Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
zo dňa 7.09.2022 online
Prítomní: Stanislav Babic, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto, Miloš Andris, Mária Harmaňošová,
Vladimír Bis, Alena Petáková, Michaela Kövári Mrázová, Dominika Engler, Daniel Zachar jr.
Ospravedlnení: Barbora Liptáková, Peter Šramko
Neospravedlnení: Martina Krúpová, Radoslav Olekšák
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie kultúrnych a športových akcií od júna do augusta 2022
3. Kino Lamač – možnosti opätovného premietania filmov
4. Informácia o začiatku školského roka 2022/2023 v ZŠ a MŠ (ústna informácia riaditeliek rozpočtových
organizácií)
5. Organizačno - technické zabezpečenie podujatí Lamačská vínna cesta, Street Food Festival, Senior
zájazd do Viedne, Športový deň s FK Lamač, Lamačská beseda
6. Mgr. Alica Kytková - žiadosť o výstavu fotodokumentácie, pestovanie liečivých bylín od roku 1972
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1 Otvorenie
Stanislav Babic: Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Stanislav Babic, ktorý privítal členov
komisie.
K bodu 2. Zhodnotenie kultúrnych a športových akcií od júna do augusta 2022
Dominika Engler: Referentka kultúry a športu Dominika Engler zhodnotila podujatia. Osobitne sa
pristavila pri Rozálskych hodoch, ktoré dopadli nad očakávania. S novou koncepciou aj programom boli
všetci spokojní, Malokarpatské námestie bolo plné, niektorí stánkari dokonca museli zatvoriť skôr,
nakoľko sa všetko v predstihu vypredalo. Spätná väzba je pozitívna, podarilo sa zlepšenie komunikácie
a propagácie (vrátane špeciálneho polepu na auto, veľkých pútačov rozmiestnených v Lamači a v OC Bory
Mall, rozhlasového spotu, ktorý sa hral 10 x denne v OC Bory Mall či onlinové aktivity), ako aj
sprístupnenie priestoru pod lipami pre divákov.
Stanislav Babic: Zaujímal sa o rozpočet Rozálskych hodov a príjmy z podujatia.
Dominika Engler: Rozálske hody stáli 37 963 eur, príjmy od sponzorov a od stánkarov boli 6076 eur.
Zuzana Brnoliaková: Zaujímala sa o záujem seniorov o zájazdy.
Marína Gorghetto: Záujem je veľký, výlet do Viedne sa vypredal za 3 dni, museli sme navyšovať počty
voľných miest.
Mária Harmaňošová: Rozpočet na hody je vyšší, ako bol pôvodný plán. Ako sa riešil rozdiel?
Michaela Kövári Mrázová: Bolo urobené rozpočtové opatrenie starostu a presunuté finančné
prostriedky, aby bolo krytie na hody zabezpečené. Časť aktivít týkajúce sa podujatia má aj presah na

