Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
zo dňa 17.01.2022 – online
Prítomní: Stanislav Babic, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto, Vladimír Bis, Barbora Liptáková
(odpojila sa o 17:00 kvôli rodičovskému združeniu), Miloš Andris, Mária Harmaňošová, Alena Petáková,
Michaela Kövári Mrázová, Lukáš Baňacký
Ospravedlnení: Martina Krúpová, Peter Šramko
Neospravedlnený: Radoslav Olekšák
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 v oblasti školstva, kultúry, športu
(závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021)
3. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
4. Dotačné schémy Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022
5. Projekty Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 v oblasti školstva, kultúry a športu
6. Informácia o využití Športovej haly Lamač – dohoda o spolupráci pri rozvoji športu na území Mestskej
časti Bratislava-Lamač s občianskym združením Board Academy (závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa
21.12.2021)
7. Informácia o opätovnom nástupe detí a žiakov do MŠ a ZŠ v nadväznosti na protipandemické
opatrenia (ústna informácia riaditeliek rozpočtových organizácií)
8. Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme možných úspor resp.
navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač v oblasti školstva, kultúry a športu
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Stanislav Babic, ktorý privítal členov komisie. Zároveň
prítomným oznámil, že predsedníčka komisie Martina Krúpová sa vzdáva svojej funkcie. Funkciu
predsedu bude od nasledujúceho zasadnutia vykonávať Stanislav Babic.
K bodu 7 Informácia o opätovnom nástupe detí a žiakov do MŠ a ZŠ v nadväznosti na protipandemické
opatrenia (ústna informácia riaditeliek rozpočtových organizácií):
Bod je predradený.
Barbora Liptáková: Po Vianociach nastúpili do škôlky takmer všetky deti s výnimkou dvoch – troch.
Situácia je v súčasnosti oveľa lepšia ako v novembri a decembri, kedy sa stále zatváralo kvôli karanténe.
Pokračuje obmedzený režim, rodičia naďalej nevstupujú do priestorov budovy, deti ráno absolvujú filter.
Krúžková činnosť z rozhodnutia ministra ja zatiaľ pozastavená.
Alena Petáková: Pred vianočnými prázdniny vnímali ako problematické rozhodnutie ministerstva
školstva o zatvorení škôl pre druhý stupeň. Na škole totiž nebolo vtedy veľa prípadov koronavírusu
a vyučovanie prebiehalo štandardne bez potreby do chodu zasahovať. Od septembra boli v karanténe len

dve triedy druhého stupňa. Po vianočných prázdninách žiaci nastúpili v takom množstve, že počas prvého
týždňa chýbalo len 6 percent a počas druhého 5 percent. Pozitívny je jeden učiteľ, neovplyvnilo to chod
školy. Robí sa ranný filter, prebieha dezinfekcia, na chodbách sú pračky vzduchu, difuzéry a žiaci musia
nosiť rúška.
Problematika samotestov – Rodičia dostávajú len päť kusov samotestov, celý proces vyťažuje personále
školy, ktorý musel doteraz testy balíčkovať, zabezpečiť odvoz a prevzatie rodičmi. Efektívnosť rozdávania
by sa mala teraz začať vyhodnocovať, aby sa vedelo, kto ich používa. Opätovne vyvstáva problém pre
personál školu, na vyhodnocovanie testov by totiž bola potrebná jedna samostatná osoba, čo je
neúnosné.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 10 Rôzne
Bod je predradený.
Alena Petáková: Systém boja proti šikane má škola dlhodobo zakotvený a vžitý. Členovia komisie mali
k dispozícii Informáciu o aktivitách školy spojených s prevenciou na podporu proti šikanovaniu. Tento
dokument je zatriedený do 6 bodov. Na škole je plán prevencie sociálno-patologických javov pre každý
školský rok – besedy, stretnutia s policajtmi, odbornými pracovníkmi. Na škole pôsobí aj školská
psychologička, ktorá vedie jednotlivé aktivity v triede. Prváci majú program Zippyho kamaráti, ktorý učí
deti od malička správať sa k sebe dobre a predchádzať šikane. Školskí špeciálni pedagógovia pomáhajú
deťom v učení, predchádzať šikane. Na škole pôsobí aj žiacka školská rada, akýsi malý parlament. Žiaci
od 4. po 9. ročník v ňom majú zástupcov, vytvárajú programy, prednášajú problémy na pôde školy –
pravidelne sa stretávajú s riaditeľkou. V minulosti na škole pôsobila rovesnícka skupina CHIPS (Childline
in Partnership with Schools) – bútľavá vŕba, kde sa deti chodili starším žiakom posťažovať s problémom.
