
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 21.10.2019 

 
Prítomní: 
Martina Ondrišová, Alena Petáková, Barbora Liptáková, Vladimír Bis, Zuzana Brnoliaková, 
Mária Harmaňošová, Peter Šramko, Marína Gorghetto 
Neospravedlnení: 
Radoslav Olekšák 
Ospravedlnení: 
Stanislav Babic, Roman Mészáros 
Hostia:  
Michaela Kövari Mrázová - MÚ, Alena Hrdličková – MÚ, Diana Szuttorová - MÚ 
 
Návrh programu : 
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-

28.10.2019 
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 
                                                                                                   

 
K bodu 1  Otvorenie 
 
 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Martina Ondrišová, ktorá privítala 
členov komisie, ako aj prítomných hostí. 
 
K bodu 2  Správa o stave detských ihrísk v MČ Bratislava-Lamač 
 

D. Szuttorová informovala prítomných, že MČ BA-Lamač má v správe 7 detských 
ihrísk a dve mutlifunkčné ihriská (VČA a ihrisko na Borinskej). Od januára 2019 sa 
zodpovednosť rozšírila aj o údržbu detských ihrísk, ktoré sú súčasťou areálu materských škôl 
v zriaďovacej pôsobnosti MČ. Hlavná ročná kontrola detských ihrísk bola vykonaná 
v auguste 2019 v spolupráci so spoločnosťou RKDI s.r.o.. Na základe výstupu revízie sú 
priebežne zabezpečené kroky k odstráneniu reportovaných závad. Prioritou je zabezpečiť 
doplnenie dopadových plôch detských ihrísk. V budúcich rokoch je snahou zapojiť sa do 
rôznych výziev, získať tak dotácie a každý rok sa zamerať na jedno ihrisko, ktoré sa upraví 
a doplnia sa herné prvky. Revízia potvrdila, že najviac je zničené ihrisko v MŠ na 
Heyrovského ulici, kde koreňový systém stromov narúša trávnatú plochu a herné prvky a deti 
sa tak hrajú buď v prachu alebo blate. Navrhuje pripraviť anketu v spolupráci s MŠ a ZŠ 
a podľa toho stanoviť priority, ktoré ihriská prioritne riešiť. 

P. Šramko -  navrhol doplnenie prvkov do VČA, kde v tomto období končí 5 ročná 
záruka a z tohto dôvodu tam môžu byť dopĺňané herné prvky . 

M. Kövari Mrázová – doplnila, že zmluvu a dodatky s nájomcom  ihriska Sabena rieši 
právnická kancelária. Ihriská Bakošová- Na barine sú riešené v rámci participácie obyvateľov 
z danej lokality a snahou je spodné ihrisko rozšíriť.  

KŠKŠ berie na vedomie.  
 
K bodu 3 Informatívna správa o rozpracovanosti úloh v oblasti školstva 

 
D. Szuttorová informovala členov komisie, že statický posudok ZŠ vypracovaný pánom Ing. 
Kloknerom v roku 2004 nereflektuje na aktuálne platné výpočtové metódy týkajúce sa 
nosnosti konštrukcie stavby, ktoré sú v súčasnosti značne prísnejšie. Pri plánovanej nadstavbe 
je podľa predbežného hodnotenia budovy potrebné počítať s prekročením prípustnej miery jej 
zaťaženia. Z vyjadrenia statika vyplýva, že je potrebné zosiliť pilóty, respektíve základy. 
Odhadovaná cena realizácie zosinenia stavby je cca 800.000 – 950.000,- € bez DPH. 
Odhadovaná cena za komplexný statický výpočet pre nadstavbu ZŠ so zohľadnením 
nadstavby je 3.560,- € bez DPH 

KŠKŠ berie na vedomie. 
 
K bodu 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 
 
M. Kövari Mrázová objasnila dôvody návrhu nového VZN. Súčasné platné VZN č. 3/2016, 
ktorý sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku v MŠ, ŠKD 
a zariadení školského stravovania už nie je v súlade so skutočne vynaloženými finančnými 
prostriedkami na jednotlivé školy a školské zariadenia. Rovnaká situácia sa týka v súčasnosti 



už neplatného VZN č.7 /2017 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v MŠ, v ŠKD a zariadeniach školského stravovania. Predkladaným návrhom VZN teraz 
pristupuje MČ BA-Lamač k navýšeniu objemu finančných prostriedkov na originálne 
kompetencie na pokrytie bežných výdavkov v MŠ, ŠKD a ŠJ. 

KŠKŠ súhlasí s predloženým návrhom. 
 
K bodu 5  Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Lamač 
 
Tento návrh VZN bol stiahnutý z diskusie, nakoľko bol neskoro predložený členom komisie. 
 
K bodu 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 
 
A.Petáková riaditeľka ZŠ zhrnula správu a informovala členov komisie o výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ. B. Liptáková riaditeľka MŠ rovnako poinformovala 
o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ na Heyrovského ulici a Malokarpatskom 
námestí.   
Členovia komisie potleskom poďakovali obom riaditeľkám za ich doterajšiu  prácu. 

KŠKŠ berie na vedomie. 
 
K bodu 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. 
 

Komisia školstva, kultúry a športu súhlasí s predĺžením času nájmu pre OZ Divadlo pod 
Hájom avšak výška nájomného má byť v súlade s platným Sadzobníkom cien krátkodobých 
nájmov hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vlastníctve v mestskej časti 
Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy. Sedem členov súhlasilo, jeden člen sa 
zdržal. 

 
K bodu 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.) 
 
M. Šimončičová informovala o podujatiach , ktoré sa konali v priebehu mesiaca október. 

KŠKŠ berie na vedomie. 
 

K bodu 9 Vyúčtovanie kultúrnych podujatí do 30.9.2019, Bitka pri Lamači, Rozálske 
hody 

 
M. Šimončičová predložila vyúčtovania jednotlivých kultúrnych podujatí organizovaných 
v MČ BA-Lamač od začiatku roka. 

KŠKŠ berie na vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 10 – 20 Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Rekreačný zájazd-
Veľký Meder-28.10.2019, Hore Hájom – 29.10.2019, Výstava tekvičiek – Malokarpatské 



nám. - 4.- 8.11.2019, Lamačská beseda – 14.11.2019, Svetlušky–Lampiónový sprievod-
8.11.2019, Jesenná burza – 9.11.2019, Divadielko pre deti – Gašparko a drak - 
10.11.2019, Čítaníčka v miestnej knižnici -24.10.2019, 7., 14., 21., 28.11.2019, Lamačská 
beseda – 5.12.2019, Mikuláš – 6.12.2019, Vianoce na námestí – 14.12.2019 
 
M. Šimončičová informovala členov komisie o pripravovaných podujatiach. Členovia 
komisie navrhujú niektoré podujatia spájať a vytvoriť tak väčšie, aby prilákali viac ľudí. 
Napr. spojiť podujatie Mikuláša s podujatím Vianoce na námestí a usporiadať ho 6.12.2019. 
Osloviť Bratislavskú šachovú akadémiu a navrhnúť im rozšíriť Vianoce na námestí- 
6.12.2019 aj o šachový turnaj, ktorý oni majú v pláne usporiadať 5.12.2019. Ako 
účinkujúcich na podujatie osloviť ZUŠ. 
 
K bodu 15 Rôzne 
 
 
K bodu 16 Záver 
 
   Tým bolo zasadnutie komisie školstva, kultúry a športu ukončené. Pani predsedníčka 
poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
Zapísala: Mária Šimončičová 


