
 

      Mestská časť Bratislava - Lamač 
     Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                        

Bratislava 14.10.2019 
 

P O Z V Á N K A 
 

na zasadnutie Komisie školstva, kultúry a športu, 
ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti na 1. poschodí Kina Lamač 

 
dňa 21.10.2019 (pondelok) o 17.00 hod. 

Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Správa o stave detských ihrísk v MČ Bratislava-Lamač 
3. Informatívna správa o rozpracovanosti úloh v oblasti školstva 
4. Návrh na VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 

5. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač 
6. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej 

školy a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 
za školský rok 2018/2019 

7. OZ Divadlo pod Hájom - žiadosť o zvýšenie rozsahu užívania Spoločenského centra Lamač 
(Nebytový priestor č. 10-80), nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4671, Malokarpatské 
nám. 8 a žiadosť o prenájom priestorov Kina Lamač – kinosála (Nebytový priestor č. 1 – 
Zariadenie kultúrne a osvetové), nachádzajúce sa v bytovom dome so súp. č. 1125, 
Malokarpatské nám. č. 3 ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 

8. Zhodnotenie akcií: (Rekreačný zájazd-Dunajská Streda-17.9., Lamačská beseda-3.10., Divadlo 
pre deti-Zajko Lajko - 6.10., Čítaníčka v miestnej knižnici-10.10., Bitka pri Lamači -11.-13.10., 
Lamačská vínna cesta – 18.10., Lamačský fotomaratón-19.10., Úcta k starším- 19.10.) 

9. Vyúčtovanie kultúrnych podujatí do 30.9.2019, Bitka pri Lamači, Rozálske hody 
10. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Rekreačný zájazd-Veľký Meder-28.10.19 
11. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Hore Hájom – 29.10.2019  
12. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Výstava tekvičiek – Malokarpatské nám. - 

4.11.-8.11.2019 
13. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská beseda – 7.11.2019 
14. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Svetlušky–Lampiónový sprievod-8.11.19 
15. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Jesenná burza – 9.11.2019 
16. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Divadielko pre deti – Gašparko a drak - 

10.11.2019 
17. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Čítaníčka v miestnej knižnici -24.10.2019, 

7., 14., 21., 28.11.2019 
18. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská beseda – 5.12.2019 
19. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Mikuláš – 6.12.2019 
20. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Vianoce na námestí – 14.12.2019 
21. Rôzne   
22. Záver 
                                                                                                  MSc. Martina Ondrišová v. r. 
                                                                                                           predsedníčka komisie 
 
Vybavuje: Mgr. Mária Šimončičová   tel.: 02/64 78 00 65            e-mail:  simoncicova@lamac.sk  


