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Poslanci, na slovíèko...
Ján Daniš (30)
�enatý, roèný syn Adam,
èlen politickej strany ANO,
predsedom Podnikate¾skej
komisie MÚ,
podpredseda Stavebnej
komisie MÚ.

Mobil: 0905/859 888.

Èo vnímate ako aktuálny problém v mestskej èasti
Lamaè? Mám skôr obavu z budúcnosti Lamaèa ako
samostatnej mestskej èasti. Myslím si, �e bratislavská
centralizácia, o ktorej sa dnes len pošuškáva, bude èasom
ve¾mi reálna. Dnešok je pre mòa uspokojujúci, Lamaè je v
pluse, s¾ubovaný kanál sa buduje z peòazí všetkých (a mnohí
to, bohu�ia¾, nedoceòujú), teplárne sú na 50 rokov, snáï, v
dobrých a hospodárnych rukách, lokalita Nový Lamaè je u�,
dúfam, v nezastavite¾nom procese rozvoja a na èele úradu
máme výborného starostu – naozaj musím otvorene
poveda�, �e nepoznám nikoho, kto by to robil lepšie. A to si
jeho chyby uvedomujem ve¾mi dobre, ale „hoï kameòom,
kto si bez viny“. Predstava, �e raz sa o túto útulnú mestskú
èas� prestanú stara� vlastní a nechajú ju bez peòazí a
ochrany, ma ve¾mi trápi. Snáï sa tak nikdy nestane.
Èo trápi vás osobne? ¼úto mi je dnešnej situácie (písané 12.
5.). Naše zastupite¾stvo je v celku znesite¾né. Obsahuje
pestrú zmes ¾udí. Niektorí sa vyznajú, iní sú populárni.
Niektorí sú vecní, niektorí nás svojimi debatami zdr�ia na
zastupite¾stve do polnoci. Máme medzi sebou ¾udí (a tých si
cením najviac), ktorí vidia do budúcnosti a u� dnes sa na òu
pripravujú, aby nás nezaskoèila, aby tí po nás nieèo našli. Je
to najmä škola so škôlkou a územie Nový Lamaè. Rozdelil
nás však problém, ako pou�i� peniaze, ktoré si našetrili
obyvatelia v súvislosti s ústredným kúrením. Máme asi 16
miliónov Sk. Slušná sumièka. Môj návrh, aby za tieto peniaze
išli poslanci na dovolenku, však všetci zamietli. Máme dve
riešenia. Buï všetko da� na zateplenie školy, výmenu okien a
to isté aj na škôlke (èo by mo�no ani nestaèilo), alebo da� 6
miliónov na toto zateplenie, 4 na veci, ktoré Lamaè
potrebuje (opravy chodníkov, lávka cez �eleznicu atï...).
Ostatných 6 miliónov na podporu panelákov, ktoré to so
zateplením myslia vá�ne, sú pokrokoví, moderní a múdri,
takým, ktorý netrèia v krachujúcich bytových dru�stvách a u�
si sporia na údr�bu svojich panelákov. Nie ve¾ký príspevok.
Tak do 100 tis. Sk. Je to asi 20% z ceny pri realizácii
základného zateplenia. Tak ako? Všetko na spoloèné alebo
nie? Otázka je to tak záva�ná, �e sa asi obrátime na vás
všetkých − panelákových, aby ste rozhodli.
Ako pracujete s verejnos�ou? Slabo. Na zaèiatku som si
myslel, �e ak zverejním èíslo svojho mobilu alebo mailovú
adresu, tak sa podnety len tak pohrnú a ja budem môc�
rieši� a pomáha� atï.... Za 2 roky boli 3 telefonáty. Poèul
som, �e starosta má toho denne dos�, tak mo�no a� aj ja raz
budem… Keï�e mi pridelili odbor podnikate¾ský, so
staros�ami tých pár podnikate¾ov, èo tu máme, som sa
trošku popasoval a myslím, �e sú všetci spokojní. Ale to je
predsa naša práca, preto sme kandidovali, chceli sme robi�
veci verejné a ka�dému sa to darí po svojom. Len škoda, �e
mi nikto nenavrhne odmenu. (smiech)
Ako to je a bude s podnikaním v Lamaèi? Pevne verím , �e
v podobnom duchu ako doteraz. Na zaèiatku mi bolo ¾úto,
�e nemáme ve¾ké mno�stvo podnikov, �e sa to tu nehem�í
obchodmi. �ije tu relatívne málo ¾udí a, bohu�ia¾, ešte menej
¾udí tu míòa peniaze. Preto sa tu nemô�u udr�a�
prepotrebné slu�by. Starý Lamaè (lebo a� vyrastie Nový, aj
sídlisko u� bude staré) bude, dúfam, nav�dy takéto pokojné
miesto, kde nám mno�stvo trávy, stromov, les a kopec na
poh¾ad v�dy zabezpeèia príjemný �ivot a pocit domova.      

Anica Seewaldová

Vá�ení spoluobèania,
tak, ako poèas operácie bude èlovek �a�ko hovori�, ako

sa mu dobre �ije, tak i mne je �a�ko vám vysvetli� poèas
výstavby kanalizácie, aký pekný je Lamaè. Denne riešime
problémy, ktoré sú pri takejto rozsiahlej výstavbe asi
neodmyslite¾né. Verím, �e termín ukonèenia výstavby − 30.
jún 2005 − bude dodr�aný a potom i môj príhovor bude
radostnejší. 

Ako si mnohí spoluobèania všimli, nad MÚ sa zaèala
výstavba nájomných bytov a musím týmto poprosi� najmä
spolupracovníkov o nadmernú dávku solidarity, lebo
pracovné podmienky pod zbíjaèkami sú mimoriadne �a�ké.
Viem, �e sedem bytov nie je ve¾a, ale nám to pomô�e
vyrieši� �ivotné problémy v siedmich rodinách. Na nich budú
ma� zásluhy aj títo moji spolupracovníci, ktorí denne musia
pretrpie� nepríjemný lomoz. 

Mám ve¾kú prosbu na všetkých spoluobèanov, ktorí stále
nepochopili, �e nakladanie so stavebným odpadom a
rôznymi ve¾koobjemovými a inými odpadmi z domácností je
potrebné vykonáva� tak, aby sme si neznièili vlastné �ivotné
prostredie, aby sa nad svojím poèínaním skutoène zamysleli.
Pri našom úsilí pristavi� v Lamaèi za rok do 100
ve¾koobjemových kontajnerov, èo je cca 600 m3 odpadu,
neviem zdravým rozumom pochopi�, preèo pod rúškom tmy
musí ka�dý tý�deò vzniknú� nová, prípadne opakovaná
èierna skládka. Ak si takto vá�ime vlastné �ivotné
prostredie, nemusíme sa èudova� mláde�níkom, ktorí nám
vysprejujú ka�dú èistú plochu, lebo si myslia, �e je to pekné.

Z môjho poh¾adu sú oba prístupy škodlivé a tento názor
zdie¾a i mnoho spoluobèanov. 

V predchádzajúcom èlánku som obšírnejšie opísal rozsah
pripravovaných akcií, a preto prosím všetkých, ktorí bývajú
v dotknutom území, kde sa bude realizova� jednak
kanalizácia, montova� v školskom areáli náradie pre deti a
mláde�, prípadne sa bude obnovova� náter oplotení,
opravova� výtlky, chodníky v zeleni, opravova� lavièky a
podobne, aby mali trpezlivos� a zhovievavos� pri výkone
týchto prác s urèitým doèasným zní�ením komfortu
�ivotného  štýlu. 

Záverom sa teším na športový deò v škole, lebo tak ako
v predchádzajúcich rokoch, i tento rok sa osobne zúèastním
rôznych športových disciplín.

Váš starosta

OZNAM pre  maj i te ¾ovOZNAM pre  maj i te ¾ov
motorových  voz id ie lmotorových  voz id ie l

Vá�ení spoluobèania, firma MOBILITA, s. r. o., zaèala od
1. júna 2005 s vyznaèovaním vodorovného dopravného
znaèenia pre parkovanie na miestnych komunikáciách.
Z D V O R I L O � I A D A M V Š E T K Ý C H M A J I T E ¼ O V
MOTOROVÝCH VOZIDIEL, aby boli ústretoví voèi
pracovníkom vykonávajúcim toto znaèenie a zároveò
rešpektovali prenosné dopravné znaèenie.
Vopred ïakujem za porozumenie.

Peter Šramko, starosta MÈ Lamaè

2005

MDD – sviatok všetkých detí
My, deti z materskej školy, sme sa na tento deò ve¾mi tešili.
Spolu s rodièmi sme si pripravovali a vyberali masky. Prišiel
deò s ve¾kým D. Dopoludnia sme mali karneval. Navštívil
nás pán starosta Šramko a pán prednosta Masár, ktorý nás
odfotil v plnej paráde. So spevom sme sa vydali na cestu
Lamaèom. Navštívili sme ZŠ, kde nás s úsmevom prijali a
pochválili za pekné masky a spev. Na Malokarpatskom
námestí za tónov hudby sme si zatancovali. MÚ Lamaè
spolu s Komisiou kultúry pre nás pripravili program na celé
popoludnie. Kreslili sme na chodník, povozili sme sa na
poníkoch, bolo divadielko a na záver nám zaspievali �iaci
ZŠ. Obèerstvili sme sa malinovkou, dostali sme lízatká a

balóniky èo nás všetkých ve¾mi potešilo.
Bol to pre nás krásny deò, za  ktorý vám všetkým
ïakujeme.

Vaše deti z MŠ

Nedá mi, aby som nepridala pár slov. Deti boli spokojné a
š�astné. Chcem sa touto cestou poïakova� sponzorom
TESCU Lamaè a p. Orthovi za obèerstvenie. Som ve¾mi
rada, �e sa nájdu ¾udia, ktorí takéto akcie podporia.
Ïakujeme aj Kultúrnej komisii MÈ Lamaè za deò plný
zábavy a radosti pre všetky deti z Lamaèa.

M. Pikulíková

Prebiehal u nás v Lamaèi od rána ve¾mi rušno. Od 8:00 mali
nádejné lamaèské detské spevácke hviezdy generálku.
Melódie rôznych piesní zo známej Superstar sa niesli
námestím. De�om pribudli v detskom areáli Oáza niektoré
prvky ako šmýk¾avka a húpaèky. O�il aj školský dvor, kde sa
inštalovala preliezka a šmýk¾avka ako predzves� vytvorenia
detského ihriska v zmysle koncepcie KTaŠ. Mnohé za
zapoèúvali do divadielka O babkách je�ibabkách. Tí, ktorí
chceli, sa mohli povozi� na koníkoch. Najviac sa námestie
zaplnilo o 17:00, keï sa zaèal koncert lamaèských
speváckych hviezd. Obdivovali sme hlasy našich ratolestí a
ich pohyb na javisku. Mali úspech a zo�ali potlesk.

Vystúpili i dievèatá zo skupiny Eliah, ktoré tancovali írske

tance. Po koncerte sa najskôr najmenší a potom väèší �iaci
zišli v školskej jedálni, kde mali diskotéku. 
1. júna bolo mno�stvo programu v celom meste, ale naše
námestie nebolo nièím ochudobnené. �ilo, spievalo, hralo
a tancovalo. Ïakujem všetkým, ktorí sa prièinili o tento
úspech, a najmä tým, ktorí sa venovali našim de�om.

Marta Janyšková

Mamièkám zaspievali „detské Superstars“

Nielen MDD, ale aj Deò matiek v Lamaèi oslavujeme s
patrièným nasadením. Jeho tohtoroèná oslava bola krásna
a dojímavá zároveò. 4. mája vystúpili v kine Lamaè deti zo
ZŠ aj MŠ s tancami, recitáciami i s programom „detskej

Superstar“. Refrén ob¾úbenej piesne „Kým vieš sníva�“
spievali všetky deti spoloène s uèite¾kami, dr�iac sa za ruky,
èím si získali nadšený potlesk zaplnenej sály. Ako sladkú
èerešnièku na torte dostali mamièky od de�úreniec  krásne
srdieèka, ktoré vyrobili spoloène so svojimi uèite¾kami. 
Naša vïaka za milé podujatie patrí organizátorom i
všetkým úèinkujúcim.