Boli to vyškolení žiaci druhého stupňa. Po pandémii by sa k tomuto systému radi vrátili, je pozastavený,
lebo potrebujú prezenčne školiť starších žiakov. Dôležité sú aj aktivity v školskom klube, krúžkové a
poludňajšie. V rámci pandémie na škole otvorili ranný klub, ako ústretový krok voči rodičom, ktorí by inak
nestíhali prísť do práce. V budove školy na každom poschodí taktiež visia informačné tabule, na ktorých
sú uvedené kontakty, kam sa môžu žiaci obrátiť, ak majú ostych a problém nechcú riešiť na domácej
pôde.
Stanislav Babic sa zaujímal, aký je stav šikany na našej škole.
Alena Petáková informovala, že vždy, keď zamerali náznaky šikany, zasiahol tím. Keď mal psychológ aj
naďalej podozrenie, že sa to nevyriešilo, oslovilo sa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie. Ani jeden prípad nebol potvrdený ako šikana, ale skôr ako bežné detské problémy, ktoré sa
dajú riešiť. Doposiaľ nebolo potrebné volať políciu. Rodičia však hlásia prípady, ktoré sa dejú po škole,
vonku, cez víkendy. V takýchto prípadoch je však lepšie obrátiť sa rovno na políciu či podať trestné
oznámenie, škola totiž ťahá za kratší koniec, keď sa to deje mimo vyučovania.
Stanislav Babic sa zaujímal o problematiku drog na škole.
Alena Petáková: Dostala sa k nim informácie o tom, že si deti na toaletách vymieňajú nejaké balíčky, ale
nikdy ich reálne neprichytili. Aj napriek zvýšenému dozoru a púšťaniu žiakov na toaletu po jednom. Pred
pár rokmi prišli do školy dokonca špeciálne vycvičené policajné psy na hľadanie drog, niečo aj našli
a riešilo sa to s daným žiakom individuálne. Tento zásah pôsobil preventívne a dosť dlhú dobu je od

týchto záležitostí pokoj, s drogami problémy na škole neriešia. Dokázať užívanie drog je aj dosť ťažké,
jedine pomocou testu. Keď takéto podozrenie oznámili rodičom, tí povedali, že dieťa je len unavené.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 2 Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 v oblasti školstva, kultúry,
športu (závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021)
Michaela Kövári Mrázová: Informovala o schválenom rozpočte a oblasti týkajúce sa kultúry, školstva
a športu. Dôležitým projektom je nadstavba základnej školy, čakáme na schválenie nenávratného
príspevku, verejné obstarávanie máme už za sebou. Položka 142 000 na realizačnú fázu patrí
komunitnému centru v budove bývalej pošty, financie pôjdu aj na dokončenie Malokarpatského
námestia, kde v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce, na multifunkčné ihrisko na Borinskej ulici,
kde sa dobuduje elektrická energia. Plánujeme odvodnenie bežeckej dráhy aj skejtparka - žiadosť
o projekt sme poslali na hlavné mesto, chceli by sme prebudovať basketbalové ihrisko na Bakošovej ulici.
V pláne je rekonštrukcia detského ihriska na Bakošovej ulici, na ktoré sme dostali grant z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozpočte počítame aj s kultúrnymi, sociálnymi a športovými
podujatiami. Na kultúru je vyčlenených 10 000 eur, v rezerve máme ďalších 20 000 eur, ktoré postupne
budeme púšťať práve na tieto podujatia. Dotácia vstupov na letné kúpalisko pre deti a mládež zostáva
zachovaná.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 3 Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
Michaela Kövári Mrázová: Predstavila plán podujatí na rok 2022. Na február bol plánovaný tanečný
večer, ktorý sa však kvôli pandemickej situácii neuskutoční.