propagáciu, táto položka sa taktiež nachádza v rozpočte - všetky úkony týkajúce sa propagácie boli preto
zaradené práve sem.
Stanislav Babic: Koľko peňazí bolo nutné presunúť?
Michaela Kövári Mrázová: 12000 eur.
Stanislav Babic: Koľko zostalo peňazí na kultúru do konca roka?
Michaela Kövári Mrázová: Bude potrebné presunúť ďalšie finančné prostriedky. Teraz máme v rozpočte
na kultúra pre tento rok 30 000 eur + 12 000 eur, teda spolu 42 000 eur a potrebujeme ďalších cca 8 000
eur. Čiastka na hody sa možno zdá veľká, no tento rok sme pocítili výrazné zvýšenie cien za každú jednu
položku, ani jedna nezostala v pôvodnom stave.
Zuzana Brnoliaková: Poskytla spätnú väzbu na podujatia, ktoré sa jej veľmi páčili. Po 2 rokoch sú ľudia
vyhladovaní po kultúrnych akciách, gratuluje Dominike Engler za pekný štart, latka je nastavená vysoko.
Podujatia vníma veľmi pozitívne a oceňuje tím, ktorý na nich pracuje, menovite Dominika Engler, Marína
Gorghetto a Daniel Zachar jr. Predtým to bola skôr záležitosť jednej osoby.
Stanislav Babic: Čo by sa nabudúce dalo urobiť inak?
Dominika Engler: Zatiaľ máme len pozitívne spätné väzby, organizáciu a starostlivosť si niekoľkokrát
pochvaľoval aj manažment Petra Nagya, boli veľmi spokojní s prípravou šatní, s backstageovou
organizáciou - poslali totiž náročný hospitality rider (požiadavky). Kategória áčkových umelcov sa
potrebuje cítiť veľmi komfortne. Po hodoch sme mali niekoľko telefonátov, vyslovili vďačnosť za prípravu
akcie, aj v zmysle bezpečnosti umelca, ktorého k autu a na pódium odprevádzali kolegovia z dispečinguBudúci rok by sme radi pridali návesné tabule k mobilným toaletám, ktoré by sme v areáli umiestnili
výraznejšie.
Stanislav Babic: Opätovne podotkol, že odovzdávanie cien Osobnosť Lamača v Kaplnke. Sv. Rozálie nie je
podľa neho najšťastnejšie riešenie. Žiadalo by sa mu pre túto príležitosť zvoliť neutrálnejšie fórum,
napríklad Kino Lamač alebo foyer Kina Lamač.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 5 Organizačno - technické zabezpečenie podujatí Lamačská vínna cesta, Street Food Festival,
Senior zájazd do Viedne, Športový deň s FK Lamač, Lamačská beseda
Bod je predradený
Dominika: Referentka kultúry a športu Dominika Engler členov komisie oboznámila s pripravovanými
podujatiami na najbližšie obdobie. 15.9. – nultý ročník Športového dňa pre deti v spolupráci s FK Lamač
od 15:00 do 18:00 na futbalovom ihrisku. Bude tam niekoľko zábavných športových stanovíšť. Nejde
o súťaženie, ale aby si deti užili šport, zábavu, aby si zvykali hýbať sa. Odmeňované bude každé dieťa
malou drobnosťou. Chceme ukázať, aký vie byť šport zábavný a prínosný. Po vyhodnotení akcie
zhodnotíme možnosť pripraviť ju o rok vo väčšom, zapojiť viac ľudí, možno aj stánok s občerstvením.
20.9. – zájazd seniorov do Viedne pod Dunaji loďou Twin City Liner. Loď bude kotviť pri Stefansdome,
seniorov čaká prehliadka centra mesta s dvomi slovenskými sprievodcami, voľný program a o 16:30
návrat domov. 30.10 – rozpracovaná idea Street Food Festivalu s konkrétnym partnerom. Stánky
a sprievodný program bude hradiť partner, ktorý do toho pôjde, mestská časť poskytne námestie.
Čakáme na vyjadrenie stánkarov. 8.10 - Lamačská vínna cesta, v štýle starého New Yorku, aj hudba bude
v tomto štýle, aj stánok s občerstvením modernejšieho charakteru. Veľký stan je už objednaný, aj firma,

ktorá ho postaví a postará sa o bezpečnosť.
Stanislav Babic: Žiada sa mu v budúcnosti odmenenie najlepších detí počas športových akcií, súťaživosť
je dôležitých psychologický efekt.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 4. Informácia o začiatku školského roka 2022/2023 v ZŠ a MŠ (ústna informácia riaditeliek
rozpočtových organizácií)
Bod je predradený
Alena Petáková: Do komisie poslala tri dokumenty týkajúce sa základnej školy, ktoré je potrebné
posunúť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Dokument Návrh organizačného zabezpečenia – k dnešnému dňu má základná škola 627 žiakov v 25
triedach, 14 tried prvý stupeň, 11 tried druhý stupeň. Niektoré deti odišli na osemročné gymnáziá, preto
sme mohli prijať ukrajinských žiakov, dovedna ich máme 40 v rôznych triedach. Priemerne máme 25,8
žiaka na triedu, slovenský priemer je 18-20 žiakov, máme naplnenosť na maximálny počet žiakov, čaká
nás ťažký rok, aj v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy. Počas leta sme boli niekoľkokrát
vytopení, mali sme ťažký začiatok roka, ešte v nedeľu (4.9.2022) sme boli vytierať vodu, ale podarilo sa
dať veci do poriadku, aby sme mohli začať. Vytvorili sme náhradné podmienky na chodbách. ZUŠ sa
odsťahovala do Kina Lamač, máme školský podporný tím, poradkyňu, psychologičky a 6 asistentiek.
Dokument Správa 2011/2022 – V testovaní 9 dosahujeme nadpriemerné výsledky, ako na Slovensku, tak
aj v rámci kraja. Deti povyhrávali krásne súťaže, organizovali sme rôzne aktivity - Olympiádu z angličtiny
pre prvý stupeň, anglickú čitáreň, profesné orientácie, depistáž, výstavky tekvičiek, výlety, jednoducho
mnoho aktivít, aby škola dala deťom široký diapazón, aby si vedeli vybrať to, čo sa im páči.
Pre tento školský rok je najdôležitejší dokument Školský program. Veľkosť školy, učebne, a najmä veci
ako rámcové učebné plány s jednotlivými hodinami, ktoré musíme absolvovať, vychádzajú zo štátneho
vzdelávacieho programu. Tento školský rok sa program menil, naštudovali sme ho, nastavovali sme
predmety a prerábali tematické plány a prispôsobovali ich. Ďalej pokračujeme v predmete LOS Logika
a stratégie v druhom ročníku, pre druhý stupeň je máme novinku orientáciu do života. Zaviedli sme
predmet Rozvoj sociálnych zručností, to považujeme za veľmi dôležité. Po covide sa totiž vrátili deti
s problémami v oblasti vnútorného prežívania, žitia v kolektíve, sociálnej oblasti, chýbal nám priestor,
aby sme im dokázali vysvetľovať, motivovať k životu že sa oplatí vzdelávať sa a mať vedomosti.
Problém máme so stravovaním, náhradný priestor je malý, verím, že sa podarí čoskoro sprístupniť aspoň
priestor, kde majú byť šatne. Lebo takto sa stravovanie posúva do popoludnia a trvá dlhšie.
Stanislav Babic: Psychické problémy sú skôr u starších žiakov?
Alena Petáková: Od 1 až po 9. ročník, naprieč všetkými. Malé deti majú iné problémy ako veľké. Čoraz
viac detí začalo taktiež navštevovať psychologičku. Máme pocit, ako keby deti boli nevyrozprávané,
nevypočuté, ako keby sa im nevysvetľovali normálne bežné veci.