−kza−
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Z poslaneckej kuchyne...
Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupite¾stva
mestskej èasti Bratislava – Lamaè dòa 3. 5. 2005

Miestne zastupite¾stvo
MÈ Bratislava − Lamaè:
� berie na vedomie
kontrolu plnenia uzne−
sení s pripomienkami;
� súhlasí s vyradením
zo sledovania uznesení
è . : 5 9 / I V / 2 0 0 4 ,
144/IV/2004 bod 1,
39/IV/2005;
� berie na vedomie
predlo�enú situaènú
správu o èinnosti

okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiac
marec 2005 s pripomienkami;
� berie na vedomie predlo�enú správu
o zabezpeèovaní opatrovate¾skej slu�by za prvý štvr�rok
2005, s pripomienkami;
� schva¾uje pridelenie úèelových finanèných dotácií na
rok 2005 pre :
• Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov vo výške

10 000,− Sk;
• Základná organizácia nepoèujúcich vo výške 8 000,−

Sk;
• „Charita“ vo výške 8 000,− Sk;
• SÈK − Lamaè vo výške 8 000,− Sk;
• SÈK− Ba IV vo výške 5 000,− Sk;
• Domov penzión pre dôchod. vo výške 15 000,−Sk;
• KK Goju Kai Karate BA vo výške 15 000,− Sk;
• Materské centrum Obláèik vo výške 8 000,− Sk;
• Cech detských folklór. súborov vo výške 2 000,− Sk;
� schva¾uje úpravu rozpoètu MÈ na rok 2005
v be�ných výdavkoch zní�ením výdavkov na dotácie o 20
tisíc Sk a zvýšením výdavkov o 20 tisíc Sk na zakúpenie
tovaru v zmysle prerokovanej �iadosti ZUŠ, ktorý bude
zapo�ièaný do u�ívania ZUŠ po dobu jej pôsobenia v
mestskej èasti Bratislava Lamaè;
� ukladá prednostovi informova� poslancov Miestneho
zastupite¾stva o konaní jednotlivých akcií dotovaných
subjektov, T: priebe�ne;
� schva¾uje osobitnú sadzbu nájomného za prenájom
pozemkov na ulici Podháj 1 − 27 za úèelom prístupu k
vlastným nehnute¾nostiam cez prenajaté pozemky a
pravidelnej údr�by týchto pozemkov nájomcami, a to v
èasti predstavujúcej nevyhnutný prístup k vlastným
nehnute¾nostiam vo výške 25 % sadzby nájomného
ustanoveného v § 3 ods. 2 písm. b) VZN è. 4/2004 zo dòa
26.10.2004 a v ostatnej èasti vo výške 1,− Sk/m2/rok;
� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu dodatku k
nájomnej zmluve o prenájme pozemku pod obchodným
centrom Podháj uzavretej s f. Corvus, ktorým bude
zmluva upravená :
1. predå�ením doby nájmu na dobu urèitú do roku 2075,
pri zachovaní funkènosti objektu ako bytového domu na
troch podla�iach a nebytových priestorov na obchod a
slu�by na jednom podla�í;
2. v predmete nájmu, za úèelom zosúladenia
plánovaného stavu po vybudovaní nadstavby
so zmluvným stavom;
3. v poète úèastníkov zmluvy, za úèelom pristúpenia
spoloènosti Mone do zmluvného vz�ahu s mo�nos�ou
prevádza� príslušné èasti nájomného vz�ahu k pozemku
na budúcich vlastníkov bytov;
4. vo výške nájomného zvýšením nájomného na 2.500,−
Sk/m2 poèas doby nájmu, za úèelom kompenzácie
zmeny podmienok;
� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu darovacej
zmluvy s f. Ikores Slovakia s.r.o. na prevod pozemku
parc. è. 553/2  v k.ú. Lamaè o výmere 120 m2 do
vlastníctva mestskej èasti, bez pripomienok;
� schva¾uje do ïalšieho kola výberového konania
dvoch uchádzaèov:  1) p. Hemedi a 2) f. Bevasa, s.r.o.;
� �iada prednostu o vyzvanie vybratých uchádzaèov k
doplneniu zámerov vyu�itia objektu o detailnejšie
podklady svojich ponúk, ktoré uchádzaèi predstavia
v ïalšom kole výberového konania zaèiatkom júna 2005;
� schva¾uje 1. ukonèenie nájomnej zmluvy na zadné
priestory prevádzky kvetinárstva v Dome slu�ieb s pani
Takácsovou dohodou a uzavretie novej nájomnej zmluvy
na uvedené priestory s pani Janeèkovou, za podmienky
vyrovnania všetkých dlhov voèi mestskej èasti, ktoré z
tohto nájomného vz�ahu vznikli pani Takácsovej, a to
najneskôr do uzavretia dohody o ukonèení zmluvného
vz�ahu a novej zmluvy o nájme;

2. uzavretie nájomnej zmluvy k zadnému priestoru
prevádzky kvetinárstva o výmere cca 35 m2 s pani
Janeèkovou za úèelom prevádzkovania predajne ovocia a
zeleniny;
� schva¾uje ukonèenie nájomného vz�ahu
s p. Ladislavom Bilisicsom k nebytovým priestorom v ZŠ
na Malokarpatskom nám. dohodou, s úèinnos�ou od
15.5.2005;
� ukladá prednostovi predlo�i� na nasledujúcom
zasadnutí MZ návrh na premiestnenie prevádzky pani
Èernej do iných menších vyhovujúcich priestorov v ZŠ;
� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu zmluvného
dodatku na predå�enie nájomnej zmluvy k nebytovým
priestorom v SOA Liberta uzavretej s f. VV Design, s.r.o.,
za nasledovných podmienok :
1. predå�enie nájmu od 1.1.2005 na dobu urèitú
5 rokov, t.j. do 31.12.2009 so 6 mesaènou výpovednou
dobou ;
2. výška nájomného 600,− Sk / m2 / rok ;
3. záväzok nájomcu preinvestova� do konca roka 2005
sumu najmenej 100 000,− Sk na vybudovanie sociálnych
zariadení a zve¾adenie predmetu nájmu;
4. uplatnenie inflaèného koeficientu prenajímate¾om
bez obmedzení;
� zrušuje uznesenie MZ è. 9/IV/2005;
� schva¾uje realizáciu projektu „Leto na Rosnièke 2005“
s 10 vo¾nými vstupmi na kúpalisko Rosnièka pre deti
bývajúce alebo navštevujúce školu alebo škôlku v Lamaèi;
� schva¾uje predlo�ený návrh rámcového programu
Rozálskych hodov na rok 2005 s pripomienkami;
� berie na vedomie predlo�enú informáciu
o dopadoch VZN hl. mesta SR Bratislavy o dani
z nehnute¾nosti na rok 2005 na vybrané skupiny
vlastníkov nehnute¾ností;
� ukladá prednostovi vyzva� predstavite¾ov
regionálneho zdru�enia mestských èastí Bratislava
a ZMOS aby v legislatívnom procese v rámci
pripomienkovania i pri schva¾ovaní novelizácie zákona
NR SR è. 582/2004 Z.z o miestnych daniach presadzovali
zapracovanie a schválenie takej právnej úpravy, aby
správcami dane z nehnute¾ností boli v hl. meste SR
Bratislave mestské èasti a aby výnos tejto dane bol
príjmom ich rozpoètu;
� berie na vedomie informáciu o príprave závereèného
úètu mestskej èasti Bratislava – Lamaè za rok 2004;
� schva¾uje 1. predlo�ený návrh na pou�itie èasti
prostriedkov z úètu tepelného hospodárstva mestskej
èasti Bratislava Lamaè v objeme 6 mil. Sk za úèelom
zní�enia energetickej nároènosti panelových bytových
domov v mestskej èasti Bratislava Lamaè a pou�itie
zvyšnej èasti finanèných prostriedkov z úètu tepelného
hospodárstva za úèelom zní�enia energetickej nároènosti
objektov v správe mestskej èasti;
2. doplnenie úètu prostriedkov naakumulovaných z
dlhodobých prenájmov sumou 875 tis. Sk za uzavretie
dodatku k nájomnej zmluve s f. Corvus v zmysle
uznesenia Miestneho zastupite¾stva è. 49/2005;
3. návrh plánu investièných akcií na rok 2005 v objeme
23 894 tis. Sk s finanèným krytím z

1.1 fondu krytia kapitálových výdavkov MÈ vo
výške 8 128 tis. Sk,

1.2 úverových zdrojov vo výške 9 000 tis. Sk,
1.3 fondu rozvoja bývania vo výške 164 tis. Sk,
1.4 cestného fondu vo výške 182 tis. Sk,
1.5 nefondových prostriedkov viazaných na

kanalizáciu vo výške 1 148 tis. Sk,
1.6 nefondových neviazaných prostriedkov vo

výške 267 tis. Sk, 
1.7 prostriedkov naakumulovaných z dlhodobých

prenájmov vo výške 3 405 tis. Sk,
1.8 úètu tepelného hospodárstva MÈ vo výške

1 600 tis. Sk,
s úèelovým viazaním pou�itia prostriedkov úètu TH na
financovanie nasledovných akcií :

1.8.1 Obnova budovy na Zlatohorskej I. (strecha)
700 tis. Sk;

1.8.2 Termostatizácia obec. objektov − MŠ, kino, ZŠ
900 tis. Sk;

v nasledovnom èlenení investièných akcií :
I. Prípravná a projektová dokumentácia v celkovej
výške 3 050 tis. Sk v zmysle rozpoètu:
1. UŠ Vranèovièova ul., Malokarpatské nám. 500 tis. Sk
2. Komunikácie (Zhorínska, Cesta na Klanec) 600 tis. Sk
3. Nový Lamaè – nadradená kom. C1 300 tis. Sk
4. Dopravné preriešenie kri�ov Vranè., Hodonínska 150

tis. Sk
5. Kanalizácia 1 100 tis. Sk
6. Plynofikácia (Lamaèská, Furmanská 2.è.) 150 tis. Sk

7. Kúpalisko, projekty 250 tis. Sk
Spolu 3 050 tis. Sk

II.A Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
v celkovej  výške 14 164 tis. Sk v zmysle rozpoètu:
1. Kanalizácia (u� uhradená dotácia na prebiehajúcu

výstavbu) 4 500 tis. Sk
2. Verejné osvetlenie 500 tis. Sk
3. Výstavba bytov nad budovou MÚ 9 164 tis. Sk

Spolu 14 164 tis. Sk
II.B Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
v celkovej  výške 3 080 tis. Sk v zmysle
nerozpoètovaných potrieb:
1. Obnova múru a komunikácie na Zhorínskej ul. 600 tis.

