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Zapršalo nám, sneh sa začal topiť už aj 

v  Lamači a  človek sa zanedlho začne 
tešiť na prichádzajúcu jar. 
Keď som sa predtým prešiel po snehu, domov 
som na topánkach priniesol len trochu vody. 
Keď som po trávniku prešiel neskôr, domov 
som priniesol inú vzácnosť, z ktorej som pocho-
pil, že celý rok budem mať nielen šťastie, ale že 
ho bude skutočne kopa. Nuž teda, potešil som 
sa a pri ďalšej prechádzke som sa lepšie prizrel, 
aby som vedel, koľko šťastia na nás bude čakať. 
Ekonomickí analytici, astrológovia a prognosti-
ci to tak pre rok 2009 nevidia, ale kto vie v La-
mači z  trávnika správne čítať, ten pochopí, že 
šťastia, ktoré sa nám na jar zo snehu roztopí, 
bude pre nás všetkých nadostač.
A  má to aj ďalšiu výhodu v  oblasti zamestna-
nosti. Od toľkého šťastia tráva lepšie a  rých-
lejšie porastie a  lamačská pracovná čata bu-
de mať viac práce s kosením. Viac práce – viac 
zamestnanosti – viac na mzdách. Teda, logic-
ky vyššia spotreba obyvateľstva podporujúca 
ekonomický rast aj v čase krízy.
Paleta sociálnych balíčkov ponúkaných niekto-
rými našimi spoluobčanmi tým odkázaným je 
však podstatne širšia. Predal vám exekútor ná-
bytok, vyhorelo vám bytové jadro? Ľahká po-
moc! Lamačské kontajnerové stojiská ponúkajú 
široký sortiment sanity, nábytku i  stavebného 
materiálu. Značkového (s legendárnou znač-
kou DKP) i neznačkového. 
Alebo taká pomoc pre chudobného nikotinis-
tu, ktorý už nevládze platiť spotrebné dane 
z  tabakových výrobkov. Lamačské trávniky sú 
pod oknami i  balkónmi pohostinne vystlané 
paletou tabakových výrobkov.
Ale vážne. Všetci si to možno nepamätajú, ale 
boli časy, keď sa okolo Lamača osadzovali tabu-
le o najvzornejšej mestskej časti. To znamená, že 
sme mali okolo seba poriadok, čisto. Je pravda, 
že v oblasti životného prostredia sa môže a mu-
sí realizovať naša samospráva. Likvidácia nele-
gálnych skládok a upratovanie majú a budú mať 
vždy svoju položku v rozpočte. Lenže finančné, 
personálne a  časové kapacity samosprávy ne-
môžu stačiť na všetko, nech už budú pracovať 
a míňať tak efektívne, ako je to len možné.
Lamač je obec, je to naša spoločná obecná vec 
správať sa tak, aby sme sa tu cítili dobre. A nie-
kedy stačí málo. Upratať po svojom psíkovi, 
ohorok od cigarety zahasiť v  popolníku a  vy-
hodiť ho tam, kam patrí. Pozrieť sa na termíny 
a rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, 
alebo sa dohodnúť so stavebnou firmou, aby 
odvoz odpadu zabezpečila sama. 

Toľko šťastia, že ho  
pocítime všetci
Dnes sa vám prihovára poslanec MZ 
Bratislava-Lamač JUDr. Peter Grom.

Rekordný zápis prvákov

Bolo to tak aj v našej základnej škole v Lama-
či na Malokarpatskom námestí 6. a 7. februá-
ra, keď brány školy privítali historicky najvyšší 
počet budúcich školákov, keďže v  Lamači sú 
tento školský rok už funkčné dve rovnocen-
né škôlky. Dovedna ich bolo až 65. Podľa slov 
riaditeľky ZŠ s MŠ Aleny Petákovej tento po-
čet predpokladali, no nie je isté, že všetky tie-
to deti aj v septembri do školy nastúpia. Rodi-
čia niektorých z nich totiž možno požiadajú aj 
o  odklad nástupu detí do školy. Oslovili sme 
jedného z budúcich prváčikov – Viktora Vodu, 
či sa teší do školy a ako sa mu na zápise páči-
lo: „Na zápis som sa tešil, už sa v škôlke od sep-
tembra pripravujeme do školy – kreslíme, učí-

me sa prvé písmenká a počítame. Myslím, že 
všetko sa mi to zíde od septembra v 1. roční-
ku, kam sa už veľmi teším.“            kl

Opäť po roku prišiel ten čas – začiatok februára, keď najstarší škôlkari (5 - 6 roční)
prvý raz vchádzajú do budovy svojej budúcej základnej školy, na zápis prváčikov. 

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY dňa 21. marca 2009
V  zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 46/1990 Zb. o  spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,  
o  ľudovom hlasovaní o  jeho odvolaní a  o  doplnení niektorých ďalších zákonov platnom znení 
u r č u j e m tieto volebné okrsky pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky dňa 21. marca 2009:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1:  VOLEBNÝ OKRSOK č. 2:
Ulice:  Bakošova 2-22 Ulice:  Bakošova 24-46
   Havelkova  Cesta na Klanec
  Heyrovského 1-11  Heyrovského 12-16
   Malokarpatské námestie  Vrančovičova 1-37
   Podlesná  Stanekova

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3: VOLEBNÝ OKRSOK č. 4:
Ulice:  Studenohorská 1-24 Ulice:  Studenohorská 25-54
   Vrančovičova 38-103   Furmanská
   Podháj   Povoznícka
    SkerličovaVOLEBNÝ OKRSOK č. 5:
Ulice:  Borínska VOLEBNÝ OKRSOK č. 6:
   Hodonínska Ulice:  Na barine
   Kunerádska  Rácová
   Lamačská cesta  Rajtáková
  Lediny  Rozálska
   Pod násypom  Studenohorská 72-91
   Pod Zečákom  Záhrady
   Pridánky  Zelenohorská
   Segnáre  Zidiny
   Studenohorská 55-71  Zlatohorská
   Vysokohorská
   Zhorínska             Oľga Keltošová, starostka MČ BA-Lamač
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Informácia o prešetrení  
Petície občanov proti  
uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou 
WYNN, s. r. o.

Na decembrovom zasadnutí zastupi-
teľstva bola zo všetkých  poslancov 

miestneho zastupiteľstva ustanovená ko-
misia na prešetrenie petície občanov. V ja-
nuári sa komisia poslancov zišla spolu so 
zástupcom petičného výboru na preroko-
vaní a prešetrení petície.

Dôvodom nesúhlasu občanov – petičiarov 
bolo nasledovné:

- Nedostatočné pomenovanie (definovanie pred-
metu) schváleného návrhu na uzatvorenie ná-
jomnej zmluvy so spoločnosťou Wynn, s. r. o.

- Nedodržanie legislatívne predpísaného postupu.
- Absencia súhlasu magistrátu s výstavbou. 

Zástupca občanov uviedol, že sa plne pridŕža 
toho, čo je uvedené v petícii občanov a dopl-
nil, že obyvatelia danej lokality sú presvedče-
ní o nevhodnosti umiestnenia haly v tejto lo-
kalite, najmä pre hluk, ako aj z ďalšej výstavby 
penziónu na trávnatej ploche.

Prijatie Uznesenia MZ č. 138/2008/V bolo vy-
vrcholením takmer dvojročných rokovaní 
o predmetnej téme v odborných komisiách za 
účasti občanov a poslanci miestneho zastupi-
teľstva po dôkladnom zvážení všetkých okol-
ností „pre a proti“ dospeli jeho prijatím k ná-
zoru o prospešnosti projektu pre obyvateľov 
Mestskej časti Lamač. Toto územie bolo v mi-
nulom volebnom období správne určené vý-
lučne na športové aktivity, čím bolo zabráne-
né ďalšej možnej necitlivej a rušivej výstavbe 
obytných domov, tak ako sa to deje okolo nás 
v  iných mestských častiach. O  výstavbe aké-
hosi penziónu sa neuskutočnila v miestnom 
úrade žiadna diskusia a vedomosť, a preto ne-
bola predmetom diskusie. Poslanci majú záu-
jem, aby po ukončení zákonom predpísané-
ho postupu v tejto veci bola táto prerokovaná 
s občanmi na verejnom zhromaždení.