Členovia komisie jednohlasne odporučili posunúť tieto tri dokumenty na septembrové zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

K bodu 3 Kino Lamač – možnosti opätovného premietania filmov
Daniel Zachar: Prípadná digitalizácia kina ja širokorozsiahly problém, nestačí len kúpa projektoru, súvisí
to aj s ozvučením kina a ďalšími náležitosťami. Čo sa týka projektora, nestačí bežný ani
poloprofesionálny, ale potrebujeme špecializovaný projektor, ktorý spĺňa a podporuje DCP Standard (
Digital Cinema Package), v ktorom sa už dnes distribuujú všetky filmy. Tieto projektory sa pohybujú
v cenových realizáciách viac ako 25 000 eur plus je potrebné dokúpiť objektív, takže sme niekde na 50
000 eur. Pod 25 000 eur sa nemáme šancu dostať. Okrem toho projektor, vzhľadom na veľkosť kina, musí
spĺňať isté parametre, optimálne na osvetlenie celého plátna v istej kvalite potrebujeme 30 000 – 35 000
lumenov. Pokiaľ sa bavíme o laserovom projektore, mal by mať nad 30 000 lumenov – tam sa už bavíme
o cene od 100 000 eur a vyššie, a to sme len pri projektore. Hodilo by sa ešte prerobenie Kina Lamač na
naozajstné kino s ozvučením na nejakej úrovni.
Mária Harmaňošová: Vnútro kina sa nezmenilo. Nemá význam sa baviť o ozvučení a investícii vo výške
100 000 eur. Ide o 6 000 – 7 000 eur. V Novom meste to riešia používanými prístrojmi, nie novými,
možno aj to by bola cesta. Pôvodná idea nebola robiť nový multiplex, ale skôr komorné premietanie pre
školy, dokumenty, na štýl filmového klubu.
Daniel Zachar: Na tú plochu a na to plátno vám projektor, ktorý nemá aspoň 15 000 lumenov nezasvieti.
Mária Harmaňošová: Kým sa neprerobí interiér kina, nemá význam riešiť túto tému veľkými investíciami.
Zmienila tiež pána Garaja, ktorý premietal filmy roky predtým, ale z dôvodu nerentability sa tejto činnosti
už nevenuje.
Daniel Zachar: Podľa jeho názoru sa masívna investícia do interiéru kina v najbližšom období neplánuje,
priestor sa skôr bude využívať na iné kultúrne akcie. Môžeme sa spojiť s pánom Garajom, zistiť čím
premietal a nájsť podobné dočasné riešenie.
Mária Harmaňošová: Asociácia filmových klubov má ročné členské 40 eur, mohli by sme sa vybrať skôr
týmto smerom.
Zuzana Brnoliaková: Pri tejto téme sa už roky točíme v kruhu, podľa jej odhadu by to potrebovalo
investíciu vo výške najmenej 30 000 eur. Predtým boli premietané filmy kvalitatívne veľmi zlé. Je načase
pochopiť, že mať tu kino je utópia.
Stanislav Babic: Je tu možnosť nízkonákladovej možnosti na premietanie ako filmový klub, za málo
peňazí. Možno nie na celú veľkosť, len pre malé publikum?
Daniel Zachar: Dá sa, keď bude obraz na ¼ plátna, je možné použiť aj oveľa jednoduchší projektor,
napríklad za 7000 eur. Bude sa stáť pod javiskom a premietať z krátkej vzdialenosti. Navrhol pre malé
skupiny ľudí využiť hornú zasadačku Kina Lamač, ktorá disponuje vysuvným plátnom a výsledok bude
kvalitnejší. Je potrebné zistiť, aké má mestská časť zámery s Kinom Lamač do budúcnosti. Je možné
zakúpiť aj projektor z druhej ruky či prenajať si jednorazovo na konkrétny termín.
KŠKŠ poverila tajomníčku komisie Marína Gorghetto kontaktovaním pána Garaja a zistením detailov.
K bodu 6 Mgr. Alica Kytková - žiadosť o výstavu fotodokumentácie, pestovanie liečivých bylín od roku
1972
Daniel Zachar: Pani Kytková by mala dodať podklady v náležitej kvalite. Na výstavu sú potrebné
fotografie spĺňajúce tieto údaje: digitálne dáta, formát A4, rozlíšenie 300 dpi a farebný priestor RGB.