Sk
2. Oprava pešej lávky ponad �eleznicu 1 500 tis. Sk
3. Realizácia projektu statickej dopravy 600 tis. Sk
4. Obnova budovy na Zlatohorskej II. (nové triedy MŠ)

300 tis. Sk
5. Obnova zariadenia Zdravotného strediska 80 tis. Sk

Spolu 3 080 tis. Sk
II.C Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
v celkovej  výške 1 600 tis. Sk v zmysle
nerozpoètovaných potrieb z úètu TH:
1. Obnova budovy na Zlatohorskej I. (strecha) 700 tis. Sk
2. Termostatizácia obecných objektov (MŠ, ZŠ, kino) 900

tis. Sk
Spolu 1 600 tis. Sk

III. Realizácia II. etapy KRTVaŠ v celkovej  výške 2 000
tis. Sk v zmysle rozpoètu:
1. Rekonštrukcia antukovej dráhy a atletického sektora

100 tis. Sk
2. Oprava a rekonštrukcia školskej telocviène a šatne (a�

do 2006) 500 tis. Sk
3. Obnova detského ihriska na školskom dvore pri ZŠ

Malokarp. nám. 200 tis. Sk
4. Zabezpeèenie pravidelnej údr�by revitalizovaného

areálu ZŠ 50 tis. Sk
5. Oplotenie areálu ZŠ od ul. Podháj + brána 500 tis. Sk
6. Doplnenie prvkov pre skateboarding v areáli ZŠ 200

tis. Sk
7. Obnova detského ihriska na Malokarpatskom

námestí 50 tis. Sk
8. Oprava basketbalových košov na asfalt. Ihriskách 70

tis. Sk
9. FK − obnova plochy futbalového ihriska 100 tis. Sk
10. FK − vybudovanie studne 230 tis. Sk

Spolu 2 000 tis. Sk
� ukladá prednostovi Miestneho úradu pripravi�
v spolupráci s predsedami príslušných komisií Miestneho
zastupite¾stva na nasledujúce riadne zasadnutie
Miestneho zastupite¾stva návrh podmienok a
mechanizmus èerpania prostriedkov úètu tepelného
hospodárstva ako úèelovej dotácie na zní�enie
energetickej nároènosti panelových bytových domov v
zmysle èasti B.1 tohto uznesenia;
� schva¾uje návrh na úpravu rozpoètu na rok 2005
v èlenení:
• zní�enie rozpoètu o be�né výdavky na zimnú údr�bu

vo výške 900 000,− Sk;
• zvýšenie be�ných výdavkov rozpoètu vo výške

736 000,− Sk, z toho
− 25 000,− Sk na prekládku sie�ových káblov;
− 14 000,− Sk na poplatok Dexia banke v súvislosti

s èerpaním úveru;
− 100 000,− Sk na dotáciu pre DPMB na skvalitnenie

spojenia MHD s OD Tesco;
− 597 000,− Sk na prevádzkové výdavky súvisiace

s rozširovaním priestorov MŠ;
• zvýšenie kapitálových príjmov rozpoètu vo výške

9 000 000,− Sk na èerpanie úveru 7 mil. Sk od Dexia
banky a návratnej fin. výpomoci 2 mil. Sk od mesta
Bratislavy na výstavbu bytov nadstavbou miestneho
úradu

• zvýšenie kapitálových výdavkov rozpoètu vo výške 9
164 000,− Sk na úhradu nákladov súvisiacich
s výstavbou bytov nadstavbou Miestneho úradu;

� schva¾uje
1. predlo�ený návrh riešenia umiestnenia zvýšeného
poètu detí prihlásených do materskej školy na
Heyrovského ul. è. 4 pre šk. rok 2005/06 do budovy
materskej školy na Zlatohorskej ulici, v zmysle
dojednania pod¾a záznamu zo stretnutia
zainteresovaných strán zo dòa 6.4.2005;
2. súvisiaci dopad schváleného riešenia na rozpoèet
mestskej èasti na rok 2005;
� odporúèa 1. starostovi obráti� sa na Magistrát hl.
mesta SR Bratislavy so �iados�ou o úpravu výšky podielu
z výnosu...                           (pokraèovanie na 3. strane)

LAMAÈ
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Prieskum Štatistického
úradu SR v Lamaèi
Vá�ení obèania,
v dòoch 25. mája a� 30. júna 2005 Štatistický úrad
Slovenskej republiky na základe súhlasu starostu
Lamaèa uskutoèní v 8 vybraných hospodáriacich
domácnostiach našej MÈ prieskum v rámci projektu
Zis�ovanie stavu informaèných a komunikaèných
technológií v domácnostiach  (IKT D 1−99).
Slovenská republika sa prostredníctvom ŠÚ SR zapája
do spomínaného projektu európskych štatistických
zis�ovaní, ktoré prebiehajú vo všetkých èlenských
krajinách EÚ pod¾a jednotného dotazníka a jeho
cie¾om je vytvori� spoloèný rámec na systematickú
tvorbu štatistík krajín EÚ o vybavení domácností
informaènými a komunikaènými technológiami. 
V rámci projektu bude v Bratislavskom kraji v 25
obciach sledovaných 454 vybraných hospodáriacich
domácností, z toho 8 v MÈ BA – Lamaè.
Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR
Martin Hupka poverený funkciou opytovate¾a, ktorý
je povinný preukáza� sa v domácnostiach osobitným
poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v
rámci tohto zis�ovania domácnosti poskytnú, budú
anonymné a pou�ité výluène na štatistické úèely.
Ochranu dôverných údajov upravuje Zákon NR SR è.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu
dôverných údajov zodpovedá ŠÚ SR.
Osloveným domácnostiam vopred ïakujeme za
ochotu a ústretovos�.

MÚ Lamaè

Grantové programy
Konta Orange
Cie¾om programu „Šanca pre váš región“ je podpora
konkrétnych aktivít obèanov a organizácií, ktoré
zvyšujú kvalitu �ivota v jednotlivých regiónoch
Slovenska. 2 milióny Sk budú prerozdelené medzi
projekty II. etapy,  v rámci ktorej mô�u o grantový
príspevok �iada�  obèania, zdru�enia, nadácie, obce,
školy, nemocnice a univerzity z Bratislavského,
Trenèianskeho, �ilinského a Banskobystrického kraja.
�iadosti o grantový príspevok je mo�né zasiela� do
29. júla 2005. 
Konto Orange rozdelí v grantovom programe „Dajte
priestor vašim nápadom“  4 milióny Sk na podporu
vo¾noèasových aktivít mláde�e. Cie¾om programu je
podpori� nápady a schopnosti mladých ¾udí, ktorí
plánujú v období od augusta do novembra 2005
realizova� zaujímavé kultúrne, športové, vzdelávacie,
alebo pracovné aktivity urèené pre iných mladých
¾udí. Projekty je mo�né zasiela� do 30. júna 2005, do
15:00 h. 

Bli�šie informácie sú uvedené na stránke
www.kontoorange.sk.

(dokonèenie z 2. strany) ...na dani z príjmu fyzických
osôb, v súvislosti so zvýšením výdavkov na originálne
kompetencie od 1.8.2005 kvôli zvýšeniu poètu detí
prijatých do MŠ;
2. starostovi pripravi� návrh na zmenu úèelu vyu�itia MŠ
Malokarpatské nám. 6;
� schva¾uje predlo�ený návrh na vybudovanie
chodníkov v zeleni  na urèených miestach v då�ke cca 150
bm s pripomienkami;
� súhlasí s vykonaním udr�iavacích prác v èakárni
Zdravotného strediska pod¾a návrhu alt. II
vypracovaného odd. ÚRaD v apríli 2005, ktoré
pozostávajú z vykonania opráv stavebného interiéru
èakárne ako i s nákupom nábytku a doplnkov;
� odporúèa rozpracova� ideový zámer zriadenia
kultúrno−spoloèenského a vzdelávacieho centra,
nadviaza� partnerstvá pre získanie dotácií èi financovanie
realizácie formou zdru�ených investícií;
� schva¾uje 1. odvolanie z funkcie èlenov Komisie
podnikate¾ských aktivít, verejnoprospešných slu�ieb,
dopravy a cestovného ruchu:
− p. Jána Morávka;
− p. Ing. Romana Prokeša;
− p. Gabrielu Šedovú, s úèinnos�ou od 15.3. 2005;
2. odvolanie z funkcie èlena Komisie �ivotného
prostredia, bezpeènosti a verejného poriadku:
− p. Viktóriu Sabovú, s úèinnos�ou od 1.1.2005;
3. odvolanie z funkcie èlena Komisie financií
a hospodárskej stratégie:
− p. Alojza Kri�ana, s úèinnos�ou od 1.1.2005;
4. zvolenie do funkcie èlena komisie financií a hosp.
stratégie:
− p. Andreja Vereského, s úèinnos�ou od 3.5.2005;
� berie na vedomie predlo�ený návrh na zmenu
štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veciach týkajúcich sa
ochrany nefajèiarov, obrany štátu a civilnej ochrany
obyvate¾stva bez pripomienok;
� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu dodatku è.
2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dòa
1.4.2000 v znení dodatku è. 1 zo dòa 8.7.2003 so
Slovenskou poštou, a.s. vo veci zmeny názvu
obchodného mena nájomcu a úpravy výšky nájomného
na 600,−Sk/m2/rok, s pripomienkou na doplnenie práva
prenajímate¾a uplatni� ka�doroène inflaèný koeficient;
� ukladá prednostovi pokraèova� v rokovaniach o
opätovnom zavedení sobotnej prevádzky miestnej
poboèky Slovenskej pošty, T: 21.6.2005;
� schva¾uje zvolanie verejného zhroma�denia dòa
23.6.2005 (štvrtok)  o 18.00 hod. v miestnom kine
v Lamaèi s nasledovným programom:
− poštové slu�by − pošta BA 47;
− kanalizácia – výstavba, nové projekty;
− odvoz a likvidácia odpadu – nové postupy;
− organizácia statickej dopravy na sídlisku;
− tepelné hospodárstvo (modernizácia TH spoloè−

nos�ou BES, s.r.o., prezentácia zámeru v zmysle bodu
C uznesenia MsZ è. 58/IV/2005);

− miestne dane;
− rôzne;
� schva¾uje 1. udelenie uznania za zásluhy zosnulému
p. Valentínovi Matrkovi a umiestnenie pamätnej tabule
na jeho rodný dom pri príle�itosti novembrového 25.
výroèia úmrtia;
2. zriadenie komisie pre zabezpeèenie procesu prípravy
slávnostného aktu, v zlo�ení:
− p. Matilda Müllerová;
− Mgr. Marta Janyšková;
− Ing. Daniel Valentoviè, CSc.;
− Ing. ¼ubomíra Klementisová;
− Ing. Kvetoslava Ondrejièková;
− Mgr. O¾ga Keltošová;
� ukladá prednostovi preveri� súlad VZN mestskej èasti
Bratislava− Lamaè è. 1/2003 o podmienkach dr�ania psov
so zákonom NR SR è. 282/2002 Z.z. v platnom znení a
predlo�i� správu o záveroch preverovania spolu s
návrhom na aktualizáciu plôch vyhradených na venèenie
psov na nasledujúce riadne zasadnutie MZ, T:
21.09.2005;
� ukladá prednostovi zabezpeèi� aktualizovanie
lamaèskej internetovej stránky, prija� konkrétne
opatrenia v zmysle pripomienok, T: 21.9.2005;
� schva¾uje udelenie mimoriadnej odmeny
poslankyniam Mgr. Marte Janyškovej a Márii Pikulíkovej
za aktívnu èinnos� v kultúrnej oblasti;
� berie na vedomie predlo�ené informácie: a/
informácie starostu; b/ Urbanistická štúdia Lamaè – Staré
záhrady; c/ správa o plnení uznesení MZ; e/ obnova
budovy MŠ na Zlatohorskej; f/ kanalizácia;  g/ pošta BA

47; h/ mestské lesy; i/ mestské pozemky na Zeèáku; j/
správa Duspamy k poh¾adávkam MÈ; k/ správa o súdnych
sporoch; l/ nadstavba; m/ nórsky fin. mechanizmus; n/
poslanecké dni;
� schva¾uje poskytnutie dotácie vo výške do 100 000,−
Sk Dopravnému podniku mesta Bratislavy za úèelom
skvalitnenia spojenia MHD medzi MÈ Lamaè a OD Tesco
Lamaè, a to na zabezpeèenie zachádzania linky è. 63 k
OD Tesco Lamaè v oboch smeroch od 1.7.2005;
� poveruje starostu a prednostu k rokovaniam s DPMB
o úprave koncepcie linky è. 38 za úèelom zabezpeèenia
spojenie Segnáre –    Tesco Lamaè obojsmerne;
� podporuje zapojenie mestskej èasti Bratislava− Lamaè
do projektu DRT – „call link“;
� berie na vedomie informácie predlo�ené riadite¾om
DPMB Ing. Zacharom a pracovníkom DPMB p. Weiglom
s pripomienkami.

