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Poslanci, na slovíčko...
Mária Pikulíková
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školstvo, kultúru a voľný čas;
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Kontakt: 02/ 6478 0573

Lamačan: Pracuje naša MČ s Lamačanmi, kto-
rým uložili podmienečné tresty, alebo sa vrátili 
z väzenia? Koľko u nás máme takých prípadov? 
Pikulíková: Obyvateľov, čo prišli do stretu so záko-
nom u nás nie je veľa. Ide o mladých ľudí vo veku 
od 20 do 35 rokov. Sú medzi nimi narkomani a 
obyvatelia, ktorých prepustili z väzenia. Prácu s nimi 
má na starosti sociálne oddelenie úradu práce. MČ 
ich nesleduje, no ani na nich nezabúda. Po návrate 
z výkonu trestu im pomáhame finančne formou 
príspevku na vybavenie osobných dokladov.

Lamačan: Nedávno ste dostali od župana 
ocenenie za prácu v školstve. V materskej škole 
pracujete ako pedagóg. Čo môže naša škôlka 
ponúknuť deťom v konkurencii s rovnakými zaria-
deniami v iných mestských častiach? Pikulíková: 
Ocenenie z rúk župana si veľmi vážim a zároveň ma 
potešilo,  že som ho obdržala na základe návrhu p. 
riaditeľky a starostu.  Výhodou našej škôlky v porov-
naní s ostatnými mestskými časťami je celkom určite 
prekrásne prostredie, v ktorom sa nachádza. Deti 
u nás môžu chodiť často na prechádzky k jazierku, 
na kopec, vlani mali opekačku, sú veľa v prírode, 
čo v škôlkach v meste zrejme nepatrí k najsilnejším 
stránkam.

Zakladáme si na  otvorenejšom prístupe k rodi-
čom, snažíme sa o osobnejšie vzťahy. Učíme deti 
angličtinu, organizujeme rôzne krúžky, hru na flau-
te, tanečný, plavecký výcvik, (pokračovanie na 2. str.)
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Lamačan: Diskusiou so starostom MČ BA Lamač 

Petrom Šramkom končíme sériu rozhovorov 
so zástupcami lamačskej samosprávy v tomto 
volebnom období, ktoré sa chýli ku koncu a preto 
pomaly prichádza čas bilancovať. Pán starosta 
ako to vyzerá s plnením vašich sľubov? Šramko: 
Môžem konštatovať, že väčšinu úloh a cieľov, ktoré 
si samospráva na začiatku volebného obdobia 
stanovila, sa nám podarilo uskutočniť. Vďaka 
zodpovednému hospodáreniu sme mohli realizovať 
aj niekoľko úloh nad rámec volebného programu. 
Lamač sa za posledné roky pohol dopredu. Dúfam, 
že naši spoluobčania, ktorým sme sa snažili zvýšiť 
kvalitu života, si tieto zmeny všimli. Pre mládež, 
športovcov a rodiny s deťmi sme zrekonštruovali 
školský areál. Skrášlili sme zeleň, vybudovali detské 
ihrisko, zrenovovali futbalový trávnik, oplotili 
viacúčelové športové ihrisko a doplnili basketbalové 
koše. Pre mladých skejtbordistov sme tu nainštalovali 
nové skejtbordové prvky. Pre hokejistov a korčuliarov 
každú zimu udržiavame medzi mantinelmi ľadovú 
plochu. Na školský dvor sa vrátil život. Zmeny nastali 
aj v budove školy. V školskej telocvični, ktorá bola pri 
preberaní objektu školy od štátu v havarijnom stave, 
sme obnovili prevádzku. Dnes je plne vyťažená až 
do neskorých večerných hodín a je ťažké sa do nej 
dostať. V základnej škole, škôlke a na miestnom úrade 
sme zabezpečili výmenu starých okien za plastové a 
termostatizáciu vykurovacieho systému, vďaka čomu 
je v týchto objektoch pri nižších nákladoch teplejšie. 
Spotreba tepla klesla skoro o 25%. Ušetrené 
peniaze tak môžu pomôcť na iných miestach, kde 
ich potrebujeme. Pre mamičky s najmenšími deťmi 
sme v škole pri knižnici poskytli priestory a pomohli 
zriadiť materské centrum Obláčik. ZŠ je vďaka účasti 
v projekte Infovek vybavená počítačmi s pripojením 
na internet. Koncom mája tu bude otvorená ďalšia 

počítačová trieda. V 
priestoroch miestnej 
knižnice majú čitatelia 
možnosť bezplatného 
prístupu na internet. 
Som rád, že sa podarilo 
obnoviť aj športovo-
oddychovú plochu 
na Heyrovského ul. 
za škôlkou. Podarilo 
sa mi bezodplatne 
zabezpečiť zhotovenie 
nového asfaltového 

povrchu na tomto ihrisku a MČ tu prispela novým 
oplotením a lavičkami. Skultivovali sme tiež areál 
Oáza pri bývalej škôlke na Malokarpatskom nám.. Pre 
históriu sme zrenovovali pamätnú tabulu a jej okolie 
na Vrančovičovej ulici. Podporujeme stretávanie 
seniorov, organizujeme pre nich zájazdy, o ktoré 
je mimoriadny záujem. Na obľúbenej vychádzkovej 
trase smerom na Kačín sme osadili lavičky. Nezabudli 
sme však ani na motoristov. Do parkovania na sídlisku 
sme zaviedli pravidlá, vyznačili sme parkovacie 
miesta. Zabránilo sa tak neekonomickému státiu, 
získali sa nové parkovacie miesta a na parkovanie 
sme vyčlenili aj nové plochy.

O krok vpred sme sa dostali aj v oblasti 
bezpečnosti a poriadku. Hoci to stále nie je ideálne, 
MČ má svojho okrskára a v tomto roku chceme začať 
s budovaním kamerového monitorovacieho systému, 
aby bolo v Lamači bezpečnejšie. Do letnej a zimnej 
údržby sme zapojili aj vlastné mechanizmy s cieľom 
zvýšiť operatívu a kvalitu výkonu údržby a znížiť 
finančné výdavky. Podarilo sa nám zrekonštruovať aj 
lávku nad železnicou, ktorá bola v kritickom stave. 
Pracovali sme aj na ďalšom rozvoji obce, o pár rokov 
by mohla naša MČ na území  (pokračovanie na 2. str.)

Obyvatelia Heyrovského sú zdesení. V dome majú 
suseda, ktorý sa správa ako zviera. Namiesto záchoda 
špiní okolie svojimi výkalmi a pletie si ho so smetiskom. 
Z balkóna vyhadzuje plastové fľaše naplnené močom 
a odpadky. Na otrasný nález natrafila pred niekoľkými 
mesiacmi jeho suseda. Jej čuchová analýza viedla k ne-
príjemnému zážitku. Otrasný zápach ju takmer doviedol 
do mdlôb. Priamo pri čine už videlo nevychovanca nie-
koľko obyvateľov vedľajšie-
ho paneláka. ,,Viackrát 
sme videli ako z balkóna 
vyhadzuje odpadky“. O 
publicitu zo strachu pred 
problémovým susedom ale 
nestoja. Ich mená preto 
nezverejňujeme. Na nepo-
darenom susedovi sa všetci 
do jedného zhodli. Hriešnik 
už nie je najmladší, má viac 
ako päťdesiatku, býva sám 
a v dome ho majú za čudá-
ka. Kto ho nechal pri takom 
správaní doštudovať vysokú školu je skutočne záhadou. 

Lamačan sa o jeho obťažovaní presvedčil na vlastné 
oči. Po príchode k paneláku sme sa nestačili čudovať. 
Na trávniku, okolo ktorého prechádzajú denne desiatky 
ľudí sme našli doslova smetisko a nechýbal ani čudákov 
biozáchod -  jeden a pollitrová fľaša bez uzáveru so žl-
tým objemom. O moči nebolo treba pre identický smrad 
ani na chvíľu pochybovať. Asi tri deci zapáchajúcej te-
kutiny sa tam povaľovalo na tráve, len pár metrov pred 
areálom materskej školy. 

Susedia, starosta ani policajti si s indivíduom ne-
vedia rady. Napriek viacerým upozorneniam sa nechce 

,,vpratať do kože“. Na kritikov dokonca útočí tak, že ich 
opľuje. Bezradným nájomníkom nepomohol ani miest-
ny policajt. Jeho návšteva v paneláku problémového 
nájomníka skončila fiaskom, s exotom sa totiž doteraz 
nestretol.

,,Nereagoval na zvonenie, ani klopanie. Nemohol 
som to s ním riešiť“ vysvetľuje neúspech miestny okrs-
kár. Za neporiadnym nájomníkom sa niekoľkokrát vybral 

aj starosta Peter Šramko. No aj 
jeho pokus bol márny. Čudák sa 
s nikým o svojom chovaní nechce 
baviť. Lamačan mal na neporiad-
nika šťastie. Narazili sme na neho 
pri vchode domu, keď práve zosa-

dal z bicykla. Na našu otázku 
prečo z balkóna vyhadzuje vo 
fľaši moč nereagoval, rýchlo 
sa stratil vo vchode, privolal 
výťah , zabuchol na ňom dve-
re a bez slova zmizol. Naše 
krátke stretnutie skončilo 
bez pľuvanca. Slinu si ušetril 
na iných. 

