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� Ly�iarsky kurz �iakov ZŠ s MŠ na Malokarp. nám. sa konal v

dòoch 11.−18.1. v Pova�skom Inovci. Zúèastnilo sa na òom 36 �ia−
kov a 4 pedagógovia. Okrem výcviku v troch výkonnostných dru�−
stvách �iaci sú�a�ili o najèistejšiu izbu, o najkrajší snehový výtvor a
o najzaujímavejšiu masku na ly�iach. Posledný deò výcviku všetci
�iaci zavàšili pretekami v slalome a karnevalom na ly�iach.
� MÈ BA−Lamaè v spolupráci s MK Lamaè vyhlasuje 5. roèník

literárno−výtvarnej sú�a�e LAMAÈSKÁ POVES� 2003. Povesti a ilu−
strácie mô�ete zasiela� do 7.3. na adresu MK Lamaè, Heyrovského
2, 841 03 Bratislava. Informácie na tel.: 02/ 6478 1581.
� V kostole sv. Margity na Vranèovièovej ul. sa konajú sv. omše:

PO: Modlitba Ru�enca svetla o 17.30 h., sv. omša o 18 h. a o 18.45
h. adorácie, UT, ST, PI: sv. omša o 18 h., SO: sv. omša o 7 h., NE: sv.
omše o 7 h., 8.30 h. a 10.30 h.
� V SNG − Esterházyho paláci na Nám. ¼. Štúra otvorili výstavu

Slovenské vizuálne umenie. Predstavuje diela z obdobia rokov
1970−85, od obdobia tzv. normalizácie a� po perestrojku. Na 3.
posch. vystavuje nieko¾ko obrazov aj Dušan Kállay. Potrvá do 25.5.
� V Galérii NOVA na rohu Michalskej a Baštovej ul. otvoria 2.3.

výstavu Alojza Klimu (1922−2000). Potrvá do 6.4.
� V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábre�í je do

30.6. v Harmincovej sieni prístupná výstava Slovensko, prírodný kle−
not v srdci Európy. Bohato inštalovaná výstava zahàòa krásy z fauny,
flóry a mineralógie Slovenska.
� V Pálffyho paláci bude od 25.2. do 6.4. prístupná výstava

Permanentný realizmus, od 27.2. do 4.5. k nej pribudne expozícia
¼ubomíra Ïurèeka a do 30.3. bude vystavova� aj Blanka Votavová.
� V sobotu 8.3. organizuje TJ Tesla BA pre zdatných dia¾károv

èerveno−modrý teslácky okruh na trase s då�kou 40 km s 1,1 km pre−
výšením. Štart je na kúpalisku Zbojnièka v Raèi od 7.30 do 8.30 h.
� TJ Lokomotíva Bratislava usporiada 15.3. Malokarpatský

fuèiak z Nám. hrdinov v Raèi na Biely krí�. Štart 35 km trasy s 1400
m prevýšením je od 7 do 8 h.
� V sobotu 12.4. sa uskutoèní v ré�ii TJ TOM Plameò Bratislava

Karpatský prechod s trasou na 35, 25 a 14 km a cie¾om v Marianke.
Štart na 35 km je pri Vojenskej nemocnici od 7 do 8 h, na 25 a 14
km v Raèi na kri�ovatke Èachtickej a Demänovskej ul. od 9 do 11 h.
� V rámci Mestského múzea v Bratislave otvorili na Bielej ul.

Múzeum Arthura Fleischmanna, významného sochára a bratislav−
ského rodáka. Otvorené je denne okrem pondelka od 10 do 17, cez
víkend od 11 do 18 h.
� Komunitná nadácia Bratislava otvorila ïalšie grantové kolo, v

rámci ktorého majú Bratislavèania mo�nos� po�iada� o finanèný prí−
spevok na realizáciu svojich aktivít. Podporované budú menšie pro−
jekty z viacerých oblastí − sídliská, o�ivenie atmosféry starej
Bratislavy, umenie, mladí ¾udia a iné. Uzávierka �iadostí je
31. 3. Viac informácií získate na tel.: 02/ 5441 9995 alebo
www.komunitnanadacia.sk         (dm,pš)

