
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 16.09.2019 

 
Prítomní: 
Martina Ondrišová, Stanislav Babic, Alena Petáková, Barbora Liptáková,  Vladimír 
Bis, Zuzana Brnoliaková, Radoslav Olekšák, Mária Harmaňošová, Roman Mészáros, 
Mária Šimončičová 
 
 
Neospravedlnení: 
Marína Gorghetto 
 
Ospravedlnení: 
Peter Šramko 
 
Hostia:  
Lukáš Baňacký – starosta,  Alena Hrdličková – MÚ, Elena Harmaňošová - verejnosť 
 
 
Návrh programu : 
 
1. Otvorenie 
2. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle 

VZN č. 5/2014 v II. polroku 2019 
3. Žiadosť OZ SAV Lamač o povolenie hrávať súťažné hokejbalové zápasy na 

hokejbalovom ihrisku vo VČA Lamač v sezóne 2019/2020 
4. Zhodnotenie akcií: 

a) Letné kiná – Ženy v behu – 4.7.2019 
                              – Po čom muži túžia – 18.7.2019 
                                 Kováč z Podlesia – 1.8.2019 
                                 Chata na predaj – 15.8.2019  

b) Rozálske hody 2019 
c) Divadielko pre deti – O Jankovi a Marienke – 8.9.2019 

5. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Rekreačný zájazd – Dunajská Streda 
– 17.9.2019 

6. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Čítaníčka v miestnej knižnici – 
október, november 

7. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská beseda – 3.10.2019 
8. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Jesenná burza - 5.10.2019 
9. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Divadielko pre deti – Zajko Lajko - 

6.10.2019 
10. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Bitka pri Lamači – 11.-13.10.2019 
11. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská vínna cesta – 18.10.2019 
12. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Úcta k starším – 19.10.2019 
13. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Zájazd seniorov – 22.10.2019 
14. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Výstava tekvičiek – Malokarpatské 

nám. - 28.10.-3.11.2019 
15. Rôzne   
16. Záver 
                                                                                                   



 
K bodu 1  Otvorenie 
 
 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Martina Ondrišová, ktorá privítala 
členov komisie, ako aj prítomných hostí. P. A. Hrdličková bola predstavená členom KŠKŠ 
ako nová zamestnankyňa MÚ na Referáte prevádzky škôl, školských a predškolských 
zariadení. Pani predsedníčka taktiež na úvod informovala prítomných, že od nasledujúceho 
zasadnutia v KŠKŠ preberá tajomníctvo KŠKŠ M. Šimončičová. 
 Úvodom p. riaditeľka ZŠ a p. starosta zhodnotili kapacitu ZŠ na začiatku školského 
roku 2019/2020. P. riaditeľka uviedla, že počet žiakov stúpol a počet tried klesol, nové triedy 
sa neotvárali. Po rekonštrukcii pôvodných šatní vznikli 2 triedy. P. starosta uviedol, že čo sa 
výhľadovo do budúcnosti týka projektu rozšírenia kapacity ZŠ, tak jednou z možností je 
zapojiť sa do štrukturálnych fondov BSK, kde je potrebné predložiť presnú finančnú analýzu. 
Plánované je ešte 1 nadzemné podlažie ZŠ, pričom je potrebné ešte vykonať revíziu únosnosti 
skeletu budovy školy. Rozšírenie kapacít ZŠ by znamenalo aj rozšírenie átria ŠJ.  

Členovia komisie zobrali na vedomie body navrhovaného programu a informáciu 
o kapacite ZŠ.  
 
K bodu 2  Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom 
v zmysle VZN č. 5/2014 v II. polroku 2019 
 

P. predsedníčka informovala, že žiadosť o finančnú dotáciu na II. polrok 2019 
predložil iba Domov seniorov Lamač, ktorý spĺňa podmienky stanované príslušným VZN. 
Cieľom a účelom použitia dotácie je  zakúpenie vianočných balíčkov pre seniorov. Dotáciu 
žiadajú vo výške 500 €. V roku 2018 im bola odsúhlasená dotácia vo výške 500 €.  

S. Babic - na sociálnej komisii im bola odsúhlasená dotácia vo výške 500 €. 
KŠKŠ jednohlasne odsúhlasila dotáciu pre Domov seniorov Lamač vo výške 500 €.  