Susedia sú z nevychovan-
ca zúfalí, zo situácie, do ktorej sa dostali zatiaľ neexis-
tuje východisko. Lamačan sa preto obrátil na právnika. 
,,Poškodení by sa mohli domáhať svojich práv tromi 
spôsobmi. V občianskoprávnom konaní sa môžu obrátiť 
so žalobou na súd. V prípade, ktorý ste opísali nájom-
ník porušuje nielen hygienické predpisy, ale aj zákon o 
odpadoch. Obyvatelia sa preto môžu s podnetom ob-
rátiť na hygienika, alebo na príslušný orgán životného 
prostredia,“ radí nájomníkom advokát Peter Bollardt.

Martin Čambalik

Obyvateľ z Heyrovského ,,splachuje“ moč von balkónom

Voľby sú len v sobotu!
Kým v predchádzajúcich parlamentných 

voľbách mali voliči na hlasovanie dva dni, v tých 
tohtoročných im na to musí stačiť iba jeden 
deň. Zmenu trvania hlasovania určili poslanci 
novelou volebného zákona. Volebné miestnos-
ti tak budú tento rok otvorené iba v sobotu 
17. júna v čase od 7.00 do 22.00 hodiny!!!

Ďalšou zmenou je posilnenie preferenč-
ného hlasovania. Voliči môžu svojimi hlasmi 
zmeniť poradie kandidátov oveľa ľahšie ako 
doteraz. Na zmeny v poradí stačí kandidátovi 
získať viac ako 3 percentá hlasov, ktoré získa 
jeho politická strana.

Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžko-
vať najviac štyroch kandidátov. 

Výsledok volieb môže ovplyvniť aj vo-
lebná účasť. Nízka účasť nahráva stranám s 
disciplinovanou voličskou základňou vyššia 
účasť môže naopak pomôcť politickým stranám 
s neistým elektorátom.

Lamačania nájdu volebné urny v budove zá-
kladnej školy na Malokarpatskom nám.    - mca -

Postrach susedov prichádza!
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(„poslanci na slovíčko” pokračovanie z 1. strany) kor-
čuľovanie, tvorivé dielne, besiedky, vystúpenia pre 
jubilantov, v zime deti pečú koláče a stavajú sne-
huliakov. Na jar pred Veľkou nocou maľujú vajíčka s 
mamičkami a oteckovia  pletú korbáče. Zapojili sme 
sa do projektu ,,Zdravá škola“ a do enviromentálne-
ho projektu. Učíme deti chrániť si zdravie a prírodu.

Lamač sa však môže pochváliť aj najnižším 
poplatkom za materskú školu v celej Bratislave. 
Vďaka dotácii našej mestskej časti platia rodičia len 
250 korún mesačne.

Lamačan: Máte prehľad ako je to u nás s dro-
gami?  Pikulíková: O tomto probléme sa v Lamači 
viac mlčí ako hovorí. Určite sa za neho ale neschová-
me a nebolo by to ani správne. Užívanie drog deťmi 
neobišlo ani našu mestskú časť. Veková hranica 
pritom stále klesá nižšie. Šiestaci a siedmaci začínajú 
s fajčením cigariet a marihuany. S tvrdými drogami si 
u nás ničia život 17, 18 roční stredoškoláci. 

Užívanie narkotík sa už aj u nás skončilo v jed-
nom prípade smrťou predávkovaním. Situácia si 
vyžaduje akútne riešenie. MČ pripravuje nadviazanie 
spolupráce s protidrogovými centrami. Namiesto 
nátlaku a zakazovania chceme mladých osloviť akti-
vitami, ktoré by im nahradili nezdravú činnosť, ktorej 
možno nechtiac podľahli.

Lamačan: Nedávno vyšlo najavo, že v brati-
slavských bytoch, ktoré sú súčasťou školských 
zariadení bývajú ľudia, ktorí na to nemajú nárok, 
pretože nepracujú v školstve. Ako je to u nás? 
Pikulíková: Takéto prípady máme aj u nás. S nájom-
níkmi týchto bytov má naša MČ podpísané zmluvy 
do konca tohto roka. Ozývajú sa hlasy, že v septem-
bri vyjde novela zákona, podľa ktorej by nájomníci 
školských bytov bez pracovnoprávneho vzťahu v 
školstve mali o ne prísť. Ide o citlivú záležitosť, 
ktorá si vyžiada individuálne posúdenie a citlivé 
rozhodnutia. 

Lamačan: Aký je váš názor na zamietnutie 
nájmu obecného bytu, o ktorý žiadali učiteľky 
zo Základnej školy? Pikulíková: Sociálna komisia 
postupuje pri prideľovaní bytov podľa poradovníka 
a kritérií, ktoré si zvolila. Žijú medzi nami rodiny, 
ktoré majú dve, či tri deti, nemajú kde bývať a sú v 
poradovníku. Bolo by správne prideliť byt učiteľkám 
a rodiny s deťmi nechať bez povšimnutia? Myslím, že 
tadeto cesta nevedie.

(„Starostove starosti” pokračovanie z 1. str.) pôvodných 
záhrad a vinohradov získať novú tvár. V tomto 
volebnom období sme zabezpečili spracovanie 
urbanistickej štúdie oblasti Nový Lamač, ktorú 
sme predložili na magistrát so žiadosťou o jej 
zapracovanie do územného plánu mesta. Naša snaha 
bola úspešná, vlastníci pozemkov tu budú môcť 
realizovať výstavbu rodinných domov po vybudovaní 
hlavnej komunikácie a doriešení jednotlivých zón 
tejto oblasti. Do konca roka by mal byť známy víťaz 
súťaže návrhov na urbanistickú štúdiu revitalizácie 
Vrančovičovej ul. a jej prepojenia s Malokarpatským 
nám.. Z dlhodobého hľadiska je veľmi dobrou 
správou pozitívny demografický vývoj, v Lamači sa 
rodí čoraz viac detí, naša MČ má budúcnosť a oplatí 
sa pracovať na vytváraní priaznivých podmienok pre 
kvalitný život jej občanov.

Lamačan: Čo považujete za svoj najväčší 
úspech? Šramko: Za kľúčové považujem vybudovanie 
kanalizácie na Vrančovičovej, Rajtákovej a Rácovej 
ulici s rekonštrukciou ciest a chodníkov. Tento projekt 
v hodnote vyše 40 mil. Sk realizovaný Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou spolufinancoval Lamač 
sumou 7,5 mil. Sk

Náročný bol aj proces zabezpečenia nevyhnutnej 
modernizácie lamačského tepelného hospodárstva. 
Verím, že sme vybrali spoľahlivého partnera, ktorý 
je schopný garantovať bezproblémovú dodávku 
tepla a teplej vody do domácností na lamačskom 
sídlisku za rozumnú cenu. Firma BES, s.r.o. investuje 
do modernizácie tepelného hospodárstva vyše 50 
mil. Sk, do roka od uzavretia zmluvy zabezpečila 
kompletnú obnovu zastaranej technológie kotolní a 
čiastočne aj výmenu rozvodov, ktorá bude postupne 
pokračovať. Mám radosť aj z vybudovania nájomných 
bytov nad MÚ, do ktorého už nezateká a sedem 
rodín získalo stabilné bývanie. Výstavba, ktorá stála 
vyše 9 mil. korún, je financovaná z nájomného a z 
účelových prostriedkov samosprávy.

Spokojný som aj s tým, že sa mi podarilo získať 
od mesta do správy pozemky v celkovej hodnote 
takmer 20 mil. korún.

Lamačan: Zostali Vám nesplnené resty? 
Šramko: Kvôli prieťahom v rokovaniach so 
železnicami sa nám zatiaľ nedarí dotiahnuť do konca 
rozšírenie cintorína smerom na Záhorskú Bystricu. 
Aktuálnou je otázka nových cien za hrobové miesta 
stanovené správcom m.p.o. Marianum, ktoré sú 
veľmi vysoké. Budem sa snažiť presvedčiť mestských 
poslancov, aby schválili zmenu financovaniu m.p.o. 
Marianum znamenajúcu zvýšenie príspevku mesta 
na správu historických cintorínov s cieľom znížiť ceny 
za hrobové miesta vyberané od pozostalých.

Hoci sme plánovali vybudovanie miestneho 
rozhlasu, od zámeru sme nakoniec upustili a na 

šírenie dôležitých oznamov používame hlásenie z 
mobilného reproduktora. Mrzí ma klesajúci trend 
počtu obchodných prevádzok, čo je asi daňou 
za pribúdajúce super - a hypermarkety. Hoci sme 
odkanalizovali veľkú časť obce, stále sú v Lamači 
aj ulice bez kanalizácie. Projekty máme hotové, 
potrebujeme vybaviť príslušné povolenia a získať 
partnera na spolufinancovanie. V budúcom roku by 
výstavba kanalizácie mala pokračovať. Pre finančnú 
náročnosť musí zniesť odklad aj plynofikácia 
Lamačskej cesty. 