Marína Gorghetto: Predstavila Lamačskú besedu, ktorá sa nahráva 22. januára, následne bude
uverejnené na YouTube. Moderátorkou je Elena Harmaňošová, hostkou je nestorka paliatívnej medicíny
na Slovensku Kristina Križanová. Vo februári bude moderátorom starosta Lukáš Baňacký s hosťom podľa
vlastného výberu.
Zuzana Brnoliaková: Záujem o viac informácií o novom referentovi kultúry a športu, priebeh výberového
konania, životopis
Michaela Kövári Mrázová: Predstavila nového referenta kultúry a športu Jána Michálika, ktorý nastúpi
24. januára.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 4 Dotačné schémy Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022
Michaela Kövári Mrázová: Dotácie na rok 2022 – suma 29 000 eur, na participatívny rozpočet 8000 eur.
Výzvy by mali byť vyhlásené do konca februáru v rámci VZN aj participatívneho rozpočtu. V súčasnosti
prebieha kontrola dotácií za rok 2021.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 5 Projekty Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 v oblasti školstva, kultúry a športu
Michaela Kövári Mrázová: Najväčšie investičné aktivity sú Agility Park vo vnútrobloku Bakošova /Na
barine – Psí park Lamač (je to v materiáloch – nakopírovať) , Detské ihrisko na Bakošovej ulici,
vybudovanie komunitného centra v budove bývalej požiarnej zbrojnice a starej pošty.

Zapojili sme sa do výzvy spoločnosti Kaufland Slovensko, kde sa dá hlasovať o outdoorový K park, ktorý
by sme radi vybudovali v lokalite Bory. Zapojili sme sa aj do výzvy spoločnosti LIDL, do projektu Zelené
zóny, kde by mala byť od marca zapojená aj verejnosť. My sme sa zapojili s pozemkom za Kúpaliskom
Lamač, veľká zelená plocha je vhodná na kvalitné ihrisko s množstvo zelene.
Stanislav Babic: Otázka o rekonštrukcii a oprave strechy na požiarnej zbrojnici.
Michaela Kövári Mrázová: Koncom roka sa robili prípravné práce, dali sa vypracovať projekty a 18.1.
príde spoločnosť na obhliadku strechy, dá cenovú ponuku a návrh riešenie strechy.
Zuzana Brnoliaková: Otázka na Kino Lamač, v akom je štádiu jeho rekonštrukcia.
Michaela Kövári Mrázová: Tento rok by sa malo kino dokončiť. Nastali určité oneskorenia stavebných
prác, no malo by sa opäť začať pracovať v interiéri od 18. Januára. Je potrebné doriešiť únikový východ zo
strany ulice Podháj. Stavebná časť je trochu komplikovanejšie – prišlo k problémom týkajúcim sa
oporného múru, pôvodný múr sme reklamovali. Bolo potrebné urobiť určité korekcie.
Zuzana Brnoliaková: Každý rok organizuje Lamačský fotomaratón, výherné fotografie sú vystavené vo
foyer Kina Lamač. Bude možné rátať s týmto priestorom na jeseň tohto roka?