Komisia prítomných poslancov zaujala k bo-
dom petície občanov nasledovné stanovisko:

Predmet nájmu nie je v  návrhu nájomnej 
zmluvy presne definovaný z dôvodu, že v ča-
se rokovania miestneho zastupiteľstva, nebol 
ešte vypracovaný geometrický plán na odčle-
nenie časti pozemkov, ktoré budú predme-
tom nájmu. Geometrický plán bude po jeho 
vyhotovení zavkladovaný do katastra nehnu-
teľností, čím vzniknú nové čísla parciel, ktoré 
budú následne uvedené v  konečnom znení 
nájomnej zmluvy (na vysvetlenie uvádzame, 
že predmetom nájomnej zmluvy by mali byť 
časti pozemkov parc. č. 599/1, 599/11 zapísa-
né na LV č. 1 Správy katastra pre hlavné mesto 
SR, a tiež časť parc. č. 599/2 zapísanej na LV č. 
867 Správy katastra pre hlavné mesto SR).

Neexistuje zákonné ustanovenie, ktoré by  
k podpísaniu návrhu nájomnej zmluvy a  ná-
sledne samotnej nájomnej zmluvy uklada-
lo povinnosť vypracovať urbanistickú štúdiu, 
resp. územný/geometrický plán zóny. Magis-
trát hlavného mesta SR Bratislavy konštatoval, 
že uvažovaný zámer nie je v rozpore s Územ-
ným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, no 
pre jeho samotnú realizáciu je potrebné pre-
veriť únosnosť územia urbanistickou štúdiou 
(UŠ), resp. územným plánom zóny (ÚPZ). Tre-
ba rozlišovať medzi ÚPZ a urbanistickou štú-
diou (UŠ). UŠ je podklad, ktorý rieši čiastkové 
problémy v území. Nie je však právne záväz-
ná. Právne záväzný je iba územný plán zóny.
Vypracovanie UŠ a ÚPZ je podmienkou na re-
alizáciu samotného zámeru. Existencia ná-
jomnej zmluvy nevylučuje a neodporuje ná-
slednému vypracovaniu UŠ a ÚPZ. Neexistu-
je zákonom predpísaný postup, ktorý by sta-
novil, že je možné podpísať nájomnú zmluvu 
len po vypracovaní UŠ príp. ÚPZ. Naopak, sa-
motná realizácia projektu ich vypracovanie 
požaduje. Uzavretie nájomnej zmluvy nedá-
va investorovi mandát na realizáciu plánova-
nej výstavby, ale mu len umožňuje, aby sa stal 
účastníkom územného a stavebného konania 
a žiadal o vydanie všetkých povolení potreb-
ných na samotnú výstavbu. Skutočnosť, či re-
alizácia zámeru bude v súlade s ÚPZ alebo nie, 
je vecou samotného územného plánovania.
§ 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku (ďalej len „staveb-
ný zákon“) stanovuje v ods. 1. návrh územné-
ho plánu zóny - obec zverejní na úradnej ta-
buli najmenej na 30 dní a vyzve fyzické osoby 
a právnické osoby spôsobom v mieste obvyk-
lým, aby sa k nemu vyjadrili. Pred uplynutím 
lehoty na vyjadrenie obec zvolá verejné pre-
rokovanie pre obyvateľov obce; na verejnom 
prerokovaní obec zabezpečí odborný výklad 
spracovateľa.
Ods. 4. obec vyhodnotí stanoviská k územ-
nému plánu zóny v spolupráci so spracovate-
ľom. Tie stanoviská osôb podľa odseku 3, kto-
ré nemožno zohľadniť, prerokuje s tými, kto-
rí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich 
vlastníckych práv alebo iných práv k pozem-
kom alebo k stavbám.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že obyva-
telia Mestskej časti Bratislava-Lamač, vrátane 
členov petičného výboru, budú mať príleži-
tosť sa vyjadriť k návrhu ÚPZ a podať k nemu 
písomné pripomienky.

Súhlasíme s tvrdením, že konštatovanie Magis-
trátu hlavného mesta SR Bratislavy o tom, že 
uvažovaný zámer nie je v rozpore s Územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, nezna-
mená súhlas so samotnou výstavbou, no zá-
roveň ju ani nezakazuje. Ako je vyššie uvede-
né, na samotnú výstavbu je ešte potrebné vy-
pracovať ÚPZ a následne získať územné a sta-
vebné povolenie. Konštatovanie magistrátu je 
v tomto štádiu postačujúce a nebráni v samot-
nom podpísaní nájomnej zmluvy.

Júlia Ondrišová, 
poslankyňa MZ, zástupkyňa starostky, 

predsedníčka komisie poslancov na 
prešetrenie petície občanov

Máme rozpočet na tento rok

Miestne zastupiteľstvo na svojom pr-
vom zasadnutí 5. februára t. r. schvá-

lilo rozpočet našej mestskej časti. Skončilo 
sa tak provizórium, v ktorom sme boli vy-
še mesiaca. 

Z pohľadu priorít možno konštatovať, že i na-
priek sťaženým podmienkam pri jeho zosta-
vovaní sa nám podarí ukončiť veci naštarto-
vané v  roku minulom, a  to dokončenie Zho-
rínskej ulice a  rekonštrukciu novej budovy 
miestneho úradu na Malokarpatskom námes-
tí a  priestorov zasadačky kina na prvom po-
schodí (na rokovania miestneho zastupiteľ-
stva, či príslušných komisií). Veľmi dôležitou 
prioritou, ktorú sme si predsavzali ešte v mi-
nulom roku je rekonštrukcia škôlky na Hey-
rovského ulici, čím by sme v Lamači mali prob-
lém s  predškolskými zariadeniami vyriešený 
na veľmi dobrej úrovni. Dôležitou kapitolou 
sú peniaze, vyčlenené na kofinancovanie pre 
európske fondy, respektíve iné formy dotácií 
prichádzajúcich zo štátneho rozpočtu. Pre-
to napríklad nefunguje ešte trhovisko, o kto-
rom by v tomto mesiaci by mala byť vyhláse-
ná výzva a radi by sme získali peniaze z euro-
fondov aj na zrekonštruované trhovisko. Na-
koniec som aj podporil návrh a  pripomien-
ku k chodníkom na Vrančovičovej ulici, ktoré 
budú mať osobitnú položku v rozpočte, i keď 
sú majetkom mesta. V čase, keď Lamač väčši-
na mestských poslancov nespravodlivo obra-
la o peniaze, dávať mestu peniaze na rekon-
štrukciu mestského majetku je nesystémové 
a  nesprávne, ale záujem Lamačanov je vyš-
šou silou a  presvedčili nás argumenty. Teraz 
len čakáme, či potrebné peniaze nájde na re-
konštrukciu chodníkov na Vrančovičovej uli-
ci mesto. V rozpočte sme vyčlenili taktiež po-
trebné zdroje na revitalizáciu ihrísk i preráb-
ku sociálnych zariadení v zdravotnom stredis-
ku, ktoré využívajú občania Lamača. V  rám-
ci bežného rozpočtu sme sa snažili pri zníže-
ných príjmoch „zásluhou“ mestských poslan-
cov zachovať vo výdavkoch bežného rozpoč-
tu aspoň úroveň roku 2008, čiže prioritné ob-
lasti školstvo, kultúra, šport idú v tomto reži-
me, na opatrovateľskú službu pre našich ob-
čanov sme v  rámci sociálneho balíka vyčle-
nili ešte viac ako vlani. Samozrejme, dôleži-
tou oblasťou je starostlivosť o  zeleň, čistotu 
a zimná údržba. 
Tohtoročný rozpočet už bol v našej novej me-
ne a novej programovej štruktúre v zmysle zá-
kona, preto sa v  ňom troška ťažšie orientuje 
a  zvyká na rozdelenie jednotlivých nových 
programov. Čaká nás neľahký rok, zovšadiaľ sa 
valia na nás slová o kríze, poklese, prepúšťaní.
Pevne verím, že sa nám podarí úspešne zreali-
zovať všetky dôležité úlohy v rámci tohto roz-
počtu a nebudeme musieť pristúpiť k úspor-
ným opatreniam, znižujúcim kvalitu poskyto-
vaných služieb z dôvodu výpadku príjmov, či 
iných situácií, ktoré nevieme nateraz odhad-
núť.

