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Poslanci, na slovíèko...
Ing. Daniel Valentoviè
nezávislý poslanec za ANO,
predseda Komisie ver. poriad−
ku, �iv. prost. a bezpeènosti,
èlen Komisie výstavby, územ−
ného rozvoja a regionálnej
politiky, èlen RR Lamaèana,
èlen externého speváckeho
zboru SND, �enatý, štyria
synovia kontakt: 6478 0452,
daniel.valentovic@st.sk

Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák
27 rokov, slobodný,
poslanec MZ Lamaè,
predseda Komisie financí
a hospodárskej stratégie,
tel.: 0905 /609 583

Èo vás najviac trápi ako nesplnené z plánov
komisie? Ing. Valentoviè: Oneskoruje sa realizácia
úpravy Lamaèského potoka v blízkosti ulice Na
barine. Po dokonèení prác by sa potok nemal vylieva�
pri návaloch vody, pri topení snehu ani v lete.

Ako zapoji� obèanov do ochrany a tvorby
prostredia? Ing. Valentoviè: Mnohí obèania sa u�
aktívne zapájajú. Vytvárajú zákutia s vysadenými
kvetmi, skalky, pekné �ivé ploty, pekné priestory pod
oknami, záhradky, èi upravené balkóny. Starajú sa o
poriadok v blízkosti bydliska. ¼udia mô�u ve¾a urobi�,
keï postrá�ia poriadok v okolí svojich domov. �ia¾,
nájdu sa aj bezoh¾adní vandali, tvorcovia neporiadku,
èiernych skládok, ktorí spôsobujú škody, èo stoja
Lamaè nemalé peniaze. 

Nastal v Lamaèi zásadný obrat v prístupe k
zeleni? Ing. Valentoviè: Za zásadný obrat pokladám
podrobné zmapovanie zelene a skutoènos�, �e MÚ
Lamaè zriadil tím ¾udí pod vedením pána Jána
Greguša, ktorý sa sna�í okam�ite rieši� problémy
priamo na mieste. Títo pracovníci zni�ujú náklady,
vynakladané na letnú a zimnú údr�bu zelene,
verejných priestorov, zariadení a ciest.

Èomu pripisujete dôle�itos� teraz a èomu o
pár rokov? Dá sa to predvída�? Ing. Valentoviè: Za
najvyššiu prioritu teraz aj v budúcnosti pokladám
udr�anie dobrých medzi−¾udských vz�ahov všetkých
¾udí, zúèastnených na procese starostlivosti o Lamaè
a jeho ochranu. Iba tak je mo�né nájs� optimálne
riešenia, aj keï sú prostriedky Lamaèa skromné. To sa
dá predvída�. Vítam korektnú diskusiu, prinášajúcu aj
protikladné poh¾ady, ale vedúcu k starostlivému
nachádzaniu naju�itoènejších a najúèinnejších riešení
pre Lamaè. �ivot je u� taký, �e aj chyba sa mô�e sta�,
dôle�ité je, �e ju všetci chcú odstráni�, ak majú dobré
vz�ahy. Zlé vz�ahy v�dy prinášajú neporiadok,
zvelièujú chybièky súperov, prehnane vychva¾ujú svoje
vlastné prednôstky. �ivotné prostredie tvoríme všetci,
aj keï to nemáme v popise povinností. Patrí k nemu
skrášlenie domov, zmenšenie únikov tepla, kultúrne
akcie, o�ivenie tradiènej a pôsobivej lamaèskej
kultúry, skrášlenie kostola a cintorína, vzdanie pocty
úctyhodným Lamaèanom, architektonické štúdie a
vízie skrášlenia Lamaèa. (pokraèovanie na strane 2.)

2006

Mesiac marec je predelom medzi zimou a tep−
lými dòami, tak ako v ¾udskom �ivote nastupuje po
období mladosti dospelos�. Dostávame od prírody
zelenú stu�ku ako maturanti, èo sa chystajú urobi�
skúšku dospelosti. 

Tohoroèný zaèiatok marca 2006 je zvláštny aj
tým, �e naò padol sviatok popolcovej stredy, ktorou
sa zaèína 40−dòový pôst pred Ve¾kou nocou. Na
popolcovú stredu nám viera pripomenie aj známe
"prach si a na prach sa obrátiš". Mali by sme sa
zamyslie� nad tým, kam chceme, aby smeroval náš
ïalší �ivot. Ve¾mi aktuálne práve teraz, keï sa zvo−
lebnieva. Akoby sa pani história pres�ahovala do
súèasnosti. 

Aj pred tristo rokmi sa − práve v tomto èase −
zaèala stara� obec o vo¾bu richtára,
ktorý bol zvolený na deò svätého
Juraja (24. apríla) a skladal s¾ub do rúk
mestskej rady v Bratislave. Dialo sa tak
preto, lebo v èase 17. storoèia bola
väèšia èas� mestskej rady evanjelícka a
táto nesúhlasila, aby richtár skladal
prísahu iba do rúk farára. Rozpory boli
také ve¾ké, �e prietr� sporom urobila
následne Mária Terézia a v roku 1751
znovu potvrdzuje spojenie Bratislavy
ako gruntovného pána s Lamaèom.
Nie je to tak trochu ako dnešné sváry
a neschopnos� namiesto boja o prestí�
urobi� nieèo pre rozkvet toho, èo nám
bolo zverené? 

Paralela je aj vo zvýšení poètu
obyvate¾stva, ktorý v tom èase ve¾mi
kolísal. V rokoch 1650  − 1700 sa do
Lamaèa pris�ahovalo ve¾a rodín z oko−
lia i z iných krajov. Nastal rozkvet
Lamaèa, èoskoro ho však zabrzdili voj−
ská Rákocziho. V archívnych doku−
mentoch a v Dejinách Lamaèa profe−
sora Húšèavu sa dozvedáme, �e v tom
období navštívili Lamaè vojská trikrát a
zdecimovali poèet obyvate¾ov, ktorí
èiastoène ušli a èiastoène zahynuli pri
týchto "návštevách", takmer o štvrtinu. 

Niè nové neprináša ani terajší strach z epidé−
mie vtáèej chrípky. V minulosti boli takéto epidémie
èasté.  Zaèiatkom 18. storoèia Lamaè postihla epidé−
mia moru, treba doda�, �e pod týmto názvom sa
skrývali mnohé choroby ako cholera, týfus, �ltaèka a
iné. Postupne sa Lamaè spamätal a� v polovici 18.
storoèia, ale opä� nie nadlho, lebo ve¾ký po�iar v roku
1755 znièil nielen domy, ale zhorela aj škola a uèite¾,
ktorý býval v budove školy taktie� prišiel o strechu
nad hlavou. Na chválu našich predkov slú�i aj fakt, �e
sa s týmto problémom popasovali a školu skoro
obnovili. A� do súèasnosti sa nám zachoval z tohoto
obdobia Tereziánsky urbár, pod¾a ktorého sa dajú
niektoré majetkové pomery sledova� a� po súèasnos�.
Koncom osemnásteho storoèia u� potom nastal
mierny rast obyvate¾stva, i keï boje o moc neustali. 

V tomto èase tu u� popri chorvátštine prevlá−

dala slovenèina. Lamaèský richtár sa musel zodpove−
da� bratislavskému richtárovi a mesto urèovalo aj
povinnosti poddaných. V tomto období, v rokoch
1740 – 1780, bolo nariadené prvé èíslovanie domov,
ktoré uvádza aj urbár. Pod¾a neho je mo�né sledova�
rozvoj, poèet domov v Lamaèi a ich rozvrstvenie.
Mnoho sa zmenilo aj v postavení obce voèi mestu,
pripojenie umo�nilo pris�ahovanie ïalšieho obyvate¾−
stva a  zároveò výstavbu nových domov.

Tradície sa dodr�iavali pod¾a zau�ívaných
zvyklostí. V tomto období boli zvláš� významné a
mali svoju postupnos�. Obdobie po fašiangoch patri−
lo k pôstnym.        

V èase pôstu, ktorý trval celých  štyridsa� dní,
sa v Lamaèi varili iba jednoduché jedlá bez mäsa a

mastilo sa maslom. Jedli sa ryby, kaše − jaèmenná,
krupicová − v èase núdze aj polenta, kaša z kukuriènej
múky, rôzne druhy tašiek, èo boli cestoviny plnené
zvyèajne lekvárom, ale aj makom a orechmi. Všade sa
piekol chlieb, ktorý nesmel ma� „cipavek“, zle vykys−
nuté cesto, alebo „štercl“, praskliny. Varili sa poliev−
ky, hlavne zo strukovín ako fazu¾a s rezancami nazý−
vanými podeò, šošovica, bôb, hrach, rôzne druhy
zemiakových polievok, kyslé, s kapustou, na sladko,
mlieèna, paradajková a iné. Známe boli aj zemiaky
peèené nasucho, ku ktorým sa zapíjalo mlieko. Èasto
sa objavovali aj lokše, kvasená kapusta sa v tomto
èase varila na mnoho spôsobov, ale bez mäsa, preto
jej prischol aj prívlastok „vješá sa na rebrá“. Po sied−
mich tý�dòoch nastal opä� ve¾konoèný èas hojnosti,
ale o tom a� nabudúce.