Členovia komisie usúdili, že ak pani Kytková dodá materiál spĺňajúci uvedené podmienky, môžeme nad
výstavou uvažovať. Zároveň by mala predložiť aj náplň výstavy a náhľady fotografií . Predseda komisie
Stanislav Babic poveril tajomníčku komisie Marínu Gorghetto, aby pani Kytkovú oslovila doporučeným
listom, v ktorom uvedie všetky spomínané náležitosti.
K bodu 7 Rôzne
Zuzana Brnoliaková: V Kine Lamač chýba vo foyer univerzálny závesný systém, po rekonštrukcii sú tam
len biele steny a ona ako organizátorka Lamačského fotomaratónu potrebuje systém na zavesenie
víťazných fotografií v októbri. Starosta mestskej časti Lukáš Baňacký v rokovaní s predsedom Fotoklubu
pri JDS Antonom Kvasničkom túto tému prisľúbil vyriešiť. Prosí o dotiahnutie tejto témy a dokončenie
rekonštrukciu kina vo foyer v zmysle univerzálneho závesného systému, aby ho bolo možné využívať na
výstavy.
Druhým návrhom do bodu rôzne sú voľné vstupy pre lamačských seniorov, konkrétne pre členov JDS.
Aktívnych seniorov nie je tak veľa a tento benefit by ich potešil. Mohli by sme to viazať na trvalý pobyt
a členstvo v JDS.
Stanislav Babic: Komisia dáva na zváženie miestnemu zastupiteľstvu tento bod do budúcej letnej sezóny
Poveril tajomníčku komisie Marína Gorghetto, aby sa spojila s vedúcou Centra sociálnych služieb Lamač
Tamarou Filadelfiovou, ktorá má o senioroch prehľad – aby zistila, koľko by takýchto seniorov bolo.
Navrhuje zaradiť tento bod na nasledujúce rokovanie sociálnej komisie ako návrh od nás. V prípade
schválenie by to bolo zastrešené pani Filadelfiovou. Je potrebné to taktiež prebrať s Petrom Šramkom,
predsedom miestnej JDS.

K bodu 8. Záver
Stanislav Babic: Rozlúčil sa s členmi komisie, poďakoval sa za účasť, nápady, aktivitu. Toto bolo posledné
rokovanie komisie v tomto volebnom období. Vyjadril nádej, že sa členovia komisie budú uchádzať
o členstvo aj počas volebného obdobia 2022 - 2026.

Závery komisie
*Členovia komisie jednohlasne odporučili posunúť tri dokumenty prezentované riaditeľkou základnej
školy Alenou Petákovou týkajúce sa základnej školy na septembrové zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
* KŠKŠ poverila tajomníčku komisie Marína Gorghetto kontaktovaním pána Garaja a zistením detailov.
*Členovia komisie usúdili, že ak pani Kytková dodá materiál spĺňajúci uvedené podmienky, môžeme nad
výstavou uvažovať. Zároveň by mala predložiť aj náplň výstavy a náhľady fotografií . Predseda komisie
Stanislav Babic poveril tajomníčku komisie Marínu Gorghetto, aby pani Kytkovú oslovila doporučeným
listom, v ktorom uvedie všetky spomínané náležitosti.
*Komisia dáva na zváženie miestnemu zastupiteľstvu možnosť bezplatných vstupov pre seniorov, členov
JDS Lamač, do budúcej letnej sezóny. Poveruje tajomníčku komisie Marínu Gorghetto, aby sa spojila
s vedúcou Centra sociálnych služieb Lamač Tamarou Filadelfiovou, ktorá má o senioroch prehľad – aby

zistila, koľko by takýchto seniorov bolo. Navrhuje zaradiť tento bod na nasledujúce rokovanie sociálnej
komisie ako návrh od nás. V prípade schválenie by to bolo zastrešené pani Filadelfiovou. Je potrebné to
taktiež prebrať s Petrom Šramkom, predsedom miestnej JDS.

Najbližšia KŠKŠ bude: V ďalšom volebnom období
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