
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 03.06.2019 

 
Prítomní: 

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

Brnoliaková, Marína Gorghetto, Peter Šramko, Mária Harmaňošová, Mária 

Šimončičová 

 

 

Neospravedlnení: 

Roman Mészáros, Barbora Liptáková 

 

Ospravedlnení: 

Radoslav Olekšák, Tomáš Neumeister 

 

Hostia:  

Michaela Kövári Mrázová – prednostka MÚ, Mirka Ducká – vedúca ŠJ, Diana 

Szuttorová – poverená vedúca OEĽZŠ, Ján Svitok - verejnosť, Adela Hroncová - 

verejnosť 

 

 

Návrh programu : 

 
1. Otvorenie 

2. Nebytový priestor - stavba súp. č 2735 (Zlatohorská 18), postavená na pozemku parc. č. 

919, k.ú. Lamač: 

a) AGVM, s.r.o. – žiadosť o zmenu nájomcu – Zuzana Szako Textorisová; 

b) MŠ sv. Filipa Neriho – žiadosť o prenájom nebytových priestorov; 

c) Libellus o.z. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

3. Divadlo pod Hájom:  

a) žiadosť o prenájom nebytového priestoru Spoločenského centra Lamač pre letný 

divadelný tábor pre deti; 

b) žiadosť o prenájom nebytového priestoru a jeho zverenie do správy na šk. rok 

2019/2020 s možnosťou predĺženia na ďalšie časové obdobie. 

4. Rozšírenie kapacít ZŠ – aktualizácia 

5. VČA – návrh na zmenu časového harmonogramu využívania viacúčelového ihriska 

s tartanovým povrchom 

6. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, 

v ŠKD a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava  

7. Zhodnotenie akcií: 

a) Stavanie máje – 30.4.2019 

b) Runfest – Lamačský beh -1.5.2019 

c) Divadielko pre deti – Na zemi dobre mi – 5.5.2019 

d) Zájazd seniorov – Veľký Meder – 6.5.2019 

e) Jarná burza – 11.5.2019 

f) Deň matiek – Divadelné predstavenie mestského divadla Trenčín – Mastný hrniec – 

12.5.2019  

g) Zájazd seniorov – Čachtice – 21.5.2019  

h) Challenge day a Na kolesách proti rakovine – 29.5.2019 



i) Divadielko pre deti – Osmijanko a osem detektívov - 2.6.2019 

8. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Deň detí – 8.6.2019 

9. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Zájazd seniorov – Ostrihom, 

Vyšehrad – 18.6.2019 

10. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačský kríglfest – 21.6.2018 

11. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Svätojánska noc – 24.6.2019 

12. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Letné kino – 4.7., 18.7., 1.8., 

15.8.2019 

13. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Rozálske hody – 30.8.-1.9.2019 

14. Návrh rozpočtu kultúrnych a športových akcií na rok 2020 

15. Rôzne   

16. Záver 

 

 

K bodu 1  Otvorenie 

 

 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Martina Ondrišová, ktorá privítala 

členov komisie, ako aj prítomných hostí. Na úvod dala pani predsedníčka členom KŠKŠ 

hlasovať o prítomnosti verejnosti na zasadnutí KŠKŠ. 

Členovia komisie jednohlasne súhlasili s prítomnosťou verejnosti na zasadnutí KŠKŠ 

a  zobrali na vedomie body navrhovaného programu.  

 

K bodu 2  Nebytový priestor - stavba súp. č 2735 (Zlatohorská 18), postavená na 

pozemku parc. č. 919, k.ú. Lamač: 

 

Pani prednostka informovala členov KŠKŠ o obsahu jednotlivých žiadostí:  

a)  AGVM, s.r.o. – žiadosť o zmenu nájomcu – Zuzana Szako Textorisová, ktorá má 

záujem pokračovať v prevádzkovaní súkromného predškolského zariadenia s názvom 

Zvonček. Platnosť nájomnej zmluvy uplynie dňa 31.07.2019. V súčasnosti navštevuje 

predmetné predškolské zariadenie celkovo 11 detí, z uvedeného počtu má 9 detí trvalý 

pobyt v mestskej časti. Ku dňu 27.05.2019 evidovalo zariadenie 14 podaných 

prihlášok. Celková kapacita zariadenia podľa prevádzkového poriadku je 16 detí. 