Gabriela Škorvanková, historièka

Uznesenie zo zasadnutia Miestneho zastupite¾stva
Mestskej èasti BA−Lamaè dòa 13. 2. 2006

Miestne zastupite¾stvo ostro protestuje proti spôsobu informovania o priebehu Miestneho
zastupite¾stva dòa 7. februára 2006 v denníku Pravda z 8. februára 2006, keï�e èlánok nemá
objektívny charakter, manipuluje a zamlèiava podstatné fakty, ktoré odzneli na zastupite¾stve a podáva
skreslený obraz Miestneho zastupite¾stva za úèelom jeho diskreditácie, s dôrazom na vybraných
poslancov, ktorí najviac kritizujú prácu starostu a prednostu MÚ v Lamaèi;

Pošlite nám svoje ve¾konoèné zá�itky,
recepty a rady!!!

Aj vy si u�ívate ve¾konoèné sviatky,
tešíte sa z prebúdzajúcej sa prírody 

a tvoríte najrôznejšie tradièné 
i netradièné ozdoby a dobroty?

Pošlite nám svoje recepty, návody,
najlepšie i s fotografiami

a pode¾te sa o ne!

Tešíme sa aj na a krátke šibaèkové príbehy!

V nasledujúcom èísle èasopisu Lamaèanvám
sprostredkujeme najlepšie z ve¾konoèných

zá�itkov, ako aj receptov a návodov,
aby ste si ich mohli sami doma odskúša�

a vytvori� èarovnú jarnú atmosféru domova.

Adresa redakcie:
Mesaèník Lamaèan, Heyrovského 2,

841 03 Bratislava - Lamaè.



(„Poslanci, na slovíèko...“ pokraèovanie) Sem patrí aj
citlivé riešenie zelene, ale aj nová kanalizácia a nové
asfaltové povrchy chodníkov a ciest. Taktie� ochrana
pred zdraviu škodlivými vplyvmi a intenzívnym
elektrosmogom. Nové trávniky na športoviskách a
starostlivos� o zeleò, o verejný poriadok, detské
ihriská a ve¾a iného, na èom majú zásluhu mnohí
¾udia. Pod¾a vzájomne sa dopåòajúceho stupòa
harmónie navzájom rôznorodých prvkov vytvárame
�ivotné prostredie, ktoré by malo èo najviac ladi� s
krásnou okolitou lamaèskou prírodou. Všetci, èo
prilo�ili svoje prostriedky, um a ruky k dielu v
prospech skrášlenia a spríjemnenia Lamaèa, èi u� sú
to iniciatívni obèania, mláde�, poslanci MZ,
pracovníci školy, škôlky, podnikatelia, zamestnanci
MÚ, èlenovia a sponzori športových klubov, si
zaslú�ia vïaku všetkých nás Lamaèanov.

Èo zostalo splni� do konca volebného
obdobia? Ing. Olekšák: Mnoho vecí sa podarilo
splni�, ale úloh je ešte ve¾a. Všetky po�iadavky sú
limitované finanènými mo�nos�ami. Urèite je
prioritné dokonèenie kanalizácie v MÈ, pokra−èovanie
revitalizácie ihrísk, urbanistická štúdia Malokarpatské
nám. a dúfam, �e vedenie MÚ koneène zabezpeèí
kamerový systém a zvýši tak bezpeènos� obèanov, èo
niektorí poslanci �iadame od roku 2003.

Aké sú investièné zámery pre rok 2006? Ing.
Olekšák: Musím otvorene poveda�, ak by nebolo
poslancov, tak by neboli �iadne, o tom som písal v
predchádzajúcom èísle Lamaèana. Dôle�ité na tento
rok je dokonèenie kanalizácie, rekonštrukcia
Zhorínskej a èasti Borinskej ulice, revitalizácia
športovísk, dokonèenie chodníkov na Vranèovièovej
ulici. Tieto veci závisia od toho, ako vedenie MÚ

zabezpeèí spolufinancovanie èi u� z magistrátu, VÚC,
vodárenskej spoloènosti alebo nórsko−slovenského
bilaterálneho projektu, kde je výzva na predlo�enie
projektov do 23. marca. 

Stihnete urobi� výberové konania? Ing.
Olekšák: To je otázka pre vedenie Miestneho úradu.
MZ prijalo rozpoèet v decembri 2005 aj s
konkrétnymi úlohami, tak�e predpokladám, �e
vedenie úradu vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa
všetko stihlo. Dôrazne sme ho na to upozornili aj na
februárovom zastupite¾stve.

Èo by malo by� v budúcom rozpoète? Ing.
Olekšák: Urèite pokraèovanie v riešení Malo−
karpatského námestia s prepojením na Vranèovièovu
ulicu z h¾adiska rozpracovania investiènej èasti, kde je
potrebné opä� dotiahnu� slu�by a obchody pre
obèanov, keï�e namiesto obchodov sú na námestí
byty. Je taktie� potrebné ve¾mi vá�ne rieši� otázku
bezpeènosti obèanov, ochrany zelene a obnovy
športových plôch v Lamaèi. Všetky tieto priority by
mali jednoznaène smerova� k zvyšovaniu kvality
bývania v Lamaèi.

Máte z finanèného h¾adiska svoju srdc ovú
zále�itos�? Ing. Olekšák: Som rád, �e v minulom
roku, i napriek menším èasovým problémom, ktoré
však nezavinil strategický investor, sa podarilo
uskutoèni� rekonštrukciu tepelného hospodárstva za
takmer 55 miliónov Sk, a tak sme túto zimu bezpeène
pre�ili i 20−stupòové mrazy. Moja „srdcovka“ sú
kultúrne akcie, koncerty, zájazdy pre seniorov, kde za
málo peòazí doká�eme poteši� mnoho ¾udí a taktie�
aj revitalizácia detských ihrísk, kde sme my, poslanci,
presadili opä� milión korún pre lamaèské deti.

Anica Seewaldová
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Lamaèan mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
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stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok 10.00–12.00 h 13.00–17.00 h
utorok nestránkový deò
streda 07.30–12.00 h 13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
piatok nestránkový deò

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

tel.: 02/ 6453 6611, 6453 6612, 6453 6613, 6478 0065

JJuubbiillaannttii  vv  mmeessiiaaccii  mmaarreecc  22000066
9922  rrookkoovv - Kompaníková Mária,  9911  rrookkoovv - Inovecká

Anna, 9900  rrookkoovv − Fauthová
Matilda, 8855  rrookkoovv − Murinová
Františka, Vavro Jozef,
Anditsová Margita, Kunc
Ján, 8800  rrookkoovv − Martonková

Albína, Ivanovièová Šarlota, Lauko Július, Baucová
Aurélia, 7755  rrookkoovv − Ondrovièová Františka, Nagyová
Angela, Akantisová Irena, Brunclíková Marta.

SSrrddeeèènnee  bbllaahhoo��ee lláámmee!!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

kino LAMAÈ − marec 2006
sobota 25. 3.
predstavenia: 18 a 20 h.,
UDATNÉ KURIATKO
animovaná rodinná komédia USA
vstupné: 60,− Sk

Miestne zastupite¾stvo zo dòa 7.2.2006:
• berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez
pripomienok, • súhlasí s vyradením uznesenia MZ è.
57/IV/2005, • �iada informáciu miest. kontrolóra o
prevádzke miest. materskej školy v š. r. 2005/2006
doplni� v zmysle pripomienok a predlo�i� ju písomne
na nasledujúcom zasadnutí MZ, • schva¾uje
predlo�ený návrh plánu èinnosti miest. kontrolóra
na I. polrok 2006 s pripomienkami, • berie na
vedomie predlo�enú situaènú správu miest. polície
za mesiace dec. 2005 a jan. 2006 bez pripomienok,
• schva¾uje úpravu poplatku za navštevovanie
obecnej materskej školy na 250,− Sk mes/die�a, •
schva¾uje predlo�ený návrh sadzobníka platieb za
prenájom priestorov v budove ZŠ na
Malokarpatskom nám. è. 1 s úèinnos�ou od
1.2.2006, • �iada Radu školy a riadite¾ku ZŠ s MŠ
posúdi� ekonomické a iné podmienky
prevádzkovania subjektu ZŠ s MŠ v troch
samostatných budovách a predlo�i� stanovisko na
rokovanie MZ, T: marec 2006, • berie na vedomie
predlo�enú správu mest. prísp. organizácie
Marianum o výške poplatkov za hrobové miesta na
cintoríne v Lamaèi a o hospodárení v roku 2005, •
�iada riadite¾a mest. prísp. organizácie Marianum o
spracovanie analýzy výh¾adu príjmov za miesta na
lamaèskom cintoríne na roky 2005−2014 v zmysle
pripomienok z diskusie, s predlo�ením na rokovanie
nasledujúceho riadneho MZ, • ukladá predsedom
komisií MZ prerokova� informáciu o prevádzke
cintorína v Lamaèi z poh¾adu finanènej a legislatívnej
mo�nosti zmeny správy a prevádzky lamaèského
cintorína, T: marec 2006, • schva¾uje 1. predlo�ený
návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci na rok 2006,
na základe ktorej MÈ poskytne FK Lamaè finanènú
dotáciu vo výške 500.000 Sk na prevádzku klubu,
údr�bu a prevádzku budov a zariadení v areáli FK
Lamaè v roku 2006; 2. predlo�ený návrh zmluvy o
poskytnutí úèelovej finanènej dotácie è. 1/2006 vo