V decembri minulého roka sa zaèalo volebné obdobie
novozvolených poslancov MZ v BA−Lamaèi pre roky 2002−2006.
Vo svojich funkciách dnes pracuje jedenás� odborníkov, miest−
nych politikov èi osobností, ktorých si zvolili obyvatelia Lamaèa v
demokratických vo¾bách. Niektorí z nich majú za sebou úspechy
dosiahnuté v minulom volebnom období, iní mali mo�nos�
zoznámi� sa s postupmi a rozhodnutiami v dôle�itých vládnych
rezortoch, mnohí sa však s prácou poslanca stretávajú po prvý−
krát. Aké sú ich skúsenosti, vz�ah k Lamaèu, s akými názormi a
dojmami prichádzajú tvori� uznesenia miestneho zastupite¾stva,
alebo aké po�iadavky sa budú sna�i� presadi� sme sa opýtali
zástupcu starostu MÈ BA−Lamaè RNDr. Dušana Akantisa a
poslankyne mestského zastupite¾stva za MÈ BA−Lamaè Mgr. O¾gy
Keltošovej. Ako dlho �ijete v Lamaèi a aké sú Vaše odborné
skúsenosti v politike? Mgr. O. Keltošová: Lamaè ako malebnú
mestskú èas� poznám u� takmer 30 rokov... Zaèiatkom 70−tych
rokov moja rodina toti� kúpila starú, pôvodnú chatku v bývalej
Sokolskej osade Plánky. Na tejto chate, ktorú sme postupne
rekonštruovali, vyrástli aj moje deti, a dúfam, �e vyrastú aj moje
vnúèence. Pamätám si, ako som tlaèila koèík s mladším synom
od autobusovej zastávky pri krème „U Pantla“. Chodievala som
krí�om cez polia, na ktorých dnes stojí sídlisko, okolo starého
kúpaliska pri potoku, ktoré dnes u� neexistuje, hore kopcom ces−
tou na Kaèín... Pamätám si tie�, ako sme s mojimi, dnes u� dos−
pelými de�mi, v bývalej Sokolskej osade hrávali stolný tenis alebo
volejbal... Keï som v roku 1999 uva�ovala o zmene bydliska −
predtým som takmer 20 rokov bývala v Karlovej Vsi − rozhodla
som sa definitívne pres�ahova� do Lamaèa, a to nielen na víken−
dy! Pôvodným povolaním som novinárka. A� do novembra 1989
som písala a redigovala preva�ne èasopisy pre deti, ako boli
Ohník, Zornièka alebo Vèielka. Od roku 1990, kedy som bola po
prvý raz zvolená do NR SR, a� do volieb v roku 2002, som pôso−
bila v parlamente a na MPaSV ako ministerka. Moje skúsenosti z
tzv. vysokej politiky som vyu�ila aj v práci s mimovládnymi orga−
nizáciami zdravotne postihnutých obèanov èi s obèianskymi
zdru�eniami pôsobiacimi v sociálnej oblasti. V tejto práci pokra−
èujem aj dnes, napríklad posudzujem �iadosti našich mimovlád−
nych organizácií o granty z EÚ. RNDr. D. Akantis: V Lamaèi
bývam od svojich desiatich rokov. Pôvodne som �il v rodinnom
dome svojich starých rodièov na Vranèovièovej ulici. Neskôr sme
sa pres�ahovali  na ulicu Pod Zeèákom, kde dodnes bývam so
svojou rodinou. Som �enatý a mám dve deti − jedenás�roèného
syna a pä�roènú dcéru. Pracujem na MV SR v oblasti informaènej
bezpeènosti a nie som èlenom �iadnej politickej strany ani hnu−
tia. Urèité skúsenosti som však získal v komunálnej politike u�
pred štyrmi rokmi, kedy som pôsobil ako poslanec MZ za MÈ BA−
Lamaè. Ktoré hlavné ciele chcete uskutoèni� poèas tohto
volebného obdobia? Mgr. O. Keltošová: Predovšetkým sa
chcem venova� sociálnej a bytovej problematike Lamaèa. V
sociálnej oblasti − ako èlenka Komisie pre veci sociálne, zdravot−
nícke a bytové − chcem pomôc� najmä mladým rodinám, neúpl−
ným rodinám, nezamestnaným, sociálne ohrozeným de�om ako
aj seniorom. V oblasti bytovej politiky budem presadzova�, aby
aj Lamaè mal urèité percento bytov vyèlenených na prenájom pre
sociálne slabšie vrstvy. Taktie� mi nie je ¾ahostajná problematika
slu�ieb, obchodnej siete, a tým aj zamestnanosti v Lamaèi. RNDr.
D. Akantis: V priebehu nadchádzajúcich štyroch rokov by som
chcel dosiahnu�, aby sa oblas� Zeèáku, Kamenárov, Rázsoch,
Zelenej hory a Zlatej hory zhodnotila a rozvíjala  v prospech jej
vlastníkov aj obèanov celého Lamaèa. Ide toti� asi o 1/3 územia
Lamaèa, ktoré predstavuje jednu z najkrajších lokalít Bratislavy.
Èo je pod¾a Vás prvoradým problémom v Lamaèi, ktorý je
potrebné rieši�? Mgr. O. Keltošová: V tomto zimnom období
sa mi javí ako najaktuálnejší problém tepelného hospodárstva,
ku ktorému sa via�e aj nevyhnutná oprava kotolní, a tie� dôklad−
ná zimná údr�ba ciest a chodníkov. RNDr. D. Akantis:
Samozrejme, problémov na území Lamaèa je viac, ako napríklad
výstavba kanalizácie, plynofikácia, renovácia a modernizácia
tepelného hospodárstva, rozšírenie cintorína, nedostaèujúca
kvalita ciest... Aké mo�nosti má Lamaè na zlepšenie finanènej
situácie? Mgr. O. Keltošová: Rozpoèet Lamaèa je mo�né dopl−
ni� podporou malého a stredného podnikania, napríklad rozšíre−
ním ponuky slu�ieb pre obèanov, ako aj zdrojmi z fondov
Európskej únie urèených na regionálny rozvoj. Otázkou je, ko¾ko
kvalitných projektov doká�u Lamaèania pripravi�. RNDr. D.
Akantis: Spomínané problémy a úlohy, ktoré vy�adujú väèší
kapitál na investovanie, sa nedajú rieši� zo súèasného rozpoètu
MÈ BA−Lamaè, ale len z mimorozpoètových zdrojov, ktoré sa
podarí získa�. Od toho sa bude rozvíja� aj rozsah zmien, ktoré sa
nám podarí zrealizova�. Ste za ïalšiu bytovú výstavbu v
Lamaèi? Mgr. O. Keltošová: Podporujem myšlienku, aby MÈ
BA−Lamaè, aby jej starosta aj my poslanci sme išli príkladom a
zaèali s výstavbou, respektíve s nadstavbou nových bytov, najprv
na budovách, ktoré sú v správe mestskej èasti. Vhodné sú prie−
story miestneho úradu, pošty, ubytovne pre uèite¾ov a iné, kde
by sa vïaka stavebným úpravám vyriešil problém so zatekaním
strechy. Viem, �e také projekty existujú a budem ich podporova�.
RNDr. D. Akantis: Som za ïalšiu bytovú výstavbu v Lamaèi, ale
len v pri¾ahlých oblastiach zo strany Záhorskej Bystrice a v oblas−
ti Zeèáku, Kamenárov, Rázsoch, Zelenej hory a Zlatej hory for−
mou výstavby rodinných domov. V sídliskovej èasti preferujem
postavenie podkrovných bytov na plochých strechách, ak s tým
budú vlastníci domov súhlasi�. Ïalšie zahus�ovanie v rámci sídli−
ska nepova�ujem za vhodné. Rovné strechy budov, ktoré spra−
vuje mestská èas�, je treba rieši� nadstavbou, preto�e sú v hava−
rijnom stave a ich oprava vy�aduje znaèné finanèné prostriedky.
Na niektorých z nich by mohli vzniknú� obecné nájomné byty.
Ako si predstavujete ïalší rozvoj Lamaèa v blízkej budúcnos−
ti? Mgr. O. Keltošová: Rozvoj Lamaèa by mal vychádza� z u�
spracovaných projektov, bez rozdielu na tom, èi ide o bytovú
výstavbu alebo o ubytovacie a rekreaèné zariadenia pre rozvoj
turistiky a športu v Lamaèi. Rozpracovaná je prestavba kanalizá−
cie Vranèovièovej ulice ako historickej lokality, transformácia
nedokonèenej Fakultnej nemocnice na Rázsochách na nové sídlo
firiem z oblasti informaèných technológií, biotechnológií a lekár−
skej techniky a mnohé iné projekty. Slovom, je treba pokraèova�
v realizácii dobrých nápadov a vyu�i� vhodnú polohu Lamaèa a
jeho dobré dopravné napojenie, rovnako ako peknú prírodu a
najmä šikovných a podnikavých obyvate¾ov. RNDr. D. Akantis:
Zále�í mi na tom, aby boli obèania spokojní so zimnou a letnou
údr�bou, ktorá sa nevykonávala v�dy tak, ako si to �elali obèa−
nia. Chceli by sme skrášli� Lamaè a jeho okolie − opravi� školské
ihriská a spolu s vlastníkmi lesa obnovi� zdevastované oddycho−
vé lúky tak, aby ich bolo mo�né vyu�íva� na šport a oddych.
Myslím si, �e aj z nášho malého rozpoètu sme schopní urobi�
veci, ktoré zlepšia kvalitu �ivota v Lamaèi. Napríklad zavies� inter−
net v kni�nici, vydlá�di� nové chodníky, umiestni� ïalšie lavièky,
vytvori� oddychovú zónu v areáli bývalej škôlky za bankou alebo
skrášli� Malokarpatské námestie. �ivot prináša denne nové prob−
lémy, ktoré nemusia by� záva�né, ale èasti obèanov mô�u zne−
príjemòova� �ivot. My sme tu na to, aby sme pomohli pri ich rie−
šení, preto vïaène privítame ka�dý podnet obèanov.

Mgr. D. Mehešová

Milí Lamaèania, dovo¾te, aby som sa Vám prihovoril prvýkrát v
tomto roku.  Lamaè má za sebou krušné chvíle zo zaèiatku roku, lebo
údr�ba komunikácií a chodníkov poèas prvých zimných mesiacov nás
stála ve¾ké úsilie, ako aj nemalé finanèné prostriedky. �ia¾, je len málo
¾udí, ktorí ocenenia vynalo�enú námahu, preto�e mno�stvo snehu,
ktoré v tomto roku napadlo, ako aj opakované po¾adovice, znepríjem−
òovali svojou intenzitou mnohým obyvate¾om �ivot. Za vyèlenené pros−
triedky na zimnú údr�bu sme sa však sna�ili zabezpeèi� èo najviac.
Spomeniem aj nieko¾ko vá�nych problémov, ktoré ve¾mi citlivo vníma−
jú mnohí obyvatelia Lamaèa. Valiaca sa voda namrzla na Zidinách do
takmer 40 cm vrstvy ¾adu. Podarilo sa ju odstráni� len s pou�itím �a�−
kých mechanizmov. V súvislosti s touto haváriou sme museli vybudova�
nové potrubie, ktoré odviedlo vodu popod cestu. Na Barine pretrváva−
jú problémy s potokom a umelým jazierkom, ktorý sa pri odmäku a
dlhotrvajúcich da�ïoch zaèal vylieva� zo svojho koryta. V spolupráci s
ochotnými poslancami a obyvate¾mi sa mi podarilo odstráni� naplave−
né preká�ky a postupne preèisti� koryto potoka tak, aby neohrozoval
okolie. Umelé jazierko má v tomto roku zvýšený prítok spodnej vody,
ktorý takisto spôsobuje pretekanie hladiny. Tieto problémy sme hava−
rijne odstraòovali v spolupráci s Mestským po�iarnym zborom hl.m. SR
Bratislavy, ale koncepène situáciu doriešime a� v priebehu tohto roka.

V januári sa mnohí spoluobèania s�a�ovali na opakované preru−
šenie dodávky elektrického prúdu v našej mestskej èasti. Podrobné
vysvetlenie situácie sme získali od Regionálnej  správy ZEZ. Vyplýva z
neho, �e predovšetkým štyri dlhotrvajúce prerušenia dodávky elektriny
zapríèinili technické poruchy na èastiach vedenia prvého káblového
úseku 22 kV èíslo 142 a 438, ktoré sú napájané z transformátorovej sta−
nice Podvornice. Regionálna správa ZEZ pris¾úbila, �e ešte poèas roka
2003 vymení prvú èas� káblového úseku, aby sa zabránilo ïalším záva�−
ným prerušeniam dodávky elektrického prúdu.

