bernolákovo                  2 600,00 €  

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kondrótova 1                  1 400,00 €  

Občianské združenie Bernolákovčan                     300,00 €  

RK Bernolákovo                            -   €  

OZ Školáčik                  4 500,00 €  

Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 6-59 

Bernolákovo – Západ 
                    550,00 €  

CELKOM:                50 000,00 €  

 

 

 

ZA: 7  PROTI: 1  ZDRŽAL SA: 0  
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K bodu 5:  

K Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu 

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

......./2023 sa pani Koporcová vyjadrila, že navrhovala 25 eur poplatok za ŠKD. Podľa návrhu VZN 

je navýšenie poplatku ŠKD je z pôvodných 20 eur na 30 eur. Pani Brunel poznamenala, že prvotný 

zámer obce bolo navýšiť sumu na 40 eur. Čo je však enormný nárast. Pani Brunel upozornila, že by 

sa malo navyšovať postupne a nie tak skokovo.  

Mgr. Adriana Moldová: 

Pani riaditeľka Moldová prízvukovala, že je potrebné predmetné VZN schváliť. Tým, že sa 

schvaľovanie návrhu VZN stále presúva na neskorší termín, škola zápasí s nedostatkom financií pre 

školskú jedáleň, ktorá nemá za čo variť. Zmena tarifných pásiem je už od januára 2023. Rodičia však 

platia pôvodné staré sumy za stravu. Tým pádom vzniká veľký nedoplatok, ktorý je potrebné 

dofinancovať.  

Ing. Martina Brunel:  

Navrhované VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole, školskom klube detí, školskej jedálni a základnej umeleckej škole nebolo vyvesené 

v stanovenom termíne, z tohto dôvodu sa nemohlo schvaľovať na predchádzajúcom OZ. Škola na to 

finančne dopláca. Základná škola by mala vyčísliť finančnú stratu kvôli neskorému vyveseniu VZN.  

Otvorila otázku presunu školskej jedálne pod obec. Pani riaditeľka sa vyjadrila, že by takúto možnosť 

privítala.   

Komisia sa zhodla, že pre ďalší školský rok je dôležité predkladať návrh predmetného VZN hneď 

ako je to možné, najneskôr však do decembra kalendárneho roka. 

 

Uznesenie č.6/3/2023 

Komisia VKVA: 

a) odporúča predmetné VZN schváliť. 

b) navrhuje aby nedoplatok na stravnom, ktorý vznikol vďaka nemožnosti schváliť návrh VZN 

v termíne hradiť z obecných zdrojov.  

c) odporúča aby sa v budúcnosti návrh predmetného VZN predkladal vždy najneskôr do 

decembra kalendárneho roka.  

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 6: 

Materiál obsahuje 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. 
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Ing. Martina Brunel:  

Pani Brunel žiada zaslať členom komisie počet (prípadne zoznam) detí s trvalým pobytom v 

Bernolákove, ktoré navštevujú Súkromnú materskú školu, Kaštieľ 1, Bernolákovo a tiež Súkromnú 

základnú školu, Kaštieľ 1, Bernolákovo.  

Uznesenie č. 7/3/2023 

Komisia VKVA s predkladaným návrhom VZN súhlasí a odporúča ho schváliť. 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 7: 

K využitiu priestorov na Hornom dvore sa pani Brunel vyjadrila, že podľa dôvodovej správy sa počíta 

aj s bytmi pre učiteľov. No v prvom rade je potrebné si stanoviť účel využitia priestorov a na tento 

účel vypracovať štúdiu (projekt) s vizualizáciou a predbežným rozpočtom na rekonštrukciu celého 

areálu. Ďalej je potrebné sa vysporiadať s nájomcami, nakoľko priestory nie sú schválené ako 

nájomné byty. Pani Koporcová informovala, že Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku 

navrhla, aby sa priestory v objekte Horný dvor pripravili pre ZUŠ. 

 

Uznesenie č.8/2/2023 

 

Komisia VKVA navrhuje materiál stiahnuť a navrhuje prepracovať (účel, projekt, vizualizácia, 

rozpočet na rekonštrukciu).  

 

ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 8: Rôzne 

Predsedníčka komisie, p. Brunel informovala členov komisie o novej možnosti vybudovať školské 

zariadenie (ZŠ a MŠ) v lokalite Poľná – Nová Bažantnica. Obec by mohla získať pozemok o rozlohe 

1,2 ha. Na tomto pozemku by po zmene UP bolo možné vybudovať plneorganizovanú základnú školu 

a materskú školu s kompletným zázemím. Doteraz prebehlo niekoľko rokovaní a v prípade, že sa 

investor dohodne s obcou, mohli by sme tak získať ďalšiu školu. Materiál a podklady k tejto téme 

zašle predsedníčka členom komisie VKVA. 

Záver: 

Predsedníčka poďakovala všetkým členom komisie za aktívnu účasť a ukončila rokovanie o 20:45 

hod. 

 

 

Za Overovateľov: 
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Katarína Koporcová __________________________________  

Marek Jakubovič __________________________________ 

 

Zapísala: Ing. Jana Jarová____________________________ 

 

 