výške 1,6 mil. Sk na realizáciu dostavby objektu šatní
a sociálnych zariadení v areáli FK Lamaè; 3.
predlo�ený návrh dodatku è. 1 k zmluve o budúcej
zmluve medzi MÈ BA−Lamaè a FK Lamaè; 4. súvisiace
úpravy rozpoètu MÈ na rok 2006, a to presun sumy
1,6 mil. Sk na realizáciu dostavby objektu šatní a
sociálnych zariadení v areáli FK Lamaè z plánovaných
kapitálových výdavkov do be�ných výdavkov
rozpoètu, • berie na vedomie petíciu a pripomienky
obèanov k výstavbe polyfunkèného objektu na
Malokarp. nám.,  • odporúèa starostovi rozhodnú�
vo veci v zmysle platných právnych predpisov, •
berie na vedomie predlo�ené pripomienky obèanov
k umiestneniu telekomunikaèného zariadenia,
základòovej anténnej stanice na bytovom dome
Studenohorská 38/40 podané petíciou zo dòa 2.2.
2006 a protestom zo dòa 27.1.2006,  • odporúèa
starostovi vyda� záporné stanovisko k umiestneniu
telekomunikaèného zariadenia, základòovej
anténnej stanice na streche bytového domu
Studenohorská 38/40 v záujme ochrany zdravia a
majetku obèanov, najmä s oh¾adom na ochranu
školopovinných detí, • odporúèa starostovi
rozhodnú� vo veci v zmysle platných právnych
predpisov, • schva¾uje úpravu nájomnej zmluvy s p.
Vaculovou o prenájme èasti pozemku p.è. 617/1 o
výmere 20,5m2 pod predajným stánkom na
kri�ovatke ulíc Vranèovièova − Hodonínska, a to
zní�ením nájomného na 500 Sk/m2/rok so
splatnos�ou polroène, s úèinnos�ou od 1.1.2006, •
neschva¾uje predaj èasti pozemku parc. è. 438 v k.ú.
BA−Lamaè o výmere cca. 400m2 v zmysle �iadosti
predlo�enej p. Balá�om, • schva¾uje 1. uzavretie
predlo�eného návrhu zmluvy o nájme bytu „B“ v
nadstavbe MÚ s p. Petrom Filom, 2. zoznam
náhradníkov, s ktorými bude uzavretá príslušná
nájomná zmluva o nájme bytu v nadstavbe MÚ, v
prípade neobsadenia alebo uvo¾nenia bytu v
nadstavbe MÚ v poradí: 1) p. Ján Šilinger, 2) p. Anna

Uznesenia zo zasadnutí Miestneho zastupite¾stva
MÈ BA−Lamaè dòa 7. a 13. februára 2006

2−izbový byt na Heyrovského ulici, v pôvod−
nom stave, 62 m2, posch. 4/12. Záujemcovia
kontak: p. Janíková, MÚ, tel. 6478 0065.

Byt na prenájom

Mestská èas� ponúka do prenájmu gará� na
ul. Pod Násypom v Lamaèi. Záujemcovia,
kontakt: Mgr. Suleòa z MÚ, tel. 6478 0065.

Gará� do prenájmu

V á � e n í  L a m a è a n i a !
Srdeène Vás pozývame na

ve¾ké jarné upratovanie
Prvá etapa: 31.3. − 3.4. 2006
Èistenie a zber všetkých druhov odpadu:

komunálny odpad, ve¾kokapacitný, stavebný
odpad. Spoliehame sa aj na Vašu pomoc.
Náradie a vrecia si bude mo�né zapo�ièa�

na MÚ v Lamaèi.

Druhá etapa: 28.4. − 2.5. 2006
Èistenie a zber ve¾kokapacitného druhu

odpadu, stavebného odpadu.
Náradie a vrecia bude mo�né si zapo�ièa�

na MÚ v Lamaèi.

Dòa 29.4.2006 (sobota) sa uskutoèní
i zber nebezpeèného odpadu.
Špeciálny kontajner bude umiestnený

na parkovisku pred poštou

Termíny a rozmiestnenie ve¾kokapacitných
kontajnerov nájdete v tabu¾ke na 6. strane.



Zdvorilo prosíme všetkých rodièov, starých
rodièov a iných priaznivcov lamaèskej základnej
a materskej školy  o poskytnutie 2% zo zapla−
tených daní na úèet obèianskeho zdru�enia

„Pomoc školstvu v Lamaèi“, 
IÈO 308 55 560,

úèet èíslo: 1847314253/0200 vo VÚB.

Obèianske zdru�enie bolo zaregistrované v
Notárskom  centrálnom registri urèených práv−
nických osôb dòa 6. 12. 2005 pod spisovou
znaèkou NCR po 3153/2005. 

Za podporu vám ïakujeme.
Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Mo�nosti stravovania pre dôchodcov v Lamaèi

Prosba školy a škôlky
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Halaszová, • schva¾uje predlo�ený návrh plánu
investièných akcií a údr�by komunikácií na rok 2006
s pripomienkami k návrhu údr�by komunikácií, •
ukladá prednostovi pravidelne informova� MZ o
priebehu plnenia investièného plánu na jednotlivých
zasadnutiach v roku 2006, • schva¾uje udelenie
mimoriadnej odmeny èlenom Redakènej rady: Ing. C.
Danišovej 1.000 Sk, Dr. A. Seewaldovej 1.000 Sk, p.
P. Šoulovi 500 Sk za aktívne pôsobenie v RR a
prispievanie do Lamaèana v roku 2005, • berie na
vedomie predlo�ené písomné informácie (informácie
starostu; správa o plnení uznesení za 4/Q 2005;
Správa o postupe rozvoja lokality Staré záhrady;
informácia o podaní obèanov k dani z nehnute¾nosti;
Správa o poskytovaní opatrovate¾skej slu�by za IV.
Q. 2005 s fin. zúètovaním roka 2005, stanovisko
magistrátu k sumáru pripomienok MÈ k VZN o dani
z neh., podanie p.T.Hammela zo 6.2.2006), •
dôrazne protestuje proti zaslanému stanovisku k
riešeniu pripomienok obèanov MÈ a MZ vo veci VZN

o dani z neh., ktoré listom z 31.1.2006 zaslala
starostovi riadite¾ka Magistrátu hl.m.SR BA, najmä
proti výroku o opakovanom administratívnom
za�a�ovaní pracovníkov magistrátu a ïalších
inštitúcií niektorými obèanmi MÈ.
Miestne zastupite¾stvo zo dòa 13.2.2006:
• odporúèa RR, v rámci rovnoprávneho prístupu
volených predstavite¾ov samosprávy k informovaniu
obèanov, zabezpeèi� úpravu v mesaèníku Lamaèan
tak, aby namiesto pravidelnej rubriky „príhovor
starostu“ bol pre starostu MÈ vylosovaný z mesiacov
marec a� jún jeden mesiac, v ktorom bude
uverejnený jeho príspevok formou rozhovoru v
priestore rovnakého rozsahu ako pre poslancov MZ,
prièom toto pravidlo neobmedzuje volených
predstavite¾ov samosprávy MÈ v práve informova� o
odborných témach, • �iada RR zabezpeèi�
uverejnenie uznesenia MZ è. 19/IV/2006, prijaté k
bodu 2 tohto zasadnutia, na 1 strane Lamaèana è. 3.

MÚ

Èo je vtáèia chrípka? Vtáèia chrípka je
infekèná vírusová choroba domácich, vo¾ne �ijú−
cich a exotických vtákov. Vyskytuje sa hlavne u
moriek, kaèiek, husí, kury domácej, holubov,
ba�antov, jarabíc, labutí, kormoránov, èajok, škor−
cov, drozdov, lastovièiek a vrabcov. 

Existuje riziko  nakazenia ¾udí vírusom vtáèej
chrípky? Riziko existuje, o èom svedèia aj prípady
úmrtí ¾udí v niektorých krajinách juhovýchodnej
Ázie, ktorí sa nakazili vírusom H5N1 z chorej hydi−
ny. Je preto potrebné realizova� všetky dôle�ité a
nevyhnutné opatrenia u� v prvotnom štádiu výsky−
tu vtáèej chrípky u vo¾ne �ijúcich vtákov, aby sa
zabránilo nakazeniu domácej hydiny a následne aj
nákaze ¾udí týmto nebezpeèným  vírusom. 

Ako je vírus odolný? Vírus v truse pre�íva 30
dní pri teplote 4 °C, alebo 7 dní pri 20 °C, pri izbo−
vej teplote na slame 28 dní a na vajcovej škrupine
8 dní. Vírus je schopný nejaký èas pre�i� aj vo vode.
Je stabilný pri pH 7−8, ale kyslé prostredie ho nièí.
Je citlivý na éter, jód, amónne soli a tukové roz−
púš�adlá. Pri teplote 56 °C sa vírus nièí v èasovom
intervale od 15 minút do 6 hodín. Z dezinfekèných
prostriedkov úèinných proti vírusu vtáèej chrípky
sú: 2−4 % lúh sodný, 2−4 % chlórové vápno, 4−8 %
chloramin B a mô�e sa pou�i� aj formalín v 10 %−
nej koncentrácii.

Ako sa nákaza prenáša? Vírus sa z organiz−
mu vyluèuje sekrétmi horných dýchacích ciest –
kvapôèkami, kaš¾om, kýchaním a trusom. Vírus sa
v chove šíri po kontakte s chorými vtákmi, pros−
tredníctvom ošetrovate¾ov, kontaminovanými
predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom,
vodou, násadovými vajcami a infikovaným  seme−
nom pri inseminácii. V populácii vo¾ne �ijúcich vtá−
kov sa vírus šíri hlavne trusom, slinou a výtokom z
nosových otvorov. 