Pred novozvoleným miestnym zastupite¾stvom stoja vá�ne roz−
hodnutia, ktoré ovplyvnia ïalší rozvoj našej mestskej èasti.
Predovšetkým ide o dva najzáva�nejšie problémy, ktoré sa zastupite¾−
stvo zaviazalo rieši� vo volebnom programe na roky 2002−2006. Prvým
z nich je vyriešenie lokality Zeèák ako najproblematickejšej èasti
Lamaèa, ktorá nedá spáva� nielen majite¾om pozemkov, ale ani mne a
miestnym poslancom, preto�e chceme zodpovedne vytvori� podmien−
ky pre rýchle a perspektívne riešenie. Chcem zdôrazni�, �e toto riešenie
musí by� predovšetkým zodpovedné, nako¾ko ide o dedovizeò mno−
hých Lamaèanov. Postihol ich nielen bývalý re�im, ale aj �a�kopádne
rozhodovanie kompetentných pri vyèlenení územných rezerv a celkovej
dostavbe nemocnice Rázsochy. V tejto otázke je však prvoradým cie¾om
spolupráca s vhodným investorom, aby bol schopný vyrieši� odborné
problémy. Obyvatelia dotknutých oblastí sa pýtajú, akým spôsobom
chceme rieši� výstavbu komunikácií v zastavanej zóne. Tu treba otvore−
ne poveda�, �e MÈ BA−Lamaè nevlastní �iadne pozemky na Zeèáku a na
ich výkup nemá �iadne finanèné prostriedky. Na verejnos� prenikli
skreslené informácie o vyvlastòovaní pozemkov. Vôbec sa nezakladajú
na pravde a sú skôr zbytoèným vyvolávaním nepriaznivých vášní. Ich
úèelom je zabrzdi� vyriešenie nahromadených problémov. Chcem
dôrazne pripomenú�, �e plochy, ktorých sa výstavba komunikácií týka,

budú exaktne vyèlenené, aby bolo mo�né urèi� percentuálny podiel
zabraných plôch z pôvodných parciel. Citlivou otázkou je skutoènos�,
�e ka�dý majite¾ bude musie� vyèleni� z pôvodnej parcely èas� pozem−
ku na spoloèné komunikácie. Niekomu to mô�e pripada� nevýhodné,
treba si však uvedomi�, �e tým majitelia pozemkov získajú prístupové
mo�nosti, napojenie na in�inierske siete a zmenou funkèného vyu�itia
pozemkov aj mo�nos� stava�, ktorú súèasný stav územia nedovo¾uje. 

Druhou rozsiahlou problémovou oblas�ou je rekonštrukcia tepel−
ného hospodárstva v našej MÈ. Jej druhá etapa bola plánovaná na rok
2003. S prihliadnutím na technický stav objektov kotolní a potrebu
upresni� technické riešenie s podmienkou maximálneho zhospodárne−
nia výroby tepla rozhodlo v januári 2003 miestne zastupite¾stvo  o
odklade rekonštrukcie na budúci rok. K takému rozhodnutiu záva�ne
prispela aj okolnos�, �e MZ obdr�alo písomné potvrdenie o technickom
stave tepelných zariadení, ktoré sú schopné bezporuchovej prevádzky
minimálne dva roky. Celkovú záva�nos� problému zvyšuje aj skutoè−
nos�, �e cena tepla dramaticky narástla a jedine komplexným riešením
tepelného hospodárstva v spolupráci s odborníkmi mô�eme dosiahnu�
úsporu pri výrobe a distribúcii tepla. Zároveò chceme spolupracova� aj
pri osvetovej èinnosti, aby spoluobèania mali dostatok informácii ako
ekonomicky vyu�i� dodávané teplo, ako správne šetri�, ale samozrejme
nemrznú�. 

Náklady spojené s prevádzkou školy v tomto roku presahujú
dvojnásobok vyèlenených finanèných prostriedkov, a to hovorím len o
nákladoch na prevádzku budovy školy. Dlhodobo neriešené technické
problémy vo ve¾kej miere obmedzujú plynulý chod školy a sú vyèíslené
v základných po�iadavkách skoro na 1 milión Sk, nehovoriac o  tech−
nickom probléme plochej strechy. Jej rekonštrukcia bude stá� nieko¾ko
miliónov. V tomto smere oèakávame podporu a spoluprácu všetkých
rodièov detí, ktoré navštevujú našu ZŠ, ako aj rodièovského zdru�enia,
nako¾ko finanèné  prostriedky v takomto rozsahu nebude môc� vyèleni�
naša MÈ zo svojho rozpoètu. Škola sa nám všetkým  za  vyriešené prob−
lémy odvïaèí aj rados�ou. V blízkom èase sa v spolupráci s jej vedením
pokúsime vyrieši� mo�nos� otvorenia dvoch tried 1. roèníka, aby vyu−
èovací proces najmenších detí mohol prebieha� v menšom kolektíve. 

S prichádzajúcim obdobím jari bolo dobrým zvykom organizova�
v našej mestskej èasti brigády, zamerané na odstránenie neèistôt
nahromadených poèas zimných mesiacov. Dúfam, �e sa všetci opä� pri−
poja k výzve iniciovanej  miestnym úradom, aby sme svoje �ivotné pros−
tredie nielen chránili, ale aj zve¾aïovali. Ve¾kou pomocou v tomto
smere bude aj spolupráca s motoristami, aby nebránili mechanickému
vyèisteniu ulíc po zimnej údr�be. Jedno neodstavené vozidlo znemo�−
òuje èistenie skoro 30 m úseku komunikácie a následné ruèné èistenie
znamená ïalšiu zbytoènú komplikáciu ekonomického i technického
charakteru. 

Záverom by som sa chcel poïakova� všetkým spoluobèanom,
ktorí sa poèas zimného obdobia vzorne starali o chodníky a komuniká−
cie vo svojom okolí, lebo viem, �e pre mnohých, najmä starších spolu−
obèanov, z¾adovatená plocha predstavuje ve¾ké nebezpeèenstvo.

Teším sa na vaše ïalšie podnetné pripomienky.
Ing. Peter Šramko, starosta

Na jeseò minulého roka pribudli na uliciach Studenohorskej,
Heyrovského a Bakošovej k odpadovým nádobám aj kontajnery na
separovaný zber plastov. Pre obyvate¾ov rodinných domov, kde sa pra−
videlne pod¾a celoroèného harmonogramu zbierajú druhotné suroviny,
zber plastov nie je �iadnou novinkou. Nové nádoby si však zaslú�ia
našu bli�šiu pozornos�, aby aj obyvatelia Lamaèa, ktorí doteraz triedili
len papier, sklo a iný organický odpad, mohli efektívne vyèleòova� aj
odpadky z plastu bez obáv, �e ich uvedomelá èinnos� na ochranu �ivot−
ného prostredia vyjde nazmar. Kontajnery oznaèené �ltou farbou sú

urèené na zber pou�itých PET−fliaš z rôznych nealkoholických nápojov,
ktoré je potrebné vhadzova� èisté, stlaèené – kvôli úspore priestoru a
bez uzáverov. Pred vhodením do kontajnera treba tie� odstráni� z f¾aše
kvôli u¾ahèeniu separácie aj nálepku a plastový krú�ok z uzáveru. Do
nových plastových kontajnerov sa nezahadzujú plastové f¾aše (ani PET)
od konzumných a iných olejov, plastové fólie, ve¾mi zneèistené PET−
f¾aše a iné plastové nádoby, ako sú obaly zo šampónov, krémov, èistia−
cich prostriedkov, saponátov a iné kozmetické obaly.  Zber plastov v
Lamaèi zabezpeèuje firma OLO, a. s.

•  •  •  •   S T A R A J M E  S A  V I A C  O  � I V O T N É  P R O S T R E D I E   •  •  •  •
Od leta 2002 vstúpil do platnosti zákon è. 282/2002 Z. z., ktorým

sa upravujú niektoré podmienky dr�ania psov. Zákon ustanovuje, �e ak
pes zneèistí verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná
exkrementy bezprostredne odstráni�. Povinnos�ou obce je umiestni� na
miestach, kde je povolený
vo¾ný pohyb psov, vidite¾ne
oznaèené kontajnery na zhro−
ma�ïovanie organického
odpadu – exkrementov. S tým
súvisí aj povinnos� pravidelne
obsah kontajnerov odstraòo−
va�, èo tie� obec stojí nemalé
prostriedky. Problémy so zne−
èistením verejných plôch rieši
naša mestská èas� u� nieko¾−
ko rokov. K ich vyhroteniu
však prišlo poèas zimných
mesiacov 2002−2003, kedy
boli v lokalitách vyhradených
pre výbeh psov osadené nové
odpadové nádoby na psie
exkrementy. O ich pravidelné
èistenie dva razy do tý�dòa sa
stará spoloènos� A. S. A.
Slovakia s.r.o., avšak obyvate−
lia Lamaèa si ich „pomýlili“ s
malými nádobami na be�ný
odpad. Nové nádoby sú väèšie, zelenej farby a vidite¾ne oznaèené pik−
togramom. Vo vrchnej èasti je krytý priestor s dr�iakom, v ktorom sú k
dispozícii papierové vrecúška a lopatky s podrobným návodom na pou−
�itie na odstraòovanie neèistôt po psíkoch. �ia¾, svojmu pôvodnému
úèelu slú�ia len niektoré, na mnohých sa papierové vrecká neohrejú ani
deò, preto�e ich nezodpovední okoloidúci pou�ívajú na iné úèely, alebo
dokonca nové odpadové nádoby sabotujú a vrecká úmyselne nièia. V
tejto súvislosti je potrebné poveda�, �e všetko zlé trvá len doèasne, pre−
to�e takéto konanie bude ma� za následok zvýšenú kontrolu „psíèka−