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupite¾stva
mestskej èasti Bratislava – Lamaè dòa 16. 5. 2005

Miestne zastupite¾stvo MÈ Bratislava − Lamaè:
� schva¾uje 1. zmenu èasti B.1 uznesenia MZ
è. 58/IV/2005 s novým znením nasledovne:
„Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Bratislava – Lamaè
schva¾uje pou�itie èasti finanèných prostriedkov z úètu
tepelného hospodárstva za úèelom zní�enia energetickej
nároènosti objektov v správe mestskej èasti nasledovne:
v roku 2005, resp. pred ukonèením modernizácie
tepelného hospodárstva najviac v objeme 2 mil. Sk a v
roku 2006, resp. po ukonèení modernizácie tepelného
hospodárstva v objeme zostávajúcich finanèných
prostriedkov.“;
2. zmenu èasti C. uznesenia MZ è. 58/IV/2005 s novým
znením nasledovne:
„Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Bratislava – Lamaè
ukladá prednostovi v spolupráci s predsedami komisie
financií a komisie podnikate¾ských aktivít pripravi� na
nasledujúce zasadnutie miestneho zastupite¾stva preh¾ad
potrieb a finanèných po�iadaviek na zní�enie
energetickej nároènosti objektov v správe mestskej èasti
a ostatných objektov napojených na tepelné
hospodárstvo mestskej èasti a prínos ich realizácie pre
mestskú èas� a jej obyvate¾ov.“.

Oznam MÚ

Verejné zhroma�denie
v kine Lamaè
Vá�ení obèania, dòa  23. júna 2005 (štvrtok)
sa o 18:00 hod. v miestnom kine v Lamaèi
uskutoèní verejné zhroma�denie
s nasledujúcim programom:
� poštové slu�by − pošta BA 47;
� kanalizácia – výstavba, nové projekty;
� odvoz a likvidácia odpadu – nové postupy;
� organizácia statickej dopravy na sídlisku;
� tepelné hospodárstvo (modernizácia TH

spoloènos�ou BES, s. r. o., prezentácia zámeru
v zmysle bodu C uznesenia MsZ è. 58/IV/2005);

� miestne dane;
� rôzne.

Vaša úèas� je vítaná.

Najbli�šie zasadanie MZ
Dovo¾ujeme si všetkých obèanov informova�, �e najbli�ší
termín zasadania Miestneho zastupite¾stva MÈ BA−Lamaè sa
presúva na 21. jún 2005.
Ïakujeme za pochopenie.

Poslanecké dni
Vá�ení obèania,
v rámci projektu „Poslanecké dni“ vám budú v daných
termínoch k dispozícii v�dy dvaja poslanci MZ. Poslanecké dni
sa uskutoèòujú ka�dý posledný pondelok v mesiaci
v zasadaèke Miestneho úradu na Heyrovského ul. è. 2.
Najbli�šie termíny sú:
• v pondelok, dòa 30. mája 2005 od 16 h. do 17 h., 
poslanci: Mária Pikulíková − èlenka Komisie pre veci sociálne,
zdravot. a bytové a Kom. kultúry;
Ing. Daniel Valentoviè – predseda Komisie verej. poriadku,
�ivot. prostr. a bezpeènosti;
• v pondelok, dòa 27. júna 2005 od 16 h. do 17 h., 
poslanci: RNDr. Dušan Akantis – zástupca starostu, èlen
Miestnej rady;
Ján Daniš − predseda Komisie podnikate¾ských aktivít,
cestovného ruchu a dopravy;
• v pondelok, dòa 25. júla 2005 sa Poslanecké dni
nekonajú.,
• v pondelok, dòa 29. augusta 2005 sa Poslanecké dni
nekonajú.,
• v pondelok, dòa 26. septembra 2005 od 16 h. do 17 h.,
poslanci: Mgr. Marta Janyšková − predsedkyòa Komisie pre
školstvo, kultúru a vo¾ný èas;
Mgr. O¾ga Keltošová − èlenka Komisie pre veci sociálne,
zdravotnícke a bytové;
• v pondelok, dòa 31. októbra 2005 od 16 h. do 17 h.,
poslanci: Ing. ¼udovít Luèeniè – predseda Komisie výstavby,
územ. rozvoja a regionálnej politiky,
Ing. Jaroslav Mrva −  èlen Miestnej rady a Komisie financií a
hosp. stratégie,
• v pondelok, dòa 28. novembra 2005 od 16 h. do 17 h.,
poslanci: Ing. Mgr. Radoslav Olekšák − predseda Komisie
financií a hosp. stratégie,
Ing. Kvetoslava Ondrejíèková − èlenka Miest. rady a Kom.
financií a hosp. stratégie,
• v pondelok, dòa 26. decembra 2005 sa Poslanecké dni
nekonajú.

Peter Šramko, starosta 



Informácia o odvoze ve¾korozmerného odpadu (VRO)
Slu�by odvozu a likvidácie VRO pre bratislavské obvody
boli zriadené pre obyvate¾ov, ktorí nemajú mo�nos�
takýto odpad odviez� na zberný dvor. Ide o odpad, ktorý
nemô�e z rôznych dôvodov odviez� ani smetiarske auto.
Z tohto dôvodu je uvedený VRO odvá�aný osobitne,
v�dy v konkrétny deò. 
Zber VRO v MÈ Lamaè vykonáva firma O. L. O. ka�dý
štvrtok, preto je potrebné, aby tento odpad obèania
vykladali v stredu veèer na urèené miesta.
Ka�dé zberné miesto bude oznaèené vidite¾ným
spôsobom, t. j. informaènou tabu¾ou „Miesto
vyhradené na zber ve¾koobjemového odpadu
z domácností“.
Zoznam zberných miest:
Na Barine 13−15 – v mieste kontajnerových stojísk;
Podlesná – za kotolòou ved¾a gará�í SBD;
Bakošova 28 – oproti na parkovisku pri kontajneroch;
Heyrovského 13 – pri stojisku kontajnerov;
Studenohorská 89 – oproti na parkovisku;
Heyrovského 8 – oproti kontajnerom na parkovisku;
Studenohorská 36 – pri kontajneroch;
Studenohorská 20 – pred kotolòou;
Studenohorská 3 – 5 – v mieste kontajnerového stojiska,
t. j. pri kontajneroch;

Studenohorská 31 – v mieste kontajnerového stojiska,
t. j. pri kontajneroch;
Studenohorská 17 − 15 – v mieste kontajnerového
stojiska, t. j. pri kontajneroch;
Vranèovièova 7 – stredový pás;
Vranèovièova 86 – stredový pás pri otoèke autobusov
è. 30, 35, 63;
Borinská – za kostolom pri kontajnerovom stojisku pri
telekomunikáciách;
Cesta na Klanec – na rohu kri�ovatky;
Rajtáková – Rozálska – na rohu kri�ovatky (momentálne
je na tomto mieste umiestnený stavebný materiál);
Povoznícka – na rohu kri�ovatky s Kunerádskou pri trati;
Zidiny – oproti rodinnému domu è. 3;
Pod Zeèákom 51 – na rohu kri�ovatky pri kontajneroch;
Pod Zeèákom 68 za posledným rodinným domom.
Ve¾korozmerným odpadom mô�e by�:
èalúnený a drevený nábytok, chladnièka, práèka,
televízor, okná, dvere, pneumatiky, autobatérie, drobný
stavebný materiál vo vreciach do 20 kg.
Ve¾korozmerným odpadom nemô�e by�:
lístie, tráva, burina, konáre zo stromov, uhynuté zvieratá
a iný biologický a organický odpad. 

MÚ Lamaè

Lamaèan Juraj Vachálek majstrom Slovenska v bedmintone
Popri futbale a karate je bedminton športom, ktorý robí
mestskej èasti Lamaè dobré meno. �iak ôsmej triedy ZŠ
na Malokarpatskom námestí v Lamaèi, Juraj Vachálek,
dosiahol výnimoèný úspech. O bedmintone v Lamaèi, aj
o peknom športovom úspechu �iaka našej školy, som sa
porozprával s trénerom Filipom Guldanom a �iakom
Jurajom Vachálkom.
Pán tréner, èo sa v súèasnosti deje v lamaèskom
bedmintone?
− U� 28 rokov vediem
prípravu bedmintonistov na
lamaèských školách. Po
nieko¾kých neúrodných
rokoch sme teraz nadviazali
na skvelú, úspešnú históriu
tohto športu v Lamaèi.
Èo vlastne dosiahol náš
�iak?
− V apríli, na posledných
majstrovstvách Slovenska,
získal Juraj Vachálek zlatú
medailu a prvé miesto v
kategórii starších �iakov.
Predstavte nám bli�šie
vášho športového
zverenca.
− Juraj zaèal s bedmintonom
ako štvrták pred piatimi
rokmi. V tejto sezóne urobil
výrazný výkonnostný
vzostup. Dostal sa medzi
slovenskú špièku starších
�iakov. Postupne sa
prebojoval a� na 4. miesto
sú�a�e Grand Prix, na ktorej
sa tohto roku zúèastòuje asi
150 chlapcov. Doteraz
nevyhral �iadny celoslo−
venský turnaj. Práve preto
bolo jeho ví�azstvo na
majstrovstvách SR ve¾kým,
ale aj príjemným prekvapením.
Juraj, ako hodnotíš svoj úspech?
Bedminton ma baví, lebo je to dynamický a zároveò

technický šport. Na majstrovstvách bol pre mòa naj�a�ší
finálový zápas  s Masarikom z Trenèína. Bol som na
pokraji prehry. Po vyrovnanom priebehu som prvý set
prehral a v druhom mal môj súper za stavu 12 : 11
dokonca matchball. Podarilo sa mi ho odvráti�, set
vyhra� 13 : 12 a potom aj rozhodujúci tretí set 11 : 7.
Z rozhovoru s trénerom a �iakom som sa ïalej dozvedel,
�e Vachálek k zlatej vo dvojhre pridal ešte bronzovú vo

štvorhre spolu
s Kuchynáøom a ïalšiu zlatú
medailu ako èlen �iackeho
dru�stva TJ Spoje Bratislava.
Toto dru�stvo zví�azilo v
kategórii zmiešaných
dru�stiev.
Na záver som sa ešte
trénera opýtal na situáciu
v bedmintonovej príprave
na školách v Lamaèi a na
súèasné problémy.  
− V tomto školskom roku
prebieha v Lamaèi
bedmintonová príprava na
oboch školách v celkovom
rozsahu 12 hodín tý�denne
a zúèastòuje sa jej vyše 30
detí. V posledných rokoch je
v Lamaèi èoraz �a�šie nájs�
talentovaných športovcov,
preto�e tu poklesol poèet
detí. Do prípravky sa hlási
cca 90 % dievèat, èo je ïalší
problém. Preto by sme
uvítali, keby sa nám
prihlásilo nieko¾ko šikovných
chlapcov vo veku 9 – 10
rokov.
Trénerovi pánovi Filipovi
Guldanovi a jeho asistentom
prajeme ešte ve¾a trpezlivosti
pri práci s de�mi a našim

�iakom viac podobných úspechov, ako dosiahol Juraj
Vachálek.