Radoslav Olekšák,
poslanec MZ, predseda komisie financií, 

podnikateľských aktivít a dopravy 
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Prechod na euro v  plnej nahote odkryl, 
koľko peňazí sme držali doma „pod van-
kúšom“. Čím to bolo, podľa vás, že sme 
ich do banky nepriniesli skôr? 
Faktom je, že len za december k nám klienti 
uložili viac ako 14,2 miliardy slovenských ko-
rún, čo bolo takmer toľko, ako za predchá-
dzajúcich 11 mesiacov spolu. A  to hovorím 
len o  VÚB banke, celkovo táto suma v  sek-
tore bola oveľa vyššia. Nepoznáme presne 
dôvody, prečo peniaze držali ľudia doma, 
keďže dnes služby bánk poznajú prakticky 
všetky vekové kategórie. Tí skôr narodení 
už aspoň raz mali vkladnú knižku, samozrej-
mosťou pre nás, pracujúcich, je bežný účet, 
termínovaný vklad, či niektorý typ úveru. U 
staršej generácie je to pravdepodobne skôr 
otázka opatrnosti a potreby mať svoje penia-
ze takpovediac na očiach. Ešte si pamätajú 
dobu, keď bola jedna banka s obmedzeným 
počtom pobočiek a všetci dostávali výplatu 
v hotovosti. Ako dieťa si pamätám dlhé rady 
na poštách každý mesiac pri platení účtov. 
Dnes to vieme všetko zabezpečiť automatic-
ky, účty, platobné karty, prevodné príkazy 
a ďalšie možnosti nám život veľmi uľahču-
jú. Klient má tiež istotu, že jeho peniaze sú 
bezpečne uložené a lepšie zhodnotené ako 
doma. 

Zmenilo sa s  eurom aj správanie Slová-
kov, ich prístup k  financiám? Myslíte, že 
ľudia, ktorí svoje úspory do banky pri-
niesli, ich tam aj ponechajú?
Správanie sa zmenilo. Sme opatrnejší pri za-
dlžovaní sa, menej nakupujeme. To však ne-
súvisí priamo s  eurom, ale s  hospodárskou 
situáciou celkovo. A  pokiaľ ide o  otázku, či 
si klienti peniaze v  banke ponechajú, môj 
názor je, že áno. Vďaka výhodnému úroče-
niu, ktoré banky poskytovali na vkladových 
produktoch koncom minulého roka si tieto 
peniaze vyberú pravdepodobne len tí, ktorí 
ich reálne budú teraz potrebovať.

Ako môže VÚB ochrániť svojich zákazní-
kov v súvislosti s valiacou sa krízou?
Chcem podotknúť, že všetky vklady sú chrá-
nené v zmysle zákona a podľa podmienok 
stanovených Fondom na ochranu vkladov 
do výšky 100-percentného vkladu. Navyše, 
podmienky pre fungovanie bánk na Sloven-
sku sú veľmi prísne a banky sú ostro sledo-
vané kontrolnými orgánmi. My, za seba, mô-
žeme povedať, že VÚB je v  dobrej kondícii, 
a  to aj vďaka tomu, že jej podnikanie je od 
vstupu talianskeho akcionára v  roku 2002 
veľmi konzervatívne a obozretné. 

Aké nové ponuky či záruky máte v tejto 
situácii?
Koncom roka dosiahli úrokové sadzby na ter-
mínovaných účtoch či vkladných knižkách 

hodnoty, aké na Slovensku už dlho neboli, 
dnes však už opäť klesajú. Pre všetkých, ktorí 
tieto podmienky nestihli využiť, ponúkame 
nový flexivklad, s  ktorým si môžu aj v  čase 
poklesu úrokových sadzieb, ktorý dnes sle-
dujeme, zabezpečiť výhodné zhodnotenie 
úspor na dlhšie obdobie. Flexivklad je ter-
mínovaný vklad s  trojročnou viazanosťou 
a úrokovou sadzbou 3,5 % ročne a tá je ga-
rantovaná počas celého obdobia viazanos-
ti. Mysleli sme aj na prípady, že klient môže 
potrebovať peniaze skôr, a preto mu umož-
níme si 2-krát ročne vybrať bez poplatku až  
25 % z výšky vkladu. S vedením flexivkladu 
nie sú spojené žiadne poplatky a klient ne-
musí mať u nás ani bežný účet.

Vieme, že svojich pracovníkov trénuje-
te na správanie sa ku klientom. Môžete  
vychovávať aj klientov?
Našich klientov berieme v prvom rade ako 
ľudí a na základe mojej skúsenosti musím 
povedať, že tu, v  Lamači, sú veľmi milí a 
príjemní. Veľmi pekne sa im chcem touto 
cestou poďakovať za uplynulé obdobie, keď 
sme v súvislosti so zmenou meny mali do-
slova plné ruky peňazí a na vybavenie bolo 
potrebné čakať o niečo dlhšie ako inokedy. 
Lamačania sa ukázali ako veľmi disciplino-
vaní a chápaví. Veľakrát nám v tomto ná-
ročnom období urobili radosť úsmevom a 
pekným slovom. Preto by som povedala, že 
ich „vychovávame“ skôr na využívanie na-
šej pomoci a služieb, ktoré im zjednodušia  
život. 

Robí vaša banka opatrenia proti prepad-
nutiu? 
Peniaze v banke sú bezpečné. Naše opatre-
nia sú prísne a  spĺňajú bezpečnostné štan-
dardy používané vo svete. No tomu, aby 
niekto prepadol pobočku banky, zabrániť 
nevieme. Zamestnanci však presne vedia 
ako sa správať v takomto prípade, aby bola 
zabezpečená ochrana všetkých zúčastne-
ných i peňazí. Na prvom mieste je jedno-
značne bezpečnosť, život a zdravie klientov 
aj pracovníkov.

Ľudia hundrú na reklamy ako na vyho-
dené peniaze. Rentuje sa reklama? Veď 
dnes treba skutočne šetriť!
Reklamu považujem za bežnú súčasť života, 
veď v dnešnom rýchlom tempe nie vždy má-
me čas zistiť, čo je nové napríklad aj v banke. 
Ja osobne však kladiem hlavný dôraz na pra-
videlný osobný kontakt s klientom, aby sme 
vedeli ako sa vyvíja jeho život a vedeli mu 
pomôcť. 

Zhovárala sa Anica Seewaldová
Foto: K. Lepiešová

Zadlžujeme sa opatrnejšie, nakupujeme menej 

Všeobecná úverová banka je jediná banka, ktorá má pobočku v  Lamači. O tom, či sa 
zmenilo správanie Slovákov po prijatí novej meny, sme sa rozprávali s jej riaditeľku 

Ing. Luciou Kováčovou (na obr. č. 1).
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Deň otvorených dverí

Už každoročne býva zvykom, že pár dní 
pred zápisom prváčikov si môžu prísť 

rodičia detí pozrieť výučbu v škole na Ma-
lokarpatskom námestí. V stredu, 4. febru-
ára, mohli od ranných hodín rodičia ško-
lákov alebo budúcich školákov túto mož-
nosť využiť. 

V ktorúkoľvek hodinu, cez prestávky, celý deň 
bola brána školy, ako aj jednotlivé triedy otvo-
rené, aby rodičia mohli zavítať a pozrieť sa, či 
už na svoje deti alebo na akúkoľvek vyučova-
ciu hodinu v inej triede. Túto možnosť síce ne-
využilo veľa rodičov, ale tých, čo si našli čas, 
určite potešilo, že deťom sa v škole páči a na 
hodinách sú aktívne.            kl

Turnaj O pohár  
lamačskej brány

Mestská časť Bratislava-Lamač pripra-
vila v  nedeľu 25. januára 2009 nul-

tý ročník futbalového turnaja O pohár la-
mačskej brány. Zúčastnili sa na ňom mladí, 
talentovaní futbalisti (ročník 1999) šies-
tich futbalových klubov Slovenska: 
ŠK Slovan Bratislava, DAC Dunajská Streda, 
MŠK Žilina, Spartak Trnava, Inter Bratislava, FC 
Lamač Bratislava. 