rov“ a ich sankcionovanie. Nie je v záujme obce, aby sa situácia vyhro−
tila, na druhej strane oèakáva ústretový prístup od obyvate¾ov. V súèas−
nosti sú nádoby na psie exkrementy osadené na Heyrovského ul.,  pri
OD Lamaè, pri chodníku ved¾a školského dvora, pri parkovisku na
Malokarpatskom nám. a na Studenohorskej ul., v budúcnosti sa však
poèíta s ïalšími miestami. Je to urèite vecou zvyku, �e sa majitelia nau−
èia odstraòova� neèistoty po svojich miláèikoch. Boli by sme však radi,
keby si uvedomili, �e na verejných priestranstvách sa hrávajú malé deti,
a tie by sme nemali vystavova� nebezpeèenstvu zbytoèných ochorení. V
prípade, �e pri nádobách budú papierové vrecká doèasne chýba�, mô�u
si zodpovední majitelia psov vyzdvihnú� nové aj na MÚ BA−Lamaè, prí−
padne pou�i� vlastné. Hoci nie je povinnos�ou MÚ BA−Lamaè neobme−
dzene zabezpeèova� dopåòanie papierových vreciek a lopatiek, MÈ BA−
Lamaè sa rozhodla túto slu�bu obèanom poskytova� aj v budúcnosti.
Predstavuje však ïalšie finanèné výdavky, ku ktorým musia zodpoved−
ne pristúpi� aj tí, èo papierové vrecká zneu�ívajú na iné úèely. Touto
cestou by sme radi po�iadali všetkých u�ívate¾ov nádob o disciplinova−
nos�. Tie� by sme chceli poprosi� potenciálnych sponzorov na papiero−
vé vrecká, aby kontaktovali v prípade záujmu referát �ivotného pros−
tredia MÚ MÈ BA−Lamaè. Ïakujeme. (dm,mp,jo)

Dňa 17. 3. 2003 sa v čase oodd  8.00 ddoo  16.00 hh. usku-
toční čistenie miestnych komunikácií III. a IV. trie-
dy v MČ BA-Lamač. Prosíme všetkých motoristov,
predovšetkým parkujúcich na ul. Studenohorská,
Bakošova, Na barine a na parkovisku na Malok ar-
patskom námestí, aby preparkovali svoje motorové
vozidlá na komunikácie Podháj, Vrančovičova alebo
do areálu bývalých Zberných surovín na Stude-
nohorsk e j ulici,  prípadne aby v uv edenom čase
odviezli svoje automobily mimo MČ BA - Lamač.

V poslednom období sú obèania svedkami úprav regulovaných
cien elektrickej energie, plynu, vody a tepla. Reguláciou cien bol pove−
rený Úrad regulácie sie�ových odvetví, ktorý má za úlohu postupne
upravova� ceny tak, aby zodpovedali oprávnene vynalo�eným nákla−
dom a boli pripravené na cenovú liberalizáciu. Na cenovú reguláciu
však nemajú �iadny vplyv odberatelia. A tu je na mieste otázka, mô�u
sa vôbec bráni� zvyšujúcim sa cenám?
Riešenie je len jediné, a tým je ovplyv−
nenie spotreby tepla. Náklady na vyku−
rovanie sú vypoèítané ako súèin regulo−
vanej ceny a skutoènej spotreby tepla,
na ktorú majú rozhodujúci vplyv spot−
rebitelia. 

V minulom roku som na po�ia−
danie MÚ Bratislava − Lamaè doplnil
štúdiu vypracovanú ešte v roku 1999 o
koncepciu riešenia obnovy tepelného
hospodárstva v Lamaèi a objektov
zásobovaných teplom. Zo záverov tejto
koncepcie vyplynulo, �e systém tepelného hospodárstva, pozostávajúci
z 5−tich plynových kotolní, musí zvýši� efektívnos� výroby a distribúcie
tepla postupnou obnovou technologického zariadenia. 

Tepelné hospodárstvo v Lamaèi vykazovalo v Bratislave za
posledné roky najni�šiu cenu tepla a najvyššiu spotrebu. Bytové domy
boli realizované v stavebnej sústave BA NKS a majú rovnaké tepelno−
technické vlastnosti stavebných konštrukcií. V spotrebe tepla sú však
ve¾ké rozdiely. Ako príklad by som chcel uvies� rovnaké obytné domy
na Studenohorskej 61−63 a 37−39. Obytný dom 61−63 má mernú spot−
rebu tepla na vykurovanie 1 GJ/m2. Pri 3−izbovom byte to predstavuje
roènú spotrebu 67 GJ, èo je skoro dvojnásobok priemernej spotreby
tepla v SR. Ak boli v roku 2002 náklady na vykurovanie 3−izbového bytu

•  •  •  •  •  •  •   J E  M O � N É  U Š E T R I �  N A  T E P L E ?   •  •  •  •  •  •  •  •
22 780 Sk, z dôvodov zvýšenia cien v roku 2003 to u� bude 29 145 Sk.
Rovnaký dom na Studenohorskej 37−39 má roènú spotrebu tepla 42,5
GJ a náklady na vykurovanie sú v roku 2002 ni�šie o 8 330 Sk a v roku
2003 budú ni�šie o 10 655 Sk.

Urèite si polo�íte otázku, ako je to mo�né, keï sú domy rovna−
ké? Plati� o 1/3 ni�šie náklady je asi zaujímavé pre ka�dého. Vzápätí ale

nasledujú pochybnosti, nemrznú tam ¾udia v
bytoch? Urèite nie, mô�ete sa opýta� priamo ich u�í−
vate¾ov. Tento dom má ešte dokonca v spotrebe
tepla rezervu. Úsporné opatrenia boli realizované v
letnom období roku 2001, a tak sa úspory tepla pre−
mietli do celkovej spotreby tepla len v druhej polo−
vici roka. Nemyslite si ale, �e ide o zvláš� výnimoènú
stavbu − je to be�ný dom, v ktorom je hydraulicky
dobre vyvá�ený vykurovací systém, a ktorý sa svojou
spotrebou len blí�i k slovenskému priemeru.

Z poznatkov, ktoré som získal pri spracovaní
spomínanej koncepcie a pri zavádzaní úsporných
opatrení v niektorých objektoch v Lamaèi usudzu−

jem, �e je v prvom rade potrebné odstráni� zlé vykurovanie 1−izbových
bytov. Tie sú najslabším èlánkom celej vykurovacej sústavy. Trvalé s�a�−
nosti u�ívate¾ov 1−izbových bytov nútia dodávate¾a tepla k zvýšeniu
teploty vykurovacej vody, aby zabezpeèil po�adovanú teplotu. Ostatné
byty sú potom prekurované a nie je zriedkavos�ou, �e v niektorých
domácnostiach teploty dosahujú 25°C, ba i viac. Normatívna teplota
obytných miestností je 20−21,5°C. Nako¾ko sú ale radiátorové ventily v
mnohých prípadoch nefunkèné, zostáva jedinou mo�nos�ou prebytoè−
né teplo odvies� otvoreným oknom. Prekúrením o 5°C sa zvýši spotre−
ba paliva o 30 %, èo predstavuje u celého tepelného hospodárstva v
Lamaèi spotrebu zemného plynu za 7,5 milióna Sk roène.  Dovolím si
tvrdi�, �e ve¾ká èas� týchto peòazí vyletí von oknom.

Ak sa i vy rozhodujete zní�i� vo vašom dome spotrebu tepla,
mali by ste investova�. Nezaèínajte však s nákladným zateplením obvo−
dových múrov, ani s výmenou okien. Tieto opatrenia síce zni�ujú spot−
rebu tepla a zlepšujú tepelnú pohodu v bytoch, ale ich investièná
nároènos� je ve¾mi vysoká a nie je pre všetkých dostupná. Navyše vôbec
neodstraòujú príèiny zlého vykurovania, len ich zmieròujú. Ove¾a
výhodnejšie je investova� do opatrení na odstránenie pretrvávajúcich
nedostatkov vykurovacieho systému a regulácie teploty a spotreby
tepla v bytoch. Problémy je ale potrebné najprv správne diagnostiko−
va�. Len opatrenia s presne urèeným zámerom a jasným spôsobom
postupného financovania mô�u prinies� trvalé úspory tepla, z ktorých
potom mo�no financova� ïalšie plánované etapy.

