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Pri OD Lamač postavia vyše 
tristo bytov
 

V lokalite Staré záhrady, ktorá sa nachá-
dza pri bývalom Obchodnom dome La-

mač vyrastie niekoľko bytových domov. 

Počíta s tým urbanistická štúdia, ktorú schválilo 
Miestne zastupiteľstvo v Lamači. O výstavbe v tejto 
zóne Lamačan  písal v auguste. Na miestnom úrade 
nám potvrdili, že v štúdii sa odvtedy nič nezmenilo. 
V okolí bývalého OD Lamač by malo, na ploche 8,11 
hektára vyrásť 352 bytov a objektov občianskej vy-
bavenosti. Najvyššie domy v tejto lokalite majú mať 
13 poschodí.

Podľa štúdie by obchodný dom mohol slúžiť tak 
ako kedysi - na nákupy. S touto budovou sa totiž 
ráta ako s kongresovým a obchodným centrom. 
Jej využitie by investor ale mohol ešte zmeniť. A to 
aj po schválení štúdie našimi poslancami. S pre-
stavbou OD Lamač na bytový panelák však  štúdia 
nepočíta. 

,, Traslák“ ako mnohí lamačania tento objekt pre-
zývajú je dvojpodlažnou budovou. Pripravovaný pro-
jekt ráta so zvýšením o jedno poschodie.

V minulosti o neho  prejavili  záujem obchodná 
sieť Billa, či Hornbach. Od kúpy z ekonomických  
dôvodov  neskôr odskočili. 

 (- mca -) 
(neprešlo jazykovou úpravou)                     

Sme radi, že medzi obyvateľmi Lamača je via-
cero ľudí z oblasti kultúry a umenia - výtvar-

níci, herci, hudobníci. Každé umenie povznáša
ľudského ducha a umravňuje zmaterializo-
vaný svet. Jedným z tejto skupiny je herec 
František Kovár, člen Činohry SND, ktorému 
sme položili pár otázok.  

Akčný plán MČ Bratislava – Lamač na roky 2007 - 2009  

Pri sťahovaní sme si aj 
poplakali

Lamačan 4
Akčný plán vychádza z Vízie, poslania a cieľov miest-

neho zastupiteľstva na roky 2007 až 2010. Definuje 
kľúčové úlohy, ktorých splnenie umožní napĺňať ciele 
vytýčené v rámci piatich strategických priorít ďalšieho 
rozvoja Lamača. Navrhované kľúčové úlohy sú prepo-
jené, navzájom sa podporujú a predstavujú konkre-
tizáciu cieľov v jednotlivých oblastiach strategických 
priorít v rokoch 2007 až 2009. Ide najmä o tieto úlohy:
Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, za-
mestnanosti a zdravého životného štýlu pre obyvateľov 
Lamača
Medzi hlavné ciele v tejto oblasti strategických priorít patrí vybu-
dovanie univerzálneho zariadenie pre vzdelávacie a záujmové 
činnosti, zábavu a oddych pre deti, mládež a rodičov a podpo-
rovanie a rozvíjanie jeho aktivít. Osobitnú pozornosť si zasluhuje 
pokračovanie v realizácii koncepcie rozvoja telovýchovy a športu 
a vybudovanie verejne prístupného informačného centra v Lamači 
a vypracovanie systému podpory malých a stredných podnikateľov 
tak, aby stimuloval zvyšovanie zamestnanosti a zakladanie a rozvoj 
podnikateľských aktivít s vysokým rastovým potenciálom.
Kľúčové úlohy:
1.1 Vypracovať projekt na vytvorenie a prevádzkovanie 
centra voľného času
Výstupy: schválený návrh projektu
Zodpovednosť: ved.odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20%
Časovanie: apríl 2007 - apríl 2008
1.2 Realizovať plán kultúrno – spoločenských akcií 
pripravený komisiou kultúry, voľnočasových aktivít 
a revitalizácie ihrísk
Výstupy: podľa schváleného návrhu na rok 2007
Zodpovednosť: ved. odd. OPaM
Finančné zdroje: 500 000.-SK, z toho z rozpočtu MČ 90%, 
z privátnych zdrojov 10%
Časovanie: apríl – december 2007
1.3 Revitalizovať a dotvoriť okolie jazierka Na barine
Výstupy: Studňa v ovále jazierka, kamenný múr v tvare polkruhu 
nad studňou a bašta s výtokom vody, strihaný plot v okolí jazierka 
a lávka zo svahu do jazierka.
Zodpovednosť: ved. odd. URaD
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: apríl 2007 – jún 2008
1.4 Dobudovať obecnú studňu a vytvoriť systém zavla-
žovania parkovej zelene – trávniky, stromy a kvetinové 
záhony a prírodného klziska
Výstupy: malá vodovodná rozvodňa, rozvody na polievanie zelene 
a klziska
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80 %, z privátnych zdrojov 20%
Časovanie: apríl – júl 2007
1.5 Vytvoriť provizórny amfiteáter v otvorených priesto-
roch ZŠ na Malokarpatskom námestí
Výstupy: Sedenie do tvaru poloblúka do svahu, polyfunkčná 
protihluková bariéra 
Zodpovednosť: ved. odd. URaD
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: jún 2007 – august 2009
1.6 Zabezpečiť rekonštrukciu vnútorných priestorov 
kina Lamač
Výstupy: rozšírené javisko do tvaru poloblúka, výmena vstupnej 
konštrukcie za plastovú, rekonštrukcia sociálneho zariadenia
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 75 %, z privátnych zdrojov 25%
Časovanie: september 2007 – október 2009
1.7 Inštalovať fontánu na Malokarpatskom námestí
Výstupy: funkčná fontána
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: júl 2007
1.8 Rekonštruovať atletickú dráhu v športovom areáli 
ZŠ a  MŠ na Malokarpatskom nám.
Výstupy: atletická dráha zrekonštruovaná
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 95%, z rozpočtu 
MČ 5%
Časovanie: apríl 2007 – jún 2009
1.9 Zabezpečiť projektovú prípravu revitalizácie škol-

ského areálu SOA na Borinskej ulici
Výstupy: projekt schválený
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových 
zdrojov 70%
Časovanie: apríl 2007 – august 2009
1.10 Udeliť cenu starostky najlepším športovcom, tré-
nerom a cvičiteľom detí a mládeže, organizátorom telo-
výchovných aktivít a nositeľom výnimočných prejavov 
dodržiavania etických zásad Fair play v Lamači
Výstupy: cena starostky udelená
Zodpovednosť: ved. odd. OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ
Časovanie: november – december 2007
1.11 Zabezpečiť dokončenie a sprevádzkovanie kúpa-
liska Pod násypom
Výstupy: kúpalisko sprevádzkované
Zodpovednosť: ved. odd. URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy
Časovanie: marec – september 2007
2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemys-
lu a služieb s ohľadom na kvalitné životné a prírodné 
prostredie v Lamači
V tejto oblasti strategických priorít sú ako hlavné ciele postavené 
vybudovanie nových a efektívne využívanie existujúcich nehnu-
teľností na podporu podnikateľských subjektov a zabezpečenie 
efektívneho poskytovania komplexných informácií o investičných 
príležitostiach a výhodách investovania v Lamači. Ďalej zabezpe-
čovanie spolupráce aktérov v oblasti sociálnych služieb a voľno-
časových aktivít s cieľom zvýšiť občiansky komfort čo najširšieho 
spektra obyvateľov Lamača.
Kľúčové úlohy:
2.1 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu zdravotného 
strediska
Výstupy: vymenené podlahoviny, opravená strecha, vymenené 
okná za plastové, revízia schodiskovej plošiny vykonaná, spoloč-
né WC zrekonštruované, doplnené chýbajúce HP 
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ50%, z privátnych zdrojov 50%
Časovanie: apríl 2007 – október 2009
2.2 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu základnej 
školy a materskej školy
Výstupy: WC zrekonštruované, natreté železné konštrukcie a 
vymenený obklad v telocvičniach, vymenené okná v MŠ na Zla-
tohorskej ul., vymenené okná v telocvičniach a v prechode medzi 
budovou školy a telocvičňami, fasáda MŠ na Heyrovského opra-
vená (zateplenie), strešné zvody na MŠ Heyrovského opravené, 
asfaltové plochy pri budove školy opravené, osadená vstupná 
brána do MŠ
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20%
Časovanie: apríl 2007– október 2009
2.3 Zabezpečiť vypracovanie projektu integrovaného 
systému sociálnej a zdravotnej pomoci a sociálneho 
poradenstva
Výstupy: schválený projekt
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95%
Časovanie: apríl 2007 – október 2009
3. Podporovať budovanie a  modernizáciu technickej in-
fraštruktúry v rozvojových územiach so zreteľom na eko-
lógiu a vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj Lamača
Medzi ciele v tejto oblasti patrí zabezpečenie spracovania doku-
mentácie a príprava realizácie stavby hlavnej obslužnej komuni-
kácie a súvisiacej technickej infraštruktúry v lokalite Nový Lamač, 
dobudovanie chýbajúcej, modernizovanie existujúcej a vybudova-
nie novej infraštruktúry v rozvojových územiach so zohľadnením 
požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj v Lamači.
Kľúčové úlohy:
3.1 Zabezpečiť v spolupráci s Magistrátom hl.m.SR 
Bratislavy dopracovanie projektovej dokumentácie 
komunikácie C1
Výstupy: územný plán zóny (C1+obslužné komunikácie), urče-
nie verejnoprospešných stavieb, stanoviská dotknutých inštitúcií 
štátnej správy
Zodpovednosť: ved. odd.URaD (v spolupráci s Magistrátom 
hl. m. Bratislavy)            pokračovanie na str. 7pokračovanie na str. 3



Miestna knižnica
Miestna knižnica Lamač 
(sídli v budove Základnej školy)
Malokarpatské námestie 1
tel: 02/64 789 737
Zodpovedné pracovníčky:  
Milada Janžová, Iveta Gregušová