Turnaj slávnostne otvorila starostka MČ BA-
Lamač Oľga Keltošová. 
Náš tím FC Lamač skončil na celkovom  
3. mieste, keď zdolal v zápase o umiestnenie 
Inter 3:0. Vo finále zdolal Slovan Trnavu 4:2.
Najlepší hráči z každého družstva:
MŠK Žilina: Tomáš Kadík
DAC D. Streda: Barnabas Vida
FK Inter Bratislava: Frederik Drobný
FK Lamač: Denis Kočiščák 
FK Spartak Trnava: Matúš Volek 
ŠK Slovan Bratislava: Kevin Orth 

B. Veselá

Obláčik naštartoval  
nové aktivity

Už od začiatku nového roka využili ma-
mičky možnosť postupne sa prihlá-

siť do nových krúžkov v Materskom centre 
Obláčik. 

Ako prvé sa rozbehli cvičenia pre detičky. Ma-
mičky ich so svojimi ratolesťami rady využíva-
jú, v rámci nich si vždy v utorok nielen spolu za-
cvičia, ale aj zaspievajú. Maminy začali využívať 
cvičenie, dvakrát do týždňa, v  podvečerných 
hodinách s  cvičiteľom Jiřím (utorok a  piatok). 
Zaujal i nový kurz znakovania so spevom urče-
ný pre detičky, ktoré ešte nehovoria, resp. začí-
najú s prvými slovíčkami. Pokračujú aj prvé hu-
dobné krôčiky s Erikou v pondelok popoludní. 
V  januári sa dvakrát uskutočnil aj kurz Tvorivé 
matky – maľba, koláž, kombinované techniky – 
špeciálny umelecký workshop, s lektorkou, aka-
demickou maliarkou Veronikou Gabčovou, kto-
rý bude pokračovať aj vo  februári. Viac o akti-
vitách Materského centra Obláčik na február 
nájdete na 8. strane.                   kl

Vie vaše dieťa správne  
rozprávať?

Táto téma, alebo ináč – oneskorený vý-
vin reči, deti s narušeným vývinom reči, 

vrodené poruchy reči a pod., to všetko bo-
li otázky, o ktorých mamičky v Materskom 
centre Obláčik diskutovali 5. februára s lo-
gopedičkou Emíliou Dynkovou. 

Tá sa už sedem rokov venuje tejto problematike 
v praxi a všetkým prítomným poradila aj pri in-
dividuálnych otázkach, resp. problémoch s roz-
právaním detí, problematickým tvorením, či ko-
molením hlások, nesprávnou výslovnosťou, ne-
zrozumiteľnosťou pri rozprávaní a  podobne. 
Dozvedeli sme sa tiež, že logopéda je vhod-
né navštíviť už po dovŕšení 3. roka života, keď-
že vtedy už deti plynule komunikujú. Keď ma-
jú rodičia pocit, že niektoré z vyššie spomenu-

tých symptómov sledujú práve na svojich ra-
tolestiach, môžu zájsť k logopédovi. Samozrej-
me, u každého dieťaťa je vývin reči individuál-
ny, tak isto ako aj práca logopéda s  ním, pre-
to je veľmi dobré čo najskôr logopéda navští-
viť a poradiť sa s ním. Podobné zaujímavé bese-
dy v Obláčiku plánujú aj v ďalších mesiacoh.  kl

Rekonštrukcia kina  
aj zasadačky

Mestská časť Bratislava-Lamač začiat-
kom tohto roka začala s rekonštruk-

ciou priestorov budovy na Malokarpat-
skom námestí, občanom Lamača známej 
ako bývalá VÚB. 
Budovu mestská časť nadobudla vlani a v tom 
istom roku bol súťažou vybraný dodávateľ 
stavebných prác, potrebných na  úpravu bu-
dovy, teda na sprevádzkovanie priestorov 
pre miestny úrad. Súčasne s prácami na tom-
to objekte sa zmodernizujú aj priestory v bu-
dove kina na Malokarpatskom námestí. Ich 
úpravou na prvom poschodí vznikne zasada-
cia miestnosť, ktorá bude slúžiť na zasadnu-
tia miestneho zastupiteľstva, ako aj zasadnu-
tia odborných komisií pri miestnom zastupi-
teľstve. Nevyhnutné bolo v budove kina zre-
konštruovať sociálne zariadenie na prízemí, 
vzhľadom na  zaplavovanie týchto priestorov 
spodnou vodou. 
Práce sú v  súlade s odsúhlaseným harmo-
nogramom. Doposiaľ nebola prerušená pre-
vádzka kina. Od 2. februára 2009 je však kino 
mimo prevádzky, pretože sa robia úpravy aj 
v kinosále. Predpokladaný termín ukončenia 
stavebných prác v budove kina je do 7. marca 
2009. Kancelárie miestneho úradu by sa mali 
do budovy na Malokarpatskom námestí pre-
sťahovať v priebehu apríla 2009.
                     B. Veselá 
 

Peniažky poputovali  
do útulku zvierat

Každoročne v čase pred Vianocami cho-
dia žiaci tunajšej základnej školy po 

Lamači koledovať. Aj tento rok pripome-
nuli Lamačanom túto milú tradíciu žiaci 
z 3. A triedy – koledy a vinše potešili pra-
covníkov miestneho úradu, deti v  mater-
skej škole, ľudí v obchode, v lekárni či reš-
tauráciách, ale vinšovalo sa i  v  samotnej 
škole zamestnancom školy, kuchárkam 
a spolužiakom.
Okrem sladkostí a malých darčekov si deti vy-
koledovali aj peniaze. Mohli si ich rozdeliť, či 
ísť do Mc Donaldu, no oni sa jednoznačne roz-
hodli darovať ich tým, ktorí to potrebujú väč-
šmi ako oni – opusteným zvieratkám. Získaný 
finančný obnos vo výške 1 575 Sk (52,28 €) da-
rovali bratislavskému útulku zvierat, za čo do-
stali aj ďakovný list.
Chceme všetkým tým, ktorí nás obdarovali, 
povedať, že sme peniaze použili na dobrú vec 
a ešte raz im touto cestou ďakujeme.