V oblasti bezpečnosti trváme na zriadení 
policajnej stanice v obci, nakoľko situácia v tomto 
smere nie je ideálna. Aj preto sa snažíme o realizáciu 
spomínaného projektu kamerového systému.

Lamačan: Aká bola spolupráca s poslancami, 
ako ste spolu vychádzali? Šramko: Spolupráca 
bola často zložitá, rokovania na zasadnutiach MZ 
nás stáli veľa energie, mnohokrát miesto vecnej 
stránky dostávali priestor emócie. Niekedy sa aj 
politizovalo a jedna skupina poslancov stála proti 
druhej, no treba povedať, že takmer vždy prevládol 
konštruktívny duch a podarilo sa schváliť drvivú 
väčšinu predložených návrhov. A hoci to medzi nami 
niekedy iskrilo, necítim zlobu, teším sa z výsledkov, 
ktoré sa podarilo dosiahnúť.

Lamačan: Ako ste počas svojho funkčného 
obdobia hospodárili? Šramko: Keď sme začínali, 
mali sme k dispozícii rozpočet vo výške 12 miliónov, 
teraz je to okolo 40 miliónov. Došlo k zmene 
financovania samospráv, na ktoré prešli nové 
kompetencie, viac peňazí ale aj povinností. Naša 
MČ sa správala zodpovedne a vždy hospodárila s 
prebytkom. Vďaka úsporným opatreniam v minulosti 
sme mohli v tomto volebnom období uskutočniť 
mnoho vyššie uvedených zámerov. Naakumulované 
prostriedky sme vkladali do realizácie zmysluplných 
projektov. Aj tento rok máme v rozpočte schválený 
rozsiahly balík investičných akcií. Snažili sme sa 
o racionalizáciu nákladov na prevádzku, v oblasti 
spotreby energií sme zodpovednými opatreniami 
ušetrili napríklad v škole na spotrebe tepla až 400 
tisíc korún ročne. 

Lamačan: Voľby už nie sú tak ďaleko, 
myslíte, že ste Lamačanov presvedčili a obhájite 
starostovskú stoličku? Šramko: S pokojným 
svedomím sa môžem pozrieť do očí Lamačanov. To, 
o čo som sa snažil, bolo vždy na prospech obce. No 
aj komunálna politika, je politika, kto chce, výsledky 
práce vidí, kto nechce, nevidí. Ale dúfam, že väčšinu 
Lamačanov som nesklamal a prehovoria za mňa 
výsledky.

Ak občania pocítili zmenu k lepšiemu, tak získam 
ich dôveru. Ak sa mi to nepodarí, môj svet sa preto 
nezrúti, neprirástol som k starostovskej stoličke.

Nemám rada keď sa veci, ktoré by sa mali 
riešiť, odkladajú, vlečú a nič sa s nimi nedeje. 
Takýmto príkladom je  „holubí problém“ na 
Heyrovského 8. V tomto dome na 9. posch. 
Sú dve logie, ktoré už na 
pohľad zvonku vyzerajú 
hrozne. Čo je tam za tou 
stienkou logie – nechcem 
si ani predstaviť. Tieto 
logie sú rajom holubov. 
Nebyť tohto ich útočiš-
ťa, dovolím si tvrdiť, že v 
Lamači by holuby nebo-
li. Ale tam ich prilietajú 
celé kŕdle. Zrejme tam aj 
hniezdia. Samozrejme, že 
holuby sa rozťahujú aj na 
okolité domy, zvlášť tie oproti na Studenohorskej, 
špinia okná, atakujú aj iné balkóny a pokúšajú sa 
na nich hniezdiť. Už asi pred  dvomi rokmi som 
listom žiadala MÚ o pomoc a nápravu. Dostala 
som odpoveď, že „chovať holuby nie je zákonom 

zakázané“. Ale toto predsa nie je ten prípad ! 
Tento rok vo februári som opäť telefonicky žiada-
la o nápravu na odbore životného prostredia MÚ. 
Dostala som prísľub, že sa vec bude riešiť  a že ma 

budú o riešení informo-
vať. Dodnes, po takmer 4 
mesiacoch sa tak nestalo. 
A holúbkovia si nalietavajú 
na ich „domovské“ logie 
veselo ďalej. Celá záleži-
tosť sa musí riešiť z  moci 
úradnej, súkromná osoba 
na to nemá právomoc. Ak 
by sa to nedalo riešiť s 
obyvateľmi bytu, ktoré-
ho súčasťou sú uvedené 
dve logie, potom do toho 

treba zainteresovať správcu domu a hygienu. 
Myslím, že  žiadny problém nie je neriešiteľný a 
dúfam, že o tom píšem naposledy. Veď na čo by 
sme mali mať miestnu samosprávu?

C. Danišová

Kedy sa vyrieši problém holubov? 

Miestna Knižnica
sídli v budove Základnej školy,
Malokarpatské námestie č. 1,

tel.: 02/ 64 789 737
e-mail: kniznica _lamac@stonline.sk

Otváracia doba

Pondelok 13,00 hod. 19,30 hod.

Utorok 9,00 hod. 19,30 hod.

Streda 13,00 hod. 19,30 hod.

Štvrtok 9,00 hod. 19,30 hod.

Piatok 13,00 hod. 19,30 hod.

Inzerujte v Lamačanovi
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Pred pár týždňami si  deviataci na celom Slo-
vensku zmerali svoje sily. Žiaci dostali testy, v 
ktorých mali ukázať úroveň svojich vedomostí zo 
slovenského jazyka a matematiky. Hoci práve naši  
žiaci nepatria ku špici v projekte Monitor nám  
neurobili hanbu. Ich vedomosti dosiahli úroveň 
celoslovenského priemeru.

Testovanie v rámci Monitoru nie je žiadnou no-
vinkou. Ministerstvo školstva skúšalo deviatakov 
na celom Slovensku už po štvrtý krát. V budúcnosti 
majú výsledky z testov nahradiť prijímačky na stred-
né školy. V tejto fáze projektu  si žiaci testy ešte skú-
šali na nečisto. Na niektorých stredných školách je 
ale Monitor jedným z prijímacích kritérií  aj dnes. 

Testy však majú aj úplne iný význam. Veľa totiž 
napovedia o úrovni žiakov a kvalite školy. Na rebrí-
ček najlepších základných škôl si ale ešte počkáme, 
pretože ministerstvo školstva takéto údaje z etických 
dôvodov zatiaľ nezverejňuje. Lamačanovi sa podarilo 
dopátrať aspoň  k porovnaniu bratislavských okre-
sov. Základné školy zo štvrtého bratislavského okre-
su, kam patrí aj Lamač, dopadli v  hlavnom meste 
najlepšie. O výsledkoch lamačských deviatakov nám 
viac prezradila riaditeľka ZŠ na Malokarpatskom ná-
mestí Alena Petáková.,,Testom prešli všetci žiaci“. 
Zo všetkých žiakov  však zasvietila najviac len jedna 
žiačka. ,, Plný počet bodov dosiahla v teste zo sloven-
ského jazyka Petra Lučeničová,“ povedala riaditeľka 
Petáková. Jedným dychom ale dodáva, že podľa kon-
troly Štátnej školskej inšpekcie, ktorá si na učiteľov a 
žiakov nedávno posvietila, patrí naša škola k najlep-

ším na Slovensku. 
Priznáva však, že v deviatom ročníku sú s deť-

mi najväčšie problémy. ,, Vždy si ale dajú povedať 
a pripravujú sa na vyučovanie aspoň do prijímacích 
pohovorov. Týmto deviatakom sa už od septembra 
nechcelo učiť. Samozrejme nehovorím o všetkých. 
Ako keby väčšine bolo jedno, či sa dostanú na školu, 
alebo nie.,“ hodnotí Alena Petáková.  

Deviataci vymenia základnú školu za strednú už 
na budúci školský rok.  Kedysi bol najväčší záujem o 
gymnáziá a obchodné akadémie. Ako je tomu dnes? 
Takmer nič sa nezmenilo. Novým trendom sa stáva 
zvýšený záujem o súkromné školy. No ostatné zosta-
lo po starom. Gymnáziá a obchodné akadémie patria 
spolu s odbornými školami v odbore  kuchár, čašník 
a automechanik k najžiadanejším aj u súčasných la-
mačských  deviatakov. 