● uznesenie č. 45/2007/V - MZ - MČ Lamač 
berie na vedomie, A.1 Splnené uznesenia miest-
neho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
34/2007/V a  38/2007/V, A.2 priebežne plnené 
uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava 
– Lamač čísla: 165//V/2004, 69/IV/2005, 53/IV/
2006, 56/IV/2006, 109/IV/2006, 101/IV/2006, 
3/2007/V, 6/2007/V, 9/2007/V, 10/2007/V, 
22/2007/V, 31/2007/V, 36/2007/V, 37/2007/V
● uznesenie č. 46/2007/V -  berie na vedomie 
predloženú situačnú správu mestskej polície za 
mesiac február 2007 s pripomienkami;  
● uznesenie č. 47/2007/V - berie na vedomie 
- správu o čerpaní dotácií v roku 2006 s pripomien-
kami;
● ukladá prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie na-
vrhnutých opatrení:
dôslednejšie posudzovať cieľ projektu, očakávaný 
výsledok a prínos pre Mestskú časť Lamač a do 
schvaľovacieho procesu predkladať iba taký, ktorý 
spĺňa všetky náležitosti podľa VZN,
dotácie formou výplaty hotovosti vyplácať iba výni-
močne v odôvodnených prípadoch,
doručené vyúčtovanie ihneď posúdiť na ekonomic-
kom oddelení a neakceptovať ho v prípade, že ne-
obsahuje všetky náležitosti uvedené v zmluvných 
podmienkach, zabezpečiť novelizáciu VZN č. 1/
2005 o paragraf, ktorý by upravoval základné ná-
ležitosti vyúčtovania pridelenej dotácie, upozorniť 
všetky subjekty na nedodržiavanie platného VZN 
a uplatňovať sankcie podľa § 5 platného VZN,
● uznesenie č.48/2007/V - schvaľuje A.1 pred-
ložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – 
Lamač na rok 2007 a návrh viacročného rozpočtu 
na roky  2007 – 2009 v zložení v tisíc Sk:

A.1 rok 2007  príjmy 69 206 
    výdavky 52 936
A.2 rok 2008  príjmy 45 000 
    výdavky 44 812
A.3 rok 2009  príjmy 48 500 
    výdavky 46 785

s pripomienkami poslancov, ktoré boli odsúhlase-
né
B.  žiada - B.1 pripraviť stratégiu riešenia MŠ Zlato-
horská a ušetrené prostriedky presunúť do rozpoč-
tu ZŠ s MŠ na originálne prenesené kompetencie;
● uznesenie č. 49/2007/V - A. schvaľuje, A.1 
odpustenie pohľadávky p. Vaculovej z prenájmu 
pozemku v časti 60% z celkovej výšky 58.008,- 
Sk, s podmienkou, že zvyšnú časť  40 %  uhradí 
nájomca v termíne do 30.4.2007; A.2 odpustenie 
pohľadávky v časti úroky z omeškania ku dňu spla-
tenia časti istiny;
● uznesenie č. 50/2007/V - A. schvaľuje - A.1 
rámcove podmienky pri predaji objektu Satelit s po-
zemkom: Špecifikácia predávaných nehnuteľností: 
budova súp. č. 3102 zapísaná na LV 1 na parcele 
7/3 v k. ú. Lamač o výmere 617m² zapísaná na LV 
1638; forma predaja – výberové konanie;
účasť záujemcov (PO alebo FO ktorá podá ponuku 
v stanovenom termíne);
Obsah ponuky (ponúkaná cena a účel využitia 
– podnikateľský zámer); 
Podmienky výberu záujemcu a uzatvorenia zmluvy: 
V užšom výbere sa bude vyžadovať predloženie 
dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu (u PO), 
čestné vyhlásenie, že záujemca má právo v zmysle 
platných právnych predpisov nadobúdať na Slo-
vensku nehnuteľnosti, ponúknutá cena a  pláno-
vaný zámer využitia najviac vyhovujúci potrebám 
mestskej časti Lamač, 
doručenie podpísaného návrhu kúpnej zmluvy zá-
ujemcom do 30 dní od jej doručenia MČ Bratislava 

– Lamač, zaplatenie celej kúpnej ceny najneskôr 
do 30 dní od uzatvorenia zmluvy, ak nebude dodr-
žaný dohodnutý spôsob a termín platby, mestská 
časť Bratislava – Lamač nebude ďalej viazaná svo-
jim rozhodnutím, návrh záujemcu bude zo súťaže 
vyradený a na jeho miesto nastúpi ďalší záujemca 
v zostupnom poradí podľa návrhu výberovej komi-
sie.  
A.2 záväznosť poradia záujemcov podľa výsledku 
výberového konania a automatický nástup ďalšie-
ho v poradí;
B. zrušuje - B.1 uznesenie miestneho zastupiteľ-
stva MČ Bratislava – Lamač č. 137/IV/2005 zo 
dňa 22.11. 2005
● uznesenie č. 51/2007/V - A. schvaľuje - A.1  
predložený pracovný návrh VZN o poskytovaní 
jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom 
s pripomienkami; 
● uznesenie č. 52/2007/V - A.  schvaľuje - A.1 
„Urbanistickú štúdiu zóny Staré záhrady – návrh 
október 2006“ ako územnoplánovací podklad pod-
ľa § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov a súhlasí, aby štúdia slúžila ako podklad  
pre územné rozhodovanie v predmetnom území 
s pripomienkami; B. zaväzuje B.1 starostku MČ 
Bratislava – Lamač informovať MZ o každej žiadosti 
o vydanie územného rozhodnutia stavby v predmet-
nom území a zároveň informovať o každej žiadosti 
investorov o zmenu stavby pred dokončením;
● uznesenie č. 53/2007/V k návrhu na zauja-
tie stanoviska MČ k územnému konaniu vo veci 
výstavby bytového domu Pod Zečákom - A. be-
rie na vedomie - predložené petície; B. nesúhlasí 
s výstavbou bytových domov v zóne Segnáre – Pod 
Zečákom – Rácova;
● uznesenie č. 54/2007/V - schvaľuje - Návrh 
Akčného plánu Miestneho zastupiteľstva MČ Bra-
tislava – Lamač na roky 2007-2009 s pripomien-
kami;
● uznesenie č.55/2007/V berie na vedomie 
-  vzdanie sa členstva v komisii financií, podnika-
teľských aktivít a dopravy Ing. Ľudovíta Macáka  
a v komisii kultúry a športu Juraja Ondrejčáka;
● uznesenie č. 56/2007/V - berie na vedomie 
predloženú informáciu o dopravnej štúdii Lamač-
ská brána;
● uznesenie č. 57/2007/V - A. berie na vedo-
mie - informáciu  o umiestnení  optických káblov na 
území MČ Lamač; B. žiada  o prešetrenie, či  nie 
je  rozpor medzi vydanými územnými rozhodnutia-
mi a prijatými uzneseniami; 
● uznesenie č.58/2007/V - berie na vedomie -  
informáciu o činnosti miestnej knižnice v Lamači;
● uznesenie č. 59/2007/V - berie na vedomie 
informatívnu správu o stave riešenia petície vo veci 
odstránenia telekomunikačného zariadenia s pri-
pomienkami;
● uznesenie č. 60/2007/V - berie na vedo-
mie A. informatívnu správu bytového fondu za rok 
2006;
B. ukladá spoločnosti Duspama spol. s r.o. pripra-
viť komplexný materiál riešenia správy bytov a ne-
bytových priestorov vo vlastníctve MČ a pohľadá-
vok MČ, prostredníctvom zástupcu MČ v predmet-
nej spoločnosti a predložiť ju na májové miestne 
zastupiteľstvo;
● uznesenie č. 61/2007/V - A. berie na vedo-
mie - A.1 úpravu výšky funkčného platu starostky 
na 48 800,- Sk mesačne, s účinnosťou od 
01.01.2007; A. 2 úpravu výšky funkčného platu 
miestneho kontrolóra na 17 100,- Sk mesačne, 
s účinnosťou od 01.01.2007; A. 3 úpravu výš-
ky poslaneckej odmeny na 3 904,- Sk mesačne, 
s účinnosťou od 01.01.2007.

U z n e s e n i a  zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 22.3.2007
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 Výpožičné hodiny
●  pondelok 10.00  - 19.00
●  utorok 13.00  - 19.00
●  streda  10.00  -  19.00
●  štvrtok 13.00  -  19.00
●  piatok 13.00  -  17.00

 Kopírovanie v knižnici
●  A4 1 ks  1,50 Sk
●  11 ks a viac  1,20 Sk
●  55 ks a viac  1,00 Sk
●  A3 1 ks  3,00 Sk
●  11 a viac  2,50 Sk
●  55 a viac  2,00 Sk
●  A3 1 ks  3,00 Sk
●  11 a viac  2,50 Sk
●  55 a viac  2,00 Sk

Jubilanti v apríli 2007
95 rokov  Hympán Jaroslav
94 rokov  Farajová Katarína
92 rokov  Zuščáková Veronika
90 rokov  Hympánová Sidónia
85 rokov Kučo František 
 Kmeťko Karol
80 rokov  Zabojníková  Magdaléna
 Gajdoš Ondrej
 Motyčková Alexandra
 Kosnáčová Mária
 Vašková Mária
 Balagová Malánia
75 rokov Pšenáková Terézia
 Vančová Mária

KINO LAMAČ

Srdečne blahoželáme!

Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

28.4. - o 18.00 a 20.00 hod.
APOCALYPTO

dobrodružná dráma USA
Vstupné 70,- Sk



Pán Kovár ako dlho už bývate v Lamači? Páči sa 
Vám tu? A čítate Lamačana?
 Do Lamača sme sa sťahovali v roku 1976 s naším pr-
vým synom Martinkom. Tu sa nám už narodil syn Michal. 
Keď som sem prišiel bývať, pretože ja som vyrastal v 
starom meste, zdalo sa mi to samozrejme veľmi ďaleko. 
Kedysi, keď som bol taký 20-ročný som sem chodieval 
k priateľom na chatu. Práve vtedy tu začínala výstavba 
a tak som si hovoril, Bože, chudáci, tí ktorí tu budú bývať, 
budú mať strašne ďaleko do mesta, pretože ja som vy-
rástol v centre mesta na Tabakovej ulici. Potom pomaličky 
sme si tuná zvykali. Páčilo sa nám toto prostredie, predo-
všetkým že tu bola zeleň, mohli sme chodiť s deťmi von, 
na Kačín. Vzhľadom na moju profesiu manželka bývala 
s deťmi vlastne sama a vyrastala taká veľmi silná gene-
rácia detí, bývali často spolu, priatelili sa  a chodili spolu 
von, pretože  boli situácie keď som bol veľmi často preč. 
No a odvtedy tu bývam, zčasti som si zvykol, zčasti nie, 
pretože je problém s dopravou. Raňajšia situácia na ceste
znamená, že človek musí počítaťs 1/2 až 3/4 h aby sa 
dostal do mesta. Lamačana čítam, vlastne istým spôso-
bom sa zaujímam ako obyvateľ tejto MČ o život. Býva tu 
veľa zaujímavých ľudí, s mnohými som sa spriatelil, býva tu 
veľa ľudí z umeleckej branže, výtvarníci, hudobníci, mám 
tu niekoľko priateľov. Z Lamačana sa dozvedám informá-
cie pre nás, ktorí tu žijeme, čo sa deje a má udiať.