Mária Pavlovičová, 
triedna učiteľka 3. A triedy  



Uznesenie č. 1/2009/V k  situačnej správe mestskej 
polície za mesiac december 2008 - MZ Mestskej čas-
ti BA-Lamač A. berie na vedomie predloženú situač-
nú správu mestskej polície za mesiac december 2008 
s  pripomienkami, B. ukladá prednostovi Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač zabezpečiť vy-
budovanie zábrany vstupu a parkovania automobilov 
v areáli školy.
Uznesenie č. 2/2009/V k návrhu rozpočtu Mestskej čas-
ti Bratislava-Lamač na roky 2009 – 2011 - MZ Mestskej 
časti BA-Lamač A. schvaľuje rozpočet Mestskej časti 
Bratislava-Lamač na rok 2009 s pripomienkou doplnenia 
kapitálových výdavkov: chodníky Vrančovičova 33  000 
EUR, revitalizácia ihrísk a pieskovísk 33 000 EUR a nákup 
techniky 16  500 EUR, B. berie na vedomie B.1 rozpo-
čet Mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2010 a 2011, 
B.2 odborné stanovisko miestneho kontrolóra Mestskej 
časti Bratislava-Lamač k návrhu rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava-Lamač na roky 2009 až 2011 a C. ukladá pred-
nostovi Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-La-
mač vyčísliť rozdiel medzi pôvodnou dohodou starostov 
a skutočným prerozdelením koeficientu medzi mestské 
časti v podielových daniach a výnosov z predaja majet-
ku hl. mesta SR Bratislavy a následne informovať primá-
tora hl. mesta SR Bratislavy.
Uznesenie č. 3/2009/V k návrhu na zmenu Rokovacieho 
poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Brati-
slava-Lamač - MZ Mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje 
zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Lamač, a to § 11a sa mení a znie: 
„§ 11 a Vymenovanie a odvolanie prednostu „Prednostu 
miestneho úradu vymenúva a odvoláva starosta.“
Uznesenie č.4/2009/V k návrhu na zmenu Organizač-
ného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Brati-
slava-Lamač - MZ Mestskej časti BA-Lamač A. schva-
ľuje zmenu Organizačného poriadku Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Lamač, a to V § 6 ods. 6 štvrtá 
odrážka znie: „- vymenúva a odvoláva prednostu miest-
neho úradu,“ V § 11 ods. 1 znie: „(1) Prednosta miestne-
ho úradu je zamestnancom mestskej časti, ktorého vy-
menúva a odvoláva starosta.“ V § 11 sa vypúšťa ustano-
venie ods. 2 a doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako 
odseky 2 až 5.
Uznesenie č.5/2009/V k  návrhu VZN č. 1/2009 o bliž-
ších podmienkach poskytovania finančných prostried-
kov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately - MZ Mestskej časti BA-Lamač  
A. schvaľuje návrh VZN č. 1/2009 o bližších podmien-
kach poskytovania finančných prostriedkov na zabez-
pečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately s pripomienkami. 
Uznesenie č. 6/2009/V k návrhu rámcového plánu čin-
nosti MR a MZ na I. polrok 2009- MZ Mestskej časti BA-
Lamač A. schvaľuje predložený návrh rámcového plánu 
činnosti MR a MZ na I. polrok 2009. 
Uznesenie č. 7 /2009/V k návrhu plánu činnosti miest-
neho kontrolóra na I. polrok 2009 - MZ Mestskej časti 
BA-Lamač A. schvaľuje návrh plánu činnosti miestneho 
kontrolóra na I. polrok 2009 s pripomienkami.
Uznesenie č. 8 /2009/V k návrhu na zaujatie stanoviska 
k ukončeniu členstva v Komisii školstva a športu pri MZ 
MČ BA-Lamač - MZ Mestskej časti BA-Lamač A. schvaľu-
je ukončenie členstva v Komisii školstva a športu pri MZ 
MČ BA-Lamač Mgr. Oľgy Cankovej.
Uznesenie č. 9/2009/V k návrhu na zaujatie stanoviska 
k  ukončeniu členstva v  Komisii kultúry, voľnočasových 
aktivít a  revitalizácie ihrísk pri MZ MČ BA-Lamač - MZ 
Mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje ukončenie člen-
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stva v Komisii kultúry, voľnočasových aktivít a revitalizá-
cie ihrísk pri MZ MČ BA-Lamač Mgr. Ľubomíry Suchalo-
vej a B. berie na vedomie vzdanie sa členstva v Komi-
sii kultúry, voľnočasových aktivít a revitalizácie ihrísk pri 
MZ MČ BA-Lamač Mgr. Márie Čačíkovej a Mgr. Richarda 
Čanakyho.
Uznesenie č. 10/2009/V k správe o plnení uznese-
ní Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Lamač splatných k 
29. januáru 2009 - MZ Mestskej časti BA-Lamač A. be-
rie na vedomie: A.1 Splnené uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač čísla: 150/2008/V a 
116/2008/V, A.2 priebežne plnené uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač čísla: 10/20008/V, 
28/2008/V, 67/2008/V a 83/2008/V.
Uznesenie č. 11/2009/V k návrhu inštitucionálneho od-
členenia materskej školy a školskej jedálne od základnej 
školy - MZ Mestskej časti BA-Lamač 
A. schvaľuje 
A1. vyradenie, zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR, 
Základnú školu s materskou školou, Malokarpatské nám. 1,
Bratislava a  jej súčasti, t. j. Školského klubu detí, Malo-
karpatské nám. 1, Bratislava, k  31. 8. 2009. 
A2. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR, 
školskú jedáleň pri ZŠ na Malokarpatskom nám. 1, Bra-
tislava, školskú jedáleň pri MŠ na Heyrovského 4, Brati-
slava, k  31. 8. 2009
B. schvaľuje
B1. zaradenie, do siete škôl a školských zariadení MŠ SR, 
Základnú školu, Malokarpatské nám. 1, Bratislava a  jej 
súčasti t. j. Školský klub detí, Malokarpatské nám. 1, Bra-
tislava ako súčasť Základnej školy, Malokarpatské nám. 1,
Bratislava, ako základnú školu s právnou subjektivitou, 
od 1. 9. 2009. Stravovanie sa zabezpečí v Školskej jedál-
ni, Malokarpatské nám. 1, Bratislava-Lamač, ktorá bude 
samostatným právnym subjektom.
B2. zaradenie, do siete škôl a školských zariadení MŠ SR, 
Materskú školu, Heyrovského 4, Bratislava, s celodennou 
prevádzkou, a elokovaným pracoviskom na Malokarpat-
skom nám. 6, Bratislava, ako materskú školu s právnou 
subjektivitou, od 1. 9. 2009. Stravovanie sa zabezpečí 
v Školskej jedálni, Malokarpatské nám. 1, Bratislava, kto-
rá bude samostatným právnym subjektom.
B3. zaradenie, do siete škôl a školských zariadení MŠ SR, 
Školskú jedáleň, Malokarpatské nám. 1, Bratislava a elo-
kovanými pracoviskami: na Heyrovského 4, Bratislava, 
ktorá bude zabezpečovať stravovanie pre Materskú ško-
lu, Heyrovského 4, Bratislava, na Malokarpatskom nám. 6,
Bratislava, ktorá bude zabezpečovať stravovanie pre 
elokované pracovisko materskej školy na Malokarpat-
skom nám. 6, Bratislava, ako školskú jedáleň s právnou 
subjektivitou, od 1. 9. 2009
C. schvaľuje
C1. vznik právneho subjektu – Základnej školy, Malokar-
patské nám. 1, Bratislava a  jej súčasti, t. j. Školský klub 
detí, Malokarpatské nám. 1, Bratislava, ako súčasť Zá-
kladnej školy, Malokarpatské nám. 1, Bratislava, k  1. 7. 
2009
C2. vznik právneho subjektu – Materskej školy, Heyrov-
ského 4, Bratislava s elokovaným pracoviskom na Malo-
karpatskom nám. 6, Bratislava, k 1. 7. 2009
C3. vznik právneho subjektu – Školskej jedálne, Malokar-
patské nám. 1, Bratislava s elokovanými pracoviskami:
na Heyrovského 4, Bratislava, ktorá bude zabezpečovať 
stravovanie pre Materskú školu, Heyrovského 4, Bratislava,
na Malokarpatskom nám. 6 v Bratislave, ktorá bude za-
bezpečovať stravovanie pre elokované pracovisko ma-
terskej školy na Malokarpatskom nám. 6, Bratislava,  
k 1. 7. 2009.

Uznesenie č. 12/2009/V k  návrhu na zriadenie komi-
sie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 46/2008 - MZ Mest-
skej časti BA-Lamač A. zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 46/2008 ) na 
starostku MČ BA-Lamač Mgr. Oľgu Keltošovú v zložení: 
JUDr. Marek Bartovič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard 
Čanaky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Mar-
ta Janyšková, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulí-
ková, Ing. Daniel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová 
a A2 za predsedníčku uvedenej komisie menuje Máriu  
Pikulíkovú.
Uznesenie č. 13/2009/V k  návrhu na zriadenie komi-
sie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 47/2008 - MZ Mest-
skej časti BA-Lamač A. zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 47/2008 ) na 
starostku MČ BA-Lamač Mgr. Oľgu Keltošovú v zložení: 
JUDr. Marek Bartovič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard 
Čanaky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Mar-
ta Janyšková, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíko-
vá, Ing. Daniel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová a 
A2 za predsedu uvedenej komisie menuje Ing. Daniela  
Valentoviča CSc.
Uznesenie č. 14/2009/V k  návrhu na zriadenie komi-
sie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 48/2008 - MZ Mest-
skej časti BA-Lamač A. zriaďuje komisiu na prešetrenie 
sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 48/2008 ) na sta-
rostku Mgr. Oľgu Keltošovú v zložení: JUDr. Marek Barto-
vič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard Čanaky, MVDr. Pa-
vol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Marta Janyšková, Mgr. 
Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíková, Ing. Daniel Va-
lentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová a A2 za predsedu 
uvedenej komisie menuje JUDr. Mareka Bartoviča.
Uznesenie č. 15/2009/V k návrhu na zriadenie komisie 
na prešetrenie sťažnosti ev. č. 1/2009 - MZ Mestskej čas-
ti BA-Lamač A.1 zriaďuje komisiu na prešetrenie sťaž-
nosti Kataríny Daříčkovej (ev. č. 1/2009 ) v zložení: RNDr. 
Dušan Akantis, Mgr. Mária Čačíková, JUDr. Júlia Ondrišo-
vá, Ing. Ľudovít Lučenič a A2 za predsedu uvedenej ko-
misie menuje RNDr. Dušana Akantisa.
Uznesenie č. 16/2008/V k návrhu rekonštrukcie obec-
nej kroniky Lamač za roky 1989 – 1998 - MZ Mestskej 
časti BA-Lamač A. schvaľuje predložený návrh rekon-
štrukcie obecnej kroniky Lamač za roky 1989 – 1998.
Uznesenie č. 17/2008/V k  priebežnému hodnoteniu 
plnenia úloh akčného plánu - MZ Mestskej časti BA-La-
mač A. berie na vedomie priebežné hodnotenie plne-
nia úloh Akčného plánu za mesiace december 2008 a ja-
nuár 2009 s pripomienkami.
Uznesenie č. 18/2008/V k  výstupom z  komisií - MZ 
Mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie predlo-
ženú informatívnu správu
Uznesenie č. 19/2008/V k informatívnej správe ku kon-
tajnerovým stojiskám - MZ Mestskej časti BA-Lamač  
A. berie na vedomie predloženú informatívnu správu 
ku kontajnerovým stojiskám s pripomienkami. 
Uznesenie č. 20/2009/V k  informácii o časovom har-
monograme úloh prípravy voľby prezidenta dňa 21. 3. 
2009 - MZ Mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedo-
mie predloženú informáciu o časovom harmonograme 
úloh prípravy voľby prezidenta dňa 21. 3. 2009 s pripo-
mienkami.
Uznesenie č. 21/2009/V k  informatívnej správe o  čin-
nosti opatrovateľskej služby za IV. štvrťrok 2008 - MZ 
Mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie pred-
loženú informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej 
služby za IV. štvrťrok 2008 s pripomienkami.