-mca-

Úspešnosť Bratislavčanov v Monitore 

celková úspešnosť slov. jazyk matematika

BA I. 72,625 % 85,62% 65,85% 

BA II. 72,837 % 80,64% 59,68%

BA III. 72,210 % 82,18% 62,23%

BA IV. 75,128 % 84,08% 66,18%

BA V. 68,526 % 80,11% 56,94%

(Zdroj: Moderná škola)

Naši deviataci patria k priemeru

Volebný okrsok č. 1, ulice:

Bakošova 2-22

Havelkova 1-44

Heyrovského 1-11

Malokarpatské námestie 1-9

Podlesná 2-10

Volebný okrsok č. 2, ulice:

Bakošova 24-46

Cesta na Klanec 2-91

Heyrovského 12-16

Vrančovičova 1-36

Stanekova 3-27

Volebný okrsok č. 3, ulice:

Studenohorská 1-124

Vrančovičova 39-103

Podháj 3-159, 1B, 1C, 1E

Volebný okrsok č. 4, ulice:

Studenohorská 25-54

Furmanská 4-6

Povoznícka 3-20

Skerličova 1-13

Volebný okrsok č. 5, ulice:

Borínska 4-23

Hodonínska 2-34

Kunerádska 5-25

Lamačská cesta 16-137

Lediny 1-44

Pod násypom 2-22

Pod Zečákom 2-87

Pridánky 8

Segnáre 2-80

Studenohorská 55-71

Vysokohorská 1-9

Zhorínska 1-62

Volebný okrsok č. 6, ulice:

Na barine 5-19

Rácova 1-15

Rajtákova 4-60

Rozálska 1-13

Studenohorská 73-91

Záhrady 2-3

Zelenohorská 1-19

Zidiny 1-9

Zlatohorská 2-34

Voľby do Národnej rady SR
17. jún 2006

Členenie volebných okrskov v Lamači podľa ulíc.

Poslanecké dni
Pondelok 26. júna, od 16.00 do 17.00 hod.
Ing. Kvetoslava Ondrejíčková – členka Miestnej 
rady a komisie financií a hospodárskej stratégie
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák – predseda komisie fi-
nancií a hospodárskej stratégie

Miestne zastupiteľstvo: 
• berie na vedomie Správu miestneho kontrolóra o 
kontrole plnenia uznesení s pripomienkami • berie na 
vedomie predloženú situačnú správu o činnosti okrskovej 
stanice mestskej polície BA-Dúbravka za mesiace marec 
a apríl 2006, s pripomienkami • schvaľuje pridelenie 
dotácie na rok 2006 pre: Charitatívne združenie Lamač 
8000 Sk; SČK Lamač 20000 Sk; Mater. centrum Obláčik 
5000 Sk; Klub dôchodcov Lamač 8000 Sk; ŠK Goju Kai 
Karate 20000 Sk; TJ Spoje bedminton 20000 Sk; Domov 
Penzión Lamač 15000 Sk; MO JDS Lamač 10000 Sk; s 
pripomienkou k účelovému určeniu dotácie pre Slovenský 
červený kríž Lamač • schvaľuje prenájom časti pozemku 
p. č. 1826/8 v k. ú. Lamač o výmere nevyhnutnej na 
umiestnenie reklamného panelu f. DAVE spol. s.r.o. 
za nájomné vo výške 24000 Sk ročne s účinnosťou od 
1.1.2006 na dobu 1 rok s možnosťou predĺženia. • 
schvaľuje prenájom časti pozemku p. č. 599/1 v k. ú. 
Lamač pre nájomcu FK Lamač o výmere nevyhnutnej 
na výstavbu športovísk podľa predloženého zámeru za 
podmienok dohodnutých zmluvou o nájme pozemku 
p. č. 599/11 v k. ú. Lamač, bez pripomienok; • žiada 1. 
uchádzačov o prenájom budovy kotolne K-24 dopracovať 
predložené ponuky č. 1 až 4 v zmysle pripomienok; 2. 
prednostu oboznámiť uchádzačov s požiadavkou v zmysle 
bodu 1. a pozvať uchádzačov na prezentáciu zámerov na 
klub poslancov; • schvaľuje návrh na uzavretie dodatku 
zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove 
na Zlatohorskej 18 s nájomcom - Súkromná základná 
školu 1-4 roč. s MŠ „Montessorri“, ktorým sa predĺži 
doba nájmu do 30.6.2008, upraví sa výmera na 233,24 
m2 a výška nájomného na 300,- Sk/m2/rok; • berie na 
vedomie predloženú správu o celkovej inventarizácii 
majetku MČ BA-Lamač k 31.12.2005. • žiada prednostu 
zabezpečiť spracovanie aktuálneho prehľadu pozemkov 
nachádzajúcich sa v k.ú. Lamač, v členení podľa rozpravy 
a materiál predložiť na rokovanie posledného riadneho 
zasadnutia MZ v tomto volebnom období; • berie na 
vedomie predložené informácie o stave vybavovania 
finančnej dotácie na realizáciu projektu kamerového 
monitorovacieho systému v MČ BA Lamač • žiada 
prednostu zabezpečiť doplnenie materiálu o návrh 
právnych a majetkových vzťahov MČ a mestskej polície 
na zabezpečenie prevádzky navrhovaného kamerového 
systému MČ BA Lamač po jeho zapojení do prevádzky a 
ďalšie pripomienky z rozpravy • schvaľuje 1. účasť MČ BA-
Lamač na združení finančných prostriedkov na obnovu 

pamätníka obetiam prusko-rakúskej vojny na lamačskom 
cintoríne s príspevkom MČ BA-Lamač vo výške do 100 
000 Sk; 2. súvisiace úpravy rozpočtu MČ na rok 2006 • 
berie na vedomie informácie o príprave spomienkovej 
akcie pri príležitosti 140. výročia bitky Prusko-Rakúskej 
vojny v roku 1866 pri Lamači. • schvaľuje predložený 
návrh na realizáciu projektu „Leto na Rosničke 2006“ 
• konštatuje, že predložený návrh prevádzkového 
poriadku bratislavských pohrebísk prevádzkovateľa 
m.p.o. Marianum je v rozpore so zákonom, z tohto 
dôvodu neodporúča MZ tento poriadok prijať • 
poveruje poslankyňu MZ za MČ BA-Lamač Mgr. O. 
Keltošovú, aby pri prerokovaní tohto bodu na zasadnutí 
MsZ hl. m. SR BA predložila stanovisko MZ MČ BA-
Lamač v tejto veci • berie na vedomie správu o plnení 
plánu investičných akcií na rok 2006 s pripomienkami • 
žiada: 1.) prednostu zabezpečiť predloženie komplexnej 
informácie o príprave rekonštrukcie lamačského 
kúpaliska od vzniku havarijného stavu do súčasnosti 
na nasledujúce zasadnutie; 2.) prednostu zabezpečiť 
obstaranie a montáž troch detských domčekov na hranie 
s umiestnením v areáli Oáza, na Malokarpatskom nám.
a v areáli MŠ na Heyrovského ul.; 3.) príslušnú komisiu 
dopracovať koncepciu pre realizáciu zámerov v oblasti 
telesnej výchovy a športu o návrh postupu MČ v oblasti 
rozvoja a údržby detských ihrísk v nasledujúcom období; 
• schvaľuje predložený návrh na úpravu rozpočtu na 
rok 2006 v zmysle pripomienok nasledovne: zvýšenie 
bežných príjmov o 145.000 Sk; zvýšenie bežných 
výdavkov o 346.000 Sk ; zvýšenie kapitálových výdavkov 
o 448.000 Sk • schvaľuje predložený návrh na realizáciu 
III. etapy inventarizácie drevín v MČ • schvaľuje 
predložený návrh pravidiel účasti na zájazdoch pre 
seniorov organizovaných MÚ Lamač, s pripomienkami 
• berie na vedomie informáciu o výpovedi zo Zmluvy 
o dielo k zabezpečovaniu zimnej údržby na miestnych 
komunikáciách III. a IV. Triedy, na peších komunikáciách 
a verejných priestranstvách, ktoré sú v správe Lamača 
pre obdobie 2004 – 2007 podanej zhotoviteľom f. 
Konta plus, s.r.o. • schvaľuje zabezpečenie nového 
zhotoviteľa zimnej údržby na miestnych komunikáciách 
v správe Lamača na obdobie zim. sezóny 2006/07 v 
zmysle predloženého čas. harmonogramu postupu • 
podporuje aktivity klubu starostov BA MČ na právne 
a finančné riešenie pôsobenia a postavenia mesta BA, 
hl. m. SR a aktivity na prerokovanie decentralizácie 
financovania v rámci BA

Uznesenia zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ BA–Lamač zo dňa 16. mája 2006
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Rosničku majú naše deti 
zdarma
Hoci sa lamačské deti túto sezónu nebudú kúpať 

na našom kúpalis-
ku, mestská časť 
na nich ani tento 
rok nezabudla. 
Na dúbravské kú-
palisko Rosnička 
budú mať desať 
vstupov zdarma. 
Vstupenky získajú 
deti vo veku od 3 
do 16 rokov, kto-
ré majú v Lamači 
trvalý pobyt a 
navštevujú v našej 

mestskej časti základnú alebo materskú školu. 
Voľný vstup na Rosničku sa týka aj detí zo súk-
romnej ZŠ Montesori. Na návštevu kúpaliska sa 
môžu vybrať od  26. júna  do 31. augusta. Žiaci 
lamačských školských zariadení dostanú vstu-
penky v škole - proti podpisu. Ostatné deti si ich  
môžu, tak ako minulý rok, vyzdvihnúť na MÚ u 
Blanky Veselej.      - mca-

Rodina Šickovcov z Rajtákovej ulice si nechala 
nedávno ujsť originálne raňajky. Stačilo podojiť 
kozu a na stole mohlo stáť čerstvé mlieko. Zviera sa 
im pred pár týždňami prechádzalo 
priamo v záhrade. Šickovci zostali 
v šoku. ,, Bolo ráno. Ešte som 
spal, keď za mnou prišla mama, 
aby som sa šiel pozrieť k vchodo-
vým dverám, pretože tam niekto 
trieskal. Vyskočil som z postele a 
keď som tam dorazil myslel som, 
že sa mi ešte sníva. Pred domom 
stála koza,“ hovorí Šimon Šicko. 
Nezvanému hosťovi prechádzka v 
záhrade evidentne nestačila. ,, Dobíjala sa do domu. 
Hlavou trieskala do presklenej terasy. Už to vyzeralo, 
že ju rozbije“. 