Ste členom našej národnej činohernej scény v Di-
vadle P. O. Hviezdoslava. Ako pociťujete jej prenos 
do nového stánku? Ste nadšený alebo ...?

Zažil som to teraz. Mal som nedávno v Činohre DPOH 
predstavenie  Dostojevského “Cudzia žena”. Bol to, pove-
dal by som, taký veľmi zlomový okamih, pretože na javisku 
DPOH sa vystriedalo niekoľko generácií vynikajúcich her-
cov. Táto scéna patrila, dá sa povedať, dlhé roky nielen v 
rámci Československa, ale keby to bolo vtedy možné tak 
by zniesla európske kritériá. Spomínam si napr.  na Sartra, 
dramatika, ktorého inscenáciu Diabol a Pán Boh insce-
novali, dá sa povedať, po celomn svete, ale teda hlavne 
v Európe. Keď si ju autor pozrel tu v Bratislave s pánom C. 
Filčíkom a ostatnými, ktorí ju hrali, tak vyhlásil, že to bola 
najlepšia inscenácia tejto jeho hry. Odchod to bol taký, 
ako sa na tieto situácie patrí, t.zn. aj sme si trošku popla-
kali, ale aj hľadíme do budúcnosti optimisticky. Predpo-
kladáme, že do nového divadla budú za nami chodiť divá-
ci, že ten priestor ktorý tam je sa im zapáči a budeme tam 
my radi hrať a oni za nami radi chodiť do divadla. Dúfame, 
že z DPOH sa nestane nič iné, že tam bude pokračovať 
divadlo a budova zostane zachovaná. Možno tam budeme 
hosťovať, a preto som si pomyslel nielen za seba ale i za 
ostatných, že nie sbohom, ale dovidenia.

Okrem činností na “doskách, ktoré znamenajú 
svet” smeruje vaše herectvo aj do inej sféry - 
film, televízia, dabing, rozhlas? Čo vaše známe 
“Chvíľky poézie” v STV?

Vzhľadom na všetko čo sa udialo v našej spoločnosti po 
89-om roku vlastne všetko sa komercionalizuje. Skomercio-
nalizovala sa, bohužiaľ, aj STV, verejnoprávna, ktorá si mala 
zachovať, dá sa povedať, voči divákovi povinnosť uchovať 
pôvodné hry, uvádzať pôvodnú tvorbu. Potom ponúknuť 
divákom aj videofilmy, príp. inscenácie. Bohužiaľ, stalo sa 
to čo sa stalo. My dúfame, že televízia sa k tomu opäť vráti, 
pretože je tu možnosť pre hercov, režisérov a profesionál-
nych ľudí, aby sa mohli profesionálne uplatniť. Momentálne 
mám takú možnosť - bol som obsadený v seriáli Ordinácia 
v ružovej záhrade, ktorú vyrába TV Markíza. Prvá časť sa mi 
veľmi páčila. Dúfam, že sa nám bude dariť v tomto trende 
aj naďalej a ďaľšie časti budú tiež kvalitné. Momentálne sa 
najviac venujem dabingu a chodievam do rozhlasu, pretože 
zatiaľ našťastie sa filmy dabujú a slovenský dabing má svo-
ju veľmi dobrú úroveň. Myslím, že je na rovnakej, ak nie na 
lepšej úrovni ako český. Čo sa poézie týka, tak naozaj je 
to škoda, pretože nedeľné Chvíľky poézie dávali možnosť 
mladým začínajúcim básnikom komunikovať cez túto formu 
s divákom. Mnohé “chvíľky” boli také dobré, že som mával 
na ne pozitívne reakcie od ľudí od ktorých som  nečakal, že 
majú vlastne záujem o takýto žáner, ktorý je komplikovanješí 
ako film, alebo nejaká inscenácia.
Ako sa pozeráte na nástup mladej hereckej ge-
nerácie z pozície dlhoročného člena Činohry 

SND? Sú zanietení za divadlo?
Našťastie, alebo chvalabohu, záujem o túto profesiu 

neklesol do tej miery, aby sme nemali ďaľších nasledov-
níkov. Myslím si, keďže som dlhé roky pôsobil aj ako 
pedagóg na VŠMU a mám za sebou niekoľko ročníkov 
hercov, ktorých som vychoval, dokonca mám dojem, že 
dnešní mladí ľudia sú omnoho dynamickejší, ako sme boli 
my. Vedia výborne spievať, tancovať a mal som  vlastne 
to šťastie, že ako pedagóg som im nielen veľa odovzdal 
ale veľa som od nich aj dostal. Vedenie činohry veľmi sys-
tematicky vyhľadávalo takéto mladé talenty, ktoré boli na 
škole a dávalo im postupne priestor v každom divadle a 
dnes máme veľmi silnú mladú generáciu, ktorú dúfam, že 
diváci budú poznať nielen z divadla, ale že sa rozbehne 
aj film a televízia a tak ako nás kedysi diváci spoznávali, 
tak budú spoznávať aj túto mladú generáciu, ktorá si to 
tiež zaslúži.

Máte nejakú obľúbenú postavu alebo inscená-
ciu?

Teraz v rámci sťahovania do nového divadla sme postup-
ne vyraďovali niektoré staršie inscenácie, alebo také, ktoré 
sa z technického hľadiska nedali preniesť. Jednou z nich 
je “Mačka na rozpálenej plechovej streche”. Hrali sme ju 
108 krát, 2,5 roka a mali sme ju sústavne vypredanú. Prav-
depodobne nielen preto, že sme ju radi hrali, ale preto, že to 
bol veľmi silný príbeh. Tam sa ukázalo, že ľudia majú radi hry 
s príbehom v ktorom môžu nájsť niečo zo seba alebo svoj-
ho života. Okrem tejto sme mali teraz vynikajúcu premiéru 
hry Úklady a láska od Schillera, ktorú máme tiež vypreda-
nú a mám tam veľmi peknú postavu, potom Hypermarket, 
Stratégie a rozmary. Tých postáv, ktoré nejakým spôsobom 
ovplyvnili môj herecký život je viac.

Ako vidíte z javiska hľadisko? Odlákava snáď 
diváka televízia a film?

Našťastie toto obdobie je už za nami. Mali sme predsta-
venia, ktoré boli sústavne vypredané a dá sa povedať, že 
činohra má vysokú návštevnosť. Aj keď predstavenie nie 
je  vypredané je len málo prázdnych stoličiek, čo nás veľ-
mi teší a dúfam, že v novom divadle nie je nárast diváckych 
miest taký veľký, že budeme mať tiež predstavenia vypre-
dané. Lebo je pravda, že divák v divadle je veľmi silný a 
rovnocenný partner tomu, čo sa deje na javisku a je veľmi 
motivujúce hrať pred  plným hľadiskom.  TV a film už sotva 
odláka diváka, veď v ére rôznych televíznych superšou 
a realít práve naopak bol pokles v sledovanosti a neovplyv-
nili návštevnosť v divadle.  

Ako sa pozeráte na kultúrny život v Lamači? 
Na to, že nemáme kultúrny stánok?

Vzhľadom na moju veľkú zaneprázdnenosť to nepo-
ciťujem. Neviem ako to pociťujú ostatní lamačania, či by 
chodili na takéto rôzne podujatia. Kritériom môže byť, že 
v Lamači našťastie ešte funguje aj kino, že divák nemusí 
za ním cestovať do mesta a je to skoro rodinný podnik. 
Niekoľkokrát som tam bol, nebolo nás tam veľa, ale o to 
to bolo rodinnejšie.

Z rodiny Vás niekto v herectve nasleduje?
Ako to už býva rodičia poznajú všetky úskalia a prob-

lémy profesie, ktorú robia, a tak som sa veľmi dôsledne 
snažil aby sa moje deti na túto cestu nejakým spôsobom 
nepustili. Naopak som veľmi rád, že majú profesie, kto-
ré majú a ktoré sú tiež zaujímavé, ako je medicína alebo 
právo.

Tešíte sa v rodine už aj z tretej generácie?

Áno, tešíme sa. Mám dvojročnú veľmi zlatú vnučku 
Zuzku a ročného zlatého vnúčika Dávidka. Dá sa pove-
dať, že obaja s manželkou sme závislí starí rodičia v tom 
dobrom slova zmysle. Veľmi sa tešíme z každej príležitosti, 
ktorú máme a venujeme sa svojim vnúčatám, sledujeme 
ich rast a máme možnosť vidieť všetko nové a milé. Posky-
tuje nám to obrovské potešenie a radosť.

Všetko dobré tomuto sídlisku a všetkým lamačanom! 

Pán Kovár, ďakujem vám srdečne za to, že ste si našli 
pre Lamačana kúsok času. Želám Vám veľa úspechov, 
veľa dobrých hereckých rolí. Aby sme mali ešte veľa 
umeleckých zážitkov z vášho krásneho, zrelého a plno-
krvného herectva.

                                                   Cecília Danišová  

Pri sťahovaní sme si aj poplakali (pokračovanie zo str. 1)
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Ej háju, háju, zelený háju
lamackým dzívkám stavjáme máju!
Máju stavjáme, mašlama zdobíme,
lamackým dzívkám radost robíme!

Milí Lamačania,

na Malokarpatskom námestí 
budeme 1. mája

 Podrobnosti na letákoch!

Tešíme sa na Vás!

SSTTAAVVAAŤŤ
MMÁÁJJ!!

Vážení rodičia! 

Narodilo sa Vám dieťatko?Narodilo sa Vám dieťatko?

Tešíme sa s Vami, ale boli by sme radi, 
keby ste sa s Vašou radosťou 

prišli podeliť.

Kultúrna komisia má v pláne zaviesť v našej 
malej mestskej časti novú tradíciu a to 

vítanie malých vítanie malých 
LamačanovLamačanov 

(novorodencov, dieťa do jedného roku veku).

Čo preto treba urobiť? 
Stačí len prísť, zatelefonovať alebo 

napísať e-mail!

Kde? 
Miestny úrad MČ Ba - Lamač  

Heyrovského č. 2,  
telefón:  647 80 065 – B. Veselá, 

  e-mail: vesela@lamac.sk

Prvú akciu plánujeme na mesiac jún 2007.