 
K bodu 3 Žiadosť OZ SAV Lamač o povolenie hrávať súťažné hokejbalové zápasy na 
hokejbalovom ihrisku vo VČA Lamač v sezóne 2019/2020 
 

P. predsedníčka informovala prítomných o žiadosti OZ SAV Lamač o povolenie 
hrávať súťažné hokejbalové zápasy vo VČA Lamač v sezóne 2019/2020. P. predsedníčka 
ďalej uviedla, pokiaľ by sa riešilo rozšírenie hokejbalového ihriska VČA, aby bol OZ SAV 
Lamač včas informovaný.    

KŠKŠ jednohlasne odsúhlasila OZ SAV Lamač hrávať súťažné hokejbalové zápasy na 
hokejbalovom ihrisku vo VČA Lamač v sezóne 2019/2020. 

      
K bodu 4  Zhodnotenie akcií: 

a) Letné kiná – Ženy v behu – 4.7.2019 
                                – Po čom muži túžia – 18.7.2019 

- Kováč z Podlesia – 1.8.2019 
- Chata na predaj – 15.8.2019  

M. Šimončičová informovala prítomných o priebehu letného kina, filmy sa premietali 
každý druhý štvrtok. 

Z. Brnoliaková – bola na 3 filmoch zo 4, víta túto aktivitu. 
b) Rozálske hody 2019 

 



P. predsedníčka vyhodnotila hody ako pekné, vyzdvihla zmenu prostredia, skoro všetky 
stánky boli hore na námestí, bola zavedená  nová metóda recyklácie pohárov, ktorá bola 
ale náročnejšia pre predávajúcich v stánkoch.  

S. Babic – za problematický považuje stav námestia po hodoch (mastnota), ktorý je potrebné 
do budúcna doriešiť.  

M. Šimončičová – bolo menej stánkov oproti minulým rokom, vratné poháre vnímali horšie 
starší ľudia, bol len 1 typ pohárov 0,5l. Ako alternatívu vidí ešte zakúpiť umývačku. 

P. predsedníčka  - navrhuje viacero veľkostí pohárov, resp. kompostovateľné poháre 
R. Mészáros – navrhuje, aby boli sklenené poháre na víno, ktoré by stánkari vydávali 

z bezpečnostného hľadiska len do polnoci.  
M. Šimončičová – zapáchajúce poháre boli u dodávateľa reklamované, na odpad bolo 

vytvorených 5-6 staníc s rôznymi druhmi kontajnerov, boli umiestnené edukačné bannery 
ohľadom triedenia odpadu, upozornila, že k správnemu triedeniu odpadu aj tak neprišlo. 
- upozornila, že na výzvu MČ, že hľadá na hody dobrovoľníkov sa prihlásila až 1 
dobrovoľníčka, ktorá nakoniec aj tak neprišla. 

A. Petáková – na hody mala v škole pozitívne ohlasy, uviedla, že v ZŠ sa separuje odpad, 
pričom nie vždy je triedený správne napr. v koši s papierom. 

Z. Brnoliaková – navrhuje detskú zónu, ktorá bola pred MÚ premiestniť. 
M. Šimončičová – dostala odporúčania na kapely od V. Bisa, po oslovení kapiel ohľadom 

cien, bolo od nich upustené z dôvodu vysokej ceny, resp. nestačil by to už pokryť rozpočet, 
ďalej uviedla, že ešte nemá konečné vyúčtovanie hodov, lebo stále prichádzajú faktúry. 
Taktiež uviedla, že bolo málo peňazí poskytnutých od sponzorov a málo vyzbieraných od 
stánkarov. 

A. Petáková – vyslovila p. Šimončičovej poďakovanie za prípravu celých hodov, ku ktorej sa 
pridali aj ostatní členovia KŠKŠ 

 
c)Divadielko pre deti – O Jankovi a Marienke – 8.9.2019 
 
KŠKŠ zobrala bod na vedomie a odporúča riešiť program budúcoročných hodov skôr na 
zasadnutí KŠKŠ ešte v tomto polroku. 

 
K bodu 5  Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Rekreačný zájazd – 
Dunajská Streda – 17.9.2019 
 

M. Šimončičová informovala prítomných, že tento rok je to už 2. rekreačný zájazd pre 
seniorov a ďalší sa uskutoční opäť v októbri. 

KŠKŠ zobrala bod na vedomie. 
 
K bodu 6 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Čítaníčka v miestnej 
knižnici – október, november 
 

M. Šimončičová informovala prítomných o termínoch čítaníčka: Dňa  3.10., 10., 
17.10., 24.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11.2019 (štvrtok) o 10,00  hod.  – MŠ Malokarpatské 
nám., MŠ Heyrovského, CMŠ sv. Filipa Neriho, ZŠ 

KŠKŠ zobrala bod na vedomie. 
 
