
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu  

zo dňa 06.06.2022 – online od 16:00 do 19:00 

Prítomní: Stanislav Babic, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto,  Miloš Andris, Mária Harmaňošová, 

Peter Šramko 

Ospravedlnený: Vladimír Bis,  

Neospravedlnení: Radoslav Olekšák, Martina Krúpová 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Predstavenie novej Referentky kultúry a športu Mgr. Dominiky Engler, Dis. art 
3. Zhodnotenie kultúrnych a športových podujatí za jarné obdobie 

4. Otvorenie Centra pomoci na Malokarpatskom námestí 11  
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 – priame dotácie 
6. Informácia o zápise detí a žiakov do MŠ a ZŠ na školský rok 2022/23 (ústna informácia riaditeliek 

rozpočtových organizácií) 
7. Plán kultúrnych a športových podujatí na letné obdobie 

8. Rôzne   
9. Záver 

 

 

K bodu 1 Otvorenie 

Stanislav Babic: Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Stanislav Babic, ktorý privítal členov 

komisie.  

K bodu 2. Predstavenie novej Referentky kultúry a športu Mgr. Dominiky Engler, Dis. art 

Stanislav Babic: Dal slovo novej Referentke kultúry a športu Mgr. Dominike Engler, Dis. art, ktorá sa 

predstavila. 

Zuzana Brnoliaková: Zaujímala sa o vzdelanie pani Engler. 

Dominika Engler: Vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, odbor mediálne štúdiá. 

Zároveň zhrnula svoje doterajšie pracovné skúsenosti. 

K bodu 7. Plán kultúrnych a športových podujatí na letné obdobie 

Dominika Engler: Šachová simultánka prebieha práve dnes (6.6.), koncert ZUŠ, ktorý bol naplánovaný na 

10.6. v Kostole sv. Margity sme museli zrušiť, nakoľko nám Biskupský úrad nedovolil toto podujatie 

v kostole. Najbližšie nás čaká 25. júna Lamačský krígelfest  - 5 stánkov s remeselnými pivami, hudba. 9. – 

10. júla Malé hody, ktorého súčasťou divadielko pre deti, hudba pre dospelých, guláš a v nedeľa omša. 

V lete plánujeme dve letné premietania na námestí, ľudia budú môcť hlasovať za filmy. 1. – 4. september 

to budú Rozálske hody a v októbri Lamačská vínna cesta  

Stanislav Babic: Požiadal o rozpočet a detailný program Rozálskych hodov. 

Dominika Engler: Rozpočet a program má rozpracovaný, komisii ho dodá. 



Maja Harmaňoš: Zajíma sa o možnosti opätovného premietania v Kine Lamač. 

Dominika Engler: Momentálne nemáme funkčnú premietačku. 

Zuzana Brnoliaková: Digitalizácia kina stojí 30 – 50 tisíc eur, je potrebný grant, ako aj dlhodobá stratégia, 

aby to bolo rentabilné. 

Peter Šramko: Zariadenie stálo 6000 eur, odporúča využívať už nainštalovaný zvuk. 

Marína Gorghetto: Najlepšou možnosťou je grant na obnovenie technického vybavenia, musíme počkať, 

kým ho vyhlásia. 

KŠKŠ berie na vedomie. 

K bodu 6. Informácia o zápise detí a žiakov do MŠ a ZŠ na školský rok 2022/23 (ústna informácia 

riaditeliek rozpočtových organizácií) 

Alena Petáková: Zápis bol v čase vrcholiacej pandémie, preto bol rozložený na viacero etáp. DO ZŠ je 

zapísaných 101, 4 z Ukrajiny so štatútom utečenca, niektorí Ukrajinci majú povolenie k pobytu, tí boli 

prijatí normálne do 1. ročníka ako cudziny. 87 prijatých, 14 neprijatých. Z tých 14 malo šesť odklad 

povinnej školskej dochádzky, zvyšní nemali TP v Lamači. Môžu sa ešte odvolať, konečný stav budeme 

vedieť až potom. 2 deti boli prijaté na odvolanie, potvrdili prechodný pobyt v Lamači. Otvárame 4 triedy, 

pre rekonštrukciu školy nás čaká náročný budúci školský rok 

Zuzana Brnoliaková: Pochválila korektné komunikáciu zo strany školy. 

Maja Harmaňoš: Ako je na tom učiteľský zbor? 

Alena Petáková: Nedostatok učiteľov je dlhodobý problém, je rozbehnuté výberové konanie, chýbajú 2 

učiteľky, nevieme ich prilákať ani ponúknuť benefit okrem dobrého kolektívu a dobrej práce. Petržalka 

ponúka ubytovanie a 1000 eur na začiatok, sťahuje nám to budúcich zamestnancov. Problémy s učiteľmi 

sú však na celom Slovensku. 