Veľmi sa na Vás tešíme!

Mgr. M. Janyšková – preds. KK



„Veselú Veľkú noc“ - dokedy?

Jeden z typických veľkonočných pozdravov 
znie: „Veselú Veľkú noc!“ Kedy máme toto 

prianie použiť? 

V kalendári sú dva dni s prívlastkom „veľkonočné“ 
– nedeľa a pondelok. Oba dni sú už za nami. Z liturgic-
kého hľadiska je Veľká noc obdobím, ktoré trvá 50 dní až 
do Turíc. Ak by nám niekto poprial „Veselú Veľkú noc!“ 
trebárs niekedy koncom júna, nemali by sme pocit, že sa 
ten človek oneskorene prebral z hibernácie?

 Z hľadiska duchovného by sme mu to však nemohli 
zazlievať. Veselá Veľká noc nekončí Veľkonočným pon-
delkom, keď niektorí ľudia prežívajú veselosť svojráznym 
spôsobom (najmä vodiči to poznajú, keď prechádzajú 
v  podvečer Veľkonočného pondelka po našich mestách 
a dedinách, pričom musia dávať pozor a poriadne sa vy-
hnúť rozjareným chlapíkom, ktorých to na kraji chodníka 
alebo rovno na ceste hádže z jednej strany na druhú). 
Ozajstná veselosť Veľkej noci má svoje hlboké duchovné 
korene. Známy slovenský kňaz a kazateľ Anton Hlinka vo 
svojej knihe Každý sa môže zmeniť práve v súvislosti so 
zmyslom človeka pre veselosť, radosť a optimizmus píše 
takto: „Skutočný kresťan je optimista, lebo sa opiera 
o Boha. Pesimista je vo väčšine prípadov preto taký, aký 
je, lebo sa spolieha a opiera o samé pominuteľné veci. 
„Slabý“sa opiera o Boha, preto je optimista, kým „silní“ 
sa opierajú o seba (tie príslovečne „silné charaktery“!), 
a preto sa klonia k pesimizmu.“ A ďalej nám spomínaný 
autor ponúka niektoré zaujímavé charakteristiky: „Opti-
mista volí z dvoch ziel to menšie, pesimista obe. Optimis-
ta vidí v každom probléme šancu, kým pesimista v každej 
šanci problém. Kým optimista vidí aj napriek ťažkostiam 
každodenného života, čo veľké mu život dožičil, zrak 
pesimistu sa utápa v malichernostiach všedného dňa.“ 
Veľká noc svojim obsahom nám ponúka zvlášť veľký 
dôvod pre radostný život a životný optimizmus: Kristus 
svojim víťazstvom na kríži a svojím zmŕtvychvstaním pre-
mohol smrť, zlo a hriech. V tomto období sa číta príbeh 
z evanjelia o dvoch učeníkoch z osady Emauzy (Lk 24, 
13-33), ktorý nám hovorí o tom, ako Kristus pretváral 
ich predveľkonočné zmýšľanie poznačené beznádejou, 
keď sa vracali domov z Jeruzalema skleslí, veď ich ná-
deje spľasli, keď videli Krista zomierať na kríži. Dokonca 
v tomto príbehu vidieť aj Kristov zmysel pre humor, keď 
mu emauzskí učeníci začali rozprávať o dôvode svojho 
smútku, pričom predstieral, že nechápe, o čo ide. A tak 
títo učeníci mu povedali: „Ty si vari jediný cudzinec, čo 
nevie , čo sa v týchto dňoch stalo v Jeruzaleme” , a za-
čali detailne opisovať Ježišovo odsúdenie na smrť Tomu, 
ktorý bol v skutočnosti stredobodom všetkých týchto 
udalostí. Zmysel pre radosť, veselosť či optimizmus 
dokáže mať len ten, kto sa na život okolo seba dokáže 
dívať s určitým nadhľadom. Ľudia sebecky založení, sa-
moľúbi alebo tí, ktorí majú rozhárané svedomie, totalitné 
zmýšľanie či fanatické postoje, nie sú schopní radostné-
ho prístupu k životu. Dokonca vo veselosti či v humore 
vidia čosi nebezpečné. Jeden z dôvodov takéhoto ne-
zrelého správania je neraz presvedčenie o ich vlastnej 
nesmiernej dôležitosti a nenahraditeľnosti. Nanajvýš si 
dokážu veselosť zameniť s hryzlavým sarkazmom alebo 
vulgárnymi vtipmi. O čo sympatickejšie vyznieva správa-
nie človeka, ktorý má síce zdravé sebavedomie, ale to 
mu neprekáža brať žartovne aj seba samého. Dovoľte 
mi jeden príbeh zo života pápeža Jána XXIII. – človeka 
nízkej a značne obéznej postavy a zároveň muža silnej 
viery, dobrého srdca a veselej povahy. Krátko po jeho 
zvolení v r. 1958, keď vstupoval do svätopeterskej ba-
ziliky, pri bráne stáli dve staršie panie, ktoré si ho hneď 
očami premerali, pričom z ich úst vyšli slová, ktoré začul 
aj pápež: „Pozri na neho, aký je tučný!“ Iných by sa tieto 
slová aspoň vnútorne dotkli, alebo by na ne zareagovali 
urazene. Pápež na tieto ženy s úsmevom pozrel a zarea-
goval jemu primeraným spôsobom: „Milé dámy, ale toto 
bola predsa voľba pápeža, a nie voľba kráľovnej krásy.“ 
Tento človek svojou povahou a zdravou veselosťou do-
kázal osloviť milóny ľudí na celom svete a podnietiť ich, 
aby sa neumárali pohľadom do zeme, ale nechali sa po-
vzniesť očami upretými hore. 

Milí Lamačania, prajem Vám, nech posolstvo Veľkej 
noci napĺňa srdce každého z nás a pomáha nám premá-
hať životné chmáry autentickou veselosťou a správne 
podloženým optimizmom. 

Mgr. Branislav Čaniga
správca lamačskej farnosti
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Naša mestská časť musí tento rok hospo-
dáriť s menším balíkom peňazí ako vla-

ni. A to aj napriek tomu, že celá Bratislava 
dostane do mestskej kasy viac peňazí. Pýta-
te sa ako je to možné?

Miestne zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu 
na rok 2007 na svojom rokovaní 22.3.2007, dovte-
dy naša mestská časť hospodárila v rozpočtovom 
provizóriu. Rozpočet na tento rok sa zostavoval 
veľmi ťažko, keďže sme na jednej strane museli ob-
jektivizovať nedaňové príjmy pochádzajúce najmä 
z prenájmov mestskej časti a na strane 
druhej sme sa museli vyrovnať 
so znížením daňových príj-
mov, ktoré nám pripravili 
mestskí poslanci na čele 
s primátorom. A tak sme 
v bežnom rozpočte museli 
nájsť zhruba šesť miliónov 
korún, ktoré sme jednodu-
cho museli ušetriť. Škrtali sme 
tam, kde sme i v minulosti 
videli rezervy, v platoch zamestnancov miestneho 
úradu a neefektívnych výdavkoch, ktoré sa v mi-
nulosti uskutočňovali sme našli zhruba tretinu 
chýbajúcej sumy. Ďalšie peniaze sme vďaka 
miernej zime ušetrili na zimnej údržbe a bo-
hužiaľ museli sme šetriť i v takých polož-
kách ako kultúra, šport, sociálne veci, 
chodníky a cesty, životné prostredie, 
či školstvo. Tieto oblasti však považu-
jeme jednoznačne za prioritné, preto 
i pri znížených výdavkoch zachováva-
me v týchto oblastiach takú úroveň 
výdavkov, aby sme to my Lamačania 
pocítili čo najmenej. Mnohí sa pýta-
jú ako je to možné, keď ekonomika 
rastie rekordným tempom, keď sa 
daňové príjmy samospráv zvyšujú 
nad očakávanie, majú mestské 
časti v Bratislave, Lamač nevy-
nímajúc, menej oproti minulému 
roku? Nuž je to preto, lebo ako 
povedal na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 1. 2. 2007 pán 
primátor „Vianoce sa skončili“ a nás 
občanov – voličov už ani primátor 
ani mestskí poslanci najbližšie takmer štyri roky ne-
budú potrebovať. Používajúc demagógiu lacného 
bulváru jednoducho začali uskutočňovať cielený 
plán na likvidáciu mestských častí, ktorý nám však 
pred komunálnymi voľbami v hurhaji svojich pred-
volebných sľubov akosi zabudli povedať. Ale k fak-
tom. Na zasadnutí Mestskej rady 17.1. 2007 bol 
predložený návrh rozdelenia daní medzi mestské 
časti a mesto, kde sa navrhovalo Lamaču znížiť prí-
jem z daní o vyše 2 mil. Sk. Mesto argumentovalo 
tým, že má menej z daní z príjmov kvôli novelizácii 

výnosu, ktorý zohľadňuje aj nadmorskú výšku 
obce, respektíve vyberie menej na dani z nehnu-
teľností, kvôli oslobodeniu vysokých škôl. Pravda 
je však taká, že na základe oficiálnych prognóz 
MF SR sa mestu zvýšia daňové príjmy oproti roku 
2006 o vyše 400 mil. Sk, čo je rast 15% a pri dani 
z nehnuteľností predpokladá mesto rast vyše 14%. 
Kým daň z nehnuteľností určoval Lamač mali sme 
ročný príjem od ľudí asi 3,5 mil. Sk, teraz mesto 
inkasuje pri zvýšených sadzbách od Lamačanov na 
dani z nehnuteľnosti takmer štvornásobok, pričom 
všetky peniaze zhltne magistrát. Na základe argu-
mentov a tlaku pani starostky, pán primátor zrazu 

našiel dodatočné zdroje vo výške 
zhruba 100 mil. Sk a preto Mest-

ská rada odporučila návrh 
rozdelenia daní tak, že La-

mač mal znížené daňové 
príjmy oproti roku 2006 
„len“ o 800 tis. Sk. 
Ani tento likvidačný 
návrh však naša pani 
starostka nepodporila 
na rozdiel od nášho 

jediného mestského 
poslanca, ktorý je záro-

veň aj členom Mestskej 
rady Ing. Šramka, ktorý 

za túto nehoráznosť ruku 
zdvihol. Naše miestne zastu-

piteľstvo v reakcii na tento návrh 
dňa 25.1.2007 prijalo uznesenie, 

v ktorom zásadne nesúhlasí s takýmto 
rozdelením daní a požiadalo mestské-
ho poslanca Ing. Šramka, aby prezen-
toval na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva a následne hlasoval za spravodlivý 
pomer rozdelenia daní v pomere 54:46 
v prospech mestských častí, ktorý by 
Lamaču zaručoval zvýšenie daňových 
príjmov oproti roku 2006 zhruba o 
3 milióny korún. Tie 3 milióny korún, 
ktoré by sme mohli použiť na rekon-
štrukciu chodníkov, respektíve kva-
litnejšiu kultúru, či školstvo. Pán Ing. 

