Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
zo dňa 21.03.2022 – online od 16:00 do 18:00
Prítomní: Stanislav Babic, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto, Miloš Andris, Mária Harmaňošová,
Peter Šramko, Michaela Kövári Mrázová
Ospravedlnení: Vladimír Bis, Alena Petáková, Barbora Liptáková
Neospravedlnený: Radoslav Olekšák, Martina Krúpová
Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2. Domškola Rybka – informácia o fungovaní domškoly pre deti 0. – 5. ročníka v priestoroch
Spoločenského centra Lamač (ústna informácia od riaditeľky Eriky Liškovej)
3. Plán kultúrnych a športových podujatí na jarné obdobie
4. Lamač v pohybe – rozbeh športových aktivít v Športovej hale Lamač Na barine
5. Informácia o zápise detí a žiakov do MŠ a ZŠ, ako aj informácie o stave, záujme a umiestnení
ukrajinských detí (ústna informácia riaditeliek rozpočtových organizácií)
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Stanislav Babic, ktorý privítal členov komisie. Zároveň
prítomným oznámil, členka komisie Barbora Liptáková sa jej nezúčastní zo zdravotných dôvodov.
K bodu 2. Domškola Rybka – informácia o fungovaní domškoly pre deti 0. – 5. ročníka v priestoroch
Spoločenského centra Lamač (ústna informácia od riaditeľky Eriky Liškovej)
Erika Lišková: Zámerom projektu je vytvoriť priestor pre deti v malom prostredí, viesť ich k hodnotám,
učiť ich skôr tzv. soft skills, nástroje ľudského rešpektujúceho správania. Rodičia sú spokojní, v menších
skupinách je na naplnenie týchto cieľov totiž viac priestoru. Deti sa učia v 45 minútových blokoch, učia sa
ľahšie a efektívnejšie. Začali v septembri s 12 deťmi, teraz ich tam je 10, lebo dve odišli zo zdravotných
dôvodov . Je to pomoc aj pre rodičov, ktorí majú deti doma na individuálnom vzdelávaní. Na rozdiel od
domáceho prostredia musia totiž pracovať v skupine, musia vychádzať s kamarátmi, je tam pani
učiteľka.Vzdelávanie prebieha doobeda v ucelených blokoch, poobede sú na rade krúžky. Deti majú
ateliér s akademickou výtvarníčkou, ktorá s nimi trávi celé poobedie – predstaví im umenie, históriu,
prinesie im knižky, veľa sa s nimi o výtvarnom umení rozpráva. Majú dostatok času, vznikajú diela, ktoré
majú hlavu a pätu. Hudobnú mávajú s muzikoterapeutom a pohybovku, ktorá prebieha v priestoroch
Rybičky, zas s trénerom.
Stanislav Babic:Sa pýtal na štruktúru vyučovania.
Erika Lišková:Začína sa o 8:30, kedy sa spoločne naladia na celý deň a o 9:00 sa začínajú učiť, končia pred
13:00, poobede, keď sa najedia, sú do 15:00 vonku a potom sú krúžky do 16:30.
Peter Šramko: Pýtal sa na právnu formu zariadenia
Erika Lišková:Deti sú zapísané vo svojej kmeňovej škole či škôlke, zaradené v systéme. Pani Lišková

komunikuje so školou, škôlkou a tie si deti raz za polroka preskúšajú. Fungujú ako OZ, ktoré poskytuje
vzdelávanie deťom a mládeži.
Zuzana Brnoliaková: Zaujímala sa o počty tried, detí a spojitosť s našou mestskou časťou.
Erika Lišková:Súkromná materská škola Rybička na Heyrovského 2 je tu pre rodičov z Lamača už osem
rokov, rovnakú ambíciu má aj domškola. Neexistuje priame spojenie medzi Rybkou a našou základnou
škola, je to len ďalšia možnosť pre rodičov kam umiestniť svoje dieťa. V triede je maximálne 15 detí,
chodia tam deti prevažne z Lamača a Dúbravky.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 3Plán kultúrnych a športových podujatí na jarné obdobie:
Michaela Kövári Mrázová:Informovala komisiu o novom referentovi kultúry a športu Jánovi Michálikovi,
ktorý nastúpil 20. januára. Na oboch stranách je súhlas s dohodou, že táto spolupráca bude ukončená
ešte v rámci skúšobnej doby. Proces výberu kultúrneho referenta sa teda začína na novo, inzerát bude
zverejnený v najbližších dňoch.
Stanislav Babic sa zaujímal, ako sa budú riešiť väčšie podujatia.
Michaela Kövári Mrázová: Mestská časť intenzívne hľadá posilu do svojich radov. Do úvahy prichádza aj
istá forma externej spolupráce s Jánom Michálikom. Budú oslovení aj uchádzači, ktorí v rámci
výberového konania skončili na druhom a treťom mieste.
Mária Harmaňoš sa pýta na možnosti organizácie komorných koncertov v kostole, ako aj na pripravenosť
Kina Lamač.
Michaela Kövári Mrázová: Koncerty môžeme vyskúšať, skúsenosti s nimi už máme, potrebujeme
súčinnosť a súhlas farského úradu. Priestory kina sú tesne pred odovzdaním. Momentálne tam
prebiehajú záverečné práce, na 90 percent sú hotové.Dúfame, že od apríla ho začneme v plnej miere
využívať.
Peter Šramko:V kostole zvykol vystupovať spevácky zborzo Záhoria, dobrú spoluprácu máme aj so
sláčikovým orchestrom našej ZUŠky, vystupovali tu aj individuálni speváci, obľúbené boli organové
koncerty.
Stanislav Babic:Zaujíma sa, či sú udalosti väčšieho rozmeru ako Rozálske hody, Kríglfest či Lamačský Run
Fest ohrozené.
Michaela Kövári Mrázová: Keď sme ukončovali spoluprácu s Máriou Šimončičovou, nechali sme si
otvorenú možnosť spolupráce na týchto podujatiach. Prisľúbila, že nám vie v rámci týchto akcií pomôcť.
Ak by mali byť ohrozené, zvolíme aj tento spôsob.
Stanislav Babic načal tému Lamačského Run Festu.
Peter Šramko:Navrhol vrátiť sa ku koncepcii akcie pre lamačské deti a Lamačanov.
Zuzana Brnoliaková: Súhlasí s týmto konceptom, Navrhuje osloviť športové OZ pôsobiace v Lamači, ktoré
by sa mohli do organizácie zapojiť, ako Atletika JOJO, FK Lamač a vyskladať zaujímavý športový deň.
KŠKŠ berie na vedomie s tým, že primárne máme záujem osloviť OZ Lamač v pohybe, ktoré spravuje
Športovú halu Lamač Na barine..