Lukáš Baňacký: Pri rekonštrukcii Kina Lamač sa mestská časť potýka s určitými problémami s
dodávateľom. V interiéri sa zlepšil teplotný komfort vstupu tak, aby sa foyer mohol využívať za každého
počasia na vernisáže a spoločenské akcie. Už sme započali interiérové práce, ale nedajú sa dokončiť, kým
neprebehne výmena vykurovacích telies a ďalšie práce. Súčasťou foyer budú aj typizované stojany, tento
priestor bude teda k dispozícii. V tomto roku musíme však brať do úvahy, že začneme s rozšírením
základnej školy a budeme potrebovať akýkoľvek zástupný priestor. Škola musí byť hotová do konca roka
2023. Po skončení vonkajších a interiérových prác budeme pokračovať s prácami súvisiacimi so samotnou
kinosálou. Chceli by sme, aby z nej bola divadelná sála – potrebujeme doriešiť únikový východ, posunutie
opony, zázemie pre účinkujúcich.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 8 Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme možných
úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač v oblasti školstva, kultúry a športu
Lukáš Baňacký: Máme našetrených rekordne veľa prostriedkov v rámci rezerv, v najvyššom objeme
akom kedy mestská časť mala. Máme rozpracovaných viacero projektov. Jedna vec je však projekt
samotný, druhá stránka sú náklady na jeho réžiu a prevádzku. Preto starosta žiada, aby sa poslanci,
zamestnanci mestskej časti a členovia odborných komisií zamysleli, kde môžeme získať dodatočné zdroje
na vykrytie výdavkov a kde naopak vieme ušetriť. Je to výzva smerom na miestny úrad, na jednotlivé
oddelenia. Pripravujeme riešenia, kde by mestská časť vedela získať viac z prenájmu vlastného majetku.
Ceny všetkých vstupov idú hore, zaznamenávame významné nárasty, ktoré vykrývame len z bežných
príjmov. Príjmy zostanú také, aké sú, výdavky porastú a mestská časť sa môže dostať do veľmi ťažkej
situácie.
KŠKŠ berie na vedomie.
6. Informácia o využití Športovej haly Lamač – dohoda o spolupráci pri rozvoji športu na území
Mestskej časti Bratislava-Lamač s občianskym združením Board Academy (závery zo zasadnutia MZ MČ
BA dňa 21.12.2021)

Lukáš Baňacký: Potrebovali sme nastaviť prevádzku Športovej haly Lamač tak, aby ju mestská časť
nemusela prevádzkovo dotovať. Martin Pach z OZ BoardAcademy je pedagógom na FTVŠ, človekom
majúcim dosah aj na študentov, ktorí sa môžu podieľať na takomto projekte. Je to dohoda o spolupráci,
nikomu halu neprenajímame , ale formou spolupráce ideme poskytovať krúžky. Vízia je, že na túto
aktivitu vznikne jednostranne zamerané OZ. Je nachystaných 15 trénerov, s ktorými by sa vyskladala
základnú ponuku. Vo februárovom čísle magazínu Lamačan vyjde obšírnejší článok aj s ponukou krúžkou
a kontaktmi, kde sa majú záujemcovia hlásiť. Podľa záujmu sa následne urobí úprava ponuky. OZ bude
mať zodpovednosť za prevádzku haly. Zároveň to musí manažovať tak, aby na tom prevádzkovo mestská
časť neprerábala. Je na nich, aby si nastavili cenovú politiku. Mestská časť môže pravidelne
prehodnocovať túto dohodu. Ide o dohodu, ktorá významne ochraňuje záujmy mestskej časti.
Požiadavkou zo strany mestskej časti bolo, aby sa tam nerobili konštrukčné zásahy. Súčasťou dohody je ,
že 15 dní v roku halu môžeme využívať na iné aktivity – plesy, burzy, spoločenské udalosti.
Pre členov komisie by mohla byť zaujímavou informáciou, že na stavebnú komisiu spracovávame návrh
nového usporiadania katastra Borov. Bojujeme za električkovú trať, chceme aby tam vznikol kvalitný
mestský priestor. Mali by tam vzniknúť dve školy, čím by sa mal vyriešiť nárast obyvateľov. Ďalšou
oblasťou je kultúrne zázemie – centrálna zóna, kde sa počíta s využitím na cirkevné, ale aj kultúrne účely.
Návrh sa odprezentuje na nasledujúcom zasadnutí komisie.
KŠKŠ berie na vedomie.
10. Záver
Stanislav Babic: Predniesol požiadavku tento rok plánovať Rozálske hody vo väčšom predstihu, aby sme
mali šancu vybrať si zo širšej palety možností umelcov, ktorí bývajú na poslednú chvíľu vybookovaní.
Najbližšia KŠKŠ bude: 21. marca 2022
Zapísala: Marína Gorghetto
Revidoval: Stanislav Babic