Šramko však Lamač opäť nepodporil 
a za tento návrh nehlasoval i keď ako 
sám napísal v Lamačanovi č. 1: „ako 

poslanec v zastupiteľstve hlavného mesta bu-
dem uplatňovať nadobudnuté skúsenosti na obha-
jobu záujmov našej mestskej časti.“ Svojím posto-
jom pri nepodpore nášho lamačského stanoviska 
v otázke prerozdelenia daní však jasne dokázal, že 
záujmy Lamača obhajovať nemieni. A tak kým pán 
primátor sa môže tešiť na nový nábytok vo svojej 
pracovni za osem miliónov korún, Lamačania si 
musia v rozpočte uťahovať opasok. Nuž milí obča-
nia, na čo nám je taký mestský poslanec? 

                               Mgr. Ing Radoslav Olekšák

Prečo máme menej?

V novembri roku 2005 bola schválená ur-
banistická štúdia „Nový Lamač“, ktorá 

slúži ako podklad pre zmeny a doplnky zá-
väznej časti Aktualizácie územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy z roku 1993.
 

Následne bolo vydané Všeobecne záväzné na-
riadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2005, 
ktorým sa zmenil územný plán, respektíve funkčné 
využitie pozemkov v predmetnej lokalite. Jednotlivé 
zóny – Zidiny, Zelená hora, Pod Zečákom, Zečák 
sú momentálne z hľadiska územného plánu kvalifi-
kované pre funkciu málopodlažná bytová výstavba, 
v ktorej sa ráta s dvomi nadzemnými podlažiami 
a jedným podzemným. Celé územie podľa návrhu 
urbanistickej štúdie obsluhuje nadradená komu-
nikácia C1, ktorej projektovú dokumentáciu MČ 

BA – Lamač začala obstarávať. Momentálne je 
vypracovaná prehlbujúca štúdia tejto komunikácie 
v štyroch variantoch trasovania, ktorú v súčasnosti 
pripomienkuje Magistrát hlavného mesta Bratisla-
vy. Po vyhodnotení bude spracovaná projektová 
dokumentácia pre územné konanie, kde naša 
mestská časť vstúpi do rokovania s hlavným mes-
tom  ohľadom financovania. Následne bude MČ 
BA – Lamač obstarávať územné plány jednotlivých 
zón, ktoré sú podmienkou pre územné konanie jed-
notlivých stavieb. Tieto územné plány budú spraco-
vané s podrobnými regulatívami vrátane technickej 
infraštruktúry a po schválení v zmysle vyhlášky 55/
2001 budú nahrádzať územné konanie. Následne 
vlastníci pozemkov po splnení regulatívov vyplýva-
júcich z tohto dokumentu budú môcť predkladať 
projektové dokumentácie na stavebné povolenie. 
                         - mú -

V oblasti  Zečáku sa plánuje s bytmi



Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník 5

Obyvatelia Lamača zorganizovali petíciu, kto-
rú doručili na miestny úrad Lamač a ktorou 

sa snažia dosiahnuť odstránenie lesa antén bu-
niek mobilnej telefónie zo strechy domu na Hey-
rovského ulici číslo 10.

Čo o tom treba vedieť, prečo sa obyvatelia sťa-
žujú? Odpovede sú jednoduché:

V prvom priblížení nebudeme viesť polemiku o výške 
našich limitov ožiarenia daných  zákonom. Je všeobecne 
známe, že žiarenie nie je zdravé, ale že je škodlivé, inak 
by zákon nestanovil povolené limity ožiarenia obyvate-
ľov žiarením z antén. Antény ožarujú obyvateľov praktic-
ky stále a počas mnohých rokov, vždy, keď sú doma, 
nemôžu žiarenie vypnúť alebo odísť inde. Škodlivé 
vplyvy prostredia sa najviac prejavia na malých  deťoch 
a zdravotne oslabených občanoch. Zdraví profesionáli 
mobilných operátorov sú ožarovaní maximálne niekoľko 
hodín denne, vedia, ako sa majú proti žiareniu chrániť 
a keby aj utrpeli ujmu, žiareniu sa vystavujú dobrovoľne 
a berú za to plat. Mikrovlnné žiarenie mobilnej telefónie 
prechádza aj cez železobetónové panely a steny, steny, 
ktoré ľudí nechránia a tí sú vystavení žiareniu nedobro-
voľne.

Byty umiestnené v tesnej blízkosti antén majú zníže-
nú trhovú hodnotu kvôli zhoršeniu životného prostredia 
žiarením a z toho plynúcich zdravotných rizík. Do budúc-
nosti toto zníženie trhovej ceny bude väčšie ako teraz, 
lebo ľudia si čoraz viac uvedomujú škodlivosť neionizu-
júceho žiarenia používaného v mobilnej telefónii.

Predpokladajme, že trhová cena bytov bude znížená 
o 15%, v blízkosti antén a v ďalšej budúcnosti, keď budú 
ľudia o škodlivosti žiarenia antén vedieť viac, možno nad 
35%. Vidíme, že v blízkom okolí antén na Heyrovského 
ulici je cca 500 bytov, pri priemernej cene bytu cca 
2 milióny korún je ich trhová cena jedna miliarda korún, 
z čoho 15% je 150 miliónov Sk a 35% až 350 miliónov 
Sk. Existencia antén v blízkosti bytov znižuje priemer-
nú trhovú cenu na jeden byt, ktorý sa teraz predáva za 
2 milióny odhadom 300 tisíc a v budúcnosti viac ako 
700 tisíc Sk. Prevádzkovateľ antén prípadné straty tr-
hovej ceny nekompenzuje v plnej výške a protihodnota 
– „finančná pomoc“ poskytnutá majiteľom domu s anté-
nami je z tohto hľadiska možno až úsmevná.

Mobilní operátori s obľubou tvrdia, že žiarenie z antén 
ľudí len „trošičku zohreje“, podobne ako sa mäso zo-
hrieva v mikrovlnnej rúre. Nepovedia, že žiarenie v sku-
točnosti rozkmitáva molekuly mäsa, a preto sa mäso 
mikrovlnami ohreje. Taktne mlčia, že aj makromolekuly 

– genetické reťazce buniek živého človeka žiarenie tiež 
rozkmitáva. Ak sa stane, že niektoré časti genetickej špi-
rály buniek žiarením rozkmitávané majú vlastnú frekven-
ciu kmitania blízku niektorej z harmonických frekvencií 
žiarenia antén, môže sa niektorá časť genetickej špirály 
tak silno rozkmitať, že sa odtrhne. To je však geneticky 
poškodená bunka, ktorá keď sa dokáže množiť a osla-
bený imunitný systém človeka tomu nevládze zabrániť, 
človek môže dostať napríklad rakovinu. Takáto možnosť 
poškodzovania buniek sa ráta do celej skupiny tzv. ne-
termálnych vplyvov žiarenia antén mobilnej telefónie na 
ľudský organizmus.

Jedinou ochranou pred žiarením antén je vzdialenosť 
od nich, pretože hustota žiarivého toku vo W/(m*m) kle-
sá približne s druhou mocninou vzdialenosti od nich. 
Je známe, že antény, ktoré sú na strechách  v Lamači 
sú schopné dožiariť viac ako 5 km. Pritom je známe, 
že antény hravo dožiaria aj do viac ako 10 km, ak ne-
majú prekážky (napr. na rovine). Nech je to teda len 
5 km, kde je ešte signál dostatočne kvalitný. To zname-
ná, že mobilnému operátorovi stačí taký signál, ako je 
5 000 m od antény, aby fungovalo spojenie. V kratších 
vzdialenostiach: 1000 m bude približne 25krát silnejší, 
500m 100 krát, 250m 400 krát, 100m 2500 krát, 50m 
10 000 krát, 30m 28 000 krát a 10 m  250 000 krát sil-
nejší signál – žiarenie, ako je potrebné pre dostatočne 
kvalitné uskutočnenie komunikácie medzi veľkou bun-
kovou anténou a mobilným telefónom.

Nedostatočná ohľaduplnosť spočíva v tom, že mobilní 
operátori, ktorí majú antény v blízkosti obývaných bytov 
a na ich strechách (a dokonca detskej škôlky, či školy!) 
ožarujú obyvateľov desiatky tisíc krát silnejším žiarením, 
ako sami potrebujú pre fungovanie služby. Keby antény 
žiarili z lesa, z dostatočnej vzdialenosti k obytným do-
mom, obyvatelia by inkasovali tisíce krát slabšie dávky 
vysokofrekvenčného žiarenia a mobilné spojenie by tak 
isto nádherne, kvalitne fungovalo. Neobývaných plôch 
je okolo Lamača dosť. My neodsudzujeme moderné 
technológie, avšak chceme, aby sa k nám správali pre-
vádzkovatelia služieb mobilnej telefónie a mobilných 
e-komunikačných služieb ohľaduplne. Napríklad tak 
ohľaduplne, ako sa musia správať operátori mobilnej 
telefónie k obyvateľom vo Švajčiarsku, ak nechcú stra-
tiť licenciu. Stalo by sa niečo tak bohatej firme, ako je 
prevádzkovateľ antén na streche v Lamači, aby naplnil 
heslo, ako je napríklad všadeprítomne deklarované 
„SLUŽBY  PRE ŽIVOT“ a premiestnil ich mimo najhus-
tejšie obývanej zóny do neobývaného prostredia?

Ing. Daniel Valentovič CSc., poslanec MZ Lamač

Antény mobilných operátorov znepokojujú Lamačanov

Nezvyklý darček k sviatku žien dostali 
Lamačanky. Všade bolo dosť pozvánok. 