Na pozvanie od pánov domu čakala koza 
márne. Nepomohlo dobiedzanie ani búchanie. 

Návštevu si nakoniec rozmyslela a od domu v tichos-
ti odkráčala. Nezašla však ďaleko. Nepochopená sa 
usalašila na odľahlom mieste Šickových záhrady. ,, 

Prišlo nám jej ľúto. Začali sme preto 
pátrať po jej majiteľovi“. Po obieha-
ní susedov však zistili, že sú presne 
tam kde aj na začiatku. Ku koze sa 
nikto nehlásil.,,V okolí nepoznáme 
nikoho, kto by choval také zviera“. 
Koza si našťastie poradila sama. Zo 
záhrady odišla presne tak ako do 
nej prišla. Jej návšteva Šickovcom 
dodnes vŕta v hlave. Záhrada je 
totiž ohradená po celom obvode 

neporušeným plotom. Nebolo to však jediná záha-
da, čo po koze zostala. Vypátrať sa nepodarilo ani 
jej majiteľa. No možno sa podarí zistiť niektorému 
Lamačanovi o tom viac, keď u neho ráno zaklope so 
žiadosťou o návštevu.     - mca-

Straší v Lamači koza? 

Tak to je naozaj priveľa! Stavanie mája skon-
čilo zlým žartom neznámeho vandala. Strom vydr-
žal vztýčený len niekoľko hodín. Krátko po skon-

čení osláv ho neprajník Lamačanom bezohľadne 
sťal. Drevo do pece tu ale celkom iste nehľadal. 
,, Skosený” kmeň z námestia nezmizol, ale zostal  
ležať na tráve. Postavenie stromu dalo zabrať 15 
chlapom, no ani ich námaha škodoradostného 
drevorubača od zlomyselnosti neodradila.

Niekoľkometrový kmeň stál na svojom tra-
dičnom mieste o tretej hodine popoludní, deň 
pred prvým májom.  Udalosť spojená s oslavami 
pritiahla na Malokarpatské námestie mnohých 

Lamačanov. Kto prišiel, neľutoval. Jedlo sa, pilo 
sa a tancovalo. K voňavému gulášu sa podávalo 
vínko. Zábavu sa nepodarilo prekaziť ani nepriaz-

nivému počasiu. Organizátori boli na dážď 
dobre pripravení a návštevníkov pred ním 
ukryli pod strechu kina. Tam na nich už čaka-
li známe hity v podaní kapely EN AVANT. 

Z vydarenej akcie sa mnohým ani 
nechcelo ísť domov. Zábava pokračovala 
až do raňajších hodín nasledujúceho dňa v 
budove základnej školy. Poslední hostia vide-
li pri odchode o 4.15 máj ešte stáť na svojom 

mieste. O trištvrte hodinu neskôr to už ale nebola 
pravda a strom ležal na zemi.     -mca-

Vandali sťali máj 

Zoznam politických strán 
kandidujúcich v predčasných 
parlamentných voľbách v 
roku 2006 
• Agrárna strana vidieka, č. 15 (78 kandidátov)
• Aliancia nového občana, č. 8 (150 kandidátov)
• Hnutie za demokraciu, č. 9 (150 kandidátov)
• Komunistická strana Slovenska, č. 16 (150 kandidátov)
• Kresťanskodemokratické hnutie, č. 6 (150 kandidátov)
• Ľavicový blok, č. 1 (50 kandidátov)
• Ľudová strana - Hnutie za demokratické
   Slovensko, č. 14 (150 kandidátov)
• Misia 21 - Nová kresťanská demokracia, č. 3 
   (39 kandidátov)
• Nádej, č. 21 (31 kandidátov)
• Občianska konzervatívna strana, č. 12 (150 kandidátov)
• Prosperita Slovenska, č. 13 (53 kandidátov)
• Slobodné fórum, č. 11 (150 kandidátov)
• Slovenská demokratická a kresťanská únia-
   Demokratická strana, č. 18 (150 kandidátov)
• Slovenská ľudová strana, č. 17 (57 kandidátov)
• Slovenská národná koalícia - Slovenská vzá- 
   jomnosť, č. 7 (150 kandidátov)
• Slovenská národná strana, č. 20 (150 kandidátov)
• Smer - sociálna demokracia, č. 19 (150 kandidátov)
• Strana demokratickej ľavice, č. 4 (29 kandidátov)
• Strana maďarskej koalície, č. 10 (150 kandidátov)
• Strana občianskej solidarity, č. 2 (97 kandidátov)
• Združenie robotníkov Slovenska, č. 5
   (119 kandidátov)

V lamačskom Domove - penzióne dôchodcov 
(DPD) majú za sebou rušné týždne. Najdôležitejší 
bol, samozrejme, Deň matiek. V jedálni, premenenej 
na spoločenskú sálu sa pri tejto príležitosti zišli sko-
ro všetci obyvatelia, čím chceme zdôrazniť, že prišli 
i muži. Keďže v DPD vynikajúco pracujú spevácky, 
hudobný a kultúrny krúžok o program sa mal kto 
postarať a tento raz z vlastných zdrojov, ako sa hovo-
rí. Samospráva uvolila 
dať financie na nákup 
hudobného CD a to sa 
hneď aj použilo. Boli 
to melódie príjemné 
uchu obyvateľov do-
mova. No, nehrala sa 
len reprodukovaná 
hudba. Spevácky krú-
žok zaspieval niečo zo 
svojho repertoáru, ale 
predovšetkým vyzval 
k spevu všetkých prí-
tomných a podporoval 
ich, ak  sem-tam vy-
padla pamäť či nápev. 
Odzneli slová básnika. 
Potom sa pilo – čaj, jedlo koláčiky, pospevovalo, pri 
stolíkoch debatovalo. Konferanciér popoludnia J. 
Tóth prišiel s myšlienkou, aby sa zaviedla tradícia Se-
niorpárty, kde sa bude aj tancovať. Dal úlohu prítom-
ným ženám, aby presvedčili svojich známych mužov 
a vytiahli ich na seniorparty, ktorú žartom premeno-

val na seňorparty (pánsku party). Ako sa myšlienka 
ujme, uvidíme už o niekoľko dní. 

Dobre  sa rozbiehajú stretnutia s menej mo-
bilnými obyvateľmi DPD, bývalí susedia už o niečo 
viac zájdu na klebietky k ležiacim, konali sa aj výle-
ty na vozíčkoch okolo domova. Zúčastneným sa to 
páčilo. Neprekvapilo by, keby si prechádzku spestrili 
nejakou hrou, súťažnou činnosťou. Každé stretnutie, 

prechádzka prináša 
narušenie stereotypu 
a tým zlepšuje zdra-
votný stav ľudí, ich 
záujem o svet a chuť 
žiť.

Jediné trápe-
nie majú obyvatelia 
DPD – treba si uvedo-
miť, že mnohí z nich 
majú neistý krok, 
strach s cudzích zvie-
rat, najmä psov, veď 
štekotom poriadne 
rušia aj v noci – že 
sa okolo domova, 
napriek tabuliam so 

zákazom vodiť psov, stále havinovia prechádzajú. A 
na udržiavanom trávniku a medzi pestovanými kvet-
mi konajú svoje fyziologické potreby! No, to sme sa 
už dostali trochu inde. Ale, veď aj obyvatelia DPD sú 
Lamačania s rovnakými právami občanov. Však?