Peter Malík

Èriepky z histórie Lamaèa
Èasto poèujeme „slogan“ o opakujúcej sa histórii.
Aktuálnos� jeho tvrdenia vyplýva aj z nedávnych
osláv, raz zatracovaných a zasa opä� vynášaných
do nebies. 60 rokov nie je ve¾a ani málo. Vojna sa
skonèila a kým v mnohých štátoch oslavovali
svojich hrdinov, my sme tých našich poslali do
väzení a do nenávratna. 
V�dy nás niekto do nieèoho tlaèil. Pekná
výhovorka, ale ako by zaznela tým, ktorých mená
sa ocitli pred kostolom na ståpe padlých v druhej
svetovej vojne a ich rodinám? História je potvora,
nedá zabudnú� a aj preto radi dávame hrubé èiary
za minulos�ou, aby za nimi nebolo vidie� naše
zlyhanie. Dnes u� �ije málo skutoèných
pamätníkov tej doby, ktorí by bez falošnej
sentimentality zhodnotili tragédiu vtedajších èias. 
O skreslených poh¾adoch dneška svedèia aj besedy
mladých historikov o mo�nostiach zastavi�
Nemecko v expanzii a o postavení Slovenska v
tejto tragédii. Toto zamyslenie ma vedie k ïalšej
nezrovnalosti. Nepochopenie kontinuity histórie v
štatistickej roèenke SR posunulo prvú zmienku o
našom území dnešného Lamaèa z roku 1291 na
rok 1540. Ako je to mo�né? Opisovaním a
nepochopením. Neèudujme sa, �e dnes sa musíme
tvrdo hlási� o svoje územie pri znovuzrodení
územného plánu mesta Bratislavy.  
Profesor Húšèava vo svojej publikácii "Dejiny
Lamaèa" nechcel naznaèi�, �e Lamaè vznikol a� s
príchodom Chorvátov na naše územia, ale chcel
poukáza� na fakt, �e doosíd¾ovanie našej lokality
ju opä� postavilo do radu rozkvitajúcich èastí
Bratislavy. Zvláštne postavenie Lamaèa spoèívalo
hlavne v jeho pripojení k nej za doby richtára
Jakuba (1280 – 1291). Územie sa rozliehalo nielen
v dnešnom chotári Lamaèa. Bolo to omnoho
rozsiahlejšie územie, ktoré richtár Jakub dostal.
Niet však sporu o tom, �e chotár dnešného
Lamaèa v obci Sellendorf, èi Hellendorf, neskôr
menovanej aj Blumenau, èi Plumnow bol. Ani
Bratislavu nik nevyhlasuje za štyri mestá, keï sa jej
územie menovalo Presalauspurch, Breslaw,
Prešporok, èi Pozsony. Územie dnešnej Bratislavy
sa popritom pohybovalo v omnoho väèších
chotárnych dimenziách ako územie samotného
Lamaèa. 
Neuème preto históriu našej mestskej èasti
skreslene tých, ktorí v nej �ijú, ktorí sa tu
nenarodili a nepoznajú ju. Naši potomkovia,
neza�a�ení našimi predstavami o vlastnej malosti,
raz budú potrebova� pre turistický ruch i pre
vlastnú identitu pozna� fakty neskreslené obavami
o momentálny názor "tých tam hore". Existujú
štúdie o prvej zmienke i o symboloch našej
mestskej èasti. To, �e sa nenašli peniaze na ich
vydanie, je v dnešnej dobe viac ako jasné − veï nie
je ani na potrebnejšie veci. Prvá zmienka o osade
na území dnešného Lamaèa je z roku 1291 a nie
je to domnienka, ale fakt potvrdený archívnymi
materiálmi. Druhým nepresným údajom je
samotné patrocínium kostola svätej Margity.
Kostol bol zasvätený svätej Margite
Antiochijskej a nie svätej Margite Uhorskej. Prvá
zmienka o kostole je v kanonickej vizitácii z
roku 1397, ktorá je ulo�ená v archíve
Ostrihomskej kapituly, kde je spomínaná svätá
Margita. Margita Uhorská bola vyhlásená za svätú
o 300 rokov neskôr, a tak je jasné, �e patrocínium
nášho kostola je zasvätené svätej Margite
Antiochijskej. Ïalšie skreslenie histórie, ako to so
štyrmi dedinami, spôsobilo, �e patrocínium je
jedno a obraz na kostole druhé. Na òom je toti�
svätá Margita Uhorská so svojimi znakmi. 
Prestaòme u� krivi� vlastnú históriu, nech sa
akoko¾vek, v bona fide, v minulosti interpretovala
a dr�me sa faktov. Logika, etika i filozofia nás
uèia, �e pravda nie je zlá a lo� je odhalite¾ná.
Najhorším ¾udským výmyslom je polopravda, lebo
tá nie je ani dobrá, ani ¾ahko odhalite¾ná a je
prameòom väèšiny zla. Nedr�me sa preto
poloprávd, ale hodno�me fakty pod¾a ich
skutoènej hodnoty a nie pod¾a ich poplatnosti
dobe a vlastnému prospechu.            

Gabriela Škorvanková, historièka
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Komu patria prostriedky z tepelného hospodárstva?
Ekonomická teória je jednoznaèná. Zisk, ktorý
vyprodukujú výrobné prostriedky, patrí jednoznaène
majite¾ovi výrobných prostriedkov. Inými slovami, zisk,
ktorý vyprodukovalo naše tepelné hospodárstvo, patrí
všetkým obèanom našej MÈ. Úvaha o tom, aby sa zisk
z tepelného hospodárstva vrátil medzi vás obèanov –
odberate¾ov tepla, je tak isto nezmyselná ako
po�iadavka, aby nám napríklad elektrárne a plynárne
priamo vracali vyprodukovaný zisk, preto�e sme
odberatelia elektriny a plynu. 
Ïalšia vec, ktorá nás na týchto úvahách zará�a, je
absencia akýchko¾vek kritérií a zmysluplného
zdôvodnenia, ako by sa mali tieto prostriedky
prerozde¾ova�, èi u� z èasového alebo vecného
h¾adiska. Keby sa táto úvaha o prerozdelení 6 miliónov
korún uskutoènila, pod¾a jednoduchej matematiky to
vychádza asi 1.000,− Sk na jedného obyvate¾a
panelového domu – odberate¾a tepla, t. j. obèanov
Lamaèa by sme rozdelili na dve skupiny,  a to na
obèanov, ktorí by dostali tisíckorunový dar a na
obèanov, ktorí by nemali mo�nos� uchádza� sa o tento
finanèný dar zo spoloèných prostriedkov MÈ Lamaè.
Toto všetko pred nami otvára ïalšie otázky − budeme
poskytova� tento dar aj neplatièom, aj tým majite¾om,
ktorí tu nebývajú, len byty prenajímajú, aj tým, ktorí sa
ods�ahovali pošleme peniaze, aby si zateplili svoje
nové bydlisko – veï tie� to teplo odoberali?
Treba si uvedomi� jednu skutoènos� − v tomto prípade
sa nejedná o zúètovanie zálohových platieb za teplo,
ale o prerozde¾ovanie zisku, ktorý patrí nám všetkým.
Je zará�ajúce, �e tí, ktorí vám tieto mo�nosti ponúkajú,
si neuvedomujú, �e uvedených 70−80 tis. Sk na jeden
bytový dom nepredstavuje významnú sumu k serióznej

realizácii zateplenia, ktorá odhadom vychádza na cca.
2,5 mil. Sk. Z toho jednoznaène vyplýva, �e vám tieto
uvedené prostriedky a� tak ve¾mi nepomô�u, ale suma
6 mil. Sk bude ve¾mi chýba� našej MÈ pri realizácii
zateplenia základnej školy, materských škôl a ïalšieho
obecného majetku, na ktorých tepelnú prevádzku sa
skladáme my všetci. Verte nám, �e ani tých
naakumulovaných 16,5 milióna korún urèite nebude
staèi� na realizáciu zámerov mo�ného riešenia
energetickej nároènosti objektov v správe MÈ. 
Pomoc obèanom – odberate¾om tepla – vidíme hlavne
vo vypracovaní typovej projektovej dokumentácie na
zateplenie jednotlivých typov panelových domov, s
dôrazom na odha¾ovanie mo�ných systémových resp.
skrytých chýb. Táto projektová dokumentácia potom
mô�e slú�i� pri vybavovaní �iadostí o dotácie zo strany
Fondu rozvoja bývania resp. vybavovaní úverov,
prièom MÈ by mala by� nápomocná pri týchto
aktivitách. 
Pri nami navrhovanom riešení bude zále�a� len na
jednotlivých skupinách vlastníkov bytov, ako budú
pristupova� k mo�nému vyu�ívaniu projektovej
dokumentácie. Uvedeným spôsobom by sme mohli pri
ove¾a ni�šej finanènej nároènosti dosiahnu� vyšší efekt
úèinnosti týchto vynalo�ených prostriedkov. 
Tým, �e projektová dokumentácia bude vlastníctvom
MÈ, nemô�e vzniknú� �iadna polemika o rozde¾ovaní
obèanov na tých, ktorí majú nárok na poskytnutie
dotácie na zve¾adenie si svojho súkromného majetku a
na tých, ktorí tento nárok nemajú. 

¼udovít Luèeniè, poslanec MZ
Dušan Akantis, poslanec MZ 

Lamaè ponúka partnerstvo
podnikate¾om, nadáciám, neziskovým organizáciám
v oblasti podpory ¾udských zdrojov s dôrazom na
adaptáciu a modernizáciu systému zamestnanosti,
vzdelávania, odborného výcviku a vzdelávacích
programov a tie� v súlade s programami zameranými
na prácu s mláde�ou, informatizáciu spoloènosti alebo
zlepšenie cezhraniènej spolupráce. 
V tejto súvislosti pripravujeme projekt s cie¾om zriadi�
a prevádzkova� vzdelávacie a vo¾noèasové centrum a
vyu�i� pritom mo�né finanèné zdroje vrátane fondov
EU. Centrum je plánované umiestni� na Vranèovièovej
ulici a to zrekonštruovaním objektu bývalej pošty a
po�iarnej zbrojnice. 
Bli�šie informácie Vám poskytne referát územného
plánu a referát kultúry, športu a vo¾ného èasu.
objekt bývalej pošty a po�iarnej zbrojnice na
Vranèovièovej ulici
Prosíme Lamaèanov, ktorí majú staré fotografie

objektu po�iarnej zbrojnice v pôvodnom vzh¾ade
s ve�ou, aby ich zapo�ièali miestnemu úradu.
(obratom vrátime) MÚ Lamaè

Recepty a rady pre šikovné ruky
Milé èitate¾ky, milí èitatelia,
prinášame vám v poradí u� druhé Recepty a rady pre
šikovné ruky. Do našich záhrad koneène zavítalo letné
poèasie, preto sa mô�eme necha� inšpirova� aktuálnou
a ve¾mi zdravou
zeleninou... špenátom.
Ak sami poznáte dobrý
recept alebo návod, o
ktorý sa chcete podeli�,
neváhajte a zašlite nám
ho na adresu:
Redakcia mesaèníka
Lamaèan, MÚ Lamaè,
Heyrovského 2, 841
03 Bratislava.
Zelená sa zelená
alebo „Co takhle dát
si špenát!“

�ABÁK
U� z názvu mo�no
tuši�, ako bude pokrm
vyzera�. No, ako zelená �aba. Ale tá chu�! Jednotka s

hviezdièkou.
Potrebujeme: O,5 kg špenátu, bešamel (5 dg masla,
cibu¾a, hladká múka, mlieko), 3 vajcia, 3−4 strúèky
cesnaku, so¾, mleté èierne korenie, detskú krupicu

pod¾a potreby.
Špenát sparíme, zmixujeme,
pridáme bešamel, �åtky, so¾,
prelisovaný cesnak, korenie,
detskú krupicu a sneh z bielkov.
Peèieme lievance.