V žiadostiach súčasný nájomca a záujemca navrhujú vzájomný prevod práva  

povinností vyplývajúcich zo zmluvy a požadujú predĺženie doby nájmu na ďalšie 

obdobie, ktoré bližšie nešpecifikujú.    

b) MŠ sv. Filipa Neriho – žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom 

rozšírenia priestorov existujúcej materskej školy. V súčasnosti navštevuje existujúcu 

materskú školu 61 detí, pričom uvedený počet je zároveň aj maximálnou kapacitou 

zariadenia a uspokojuje 25% zo všetkých prijatých žiadostí. Existujúca materská škola 

má v nájme časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. č. 2735 

(Zlatohorská 18), postavenej na pozemku a zároveň má oprávnenie užívať aj priľahlý 

pozemok – školský dvor. Platnosť zmluvy o nájme nebytových priestorov existujúcej 

materskej školy uplynie dňa 31.07.2020. 

c) Libellus o.z. - žiadosť o prenájom predmetných nebytových priestorov za účelom 

prevádzkovania vzdelávacej skupiny 1. stupňa základnej školy so zameraním na 

akademické vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským.  

Pani prednostka ďalej informovala, že prenájmy majetku obce (mestskej časti) sa musia 

vykonať buď na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou alebo 



priamym nájmom najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu. Predmetné žiadosti 

budú taktiež 04.06.2019 predložené na rokovanie finančnej komisie.  

A. Petáková – MŠ sv. F. Neriho je zaradená v sieti škôl, spĺňajú hygienické predpisy, 

škôlka je sociálne prijateľnejšia pre Lamačanov. 

S. Babic – prenájom priestorov pre MŠ sv. F. Neriho najlepšie riešenie pre mladých   

Lamačanov, dôležité je umiestniť deti do MŠ 

KŠKŠ jednohlasne odsúhlasila, aby bol schválený nájom pre MŠ sv. F. Neriho vzhľadom na 

prijateľnú cenu pre Lamačanov a udržanie štandardu predprimárneho vzdelávania. 

 

K bodu 3 Divadlo pod Hájom:  

 

Pani prednostka informovala členov KŠKŠ o obsahu jednotlivých žiadostí:  

 

a) žiadosť o prenájom nebytového priestoru Spoločenského centra Lamač pre letný 

divadelný tábor pre deti v dňoch 26., 27., 28., 30.08. 2019 v čase od 08.30 do 

16.30 hod 

M. Šimončičová – Divadlo pod Hájom v tieto dni nacvičuje program na Rozálske 

hody. 

 

KŠKŠ jednohlasne odsúhlasila. 

 

b) žiadosť o prenájom nebytového priestoru a jeho zverenie do správy na šk. rok 

2019/2020 s možnosťou predĺženia na ďalšie časové obdobie. 

M. Šimončičová – MČ má iba náklady  s týmto priestorom, otváranie/zatváranie 

priestorov, problém zastrešiť človeka na tento účel. Pre MČ by bolo pozitívne, ak by 

SCL malo 1 správcu. Divadlo pod Hájom sa rozširuje – okrem divadla majú step, 

folklór, balet, spev 

P. Šramko – Divadlo sa rozširuje, počet detí narastá, p. Jíchová funguje v Lamači 3 

roky, odporúča dať SCL do správy Divadlu na 1 šk. rok 2019/2020 

A. Petáková – vidí súvislosť so ZUŠ, ZUŠ nemá priestory ani kapacity, p. Jíchová 

zastrešuje deti, ktoré ZUŠ neprijala z kapacitných dôvodov 

S. Babic – odporúča ponechať správu SCL MÚ 

 

KŠKŠ – 8 členov KŠKŠ odporúča prenajať SCL do správy OZ Divadlu pod Hájom na 

obdobie školského roka 2019/2020, 1 sa zdržal. 

      

K bodu 4  Rozšírenie kapacít ZŠ – aktualizácia 

 

P. prednostka informovala členov KŠKŠ o aktualizácii rozšírenia kapacít ZŠ. 

 

Mestská časť Bratislava – Lamač sa po obdržaní architektonickej štúdie 

uskutočniteľnosti stotožňuje s návrhom prestavby existujúcich priestorov šatní na 1.NP na 2 

školské triedy a 1 kabinet, a zároveň zamieta návrh prístavby nových modulových šatní. 

Dôvodom je záujem MČ o účelné vynakladanie finančných prostriedkov s ohľadom na 

celkový priestorový deficit súčasnej budovy voči výhľadovým potrebám pre najbližšie 

školské roky. Z tohto dôvodu bol zo strany vedenia MČ vydaný pokyn zhotoviteľovi 

pokračovať v rámci  štyroch  fáz, nasledovne: 

1.fáza A: Rozšírenie kapacity jedálne formou multifunkčnej sály a vytvorenie sektora 

centrálnych šatní. 



2.fáza B: V rámci Fázy „B“ by došlo k nadstavbe časti školy, čím by vzniklo 4.NP v časti 

komunikačného jadra a dvoch krídel budovy (západného a severného), spolu s ucelením 

vonkajšieho opláštenia budovy zo SZ pohľadu (pôvodná časť fázy + nadstavená časť + 

multifunkčná sála). 