Miesto konania – kino, je dobre prístupné pre všet-
ky vekové kategórie, kúsok od autobusovej zástavky, 
takže žiadna dáma to nemala ďaleko. Počasie ako na 
objednávku – teplé a slnečné. Lákadlom bol dobrý-
mi recenziami a českými levmi ocenený film Obslu-
hoval jsem anglického krále. Až počas premietania 
sme pochopili, prečo neudelili Leva hlavnej postave 
– bola zdvojená. Pred filmom, ktorého premietanie 
dostali ženy do daru bol krátky program – spomienka 
Gabriely Škorvankovej na významné Lamačanky, ne-
pateticky číslami a štatistikou o Lamači a ženách sa 

prihovorila starostka Oľga 
Keltošová, Ján Greguš 
zaspieval piesne vyzna-
nia úcty a lásky k ženám, 
moderátorka popoludnia 
Blanka Veselá recitova-
la Sládkovičovu Marínu. 
Zhasli svetlá a začal sa po-
eticko - tragicko - fraškový 
film režiséra Jiřího Menzla podľa knihy českého spi-
sovateľa Bohumila Hrabala.

Po premietaní čakal prítomné dámy pohár vína, 
niečo na zahryznutie a drobné darčeky. Bola to dôs-
tojná oslava MDŽ.                         KK MÚ v Lamači

Lamač vzdal úctu našim ženám

Milí lamačskí 
seniori!

Miestny úrad Mestskej časti 
Bratislava – Lamač

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry  
a revit. ihrísk

Vás srdečne pozýva

na celodenný

TRDLOFEST SKALICATRDLOFEST SKALICA
v sobotu 19. mája 2007

 
prihlásiť sa môžete na Miestnom úrade 

u p. Veselej

od 10.  mája 2007

poplatok: 50,- Sk

Tešíme sa na Vás!

Obláčik aktívny aj v marci
My, mamičky – členky materského centra Oblá-

čik v Lamači - sme pripravili aj v marci aktivity pre 
deti. Pokračujeme v každodennej herni pre mamič-
ky a deti, kurze šikovných rúčok, spievaní s Máriou 
Čačíkovou-Podhradskou, šantení v telocvični vždy 
vo štvrtok, ale aj v pravidelnom cvičení na fitlop-
tách s Lujzou Servanskou. No zorganizovali sme 
pre mamičky aj besedu „Ako si privyrobiť popri 
materskej dovolenke“. Pplné materské centrum 
svedčilo o záujme o túto tému, čo znamená aj to, že 
koruniek pre matky s deťmi nikdy nie je dosť. 

Malá ZOO
Vydarenou akciou v druhej polovici marca bolo 

„Popoludnie so zvieratkami“, podotýkame ži-
vými, o ktoré bol veľký záujem aj minulý rok, a tak 
sme sa rozhodli toto podujatie zopakovať. Preplne-
né centrum, takmer 30 detí s rodičmi, nás presved-
čilo, že o podobné akcie je záujem, a to aj napriek 
tomu, že sme nakoniec museli zvieratká sledo-
vať vonku, lebo medzi deti by sa už asi nevošli.... 
A tak sme spolu pozorovali živú korytnačku, žabu, 
myšku, ale aj kobylky či hada. Niektoré zvieratká si 
mohli deti dokonca aj pohladkať.

Čo pripravujeme
MC Obláčik bude aktívne aj v nasledujúcich 

mesiacoch. Na apríl pripravujeme zaujímavé ak-
cie – divadielko, stretnutie so psíkom terapeutom 
(podrobnosti sa dozviete na plagátoch, alebo 
priamo v MC). V spolupráci s MC Klbko pozývame 
mamičky s deťmi dňa 24. 4. o 9,00 do bratislav-
skej ZOO. Vstupné pre mamičky bude zľavnené na 
cenu detského a v rámci akcie čaká deti aj vozenie 
na poníkoch a beseda o zvieratkách.

Už teraz sa pripravujeme na akciu 
„Míľa pre mamy“„Míľa pre mamy“, 

ktorá sa uskutoční 12. mája v centre 
Bratislavy a my budeme tiež jej aktívnymi 

účastníčkami. V súvislosti s touto akciou or-
ganizujeme aj zbierku pre materské centrá, 
do ktorej sa od 1. mája môžete zapojiť aj vy 
kúpou peknej pohľadnice s jednoduchým 

nápisom: „Ďakujeme, že si mamou.“ 

Ak ste ešte u nás neboli, príďte nás určite nav-
štíviť do priestorov ZŠ Malokarpatské nám., vchod 
zozadu ako do knižnice.

❀ ❀

❀ ❀



I keď je jar najkrajším ročným obdobím pri-
náša so sebou aj problémy. Vplyvom teplé-

ho, slnečného a suchého počasia sú vytvore-
né priaznivé podmienky pre  vznik a šírenie 
požiarov v prírodnom prostredí. 

Dokonale preschnuté zbytky minuloročnej vege-
tácie – lístia, tráv sú pre požiar priam ideálne pod-
mienky. Na zapálenie stačí veľmi málo, cigaretový 
nedopalok, iskra z výfuku automobilu alebo z ohnis-
ka. Tieto požiare spôsobujú nielen materiálne 
škody, ale v mnohých prípadoch boli zranení ľudia 
a vznikli škody na životnom prostredí.

Pre ilustráciu možno uviesť niekoľko štatistických 
čísel, ktoré poukazujú na najčastejšie požiare v ob-
dobí ochrany lesov pred požiarmi v roku 2006:
● na území našej republiky  vzniklo 224 
lesných požiarov – škoda 3 500 000,- Sk
● v Bratislavskom kraji vzniklo 7 požiarov 
lesných porastov – škoda 905 500,- Sk
(Zdroj: OR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave) 

Uvedená celoštátna štatistika je varujúca!
No čo je zarážajúce, za obrovskými škodami čas-

to vidieť najmä ľudskú ľahostajnosť!         B. Veselá

V posledných rokoch s pribúdajúcim množstvom 
mladých rodín a detí v Lamači sa čoraz viac rodičov 
sťažovalo na to, že ich deti neboli prijaté do materskej 
školy v Lamači kvôli nedostatku jej kapacity. A tak 
z iniciatívy niekoľkých rodičov vzniklo na jeseň roku 
2004 v Lamači občianske združenie s názvom Inicia-
tíva rodičov Lamača (IRL) ako reakcia na potreby rodi-
čov riešiť tento problém. Občianske združenie si ako 
svoj cieľ vytýčilo zriadiť v rámci materskej školy nové 
triedy s kresťanským zameraním.

 Na zákla-
de zrealizo-
vaného šta-
t i s t i c k é h o 
p r ies kumu, 
ktorého vý-
sledkom bol 
veľký záujem 
o rozšírenie 
m i e s t n e j 
m a t e r s k e j 
školy,  roko-
valo IRL so 
z ás tupcami 
Ministerstva 
školstva SR, 
s predstavi-
teľmi miest-
nej samosprávy, ako aj s vedením Základnej školy 
s materskou školou v Lamači, aby spoločne hľadali 
riešenie tejto situácie. Na návrh riaditeľky Základnej 
školy s materskou školou a  po povolení Ministerstva 
školstva SR sa všetky zainteresované strany dohodli 
na tom, že v rámci existujúcej materskej školy vznikne 
nová trieda podľa požiadaviek rodičov. 

 Miestne zastupiteľstvo schválilo priestory v areáli 
na Zlatohorskej ulici. Vďaka finančným prostriedkom 
schváleným Miestnym zastupiteľstvom bola zrealizova-
ná oprava strechy,  rekonštrukcia miestností, ďalej boli 
k dispozícii financie na prevádzkové a mzdové náklady 
a čiastočne na vybavenie škôlky.  Po zrekonštruovaní 
objektu rodičia v priebehu letných mesiacov vymaľo-
vali interiér a exteriér budovy, aj s rozprávkovými mo-
tívmi, vyčistili pieskovisko na školskom dvore, natreli  
preliezačky, lavičku. Sponzorsky získali farby, kober-
ce, závesy, knihy, hračky, nový piesok do pieskoviska, 
finančné prostriedky na nové postieľky, domček so 
šmykľavkou na školský dvor, atď. V priebehu školské-
ho roka 2005/2006 vďaka finančným prostriedkom 
z projektov, od sponzorov a z 2 percentá z daní inves-
tovali rodičia do tried na Zlatohorskej ulici asi 150 000 
Sk a asi 250 až 300 hodín práce. 

V septembri 2005 bola na Zlatohorskej ulici pre 
veľký záujem rodičov úspešne otvorená nová trieda 
materskej školy. Po prvom roku fungovania bol ohlas 
na túto triedu hlavne vďaka láskyplnému prístupu pani 
učiteliek fantastický a preto bola v septembri 2006 
otvorená druhá trieda s kresťanským zameraním. 

 Učiteľky do týchto tried prešli dvojstupňovým vý-
berovým konaním, na ktorom participovali i zástup-
covia rodičov. Vo výchovnovzdelávacom procese je 
každé dieťa  vnímané ako individuálna osobnosť so 

svojou jedinečnou pova-
hou, spôsobom správania 
sa, ako aj rôznymi talen-
tami. Učiteľky svojím vý-
nimočným prístupom vy-
chovávajú osobnosti s
kladným postojom k pozi-
tívnym hodnotám života, 
vedú ich k ohľaduplnosti, 
tolerantnosti, štedrosti či
samostatnosti. Rozvíjajú 
tiež ich schopnosti a zruč-
nosti v rôznych oblastiach 
vychádzajúc pritom z Pro-
gramu výchovy a vzdelá-
vania detí v materských 
školách, schváleného Mi-
nisterstvom školstva SR. 

Kresťanské zameranie výchovy a vzdelávania spočíva 
v tom, že do štandardných učebných plánov Minister-
stva školstva SR sú do jednotlivých zamestnaní raz 
týždenne zaradené aj témy, obsah ktorých pramení 
z hodnôt a zásad kresťanstva. Výchova a vzdelávanie 
v kresťanskom duchu prebieha nenútenou formou a je 
len obohacujúcim prvkom vo výchovnovzdelávacom 
procese, preto je trieda otvorená pre všetky deti.

 Jedenkrát do týždňa majú deti hudobný krúžok 
v angličtine. Takto sa už v ranom veku hravou formou 
deti stretávajú s hudbou i anglickým jazykom. Okrem 
toho majú možnosť navštevovať tanečný krúžok v Zá-
kladnej umeleckej škole priamo v areáli na Zlatohor-
skej ulici i všetky ostatné krúžky v zastrešujúcej Ma-
terskej škole na Heyrovského ulici.