Aké sú klinické príznaky ochorenia?
Hlavnými klinickými príznakmi sú strata plachosti,
zní�ená aktivita a príjem krmiva, našuchorené
perie, nosnice èastejšie kvokajú, klesá znáška.
Objavujú  sa aj príznaky ako sú kaše¾, kýchanie,
chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, vieèok,

výtok z nosových otvorov. Ïalej sa ojedinele alebo
v kombinácii vyskytujú poruchy tráviaceho a ner−
vového systému (kàèe, poruchy pohybu, strata pla−
chosti).

Aké sú opatrenia pri výskyte? Ak by sa náka−
za vyskytla v chove hydiny, bude nariadené usmr−
ti� všetku hydinu v chove, uhynutá alebo usmrtená
hydina a všetky vajcia musia by� zneškodnené tak,
aby sa zní�ilo riziko šírenia choroby na minimum.
Ïalej bude nevyhnutné zneškodni� alebo vhodne
ošetri� všetok materiál a všetky odpady, ktoré
mô�u by� nakazené. Zároveò sa okolo infikované−
ho chovu urèí ochranné pásmo s min. polomerom
3 km a pásmo doh¾adu s min. polomerom 10 km,
kde budú stanovené ïalšie ochranné opatrenia,
ako sú napr. pou�itie vhodných dezinfekèných
prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z chovov,
pravidelné kontroly všetkých chovov hydiny, kon−
trola èinnosti osôb, ktoré manipulujú s hydinou,
zákaz odsunu hydiny a násadových vajec z chovov,
zákaz vyvá�ania alebo rozhadzovania pou�itej
podstielky a hnoja hydiny bez povolenia a ïalšie.
V prípade potvrdenia výskytu u vo¾ne �ijúcich vtá−
kov sa realizujú opatrenia taktie� v pásmach 3 km
a 10 km od miesta výskytu.   

Aká je mo�nos� ochrany pred nakazením? V
chovoch hydiny je mimoriadne dôle�ité  zabráni�
priamemu a nepriamemu kontaktu vo¾ne �ijúcich
vtákov, zvláš� vodného vtáctva s hydinou, zabez−
peèi� prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej,
bezodkladne oznamova� príslušnému orgánu
veterinárnej správy akéko¾vek klinické príznaky vtá−
èej chrípky. Pri nájdení uhynutých vtákov vo vo¾nej
prírode je podstatné nedotýka� sa kadáveru a túto
skutoènos� okam�ite nahlási� na bezplatné tele−
fónne èíslo Ministerstva pôdohospodárstva SR
0800 127 127, alebo na miestne príslušnú krajskú
veterinárnu a potravinovú správu. Dôle�ité je tie�
dba� na  správne pou�ívanie osobných ochranných
pomôcok a dodr�iavanie hygienických návykov,
osobnej hygieny a vyhýba� sa priamemu a nepria−
memu kontaktu s nakazenou hydinou.

MÚ Lamaè

Preventívne opatrenia proti vtáèej chrípke

Najbli�šie Poslanecké
dni a zasadnutie MZ

Vá�ení spoluobèania,
radi by sme vás informovali o mo�nosti stravovania sa
v nasledujúcich zariadeniach:
− penzión, Na barine 5, Lamaè − stravná jednotka je
65,− Sk, z toho 20,− Sk hradí MÚ a 45,− Sk dôchodca
(potrebné potvrdenie dôchodcom vydá na MÚ Lamaè
p. Janíková),

− budova telekomunikácií, Borinská 10, Lamaè −
stravná jednotka je 70,− Sk, z toho 20,− Sk hradí MÚ a
50,− Sk dôchodca (potrebné potvrdenie dôchodcom
vydá na MÚ Lamaè p. Janíková). Dôchodcovaia majú
nárok na poèet lístkov, zodpovedajúci poètu pracov−
ných dní v danom mesiaci.

A. Janíková, MÚ Lamaè

Najbli�ší termín pre Poslanecké dni:
Pondelok, 27. marca 2006, 16:00 − 17:00 hod.

Poslanci:
− Ján Daniš − predseda Komisie podnikate¾ských
aktivít, cestovného ruchu a dopravy,
− Mgr. Marta Janyšková − predsedníèka Komisie
pre školstvo, kultúru a vo¾ný èas.
Najbli�šie zasadnutie Miestneho zastupite¾stva
sa uskutoèní dòa 28. marca 2006 (utorok) o
14.00  hod.v rokovacej miestnosti na 1. poschodí
Miestneho úradu na Heyrovského ul. è. 2.

�iadame všetkých podnikate¾ov, ktorí pod−
nikajú v MÈ Lamaè, aby existenciu svojej prevádz−
ky nahlásili na MÚ p. Janíkovej a taktie� nahlásili
jej prípadné zrušnie. V opaènom prípade bude MÚ
postupova� pod¾a VZN è. 7/94 v znení neskorších

zmien a doplnkov (VZN è. 4/96) MÈ Bratislava −
Lamaè o vydávaní záväzných stanovísk k zaèatiu
podnikate¾skej èinnosti fyzických a právnických
osôb na území MÈ Bratislava − Lamaè.

MÚ Lamaè

Oznam pre podnikate¾ov

Riadite¾stvo ZŠ s MŠ
od 1. marca do 31. marca 2006

na základe vyhlášky MŠ SR è. 540/2004 o
predškolskom zariadení § 7 ods. 1 

prijíma prihlášky detí 
do Materskej školy na Heyrovského a

Zlatohorskej ulici.

Prihlášky si mô�ete vyzdvihnú� a odovzda� v
MŠ na Heyrovského ulici.

Prihlási� mô�ete deti vo veku od 2,5 – 6 rokov. 
Uprednostòované sú deti predškolského veku
a deti zamestnaných zákonných zástupcov.

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Príjem prihlášok detí

Mária Uhorská
2. februára

bola v Slovenskej
národnej galérii v
Esterházyho palá−
ci na nám. ¼udo−
víta Štúra 4 verni−
sá� výstavy Mária
Uhorská (1505 −
1558). Vý s tavu
pripravila Sloven−
ská národná galé−
ria v spolupráci s
Historickým mú−
zeom v Budapešti
pr i  pr í le� i tost i
500. výroèia naro−
denia panovníèky.

Mária Uhorská vyrastala v Nizozemsku, u
svojho starého otca Maximiliána I. vo Viedni a
Innsbrucku. Sobášom s ¼udovítom II. sa stala
panovníèkou Uhorského a Èeského krá¾ovstva. Po
strate man�ela, ktorý zahynul v bitke pri Moháèi
(1526), opustila strednú Európu a odišla do
Nizozemska, kde sa stala miestodr�ite¾kou.
Výstava zobrazuje celo�ivotný príbeh mladej
panovníèky a potrvá do 30. apríla 2006.

Peter Šoula
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Pre nás, mladších Lamaèanov, je pojem
osvetová beseda historickou neznámou. Starší
Lamaèania si však ešte ve¾mi dobre pamätajú na

èasy, keï bola centrom kultúrneho a spoloèenské−
ho diania. Lamaèská osvetová beseda sídlila v dnes
u� bývalom dome kultúry na Rajtákovej ulici, kde
mala ešte donedávna svoju prevádzku reštaurácia
"Na vàšku". Sama si rada spomínam na jedno z
posledných kultúrnych vystúpení našej základnej
školy, ktoré sa v starom dome kultúry uskutoèni−
lo...

O �ivé spomienky a staré fotografie niekdaj−
šieho lamaèského kultúrneho �ivota sa s nami
ochotne podelila pani Helena Ferenèíková, ktorá
dodnes zachováva niektoré tunajšie tradície.

V dome kultúry to ešte za èias socializmu
�ilo. Schádzala sa tu mláde�, konali sa rôzne pose−
denia, besedy, hudobné, spevácke èi divadelné

vystúpenia a neskôr i predstavenia kina.
Samozrejmos�ou boli výroèné schôdze dru�stevní−
kov èi stretnutia Národného výboru. Svoje schôdze
a posedenia s obèerstvením a kultúrnym progra−
mom tu mal aj lamaèský Èervený krí�, ktorý okrem
iného usporadúval kurzy prvej pomoci a jeho èlen−
ky pôsobili ako zdravotníèky na rôznych akciách.

Mno�stvo detí sa rozvíjalo a bavilo v krú�−

koch hudobnej výchovy, hry na klavír, harmoniku,
husle, v krú�ku varenia, šitia alebo šikovných rúk.
Bolo to vraj krásne. Niekedy sa usporiadali veèier−

ky, kde deti rodièom predviedli, èo sa nauèili.
Lamaèania mali výbornú dychovú hudbu − mlad−
ších i starších hudobníkov. (foto dychovky z nie−
ktorého minuloroèného èísla)

Nezabúdalo sa ani na športové aktivity.
Okrem iných tu pôsobil krú�ok mladých kulturistov.

Ruèným prácam sa venovali aj staršie �eny.
Neskôr, keï u� kroje ustupovali (najviac po zániku

lamaèského dru�stva), sa preva�ne vyšívalo techni−
kou hladkovania. Niektoré Lamaèanky vedeli vyší−
va� aj technikou na poèítané nite alebo krí�ikova−
ním.

Mláde� na kultúrnych akciách v Lamaèi i
mimo neho vystupovala aj s vtipnými scén−
kami, skeèmi. O humor nebola ani v tej dobe

núdza. Rozprávali sa aj vtipy èi ¾udové múdrosti.
Napríklad:

Predavaèky v textilnej predajni sa predháòajú v
zdvorilosti pri obsluhe.

