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Presne pred rokom ste boli “na koberci”.
Môete teda bilancova vašu èinnos za
uplynulý rok. Ako poslanec MZ máte 4−
jedinú funkciu − ako zástupca starostu a
èlen troch komisií. Ktorá z nich je najper−
nejšia? Zvládate ich všetky?
− Nevidím väèší rozdiel v iadnej z nich.
Všetko závisí od toho, èi sa èlovek chce len
viez, alebo aj tlaèi. Práca zástupcu starostu
je nároènejšia z h¾adiska èasu v prípade, e je
starosta na dovolenke.
Ako sa pokroèilo v územnom pláne
Lamaèa? Je toho ve¾a, èo treba doháòa?
− Jedna etapa sa uzatvára, ale teraz bude ve¾a
závisie od vlastníkov pozemkov, ako sa
dohodnú na ich vyuití. Ja som rád, e sa
nám zaèína dotvára územie na vstupe do
Lamaèa.
Nepochybne nosné sú najmä ve¾ké projek−
ty ako kanalizácia, Zeèák atï. Napriek
tomu, kedy sa po¾udští a dokonèí
Malokarpatské námestie a trhovisko?
− Projekt je spravený, ale ja sa osobne priklá−
òam k názoru, e je potrebné najskôr realizo−
va zateplenie školy a úradu, ktoré prinesie
priamu finanènú úsporu.
Strecha na MÚ je deravá ako sito. Bude sa
problém strechy rieši bytovou nadstav−
bou a ak áno − kedy?
− Dúfam, e sa na jar rozbehne výstavba.
Nie je moné ráznejšie poadova od polí−
cie, aby chránila poriadok v Lamaèi?
Vandali tu cez sviatky opä vyèíòali. Niet sa
èomu èudova, veï kto tu kedy vidí ruku
zákona? S trochou humoru... nemôete
pre Lamaè vybavi malú protekciu v tejto
záleitosti na MV SR?
− Tento proces nie je jednoduchý. V Lamaèi by
mala existova stála sluba. Je dôleitá spolu−
práca obèanov s políciou, pretoe aj napriek
stálej slube by bola asi nová zastávka na
Segnároch poma¾ovaná.
Ste poslanec a zároveò zástupca starostu.
Nie ste obèas medzi dvomi kameòmi
v rámci týchto funkcií? Na ktorú stranu sa
pri prípadnom spore prikloníte
− Ja sa prikláòam k názorom a presadzujem
tie, o ktorých som presvedèený, e sú správ−
ne. Nezáleí na tom, èi ich presadzuje staros−
ta, poslanec alebo obèan Lamaèa.
Ing. Cecília Danišová

Váení Lamaèania,
ak mám písa o starostiach, tak na prelome
roka mi ich najviac spôsobili vandali, ktorí
porozbíjali okná na školskej budove. Môj apel
v predchádzajúcich obdobiach smeroval na mlá−
de, teraz však poslednýkrát vyzývam rodièov,
aby otvorili oèi. Zaujímajte sa o to, èo mláde
robí, aby ste nemuseli by prekvapení, keï na
vaše dvere zaklopú policajti.
V záujme zlepšenia poriadku sa zaèiatkom
roka po dohode s firmou OLO zamenili staré
kontajnery na zber separovaného skla za nové
plastové a zároveò bolo dohodnuté ich èastejšie
vyprázdòovanie. Pri tejto príleitosti mi dovo¾te
vás tie poiada o zvýšenú pozornos pri sepa−
rovaní domového odpadu, lebo druhotné sepa−
rovanie je podstatne nároènejšie a nákladnejšie.
Rád by som upriamil vašu pozornos aj na èlá−
nok v tomto èísle o spôsobe a miestach zberu
ve¾koobjemového odpadu (skrine, sedaèky,
chladnièky, a pod.?.
Z rozvojových aktivít pre našu MÈ je v tomto
období dôleité dopracovanie podkladov
Urbanistickej štúdie Nový Lamaè. Našou snahou
je zapracova tieto zmeny do existujúceho