Zuzana Brnoliaková: Navrhuje poslať podnet z komisie, že navrhujeme motivačný nástupný bonus.  

Stanislav Babic: Podnet z komisie obsahuje návrh finančného stimulu pre začínajúcich učiteľov. 

Ubytovanie pre učiteľov zatiaľ nemáme, ale je možné, že dokončením Borov by sme nejaké ubytovanie 

mohli získať. V Lamači sú sociálne byty plné, zatiaľ sa nájomcov nedá zbaviť, sú to skutočne odkázaní 

ľudia, sociálne prípady.   

Peter Šramko: Navrhuje, aby sme mali podobný benefit s ostatnými mestskými časťami, zjednotiť to 

a doladiť. 

Alena Petáková: Nerobíme už  výber učiteľov, ale doslova nábor, hlásia sa množstvo nevhodných typov. 

Barbora Liptáková: Ideme otvárať novú triedu na Boroch, prišli nám dva životopisy, aj to nevhodné. Aj 

v Dúbravke chýba 8 učiteliek a nikto sa im nehlási. Naše učiteľky nemajú ani osobné ohodnotenie, len 

základný plat, ťažko sa hľadajú nové učiteľky, keď nevyžijú z výplaty. Nakoniec vždy niekoho nájdeme, 

podstatné je keď má maturitu, a potom ho nahovárame, aby si išiel robiť dvojročnú nadstavbu a mohol 

ísť učiť. V Dúbravke majú aj osobné ohodnotenie a sú v rovnakej situácii. 

Alena Petáková: Nie je to len o plate, ale aj o podmienkach. Robiť s deťmi je veľmi náročné, chýba 

výchova z domu, aby deti boli naučené robiť v kolektíve, rešpektovať spolužiaka. Zároveň je veľa  

požiadaviek na učiteľov, vypĺňať, vzdelávať, aplikácie sledovať. Podmienky na školách sú ťažšie a horšie 

ako v minulosti. Čoraz viac integrovaných žiakov, poruchy učenia, psychické problémy a na prednášku 

o kyberšikane prišlo 30 rodičov, pritom to je reálny problém. Ak sa to celospoločensky nezmení, pôjde to 



dole vodou 

Barbora Liptáková: Otvorili sme novú škôlku, nemáme problém zobrať všetky deti, možno peniaze išli 

týmto smerom a nie na učiteľov. Budeme sa dopytovať zriaďovateľa. 

Stanislav Babic: Je to podnet na ďalšiu diskusiu a úpravy rozpočtu. Budeme sa snažiť aspoň nejaké 

záplaty nájsť.  

Barbora Liptáková: MŠ mala prijímanie prihlášok prvý májový týždeň. Spolu 153 prihlášok, bez TP 58, po 

termíne prišlo 8. Prijatých detí bolo 71. Heyrovského 24, Malokarpatské námestie 22, M. Šimečku 25 – tu  

otvárame novú celú triedu, dali sme na hygienu požiadavku na navýšenie, dovolili nám navýšiť deti o 14 

percent, čo sú dve deti. Viac nám nedovolili. Je prijatých 8 nových predškolákov, všetci išli na M. 

Šimečku, lebo tam je veľa malých detí a málo veľkých detí, aby sme mali pol triedy predškolákov. 

Neprijaté deti s TP, ktoré majú 3 roky do konca decembra, sú tri a mali by byť nakoniec prijaté. 

Individuálne vzdelávanie 3 deti, sú v Rybičke a u nás sú zapísané. Odídenci – mali sme prijatých do konca 

školského roky, zatiaľ to vyzerá, že od septembra pre nich miesto nebude.  

Peter Šramko: Komisia by mala dať podnet. Tak sa zhoršil stav prijatia nových učiteľov, že si to 

spoločnosti uvedomí neskoro. Poslanci rozhodujú o peniazoch. Lamač je členom Združenia mestských 

častí Bratislavy, toto združenie by malo vytvoriť tlak na hlavné mesto, aj cez mestského poslanca. Učitelia 

potrebujú zásadne iné podmienky 

Stanislav Babic: Nariadil poslať podnet z komisie poslancom do kópie. Poveril Marína Gorghetto 

s draftom podnetu, on to ako predseda podpíše.  

KŠKŠ berie na vedomie. 

 

K bodu 3 Zhodnotenie kultúrnych a športových podujatí na jarné obdobie: 

Marína Gorghetto: Zhodnotila kultúrne a športové podujatia za jarné obdobie. 