− Prosím, ráète,... navštívte nás opä�...
Zákazník je dojatý: 

− Povedzte, to ste ku ka�dému zákazníkovi takí
zdvorilí?

− Prirodzene, súdruh minister!

Alebo ¾udová múdros�:

Neèakajme niè dobrého, keï orlie hniezdo obsadí
vrabec a hospodári v òom straka.

Dievèatá s chlapcami chodili v krojoch aj na
slávnostné sprievody a
prvomájové manifestácie.

V prvom rade sa
však ctili kres�anské zvyky.
Usporadúvali sa slávnosti
pri významných kres�an−
ských sviatkoch a ve¾kou
udalos�ou v �ivote Lamaèa
bola vysviacka základného
kameòa kostola sv.
Margity.

Staré ¾udové zvyklosti o�ivovali v dome kul−
túry aj ich predvádzaním. Pochovávala sa naprí−
klad basa alebo "lamaèský �eních s nevestou" pred−
viedli v tradièných lamaèských svadobných krojoch
odobierku, veèeru, vinšovaèky i tance.

Pred svadobnou veèerou sa zvyklo takto
vinšova�, aby svadobèania naplnili peniazmi tanie−
rik, na ktorom bol hore dnom obrátený pohárik s
vínom, ovenèený zeleným venèekom:

Páni hosci, páni prítelé,
šecka poctivá stránka,

horní, dolní aj prespolní, spolem obidvje.
Já Vás pjekne prosím

místo mladého �enícha, mladej nevjesty,
svadebného otca, svadebnej matere, 
aby ste sa neráèili poní�it, ale povýšit,

svoje šèedré ruky otevrít
a jejich zelený vínek naplnit.

Pomaly sa blí�i ve¾konoèné obdobie, a tak
nás zaujímalo, ako sa oslavovalo pred nieko¾kými
desiatkami rokov. Nu�, deti si vyzdobili "stromèek"
maš¾ami a vajíèkami a chodili spieva�: 

"Budzte vy babièky veselé,
u� vám to leteèko neseme".

Za pekné pesnièky si vyslú�ili sladkosti a
vajíèka. Vyšantili sa aj v krú�ku šikovných rúk, kde

zhotovovali napríklad košíèky na vajíèka alebo
kohútikov z bavlniek.

Lamaè so svojou bohatou históriou a pes−
trými tradíciami sa má èím chváli�. Preto veríme, �e
vám ich v ïalších vydaniach Lamaèana opä� o
kúsok priblí�ime.

Pani Ferenèíkovej ïakujeme za poskytnuté
fotografie a krátky poh¾ad za našou históriou.

Katarína Závodná

Keï sa ešte "besedovalo" v Osvetovej besede Lamaè
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Boli šišky i muzika
i maškaryTento slogan mi u� párkrát udrel do oèí na

plagátoch. A nie je veru od veci. Ko¾kokrát vidím
nejakú vec, výrobok, èinnos�, ktorá postráda logiku
a uva�ujem, èi sa ten, kto to robil èi navrhoval, aj
zamýš¾al nad tým, èo robí. Ako by inak vznikalo
to¾ko nepodarkov? Príkladov na to je okolo nás viac
ne� dos�. Dôsledok takýchto nelogickostí mô�e by�
buï ekonomický, alebo nám jednoducho zneprí−
jemòuje �ivot. Jedno i druhé škodí. 

V našej domovej práèovni je napríklad  izo−
lovaný prívod studenej vody k práèke, naopak, prí−
vod teplej vody je „holý“. Prístrešky MHD len so
strechou a zadnou stenou − kto ich navrhoval?
Sotva domyslel, na èo majú slú�i� − nielen ako
ochrana proti ticho a kolmo padajúcemu da�ïu.
Smerom na Záhorie sú prístrešky, ktoré, okrem
zadnej, majú aj jednu boènú stenu. Ale div sa svete,
nie tú od severu, ale od juhu. Ešte�e nám tu celkom
normálne funkèné prístrešky robí francúzska firma.
Naše dopravné prostriedky MHD, na ktorých sa
otvára (èi len odklápa) skulina navrchu okna a ces−
tujúci sa dusia v horúèave. Všimla som si v
Montreale – fixná bola spodná asi 1 okna, horné 3
sa posuvne otvárali. Signál na zastavenie na zna−
menie bolo mo�no da� zatiahnutím šnúry, ktorá
bola na oboch stranách autobusu pozdå� okien a
na ktorú dosiahol ka�dý. U nás sú ešte tlaèítka (tri
na vozeò) na „streche“ dopravného prostriedku.
Doèiahneš, nedoèiahneš, máš sa ako pritom chyti�?  

Ale i v našej MÈ toho nájdeme dos�.
Celosklenené vchodové dvere na všetkých panelá−
koch a bez dr�adla. Ko¾ko výplní sa kvôli tomu roz−
bilo a ko¾ko to stálo? Vý�ahy v domoch bez bez−
peènostných vnútorných dverí. To je hazard. Zvody
strešnej vody cez byty – ïalšia vymo�enos�. Bolo
domyslené oplotenie školského areálu za ve¾ké
peniaze (vtedy takmer 100 tis. Sk), ktoré sa roz−
kradlo a z èasti z bezpeènostných dôvodov sa
muselo odstráni�? Márne boli vtedy protesty rodi−
èov a ich snaha vyu�i� peniaze lepšie. Vývesná
oznamovacia tabu¾a je na budove MÚ. Neviem,
ko¾ko ¾udí tam zájde, je ïaleko od chodníka. Èo
keby tak bola radšej na dome na Studenohorskej,

neïaleko, hneï ved¾a chodníka, kde sústavne cho−
dia ¾udia? Nebolo by to úèelnejšie? Lavièky z plastu
na ul. Na barine sa v teple prehýbajú ako z gumy.
Ale keby ten plast bol len na operadlovej èasti, nie
na sedacej! Preèo nie je vyznaèený prechod pre
chodcov na ul. Podháj od ZŠ smerom k zastávke
MHD (do mesta), kde prechádzajú �iaci zo školy,
¾udia od lekára, z obchodu, pošty, ale je vyznaèený
pár metrov vyššie k zastávke MHD smerom na
koneènú? Nikto na pošte mi nevie zdôvodni�, preèo
Poštová banka  (ako jediná zo všetkých) pošle na
zaèiatku roka  klientovi oznam o úrokoch za uply−
nulý rok a na ten oznam si ich mô�e vybra�. Nad
tým u� zastane rozum.  STaRZ (ten, ktorý bude
robi� aj naše kúpalisko) pred dvomi èi tromi rokmi
neotvoril v horúcom máji a júni kúpaliská v
Bratislave, lebo nebol oficiálny termín otvárania.
Júl a august potom boli chladné, kúpaliská prázd−
ne a STaRZ koncom roka nariekal nad ich strato−
vos�ou a �e sa ich „ani neoplatilo otvára�“. Na
orientaènej tabuli v podchode na Patrónke je infor−
maèný nápis tmavomodrou farbou na èiernom
podklade. Nielen�e z dia¾ky, ale ani zblízka nie je
èitate¾ný. Nenecha� si mera� spotrebované teplo v
byte, ale plati� paušál (všetci rovnako) – ako to
nazva�? Názvy ulíc sú èasto na vypuklej strane
tabu¾ky, kde práve táto vypuklá strana je taká  zne−
èistená  a zanesená, �e názov ulice je neèitate¾ný.
Staèí si preèíta� ponosy èitate¾ov v Bratislavských
novinách alebo iných periodikách a èlovek vidí, �e
by staèilo mnohokrát len viac uva�ova� a potom
kona�.

Chcem veri�, �e tieto nelogické nepodarky sú
len pre�itkom socializmu, keï bolo všetko naše, a
preto nièie. Alebo �eby to bolo v nieèom inom? Kto
však bude chcie� dnes  stá� na nejakom riadiacom
poste alebo podnika�  v malom èi ve¾kom a obstá�
v tvrdej konkurencii, bude musie� robi� veci lepšie a
najlepšie. Inak neobstojí. Lebo ¾udia u� chodia po
svete s otvorenými oèami a verím, �e sa zaènú aj
do�adova� toho, aby si ka�dý na svojom poste robil
veci zodpovedne a múdro. 

Cecília Danišová

Logika vecí alebo robme veci lepšie

Za fašiangovú sálu poslú�ila pekne vyzdo−
bená jedáleò a bolo „bitkom nabité“. To potom,
ako sa v D−PD Na barine roznieslo, �e na fašiango−
vej zábave bude nielen �ivá muzika a šišky s èajom,
ale veru budú aj skutoèné masky. 

Maskám sa podarilo utaji� svoju  toto�nos�.
Do plnej sály vošiel vznešený indický nábob. Rad�a
mal do posledného šperku všetko ako naozajstný.
Na turbane mu svietilo mno�stvo brošní, nechýba−
li ani široké šarováry, èo  v Indii nosia mu�i namies−
to nohavíc. Bola to stelesnená vznešenos�. Od sku−
toèného sa líšil iba maskou na tvári. Bol štíhly,
urastený a jeho široké plecia zdôraznili vypchávky.
Po òom pribehli tri roztatárené Arabky. V dlhých
habitoch, zahalené do šatiek porozprávali rúškou
zakrytými ústami, kto sú a z akej dia¾ky prišli.
Kapela stíchla, len keï zaznelo privítanie riadite¾ky
D−PD PaedDr. Nade�dy Malej a keï si slovo vynúti−
li masky. Muzikanti sa veru nenechali prosi� a
známe pesnièky rýchlo strhli do spevu a podupká−
vania i obecenstvo. 