územného plánu, avšak tieto podliehajú schvá−
leniu Mestským zastupite¾stvom, èo predpokla−
dá nielen kvalitné technické spracovanie, ale aj
široký politický konsenzus pre nové územie
s dlhodobou perspektívou rozvoja bývania
v kvalitnom ivotnom prostredí. Najbo¾avejším
miestom tohto územia je nevyjasnená budúc−
nos rozostavanej nemocnice na Rázsochách
a k nej prislúchajúca územná rezerva, ktorá
bráni majite¾om k perspektívnemu vyuitiu
vlastných pozemkov. Okrem tohto územia
máme rozpracované podklady pre spracovanie
novej štúdie v èasti Staré záhrady, vrátane plôch
bývalého Obchodného domu Lamaè, smerom
po lamaèský potok, ktorý je katastrálnou hrani−
cou so Záhorskou Bystricou.
Záverom by som chcel poïakova všetkým
obèanom Lamaèa, ktorým nie je ¾ahostajný
poriadok v našej mestskej èasti a starajú sa
o svoje okolie vlastnými rukami alebo konkrét−
nymi pripomienkami a pomáhajú nám zlepšova
naše ivotné prostredie.
Váš starosta, Peter Šramko

Výsledky súae o najkrajšiu vianoènú výzdobu
rodinného domu a predzáhradky
Nadväzujúc na letnú súa o najkrajší balkón
na sídlisku, Redakèná rada vypísala súa o
najkrajšiu vianoènú výzdobu rodinných
domov a ich predzáhradiek. Vcelku treba
poveda, e obyvatelia si dali zálea na via−
noènej výzdobe svojich príbytkov, dokonca
akoby sa niektoré ulice predbiehali, ktorá
bude iari viac. Zvyèajne si ¾udia zdobia ihliè−
naté a listnaté stromèeky a kríèky, ktoré im
rastú na záhradkách. Posledné Vianoce pri−

búdajú aj svetelné hadice a vodopády a tie
figuríny Mikulášov, nakúkajúcich do okien.
Ak by sa hodnotili ulice, prvé miesto by zaslú−
ene zaujali Segnáre. Táto ulica bola priam
rozprávková. Pochvalu si zaslúia aj osatné,
napríklad horná èas ulice Pod Zeèákom,
Rácova, Rozálska, Zlatohorská, Podlesná.
Rozhodovanie bolo viac ako aké. RR pri
hodnotení vychádzala nielen z bohatosti
výzdoby, ale prihliadala aj na vkus, citlivos a
celkový dojem. Prvé miesto udelila
rod. Šustákovej, druhé miesto
udelila rod. Reisovej a tretie mies−
to rod. Masnovièovej. Všetci
výhercovia sú z ul. Segnáre. Rodina
Reisová býva v Lamaèi len od
novembra, domáca pani sa teda
priznala, e výzdobu robila narých−
lo. Aj napriek tomu bol výsledok
ve¾mi pekný a pod¾a slov majite¾ky
bude budúcoroèná výzdoba ešte
bohatšia...
Miestny úrad oznámi víazom,
kedy si môu prís vyzdvihnú
peòané odmeny. I keï odmenení
mohli by iba traja, všetci, ktorí si
svoje domèeky a záhrady vyzdobili,
kadopádne prispeli ku krásnej via−
noènej nálade a ilúzii, ktorú sme
mohli prei pri vianoèných veèer−
ných prechádzkach po Lamaèi.
RR