U z n e s e n i a zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Lamač, dňa 5. 2. 2009
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Anketa: euro je bezproblémové, len mincí je priveľa

Vyše mesiaca uplynulo, čo oficiálne pla-
tíme na Slovensku už iba eurami. Tak 

sme sa teda spýtali tých, ktorí ich používa-
jú – zákazníkov, ale aj obsluhujúci perso-
nál v obchodoch, kaviarni, či na pošte, ako 
si na prechod z koruny na euro zvykli. 

Najprv sme oslovili zákazníčky, zhodou okol-
ností samé ženy.

Ingrid Gajdošová, momentál-
ne na materskej dovolenke
„Keďže nechodím do obcho-
du pravidelne, nákupy u nás 
zabezpečuje manžel, zvykla 
som si na euro veľmi ľah-
ko. Jediný problém mám, že 
musím mať u seba množstvo malých mincí.“

Mária Ďurišová, dôchodky-
ňa
„Na euro sme si zvykli v po-
hode, nemali sme žiaden 
problém, len musíme nosiť u 
seba veľa malých, drobných 
mincí...“

Anna Drábová, dôchodkyňa
„Ja som si väčšie bankovky 
vložila do banky a  nechala 
som si len malé, drobné min-
ce a  päťkorunáčku dokonca 
aj na pamiatku. Nemala som 
s eurami problém, ani na za-
čiatku, len tie malé jedno- a dvojcentovky sa 
nám, čo horšie vidíme, trochu pletú.“

Eva Sabová, t. č. na mater-
skej dovolenke
„Dobre som si zvykla na prí-
chod eura. S manželom sme 
si hneď 2. januára vymenili 
všetky koruny za eurá, nech 
sa nám to zbytočne neple-
tie a  nemýli, bolo to dobré.  
Ani v  obchodoch som nemala žiaden prob-
lém.“

Dagmar Kamodyová, býva-
lá učiteľka
„Prekáža mi, že keď pla-
tím papierovým peniazom, 
mám potom v  peňaženke 
zrazu hrozne veľa mincí. Ináč 
som si zvykla na novú me-
nu veľmi dobre, len si mys-
lím, že starší ľudia majú väčší problém. Sama 
sprevádzam svoju 80-ročnú susedku pravidel-
ne do obchodu.“

A ako uvítal prechod z koruny na euro ob-
sluhujúci personál? Kto to mal ťažšie – oni 
alebo zákazníci?

Jana Antolová, pracovníčka 
pokladne v Miestnom úrade 
BA-Lamač
„Aj keď som sa spočiatku toho 
trocha obávala, nakoniec to 
nebol problém. Ľudia si tiež 
rýchlo zvykli, nevyskytol sa 
mi tu žiaden väčší problém.“

Jana Frigová, vedúca bufetu 
v Penzióne Na barine
„Starší ľudia, ktorých tu my 
hlavne obsluhujeme, mali 
z toho prechodu strach, spo-
čiatku platili najmä koruna-
mi. Zvládli sme to však všetci 
k  obojstrannej spokojnosti. 
Čas na obsluhu sa u  nás, či je to koruna a či 
euro nemení, je dlhší, predsa len, sú to všet-
ko starší ľudia.“

Renata Thurzová, predavač-
ka Dobrý mäsiar
„S prechodom na euro sme 
my problém nemali. Viac to 
asi zaťažilo starších ľudí, dô-
chodcov, ktorým dodnes po-
máhame tak, že si priamo 
drobné mince berieme z  ich 
peňaženiek. Všetky podrobnosti majú potom 
na bloku v eurách a stále aj v korunách.“

Mária Molnárová, vedúca 
pošty v Lamači
„Začiatok januára bol pre nás 
určite náročný, keďže na pošte 
pracujeme stále s hotovosťou. 
Okrem toho sme museli rie-
šiť aj iné skutočnosti, súvisia-
ce s  prechodom na euro. Zá-
kazníkom sme sa snažili maximálne vychádzať 
v ústrety, oni však tiež boli dosť tolerantní k mo-
jim kolegyniam.“

Text a foto: K. Lepiešová

Zimná údržba stále pokračuje

Ulice, ktoré udržuje Mestská časť BA-Lamač 
Komunikácie III. a IV. triedy

1. Havelkova ul. 400 m
2. Stanekova ul. 350 m
3. Spojnice Havelkova + Stanekova ul. 100 m
4. Heyrovského ul. + obslužná nové bytové domy 800 m
5. 3 priľahlé parkoviská – ku Heyrovského ul. 300 m
6. priľahlé parkoviská na Heyrovského 13,14,16 100 m
7. Kunerádska ul. 350 m
8. Lediny od Borinskej – slepá 150 m
9. Lediny spojnica po Rozálsku kaplnku 150 m
10. Na barine (až po Hodonínsku) 1 050 m
11. parkovisko Na barine 100 m
12. Hodonínska – len odbočka 150 m
13. Podlesná 200 m
14. Povoznícka ul. 250 m
15. Rácova ul. 200 m
16. Rajtákova ul. 600 m
17. Rozálska ul. 170 m

18. Segnáre 700 m
19. Skerličova 150 m
20. Studenohorská ul. 1 190 m
21. Vysokohorská ul. 250 m
22. Zelenohorská ul. 120 m
23. Zhorínska ul. 450 m
24. Prístupové komunikácie na Zhorínsku ul. z Cesty na Klanec 
 a slepá časť Zhorínskej ul. rovnobežná s Cestou na Klanec
25. Zidiny 1 500 m
26. Zlatohorská ul. a slepá prístupová komunikácia k MŠ 270 m
27. Furmanská ul. 400 m
28. Obslužná Podháj 500 m
29. Pod Zečákom a slepá Pod Zečákom rovnobežná s Rácovou 1 000 m
30. Viacúčelová hala Lamač – prístupová komunikácia 120 m
31. Slepá ulica naproti verej. osvetleniu na ul. Pod násypom 
 (rovnobežná s Rozálskou) 100 m
32. Cesta na Klanec – odbočka 250 m
33. Prídanky 100 m