Milým spestrením programu bolo vystúpe−
nie domováckeho speváckeho krú�ku s fašiango−
vými a inými veselými pesnièkami a zaznelo i ume−
lecké slovo básnika v prednese èlenov. 

To všetko prispievalo k veselému ovzdušiu,
v ktorom sa rozprávali pri stoloch �arty, rozjasòo−
vali sa tváre, chví¾ami spievali doslova všetci, aj tí
ktorí nevedeli slová. Aspoò sa zúèastòovali hmka−
ním do rytmu. 

V jednej chvíli  do zabávajúcej sa spoloè−
nosti vtrhla ako fúria pani upratovaèka – ako ona
k tomu príde, �e musí upratova�, jej sa ešte pra−
covná doba neskonèila. A títo tu sa zabávajú, aká
je to spravodlivos�− a všetkých naokolo poometala.
Za òou prišla tuláèka s die�atkom na rukách a poï
ho �obra� a prosi� o z¾utovanie nad nebo�iatkom.
Do tejto trmy−vrmy vtrhla kvetinárka a ka�dému
ponúkala z košíka umelé kvietky. 

Kto všetko bol v maskách, vieme, ale nepo−
vieme. Ale tušíme, �e o rok bude masiek viac. Veï
netreba drahý kostým, staèí sa pozrie� do vlastnej
skrine – cení sa dobrý výmysel. O inšpiráciu nebo−
la núdza.

Fašiangová zábava v Domove – penzióne
dôchodcov Na barine bola taká, ako má by� – plná
radosti a smiechu.

Anica Seewaldová

Nová dominanta

Spoznajme „naše“
vedecké osobnosti
Jaroslav Heyrovský 1890 – 1967

Nosite¾ Nobelovej ceny  r. 1959 za POLARO−
GRAFIU, èeský fyzikálny chemik, profesor Karlovej
univerzity v Prahe, akademik ÈSAV od roku 1952,
riadite¾ Polarografického ústavu ÈSAV v rokoch
1950 – 1963.

Roku 1922 objavil Jaroslav Heyrovský elek−
trolýzu – ortu�ovou kvapkovou elektródou. Je
zároveò spolutvorcom polarografu z roku 1925.

Hlavné dielo: “Pou�itie polarografickej
metódy v analytickej chémii“.

Bol to vedec – praktik, ktorý teoretické pod−
klady èerpal aj od slovenského vedca Dionýza
ILKOVIÈA.

Dionýz Ilkoviè 1907
Fyzik a fyzikálny chemik, profesor SVŠT v

Bratislave, èlen ÈSAV od roku 1952, akademik SAV
od roku 1953. 

Zaoberal sa termodynamikou, elektrodyna−
mikou a teóriou relativity. Odvodil rovnicu pre
polarografické difúzne prúdy.

Eva Kri�anová

Lamaè má novú dominantu. Do prevádzky
bola uvedená bez slávnostných prejavov, prestrih−
nutia pásky a zrejme aj bez povolenia. �a�ko si
toti� predstavi�, �e by takéto nieèo mohol niekto
zodpovedný povoli�. 

Ide o prístrešok na smetiaky pri novostavbe
na Studenohorskej ulici (je to tá budova s mno�−
stvom striešok a odkvapových rúr), pripomínajúci
koterec pre chov psov. Autor tohoto koterca má
zrejme mimoriadne
vycibrený cit pre este−
tiku a urbanistiku. Je
umiestnený osamote−
ne na najvyššom
bode v okolitom teré−
ne, ako sa na domi−
nantu patrí. ¼udovo
povedané, ako päs�
na oko (kto ho nevi−
del, mô�e si ho
pozrie� na tejto foto−
grafii). Dokonca k
nemu nie je ani prí−
stup pre smetiarske auto alebo cestièka pre priblí−
�enie kontajnerov. Zrejme sa poèíta s tým, �e keï
u� koterec stojí, bude sa musie� k nemu povoli� aj
cesta. Jediná mo�nos� je ubra� nieko¾ko metrov z
trávnika. Dúfame, �e Miestny úrad bude iného
názoru (napriek tomu, �e niektorí sú „rovnejší“).
Kým nebol sneh, smetiari nacúvali cez trávnik.
Teraz vec vyriešilo pár chlapov, ktorí dorazili na
dodávke a krompáèmi uvo¾nili vyznaèené krajné
parkovacie miesto na verejnej komunikácii. Na pri−

pomienku, �e ide o verejnú komunikáciu s vyzna−
èeným parkovaním,  ma informovali, �e smetiarske
auto sa tam predsa nejako musí dosta�, tak rozho−
dol správca objektu  a poslali ma do... 

V projekte, ktorý bol predlo�ený, takáto
stavba nebola. Koterec najprv zaèali stava� na
mieste pôvodného stanoviš�a kontajnerov nad
domom è. 2−4, ktorý poèas stavby odstránili.
Potom ho rozbili a postavili na terajšie miesto.

Zrejme investor usú−
dil, �e tu sa bude lep−
šie vyníma�. Naviac,
pred novostavbou
mali by� nejaké parko−
vacie miesta. Investor
ušetril. Dnes, po
nas�ahovaní sa vlast−
níkov bytov do novo−
stavby, je u� aj tu vo
veèerných hodinách
problém zaparkova�
(a to ešte stále nie sú
všetky byty obsade−

né). Pristavené gará�e sú ove¾a menšie (a podstat−
ne drahšie), ako boli uva�ované v prvom projekte
investora Ing. Š., v ktorom boli byty aj gará�e pre
be�ných obèanov ešte dostupné (pribli�ne polovi−
ca z ceny v terajšej novostavbe). Tento projekt
Miestny úrad prekazil po�iadavkou na nájomné za
pôdu na 40 rokov dopredu (tí po nás u� peniaze
asi potrebova� nebudú). Medvedia slu�ba obèa−
nom. Svoje pridali aj psíèkári svojou petíciou. Sú
dnes spokojnejší? P. K.
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Ako a preèo komunikova� s daòovou správou elektronicky
Portál daòovej správy www.drsr.sk

Termíny a rozmiestnenie ve¾kokapacitných kontajnerov
v rámci jarného upratovania 2006

Zavedením internetu nastal kvantitatívny, ale aj kva−
litatívny zlom v oblasti komunikácie. Dnes mô�eme s isto−
tou poveda�, �e internet a s ním spojené elektronické slu�−
by sú štandardným prostriedkom komunikácie a nevyhnut−
ným pracovným nástrojom. �iadny iný komunikaèný pros−
triedok neposkytuje také mo�nosti komunikácie ako práve
internet. Daòová správa vybudovala, ako jeden z dôle�itých
komunikaèných prostriedkov medzi daòovou správou
a verejnos�ou, internetový portál , ktorý je jednotným
vstupným bodom pre poskytované informácie, elektronic−
kú komunikáciu a elektronické slu�by. 

Informácie a slu�by, poskytované pou�ívate¾om
portálu, je mo�né rozdeli� do dvoch základných skupín:
� informácie a slu�by poskytované všetkým u�ívate¾om,
� ïalšie informácie a slu�by, poskytované len autorizo−
vaným u�ívate¾om.

Pre všetkých u�ívate¾ov portálu sú urèené rôzne vše−
obecné informácie, ale aj informácie odborné a niektoré
slu�by. � informácie o štruktúre a èinnosti daòovej správy, �
informácie k problematike jednotlivých druhov daní, napr.
pokyny, bro�úry, letáky, odpovede na dopyty daòových
subjektov a iné informaèné materiály vydané DR SR, � prí−
stup k rôznym preh¾adom a zoznamom, � prístup k apliká−
ciám u¾ahèujúcim prácu daòového subjektu, napr. úèty štát−
nych príjmov, daòová kalkulaèka, daòový kalendár, zis�ova−
nie miestnej príslušnosti a pod., � overenie IÈ v SR, overenie
IÈ v EU, � mo�nos� podania dopytu priamo cez portál daòo−
vej správy, � mo�nos� vytlaèenia daòového tlaèiva alebo
u nasledovných tlaèív aj mo�nos� ich vyplnenia na internete
s kontrolou správnosti: – daòové priznanie k dani z pridanej
hodnoty, − súhrnný výkaz pre daò z pridanej hodnoty, −
daòové priznanie k dani z príjmov − PO, − daòové priznanie
k dani z príjmov − fyzické osoby typ A a typ B, − tlaèivá
k dani z príjmov zo závislej èinnosti, − daòové priznanie k
dani z motorových vozidiel, − úètovné výkazy v jednodu−
chom úètovníctve (Úè FO 1−01, Úè FO 2−01), − úètovné výka−
zy v podvojnom úètovníctve (Úè POD 1−01, Úè POD 2−01).

Ïalšie elektronické slu�by sú v súlade s platnou
legislatívou dostupné len autorizovaným u�ívate¾om.
Autorizovaným u�ívate¾om elektronických slu�ieb mô�e by�
daòový subjekt alebo jeho zástupca na základe: a) regis−
trácie, pozostávajúcej z nasledovných krokov: � vyplne−
nie registraèného formulára nachádzajúceho sa na portáli,
ktorý obsahuje predovšetkým identifikaèné údaje o budú−
com autorizovanom pou�ívate¾ovi, � predlo�enie registraè−
ného formulára pou�ívate¾a miestne príslušnému správcovi
dane na autorizáciu daòového subjektu; b) autorizácie na
miestne príslušnom daòovom úrade: � predlo�enie
dokladov potvrdzujúcich identifikáciu daòového subjektu
na miestne príslušnom daòovom úrade. 