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o zaèatí konania
o obnove evidencie
niektorých pozemkov
a právnych vzahov k nim
Katastrálny úrad v Bratislave, Správa
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu,
pracovisko Bratislava IV, Gallayova è.11,
Bratislava, ako vecne príslušný správny
orgán v zmysle § 3 ods.1 písm. a) a písm.
b) zákona NR SR è. 180/1995 Z. z. o nie−
ktorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva pozemkov v znení neskorších
predpisov (ïalej len „zákon“)
zaèína
v zmysle § 5 zákona dòom vyvesenia tohto
oznámenia konanie o obnove evidencie nie−
ktorých pozemkov a právnych vzahov k nim
v katastrálnom území Lamaè, urèeným
operátom je zjednotený operát pozemkové−
ho katastra, do ktorého mono nahliadnu
na Miestnom úrade mestskej èasti Bratislava
– Lamaè a
1) Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a
ïalšie oprávnené osoby, aby poskytli
údaje o pozemkoch v ich vyuívaní a o
právnych vzahoch k nim, ktoré sú im
známe z doterajšieho vysporiadania práv−
nych vzahov k týmto pozemkom. Údaje
budú poskytova komisii na obnovu evi−
dencie pozemkov a právnych vzahov k nim
(ïalej len „komisia“) zriadenej pre obec MÈ
Lamaè v lehote od 01. januára 2005 do 31.
marca 2005 a to v pracovných dòoch:
V pondelok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
V stredu od 8.00 hod. do 16.30 hod.
Vo štvrtok od 8.00 do 11.00 hod.
2) Urèuje vlastníkom a ïalším úèastníkom
konania na predkladanie listín o právnych
vzahoch k pozemkom, ktoré nepredloia
osoby uvedené v bode 1. tohto oznámenia
lehotu od 01. januára 2005 do 31. marca
2005 a to v pracovných dòoch:
V pondelok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
V stredu od 8.00 hod. do 16.30 hod.
Vo štvrtok od 8.00 do 11.00 hod.
Listiny budú predklada komisii.
3) Pouèuje úèastníkov konania o monosti
poda návrh na vydanie rozhodnutia o nado−
budnutí vlastníctva k pozemkom vydraním
pod¾a § 11 ods. 1 zákona, a to aj dedièom
oprávneného drite¾a. Návrh mono poda
len na úèely tohto konania a najneskôr
s podaním námietok proti výpisu z návrhu
registra obnovenej evidencie pozemkov
(ïalej len „register“).
4) Èasový postup konania (pod¾a zmluvy
o dielo):
a) zostavenie návrhu registra v termíne do
30.04. 2005 (III. etapa diela)
b) vyhotovenie registra a jeho schválenie
v termíne do 30.09. 2005 (IV. etapa
diela)
Pod¾a zmluvy o dielo objednávate¾ formou
dodatku upresní prípadne posunie lehotu na
vyhotovenie II. a IV. Etapy diela.

Miestny úrad Mestskej èasti Bratislava – Lamaè,
Referát ivotného prostredia
vám oznamuje, e v roku 2005 sa mení
spôsob zberu ve¾koobjemového odpadu
z domácností.
Medzi ve¾koobjemový odpad patrí:
• nábytok
(sedaèky, skrine, stoly, stolièky),
• domáce spotrebièe
(chladnièky, práèky, sporáky).
Tento zber bude vykonáva firma O.L.O.
v našej MÈ kadý štvrtok s predpoklada−
ným termínom zaèatia vo februári 2005.
Tento termín bude ešte upresnený. Prosíme
obèanov, aby ve¾koobjemový odpad vykla−
dali v stredu veèer na urèené miesta.
Prosíme ctených obèanov, aby si osvojili
tento nový spôsob likvidácie odpadu, a tým
výrazne prispeli k zachovaniu dobrého
ivotného prostredia našej MÈ. Za porozu−
menie ïakujeme.
Peter Šramko, starosta

Zber ve¾koobjemového odpadu sa bude
vykonáva na týchto miestach:
Na barine 13−15 − v mieste kontajnerových sto−
jísk, Podlesná − za kotolòou ved¾a garáí SBD,
Bakošova 28, Heyrovského 14, Studenohorská
89, Heyrovského 8 − oproti na parkovisku,
Studenohorská 57, Studenohorská 20,
Studenohorská 4, Studenohorská 23,
Studenohorská 19 − v mieste kontajnerového
stojiska, Vranèovièova 69 − pohostinstvo
Beseda, Vranèovièova 86 − na stredovom páse,
Borinská 10 − v mieste kontajnerového stojiska,
Cesta na Klanec 71 − 73/A na rohu kriovatky,
Rajtákova, Rozálska − na rohu kriovatky,
Povoznícka 2 − na rohu kriovatky
s Kunerádskou, Segnáre, Zidiny − na rohu krio−
vatky, Pod Zeèákom 51 − na rohu kriovatky,
Pod Zeèákom 68 za posledným domom.
Soòa Parobeková
Referát ivotného prostredia