(seew)

Stále je niečo nové

Kino LAMAČ
sobota 17. 6. 2006
predstavenia: 16 a 18 h.,

DOBA ĽADOVÁ II
rodinná komédia,
animovaný film USA,
vstupné: 80,- Sk

Jubilanti v mesiaci jún 2006
95 rokov: Klempová Paulína; 85 rokov: 

Ormandy Ján, Dobošová 
Eugénia; 83 rokov: 
Bedrich Kimle; 80 

rokov: Veselá Štefánia, 
Jurčík Vladimír, 

Ježovičová Jozefína; 75 
rokov:  Dano Alojz, 

Pilárik Štefan, Bogdaňová 
Danuše, Briteničová Mária, Piatrik Ladislav

Srdeène blahoželáme!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.
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Bígel je pekný pes. Úplný prototyp domá-
ceho hafana. Uhladený, čistý, vždy dobre nalade-
ný, chvostík vyhrnutý dohora, priateľ-
ský. Ale na druhej strane je to pes 
svojhlavý a ak nie je správne 
vychovávaný, aj hodne túla-
vý. Priateľke mojej dcéry sa 
takýto pes stratil. Dala mu 
v lese na chvíľu slobodu a 
koniec, viac ho nevidela. 
Keď bígel „zabehne“ tak 
je stratený nadobro. Kto 
chce si ho odchytí, s kaž-
dým je kamarát. Všetci 
kamaráti majiteľky stra-
teného psa po zmiznu-
tom bíglovi pátrali. Vešali  
oznamy,  zainteresovali  
známych. Ja som dokonca 
zakričala jeho meno na bígla 
v Petržalke a ten okamžite 
pribehol. Jasné, že to on nebol, 
majiteľ bol neďaleko. V jednu 
sobotu ráno idem do obchodu a pred  
Agro Bio Hubice pobehoval bígel s obojkom, bez 
vodítka a zdanlivo bez majiteľa. Keď som ho oslo-

vila menom toho strateného, hneď sa mi pridal 
a dal sa bez problémov chytiť. Celá natešená, 

že som psa našla chytila som ho za obojok, 
že ho idem vrátiť majiteľke. Musela som 

však ešte skočiť na poštu, a tak som 
pred poštou poprosila jednu nezná-

mu paniu, aby mi ho na chvíľu 
podržala. Keď som jej vysvetlila o 
čo sa jedná ochotne psa chytila. 
Keď som o chvíľu vyšla z pošty, 
pani začala na mňa kričať, že 
som jej dala postrážiť ukrad-
nutého psa, ktorého majiteľ, 
mladý chalan, tam stál a psa si 
nárokoval, že je jeho. Pani mu 
ho nechcela dať, načo on vyhlá-
sil, že mu chce psa ukradnúť. 

Bolo to naozaj tak, majiteľom 
psa bol ten mladík a dotyčný 

pes bol dokonca súrodencom toho 
strateného. On ho len nechal na 

chvíľu pred obchodom samotného. Po 
vysvetlení situácie sme sa všetci zasmiali. 

Našťastie sa nikto nehneval . Ale bígla pomá-
hať hľadať už nebudem nikdy a za žiadnu cenu.

C.Danišová

Príbeh  -  Ukradnutý pes Návrat kráľa pop-artu
Campbellova po-
lievka, či Marilyn 
Monroe. To sú die-
la, ktoré preslávili 
slovenského rodáka 
Andyho Warhola 
na celom svete. Se-
rigrafickú zbierku 
(sieťotlač)  Warho-
lovho umenia si te-
raz môžete pozrieť 
v Esterházyho paláci na námestí Ľudovíta Štúra 
4, kde ju nedávno vystavili.  Séria vznikla v roku 
1968 a tvorí spolu desať registrovaných diel. Ume-
lec začal s námetmi polievok v roku 1961. Najprv  
ich maľoval na plátno, neskôr vytvoril dve série 
sieťotlačí. Výstava je otvorená pre verejnosť do 
konca júla.              Peter Šoula 

Od júla sa zvýšia štátne 
dávky
Od 1. júla sa zvýšia niektoré dávky štátnej pod-
pory. Zmeny súvisia s rastom životného minima z 
4730 na 4980 korún.
Ľuďom, ktorí využívajú opatrovateľskú  a pre-
pravnú starostlivosť sa zníži účasť na úhrade 
týchto služieb. Hranica príjmu, z ktorého štát 
občanom nestrháva úhrady na tieto služby sa 
zvýši na 5 976 korún.
O pár korún viac zostane obyvateľom zariadení 
sociálnych služieb. Tí majú od úhrad oslobodený 
príjem vo výške 20 percent zo životného minima. 
Vreckové sa im teda zvýši na 996 korún.
Dobré správy čakajú aj rodiny s najmenšími deť-
mi. Rodičovský príspevok sa zmení o 210 korún 
na 4440 Sk. Rodičia si však na zvýšenie budú mu-
sieť počkať do septembra.
Rozšíri sa okruh rodín s nárokom na dotácie na 
štipendium, pomôcky a stravu. Príspevky dostá-
vajú rodiny s príjmom vo výške životného mini-
ma.  Pri 4 – člennej rodine je to 13 tisíc korún 
mesačne, pričom do konca júna 2006 to bude 
12 330 korún.  
Viac neúplných rodín by malo získať náhradné 
výživné. Nárok na dávku bude mať rodina, v kto-
rej príjem spoločne posudzovaných osôb nepre-
sahuje 15 950 korún. Maximálna výška náhrad-
ného výživného sa zvýši na 2 724 korún. 
Zmeny sa však dotknú aj ľudí, ktorí využíva-
jú osobného asistenta,  poberajú príspevok na 
kompenzáciu zvýšených nákladov a peňažný prí-
spevok na opatrovanie.
(Zdroj: Ministerstvo práce, soc. vecí  a rodiny)

- mca –

Milí Lamačania, už ste zapojili svoje 
sily do súťaže o najkrajšie upravený balkón 
leta 2006 ?

Ak ste náhodou túto súťaž nezaregistro-
vali, neváhajte a zúčastnite sa jej i vy! Balkóny 
budú vyhodnotené komisiou zloženou  z čle-
nov Redakčnej rady a zástupcu oddelenia život-
ného prostredia MÚ. Traja výhercovia  získajú 
finančnú odmenu – za prvé miesto 3.000 Sk, za 
druhé 2.000 Sk a za tretie miesto 1.000 Sk. Vý-
sledky súťaže budú uverejnené v októbrovom 
Lamačanovi a výhercom budú ceny odovzdané 
na zasadaní Redakčnej rady časopisu Lamačan. 
Prajeme vám veľa úspechov a radosti pri skráš-
ľovaní našich balkónov!       RR

Ktorý lamačský balkón získa prvenstvo tento rok? Základná škola
s materskou školou

príjme od budúceho
školského roku učiteľa / ľku    

anglického jazyka

1. I. stupňa
2. materskej školy

Svoju žiadosť a životopis zasielajte
na adresu:

ZŠ s MŠ, Malokarpatské nám. 1,
841 03 Bratislava, alebo posielajte na 

e-mail: petakova@lamac.sk,
info@zsmalokarpatba.edu.sk,

Tel. /fax:  02/ 6478 0640

Dňa 31. mája, deň pred MDD, žiaci ZŠ s MŠ 
na Malokarpatskou námestí v Bratislave – Lamači 

dostali hodnotný darček. Riadi-
teľka školy spolu s pozvanými 
hosťami otvorili multikunkčnú 
učebňu. Hostí privítali žiaci 
krátkym kultúrnym programom 
v Izbe pána učiteľa, ktorá je 
zriadená ako muzeálna zbierka 
starej školy. 

Učebňa  je vybavená IKT 
technológiou a interaktívnou 
e-Beam tabuľou. V učebni sa 
nebudú žiaci učiť základy in-
formatiky, ale všetky klasické 
predmety, ako slovenský jazyk, 
cudzie jazyky, chémia, biológia, 
matematika a pod. 14  pedagó-

gov, vďaka projektu MŠ SR, bolo minulý školský rok 
preškolených na využívanie IKT technológii vo vyučo-

vacom procese.
Učebňa bola zriadená vďaka 

podpory VUC Bratislava, Komunitnej 
nadácie Bratislava, OZ Pomoc školstvu 
v Lamači, Rady rodičov, Megawatte-
am, s.r.o., SOHOware Slovakia, s.r.o. a 
ušetrených rozpočtových  zdrojov. Na 
jej zriadenie bolo potrebných 450 tisíc 
Sk. V novom školskom roku sa bude 
učebňa naplno využívať podľa rozvrhu 
hodín tak, aby každý ročník a každý 
predmet sa dostal do učebne.

Alena Petáková
riaditeľka školy

Otvorenie multifunkčnej učebne

Videopožičovňa METEOR
Heyrovského 16, tel. 02/6478 9017

Rozpredáva DVD
a VHS kazety za symbolické ceny
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ZDRAVÍ ŽIVOT S NOVÝMI OKNAMI
Odrádzajú vás známi od výmeny starých drevených okien za 

moderné plastové strašením z možnosti vytvorenia plesne na stenách? 
Ak áno, asi nesprávne vetrajú.

Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Platí to aj o oknách. 
Staré nekvalitné drevené okná vďaka drobným nedostatkom v tesnení 
zabezpečovali istú cirkuláciu vzduchu medzi exteriérom a interiérom. 
Keď sa ich majiteľ rozhodol pre výmenu za moderné a kvalitnejšie 
plastové okná, jeho byt sa zrazu stal „hermeticky“ uzavretým. Ak 
nebol zvyknutý občas poriadne vyvetrať a ani po rekonštrukcii mu 
niečo podobné „akosi nenapadlo“, v jednotlivých miestnostiach sa 
začala hromadiť para z vydýchaného vzduchu, výpary vzniknuté 
varením v kuchyni a v neposlednom rade aj vodná para z kúpeľne. 
Keďže pri nedostatočnej výmene vzduchu para nemala kam unikať, 
voda sa vyzrážala na najchladnejších miestach 
v izbách. Pre majiteľa bytu vznikol reálny 
problém. V niektorých domácnostiach sa 
začala vytvárať pleseň na múroch.