ŠPENÁTOVÉ HALUŠKY
Sparený špenát  (1/3) na jemno
posekáme, pridáme hladkú múku
(2/3), 1 vajce, so¾ a to¾ko mlieka,
aby vzniklo haluškové cesto.
Vyvaríme halušky. Na masle
speníme cibu¾u, pridáme na
kocky nakrájanú šunku, 2
obdå�niky taveného syra a
necháme rozpusti� na miernom
ohni. Zmiešame s uvarenými

haluškami. −cd−

Dôvod k smútku
Ako ¾ahko sa vyzradí tajomstvo jedného �ivota.
Prechádzala som po ulièke, kde v domèeku bývala u�
staruèká pani. Na bránke viselo parte. S jej menom…
Pri blízkom kontajneri le�ali ve¾ké igelitové vrecia
s rozhádzaným obsahom. Asi príbuzní vyprázdòovali
skrine a bezdomovci sa potešili príle�itosti
prehrabáva� sa v cudzích veciach. Veï, èo ak sa tam
nájde zabudnutý peniaz.
Zastala som nad týmto nekrológom z látok. Vedela
som si �ivo predstavi�, aká bola stará pani spokojná,
�e má plné skrine šatstva, �e si má èo obliec�. Veï to
boli všetko pekné, moderné i drahé veci, keï si ich
kúpila. Odvtedy však prešli, usudzujem, desa�roèia.
Látky i strihy zostarli, vyšli z módy, ale pocit, �e je
šatstvom dobre zabezpeèená, asi dávali starej pani
�ivotný pocit istoty.
Boli to háboèky, aké nechceli ani bezdomovci
a príbuzným nestáli za to, aby si ich, hoci z piety,
ponechali. Veï dnes nik neprešíva zo starého nové,
nik nepotrebuje záplaty. Nik nepotrebuje, tak sa mi
vidí, ani spomienky, iba èo sa vyzradilo, vïaka
bezdomovcom, tajomstvo jednej skrine. Èi vlastne aj
jedného �ivota?

(seew)

J. S. Bach − Slovensko 2005
Vo štvrtok 28. júla 2005 sa o 19:00 h v lamaèskom
Kostole sv. Margity uskutoèní pri príle�itosti osláv
255. výroèia úmrtia J. S. Bacha koncert „Kto len na
Boha sa spolieha“. Bli�šie informácie o podujatí vám
sprostredkujeme v najbli�šom èísle Lamaèana.

Komisia kultúry, MÚ Lamaè

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 5

Ohlas na rúbanie stromov v
Lamaèi. Rozhovor s predsedom
Komisie pre �ivotné prostredie
Ing. Danielom Valentovièom
Preèo nesúhlasili obèania s jarným výrubom
stromov?
− Stromy sú ve¾mi citlivá zále�itos�. Nechali sme si
spracova� štúdiu zelene v Lamaèi, kde ka�dý strom
bol diagnostikovaný a zanesený do mapy, a tak
máme presný preh¾ad o tom, aký stav zdravia
stromov je. Vieme i to, ako zeleò optimálne
upravova�. Ak chceme nejaký strom vyrúba�, musíme
ma� vá�ny dôvod.
Èo je vá�ny dôvod pre vyrúbanie stromu?
− Napríklad to, ak strom koreòmi ohrozuje budovu,
kanalizáciu, je práchnivý, prípadne chorý.V komisii sú
¾udia, ktorí majú zodpovedajúce vzdelanie −
napríklad pán  Hybký bol v Lamaèi poslancom  v
Komisii  �ivotného prostredia, študoval lesníctvo, pán
Greguš  skonèil špecializovanú školu − parkovníctvo.
Usilujeme sa pracova� najlepšie, ako vieme. Ak
dostaneme petíciu, �e treba vyrúba� ten a ten strom,
urobí sa to po starostlivom zvá�ení a ihneï sa nájdu 
kritici. Nás teší, �e ¾udia majú radi stromy a bránia
ich. 
Ko¾ko stromov padlo tohto roku?
− Èíslo spamäti neviem, ale v�dy sa zva�uje, èo urobi�.
Musíme posúdi�, èi vyrúbanie nespôsobí väèšiu
škodu ako ú�itok  Napríklad, pri škole korene
stromov  ohrozovali kanalizáciu.
Je v poriadku, ak ¾udia pod¾a svojich predstáv
vysádzajú stromy?
− ¼udia èasto vysádzajú stromèeky husto na malej
ploche, tie vyrastú a zrazu koruny nemajú priestor,
tienia bytom a nám prídu �iadosti o vyrúbanie, hoci
sú stromy zdravé a pekné. Obèania sú potom
nespokojní, �e nechceme rúba�, nemáme zákonný
dôvod. Stáva sa, �e ¾udia stromy orezávajú a nevedia,
�e pod¾a zákona mô�u dosta� ,,slušnú“ finanènú
pokutu. Bolo by vhodné, aby obèania v dobrej vôli
ani nevysádzali, ani nerúbali stromy svojvo¾ne.
Odborníci na miestnom úrade radi poradia, èi a aký
strom vysadi� na danom mieste. Sadi� kríèek nieko¾ko
metrov od panelového domu je v poriadku,  vysadi�
napr. platan  nie, lebo jeho koreòový systém mô�e
naruši� aj �elezobetón domu.

Anica Seewaldová

MÈ Lamaè sa prezentuje
Po tom, èo naša MÈ vydala poh¾adnicu o Lamaèi,
bola pred nedávnom vytlaèená o Lamaèi aj
skladaèka. V nej sa hovorí o histórii obce Lamaè,
ale materiál dokumentuje najmä súèasnos� –
spojenie starej a novej èasti . Návštevník našej MÈ
sa v nej dozvie o spôsobe dopravy do Lamaèa, o
okolitej prírode, slu�bách a rôznych aktivitách,

ktoré mô�u zauja� a MÈ prezentova�. Skladaèka je
doplnená výsti�nými farebnými fotografiami z
histórie aj súèasnosti. Unikátna je historická
fotografia, na ktorej niet ani stopy po sídliskách v
Lamaèi a Dúbravke. Skladaèka je dostupná zdarma
na MÚ.

−cd−
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Ako sa správajú naši senioriBezplatná právna poradòa
a bezplatné meranie krvné−
ho tlaku, cukru a tuku v krvi
Bezplatnú právnu poradòu aj obyvate¾om Lamaèa
poskytuje JUDr. Bartúnková ka�dý mesiac
v priestoroch Sekretariátu územného spolku SÈK
Bratislava IV., ul. Kpt. Rašu è. 2, 841 01 Bratislava
(Dúbravka, druhá ulica za Domom kultúry).
Najbli�ší termín je 15. júna 2005 (streda) od
17.00 hod.
Bezplatné meranie krvného tlaku, cukru a tuku v
krvi je urèené najmä pre dôchodcov, ale i ostatných
záujemcov. Meranie sa realizuje v priestoroch
Sekretariátu územného spolku SÈK Bratislava IV., ul.
Kpt.Rašu è. 2, 841 01 Bratislava spravidla ka�dý
druhý utorok v mesiaci od 8:00 do 9:00 hod.
(merania v�dy na laèno).
Najbli�šie termíny: 
24.mája 2005 – 8:00 hod.;
7.júna 2005 – 8:00 hod.;
21.júna 2005 – 8:00 hod..
Na cestu z Lamaèa do Dúbravky je najlepšie vyu�i�
autobus è. 35.
V letnom prázdninovom období (júl, august) budú
tieto aktivity pozastavené a pokraèova� budú od
septembra 2005. 

¼ubomír Malík, riadite¾ SÚS SÈK, Bratislava IV.

Agentúra osobnej asistencie
Osobná asistencia je pomoc pre obèanov so
zdravotným postihnutím pri tých èinnostiach, ktoré
z dôvodu postihnutia nemô�u robi� alebo pri nich
potrebujú pomoc. Ponúkame vám pomoc pri h¾adaní
a sprostredkovaní osobných asistentov.
Poskytujeme rozsiahle sociálne poradenstvo pre
obèanov s �a�kým zdravotným postihnutím. Sídlime v
bezbariérových priestoroch. Neváhajte nás navštívi�.
Súèasne h¾adáme ¾udí, ktorí chcú za finanènú odmenu
pomáha� ¾uïom s postihnutím. Vy�adujeme slušnos�,
zodpovednos� a osobné stretnutie.
„Belasý koncert“ a Deò ¾udí so svalovou dystrofiou 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pripravuje
10. júna 2005 piaty roèník verejnej zbierky pod
názvom Deò ¾udí so svalovou dystrofiou, ktorého
súèas�ou je aj osveta o ochorení. Poèas tohto dòa
budú ¾udia so svalovou dystrofiou a dobrovo¾níci
rozdáva� belasých motý¾ov – symbol ochorenia –
a informaèné letáky o ochorení. Dobrovo¾né príspevky

sa budú zbiera� do oznaèených uzavretých
pokladnièiek. Dobrovo¾níci budú oznaèení evidenènou
kartièkou.
V predveèer verejnej zbierky 9. júna 2005 sa o 16:00
h na nám. SNP uskutoèní „Belasý koncert“, rockové
podujatie, na ktorom bez nároku na honorár vystúpia
kapely, podporujúce myšlienku pomoci ¾uïom so
svalovou dystrofiou. Program svojím vystúpením
obohatí aj Juraj Barbariè alias „Košický Herkules“.
Pozývame všetkých – príïte nás podpori�.
Svalová dystrofia je ochorenie svalov, ktoré postupne
spôsobuje ich ochabovanie. Ochorenie je v preva�nej
miere progresívne a postupne vedie k odkázanosti na
vozík.
Cie¾om tohtoroènej zbierky je získa� finanèné
prostriedky na nákup potrebných pomôcok pre ¾udí so
svalovou dystrofiou.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie

Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2,
Tel.: 4341 1686, tel. /fax: 4341 0474, 0903 /268 688

e−mail: omd@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk

Andrea Madunová, predsedníèka OMD v SR

Nedávno sa v rozhlasovej relácii „Pálenica“ medzi
iným spomínala aj nízka úroveò niektorých èlánkov v
novinách, najmä s bulvárnou tématikou. 
I ja si rád preèítam èlánky z novín, ktoré ma oslovia a
svojím obsahom mi pripomínajú realitu
ka�dodenného �ivota. Èlánky, ktoré nám nastavujú
zrkadlo toho, akí sme. Nemusia by� pritom
z renomovaných novín. 
Ob¾úbil som si èlánky z miestnych novín Lamaèan.
Napríklad, priam dojemné boli veršíky detí ku Dòu
matiek. Oslovili ma aj èlánky „O susedských
vz�ahoch“ alebo „Osobné vlastníctvo“, z ktorých
priam vy�aruje potreba zmeni� myslenie ¾udí, potreba
väèšej zodpovednosti a lásky k svojmu vlastníctvu.
Pisate¾ka týchto èlánkov trefne, znalos�ou problémov
zo svojho prostredia a stavu, poukazuje na
nedostatky, ktoré nás bezprostredne trápia. Nabáda
nás, aby sme neboli voèi nim ¾ahostajní. Je dobré, �e
sa aj v tomto uponáh¾anom svete nájdu ¾udia, ktorým
veci verejné nie sú ¾ahostajné. Chodia s otvorenými
oèami a neboja sa o nich hovori�.
Aj ja pouká�em na nevhodné správanie sa niektorých
¾udí v seniorskom veku. Veï posúïte sami:
Nedávno som sa ponáh¾al na autobus MHD. Asi sto
metrov pred zastávkou ma predbehol starší
„dôchodca – invalid“, ktorý v jednej ruke niesol
dvojopernú barlu. Autobus sme stihli obaja. Sedadlá
u� boli obsadené, avšak, na moje prekvapenie, náš

„invalid“ u� pred mojím príchodom do autobusu
sedel. �ena v strednom veku si všimla jeho barlu
a uvo¾nila mu svoje miesto. On ho bez mihnutia oka
prijal. Ja, hoci som bol od neho ove¾a starší, no bez
barle, som musel poctivo stá�.
Alebo: Postaršia pani zo Záluh nastúpila na zastávke
pri nadjazde do autobusu è. 63. Od nej o nieèo
mladšia �ena jej uvo¾nila miesto na sedenie, mysliac
si, �e sa pani povezie ïalej do mesta. Naša
spolucestujúca však vystúpila s nami na zastávke pred
obchodným domom. Sotva sa na autobuse otvorili
dvere, �enu, ktorá jej miesto na sedenie uvo¾nila,
surovo odstrèila na stranu a ako zmyslov zbavená
utekala do obchodného domu. Chcela by� prvá. Bála
sa, �e sa jej neujde z nejakého akèného tovaru. 
Niektorí ¾udia ešte stále trpia syndrómom chamtivosti
a iným nedoprajú niè. Stráca sa v nich úcta
k druhému spoluobèanovi. Túto �enièku som neskôr
viackrát stretol v priestoroch obchodného domu.
Tlaèila naplnený vozík ako tlaèí pred sebou svoj
chamtivý �ivot. Jej duša bola zrejme zo svojej
náhlivosti sklamaná, lebo tovaru bol dostatok a ka�dý
si našiel, èo potreboval, aj bez zbytoèného náhlenia sa.
Po takýchto skúsenostiach sa vynára otázka, èi my,
skôr narodení, máme morálne právo posudzova�
správanie sa mladých ¾udí, keï sa sami správame
bezoh¾adne, pokrytecky a nedôstojne.