Èriepky z histórie Lamaèa
Prehupli sme sa do roku 2005 a zaèala sa
fašiangová éra plesania a zábavy. Tohtoroèný
fašiang je jeden z najkratších. 15. februára
pochováme basu a zaène sa 40−denný pôst. V
utorok 15. februára skonèí smaenie šišiek, èo
mali duše (plnku − najèastejšie lekvár? a fánok,
nazývaných aj Boie milosti − tradièného
fašiangového peèiva. V našich konèinách sa v
19. a 20. storoèí ctila aj jedna zvláštnos.
Nepochovávala sa basa, ale keïe tu boli sláv−
ne dychové hudby, pochovával sa bubon. Na
tento zvyk sa u zabudlo. Nemali by sme ale
zabudnú na známeho hudobníka, ktorý síce
pochádzal zo Záhorskej Bystrice, ale v Lamaèi
il a pracoval a do svojho skonu v r. 1970.
Tomáš Pogay, èlen Zväzu slovenských sklada−
te¾ov, preslávil Lamaè svojou dychovkou a
skladbami ako "Lamaèský valèík", známa z¾u−
dovená pieseò "Prídi ty šuhajko ráno k nám",
"Padá rosièka" a mnohé ïalšie. Na posledný
fašiang sa v kultúrnom dome, v u bývalom
hostinci "Na vàšku", konali maškarné zábavy,
ktoré konèili v utorok pred popolcovou stre−
dou. Potom sa u tradiène zaèali vari pôstne
jedlá, najviac mlieène polievky, strukovinové

jedlá, kapusta, gazdiné zavreli lády "z masú"
a varilo sa na masle plané, ïalej na Záhorí
„puané“. Paralela s dneškom je v platení daní,
ktoré sa museli vyrovna do konca februára.
Z histórie vieme, e v èase konca 16. a 17. sto−
roèia sa na Slovensku zaèala pomaly šíri v
roku 1604 aj reformácia a vrchnos zaaovala
svojich poddaných stále väèšími daòami, ktoré
mali podpori cisárske vojsko v boji proti
Turkom a aj proti reformácii. V tomto èase sa
pomaly zaèína presadzova aj názov Slowak
a Slovenská krajina oproti názvu Horné
Uhorsko, najmä u reformovaných, ktorí ako
liturgický jazyk zaèali uíva slovakizovanú èeš−
tinu. Schudobnenie Lamaèa sa tiahlo u od
roku 1596, keï protiturecké vojsko vydranco−
valo dedinu a znièilo, èo sa len dalo. Ba ako
hovoria dobové pramene, enám aj vrchné
suknice na plátno brali.
Nu, milí moji Lamaèania, dúfam, e v našom
novom daòovom systéme nám aspoò tie vrch−
né suknice ostanú. V èase pôstu a zamýš¾ania
sa nad zmyslom ivota máme nad èím duma.
Èo poviete?
Gabriela Škorvanková, historièka

Futbalový turnaj mestských èastí
V decembri sa v Petralke uskutoènil futbalo− Celodenné zápolenie ale napriek tomu stálo
vý turnaj, v ktorom si zmerali sily zástupcovia za to. Hoci sa náš tím do finálových zápasov
neprebojoval, pochvala patrí všetkým jeho
èlenom, medzi ktorými si zakopal aj starosta
Peter Šramko (viï. foto).
Vo finále sa stretla Petralka s Ruinovom −
na penalty vyhral Ruinov a 3. miesto si
v súboji so Záhorskou Bystricou vybojovali
Rusovce.
Tu sú teda výsledky:
1. Ruinov; 2. Rusovce; 3. Záhorská Bystrica;
4. Petralka.
Výsledky zápasov v jednotlivých skupinách:

Hore z¾ava: p. Masaroviè, p. Kosnáè, p. Šramko, p. Plhák, p. Suleò.
Dole z¾ava: p. Mrva ml., p. Macko, p. Kulich.

jednotlivých bratislavských mestských èastí.
Medzi nimi si, samozrejme, svaly zahriali aj
naši Lamaèania. Pod¾a slov jedného z organi−
zátorov – Juraja Rinèa – sa na turnaj prihlási−
lo neuverite¾ných 10 mestských èastí.
Chrípková epidémia si však vybrala svoju daò,
a tak napokon nastúpilo „len“ 8 MÈ.