3. fáza C: Fáza „C“ znamená rozšírenie 4.NP o krídlo južné a východné vrátane súvisiacich 

požiarnych schodísk (požiarneho schodiska). 

 

4. fáza D: Celkové rozšírenie kapacity budovy ZŠ a jej naplnenie v zmysle fáz „B“, a „C“ 

vytvára potrebu ďalšieho rozšírenia kapacity pre skladovanie, prípravu a výrobu jedál 

a súvisiace zázemie. V rámci fázy „D“ dochádza k rozšíreniu priestoru kuchyne smerom na 

SV. 

 

 KŠKŠ zobrala bod na vedomie.  

 

K bodu 5  VČA – návrh na zmenu časového harmonogramu využívania viacúčelového 

ihriska s tartanovým povrchom 

 

P. tajomníčka informovala členov KŠKŠ o pribúdajúcich podnetoch od obyvateľov 

Lamača, že hlavne v čase od 15:00 – 19:00 hod. sa v priestoroch viacúčelového ihriska 

s tartanovým povrchom VČA zdržiavajú dospelí muži, ktorí „vytláčajú deti“ a tieto tam podľa 

viacerých vyjadrení nemajú prístup a deje sa tak skoro každý deň.  

P. Šramko – navrhuje vyhradiť tento čas hlavne pre deti, taktiež má s vyššie uvedeným 

problémom skúsenosť. Odporúča odkázať dospelých na nové ihrisko na Borinskej ulici.  

M. Harmaňošová – navrhuje zaviesť zmenu harmonogramu prostredníctvom 

obrázkovej tabule. 

A. Petáková – odporúča doplniť tabuľu zákaz vodenia psov. 

S. Babic – navrhuje do budúcnosti rozšírenie rezervačného systému cez  mobilnú 

aplikáciu MÚ 

D. Szuttorová – informovala členov KŠKŠ o prijatí správcu detských ihrísk ako aj 

VČA. 

KŠKŠ jednohlasne súhlasila, aby v čase od 15:00 – 19:00 hod. bolo viacúčelové 

ihrisko s tartanovým povrchom prioritne určené pre deti a mládež a taktiež, aby rezervácia 

bola vo večerných hodinách možná v čase od 19:00 hod. do 21:00 hod.  

 

 

K bodu 6 Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v MŠ, v ŠKD a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava  

 

 P. prednostka informovala členov KŠKŠ o novom návrhu VZN, vysvetlila výšky 

jednotlivých poplatkov. Lamač na základe prieskumu je jediná MČ, ktorá nemá zavedený 

režijný poplatok v ŠJ, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.  MČ na súčasne 

platných poplatkoch stráda, nestačia na výdavky, ktoré sa stále zvyšujú. MČ plánuje ďalší 

návrh VZN, ktorým budú navýšené normatívy.  

A. Petáková – ŠKD zabezpečuje servis pre rodiča, o ŠKD je veľký záujem, ŠKD sa 

taktiež musí podieľať na prevádzkových nákladoch ZŠ, chýbajú triedy   

ŠKD, súčasný poplatok za ŠKD už nestačí.  

           - navrhuje, aby mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádzal najneskôr do 1. dňa 

v príslušnom kalendárnom mesiaci. 



           - navrhuje, aby bol zavedený sankčný mechanizmus pre neplatičov  

školného. 

  - navrhuje, keď sa žiak aspoň jeden deň v mesiaci zúčastní výchovno- 

vzdelávacej činnosti v ŠKD, aby zákonný zástupca uhrádzal príspevok za ŠKD za celý 

mesiac. 

 

KŠKŠ jednohlasne odsúhlasila návrh VZN. 

 

K bodu 7 Zhodnotenie akcií 

 

P. predsedníčka poprosila M. Šimončičovú, aby zhodnotila akcie usporiadané MČ BA 

– Lamač za obdobie od 30.04.2019 do 02.06.2019.  

 KŠKŠ zobrala bod na vedomie.  

 

K bodom 8 -13 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcií 

 

  Členovia KŠKŠ diskutovali o organizačno-technickom zabezpečení akcií od 

08.06.2019 do 01.09.2019. V. Bis poskytne MČ súčinnosť pri odporúčaní kapiel na jednotlivé 

kultúrne podujatia.  

KŠKŠ zobrala bod na vedomie. 

 

K bodu 14 Návrh rozpočtu kultúrnych a športových akcií na rok 2020 

 

P. predsedníčka informovala členov KŠKŠ, že tento bod bude zaradený na najbližšie 

zasadnutie KŠKŠ.  

 

K bodu 15 Rôzne 

 

Pani predsedníčka informovala prítomných o vzdaní sa členstva v KŠKŠ p. T. 

Neumeistera, ktorého odvolanie bude zaradené na najbližšie zasadnutie MZ. 

 

K bodu 16 Záver 

 

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

poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

 

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

Zapísala: Hana Ifková 