 Dňa 20.marca 2007 bol v triedach na Zlatohorskej 
ulici Deň otvorených dverí.  Obrovský záujem nových 
rodičov a detí potvrdil, že sa iniciatíva lamačských 
rodičov uberá správnym smerom a že sa do správnej 
výchovy našich najmenších oplatí investovať. Vďaka 
tejto iniciatíve dnes už nemusia rodičia voziť svoje 
deti do iných mestských častí, ale všetky lamačské 
deti môžu navštevovať materskú školu v Lamači.                                                                                          
                 Mária Čačíková, poslankyňa MZ

Spokojnosť detí v škôlke je pre rodičov prvoradá Pozor na požiare

Lamačská knižnica sa za svoju knižnú 
ponuku určite hanbiť nemusí. Po knihy 

k nám chodia zo širokého okolia. O ponuke 
a vzťahu Lamačanov k čítaniu sme sa poroz-
právali s vedúcou knižnice v Lamači Miladou 
Janžovou.
Úspešnosť knižnice sa dá určite hodnotiť 
počtom návštevníkov, či kvalitnými titulmi. 
Má lamačská knižnica z tohto pohľadu dô-
vod na sviatok?

Na oslavu s ohňostrojom asi nie, ale čitateľov nám 
postupne mierne pribúda. Asi sú aj spokojní, lebo sa 
vracajú aj po dlhšom čase, prichádzajú aj zo širokého 
okolia, lebo často máme  knihy, ktoré sa ťažko zhá-
ňajú a veľa noviniek. Dobrý chýr sa asi pomaly šíri... 
No a knihy nakupujeme veľmi dobré, vychytené tituly, 
kvalitné, ale i oddychové. Či môžeme oslavovať, spý-
tajte sa čitateľov.

Ako vyzerá štruktúra čitateľov?
Obyvatelia mestskej časti trochu „zostarli“, čo sa 

odrazilo aj na veku našich čitateľov. Zo 450 evidova-
ných  za rok 2006  je 139 žiakov, 51 študentov a 260 
dospelých nad 19 rokov. Pred pár rokmi to bolo skôr 
opačne. Ale pomaly  v Lamači opäť pribúdajú aj deti, 
vozí ich k nám ešte v kočíku, čoraz viac mamičiek ...

Na aké žánre sa pri výbere literatúry špecia-
lizujete?

V prvom rade vyberám beletriu a náučné knihy pre 
deti a mládež, potom náučné pre dospelých, o ktoré 
je záujem, no a za ostatné peniažky, čo je vlastne aj 
najviac, beletriu pre dospelých. Takže rozhodne be-
letriu, klasiku i oddychovú, ľúbostnú, historickú, živo-
topisnú, ale aj dobrodružnú a detektívky.

Kto patrí momentálne k najhorúcejším titu-
lom?

Rozhodne slovenské autorky.  Naše čitateľky sú 
už presýtené „umelinami z Ameriky“, radšej siahnu 
po príbehu z našej krajiny, o našich ženách, je im to 
oveľa bližšie a majú pocit, že sa taký príbeh môže stať 
susedke, kamarátke, kolegyni, je reálnejší, ako život 
v zahraničí.

Ako často dostávate nové tituly, resp. ako 
často si ich môžete dovoliť?

Knihy  vyhľadávam, objednávam a nakupujem 
pomerne pravidelne, viackrát za rok.  Tak ako nám 
to dovoľuje náš rozpočet, môžem však povedať, že 
všetky najlepšie tituly z ponuky na trhu máme zakú-
pené. Ako to bude tento rok neviem, ale nevyzerá to 
veľmi ružovo, mám informácie, že náš rozpočet bude 
trojnásobne znížený, čo je pri cenách kníh pre nás 
malá katastrofa.

Budem sa však snažiť zohnať čo najviac peňazí 
a ešte viac kníh. Robí mi veľkú radosť, keď vidím či-
tateľov spokojných, keď sa tešia novinkám a zaujíma-
vým titulom.                                                        - mca -

Po knihy k nám chodia ľudia zo širokého okolia
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kytice, vence, kytice, vence, smútočné väzby, smútočné väzby, 
svadobné svadobné kytice, výzdoby na auto, kytice, výzdoby na auto, 
stôl, do kostola, stôl, do kostola, črepníkové črepníkové kvety, kvety, 
dreviny, trvalky, letničky, zemina, dreviny, trvalky, letničky, zemina, 
hnojivá, hnojivá, kvetináčekvetináče,,  bytové doplnky, bytové doplnky, 

ozdobyozdoby, darčeky, darčeky

pondelok - piatok 8 - 18 hod., sobota 8 - 12 hod.

Malokarpatské nám. 2, Bratislava - LamačMalokarpatské nám. 2, Bratislava - Lamač
 www.kulla.biz www.kulla.biz

B R A T I S L A V A

27.4.-1.5. 2007
UVIDÍTE UKÁŽKY ARANŽOVANIA HOLANDSKÝM MAJSTROM

XXVIII. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU KVETÍN
VÝSTAVNÉ CENTRUM INCHEBA EXPO BRATISLAVA
výstava bude otvorená : piatok - pondelok od 900 do 1900 hod., utorok 1.5. od 900 do 1600 hod.

organizátor výstavy

www.kulla.biz
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II. Bratislavskej ligy

Lamač je najmenšou častou hlavného mesta 
SR. Toto porovnanie však neplatí v oblasti 

športu a futbalu zvlášť.
Historik Leo Trsťan spomína začiatky v roku 1945, kedy sa usku-

točnil prvý zápas proti Devínskej Novej Vsi na starom ihrisku Na háji. 
Kapitánom mužstva bol vtedy niekoľkonásobný majster Slovenska 
v boxe Simeon Senka, jeho dušou bol Emil Požgay a bratia Bacha-
novci. Otvorenie súčasného ihriska sa uskutočnilo v roku 1982 
v septembri, čo značí, že práve v tomto roku si pripomenieme 25. 
výročie jeho vzniku. Treba tiež pripomenúť, že všetky práce vykonali 
dobrovoľníci, ktorí zveľaďovali areál do dnešnej podoby. Vystavali sa 
tenisové kurty, ihrisko pre plážový volejbal, detské ihrisko, tréningové 
ihrisko s osvetlením, stánok na občerstvenie, vlastná studňa, parko-
visko áut a práve v týchto dňoch dávame do prevádzky sociálno - pre-
vádzkovú budovu, ktorá vyhovuje štandardom SFZ pre druhú ligu.

Táto dostavba sa uskutočnila za finančnej pomoci Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač a niekoľko ďalších verných 
sponzorov nášho klubu. Naše úprimné poďakovanie patrí nasledov-
ným sponzorom : Michal Raninec, spol. MIRAN, Štefan Filipko, spol. 
L. S. M., Daniel Baláž, spol. Terranova, Radovan Kusý, spol. SAKU, 
Tibor Wallner, spol. SCHOMBURG, Branislav Selčan a Peter Poltar-
ský spol. KALYPSO, Rastislav Polák a Andrej Ambruš spol. PRAPOL, 
Ing. Peter Holko, HOLKO – súkr. Firma, Ing. Slavomír Zachar, spol 
CONVEX, Ing. Vladimír Maňásek, Ing. Tibor Haraslín, Martin Bičkay.

Funkcionári FK Lamač aktívne pripravujú ďalšie dobudovanie 
športového areálu, kde sa uvažuje s umelým zatrávnením škvarové-
ho ihriska, umelým osvetlením, vybudovaním prevádzkovej budovy 
s hotelom, reštauráciou a telocvičňou. Bolo by krásne, keby sa tieto 
naše plány stali čo najskôr skutočnosťou. Bolo by to vyvrcholenie 
a uznanie dlhoročnej záslužnej činnosti niekoľkých generácií dob-
rovoľných funkcionárov, ktorí takto vytvárajú vynikajúce podmienky 
pre šport a zdravý pohyb všetkých lamačanov.

Dnes sa môžeme hrdiť, že FK má šesť mužstiev od prípravky  až 
po seniorov, čo je asi 200 športovcov, o ktorých sa starajú kvalifiko-
vaní tréneri. Naši futbalisti sú na čelných miestach Tretej ligy a v našej 
vitríne, okrem mnohých ocenení, je aj pohár víťaza tejto ligy v ročníku 
2004-2005, či dve víťazstvá v pohári BFZ, ako aj za víťazstvo Zim-
ného pohára. Pripravili sme desiatky kvalitných hráčov, ktorí hrávajú 
aj vo vyšších súťažiach alebo pôsobia v zahraničí. Boli medzi nimi aj 
kanonieri, najlepší strelci v ligových súťažiach, ako napríklad Peter 
Šogor, či Gabriel Bartošek, náš súčasný hráč, ktorý je aj slovenským 
reprezentantom vo futsale, hral aj na svetovej univerziáde a v minu-
lom roku bol vyhlásený za objav roka na Slovensku, ďalej náš odcho-
vanec Marek Vagač, Lukáš Haraslín či ďalší.

Na naše zápasy už tradične chodia odborníci, ktorí vyhľadávajú 
talenty. Niektorí naši hráči, ako napríklad Ondrej Pavlák, či Michal 
Hudec by boli určite platnými hráčmi aj vo vyšších súťažiach, ale 
ostávajú verní už niekoľko rokov svojmu materskému klubu, v ktorom 
našli dobrý kolektív, slušné podmienky, ako aj pochopenie pre svoje 
štúdiá, zamestnanie, či iné potešenia.

Našou najväčšou snahou je všestranná starostlivosť o dorastajú-
cu  mládež, vytvoriť jej optimálne podmienky pre užitočné využitie 
voľného času, aby zmysel života videli v kráse športu, ktorý upevňuje 
zdravie, aby nevyhľadávali negatívne javy súčasného moderného 
sveta, ako sú napríklad drogy, alkohol a iné.

Dôkazom toho je, že pri dorastencoch máme bývalého výborné-
ho ligového futbalistu Vladimíra Hrivnáka, kvalifikovaného trénera, 
pedagóga, ktorý sa snaží odovzdávať im svoje vedomosti a skúse-
nosti. O žiakov sa starajú bývalí vynikajúci hráči Lamača Peter Šogor 
a Jozef Haraslín, ktorý deťom odovzdávajú veľa zo svojho futbalového 
umenia. O našich najmenších sa stará hráč “A“ mužstva Ondrej Pav-
lák, vyštudovaný pedagóg, ktorý deti učí základy futbalovej abecedy. 
Ako tréner a súčasne hráč ide všetkým príkladom svojim prístupom 
k tréningovému procesu, svojim správaním sa na ihrisku i v živote.