 
 
 
  



K bodu 7 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská beseda – 
3.10.2019 
 

P. predsedníčka spolu s p. starostom a M. Šimončičovou informovali prítomných 
o koncepcii lamačských besied. Táto akcia by mala mať svoj typický čas a miesto, 
navrhované sú štvrtky večer vo veľkej zasadačke kina Lamač. Pri tomto bode bola ako hosť 
predstavená p. Elena Harmaňošová, ktorá by mala besedy moderovať. Jej návrh na prvú tému 
besedy je prizvať hosťa na diskusiu – psychologičku na závislosti. P. Šimončičová navrhla, 
aby predmetom besied boli ľahšie témy, napr. cestovatelia, známe osobnosti.  
  KŠKŠ zobrala bod na vedomie.  
 
K bodu 8 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Jesenná burza - 5.10.2019 
 
  M. Šimončičová navrhla, aby bolo oslovené OZ Obláčik, ktoré by si túto akciu mohlo 
zobrať pod záštitu. 
  KŠKŠ zobrala bod na vedomie a navrhla, aby bola oslovená p. Gorghetto – vedúca OZ 
Obláčik.  
 
K bodu 9 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Divadielko pre deti – 
Zajko Lajko - 6.10.2019 

M. Šimončičová informovala prítomných o organizačno-technickom zabezpečení 
divadielka. Vstupné za dieťa je 1€. 
  KŠKŠ zobrala bod na vedomie. 
 
K bodu 10 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Bitka pri Lamači – 11.-
13.10.2019 

M. Šimončičová informovala prítomných o organizačno-technickom zabezpečení 
Bitky pri Lamači – 153. výročie.  

M. Šimončičová: zrekonštruovanie bitky pri Lamači priblíži obdobie druhej polovice 
19. storočia v srdci Európy – v Bratislave. Bola to posledná bitka rakúsko-pruskej vojny, 
v ktorej na oboch stranách padlo niekoľko sto vojakov, ktorých telá boli pochované v okolí 
Lamača, Dúbravky a na návrší Kamzíka. V rekonštrukcii bitky pri Lamači ide o pripomenutie 
si významnej udalosti v dejinách nielen Bratislavy, ale i Slovenska, na ktorého území sa 
v rámci Rakúska-Uhorska táto dejinná udalosť odohrala a kde je spomínaný Lamač ako taký. 
         Mestská časť Bratislava–Lamač v súčinnosti so štyrmi bratislavskými mestskými 
časťami, ktorých sa historické udalosti týkajú (Dúbravka, Záhorská Bystrica, Devínska Nová 
Ves, Nové  Mesto) by chcela obyvateľom hlavného mesta, ale aj jeho návštevníkom priblížiť 
toto obdobie. 
  KŠKŠ zobrala bod na vedomie. 
 
K bodu 11 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská vínna cesta – 
18.10.2019 

M. Šimončičová informovala prítomných o organizačno-technickom zabezpečení  
Lamačskej vínnej cesty, ktorá sa pôvodne mala konať v septembri, ale z dôvodu konania 
hodov v okolitých mestských častiach Bratislavy a obciach, bola táto akcia presunutá na 
október . 
 KŠKŠ zobrala bod na vedomie. 
 
K bodu 12 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Úcta k starším – 
19.10.2019 



 
M. Šimončičová informovala prítomných o organizačno-technickom zabezpečení 

akcie Úcty k starším, ktorá bude mať formu filmového predstavenia – Leto s gentlemanom.  
KŠKŠ zobrala bod na vedomie. 

 
K bodu 13 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Zájazd seniorov – 
22.10.2019 
  

M. Šimončičová sa obrátila s prosbou na členov KŠKŠ, aby sa vyjadrili, či by aj tento 
zájazd pre seniorov mal byť rekreačný.  

KŠKŠ zobrala bod na vedomie a odporučila M. Šimončičovej, aby bol aj tento zájazd 
organizovaný ako rekreačný. 
 
K bodu 14 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Výstava tekvičiek – 
Malokarpatské nám. - 28.10.-3.11.2019 
 
  Členovia KŠKŠ diskutovali o organizačno-technickom zabezpečení výstavy tekvičiek 
a jej presunutí z kina Lamač na námestie, resp., že by boli tekvice vystavené na námestí 
v priestore betónových stupňov. 
  KŠKŠ zobrala bod na vedomie a odporučila, aby sa výstava konala po jesenných 
prázdninách. 
 
K bodu 15 Rôzne 
 
 
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 


