
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 11.03.2019 

 
Prítomní: 

Martina Ondrišová, Stanislav Babic, Alena Petáková, Vladimír Bis, Zuzana 

Brnoliaková, Marína Gorghetto, Roman Mészáros, Tomáš Neumeister, Peter Šramko, 

Barbora Liptáková, Mária Harmaňošová, Mária Šimončičová 

 

 

Neospravedlnení: 

Radoslav Olekšák 

 

Ospravedlnení: 

 

Hostia:  

Michaela Kövári Mrázová – prednostka MÚ, Lukáš Baňacký – starosta MÚ 

 

 

Návrh programu : 

 
1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu komisie predstavenie členov komisie, úvodné slovo 

starostu mestskej časti a prednostky miestneho úradu 

2. Sumarizácia rozpracovaných úloh z predchádzajúceho volebného obdobia   

3. Priority volebného obdobia 2019 – 2022 

4. Návrh rokovacieho poriadku komisie  

5. Rôzne   

6. Záver 

 

 

K bodu 1  Otvorenie 

 

 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Martina Ondrišová, ktorá privítala 

nových členov komisie, ako aj prítomných hostí Michaelu Kövári Mrázovú, prednostku 

mestskej časti Bratislava – Lamač a Lukáša Baňackého, starostu mestskej časti Bratislava – 

Lamač. Po úvodných príhovoroch sa členovia komisie navzájom predstavili. Pani 

predsedníčka ďalej informovala prítomných, že zasadnutia komisie sa budú konať v pondelok 

1-2 týždne pred Miestnym zastupiteľstvom na základe dohody so starostom, prednostkou 

MÚ. 

Členovia komisie zobrali na vedomie body navrhovaného programu.  

 

K bodu 2  Sumarizácia rozpracovaných úloh z predchádzajúceho volebného obdobia 

 

Pani predsedníčka informovala, že z minulého obdobia zostala nedoriešená otázka 

ohľadom rozšírenia kapacity Základnej školy. Zasadnutie Komisie pre školstvo a šport zo dňa 

14.06.2018 odporučilo, aby bola problematika rozšírenia kapacity ZŠ zaradená na 1. 

zasadnutie 1. komisie a nového Miestneho zastupiteľstva a bola prioritne riešená. Ako jedna 

z možností riešenia sú dotácie  pre odbor školstva, ale výzvy momentálne nie sú zverejnené. 

Pani riaditeľka Petáková informovala, že 12. a 13. apríla 2019 sa uskutoční zápis do prvých 

ročníkov. Ďalej uviedla, že môže prijať deti kapacitne maximálne do dvoch tried bez herne 

ŠKD. V minulom školskom roku situácia bola vyriešená tak, že boli vytvorené štyri prvé 



triedy, ktoré sa dali pospájať a bola zrušená herňa ŠKD. V nasledujúcom školskom roku to 

však nie je možné. Ďalšie možnosti predstavuje nadstavba, prístavba alebo odchod ZUŠ, 

ktorej triedy by ZŠ vedela využiť. Pani predsedníčka sa neprikláňa k zrušeniu ZUŠ.  

Pán starosta k tomuto bodu uviedol, že výzva na rozšírenie kapacít ZŠ je naplánovaná 

na rok 2020. Nasledujúci školský rok sa problém ohľadom kapacity ZŠ bude riešiť 

v pôdoryse súčasnej budovy. Ďalej uviedol, že MÚ pripravuje tri alternatívy v rámci budovy 

ZŠ. 

 Člen komisie p. Šramko sa chce informovať koľko tried je funkčných pre družinu. 

Pani riaditeľka mu uviedla, že tieto sú všade v triedach.  

 Členka komisie p. Harmaňošová dodala, že pri rozšírení kapacity ZŠ je potrebné 

počítať s navýšením pracovných síl, kabinetov pre učiteľky, sociálne zariadenia a iné.  

 Pani prednostka uviedla, že akonáhle bude MÚ disponovať plánmi ZŠ, tak bude 

oslovená p. predsedníčka spolu s p. podpredsedom.  

Komisia zobrala bod na vedomie a bude čakať na materiály zo strany MÚ, aby sa 

pracovná skupina vytvorená za účelom rozšírenia kapacity ZŠ mohla stretnúť.  