Záverom môjho èlánku by som rád spomenul, �e sa v poslednom
období zaèali ako reakcie na zvyšovanie cien tepla prejavova� u mno−
hých vlastníkov domov a bytov tendencie odpájania sa od centrálnych
zdrojov tepla. K tomuto kroku vedie mnohých anomália v cenovom sys−
téme, pod¾a ktorej bola cena za zemný plyn pre ve¾koodberate¾a vyššia
ako pre maloodberate¾ov. Keï sa v budúcom roku pod¾a novej regulá−
cie opätovne zvýši cena zemného plynu pre domácnosti, bude finanè−
ne výhodnejšie zosta� v napojení na centrálny zdroj, ktorý pri ni�šej
cene plynu a dokonalejšom technologickom vybavení vyrobí teplo efek−
tívnejšie a lacnejšie ako malý zdroj. Pri zachovaní súèasnej spotreby
tepla v bytoch by maloodberatelia inštaláciou vlastného zdroja v dome
niè nezískali. Mnohé z úsporných opatrení som v Lamaèi navrhol a rea−
lizoval. Ako autorizovaný in�inier v odbore technického, technologic−
kého a energetického vybavenia stavieb a zdrojov tepla ponúkam všet−
kým záujemcom slu�by spojené s návrhom a realizáciou opatrení, ktoré
umo�nia zlepši� vykurovanie vo vašom dome, reguláciu teploty v byte,
zní�i� spotrebu tepla a náklady na vykurovanie.

Ing. Dušan Janáè
autorizovaný stavebný in�inier, tel.: 02/644 624 74
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ECHO Z Á K L A D N Á  Š K O L A  B O J U J E  S  N E D O S T A T K O M  P E Ò A Z Í

L A M A È A N I A  S V E T O V É H O  F O R M Á T U
Ïalšou osobnos�ou svetového roz−

meru, ktorú by sme vám radi predstavili
na stránkach Lamaèana  je univerzitný
profesor MUDr. Miroslav Mikulecký DrSc.,
ktorý �ije v Lamaèi u� od roku 1976.
Doteraz publikoval viac ako 800 vedec−
kých prác doma i v zahranièí a mnohé z
nich prinášajú nové vedecké poznatky.
Narodil sa v juhoèeskom mesteèku Orlík
nad Vltavou v roku 1927. Detstvo pre�il v
U�horode a klasické stredoškolské vzdela−
nie získal v Plzni. Ïalej študoval v Hradci
Králové a po promócii na Karlovej univer−
zite v Prahe nastúpil v roku 1953 vo
Vojenskej nemocnici v Bratislave, èím sa

mu splnil študentský sen. Na Lekárskej fakulte prednášal toxikoradioló−
giu, avšak od konca pä�desiatych rokov pôsobil ako internista. V rokoch
1981 – 89 bol prednostom I. internej kliniky vo Fakultnej nemocnici v

Bratislave a v posledných rokoch pôsobí v Ústave preventívnej a klinic−
kej medicíny.

Na zaèiatku svojej vedeckej kariéry opísal svetovo unikátnu formu
�ltaèky – Rotorov syndróm. Svoj záujem potom sústredil na ochorenia
peèene. V spolupráci so špièkovými slovenskými matematikmi – prof.
Hu�om, prof. Kubáèkom a prof. Komorníkom pou�íval pri vyhodnoco−
vaní matematické a štatistické metódy, ktoré ïalej šíril formou predná−
šok a uèebnicových textov. Kontakty so zahraniènou vedeckou obcou
mu priniesli mo�nosti hos�ovania v zahranièí.  Pôsobil v Národnom ústa−
ve zdravia USA vo Washingtone a viac ako rok sa venoval biometrike na
Univerzite štátu Qeensland v Austrálii. Prednášal na kongresoch v tak−
mer všetkých európskych štátoch, ako aj v Severnej a Ju�nej Amerike, V
Ázii a Austrálii. Posledné dve desa�roèia sa MUDr. M. Mikulecký DrSc.
orientuje na mo�né vplyvy kozmogeofyzikálneho prostredia na biosféru
a nadväzne na èloveka. Nadviazal na nedokonèené práce akademika L.
Dérera, ktorý objavil nie presne tý�dòové rytmy u èloveka, avšak tento
objav u� nestaèil rozpracova�. Závery tohto objavu dávajú mo�nos�
praktického vyu�itia napríklad pri prognózovaní vývoja epidemiologic−

kých situácií, ale uplatnenie nachádzajú aj v praktickej medicíne. Tieto
výskumy nemajú však niè spoloèné s astrológiou. V celosvetovom
meradle sa stále vo väèšej intenzite rozvíja jeho spolupráca s odborník−
mi v rôznych oblastiach medicíny, ako sú gastroenterológia, diabetoló−
gia, reumatológia, endokrinológia, imunológia, hepatológia, alebo kar−
diológia, ale aj v iných vedných odboroch, ako sú zoológia, botanika,
sociológia a dokonca všeobecné dejiny. 

Profesor M. Mikulecký je však všestranným èlovekom. Ako vnuk
juhoèeského ¾udového rezbára Jana Tesku, ktorý bol bratancom
Mikoláša Aleša, zdedil umelecké nadanie a od mladosti sa venuje kres−
leniu. Úspešne karikoval svojich gymnaziálnych spolu�iakov a neskôr aj
kolegov na klinike. Jeho slovanské korene a láska ku Slovensku ho vied−
li po absolutóriu aj z týchto dôvodov do Bratislavy. V èase, keï sa euró−
panstvo dostáva opä� do povedomia, mo�no len potvrdi�, �e MUDr. M.
Mikulecký DrSc., ktorý v minulom roku oslávil 75. narodeniny a 50.
výroèie nástupu na profesijnú kariéru, v�dy bol, v súèasnosti je a v�dy
zostane typickým Európanom. 

MUDr. Milan Slováèek
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Mgr. Zuzana Kelbelová, Anna Stráòavová, Mgr. Dagmar Vatolíková,
Anna Trtalová, Ing. Cecília Danišová.

Komisia pre školstvo, kultúru a vo¾ný èas: Predseda: Mgr.
Marta Janyšková. Èlenovia: JUDr. Júlia Ondrišová, Mária Pikulíková, Dp.
Rudolf Daòo, Ing. ¼ubomíra Klementisová, Marta Škovierová, Milada
Jan�ová, Doc. Ing. Štefan Bederka CSc., Mgr. Eduard Ferko, Mgr.
Katarína Vrbová, Marcela Kukumbergová, Marcel Priner, Anna
Marková, Valéria Haraslínová.

Komisia �ivotného prostredia a bezpeènosti: Predseda: Ing.
Daniel Valentoviè CSc..Èlenovia: Ondrej Hybký, Ing. Ján Denko, RNDr.
O¾ga Erdeliová, Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Viktória Sabová, RNDr.
Dušan Akantis, Peter Janota, Mgr. Ladislav Majerèík, Jiøí Urbánek, Dr.
Edita Karelová.

Redakèná rada èasopisu Lamaèan: Predsedníèka: JUDr. Júlia
Ondrišová. Zodpovedná redaktorka: Mgr. Dagmar Mehešová. Èleno−
via: Mgr. Terézia Sukopová, Mgr. Jozef Pauchly, Martin Šimoniè, PhDr.
Henrich Janus, Helena Wagnerová, Peter Šoula, Martin Andor, Mgr.
Eduard Ferko, Mgr. Marta Janyšková, Mgr. Zuzana Kelbelová, Ing.
Daniel Valentoviè CSc., Ing. Cecília Danišová, Ing. Kvetoslava
Ondrejíèková. (dm)

MIESTNA KNI�NICA LAMAÈ
Heyrovského 2, 841 03 Bratislava − Lamaè

tel.: 02/ 6478 1581, 6478 0065
Pondelok a stredu: 13.00 − 19.00 h
Utorok a štvrtok: 13.00 − 16.00 h

FARBY LAKY
MIEŠANIE FARIEB NA POÈKANIE

Pondelok − Piatok  7.00 − 18.00
Sobota                 7.00 − 12.00

Kempelenova 2

KARLOVA VES
tel./fax: 02/ 6542 1727, e−mail: parmal@parmal.sk

S týmto vystrihnutým kuponóm získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z¾avu

NNNNOOOOVVVVÉÉÉÉ     SSSSTTTTRRRRÁÁÁÁNNNNKKKKOOOOVVVVÉÉÉÉ     HHHHOOOODDDDIIIINNNNYYYY     MMMMÚÚÚÚ
www.lamac.sk    starosta@lamac.sk