Pavol Grieè

Liga za duševné zdravie ponúka pomocnú ruku
Liga za duševné zdravie (LDZ) je obèianske
zdru�enie, ktorého poslaním je aktívna podpora
duševného zdravia. Cie¾om Ligy je zlepšenie
informovanosti  verejnosti o duševných poruchách,
o mo�nostiach ich lieèby a prevencie a  definovanie
spoloèenských  problémov, súvisiacich s proble−
matikou duševného zdravia. 
Popri aktivitách, ktoré Liga vykonáva u� dlhšie,
zaèíname v máji 2005 s novým cyklom besied, ktorý
je zameraný na  zdravý psychický vývin detí v útlom
veku. Keï�e formovanie psychiky v detskom veku sa
pova�uje za najdôle�itejšiu oblas� prevencie pre
duševné zdravie, cyklus sme nazvali − Detstvo − k¾úè
k duševnému zdraviu.
Naším cie¾om je zapoji� rodièov aj budúcich rodièov,
plných otáznikov, do otvorenej diskusie. Program
bude orientovaný na prevenciu duševného zdravia
die�a�a u� od jeho útleho veku. Diskusie  budú ka�dú
druhú stredu o 20−tej hodine na Ševèenkovej ulici 21
v Petr�alke. Vstup je vo¾ný.
(Prvé dve diskusie na témy Aj die�a je èlovek, Aj rodiè
je èlovek sa uskutoènili u� 11. a 25. mája 2005.)
Ako som otehotnel  – 8. júna − ako otcovia pre�ívajú
tehotenstvo svojich man�eliek. Diskutujú psychiater
MUDr. D. Mago, psychologièka PhDr. S. Kryslová
a fotograf Peter Bánoš
Pozor! Som na príjme – 22. júna − o rôznych
vplyvoch na plod poèas tehotenstva a ako sa
odrá�ajú v ïalšom duševnom �ivote.  Diskutujú:
psychologièka PhDr. H. Šèibrányová, genetièka MUDr.
V. Kováèová a psychiatrièka MUDr. O. Jamborová 
Liga za duševné zdravie pre vás okrem toho
pripravuje:
Poradòu Nezábudka
LDZ v spolupráci s Auparkom zabezpeèuje poradòu
na pomoc ¾uïom s problémami psychického
charakteru. Poradòa je urèená predovšetkým tým,
ktorí sa doteraz neodhodlali obráti� sa so svojím
problémom na odborníka.
Poradòa pre duševné zdravie detí  − pondelok
16:00 – 20:00 h – výchovné a školské problémy,
vývin detí, odlíšenie chorobných príznakov
a mo�nosti ich ovplyvnenia.
Poradòa pre starnutie a demencie  − utorok 16:00
– 20:00 h – pomoc príbuzným ¾udí s demenciou,
informácie o ochorení, mo�nostiach lieèby,
právne problémy v súvislosti so starnutím.
Poradòa pre právne otázky partnerstva,
man�elstva a rodiny − streda 16:00 – 20:00 h –
právne aspekty uzatvárania man�elstva,
rozvodov, zverenia detí do výchovy, de¾by
majetku. 
Sociálno−právna poradòa − štvrtok 16:00 –
20:00 h – mo�nosti získania rôznych foriem
sociálnej pomoci pri duševných problémoch a
poruchách. 
Poradòa o drogách −  piatok 16:00 – 20:00 h
– informácie o príznakoch u�ívania drog, ich
komplikáciách, o vzniku závislostí a mo�nostiach

pomoci a lieèby pre u�ívate¾ov drog alebo ich
blízkych.
Psychologická poradòa − sobota, nede¾a 14:00 −
20:00 h − vz�ah k partnerovi /partnerke, výchova detí,
problémy v man�elstve a rodine všeobecne,
v medzi¾udských vz�ahoch, v spoloèenských
kontaktoch, v sexuálnej oblasti, pri pocitoch smútku,
úzkostiach a napätí, trémy, vnútornej neistoty
a nízkej sebadôvery, alebo pri èomko¾vek, èo vás trápi
a su�uje. 
Poradòa Nezábudka je  v Nákupnom centre Aupark
na prvom poschodí v zadnej chodbe nad
supermarketom Terno. 
Program filmov a diskusií
Pozývame vás na diskusie s odborníkmi a ich
hos�ami na tému duševné zdravie a duševné
ochorenia. Jeden tý�deò je pre diskusiu východiskom
hraný film, ktorý stváròuje �ivot ¾udí s duševnými
poruchami alebo vá�nymi psychickými problémami.
Odborníci sa pokúsia o priblí�enie �ivota ¾udí
s duševnými poruchami a o vysvetlenie filmov
z odborného poh¾adu. Druhý tý�deò diskutujú
odborníci s návštevníkmi na priamo vybranú tému
a to v�dy vo štvrtok o 18. hodine na Ševèenkovej ulici
21 v Petr�alke. Vstup je vo¾ný. Bli�šie informácie
o programe nájdete na www.dusevnezdravie.sk.
Linka dôvery Nezábudka
Ak cítite potrebu pomoci a neviete  kam sa obráti�,
LDZ vám ponúka telefonickú konzultáciu o
mo�nostiach, kde mô�ete h¾ada� pomoc v krízach
alebo �a�ko riešite¾ných �ivotných situáciách.
V našej databáze máme adresy a kontakty na
psychológov a psychiatrov celého Slovenska. 

Liga za duševné zdravie:
Ševèenkova 21
851 01 Bratislava,
Tel: 02 /6381 5592,
e−mail: dusevnez@dusevnez.sk,
web: www.dusevnezdravie.sk, 

Katarína Èermáková
výkonná riadite¾ka LDZ
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Zo zákulisia školy
Na úvod by som rada poïakovala všetkým pani
uèite¾kám, ktoré nacvièili program ku Dòu matiek.
Vyjadrili sme ním úctu a lásku k svojim mamièkám.
Deti nezabudli poïakova� aj oteckom. Ïakujem
všetkým, ktorí vyjadrili svoju spokojnos�
s programom  nielen ústne, ale i finanène podporili
našu školu. A keï sme pri financiách, musím sa
poïakova� všetkým,
ktorí nám pomohli
v sú�a�i Komunitnej
nadácie získa� tento
rok 143.029,80 Sk a
odmenu v umiestnení v
jednotlivých mesiacoch
spolu vo výške
47 tisíc Sk. Pomô�ete
nám na budúci rok
prekona� magickú
hranicu 200 tisíc Sk?
V máji sa nám podarilo
zorganizova� Školu v príro−
de pre �iakov prvých tried
a druhej triedy v krásnom
okolí Banskej Štiavnice.
Starší �iaci získali krásne
zá�itky a skúsenosti na
študijnom a poznáva−
com pobyte v Anglicku.
Študovali anglický jazyk
s domácimi lektormi
v Exmouth. Navštívili
Londýn, Parí�, Kolín,
Windsor, Exeter, Plymou−
th, Dartmoor, Dawlish a iné miesta a zaujímavosti

Anglicka. Bola to pre �iakov vynikajúca skúsenos�, tak
v reèových zruènostiach, ako aj v samostatnosti.
Bývali toti� v anglických rodinách a museli sa s nimi
dorozumie�, nauèi� sa na chví¾u �i� ich �ivotom,
vyzna� sa v cudzích mestách, vedie� sa zorientova� a
vôbec sa o seba postara�.
V júni  vás pozývame na dve diskotéky: 

− k MDD 1. júna od 18:00 hod. do
21:00 hod.;
− na záver školského roka  30. júna
v tom istom èase. 
Pozývame všetky deti do15 rokov.  

8. júna sme zorganizovali pre
�iakov 1. stupòa cirkusové
vystúpenie v telocvièni školy. �iakov
èaká posledný školský finiš, výlety
a úèelové cvièenie. Dr�íme im palce,
aby známky na vysvedèení boli
dobré a vám rodièom urobili
rados�.
Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Deò športu
V piatok 27. mája sa na ZŠ neuèilo. Bol vyhlásený Deò
športu. Školský športový areál o�il a hem�il sa de�mi
všetkých vekových kategórií. 
Na úvod vystúpili dievèatá zo ZŠ ako roztlieskávaèky,
oddiel karatistov a skupina írskych tancov Eliah. Po
úvodnom programe sa všetci rozpàchli po jednotlivých
stanovištiach, o ktoré sa starali �iaci deviatych
roèníkov. Sú�a�ilo sa v rôznych disciplínach. Ka�dý �iak
dostal kartièku a zbieral body. Rušno bolo aj pri
skupinových sú�a�iach ako futbal a vybíjaná.

Športového dòa sa zúèastnili aj seniori – obyvatelia
penziónu, ktorí sa zapojili do ping−pongového turnaja.
Aj najmenšie deti, ktoré testovali novú preliezaèku a
šmýk¾avku za pomoci svojich najbli�ších, dostali
diplom za úèas� na športovom podujatí.
Najväèšiu rados� mali �iaci na záver pri ude¾ovaní
diplomov a cien. Bolo ich ve¾a – aj vïaka sponzorom –
Rade rodièov školy a Komisii kultúry pri MÚ.

Marta Janyšková

Detská rozprávka s babkami je�ibabkami, cukrovou
vatou i rozprávkami Pestrý Deò detí v Lamaèi
PDetí je v Lamaèi ako maku, aj preto ich deò patrí
u nás k najkrajším sviatkom. A k takej príle�itosti
patrí ve¾a zábavy. Tento rok Komisia kultúry MÚ
pripravila (nielen pre našich najmenších) rôzne
atrakcie a dobroty. Deti, posilnené cukrovou
vatou, kofolou, d�úsikmi a lízatkami, sa mohli
zasmia� na rozprávke O dvoch babkách

je�ibabkách, ktorú im zahralo Divadielko na
vešiaku, zabavi� sa na vystúpeniach „Detskej
Superstar“ alebo vyšanti� sa s pestrými balónikmi.
Najväèšou odmenou pre organizátorov i rodièov
bola úprimná rados� detí, ktoré sa doká�u teši� aj
zo skutoèných malièkostí...

−kza−

Pláva�, pláva�, pláva� u� vieme...
Tak, ako ka�dý rok v MŠ Heyrovského 4, 30 detí
absolvovalo kurz plávania. Bol to tý�deò (10 hodín)
radosti a hier v bazéne. Najprv si preverili vodu
a bazén a postupne rozvíjali svoje schopnosti
v technike splývania a štýlu kraul. Je to jedna
z mnohých aktivít MŠ.