Dôvody
Plesne vznikajú vtedy, ak vo vzduchu 

nachádzajúce sa hubovité spóry majú dobré 
životné podmienky. Na svoj rast potrebujú 
kyslík a svetlo. Zachytávajú sa na povrchu 
steny a tvoria mikromolekuly húb. Vyznačujú 
sa zeleným, červeným alebo čiernym 
sfarbením. Podmienkou ďalšieho rastu plesní 
je, keď počas šiestich hodín denne v priebehu 
piatich dní prekročí relatívna vlhkosť na 
povrchu steny hodnotu 80 %. 

V minulosti sa často používali okenné 
konštrukcie s jednoduchým zasklením. Vodná 
para obsiahnutá vo vnútornom vzduchu 
na ňom skondenzovala, čím sa znížila 
relatívna vlhkosť vzduchu. Skondenzovaná 
voda stekajúca po skle odtekala drenážnymi 
drážkami v ráme okna do vonkajšieho 
priestoru bez škodlivých vplyvov. Znížením 
relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu sa 
eliminujú jej negatívne účinky pôsobiace na 
stavebné konštrukcie. Po výmene starých 
netesniacich okien za plastové sa zníži 
priemerná intenzita výmeny vzduchu v 
miestnosti, zatiaľ čo produkcia vodnej pary 
zostáva rovnaká. Preto dochádza k výskytu povrchovej kondenzácie 
a hygienickým problémom, ktoré sa pred výmenou okien nemuseli 
vyskytnúť. Zvyšovanie relatívnej vlhkosti a s ním spojenú tvorbu 
plesní môže ovplyvniť zrušenie neefektívnych komínových 
vykurovacích telies. 

Riešenia
Ani tento problém nie je neriešiteľný. Zabezpečenie ideálnej 

výmeny vzduchu medzi exteriérom a interiérom sa v minulosti 
pokúšali navrhnúť viacerí. Treba však pri tom myslieť komplexne, 
neriešiť len otázku priedušnosti vzduchu, ale aj tepelnú a zvukovú 
izoláciu, prípadne predchádzanie vzniku prievanu.

Takéto riešenie dodáva aj spoločnosť KALYPSO, vyrábajúca a 
montujúca okná. Kombinuje pri tom pozitíva mechanických klapiek a 
viacpolohového vetrania. Tento systém je schopný prepúšťať rovnakú 
kapacitu vzduchu aj pri silnejšom nárazovom vetre. Zabraňuje 
aj nárazovému ochladeniu miestnosti, ktoré hrozí pri prepúšťaní 
vzduchu vo vetraní iných plastových okien. 

Každopádne, žiadny systém prevetrávania nenahradí 

plnohodnotné vetranie. Majitelia nových plastových okien by nemali 
zabudnúť, že uvedenie okien do polohy „vetračky“ im nezaručí 
dokonalú výmenu vzduchu. Takisto nemôžu očakávať, že by takýto 
prevetrávač nahradil v kuchyni digestor, ktorý je dnes už povinnou 
výbavou kuchynských liniek.

„Najlepšie vetranie je intenzívne, keď na päť až desať minút 
otvoríte okná a urobíte v byte prievan. Zabezpečíte tým výmenu 
vzduchu v byte, zbavíte sa pár a čiastočiek CO2 a zároveň pri takomto 
spôsobe vetrania nestratíte teplo naakumulované na nábytku. ,,Je to 
šetrné aj vzhľadom na spotrebu energií pri vykurovaní,“ vysvetľuje 
výkonný riaditeľ spoločnosti KALYPSO, Ing. Peter Bereš.

Ďalšou radou v predchádzaní tvorby plesní je dostatočné 
vykurovanie. Vo všetkých priestoroch bytu treba zabezpečovať to, aby 

teplota na vnútornom povrchu 
bola vyššia ako teplota rosného 
bodu. Pri nízkych teplotách je 
vzduch viac nasýtený vodnými 
parami, obsahuje menšie 
absolútne množstvá vodnej 
pary ako teplý izbový vzduch. 
Odborníci odporúčajú vyvarovať 
sa ochladzovaniu izieb na noc, 
lebo spätné rýchle vykúrenie je 
ekonomicky neefektívne. Zvlášť 
nevhodné je, ak sú nevykurované 
priestory občas otepľované 
teplým vzduchom zo susedných 
miestností. Teplý vzduch pri 
strete so stenou skondenzuje 
na jej studenom povrchu, stena 
pohltí skondenzovanú vodu a 
vlhne.

Okrem toho treba myslieť 
aj na správne rozmiestnenie 
nábytku, keďže skrine, obrazy aj 
záclony na obvodových stenách 
obmedzujú tepelný transport z 
vnútorného vzduchu na povrch 
obvodovej steny. Keď sa pred 
ňu postaví prekážka, musí teplo 
najprv prejsť ňou a ohriať ju a 
až potom môže zohriať povrch 
steny, pred ktorou stojí prekážka. 

Podľa vedeckých prieskumov je povrch steny za nábytkom chladnejší 
o dva až šesť stupňov Celzia a tak je tu veľká pravdepodobnosť 
kondenzovania vodných pár. Z tohto dôvodu by nábytok mal stáť 
minimálne desať centimetrov od obvodovej steny. 

Spolu s vlhkosťou je ideálnou živnou pôdou pre tvorbu plesní 
aj prach, preto je nevyhnutné ho pravidelne odstraňovať aj z miest za 
nábytkom. 

V predchádzaní tvorby plesní je vhodné zateplenie obvodových 
konštrukcií. Vďaka tomu klesne súčiniteľ prechodu tepla, môže vzrásť 
relatívna vlhkosť v byte, no zníži sa možnosť kondenzácie vodných 
pár na vnútornom povrchu obvodových stien. Zvláštnu pozornosť 
si však vyžadujú rohy. Na záver nemožno zabudnúť, že základnou 
podmienkou na odstránenie tvorby plesní je komplexné vysušenie 
muriva. 

Všetko o oknách nájdete na www.matporiadneokno.sk
 Spracoval: Ľubomír Tuchscher
  v spolupráci so spoločnosťou KALYPSO
 Foto:  KALYPSO

platená inzercia
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Zachovávanie pamäte, známy génius loci, 
je dôležitým faktorom pochopenia prítomného 
snaženia a dôkazov z minulosti. Dokumenty sa 
postupne strácajú v skartačných košoch. Ľudská 
pamäť je klamlivá, preto obecné kroniky majú 
uchovávať pramene o minulosti a prítomnos-
ti obce. Robilo sa tak aj v minulosti. 
Cirkevné kánonické vizitácie ucho-
vávali i svetské údaje. Nahlasovali 
počet obyvateľstva, konfesiu, 
národnosť, mimoriadne udalosti, 
počet sobášov, úmrtí a krstov, 
menovite uvádzali svetskú i cirkev-
nú vrchnosť. Obecné kroniky zasa 
uvádzali čo robil pre obec richtár, 
čo prísažní a ako sa to odrazi-
lo na živote obce. Niektoré sa 
zachovali, ale veľa ich nezostalo. 
Treba nám dodať, že žiaľ mnohé 
kroniky zhoreli cez prvú svetovú 
vojnu, alebo sa „zámerne stratili 
„ ak sa k nim dostali ľudia, kto-
rých by boli zdiskreditovali. V roku 1958 v rámci 
premeny štátnej správy bolo vydané nariadenie 
o stiahnutí kroník do ústredného štátneho archí-
vu. Z toho istého dôvodu ako pred rokom 1918 
zmizli aj mnohé kroniky, ktoré obce jednoducho 
zatajili a uschovali v súkromných rukách, pretože 
by boli poslúžili ako dôkaz na prenasledovanie 
ľudí. Zložitosť písania kroník bola vyjadrená aj v 
mnohých zákonoch po prvej svetovej vojne. Pred 
ňou písanie kroník patrilo 
automaticky do povinnos-
tí obce a vedením kroniky 
bol poverený „ písmak „ 
zvyčajne učiteľ alebo iný 
významný občan požívajúci 
všeobecnú vážnosť a dôve-
ru. Do rúk richtára a kňaza 
skladal sľub o cti a pravde. 
Kronika bola uložená s naj-
dôležitejšími dokumentmi v 
truhlici obecného zastupi-
teľstva a prísne strážená.

Možno to bude 
vyzerať ako kuriozita, že 
po prvej svetovej vojne bol 
vydaný presný a obsažný 
zákon o kronikách, ktorý 
bol tak dobre skoncipova-
ný, že platí dodnes. Musím 
upozorniť, že ide o zákon o 
„obecných kronikách“ a nie 
o kronikách iného druhu, 
ako organizácií, spolkov, 
združení, škôl atd. Kronikárovi mali pomáhať 
informáciami starosta a prísažní,/ neskôr poslan-
ci/. Podľa zákona sa nepripúšťalo „ oslobodenie „ 
od povinnosti viesť kroniku a kronikára oslobo-
dzovala iba smrť, alebo neschopnosť viesť ďalej 
kroniku v prípade ťažkej choroby alebo uväznenia 
. Toto ( osobne si myslím zabudnuté nariadenie ) 
platí dodnes. 

Po roku 1950 sa nesmeli poskytnúť na 
verejné použitie. V tomto období „ sa stratili „ 
mnohé kroniky.