Skupina B: Vrakuòa S. mesto Z. Bystrica Vajnory
Vrakuòa
−
3:3
1:5
0:3
Staré mesto 3:3
−
3:4
5:2
Záh. Bystrica 5:1
4:3
−
3:5
Vajnory
3:0
2:5
5:3
−
Lamaè
2:0
2:1
0:4
2:4

Lamaè
0:2
1:2
4:0
4:2
−

Skupina A:
Raèa
Ruinov
Petralka
Rusovce
FO PZ

FO PZ
0:4
2:1
2:0
7:2
−

Raèa
−
1:0
6:3
4:1
4:0

Ruinov Petralka Rusovce
0:1
3:6
1:4
−
0:2
1:2
2:0
−
7:0
2:1
0:7
−
1:2
0:2
2:7

Palièkujeme s radosou s postihnutými demi
Keï sa mi dostala do rúk knika PhDr. V. Géciovej
a PhDr. M. Švarcbacherovej s týmto názvom,
nenapadol mi vhodnejší
názov pre nasledu−
júci
èlánok.
Bude hovori
o pani Marte
Švarcbache−
rovej, ktorá je
obyvate¾kou
Lamaèa. Èasto ani
netušíme, akí vzácni
¾udia ijú medzi
nami.
A
takým

èlovekom p.
Švarcbacherová iste je. Nielen ako umelkyòa, ktorá
sa venuje, myslím, e vrcholovej ruènej práci −
palièkovaniu. Hlavne však tým, ako sa cez palièko−
vanie dostala k postihnutým deom. Zasväcuje ich
do tajov palièkovania,
èím úasne obohacu−
je ich ivot.
Pani Švarcbachero−
vá, povedzte nám,
nako¾ko je to moné
v krátkom èlánku,
nieèo o svojej práci i
zá¾ube – palièkovaní
a jeho aplikácii v
praxi s postihnutými
demi. Èo vás pri−
viedlo k palièkova−
niu? Po mame som
zdedila vzah k ruè−
ným prácam. V detstve ma však palièkovaniu

nemal kto nauèi. A poèas štúdia národopisu na
FF UK v Bratislave som spoznala pani, ktorá mi
dala základy. Tie som ïalej rozvíjala poèas štúdia a
práce v múzeu.
Je táto technika nároèná, alebo ju môe zvlád−
nu aj bený, zruèný èlovek? Viac ne zruènos je
dôleitá vô¾a a trpezlivos. So sestrou sme vypra−
covali metodiku, aby sa to mohol nauèi takmer
kadý.
Ako a kde ste sa dostali k práci s postihnutými
demi? Nie je to paradox? Èasto fyzicky ako
postihnuté deti a takáto jemná práca. Ako to
ide dohromady? Pred 30−imi rokmi bolo na
Slovensku palièkovanie na úpadku. Mysleli sme si,
e by to pomohlo aj postihnutým, aj slovenskej
¾udovej kultúre. Jeden dobrovo¾ník chodieval na
Mokrohájsku uèi postihnutých chlapcov pracova
s drevom. So sestrou nás tam priviedol a zaèali
sme s dievèatami palièkova. Pre postihnuté ruky
je to výborná rehabilitácia. Ale cvièí sa tým aj
mozog a orientácia.
Vaša práca si vyaduje ve¾ké srdce a iste neko−
neènú trpezlivos. Zrejme však
nepostrádate aj zadosu−
èinenie vo výsledkoch
detí. Ak sa èlovek deom
obetuje, oni to dokáu
oceni. Pociujete to?
Trpezlivos je Boí dar a
mám jej dos.
Èi si to deti
cenia, to nie je
podstatné.
Myslím však, e spolu rastie−
me – v palièkovaní i v ¾ud−
skosti.
A teraz trochu osobná
otázka. Dá sa palièkova−
niu nauèi aj v starobe? Nie je problém v mate−

riáli k palièkovaniu? Èo základné je k tomu pot−
rebné? Ve¾a dôchodkýò sa uèí palièkova.

Pomôcky nie sú problém. V našom DSS –
Gaudeamus na Mokrohájskej 3 rozvíjame aj komu−
nitnú rehabilitáciu. Ak má niekto o palièkovanie
záujem, môe nás navštívi v popoludòajších hodi−
nách v pondelok a v
stredu. V èipkárskej
dielni máme ve¾kú
výstavu palièkovaných
obrazov. Deti sa tešia,
ak má niekto o ich
prácu záujem.
Pani Švarcbacherová
sa venuje dvom krás−
nym veciam – umeniu,
ale aj jeho uplatneniu
v ivote postihnutých detí, ktoré príroda o mnohé
ukrátila. Nech ju jej práca aj naïalej baví a nech
krásno, ktoré vštepujete deom cez palièkovanie,
obohatí celú našu spoloènos. Srdeène ïakujem za
rozhovor.
Cecília Danišová