Zuzana Brnoliaková: Veľmi sa jej páčilo Divadlo o čertovi Kolofónovi aj poobedný program Dňa detí 

(29.5.2022), dobre vyskladané, dobre rozdelené na ranný a poobedný program. 

Peter Šramko: Run Fest je myslený ako aktivita pre našich ľudí, našu mládež, 124 bežcov je dobrý počet, 

ľudia sa bavili.  

KŠKŠ berie na vedomie. 

 

K bodu 4 Otvorenie Centra pomoci na Malokarpatskom námestí 11 

Marína Gorghetto: Predstavila Centrum pomoci. 

Zuzana Brnoliaková: Zaujíma sa o čísla odídencov z Ukrajiny, či sú vyššie alebo nižšie.  

Alena Petáková: Nie je to stabilizované, nenastal húfny odlev. Pár detí sa odhlási, pár detí sa prihlási, 

neustály kolotoč. Mali sme 38 detí sme mali, 4 odišli a 4 máme nových. Nemá pocit, že by prišla vlna 

a teraz ide vlna odchodov, skôr permanentne sa dopĺňajú. 

KŠKŠ berie na vedomie. 

K bodu 5. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 – priame dotácie 



Stanislav Babic: Poveril vedením komisie Zuzanu Brnoliakovú, nakoľko musí súrne odísť.  
Zuzana Brnoliaková: V spolupráci s ostatnými členmi komisie pripravila prehľadnú tabuľku a členovia 
hlasovali za jednotlivé návrhy.  
 

 
  
 
Peter Šramko: Zdržiava sa hlasovania v časti JDS. 
 
KŠKŠ sa zhodla na tom, že tento rozpočet je pri zvyšujúcich sa energiách a zvyšujúcich sa požiadavkách aj 
novovzniknutých organizácií, podhodnotený a je potrebné, aby poslanci hľadali ako to navýšiť. Vznikajú 
aj nové občianske združenia.   
 
KŠKŠ jednohlasne odsúhlasila navrhované sumy.  

 

K bodu 8. Rôzne  

Marína Gorghetto: Informovala o získaní grantu vo výške 1500 z FPÚ na obnovu knižničného fondu. 

Vyzvala členov komisie, aby poslali návrhy na kúpu kníh. Pošle členom komisie kritériá. 

Zuzana Brnoliaková: Požiadavka, aby sa knižnica otvorila pre verejnosť.  

Marína Gorghetto: Overí a zariadi jej otvorenie pre verejnosť, pandemické opatrenia už pominuli. 

Zuzana Brnoliaková: Aj tento rok sa RC Obláčik v spolupráci s Miestnou knižnicou Lamač zapája do 

projektu Prečítané leto. V stredu 6. júla zorganizujú prvú časť pre školskú družinu ZŠ o 14:00, potom ešte 

2x v júli a v auguste na námestí v časti pod lipami. 

Peter Šramko: Najbližšia komisia je naplánovaná na 5. septembra, je to príliš skoro, navrhuje 7. 

septembra. 

Maja Harmaňoš: Opätovne navrhuje preskúmať finančné možnosti ohľadom kina, zakúpiť aspoň tú 

premietačku za 6 000 eur.  

KŠKŠ Žiada o vyjadrenie na najbližšej komisii ohľadom sprevádzkovania kina, koľko by to stálo, čo by to 

obnášalo.  

KŠKŠ berie na vedomie. 



K bodu 9. Záver 

Zuzana Brnoliaková: Rozlúčila sa s členmi komisie 

 

Závery KŠKŠ: 

 

*KŠKŠ Žiada o vyjadrenie na najbližšej komisii ohľadom sprevádzkovania kina, koľko by to stálo, čo by to 

obnášalo. 

*KŠKŠ sa zhodla na tom, že rozpočet priamych dotácií je pri zvyšujúcich sa energiách a zvyšujúcich sa 

požiadavkách aj novovzniknutých organizácií, podhodnotený a je potrebné, aby poslanci hľadali ako to 

navýšiť. Vznikajú aj nové občianske združenia.   

*KŠKŠ pošle podnet poslancom do kópie obsahujúci návrh finančného stimulu pre začínajúcich učiteľov, 

ako aj možnosti ubytovania. Poverená tajomníčka Marína Gorghetto navrhne text, Stanislav Babic 

podnet podpíše.  

*KŠKŠ žiada Referentku kultúry a športu Dominiku Engler o zaslanie rozpočtu a detailného programu 

Rozálskych hodov. 

 

Najbližšia KŠKŠ bude: 7. septembra 2022 

Zapísala: Marína Gorghetto 

Revidoval: Stanislav Babic 