V. Rychtáriková

Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy – podľa priloženého zoznamu, je vykonávaná v termíne od 15. 11. 2008 do 
15. 3. 2009. Na území našej mestskej časti je zabezpečená strojovo členmi pracovnej skupiny pod vedením Ľ. Vaculu a ručne pomoc-

nými aktivačnými pracovníkmi pod vedením J. Greguša.
Na základe minuloročných skúseností bola uzatvorená aj zmluva o dielo na výpomoc pracovnej skupine v čase poľadovice, kalamity alebo dlho-
dobých nepriaznivých podmienok s  R. Pokorným – ROBUŠ. Pracovná skupina má k dispozícii mechanizmy – bobcat a malotraktor a R. Pokorný má 
k dispozícii traktory. Priebeh zimnej údržby riadi v zmysle platného štatútu štáb zimnej údržby, ktorého predsedom je poslanec MZ MČ BA-Lamač  
Ing. Daniel Valentovič CSc.
Zimná údržba na miestnych komunikáciách I. a II. triedy – Vrančovičova, Lamačská cesta, Hodonínska, Pod násypom, Podháj, Cesta na Klanec,  
Borínska, Lediny a Bakošova je vykonávaná Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, keďže sú v ich správe.
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Jubilanti február 2009
99 rokov  Mária Mikletičová 
91 rokov  Ján Zúbrik 
85 rokov  Janka Kralovičová 
80 rokov  Irena Petrovičová
  Anna Petrášová 
Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 
BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neak-
tuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

Borja nás navždy opustil

Je smutné, keď sa 
dozvieme, že od-

chádzajú ľudia, kto-
rí sú mladí, plní elánu 
a chuti do života. Jedna 
z  tých hrozných správ 
oznámila, že ťažká cho-
roba, s  ktorou vo veku 
53 rokov prehral nerov-
ný boj, bol Lamačan Ti-
bor Donoval – pre mnohých Borja.
Poznali sme ho ako pracovníka STV, ktorý sa 
viac ako tri desiatky rokov objavoval najskôr 
ako kameraman a  potom ako hlavný kame-
raman v  titulkoch televíznych relácií rôznych 
žánrov. Najviac mu k  srdcu prirástli športové 
prenosy, ako futbalová liga majstrov, biatlon, 
tenis, hokejové zápasy. Prostredníctvom ob-
jektívu jeho kamery celý svet sledoval prenosy 
futbalových zápasov počas olympijských hier 
v Atlante. Režiséri sa vždy tešili, keď za kame-
rou stál Borja. Bola to záruka, že výsledok je-
ho práce prinesie divákom nielen jalové zábe-
ry, ale vďaka jeho invencii aj niečo navyše. Vždy 
používal svoj neuveriteľný zmysel a cit pre de-
taily, nenašiel sa problém, ktorý by nevedel vy-
riešiť. Jeho spolupracovníci a kamaráti si ho pa-
mätajú ako fajn chlapa, ktorý svoj optimizmus 
prenášal na všetkých okolo. 
Vo vysielaných reláciách vidíme na obrazov-
kách len aktérov, umelcov programu a nie je 
vidieť i  ľudí, ktorí stoja za kamerami a  často 
práve ich zásluhou – a tak to bolo i v prípade 
Tibora Donovala – je relácia vysoko kvalitná.
Záverom zacitujme Ivana Niňaja. Takto sa 
s  kolegom rozlúčil: „Orbis Pictus Borju Do-
novala potemnel. Zostane však naveky svet-
lým a farebným v televíznych archívoch, ale aj 
pred očami jeho najbližších, kamarátov a spo-
lupracovníkov. Tak, ako jeho nenapodobiteľ-
ný, tak trochu newmanovský úsmev, ktorým 
by asi v  tejto ťažkej chvíli rozlúčky chcel po-
vedať: ´Neplačte, mňa už nič nebolí a vašu bo-
lesť čas iste pomaly zahojí. Som vo vás a stále 
žijem s vami. Láska sa smrti nebojí, aj keď som 
sám a vy ste teraz sami.’
Česť jeho pamiatke!“

B. Veselá

V januári sa  
v Lamači narodili:
  5.1.  Katarína Brozsová
  6.1.  Dominik Sedláček
  9.1. Lenka Slapiková
15.1. Jakub Trcka
27.1. Jakub Valach 

Stolný tenis priťahuje seniorov 

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v Lamači za finančného prispenia MÚ Lamač v prie-
behu roka 2008 usporadúvala pre svojich členov rôzne spoločenské, kultúrne, turis-

tické a športové akcie.

Najväčší nával je ráno. Obdivujem obe preda-
vačky, že s  úsmevom dokážu v  zdraví prežiť 
mrzutosť ľudí, väčšinou ešte duchom neprí-
tomných a nevľúdnych z rozospatosti. Zo za-
mrmľania si popod nos počujú objednávku. 
,,Nie je to vôbec také strašné, ako to vám pripa-
dá na prvý pohľad,“ vysvetlila Ivana Slobo-
dová. „Nakupujúcich už veľmi dobre poznám 
a viem vopred, čo chcú kúpiť – ktoré noviny, prí-
padne značku cigariet, lístky na MHD, kredity do 
mobilov. Deti si prídu po sladkosti, nápoje a naj-
novšie sa veľmi osvedčili bagety. Okolo obeda sa 
zastavia robotníci dokúpiť si noviny alebo maš-
krty, popoludní prichádza špecializovaná klien-
tela.“ Nepokúšajú sa deti a mládež podfukom 
dostať sa k cigaretám? „Tak, na to sme s kolegy-
ňou Zuzkou Pastirikovou veľmi opatrné, po-
šleme po otca, aby si prišiel kúpiť cigarety osob-
ne, neplatí na nás ani odkaz na papieriku,“ vy-
svetlila I. Slobodová.

Na otázku, aký široký majú sortiment, sa do-
stala do rozpakov. Roztiahla ruky a začala vy-
menúvať, čo je na policiach. Vedela som, že 
u nás vychádza veľa rôznych časopisov, ale ne-
uvedomila som si, aký obrovský záber najrôz-
nejších záujmov a odborností obsahuje – zá-
hradkári, psičkári (často prichádzajú havinko-
via s pánmi), ručné práce, varenie, erotika, ces-
tovanie, hudba, pre ženy, pre mužov, detské... 
Denné, týždenné, mesačné... DVD a CD...
Samozrejme, že tu funguje tiež jeden z neor-
ganizovaných diskusných klubov všetkých ve-
kových skupín. Sú takí, ktorí rátajú dni, kedy 
vyjde ich ,,obľúbenec“ a v ten deň sa zastavia 
i  dva razy, ak ho ešte rozvoz nedoručil. Táto 
trafika je jednoducho kolotoč ľudí a tovaru.
Ľúto mi je však, že nemajú lamačské, iba brati-
slavské pohľadnice.

Anica Seewaldová

Seniori v Lamači už niekoľko rokov pravidel-
ne hrávajú 3-krát týždenne v čase od 18.00 – 
20.00 hod. stolný tenis v športovej hale Na ba-

rine. K dispozícii majú dva stolnotenisové sto-
ly. Zišiel by sa im aj tretí, čím by skrátili čas ča-
kania tých, ktorí sa venujú tejto športovej ak-
tivite.
Vyvrcholením tejto športovej aktivity, tak ako 
v predchádzajúcich rokoch, bol aj vlani zimný 
stolnotenisový turnaj mužov a žien (17. 12.).

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

Muži:  Mgr. Imrich Geöreögh
  MVDr. Jozef Košutzký
  MVDr. Jaroslav Vician
Ženy: Anna Tarčiová
  Mgr. Eva Križanová
  Mgr. Anna Krupová

Ing. Anton Ondrejka

Premelie sa tu neuveriteľných 600 ľudí denne, 
prichádzajú školáci, dospeláci aj psy

Ste zvedaví, kde a  kam to chodia? Do trafiky na Malokarpatskom námestí. Predaj-
nička ako dlaň patrí Mediapressu a  striedajú sa v  nej predavačky Ivana Slobodová  

a Zuzana Pastiriková.
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Lamačan každý mesiac pre vás

Časopis Lamačan začal v  roku 2009 písať už 
svoj 11. ročník. Nebude to inak ani tento rok, 
každý mesiac (v lete vyjde dvojčíslo júl-au-
gust) si časopis so všetkými potrebnými infor-
máciami o živote v Lamači, ako aj pozvánka-
mi na dôležité kultúrne a športové podujatia, 
nájdete vo svojich schránkach.
Tešíme sa na stretnutia s  vami na stránkach 
nášho časopisu, radi privítame vaše postrehy, 
názory, ale aj otázky našim poslancom, či pra-
covníkom Miestneho úradu BA-Lamač.