 

K bodu 3 Priority volebného obdobia 2019-2022 
 

 P. starosta informoval, že boli schválené Priority volebného obdobia 2019-2022, ktoré 

boli spracované na základe prieniku vízií a priorít starostu a poslancov mestskej časti, 

s dôrazom na potreby mestskej časti. Informoval tiež, že od 01.03.2019 bola zmenená 

organizačná štruktúra MÚ, ktorá zefektívni jeho činnosť a plnenie priorít. P. prednostka 

následne informovala, že na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 07.02.2019 boli Priority 

volebného obdobia 2019-2022 schválené, ako aj rozpočet MČ Bratislava-Lamač na rok 2019. 

 Pani predsedníčka M. Ondrišová uviedla, že Uznesenie o prioritách volebného 

programu pre roky 2019-2022 uvádza dvanásť oblastí, z ktorých päť sa týka komisie školstva, 

kultúry a športu (KŠKŠ), ktoré následne predstavila: 

1. Kvalitný verejný priestor 

2. Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

3. Rozvoj zdravého životného štýlu 

4. Rozvoj a podpora predškolských a školských zariadení 

5. Podpora rozvojových projektov 

Prvá oblasť kvalitný verejný priestor zahŕňa novú koncepciu detských ihrísk, cieľom je 

dobudovanie ihriska pre viaceré vekové kategórie, zváženie redukcie ihrísk pre ich 

efektívnejšie spravovanie, revitalizácia a ich následná údržba. Pani riaditeľka MŠ B. 

Liptáková požiadala MÚ o revíziu hracích prvkoch na prevádzkach oboch MŠ. V rámci tejto 

oblasti je cieľom aj podpora zelene napríklad formou podujatia/projektu na výsadbu zelene. 

Druhá oblasť- Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu  zahŕňa nasledovné projekty: 

 Prestavba starej pošty a požiarnej zbrojnice na Vrančovičovej ulici na objekt 

„kultúrna F.A.B.R.I.K.A – vytvorenie nového, reprezentatívneho kultúrneho 

stánku pre podujatia menšieho rozsahu 

 Zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok – kaplnka sv. Rozálie – 

rekonštrukcia, zachovanie na bohoslužobné účely 

 Nové formáty a podpora kultúrnych podujatí – zameranie na podujatia s najväčšou 

pridanou hodnotou, apelácia na kvalitu podujatí, redukcia/spojenie menších 

prezentácií/podujatí pre vytvorenie priestoru na väčší rozsah akcií, pretvorenie 

konceptov existujúcich podujatí – napríklad jarná/jesenná burza, Zdravbeh, 

divadielko pre malých, čítania v knižnici, plán zájazdov seniorov, atď. Otvorenie 

spolupráce s okolitými mestskými časťami, zapojenie verejnosti do organizácie 

akcií. 



Členka komisie p. M. Šimončičová uviedla, že návrh akcií na rok 2019 je pripravený. 

Pani predsedníčka k tejto oblasti uviedla, že bude v rámci komisie vytvorená pracovná 

skupina pre tvorbu kultúrnych a športových podujatí.  

 Transformácia knižnice na aktívne kultúrno-spoločenské centrum – cieľom je 

zvýšenie návštevnosti knižnice 

 Prestavba kina na multifunkčné kongresové centrum- rekonštrukcia fasády, 

vytvorenie kapacít na podujatia väčšieho formátu 

 

Tretia oblasť -  Rozvoj zdravého životného štýlu zahŕňa nasledovné projekty: 

 Zvyšovanie kvality komunitného života 

Ciele: podpora rozvoja športu, zdravého životného štýlu 

 nové koncepty športový podujatí - Zdravbeh (úvaha nad premenovaním 

podujatia, možnosť situovania podujatia do lesa pre niektoré vekové 

kategórie, najmä podujatie pre rodiny) 

budovanie multifunkčného ihriska, športovísk a športovej infraštruktúry 

 Efektívna správa športovísk a voľnočasových priestorov 

Ciele: koncept správy a údržby týchto priestorov 

 Spolupráca so športovými klubmi 

Ciele: otvorenie debaty k spolupráci s existujúcimi športoviskami, klubmi 

  zapojenie klubov do podujatí organizovaných obcou 

 

Štvrtá oblasť -  Rozvoj a podpora predškolských a školských zariadení zahŕňa 

nasledovné projekty: 

 Rozšírenie siete materských škôl 

Ciele: otvorenie novej materskej školy – kapacita 80 detí 

  nákup vybavenia škôlky 

  riešiť personálny rozmer 

Pani predsedníčka informovala, že nová MŠ bude vybudovaná v lokalite Bory Home, 

bude mať štyri triedy a uvažuje sa nad možnosťou jaslí. Predpokladané začatie prevádzky 

tejto MŠ je v školskom roku 2020/2021. S otvorením MŠ vyvstáva aj potreba nájdenia 

adekvátneho počtu zamestnancov, pre ktorých sa uvažuje aj nad možnosťou služobných 

bytov.    