Prestíne ocenenie Slovak Gold u aj v Lamaèi
Ani najznalejší Lamaèania mono nevedia, e kon− diela a vysoký stupeò vloenej „intelektuálnej hod−
com minulého roka sa obyvate¾ovi tejto malej noty“.
mestskej èasti dostalo mimoriadneho uznania v Systém je urèený na presné, dlhodobé meranie
podobe jedného z najvýznamnejších slovenských priestorovej polohy, jej zmien a posunov ener−
ocenení. Ing. ¼ubomír Ondriš, CSc., prevzal 25. getických, vodohospodárskych a stavebných
novembra 2004 certifikát a Zlatú medailu Slovak diel... Znie to komplikovane. V èom spoèíva
Gold ako zodpovedný riešite¾ projektu SAV za sys− vlastne jeho význam a kde konkrétne sa u vyu−
tém na meranie náklonu ve¾kých objektov. Toto íva? − Predmetný systém je urèený pre ve¾ké sta−
zistenie nás ve¾mi potešilo, a tak sme sa rozhodli vebné diela, kde je nainštalovaná zloitá výrobná
technológia.
V tejto
¼. Ondriša oslovi s nieko¾kými
oblasti sa kladú vysoké
otázkami:
nároky na stabilitu, aby
Je to skutoène ve¾ký úspech.
nedošlo k poškodeniu
Ako ste s kolegami zareago−
zariadení alebo havárii –
vali, keï ste sa dozvedeli o
dá sa tomu predchádza
ocenení a èo pre vás zname−
dôsledným priebeným
ná? (Tešila sa aj rodina?) −
monitorovaním aj mini−
Celý tím, ktorý na projekte pra−
málnych pohybov. Systém
coval pod mojím vedením, mal
u nieko¾ko rokov funguje
rados a všetci sme cítili uspo−
v jadrových elektráròach
kojenie z dobre vykonanej
Jaslovské Bohunice a
práce. Zo strany Nadácie Slovak
Mochovce (v kadej na
Gold išlo o odborné a morálne
Prezídium
Nadácie
Slovak
Gold
udelilo
Ústavu
merania
dvoch reaktoroch) a jeho
zadosuèinenie a z toho mala
rados, samozrejme, aj manel− SAV Certifikát kvality a Zlatú medailu Slovak Gold za urèitá modifikácia je nain−
objav systému na meranie náklonu ve¾kých objektov.
štalovaná
aj
na
ka a celá rodina.
Ako prebehla samotná ceremónia? Stretli ste Nuklotróne (urých¾ovaè jadrových èastíc) v
sa aj s inými drite¾mi ocenenia? − Najprv sa Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne
konala výstava ocenených exponátov. Prišli na òu (Ruská federácia), ktorého èlenom je i SR.
aj novinári, fotografi a televízne štáby, ktoré všet− Ako dlho ste na projekte pracovali? − Výskum a
ko dokumentovali a robili rozhovory s jednotlivý− následný vývoj zariadenia trval zhruba 2 roky.
mi ocenenými. Potom nasledovala tlaèová beseda, Finanèná situácia vo vede je nároèná. Mali ste
pre svoj projekt dostatok prostried−
v ktorej sme predstavili svoje
kov? − Áno. Riešil sa v rámci
exponáty a odpovedali na
Integrovaného projektu vedy a techni−
otázky novinárov. Poobede sa
ky, financovaného MH SR a
u konalo slávnostné odovzdá−
Slovenskými elektráròami, a. s., na
vanie cien v jednotlivých kate−
ktorý boli vyèlenené 4 mil. Sk.
góriách – ocenení ich prebera−
Nemáte pocit, e ste sa stali vïaka
li z rúk Jozefa Sitka, prezidenta
oceneniu akousi „celebritou“?
Nadácie
Slovak
Gold.
Zmenilo sa nieèo? − Zatia¾ nie, ale náš
Odovzdávania sa zúèastnil
Dušan Podhorský – predseda Úradu pre normali− kolektív si urèite získal ve¾kú dôveryhodnos, èo je
záciu, metrológiu a skúšobníctvo SR − a predseda do budúcnosti dobrá vizitka. Z h¾adiska financova−
SAV Štefan Luby. Náš systém bol zaradený do nia ïalšieho výskumu ocenenie zatia¾ nemalo ve¾ký
kategórie „Špecifické produkty“, kde sa posudzo− vplyv.
vala najmä inovatívnos, výnimoènos, kvalita Aké ïalšie významné projekty ste ešte riešili? −