Detailný postup registrácie, autorizácie a samotného
vyu�ívania autorizovaných slu�ieb, spolu s technickými pod−
mienkami, nájdu daòové subjekty v Pou�ívate¾skej príruèke

pre autorizované elektronické slu�by, uverejnenej na v èasti
Registrácia, alebo prostredníctvom e−mailu: resp. na tele−
fónnych èíslach: 048 /4393 372, 330, 382, 335.

V súèasnosti sú autorizovaným pou�ívate¾om
dostupné nasledovné elektronické slu�by: � zoznam
daní (poskytuje preh¾ad daní, na ktoré je daòový subjekt
evidovaný), � dokumenty daòového subjektu (poskytuje
preh¾ad dokumentov, podaných daòovým subjektom na
daòový úrad), � dokumenty daòového úradu (poskytuje
preh¾ad dokumentov, vystavených daòovým úradom pre
daòový subjekt), � podanie dokumentov (umo�òuje elek−
tronické podávanie daòových dokumentov), − podávanie
písomností so zaruèeným elektronickým podpisom
(potreba obstarania kvalifikovaného certifikátu pre zaruèe−
ný elektronický podpis od akreditovanej certifikaènej auto−
rity), − podávanie písomností bez zaruèeného elektro−
nického podpisu (potreba uzatvorenia Dohody o spôsobe
doruèovania písomností doruèovaných elektronickými
prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaruèeným elek−
tronickým podpisom, uzavretej pod¾a § 20 ods. 8 zákona è.
511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov so správcom
dane a povinnos� do piatich pracovných dní odo dòa
elektronického podania dokumentu doruèi� v písomnej
forme prvú stranu doruèenej písomnosti a Vyhlásenie
o podaní písomnosti elektronickou formou).

V súèasnosti je mo�né poda� elektronicky nasle−
dovné daòové dokumenty: − daòové priznanie k dani
z pridanej hodnoty, − súhrnný výkaz pre daò z pridanej hod−
noty, − daòové priznanie k dani z príjmov – PO,  − daòové
priznanie k dani z príjmov – fyzické osoby typ A a typ B,  −
tlaèivá k dani z príjmov zo závislej èinnosti, − daòové pri−
znanie k dani z motorových vozidiel, − súvaha – Úè POD 1 –
01, − výkaz ziskov a strát – Úè POD 2 – 01, − výkaz o príj−
moch a výdavkoch – Úè FO 1 – 01, − výkaz o majetku a
záväzkoch – Úè FO 2 – 01, � správa práv daòového subjek−
tu (pridelenie, príp. odobratie prístupových práv iným oso−
bám, napr. zamestnancom). 

Výhody vyu�ívania autorizovaných elektronic−
kých slu�ieb dávajú odpoveï na otázku, preèo
komunikova� s daòovou správou elektronicky. � zís−
kanie preh¾adu o dokumentoch z písomného styku medzi
daòovým subjektom a miestne príslušným správcom dane,
� nový a zároveò atraktívny spôsob podania daòových
dokumentov bez viazanosti subjektu na jeho vyu�itie, �
modernú a bezpeènú formu komunikácie, ktorej uplatnenie
je mo�né v stále sa rozširujúcom okruhu subjektov a orga−
nizácií, � úsporu èasu pri komunikácii s daòovou správou, �
okam�itú spätnú väzbu poskytujúcu informácie o úspeš−
nosti realizovaného elektronického podania dokumentu a
o akceptovaní resp. neakceptovaní tohto padania, �

postupné rozširovanie autorizovaných elektronických slu−
�ieb ako aj dokumentov, ktoré je mo�né elektronicky poda�.

drsr

Prvá etapa
pristavenie 31. 3. − odvoz 3. 4.2006

P.è. Miesto umiestnenia
1. Vranèovièova – pohostinstvo Beseda
2. Studenohorská – kotolòa v strede
3. Segnáre – otoèka MHD
4. Bakošova 16
5. Rozálska – kri�. Lediny−Rajtákova
6. Vranèovièova – Zhorínska
7. Pod Zeèákom − uprostred
8. Studenohorská 2
9. Vranèovièova – bet. poklop v strede
10. Heyrovského 8 – parkovisko
11. Podháj 51
12. Povoznícka – Segnáre
13. Základná škola – Malokarp. nám.

Druhá etapa
pristavenie 28. 4. − odvoz 2. 5. 2006

P.è. Miesto umiestnenia
1. Vranèovièova – pohostinstvo Beseda
2. Studenohorská – kotolòa v strede
3. Segnáre – otoèka MHD
4. Bakošova 16

5. Rozálska – kri�. Lediny−Rajtákova
6. Cesta na Klanec 67
7. Studenohorská 44
8. Zelenohorská
9. Na Barine – stred
10. Vranèovièova – Zhorínska
11. Pod Zeèákom − uprostred
12. Studenohorská 2
13. Vranèovièova – bet. poklop v strede
14. Heyrovského 8 – parkovisko
15. Stanekova 13
16 Lamaèská cesta – pri �elez. Stanici
17. Podháj 51
18. Povoznícka – Segnáre
19. Borínska − Lediny
20. Studenohorská 87 − parkovisko

P.è. Miesto umiestnenia
1. Základná škola – Malokarp. nám.
2. Materská šôlka – Heyrovského 2

Zber Nebezpeèného odpadu NO
sobota 29. 4. 2006

P.è. Miesto umiestnenia
1. Parkovisko pri pošte MÚ

Pozemok p. è. 1826/8 o výmere 3.671 m2

v BA  k. ú. Lamaè.
• Nehnute¾nos� je situovaná medzi ulicou Lamaèská
cesta a �eleznicou, je k nej výborný prístup autom, blíz−
ko je zastávka MHD. • V prípade potreby ïalších infor−

mácií kontaktujte Ing. arch. Šilingera z MÚ MÈ BA−
Lamaè; silinger@lamac.sk; t. è.: 6478 0065, 6478 1581.
• V prípade záujmu o prenájom pošlite svoj návrh rám−
cových zml. podmienok − výška nájomného, doba nájmu
a podnikate¾ský zámer vyu�itia nehnute¾ností − na adresu
MÚ MÈ BA−Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava do 31.3.
2006, kedy je uzávierka podávania návrhov. Obálku
oznaète heslom POZEMOK LAMAÈSKÁ – neotvára�.

Budovu bývalej kotolne K−24 pri Studenohorskej 1.,
so zastavanou pl. o výmere 360 m2 na pozemku

p. è. 437 o výmere 379 m2 v BA k. ú. Lamaè.
• Nehnute¾nos� je situovaná medzi ulicami Podháj a
Cesta na Klanec, je k nej výborný prístup autom, blízko je

zastávka MHD, mo�nos� napojenia všetkých in�inier−
skych sietí. • V prípade potreby ïalších informácií kon−
taktujte Ing. arch. Šilingera z MÚ MÈ BA−Lamaè; silin−

ger@lamac.sk; t. è.: 6478 0065, 6478 1581. • V prípade
záujmu o prenájom pošlite svoj návrh rámcových zmluv−
ných podmienok − výška nájomného, doba nájmu a pod−
nikate¾ský zámer vyu�itia nehnute¾ností − na adresu MÚ
MÈ BA−Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava do 31.3.2006,
kedy je uzávierka podávania návrhov. Obálku oznaète
heslom KOTOLÒA – neotvára�. MÚ

MÈ BA–Lamaè ponúka
do dlhodobého prenájmu
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Máte zdravotné problémy? PRAVÁ SOĽNÁ JASKYŇA
Prichádza jar so svojimi

krásami. Niektorým z nás
prinesie nové zdroje energie,
ale alergikom a astmatikom aj
nemalé zdravotné problémy.

Liečivý účinok soli a v nej
obsiahnutých minerálov je

známy už storočia. Odporúčajú sa prechádzky pri
mori, hlavne za rána alebo po dobrom vlnobití, kedy
je ovzdušie ionizované a nabité prvkami jódu a soli.
Ak Vám nie je umožnené odcestovať na dlhšiu dobu
k moru, rovnaké terapeutické možnosti – avšak v
blízkosti Vášho domova, na sídlisku v LAMAČI – Vám
ponúka patentovaná „PRAVÁ SOĽNÁ JASKYŇA“. V
jej ovzduší vládne výnimočná mikroklíma,
tešiaca sa jedinečnou bakteriologickou
čistotou. Troj-týždňovému pobytu pri mori
je ekvivalentný 7-10 násobný 45 minútový
pobyt v jaskyni. 

Podľa patentovaných technológií sú v
jaskyni použité len zdravotne neškodné
materiály. Steny a strop sú pokryté soľno-
sadrovou omietkou, celá jaskyňa je až po
strop obložená 14 tonami klodavskej a
pakistanskej soli. Po celej podlahe je
vysypaná 5 cm vrstva hrubozrnnej,
svetlosivej soli z Mŕtveho mora. Ideálna
vlhkosť vzduchu (45-60%) je udržiavaná
pomocou kaskádovitých vodopádov, v
ktorých je rozpustená soľ z Mŕtveho a
Čierneho mora.