Pre naše ligové mužstvo si do jarnej časti veľké plány nedávame. 
Máme mimoriadne mladé mužstvo, v ktorom hrá úspešne aj niekoľko 
vlastných dorastencov. Zimná príprava sa uskutočnila pod vedením 
nového trénera Ing. Petra Cerovského, kvalifikovaného trénera, ktorý 
bol hráčom II. ligy a pôsobil niekoľko rokov v zahraničí. Študijné a pra-
covné úlohy neumožňovali našim hráčom pravidelne trénovať. Napriek 
tomu veríme, že zvýšeným úsilím v jarnej časti nesklamú a budú plniť 
naše predsavzatie – hrať pre radosť na ihrisku i v hľadisku.

Futbal je fenomén, ktorý priťahuje milióny ľudí k obrazovkám a ti-
síce na štadióny. Len si treba uvedomiť, že všetci futbalisti vyrastali 
v malých kluboch a na to nesmieme zabúdať.

Na záver máme ešte jedno želanie: do nášho pekného areálu 
pozývame všetkých, ktorí majú radosť z pohybu a chcú byť zdraví.

Mário Orth, prezident klubu
Vylosovanie      MUŽI – A     III. liga – jar 2007

Ne 25. 3. INTER „B“ -  LAMAČ 15.00
SO 31. 3. LAMAČ - SLOV. GROB 15.30
ŠT  5. 4. RUŽINOV -  LAMAČ 17.00
SO 14. 1. LAMAČ - BLATNÉ 16.00
NE 22. 4. SVÄTÝ JUR - LAMAČ 16.00
SO 28. 4. LAMAČ - MALACKY 16.00
NE  6. 5. JABLONEC - LAMAČ 16.30
SO 12. 5. LAMAČ - I. PETRŽALKA 16.30
NE 20. 5. STUPAVA - LAMAČ 17.00
SO 26. 5. LAMAČ - DUNAJ. LUŽNÁ 17.00
SO 2. 6. PEZINOK - LAMAČ 17.00
SO 9. 6. BERNOLÁKOVO - LAMAČ 17.00
SO 16. 6. LAMAČ - ČUNOVO 17.00
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Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy
Časovanie: apríl 2007 – november 2008
3.2 Zabezpečiť prípravné práce na realizáciu 2.časti 
plynofikácie Lamačská a Furmanská
Výstupy: dohodnutá spolupráca s SPP, prieskum záujmu staveb-
níkov a jeho výsledky
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočtových 
zdrojov 80%
Časovanie: apríl 2007 - júl 2008
3.3 Zabezpečiť prípravu realizácie výstavby kanalizácie 
na ul. Kuneradská, Povoznícka a ď.
Výstupy: ukončené územné konanie, vydané územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočtových 
zdrojov 80%
Časovanie: apríl 2007 – október 2008
3.4 Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie na Zhorín-
skej ul.
Výstupy: dodávateľ vybratý, stavba zrealizovaná
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových 
zdrojov 70%
Časovanie: júl 2007 – december 2008
3.5 Zabezpečiť reguláciu koryta a rekonštrukciu objek-
tov na Lamačskom potoku
Výstupy: stavebné povolenie, vybraný dodávateľ, stavba realizovaná
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdro-
jov 70%
Časovanie: júl 2007 – december 2008
3.6 Zabezpečiť II. etapu rekonštrukcie chodníkov na 
Vrančovičovej ul.
Výstupy: chodníky zrekonštruované
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 10%, z mimorozpočtových 
zdrojov 90%
Časovanie: máj 2007 – september 2008
3.7 Pokračovať v realizácii projektu statickej dopravy
Výstupy: miesta vyznačené v súlade so žiadosťami
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ
Časovanie: apríl 2007 – júl 2008
3.8 Vyriešiť pretrvávajúce problémy správy, údržby 
a rozšírenia cintorína
Výstupy: cintorín v správe MČ Lamač, schválený projekt údržby 
a rozšírenia cintorína
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: apríl 2007 – december 2008
4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača s dô-
razom na lokality s najväčším rozvojovým potenciálom 
Hlavným cieľom je dotvoriť historické centrum Lamača revitalizá-
ciou Vrančovičovej ulice a Malokarpatského námestia, vypracovať 
a realizovať urbanistickú štúdiu zóny Lamačská brána v lokalite 
Leskáre s orientáciou na vybudovanie obchodného a zábavného 
centra celomestského významu a výstavbu bytov a zabezpečenie 
projektovej dokumentácie a následnej realizácie prestavby ob-
jektov bývalej pošty a požiarnej zbrojnice na Vrančovičovej ulici. 
Medzi ďalšie ciele patrí vypracovanie územných plánov zón Nový 
Lamač v lokalitách Zidiny, Zelená hora, Pod Zečákom, Zečák, 
Segnáre, Zelenohorský potok, Pri vodojeme, Kameňolom a Záhra-
dy a tiež vypracovanie územných plánov zón Starý Lamač v lokalite 
Staré záhrady, Popova húšť a Dzilky.
Kľúčové úlohy:
4.1 Zabezpečiť vypracovanie Urbanisticko - architekto-
nickej štúdie revitalizácie Malokarpatského námestia 
a Vrančovičovej ulice
Výstupy: zaslanie a zverejnenie výzvy, predkladanie ponúk, vyhod-
notenie, uzavretie zmluvy, realizácia – spracovanie, variantné rie-
šenie vypracovanie návrhu formou súťaže na FA STU pod vedením 
docentov a profesorov študentmi 5 ročníka letného semestra 2007
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z privátnych zdrojov 80%
Časovanie: apríl 2007 – december 2009
4.2 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zidiny
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zidiny, stanovis-
ká dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových 
zdrojov 95%
Časovanie: jún 2007 – december 2009
4.3 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zelená hora
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zelená hora, 
stanoviská dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových 
zdrojov 95%

Časovanie: jún 2007 – december 2009
4.4 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zečák
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zečák, stanovis-
ká dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových 
zdrojov 95%
Časovanie: jún 2007 – december 2009
4.5 Zabezpečiť IV.etapu realizácie koncepcie RTVŠ (det-
ské ihriská a pieskoviská)
Výstupy: areály oplotené, detské prvky osadené, pravidelná údržba
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových 
zdrojov 70%
Časovanie: apríl 2007 – november 2008
4.6 Zabezpečiť aktualizáciu UPD zóny Staré záhrady
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Staré záhrady, 
stanoviská dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z privátnych zdrojov 95%
Časovanie: marec – december 2007
4.7 Spolupracovať pri obstaraní a realizácii UPD zóny 
Lamačská brána
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Lamačská brá-
na, stanoviská dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: marec – september 2007
4.8 Zabezpečiť presun konečnej zastávky z Vrančovičo-
vej ulice na križovatku Cesta na Klanec a Podháj
Výstupy: presun zastávky
Zodpovednosť: ved. odd. URaD
Finančné zdroje: z rozpočtových zdrojov
Časovanie: marec – september 2007
5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti 
Lamača a príjmov z cestovného ruchu a turistiky vyu-
žívaním prírodných, turistických a kultúrnych hodnôt 
Lamača  

V tejto oblasti strategických priorít patrí medzi hlavné ciele vytvoriť 
a zveľaďovať „značku“ Lamača ako celoročnej turistickej destiná-
cie, založenú na prírodných a kultúrno-historických atraktivitách 
a posilniť úlohu cestovného ruchu v celkovej skladbe miestnej 
ekonomiky v Lamači. V nadväznosti na dosiahnutie tohto cieľa 
pôjde o rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači 
(Popova húšť) na Vrančovičovu ulicu a každoročné organizovanie 
osláv výročia tejto historickej udalosti s cieľom upevňovať pocit eu-
roobčianstva v rámci Európskej únie. Medzi ďalšie ciele patrí vybu-
dovanie a udržiavanie cyklotrás a turistických chodníkov a vytvo-
renie partnerstva na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne 
Malých Karpát v snahe koordinovať spoločné aktivity, poskytované 
služby a efektívnu propagáciu. Toto úsilie by malo byť zavŕšené 
vytvorením siete kvalitných, dobre prepojených a efektívne koordi-
novaných služieb a kultúrno–spoločenských aktivít podporených 
modernou a fungujúcou infraštruktúrou.
Kľúčové úlohy:

5.1 Zabezpečiť napojenie značenia cyklistických ciest 
z Lamača na Malokarpatské cyklistické trasy a na sys-
tém cyklotrás v povodí rieky Moravy podľa pripraveného 
projektu
Výstupy: cyklotrasy vyznačené
Zodpovednosť: ved. odd.URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: marec 2007 – september 2009
5.2 Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätní-
ka Bitky pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovu ul.
Výstupy: pamätník zrekonštruovaný a premiestnený
Zodpovednosť: ved. odd. URaD
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových 
zdrojov 70%
Časovanie: máj – december 2007
5.3 Zabezpečiť vyhotovenie vzorov lamačských krojov 
a ich používanie pri významných slávnostných poduja-
tiach 
Výstupy: lamačské kroje
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: marec 2007 – september 2008
5.4 Zabezpečiť vydanie základných propagačných mate-
riálov o Lamači na podporu cestovného ruchu a turistiky
Výstupy: vydaný turistický sprievodca
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: marec 2007 – jún 2009
5.5 Zabezpečiť zriadenie klientského centra pre posky-
tovanie služieb prvého kontaktu občana s úradom vráta-
ne informácií na podporu cestovného ruchu a turistiky
Výstupy: zriadené klientské centrum
Zodpovednosť: ved. odd.OPaM
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových 
zdrojov 95%



Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

Avalon

GRIL GRIL && PIZZA PIZZA
RESTAURANTRESTAURANT

 ❖ Vynikajúca talianska pizza
❖ Jedlá na grile

❖ Chutné denné menu
❖ Príjemné a útulné prostredie

❖ Letná terasa
❖ Možnosť usporiadať rodinné 

a firemné posedenia

Vrančovičova 46 – LamačVrančovičova 46 – Lamač

RIADKOVÁ INZERCIA - 4/2007
Predám dvojgeneračný väčší rodinný dom v centre 

Lamača, v ktorom sú dva kompletné trojizbové 
byty, garáž. Za domom je 4,5 á záhrada. 

Cena dohodou. 
Kontakt: Volať medzi 9. – 10. hod. 13. – 15. hod. 

a 19. – 20. hod. 0918 593 652