V Dubne som kedysi pracoval na spektrometri na
meranie èasu preletu jadrových èastíc s rozlišova−
cou schopnosou 150 pikosekúnd (10−12 s).
V polovici 80. rokov som bol tie spoluriešite¾om
pri vývoji prvej poèítaèovej siete na Slovensku.
Úspech chutí a motivuje. Ktorú métu sa chystá−
te dosiahnu ako ïalšiu? − So Spojeným ústavom
jadrových výskumov momentálne spolupracujeme
na systéme na meranie priestorových parametrov
zväzkov jadrových èastíc, vyvedených z urých¾ova−
èa Nuklotrónu. Europský výbor pre aplikované
vedy nás tie oslovil, aby sme svoje projekty pri−

Na snímke (z¾ava) predseda SAV Štefan Luby, vedúci Úradu pre nor−
malizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský a prezi−
dent Nadácie Slovak Gold Jozef Sitko odovzdávajú ocenenie zodpo−
vednému riešite¾ovi projektu ¼ubomírovi Ondrišovi (druhý sprava) a
riadite¾ovi Ústavu merania SAV Ivanovi Frollovi.

hlasovali do medzinárodnej súae o European
Information Society Technology Prize, kde víazia
3 najlepšie, ktoré sú následne aj finanène ohodno−
cované.
Na záver mi nedá nespýta sa, akú školu ste
vlastne
vyštudovali...
Vyštudoval
som
Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (terajšia STU), kde som zís−
kal široký vedomostný základ. Pre zdanlivo od¾ah−
lú problematiku jadrového výskumu bolo, samo−
zrejme, nutné priebene si dopåòa vedomosti....
K¾ukaté cestièky osudu nás niekedy privedú na
dobrú cestu. Zaelajme teda pánovi ¼. Ondrišovi
ve¾a ïalších pracovných aj osobných úspechov!
−kza−

Váení rodièia, aj vás èaká zápis
dieaa do 1. roèníka?
Srdeène vás privítame v našej škole:
v piatok 11. februára 2005 od 15.00 do 18.00 hod.
a v sobotu 12. februára 2005 od 8.00 do 13.00 hod.
 Sme škola v príjemnom prostredí Lamaèa, v blízkos−
ti sa nachádza kino a školský športový areál.
 Vyuèujeme cudzie jazyky od 1. triedy ako povinný
predmet.
 Pod¾a záujmu rodièov organizujeme školy v prírode,
plavecký a lyiarsky kurz, študijný pobyt v Anglicku.
 Škola je zapojená do projektu Infovek – vyuèovanie
formou výpoètovej techniky.
 Zapájame sa do medzinárodných projektov Socrates
a Europe @School, Unicef.
 Spolupracujeme s políciou v projekte Správaj sa nor−
málne.
 Zdravý spôsob ivota propagujeme formou projektu
Škola podporujúca zdravie a environmentálnu
výchovu Korešpondenènou školou ekológie.
 V škole pracuje koordinátor drogovej prevencie
a environmentálnej výchovy.
 Èinnos Školského klubu detí je od 6.30 hod.
do 17.30 hod.
 Vaše diea sa môe zapoji do rôznych krúkov: tvo−
rivé dielne, basketbal, futbal, anglický jazyk, tenis,
florbal, poèítaèový a taneèný krúok.
 iakom s problémami v uèení ponúkame individuál−
ny vzdelávací program.
 V škole sú zriadené uèebne chémie, fyziky, prírodo−
pisu, cudzích jazykov a hudobnej výchovy, telocviè−
ne, posilòovòa a cvièná kuchynka.
 V škole je zriadená muzeálna zbierka Izba pána uèi−
te¾a a Škola starých rodièov.
 Naši iaci sú úspešní pri prijímaní na stredné školy
a osemroèné gymnáziá.
 Jednou z najväèších výhod je nízky poèet iakov
v triedach.
Adresa školy:
Základná škola s materskou školou,
Malokarpatské námestie 1,
841 03 Bratislava − Lamaè 47