Použitím veľkého množstva soli z rôznych
oblastí sa dosahuje vysoká ionizácia a unikátna, na
minerály bohatá mikroklíma. Pri uvedenej vlhkosti
sa uvoľňujú minerálne látky a stopové prvky ako jód,
meď, magnézium, železo, vápnik, draslík, sodík a
horčík, ktoré sa počas liečebných kúr (liečba ani
prevencia nie je jednorazová záležitosť) prirodzenou
cestou slizničného vstrebávania
dostávajú do organizmu a
zásobujú ho týmito nenahra-
diteľnými zložkami bezpod-
mienečne potrebných pre dobré
zdravie, výkonnosť a celkovú
prosperitu všetkých vekových
kategórií.

Ideálnu teplotu (20°C)
udržiava v zimnom období
podlahové kúrenie a v letnom
klimatizácia. Sterilizácia celého prostredia sa
dosahuje ožarovaním jaskyne ultrafialovým
žiarením medzi jednotlivými vstupmi. Tým sa v
jaskyni zlikvidujú baktérie a vírusy na ochranu
ďalších návštevníkov. Výmena vzduchu 5-krát za
hodinu je dosiahnutá pomocou vzduchotechniky,
vybavenej špeciálnymi filtrami, ktoré  zachytávajú
drobné nečistoty a predovšetkým peľ. Pred vstupom
do jaskyne dostane návštevník jednorazové návleky
na obuv. V priestore jaskyne môže návštevník počas
procedúry relaxovať v polohovateľnom kresle, ktoré
si sám upraví a v prípade pocitu chladu sa môže
prikryť dekou. Príjemné prostredie je dotvárané

svetelnou terapiou a tichou relaxačnou hudbou. 
Naša Pravá soľná jaskyňa je ideálna pre jednu z

uznávaných liečebných prírodných metód
„speleoterapiu“. Tým, že je v nej trvale udržiavaná
ideálna teplota aj vlhkosť vzduchu, vysoká ionizácia,
na minerály bohatá mikroklíma a takmer nulová
koncentrácia alergénov, dokáže znížiť vzplanutie
akútneho stavu alergických ochorení. V akútnom
období dokáže zmierniť reakcie na alergén, prípadne
zredukovať medikáciu a v pokojnom období výrazne
posilniť dýchacie cesty i celý imunitný systém. Soľná
jaskyňa má vynikajúce účinky nielen pri
alergiologických ochoreniach dýchacích ciest ako
senná nádcha, alergická bronchitída alebo alergická

astma, ale aj pri chronickej bronchitíde, chronických
zápaloch prínosných dutín, kožných ochoreniach -
psoriáza, atopická dermatitída, chronické a
recidivujúce ekzémy. Ďalšie odporučené indikácie
vhodné na liečbu v soľnej jaskyni: ischemická
choroba srdca, zvýšený krvný tlak, poruchy cievneho
prekrvenia, degeneratívne aj zápalové reumatické
ochorenia, neurotické poruchy, depresívne stavy,
chronický únavový syndróm, stresové poruchy a

znížená funkcia štítnej žľazy.
Vedecky aj prakticky
zdôvodnené indikácie pobytu
v soľnej jaskyni z hľadiska
chorôb tráviaceho traktu sú:
zápaly ústnej sliznice, ďasien,
paradentóza, neinfekčné
zápaly sliznice pažeráka,
žalúdka, dvanástnika,
tenkého a hrubého čreva, ako
aj psychosomatické choroby,

ako sú vredy žalúdka, dvanástnika, funkčné poruchy
žlčníka a žlčových ciest. Vo všetkých prípadoch ide o
účinnú podporu základnej liečby, v pokojovom
období o významnú sekundárnu prevenciu
prípadného návratu prudkého štádia choroby.

Pravú soľnú jaskyňu môžete navštíviť od
utorka do nedele v čase medzi 10 a 22 hodinou
(posledný vstup je o 21 hodine) v Lamači na
Studenohorskej ulici 2/d. 

Okrem toho v čajovni môžu nielen návštevníci
jaskyne, ale každý hosť ochutnať niektorý z viac ako
20 druhov čaju, prípadne kávu LAVAZZA.

Ďalšie informácie nájdete aj na našej interne-
tovej stránke: www.pravasolnajaskyna.sk,
telefón: 0905 841 921, 0911 841 921.

V období Apríl – Máj sme pre Vás
pripravili jarnú akciu: cena za jeden
vstup je 150 Sk, permanentka na 10
vstupov je za 1360 Sk. Deti do 6 rokov v
sprievode rodiča majú vstup zdarma.
Dôchodcovia a ZŤP 70 Sk. 

Novinka: víkendové nočné pobyty
pre jednotlivcov, skupiny alebo pre celé
rodiny. 

Srdečne Vás pozývame do soľnej
jaskyne, ktorá je ideálnym miestom pre
telesný aj duševný relax, ale aj pre
pocit radosti a životného šťastia!

platená inzercia Smog, prach, stres,

zlá životospráva...

BioLive
Položme si ruku na srdce, koľkí z nás  žijeme až

nadoraz. Prečo si občas nostalgicky

spomenieme na naše detstvo, keď bolo všetko

akosi jednoduchšie, na krásne obdobia

prázdnin, či víkendov strávených u starých

rodičov, keď v kuchyni rozvoniavala domáca

polievka, alebo dobrý

koláč.

A práve to bola

p r v o t n á

myšlienka,

ktorá sa

nás držala,

keď sme sa

rozhodovali.

Áno, vytvoriť si

svoj malý svet

zdravia, lebo nie nadarmo sa hovorí, že láska,

ale aj zdravie ide cez žalúdok.

Mať svoj malý obchodík,  kde zákazníci

všetkých vekových kategórií, mamičky s deťmi

nemusia donekonečna „študovať“ zloženie

potravín, nachádzať tú nekonečnú záplavu „E“ ,

„S“ a iných dobrôt rútiacich sa na nás z každej

strany. Mať v ponuke nielen bioprodukty, ale aj

potraviny neobsahujúce lepok a rôzne

alergény.

Okrem potravinárskych výrobkov by sme radi

našich zákazníkov potešili aj rôznymi

drobnosťami, hrnčekmi, vankúšikmi,

aromatickými sviečkami...

Našim zámerom je vytvoriť v tomto upo-

náhľanom svete malú oázu pohody a kľudu.

Budeme radi, ak si k nám nájdete cestu.

Otvárame 20. marca 2006.

BioLive, Sch. Trnavského 4, Dúbravka

(nákupné centrum oproti skleníku)

Tešíme sa na Vás.

platená inzercia
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Štruktúra obyvate¾ov
Lamaèa pod¾a vekových kategórií

ku dòu 20. 2. 2006

vek (r.) mu�i �eny spolu

0 − 2 58 59 117
3 − 5 87 69 156
6 − 13 190 203 393
14 − 17 125 117 242
18 − 25 244 275 519
26 − 30 369 370 739
31 − 40 514 429 943
41 − 50 300 319 619
51 − 60 634 921 1.555
61 − 65 201 264 465
nad 65 425 661 1.086

celkom 3.147 3.687 6.834
Zdroj: MÚ 



RIADKOVÁ INZERCIA − 03/06
Detské súkromné zariadenie rodinného typu
v DÚBRAVKE prijme od 2. januára 2006 deti

zdravé, ale i èiastoène pohybovo
zaostávajúce vo veku od 1,5 do 6 rokov.

Informácie: 0905 281 606; skolka@vnet.sk
MASÁ�E, tel. 0905 458 732, www.maser.szm.sk

Darujem nízky nábytok do obývacej izby a dve
válendy so „zásuvkami“ – za odvoz. A. Janíková, MÚ
Lamaè, Heyrovského 2, tel. 02 /64 78 00 65,  kl. 122.
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DDREVENÉ EUROOKNÁ REVENÉ EUROOKNÁ 
VVCHODOVÉ DVERECHODOVÉ DVERE

•Eurohranol: smrek, meranti, dubsmrek, meranti, dub
•kovanie: MACO (celoobvodové)MACO (celoobvodové)

Záruka dobrej ceny a kvalityZáruka dobrej ceny a kvality                 Predaj aj na splátkyPredaj aj na splátky

EŠTE STÁLE MIMORIADNE CENY

P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka (konečná električiek - Sklotel)(konečná električiek - Sklotel), 
Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440
P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka (konečná električiek - Sklotel)(konečná električiek - Sklotel), , 
Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440

IINTERIÉROVÉ NTERIÉROVÉ 
DVEREDVERE

••možné prevedenie možné prevedenie 
- dyha, laminát a fólia- dyha, laminát a fólia

Výroba hliníkových PARAPIET
AL plech 1 mm, biela a hnedá farba

Kopírovanie èb aj farebné
hrebeòová väzba • laminovanie

faxovanie • hlavièkové papiere
vizitky • grafické práce • DTP

ofsetová a digitálna tlaè
poèítaèe: predaj, servis, výkup

poèítaèová literatúra
a ve¾a iného... všetko v Lamaèi

Zberòa inzercie do Bratislavska a Lamaèana.

nové -> I N T E R N E T
pre zákazn íkov zadarmo!

FUXO, Rajtákova 58, BA-Lamaè
www.fuxo.sk, 02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

Inzerujte v Lamačanovi

Nový cenník plošnej inzercie
v platnosti od 8. marca 2006.

Inzerujte v Lamačanovi
podporíte rozvoj nášho mesačníka

info: lamacan@fuxo.sk, 02/64531371, 0905 553699