 Rozšírenie kapacity základnej školy 

Ciele: riešenie chýbajúcich kapacít budovy ZŠ pre umiestnenie nových žiakov 

  príprava projektovej štúdie 

  zvážiť výber možnosti riešenia 

  zvážiť návrhy členov komisie 

  otvorenie diskusie s verejným sektorom - hľadanie finančných zdrojov 

príprava podkladov na výzvy Úradu vlády SR na dotácie  

(momentálne žiadna výzva) 

riešenia pre personál – presah do bytovej politiky 

 Podujatia a koncerty pre mládež 

Ciele: spolupráca so spoločensko - kultúrnymi centrami, športoviskami,   

základnou umeleckou školou 

priniesť do Lamača nových umelcov 

 Environmentálna výchova 

Ciele: podpora životného prostredia 

  prezentácie napr. separovania odpadu (súčasť kultúrnych podujatí), 

život bez plastov 

 



Piata oblasť -  Podpora rozvojových projektov zahŕňa nasledovné projekty: 

 Aktívny prístup k rozvojovým projektom 

Ciele: sledovanie a zapájanie sa do aktuálnych rozvojových projektov Lamača 

napríklad – príprava spoločensko-kultúrnych a športových podujatí pri 

otváracích ceremóniách novo-vybudovaných projektov, ako: 

Vrančovičova ulica, cyklomost, atď.  

 Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač 

Ciele: príprava kapacít škôl pre nových obyvateľov Lamača 

  príprava na väčší rozsah spoločenských podujatí 

Pani predsedníčka na záver tohto bodu uviedla, že oblasti vymenované v bode 3 

zahŕňajú viaceré plánované projekty, ktoré vyplývajú z potrieb obyvateľov Lamača. Projekty 

je možné dopĺňať a upravovať na základe novovzniknutých podnetov a skutočností. 

Realizácia navrhnutých projektov v nasledovnom štvorročnom období závisí aj od 

dostupných zdrojov získaných mestskou časťou z grantovej podpory samospráv alebo zo 

spolupráce so subjektami verejného ako aj súkromného sektora.  

Komisia zobrala bod na vedomie. 

 

K bodu 4  Návrh rokovacieho poriadku komisie 

 

Členom komisie bol predložený návrh nového rokovacieho poriadku komisie. Predsedníčka 

komisie  informovala členov komisie o jeho jednotlivých ustanoveniach. 

 

Následne predsedníčka komisie požiadala prítomných členov o hlasovanie. 

 

Stanovisko KŠKŠ: všetci prítomní za. 

 

K bodu 5  Rôzne 

 

 Pani predsedníčka komisie informovala členov komisie, že na riešenie dvoch 

prioritných oblastí budú vytvorené dve pracovné skupiny. Následne členov komisie vyzvala, 

aby sa podľa záujmu a ich odbornosti do jednotlivých pracovných skupín nahlásili. 

1. Pracovná skupina vytvorená za účelom rozšírenia kapacít ZŠ: 

- p. Petáková ,p. Liptáková, p.  Brnoliaková, p. Harmaňošová, p. Šramko, p. 

Šimončičová 

2. Pracovná skupina vytvorená za účelom koncepcie kultúrnych a športových podujatí: 

- p. Brnoliaková, p. Harmaňošová, p. Bis, p. Šramko, p. Neumeister, p. Gorghetto, 

p. Mészároš, p. Šimončičová 

 

K bodu 6 Záver  

 

   Tým bolo zasadnutie komisie školstva, kultúry a športu ukončené. Pani predsedníčka 

poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Výstupy z komisie: 

 

- Komisia bude čakať na materiály zo strany MÚ, aby sa pracovná skupina vytvorená za 

účelom rozšírenia kapacity ZŠ mohla stretnúť.  

- Požiadavka pani riaditeľky MŠ na revíziu hracích prvkov na oboch prevádzkach MŠ. 

 



 

 

Overila : Martina Ondrišová – predseda KŠKŠ, v. r. 

Zapísala: Hana Ifková 