Divadlo 20. stor. na Slovensku
20. januára bola v Slovenskom
národnom múzeu na Vajanského
nábreí v Bratislave sprístupnená
výstava Divadlo 20. storoèia na
Slovensku.
Výstava predstavuje divadlo v his−
toricko−spoloèenských a umelec−
kých súvislostiach. Mapuje divadlo
od jeho vzniku a po súèasnos, ale
aj „predhistóriu“ profesionálneho

divadla a aktivity od stredoveku a po
vznik Slovenského národného divadla.
Súèasou výstavy budú divadelné
predstavenia, koncerty, prednášky,
autogramiády, scénické èítania a kul−
túrne podujatia pre deti.
Program vyvrcholí v druhej polovici
mája divadelným festivalom „Nová
dráma“. Výstava potrvá do 29. mája
2005.
Peter Šoula

Informácie Redakènej rady
Váení èitatelia,
Redakèná rada mesaèníka Lamaèan si vás dovo¾uje oboz−
námi so spôsobom prijímania príspevkov a inzercie do
nášho èasopisu.
Práve vy poznáte Lamaè najlepšie, a preto si váime
kadý príspevok – èi u ide o zaujímavé informácie, pos−
trehy, pripomienky, návrhy alebo záitky, týkajúce sa
našej peknej mestskej èasti.
Príspevky môete zasiela:
• na adresu: MÚ Lamaè, redakcia mesaèníka Lamaèan,
Heyrovského 2, 841 03 Bratislava,
• doruèi osobne priamo do podate¾ne Miestneho úradu
• alebo v elektronickej podobe zasla na e−mailovú adre−

su: katarina.zavodna@post.sk.
Uzávierka podkladov je vdy 20. deò v mesiaci – po
tomto termíne budú príspevky zaradené a do najbli−
šieho èísla. Ideálne je doda príspevok práve v elektro−
nickej podobe (e−mailom, na CD nosièi alebo diskete), ak
túto monos máte.
V prípade potreby je moné dohodnú si osobné stret−
nutie s redaktorom – kontakt: Mgr. Katarína Závodná,
tel.: 0905 /419 402, e−mail: katarina.zavodna@post.sk.
Príjem inzercie zabezpeèuje Ing. ¼ubomíra Klementisová,
tel.: 02 /64 78 00 65, klementisova@lamac.sk.
Tešíme sa na spoluprácu!
RR

Nový cenník inzercie v Lamčanovi

Alena Petáková, riadite¾ka školy

kino LAMAÈ − február 2005
5. 2. POLÁRNY EXPRES (USA),
rodinný animovaný „fantasy“ film,
èeský dabing, vstupné: 65,− Sk.
Predstavenia: 16:00 a 18:00 hod.

LAMAÈ

19. 2. DANNYHO DVANÁSTKA (USA),
akèná kriminálna komédia.
Predstavenia: 18:00 a 20:00 hod.,
vstupné: 70,− Sk.

Naši februároví jubilanti
Vo februári 2005 svoje ivotné jubileum oslávia
Lamaèania: 97 rokov: Irena Sitárová, 96 rokov:
Albeta Skupenová, 95 rokov: Mária Mikletièová,
90 rokov: Margita Martincová, Ján Janeèek,
85 rokov: Marie Hudeèková, Ruena Kuczková,
Paulína Zaková, Rudolf Baník, Marta
Niederová, Jozef Doboš, 80 rokov: Valeria
Lošonská, Anna Jandová, Ján Nosko, 75 rokov:
Janka Královièová, František Horváth, Helena
Jurišová.
Úprimne blahoeláme

Nové predajno - servisné centrum

PEUGEOT " BLUE BOX "

MIMORIADNE ZĽAVY!
Hodonínska 11, 841 03 Bratislava, tel.: 02/ 6920 3700, www.pfauto.sk

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok
streda
štvrtok
utorok, piatok

10.00 –12.00 h 13.00 –17.00 h
07.30 –12.00 h 13.00 –16.30 h
08.00 –11.00 h
nestránkové dni

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024−032/0200

Lamaèan

Súkromná ZŠ 1.−4. roèník na Malokarpatskom nám.
h¾adá upratovaèku na zníený pracovný úväzok.
Info: 02/ 64 78 03 83, 0910 969 449.
Pedikúra – ADELKA
Manikúra – Pedikúra
Pondelok, utorok, štvrtok:
Streda, piatok:
Sobota:

12:00 − 19.00 h
8:00 − 15:00 h
8:00 − 12:00 h

Otvorená aj pod¾a objednávok.
Adresa prevádzky: Heyrovského 12, BA − Lamaè,
Mobil: 0903 782 012.

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
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