Redakcia časopisu Lamačan

Fašiangová zábava
14. februára 2009 
o 20.00 hod.
reštaurácia Hubert
vstupné 7 eur
večera a 0,5 l vína 
Hudba, tanec
Tombola a prekvapenie!  

Karneval
Dňa 12. februára 2009 od 17.00 hod.
sa uskutoční v  jedálni Základnej školy na 
Malokarpatskom námestí 1 karneval pre 
deti Lamača. 
Všetkých pozývame sa zabaviť. Vstup je len 
v maskách.

Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač
Pondelok  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Utorok  nestránkový deň
Streda  8.00 – 12. 00   
   13.00 – 16.30
Štvrtok  8.00 – 11.00
Piatok  nestránkový deň

Overovanie podpisov a listín:
Pondelok 8.00 – 11.00 13.30 – 16.30
Utorok: 8.00 – 11.00 13.30 – 15.30
Streda: 8.00 – 11.00 13.30 – 16.00
Štvrtok: 8.00 – 11.00 13.30 – 15.30
Piatok: 8.00 – 11.00 13.30 – 14.15 

Najbližšie zasadnutie miestnej rady - 26. 2.  
a miestneho zastupiteľstva - 12. 3.

Knižnica pozýva
(sídli v budove Základnej školy) 
Malokarpatské námestie 1
tel.: 02/64 789 737
Zodpovedná pracovníčka: 
Milada Janžová
Výpožičné hodiny
Pondelok   13.00 – 19.00
Utorok   13.00 – 16.00
Streda  13.00 – 19.00
Štvrtok   13.00 – 16.00
Piatok   zatvorené

Prosba školy a škôlky

Zdvorilo prosíme všetkých rodi-
čov, starých rodičov a iných priaz-
nivcov lamačskej základnej a ma-
terskej školy  
o poskytnutie 2 % zo zaplatených daní  
na účet Občianskeho združenia 
„Pomoc školstvu v Lamači“  
IČO 308 55 560  
DIČ 2021842273 
účet číslo: 1847314253/0200 vo VÚB 
  
Občianske združenie je registrované v Notár-
skom  centrálnom registri určených právnic-
kých osôb dňa 15. 12. 2008 pod spisovou znač-
kou NCRpo 8164/2008. 

Za podporu vám ďakujeme. 
Bližšie informácie na www.skolalamac.sk 

 
Program Materského centra  

Obláčik na február
 
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondelok: 
9,00 – 11,00  – rytmické cvičenia pre deti do  
   36 mesiacov
11,00 – 12,00 –  herňa
16,30 – 18,00 –  prvé hudobné krôčiky
Utorok: 
 9,00 – 12,00 –  cvičenie na fitloptách
14,30 – 16,00  –  bábätkovo
16,00 – 18,00 –  šikovné detské rúčky 
17,00 – 18,00  –  šantenie v školskej telocvični
18,30 – 19,30  –  cvičenie pre maminy
Streda: 
 9,30 – 10,30  –  angličtina pre deti
10,30 – 12,00 –  herňa
14,00 – 15,30  –  kurz znakovania so spevom
   pre deti
Štvrtok: 
10,00 – 11,30  –  herňa
14,00 – 16,00 –  kurz znakovania so spevom  
   pre deti
16,30 – 18,00  – herňa
Piatok: 
10,00 – 11,30  – herňa
16,30 – 18,00  – herňa
17,00 – 18,00  – cvičenie pre maminy
Sobota, nedeľa: možnosť organizovania 
      detských osláv

FEBRUÁROVÉ AKCIE:
14. 2. (sobota) o  11,00: Divadielko – Kráska 
a zviera, vstup zadarmo, avšak miesta sú limito-
vané priestorom, prihlasuje sa na miestnom úra-
de u B. Veselej alebo v Obláčiku.

26. 2. (štvrtok) od 15,30 do 18,00: Tvorivé matky 
– maľba, koláž, kombinovane techniky, adjustáž.

OZ Dúha – Tábornícky oddiel  
Carrigo a Dúha – RUKA vás pozývajú 
na svoje akcie vo februári:

11. 2.: Schôdzka oddielu Carrigo, 16.00 - 
19.00 hod., klubovňa Zlatohorská, Lamač
15. – 22. 2.: Jarný tábor Carrigo – Podskalie, 
Klátova Nová Ves
25. 2.: Schôdzka oddielu Carrigo, 
16.00 - 19.00 hod., klubovňa Zlatohorská, 
Lamač
26. 2.: Psychohry pre dospelých (uzavretá 
skupina), 19.00 - 22.00 hod., klubovňa Zlato-
horská, Lamač
Všetky akcie oddielu T. O. Carrigo sú prístup-
né pre verejnosť, pred výletom prosíme ne-
členov oddielu oznámiť účasť na tel.: 0903 
729 814, alebo 0903 230 737 kvôli pripravova-
nému programu (hry, súťaže, atď.).
Záujemcovia o  psychohry kontaktujte Luciu: 
0903 230 737.

Riadková inzercia
● Obchodná firma s  prevádzkou v  BA-Lamač 
hľadá obchodného zástupcu. Podmienky ŽL, 
znalosť PC, Windows, Internet, Excel, VP sk. B. 
Prax v sektore výroba reklamy / v obchode.
Tel.: 0905 450 643
e-mail: eurocomzbratislava@eurocomz.sk
● Obchodná firma s  prevádzkou v  BA-Lama-
či hľadá brigádnika – dôchodcu na balenie  
ťažšieho tovaru v sklade a expedíciu v čase od 
12. do 16. hod.
Tel.: 0907 176 152, 0905 450 643
e-mail: eurocomzbratislava@eurocomz.sk
● Predám dvojizbový slnečný byt na Heyrov-
ského ulici, prerobený na trojizbový alebo vy-
mením za menší v Lamači. 
Kontakt: 0904 002 976
● Opravím zámky vo dverách, vodovod, WC. 
Kontakt: 0904 572 977
● Prenajmem garážové stojisko na Heyrovské-
ho ul., 50 €/mesiac. 
Kontakt: 0907 606 054
● Maľby, stierky, nátery. 
Kontakt: 0903 174 236
● Vodoinštalatérske práce, vŕtanie do panela, 
oprava poštových schránok. 
Kontakt: 0908 178 851
● Dám do prenájmu 1-izbový byt na Bakošo-
vej ulici v Lamači. 
Kontakt: 02/501 17 206 - v pracovnom čase.

Riadkovú aj plošnú inzerciu do mesačníka Lamačan podávajte prosím v našej zberni inzercie: firma FUXO, Lamač - Rajtákova 58, tel: 02/ 64531371, 0905 553699, e-mail: lamacan@fuxo.sk, všetky informácie nájdete na www.lamacan.sk

Riadková inzercia - 02/2007
Kúpim SP v Lamači do 7 árov + 1-izb. byt

Tel.: 0903 755 383
Dám do prenájmu 2 garážové státia v suteréne 
obytného bloku na Heyrovského 9 cena 2.000,- 

Sk/mesiac za 1 státie kontakt 0903 754 219
Darujem v zachovalom stave 200 l 
mrazničku zn. Elektrolux a pračku 

zn. Malber. Tel: 0903-461-091 

Rajtákova 58, Lamač, tel.: 6453 1372, 0908 828612, web: obuv.fuxo.sk, e-mail: obuv@fuxo.sk

Pánska obuv 47 - 52

podmerné veľkosti od 32 Dámska 
obuv 42 - 46 

RAJTÁKOVA 58, BA-LAMAÈ
WWW.FUXO.SK, FUXO@FUXO.SK

02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

FAREBNÉ KOPÍROVANIE
DO KONCA FEBRUÁRA 2007 IBA

9,90 SK/A4 S DPH

NADMERNÁ A PODMERNÁ OBUV

www.nabytokdelta.sk

Tel.: 02/ 64536691-2, 0904 107 357

OD TERNO D.N.V.
Bratislava - Dev. N. Ves

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 10.00 - 19.00

So 9.00 - 14.00

Presťahovali sme sa 
z OD Ružinov

Avalon

MASÁŽE – KADERNÍCTVO, 
nechtové štúdio - veštenie 

- duševná kozmetika
Čajovňa

Zhorínska 11, BA-Lamač, konečná BUS 23, 30, 63
Otvorené: Utorok až Sobota od 10.00 do 21.00 h. 

Objednávky: 0908 846 304, 0907 988 074

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012