K bodu 5. Informácia o zápise detí a žiakov do MŠ a ZŠ, ako aj informácie o stave, záujme a umiestnení
ukrajinských detí (ústna informácia riaditeliek rozpočtových organizácií)
Bod je predradený
Michaela Kövári Mrázová: Podala informácie o zápise detí do základnej školy. Zápis do materskej školy
bude vyhlásený počas mája, termíny budú zverejnené na našom webe a Facebooku. K tematike

umiestňovania ukrajinských detí podala informáciu od riaditeľky ZŠ Aleny Petákovej. Prijatých
bolo doposiaľ 18 žiakov – z toho 2 ešte nenastúpili a 1 údajne odišiel do Španielska.V škole je 15
žiakov z Ukrajiny. V procese prijímania sú 5 žiaci.
„Žiaci boli prijatí našimi žiakmi ústretovo. V prekonaní rečovej bariére pomáhajú žiaci z Ukrajiny,
ktorých sme mali už prijatých a absolvovali kurz slovenského jazyka. Žiaci sú zaradení o ročník
nižšie, kvôli jazykovým problémom. Prvý deň ich vždy prijme pani psychologička, ktorá ich
zoznámi so školou. Potom sú zaradení do kmeňovej triedy. Zaraďovaní sú po dvoch do triedy,
aby si mohli navzájom pomôcť. Momentálne riešime kurz slovenského jazyka pre týchto žiakov.
Niektoré učebnice dostali a niekde to budeme riešiť prefotením materiálov. Kopírovanie
materiálov prichádza do úvahy hlavne pre I. stupeň, kde sú riešené učebnice ako pracovné
zošity,“ odkázala v písomnej správe Alena Petáková.
Čo sa týka umiestňovania ukrajinských detí do materskej školy, doposiaľ sme prijali jedno dieťa,
požiadaviek evidujeme asi 12. Ďalšie deti do materskej školy už neprijímame, naplnenosť
jednotlivých pracovísk máme v plnom rozsahu. Hygiena odporučila, že môžeme žiadať o
navýšenie počtu detí na triedu o 2 miesta. Musíme podať žiadosť, ktorá pôjde poštou. Na
Boroch máme triedu, ktorá sa nenaplnila, toto je možný priestor na zriadenie triedy pre
cudzincov. Ak by vznikol taký dopyt, toto by bol priestor nato, aby sme to riešili. Čakáme na
zákon Lex Ukrajina – aby sme vedeli ako pedagógov zamestnať Ukrajincov. Ukrajinské deti nie sú
do zariadení prijímané na neurčito, ale na dobu do 30. Júna, teda do konca školského roka. Ak sa
to zmení, budeme to aktualizovať.
KŠKŠ berie na vedomie.

K bodu 4 Lamač v pohybe – rozbeh športových aktivít v Športovej hale Lamač Na barine
Marína Gorghetto: Oboznámila členov komisie s prebiehajúcimi aktivitami v Športovej hale Lamač Na
barine.
Peter Šramko: Spomenul možnosti pingpongu pre seniorov, v utorky a štvrtky od 12:00 do 13:00, chcel
by, aby sa to spropagovalo.
Marína Gorghetto: Prisľúbila propagáciu tejto možnosti.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 6 Rôzne
Peter Šramko: Priestor Spoločenského centra Lamač je multifunkčným priestorom, ktorý slúžil aj
seniorom, ktorí jeho prenájmom Domškole Rybka túto možnosť socializácie stratila. Zdôraznil, že táto
možnosť tu chýba, na senioroch je veľmi cítiť psychickú únavu.

Stanislav Babic: Priestory hasičskej zbrojnice a pošty by mali v priebehu budúceho roka slúžiť na tieto
účely. Poveril Marínu Gorghetto aby zistila, v akom stave je rekonštrukcia, nakoľko by mal práve tu vyrásť
multigeneračný priestor
Zuzana Brnoliaková:Ponúkla seniorom priestory RC Obláčik na stretávanie sa.
Mária Harmaňoš: Načrtla tému premietania v Kine Lamač, nakoľko pán, ktorý sa premietaniu filmov
venoval, už túto činnosť nevykonáva.
Stanislav Babic: Tento bod si želá prerokovať na júnovej komisii. Je tu totiž snaha, aby kino naďalej
fungovalo. Poveril Marínu Gorghetto, aby zistila nevyhnutné náklady na prevádzkovanie filmov vo
vlastnej réžii, ako aj externými dodávateľmi. Náklady na techniku, na požičanie filmov atď.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 10. Záver
Stanislav Babic: Rozlúčil sa s členmi komisie.
Najbližšia KŠKŠ bude: 6. júna2022
Zapísala: Marína Gorghetto
Revidoval: Stanislav Babic