Pondelok: 10.00–12.00 h, 13.00–17.00 h
Utorok: Nestránkový deò
Streda: 07.30–12.00 h, 13.00–16.30 h
Štvrtok: 08.00–11.00 h
Piatok: Nestránkový deò

Sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 35−3024−032/0200

Ve¾a vody pretieklo od èasu, kedy väèšina èitate¾ov nášho èasopisu
drala školské lavice a cez prestávky sa naháòala po šmyk¾avých chodbách
základnej školy. Mnohí sa urèite pamätajú na okenné parapety plné kvetín,
budovate¾ské nástenky alebo izby tradícií, ktoré dovolili aspoò na chví¾u
uvo¾ni� si myse¾ od �a�kého uèiva. Takmer všetci by však boli prekvapení,
keby zistili, ako málo sa za tie roky zmenilo. V ZŠ s MŠ na Malokarpatskom
nám. dodnes behajú deti po starom „linoleu“, ešte stále im koniec hodiny
ohlasuje starý zvonèek, len staré nástenky dnes �iaria �iackymi umeleckými
prácami. O tom, aké problémy trápia lamaèskú školu sme sa porozprávali s
novou pani riadite¾kou Mgr. Alenou Petákovou.

Aké sú Vaše prvé skúsenosti a dojmy na lamaèskej základnej škole?
S Lamaèom ma spájajú zaèiatky mojej pedagogickej praxe, ako aj najdlhšie
obdobie môjho pedagogického pôsobenia, ktoré som pre�ila práve v
Lamaèi. Aj táto okolnos� rozhodla, aby som sa uchádzala vo výberovom
konaní na miesto riadite¾ky Základnej školy s materskou školou na
Malokarpatskom nám., ktorou som sa stala od novembra roku 2002. Je to
zatia¾ krátke obdobie, no vedela som, �e ma èaká ve¾a práce. Lamaèská
základná škola je klasickou školou, výnimoènou práve pripojením materskej
školy do jedného právneho subjektu. Vy�iadali si to však okolnosti a èas
uká�e, èi sa spojenie osvedèí. Aké sú Vaše prvé skúsenosti s uèite¾ským zbo−
rom a èo je pod¾a Vás dôle�ité zmeni�, aby sa zvýšila kvalita vyuèovania?
Moje prvé skúsenosti s uèite¾ským zborom sú pozitívne. ¼udia sú ústretoví a
majú chu� pracova�. Nejaké zmeny však budú urèite potrebné. Kolektív bude
treba omladi�, ale èi sa omladením zvýši aj kvalita pedagogického procesu
�a�ko poveda�. V dnešnej dobe je vzh¾adom na platové podmienky v školstve
kvalitných pedagógov ve¾mi málo. Ko¾ko �iakov navštevuje ZŠ s MŠ na
Malokarpatskom námestí a aká je ich sociálna štruktúra? Základnú školu
navštevuje 313 �iakov a do materskej chodí 104 detí. Sociálne zázemie a
podmienky detí sú rôzne. Pri vytváraní databázy školy ma však ve¾mi pre−
kvapilo mno�stvo detí z rozvedených alebo neúplných rodín. Vyskytujú sa na
lamaèskej škole problémy so záškoláctvom a drogami? Záškoláctvo sa vysky−
tuje asi v takom rozsahu, ako na ka�dej základnej škole. Sú �iaci, ktorí
„nazbierajú“ nieko¾ko neospravedlnených hodín, ale to sú len také drobné
„úlety“ detí. S drogami priamo na škole problémy nemáme. Aká je úroveò
vzdelania lamaèských �iakov? Absolvujú bez problémov prijímacie pohovory
aj na stredné odborné školy a gymnáziá? Našim �iakom chýba zdravá cti�ia−
dostivos� a dravos�. Väèšinou sa uspokoja aj so slabšími výsledkami. V minu−
lom školskom roku boli prijatí a umiestnení na stredné školy všetci �iaci. Na
gymnázia prijali 23 �iakov – z toho boli 16 deviataci a 7 zo štvrtého roèníka.
Na SOŠ postúpilo tie� 23 �iakov, na uèilištia 6 �iakov a jeden �iak bol prijatý
z 8. roèníka na bilingválne gymnázium. V tomto školskom roku si �iaci podá−
vajú prihlášky preva�ne na gymnáziá, obchodné akadémie a stredné odbor−
né uèilištia. Traja sa hlásia na súkromné školy a dvaja na cirkevné. A� jede−
nás� �iakov ôsmeho roèníka chce ís� študova� na bilingválne gymnázium.

Situácia sa trocha zjednodušila, preto�e MŠ SR umo�nilo �iakom poda� si
dve prihlášky. Celkové poèty sa však vzh¾adom k tejto skutoènosti ešte zme−
nia a ako to všetko dopadne, uvidíme v júni. Aké máte prvé skúsenosti so
zlúèením základnej školy s materskou školou na Heyrovského ulici?
Spolupráca s materskou školou je ve¾mi dobrá. Kolektív je zohratý a práca
uèiteliek je na vysokej úrovni. Treba len dotiahnu� tzv. papierovú prácu súvi−
siacu s pripojením k základnej škole a trocha stmeli� kolektívy oboch škôl.
�ia¾, delimitácia majetku nie je ešte stále dokonèená a všetky delimitaèné
protokoly sú na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy. Aká je finanèná situácia
na lamaèskej škole, pokryje stanovený rozpoèet nevyhnutné personálne
výdavky a náklady na hospodársku èinnos�? Tok financií cez ministerstvo
školstva, cez mestský magistrát a miestny úrad je pre školu dos� zdåhavý. S
tým súvisí aj skutoènos�, �e sme
rozpoèet na nový rok ešte nedo−
stali. V roku 2002 si škola mohla
dovoli� z rozpoètu zaplati� len
nevyhnutné výdaje na prevádzku,
ako sú faktúry za elektrinu, plyn,
vodu, èistiace prostriedky a
podobne. Aj to sme prechádzali
do nového roku s dlhom 268.000
Sk za tepelnú energiu. Ak chce
škola zakúpi� uèebné pomôcky,
modernú techniku alebo necha�
nieèo opravi�, musí h¾ada� iné
zdroje – sponzorov. Získala lamaè−
ská škola mimorozpoètové zdroje
financovania, prípadne má mo�nosti na ich získanie v blízkej budúcnosti?
Najviac škole pomohol MÚ MÈ BA−Lamaè, ktorý financoval nevyhnutné
opravy. Podarilo sa nám získa� aj sponzorský príspevok na školskej Vianoènej
besiedke – od rodièov, ktorí prispeli dobrovo¾ným vstupným. Obèas škole
pomô�u aj ïalší individuálni sponzori z radov rodièov a nesmiem zabudnú�
ani na spoloènos� AKZENT MEDIA, ktorá okrem finanèného daru venovala
pre �iakov trièká a pre uèite¾ov nový kancelársky nábytok. Dúfam, �e sa
podarí presvedèi� všetkých rodièov, �e je na ïalšiu pomoc škole potrebné pri−
spie� aspoò malou èiastkou do fondu Rady rodièov. Veï v škole nefunguje
zvonèek, školský rozhlas, chýbajú mnohé uèebné pomôcky, nábytok v trie−
dach a vybavenie v herni školského klubu je zastarané. Bola by som ve¾mi
rada, keby sa škola v blízkej budúcnosti zapojila do projektu Infovek a zaèa−
la pracova� spolu s materskou školou na projekte Škola podporujúca zdra−
vie. Podobné aktivity pomô�u �iakom získa� nové vedomosti a celkovo zlep−
šia vyuèovacie prostredie v škole. Okrem toho v škole momentálne prebieha
aj projekt spolupráce s políciou a zapojili sme sa aj do projektu, ktorý nám
pomô�e získa� nové uèebné pomôcky − Poïme spolu, podporíme našu školu!

Plánujete sa podie¾a� na rekonštrukcii školského dvora a aká je Vaša pred−
stava o jeho ïalšom vyu�ití? Školský dvor potrebuje dôkladnú rekonštrukciu
– je potrebné obnovi� atletickú dráhu, vyrovna� trávnatú plochu v prostried−
ku dráhy a osadi� futbalové bránky, obnovi� doskoèisko na skok do dia¾ky,
na asfaltovej ploche nainštalova� basketbalové koše a volejbalové ståpy, a
tie� opravi� oplotenie tenisového ihriska a celého areálu. Výborné sú manti−
nely, vïaka ktorým vzniklo zimné klzisko, ktoré je ale vyu�ite¾né aj na iné
športy poèas celého roka. Páèi sa mi aj myšlienka miestneho úradu vybudo−
va� malú U−rampu. A v èom mô�e pomôc� škola? Finanène sa na takej roz−
siahlej investícii, �ia¾, podie¾a� nemô�eme. Ale do ka�dej práce na zve¾aïo−
vaní ihriska sa zapojíme a vyjdeme mestskej èasti v ústrety aj pri vyu�ívaní
ihrísk pre širšiu verejnos�. Tie� sa mô�eme stara� o kosenie trávnatých plôch.