Zákon o vedení obecných kroník ale pla-
til naďalej. Jediná novinka bola v tom, že sa 
rozčlenila pamätná kniha, v ktorej boli vedené 
zápisy o vítaní do života, sobášoch, významných 
návštevách, fotodokumentácia a kronika, ktorá 

obsahuje iba zápisy. 

Zásadou vedenia kroni-
ky je zákon, ktorý určuje každý 
zápis overiť z dvoch nezávislých 
zdrojov. Rešpektovanie zákonov 
danej doby určuje zaviesť do 
zápisov a vypracovať nasle-
dovné neopomenuteľné údaje 
: všeobecná charakteristika 
roka, samospráva obce a komi-
sie, štátna správa, významné 
návštevy, činnosť podnikov a 
podiel na živote obce, výstav-
ba, zmeny charakteru obce, 
školstvo, kultúra, cirkevný 
život, politické strany, hnutia 

a združenia, spolky a organi-
zácie, telovýchova a šport, mimoriadne udalosti, 
počasie a jeho osobitosti v priebehu roka, rozší-
renie a doplnky k záznamom z minulých rokov, 
opravy, čiastkové doplnky z histórie obce.

Rukopis kronikára je uložený v archíve, ním 
ručí za správnosť údajov a ich znenie. 

Kronikár musí preštudovať ročne všetky 
nové zákony, nariadenia, 
všeobecné záväzné naria-
denia, ekonomické uka-
zovatele, zápisy spolkov a 
organizácií, pokiaľ ich sám 
nesledoval. Bežná agenda 
obsahuje okolo 3000 - 4000 
strán, ktoré musí spraco-
vať a zhotoviť výstižný zápis 
okolo 40 - 50 strán.

V Lamači nemáme 
fyzicky zachovanú kroniku 
do roku 1999, hoci bola 
v minulosti písaná najme-
nej do roku 1953. Táto sa 
nachádza ukrytá v súkrom-
ných rukách. V archíve nie sú 
ani staršie kroniky, hoci ich 
bolo treba odovzdať. Veľký 
požiar spôsobil v roku 1899 
aj stratu cenného materiálu 
kroník, keď ľahlo popolom 
pol obce a aj mnohé obec-
né dokumenty. Zachovali sa 

iba faktografické písomnosti v mestskom archíve, 
ktoré čiastočne spracoval profesor Húščava a 
v neskorších prácach súčasná kronikárka Dr. 
Škorvanková. V súkromných rukách sa nachádza-
jú ešte dokumenty z konca 19. a 20. storočia. Ak 
sa nájde chuť a dostatok prostriedkov v budúc-
nosti je možné časť minulosti Lamača čiastočne 
rekonštruovať. V súčasnosti máme zápisy z rokov 
1999 - 2003. 

Dr. Gabriela Škorvanková
kronikárka a historička

Zákon o kronikách a obecná kronika. Vynovené zdravotné 
stredisko
Nové stoličky, stolíky, nástenné hodiny, stojan na 
kabát, smetné koše, zástrčky a vypínače. Takéto 
vybavenie pribudlo nedávno v čakárni lamačského 

zdravotného strediska. Zmeny si vyžiadali investíciu 
vo výške 70 626 korún. V tomto období sa pripra-
vuje výmena poškodenej podlahovej krytiny scho-
diska.

- mca -

Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete na:
www.freedu.sk

alebo nás kontaktujte:
02/64 28 23 34, 0918 680 294, 0903 589 598

vzdelávacie    centrum    FREEDU
v Dúbravke    (Ušiaková 1)    organizuje

letné JAZYKOVÉ KURZY pre
dospelých vo večerných hodinách

ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK
jún – september

letné DENNÉ TÁBORY (10 r. – 14. r)
výučba angličtiny a rôzne záujmové krúžky

júl – august (8 turnusov)

Umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov 

informácií
Na základe príslušných ustanovení všeobec-

ne záväzných právnych predpisov, týmto v súvis-
losti s konaním volieb do NR SR dňa 17.6.2006 
pre MČ BA-Lamač vyhradzujem za účelom 
umiestňovania volebných plagátov a iných nosi-
čov informácií nasledovné plochy a miesta:

1. plošný panel na Malokarpatské námestí pred ka-
derníctvom;

2. betónová skruž na konečnej zastávky autobusu č. 
30 na Vrančovičovej ul.;

3. betónová skruž pri obchodnom dome Lamač na 
konci Bakošovej ulice;

4. plošný panel na zastávke MHD na ul. Podháj pod 
Bakošovou ulicou;

5. plošný panel na zastávke MHD na ulici Segnáre;
6. betónová skruž pri zastávke MHD na križovatke 

ulíc Vrančovičova a Hodonínska
7. určená stránka na webových stránkach MČ BA 

Lamač - www.lamac.sk, na ktorej možno umiest-
ňovať materiály prostredníctvom Miestneho úra-
du v objeme najviac 500 kb informácií pre jeden 
kandidujúci subjekt;

Zároveň upozorňujeme kandidujúce politické 
subjekty na dodržiavanie zásad rovnosti kandidujú-
cich politických strán alebo koalícií pri umiestňovaní 
plagátov na vyhradené miesta podľa bodov 1 - 6.

Ing. Peter Šramko, starosta

Na sociálne štipendium budú mať od júna 
tohto roku  nárok aj ľudia, ktorí pracujú, ich príj-
my však nedosahujú úroveň životného minima. 
V prípade štvorčlennej rodiny s dvoma deťmi je 
to dnes suma 12 330 korún. Štipendium doteraz 
dostávali len stredoškoláci v nezamestnaných 
rodinách, ktoré poberali dávku v hmotnej núdzi. 
Rozšírenie poberateľov prináša novela vyhlášky 
ministerstva školstva, na ktorej sa rezort dohodol 
s ministerstvom práce.

Stredoškoláci majú od štátu nárok na pod-
poru vo výške 600, 800 alebo 1200 korún. Výška 

sa odvíja aj od študijných výsledkov študen-
ta. Štipendium  dnes dostáva približne 12 tisíc 
stredoškolákov. Po 1. júni, kedy by novela mala 
vstúpiť do účinnosti, by podľa rezortu práce 
mohlo pribudnúť ďalších 8 tisíc. Noví žiadatelia 
budú musieť preukázať, že príjem ich rodiny je 
posledných šesť mesiacov pod hranicou životné-
ho minima. 
Výška štipendia pre žiaka: 
• 600 Sk mes., s priemerom horším ako 3,0
• 800 Sk mes., s priemerom horším ako 2,0
• 1200 Sk mes., s priemerom 2,0 a lepším.

Od júna dostane štipendium viac stredoškolákov 
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DÁMSKA NADMERNÁ OBUV
ROZŠÍRILI SME SORTIMENT

Maxam, Rieker, Dorndorf, Remonte
najväčší výber vo veľ. 41 - 45 na Slovensku

Rajtákova 58, BA-Lamač
02/ 64531372, 0908 828 612,  www.fuxo.sk/obuv

DREVENÉ EUROOKNÁ 
VCHODOVÉ DVERE

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

Záruka dobrej ceny a kvality                 Predaj aj na splátky

EŠTE STÁLE MIMORIADNE CENY

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

INTERIÉROVÉ 
DVERE

•možné prevedenie 
- dyha, laminát a fólia

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

Malokarpatské nám. 2

LETNÝ TOVAR
NOVÁ KERAMIKA

•kytice •smútočné väzby, 
vence•aranžmány
•črepníkové kvety 

•hnojivá•trvalky•letničky 
•semená•sviečky•darčeky 
•bytové doplnky•okrasné 

dreviny•zemina

K V E T I N Á R S T V O

PO-PIA: 8:00-18:00
SO: 8:00-12:00

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.
I N TERNET  U  NÁ S

pre zákazníkov zadarmo!

Rajtákova 58, BA-Lamaè
www.fuxo.sk  fuxo@fuxo.sk

02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

Riadková inzercia - 06/2006
Detské súkromné zariadenie rodinného 

typu v DÚBRAVKE prijme od 2. januára 2006 
deti zdravé, ale i èiastoène pohybovo zaos-

távajúce vo veku od 1,5 do 6 rokov.
Informácie: 0905 281 606; skolka@vnet.sk

MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.masaze-relax.eu
Kúpim záhradu v Lamači do 10 árov,       

tel.: 0905 211 380
Hľadám PC technika (skladanie, servis, inštalácie), prax 
stačí minimálna, výborná znalosť HW nutná, vodičák 
“B” je výhodou. Tel. 0905 553 699, 0911 553 699, 
02/ 6453 1371. Nástup ihneď! Na TPP alebo VPP.
Súkromná bezpečnostná služba prijme do 
TPP bezpečnostných pracovníkov do regiónu 
Bratislava. Informácie na adrese: SLOVAKIA 
SECURITY, Odborárska 3, BA, telefón: 02/ 4445 
9658, 02/ 4445 5020.

PONÚKAME VOĽNÉ GARÁŽOVÉ STOJISKÁ 
V NOVOPOSTAVENÝCH BYTOVÝCH DOMOCH 

na Heyrovského ulici č. 3, 5, 7; 
Kontakt: 02/ 5810 2701, 02/ 5810 2731