Mazancová, uèite¾ka MŠ

Ako sa teším na prázdniny

Boli sme v Anglicku!... Hurá!
V dòoch 5. – 17. 5. 2005 sme sa zúèastnili na študijno−
poznávacom pobyte v Anglicku.
Cesta trvala tri dni a bola ve¾mi únavná. Naša prvá zastávka
bola v nemeckom Kolíne. Tu sme si pozreli katedrálu a
potom nás chytila nákupná horúèka. Ïalšia zastávka bola
u� v Anglicku. Najskôr sme sa zastavili vo Windsore a
Eatone, kde sme si pozreli letné sídlo krá¾ovskej rodiny a
univerzitné centrum. Cestou do cie¾a sme sa pokochali
poh¾adom na známe kamene Stonehange. Celou cestou
nám behali po rozume otázky: Ako tam bude? Budeme sa
vedie� dohovori�? Budú nás ma� radi? Aká bude škola?
Bude nám tam chuti�? Získame nových kamarátov?...
Prvý deò to nevyzeralo práve najlepšie – strávili sme

obávaný deò s rodinami. Hneï po veèernej konverzácii,
samozrejme v anglickom jazyku, ktorá trvala ve¾mi dlho,
sme zistili, �e angliètina nám ide celkom dobre. No a
postupom èasu sme zistili, �e nám tu je skvele. Rodiny boli
láskavé a starali sa o nás vzorne. Konverzácie v rodinách boli
ka�dý veèer a naši noví rodièia nám vo všetkom poradili a s
ochotou všetko vysvetlili.
Ka�dý deò sme chodili do školy, kde sme trávili celé

dopoludnie. V škole sme boli denne tri hodiny, bolo to
zaujímavé, lebo sme sa uèili formou hry. Obed sme si
vychutnávali na trávièke v krásnom parku pri škole. Tak, ako
to vidíme vo filmoch zo �ivota anglickej mláde�e. Potom,
plní síl, sme sa vybrali na zaujímavý výlet. Prvý deò sme
robili kvíz o Exmothe, meste, v ktorom sme bývali. Ïalej
sme navštívili národný park Dartmoor a sklárne House of
Marble. V stredu sme si zahrali bowling a pozreli sme si
mesto Exeter. V meste Tourquay sme navštívili miniatúrnu
dedinku zvanú Model Village. Ïalší deò sme jazdili na
motokárach v Dawlish. Cez víkend, v sobotu, sme mali
celodenný výlet do National Marine Aquarium a pozreli sme
si mesto. V nede¾u skoro ráno sme z Exmouth odišli do
Londýna.
Ve¾kým zá�itkom bola pre nás návšteva Múzea voskových
figurín a samotné mesto. Ka�dý z nás si našiel svoju
voskovú hviezdu v �ivotnej ve¾kosti, s ktorou sa
fotografoval. Mysleli sme pritom aj na našich uèite¾ov,
predstavovali sme si, s kým by sa odfotografovali oni. Vo
veèerných hodinách sme mali okru�nú jazdu po Londýne.
Po ceste naspä� sme mali osemhodinovú zastávku v meste
Parí�. Videli sme Eiffelovu ve�u a boli sme a� úplne navrchu,
odkia¾ bolo vidie� krásnu panorámu Parí�a.
Unavení, ale plní zá�itkov, sme prišli domov. Tento výlet
bola skvelá skúsenos� do �ivota, za ktorú ïakujeme hlavne
pani riadite¾ke, pani zástupkyni a rodièom, ktorí nám tento
výlet umo�nili.
Dúfame, �e škola zorganizuje aj v budúcom školskom roku
podobný výlet, na ktorom sa ve¾mi radi zúèastníme.
Za všetkých zúèastnených

Zuzka, Janka, Pe�ka, Pa�ka – �iaèky 9. B triedy v Lamaèi



28. apríla bola v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho
paláci na Panskej ulici 19 otvorená výstava slovenskej

fotografky Miloty Havránkovej (1945). Venuje sa
inscenovanej, manipulovanej a dokumentárnej
fotografii. Tvorba Miloty Havránkovej sa pohybuje na
pomedzí fotografie, filmu, ilustrácie, architektúry
a dizajnu. Výstava potrvá do 19. júna 2005.

Peter Šoula

Rozálske hody 2005
2. − 4. september

Poèas troch hodových dní
kolotoèe a pú�ové stánky

P i a t o k   2. 9. 2005
16.00 Slávnostné otvorenie na pódiu na Malokarpat−
skom nám. • 16.15 – 17.30 Lamaèania lamaèanom •
17.30 – 19.00 En Avant, populárna hudba 80−tych
rokov na poèúvanie aj do tanca • 19.15 – 20.30 HEX
vystúpenie známej slovenskej populárnej hudobnej
skupiny • 20.00 – 02.00 Rozálska Veselica pre
dospelých v ZŠ na Malokarpatskom námestí

S o b o t a   3. 9. 2005
10.00 – 12.00 Exhibièný futbalový zápas „Old Boys
Lamaè“ versus „VIP Lamaè“ na Malokarpatskom námestí
Stánky Cechu umeleckých remesiel • 15.00 – 16.30
Veselá muzika zo Stupavy pódium, Malokarpatské nám.
• 16.30 − 17.30 Èeèinka, detský folklórny súbor • 18.00
– 19.00 Sú�a� v jedení bryndzových halušiek • 19.30 –
21.00 SENZUS, vystúpenie populárnej skupiny s hos�om
K. Polákom • 19.00 – 23.00 Rozálska Disco pre mláde�
ZŠ Malokarpatské námestie

N e d e ¾ a  4. 9. 2005
10.30 – 11.45 Slávnostná omša, kostol sv. Rozálie •
11.45 – 12.15 Rozálske obèerstvenie pred kostolom sv.
Rozálie • 12.15 – 13.00 Historický krojovaný sprievod s
hudbou • 15.00 – 18.00 Vozenie detí na koòoch pred
ZŠ na Malokarpatskom nám. • 15.00 – 18.00 Country
popoludnie pódium na Malokarpatskom nám.

JJúúnnoovvíí  jjuubbiillaannttii
Klempová Paulína ((9944 rrookkoovv)), Rybárová
Albína ((8855  rrookkoovv)), Hliva Teodor
(( 88 55 rr oo kk oo vv )) ,
Ochotnická Al�beta
((8855  rrookkoovv)), Horínek
Anton  ((7755  rrookkoovv)),
Baòacký Vladimír
((7755  rrookkoovv)), Horváth
Martin ((7755  rrookkoovv)),
Gregová Ema ((7755  rrookkoovv)), Martvoòová
Matilda  ((7755 rrookkoovv)).
SSrrddeeèènnee  bbllaahhoo��eelláámmee!!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

kino LAMAÈ − jún 2005
sobota 11. 6.
SNOWBORÏÁCI (ÈR)
predstavenia: 18 a 20 h.

sobota 25. 6.
KAMEÒÁK 3 (ÈR)

predstavenia: 18 a 20 h.

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok 10.00–12.00 h  13.00–17.00 h
streda 07.30–12.00 h  13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
utorok, piatok nestránkové dni

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

Lamaèan mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
AAddrreessaa  rreeddaakkcciiee::  MÚ Lamaè, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47, tel.: 02/ 6453 6611−3, 6478 0065, zzooddppoovveeddnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa  Mgr. Katarína Závodná, e−mail:
katarina.zavodna@post.sk, tel.: 0905 419 402, pprreeddsseeddnnííèèkkaa  rreeddaakkèènneejj  rraaddyy JUDr. Júlia Ondrišová, kkoorreekkttúúrryy  Ing. Cecília Danišová, ggrraaffiikkuu,,  DDTTPP  aa  pprrííjjeemm  iinnzzeerrcciiee
zabezpeèuje: FFUUXXOO,, Rajtákova 58, Lamaè, tel.: 02/ 6453 1371, 0905 553699, fax: 02/ 6453 1373, e−mail: fuxo@fuxo.sk, ttllaaèè  NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o., Mlynská
dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, nnáákkllaadd  3.600 ks, ddoo  ttllaaèèee  zzaaddaannéé  8.6.2005, rreeggiissttrraaèènnéé  èè.. OÚ BA IV 1/99. RReeddaakkcciiaa  ssii  vvyyhhrraaddzzuujjee  pprráávvoo  nnaa
nneeuuvveerreejjnneenniiee  ddooddaannýýcchh  pprrííssppeevvkkoovv,,  rreesspp..  iicchh  sskkrráátteenniiee,,  oopprraavvuu  jjaazzyykkoovvýýcchh,,  ggrraammaattiicckkýýcchh  aa  ššttyylliissttiicckkýýcchh  cchhýýbb..  ZZáárroovveeòò  nneezzooddppoovveeddáá  zzaa  oobbssaahhoovvúú  ssttrráánnkkuu  èèlláánnkkoovv  aa
ssttaannoovviisskkoo  rreeddaakkcciiee  ssaa  nneemmuussíí  zzhhooddoovvaa��  ss  uuvveerreejjnneennýýmmii  pprrííssppeevvkkaammii..  NNeevvyy�� iiaaddaannéé  rruukkooppiissyy  aa  ffoottooggrraaffiiee  nneevvrraacciiaammee..  NNEEPPRREEDDAAJJNNÉÉ

„Slovenská asociácia Montessori“
Vás pozýva na prednášku

"MONTESSORI PEDAGOGIKA DNES"
dòa 16.6.05 o 17.00 hod.

na Malokarpatskom nám.1. v Lamaèi v budove ZŠ na 2.posch.,

kde sa dozviete:

• o základných princípoch svetoznámej pedagogiky
so storoènou tradíciou

• o netradiènom spôsobe výchovy a vzdelávania

Info  02/64780383, 0910 969449,
www.montessori.sk

Alternatívna súkromná ZŠ
1.−4. roèník s MŠ (Montessori

pedagogika) s rozšíreným vyuèovaním

anglického jazyka

prijme deti na šk.rok 2005/6.

Info: 647 803 83, 0910 969 449,

www.montessori.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA
Predáme šteòatá BEARDED COLLIE − odber v júni,
www.balza.sk, tel. 0908 828 612, 02/ 64531378.
H¾adáme spolupracovníkov pre poskytovanie
pô�ièiek. KEŠOVKA, Telervis plus a.s., kontakt:
0905/ 804 666. Bezplatná infolinka: 0800/ 16 00 16.
Kto daruje funkèný televízor dôchodkyni? (Ponuky:
p. Janíková, MÚ Lamaè, tel.: 6478 0065).
Štúdio zdravie h¾adá 30 �ien (mu�ov) , ktorí si chcú
vylieèi� problematickú ple� prírodnou kozmetikou
Dermajetic (bylinné zábaly a masky vhodné na
lieèenie alergií a akné). Kontakt: Obchodná ul., tel:
0905 /374 763.
RELAX CENTRUM a èajovòa ICA organizujú denné
letné tábory od 8:00 do 17:00 hod. pre deti od 6 do
13 rokov. Bohatý program: športové hry, turistika,
modelovanie, ma¾ovanie, varenie, plávanie. Cena
500,− Sk /die�a. Termíny: 4. – 11. 7., 18. – 22. 7., 1.
– 5. 8., 15. – 19. 8.. Kontakt: 02 /6446 2062, mobil:
0905 /988 889.

Pedikúra – Manikúra ADELKA
Pondelok, utorok, štvrtok: 12:00 − 19.00 h
Streda, piatok: 8:00 − 15:00 h
Sobota: 8:00 − 12:00 h

Otvorená aj pod¾a objednávok.
Adresa prevádzky

Heyrovského 12, BA − Lamaè, Mobil: 0903 782 012.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO
pre telesne postihnutých, dlhodobo chorých a ¾udí so
špeciálnymi potrebami, ako aj pre širokú verejnos�!

Domov sociálnych slu�ieb Gaudeamus poskytuje
bezplatné poradenstvo:

• sociálne • právne • psychologické • rehabilitaèné

Informujte sa o mo�nostiach zvýhodneného
REHABILITAÈNÉHO PLÁVANIA A CVIÈENIA

v bazéne DSS Gaudeamus.
KDE? 1. osobne priamo v stánku DSS Gaudeamus v
obchodnom dome Tesco Lamaè (pri vchode oproti
èistiarni) v stredu 14:00 – 18:00 a v piatok  9:00 –

18:00; 2. telefonicky na t.è. 02/591 009 11, 02/591 009
12; 3. na internetovej stránke: www.mokrohajska .sk.

PRÍÏTE, SME TU PRE VÁS !

Milota Havránková
Zelený dom
(Výber z tvorby 1965 – 2005)

P R Á Z D N I N O V Á  Š K O L A
v budove ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám.
PONÚKA CELODENNÝ PROGRAM
v turnusoch: 4.−8. 7. a 11.−15. 7. od 8:00 do 17:00 h.

Uzávierka prihlášok je 20.6., informácie: ZŠ − p. Imrichová