Prenajíma škola priestory na záujmovú a športovú èinnos�
a o aké aktivity ide? Škola sa u� nieko¾ko rokov sna�í získa�
ïalšie financie prostredníctvom prenájmu niektorých prie−
storov. Prenajíma telocviène, triedy aj jedáleò nielen orga−
nizáciám, ale i fyzickým osobám na športovú, obchodnú,
prednáškovú èi inú spoloèenskú èinnos�. V škole sú záuj−
mové krú�ky – futbalový, bedmintonový a karate, ktoré
ponúkajú mo�nos� vyu�itia vo¾ného èasu našim �iakom,
preto im priestory ponúkame zdarma. Od februára zaèína
pracova� aj nový šachový krú�ok a v blízkom èase mo�no
pribudnú ïalšie, aby sa rozšírili mo�nosti pre deti. Aké zau−
jímavé výsledky dosiahli lamaèskí �iaci v minulom roku v
rôznych sú�a�iach a olympiádach na okresnej, prípadne
celomestskej úrovni? �iaci sa zapájajú najmä do sú�a�í
organizovaných Odborom školstva, mláde�e a telesnej kul−

túry, ako aj Ministerstvom školstva SR. Zúèastòujeme sa aj na sú�a�iach, v
ktorých je mo�nos� získa� zaujímavú odmenu pre školu. K najhodnotnejším
oceneniam patria 2. miesto v celoslovenskom kole recitaènej sú�a�e Ranená
breza, ktoré získala H. Luknárová a 2. miesto v okresnom kole olympiády v
anglickom jazyku, ktoré obsadil M. Jablonka. Ve¾mi dobre obstála naša škola
aj v športových sú�a�iach na okresnej úrovni. Získali sme 1. miesto vo vybí−
janej dievèat a dve 2. miesta – v basketbale a halovom futbale chlapcov. V
minulom roku sa 5 �iaci úspešne zapojili do matematickej olympiády, 2 �iaci
boli úspešní v biologickej olympiáde, 15 �iakov s výbornými výsledkami
vyriešilo otázky z geologickej, nemeckej a fyzikálnej olympiády a 8 �iakov sa
úspešne zapojilo do pytagoriády. V tomto školskom roku získali naši �iaci 4.
miesto v okresnom kole olympiády v matematike a P. Herman sa nedávno
umiestnil na 1. mieste v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Celá
škola sa aktívne zapojila aj do sú�a�e v zbere papiera, v ktorom sme sa
umiestnili na 2. mieste v rámci celej Bratislavy. Darovací úèet ZŠ s MŠ na
Malokarpatskom nám. 1: VÚB, a.s. è.ú.: 163 445 9651 / 0200

Zhovárala sa Mgr. D. Mehešová

K I N O  L A M A È
8. 3. GURU, VB/USA 18.00 h,  20.00 h  

22. 3. DNES NEUMIERAJ, USA 18.00 h,  20.00 h  
5. 4. BOMBA KŠEFT, USA 18.00 h,  20.00 h

19. 4. PÁN PRSTEÒOV / DVE VE�E, USA         18.00 h

MZ na svojom ustanovujúcom
zasadnutí a v mesiaci január 2003

� zobralo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy
MÈ BA−Lamaè a hl. mesta SR Bratislavy,
� konštatovalo, �e novozvolený starosta MÈ Ing. Peter Šramko
zlo�il zákonom predpísaný s¾ub starostu a �e zvolení poslanci
MZ: RNDr. D. Akantis, J. Daniš, Mgr. M. Janyšková, Mgr. O.
Keltošová, Ing. ¼. Luèeniè, Ing. J. Mrva, Mgr. Ing. R. Olekšák, Ing.
K. Ondrejíèková, JUDr. J. Ondrišová, M. Pikulíková a Ing. D.
Valentoviè CSc. zlo�ili predpísaný s¾ub poslanca,
� zriadilo miestnu radu a komisie miestneho zastupite¾stva:
Komisiu financií a hospodárskej stratégie, Komisiu podnikate¾−
ských aktivít, cestovného ruchu a dopravy, Komisiu výstavby,
územného rozvoja a regionálnej politiky, Komisiu pre veci sociál−
ne, zdravotnícke a bytové, Komisiu pre školstvo, kultúru a vo¾ný
èas, Komisiu bezpeènosti a �ivotného prostredia,
� zvolilo za zástupcu starostu RNDr. D. Akantisa a za èlenov
miestnej rady: RNDr. D. Akantisa, Ing. ¼. Luèenièa, Ing. K.
Ondrejíèkovú, Ing. D. Valentovièa CSc. a Ing. J. Mrvu, ako aj
predsedov a èlenov odborných komisií MZ,
� schválilo Mgr. Ing. R. Olekšáka ako zástupcu MÈ v obchodnej
spoloènosti MEVA−L s.r.o. s majetkovou úèas�ou MÈ,
� schválilo J. Daniša ako zástupcu MÈ v obchodnej spoloènosti
DUSPAMA s.r.o. s majetkovou úèas�ou MÈ,
� ulo�ilo predsedom komisií predlo�i� na najbli�šie zasadnutie
MZ aktuálnu náplò èinnosti komisií,
� schválilo plán zasadnutí MR a MZ MÈ BA−Lamaè na rok 2003, nasle−
dujúce zasadnutia MZ: 10.4., 29.5., 3.7., 14.8., 25.9., 6.11., 18.12.,
� schválilo odmeòovací poriadok upravujúci odmeòovanie
zástupcu starostu, poslancov MZ a obèanov – odborníkov pôso−
biacich v odborných komisiách MZ,
� schválilo zmenu Organizaèného poriadku samosprávy MÈ BA−
Lamaè v zmysle zaèlenenia novozriadených komisií MZ,
� ulo�ilo aktualizova�, prepracova� a vyhotovi� úplné znenie
návrhu Organizaèného poriadku Miestneho úradu MÈ BA−Lamaè
do aprílového zasadnutia MZ,
� ulo�ilo predlo�i� poslancom MZ aktuálny Organizaèný poria−
dok s platovým zaradením pracovníkov MÚ MÈ BA−Lamaè ako aj
pracovníkov vykonávajúcich prácu pre MÚ na základe zmluvy,
� schválilo vyhlásenie výberového konania na funkciu miestne−
ho kontrolóra v znení pripomienok s termínom 5.3. a urèilo za
èlenov výberovej komisie Mgr. O. Keltošovú, M. Pikulíkovú, Ing.
K. Ondrejíèkovú, Ing. J. Mrvu, J. Daniša a JUDr. J. Ondrišovú,
zároveò poverilo starostu MÈ BA−Lamaè vyhlási� výberové kona−
nie na obsadenie miesta miestny kontrolór a predlo�ením zozna−
mu uchádzaèov na mimoriadnom zasadnutí MZ 6.3.,
� schválilo rekonštrukciu strechy MÚ MÈ BA−Lamaè formou
nadstavby budovy a ulo�ilo príslušným komisiám MZ, aby prero−
kovali technické a ekonomické podmienky projektu realizácie
tejto nadstavby a zároveò poverilo starostu MÈ BA−Lamaè zve−
rejni� vypracované podmienky a zorganizova� výberové konania
na investora a dodávate¾a nadstavby pod¾a Obchodného zákon−
níka po odsúhlasení podmienok na zasadnutí MZ,
� schválilo zakúpenie gará�ového státia v objekte obytného
domu na Heyrovského ul. 1 od spoloènosti IKORES Slovakia s.r.o.
za nadobúdaciu cenu 174 000 Sk pre úèely parkovania osobných
automobilov vo vlastníctve MÈ BA−Lamaè,
� ulo�ilo pripravi� harmonogram postupu prác pre vypracova−
nie komplexného zhodnotenia technických a ekonomických
alternatív rekonštrukcie TTZ v Lamaèi s ich ekonomickým dopa−
dom na efektívnos� tepelného hospodárstva, pripravi� plán osve−
tových informácií, ktoré zvýšia informovanos� o aktívnom uplat−
òovaní zní�enia spotreby tepla v bytových jednotkách, a tak
vytvori� lepšie podmienky pre objektívne spracovanie projektov
nevyhnutnej obnovy tepelného hospodárstva v MÈ BA−Lamaè.
Zároveò poverilo štatutárneho zástupcu MÈ BA−Lamaè v spoloè−
nosti MEVA−L s.r.o., aby presadil uskutoènenie realizovate¾ných
technických riešení v zmysle záverov dopracovanej štúdie TH –
Lamaè Ing. D. Janáèa, ako aj zabezpeèi� financovanie prípravy
štúdie realizovate¾nosti a financovania z prevádzkových pros−
triedkov, prípadne zo zisku spoloènosti MEVA−L s.r.o.
� schválilo program priorít MZ MÈ BA−Lamaè na volebné obdo−
bie 2002 − 2006 v znení pripomienok.                              (dm)

Hlavné ciele MZ MÈ BA−Lamaè na volebné obdobie 2002−
2006: (1) Aktívne pôsobi� pri získavaní mimorozpoètových zdrojov z
podporných fondov na realizáciu zámerov volebného programu. (2)
Modernizova� tepelné  hospodárstvo v MÈ BA−Lamaè. (3) Pokraèova� v
budovaní kanalizácie, plynofikácie a ïalšej technickej infraštruktúry. (4)
Pokraèova� v komplexnom budovaní statickej dopravy (parkovania, gará−
�ovania) v súèinnosti s Magistrátom hl. m. SR BA a Dopravným inšpek−
torátom BA IV. (5) Projektovo, investiène a realizaène dorieši� zónu Nový
Lamaè (Zeèák, Kamenáre,  Rázsochy, Zlatá hora, Zelená hora), na ktorú je
vydané zadanie pre urbanistickú štúdiu. (6) Rozšíri� cintorín v MÈ BA−
Lamaè  v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR BA a spol. Marianum − poh−
rebníctvo mesta BA. (7) Zvyšova� kvalitu �ivota všetkých obèanov.

Ïalšie úlohy: (1) Zlepši� podmienky pre ochranu �ivotného pros−
tredia v Lamaèi. (2) Zvýši� bezpeènos� obèanov Lamaèa. (3) Usilova� sa o
zverenie mestských pozemkov do správy našej mestskej èasti. (4)
Intenzívnejšie udr�iava� zverené komunikácie, chodníky a verejné plochy.
(5) Opravi� školské ihriská pre mláde� a športujúcu verejnos�. (6)
Poskytova� dávky sociálnej pomoci seniorom a obèanom Lamaèa v núdzi.
(7) Podporova� bytovú výstavbu vrátane výstavby nájomných bytov. (8)
Vypracova� potrebné kroky na zrušenie pamiatkovej zóny Starý Lamaè.
(9) Urbanisticky a architektonicky dotvori� a skultivova� centrum Lamaèa
− Malokarp. nám. vo väzbe na vytvorenie oddychovej zóny Vranèovièova
ul. (10) Spolupracova� pri dotváraní lesoparku na oddychovú zónu. (11)
Zavies� miestny rozhlas v Lamaèi. (12) Zavies� internet do MK Lamaè a
zriadi� poèítaèovú študovòu. (13) Poskytova� aktuálne informácie pros−
tredníctvom lamaèskej internetovej stránky a èasopisu Lamaèan. (14)
Intenzívne podporova� záujem a vzdelávanie obèanov v oblasti separo−
vaného odpadu v MÈ BA−Lamaè. (15) Vytvori� podmienky pre vznik cen−
tier vo¾ného èasu. (16) Podporova� realizáciu vzdelávacieho projektu
Infovek na ZŠ s MŠ Malokarp. nám.1. (17) Podporova� spoloèenský �ivot
v Lamaèi organizovaním kultúrnych podujatí. (18) Zabezpeèova� funkènú
prevádzku kina Lamaè a organizovanie pravidelných film. predstavení.

poslanci MZ BA−Lamaè

ZZZZOOOO    ����IIIIVVVVOOOOTTTTAAAA    ZZZZAAAA    ŠŠŠŠKKKKOOOOLLLLSSSSKKKKOOOOUUUU    LLLLAAAAVVVVIIIICCCCOOOOUUUU
Základná škola s materskou školou na Malokarpatskom nám. 1 sa

zapojila do projektu Komunitnej nadácie Bratislava „Poïme spolu, pod−
poríme našu školu!“ Tento projekt je zameraný na finanènú podporu
bratislavských škôl, ktoré sa sna�ia získa� prostriedky od svojich býva−
lých �iakov, rodièov a priate¾ov školy. Najúspešnejšia škola má navyše
mo�nos� vyhra� prémiu 100 000 Sk. Lamaèská škola sa dlho dr�ala na
1. mieste, avšak v súèasnosti je u� na 4. pozícii. Prosíme všetkých, ktorí
mô�u pomôc� de�om získa� nové uèebné pomôcky, aby prispeli na
konto v CITIBANK (Slovakia), a.s. è.ú.: 1100 920 503/8130, VS: (IÈO
školy) 36 071 013. V súèasnosti je suma na tomto konte 6 700 Sk.
Prosíme, podporte myšlienku darovania a školu, ktorú ste navštevovali
a ktorá nevyhnutne potrebuje Vašu pomoc. Sú�a� trvá do 30.4.2003 a
o jej výsledkoch Vás budeme informova�.

ROZPORUPLNÝ RASPUTIN
Keï som sa v posledný januárový štvrtok blí�ila k zastávke MHD

na Vranèovièovej ulici, u� z dia¾ky som videla �ivo diskutujúci hlúèik
svojich slávnostne obleèených detí – �iakov 9. roèníka ZŠ s MŠ na
Malokarpatskom nám. 1. Ich debata sa toèila okolo hlavného bodu
veèernej vychádzky, návštevy baletného predstavenia Slovenského
národného divadla Rasputin. V rámci pravidelných návštev umeleckých
predstavení si èlovek ani neuvedomí, aké dôle�ité sú pre deti spoloèen−
ské udalosti, kde sa na chví¾u stávajú dospelými, kde mô�u dopria� vo¾−
nos� svojmu šarmu a galantnosti. Nejeden otec èi matka by sa dokáza−
li dlho kocha� poh¾adom na svoje ratolesti, na ich mlados� a krásu, s
ktorou vstupujú do �ivota. Divadlo bolo poèas prvého popremiérového
predstavenia tohto baletu v choreografii Jána Ïurovèíka, ku ktorému
hudbu zlo�il Henrich Leško, úplne preplnené. Nikomu však nepreká�a−
lo, �e �iaci nesedávajú na najlepších miestach... Veï dôle�ité bolo
zúèastni� sa, a rozporná osobnos� ruského mnícha ešte dlho vzbudzo−
vala nové otázky v mysliach �iakov. A tí dokázali aspoò na chví¾u zabud−
nú� na svoje problémy a s uká�kovou eleganciou predviedli, ako sa
správa� na dôstojnom mieste, akým naše národné divadlo urèite je. Aj
dobré meno �iakov lamaèskej školy znamená úspešnú reprezentáciu
našej mestskej èasti. Ïakujem vám, bola som na vás všetkých pyšná. 

Mgr. Marta Janyšková 

Mestská èas� Bratislava–Lamaè ponúka
mo�nos� nadstavby budovy Miestneho
úradu Lamaè na Heyrovského ul. 2 v
Bratislave. Záujemcovia – investori mô�u
predlo�i� ideový návrh vyu�itia priestorov
nadstavby na nebytové – kancelárske
alebo bytové úèely s ponukou finanèného
alebo nefinanèného protiplnenia za pos−
kytnuté priestory na MÚ MÈ BA−Lamaè,
Heyrovského 2, 841 03 Bratislava,
tel.: 02/ 6478 0065, 6478 1581, e−mail:
starosta@lamac.sk do 7. 3. 2003. Mestská
èas� Bratislava − Lamaè si vyhradzuje právo
neprija� �iadnu ponuku.

MLADÁ RODINA KÚPI
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TTEELL..::  00990055  446644  883399

•  N E P L A Ť T E  P O K U T U !  •
Vykonať celoplošnú deratizáciu všetkým

vlastníkom pozemkov a nehnuteľností 2 x ročne
(apríl, október) ukladá VZN hlavného mesta SR

Bratislavy č. 10/2002 zo dňa 19. 09. 2002.
Za nesplnenie tejto povinnosti môže primátor mesta
a starosta mestskej časti udeliť právnickým osobám
pokutu až do výšky 200.000 Sk. Týchto starostí Vás

zbaví autorizovaná firma EKOPLUS, člen
Cechu DDD, tel.: 0903 721 494, 0903 462 420.

*  J A Z Y K O V É  K U R Z Y  *
• angličtina • nemčina •

v kine Lamač (1. poschodie)
II. semester začína 24. februára 2003.

Informácie na tel.: 0903 433 604


