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starostove starosti
Milí Lamaèania,
je tu èas dovoleniek, no nedá sa úplne odpúta� od ka�doden−
ných povinností. 
Hneï v úvode by som rád poïakoval všetkým našim obyvate¾om
za peknú úèas� na referende o vstupe do EÚ. V rámci Bratislavy
sme toti� obsadili pekné tretie miesto. Ve¾kou pozitívnou zme−
nou za uplynulé obdobie je nový duch v našej škole, ktorého
tvorcom je nová pani riadite¾ka. Prajem jej i touto cestou ve¾a
elánu, sily a aby vytrvala v úsilí zmeni� dlhodobo nemenné.
Nádherný športový deò svojou pestros�ou oslovil nielen zúèast−
nených �iakov, ale o tomto podujatí sa pochvalne vyjadrilo aj
mnoho rodièov. Škola nás stojí ve¾a námahy a úsilia, ale investí−
cie vlo�ené do vzdelania sa nám isto nikdy nestratia.
Úrad bude aj poèas leta zabezpeèova� všetky Vaše po�iadavky.
Musím však podotknú�, �e na našom MÚ nemáme zdvojené
funkcie a preto Vás prosím o istú toleranciu v rýchlosti riešenia
Vašich po�iadaviek poèas dovoleniek. Keï hovorím o dovolen−
kách, v škole, škôlke ale aj na ulici dostávam mno�stvo otázok
k uzatvoreniu nášho kúpaliska. Mô�em Vás ubezpeèi�, �e robí−
me všetko preto, aby oprava trvala èo najkratšie. Rokujeme s
kompetentnými a vôbec sa neuva�uje o jeho zrušení
Za posledné dva mesiace pribudla jedna z dôle�itých kompe−
tencií na náš úrad. Je to prenesená kompetencia štátnej správy
v oblasti stavebného zákona. Spolu s MÈ Karlova Ves a
Dúbravkou sme vytvorili spoloènú stavebnú úradovòu, prièom
zodpovednos� za vydávanie stavebných povolení je v kompe−
tencii príslušnej MÈ. Verím, �e ka�dý, kto bude potrebova� v
tomto smere pomoc, ju u nás dostane − a to v po�adovanej kva−
lite a v èo najkratšom èase. 
Nemálo úsilia sme venovali poriadku. Je mi však nad slnko jas−
nejšie, �e nás toho ešte ve¾a èaká. Ale tak, ako v predchádza−
júcich príspevkoch na tému „poriadok“ je potrebné otvorene
poveda�, �e je to zále�itos� nás všetkých. Verím, �e všetci bude−
me ma� pocit zodpovednosti a nebudeme musie� ihneï po
vyèistení naháòa� po zemi nové odpadky. Oprava ciest a chod−
níkov po tvrdej zime bola vykonaná vo ve¾kom rozsahu. Niekde
je však potrebné ešte dotiahnu� detaily. Ïalšie opravy sa vyko−
najú len vtedy, ak nedôjde k ïalšiemu èerpaniu peòazí z tejto
polo�ky na inú údr�bu.
Èo sa týka kanalizácie na Rajtákovej ulici, u� máme stavebné
povolenie. V tejto fáze máme plné ruky práce so zabezpeèova−
ním spolufinancovania, nako¾ko projekt v celom objeme je nad
naše finanèné mo�nosti. Poèas letných prázdnin strojovo i
ruène opätovne doèistíme cesty a chodníky v starom Lamaèi,
ako aj na sídlisku. 
V najbli�šom èase sa vykonajú ïalšie drobné úpravy na námes−
tí, pribudnú nové prevádzky
pre skvalitnenie ponuky. Je
potrebné si ale uvedomi�, �e
spokojnos� musí by� oboj−
stranná, lebo podnikatelia
to v tomto prostredí nemajú
¾ahké. Dr�ím palce aj im,
aby ponúkali taký sorti−
ment, ktorý je �iadaný a za
také ceny, aby sa dobre pre−
dával.
Všetkým Vám prajem prí−
jemné pre�itie dovoleniek.
Školákom �elám pestré vyu−
�itie prázdnin, rodièom a
starým rodièom ve¾a radosti
zo svojich ratolestí.

Peter Šramko, starosta 

nový prednosta
Na návrh starostu menovalo Miestne zastupite¾stvo 11. júna do
funkcie prednostu MÚ Lamaè Mgr. Branislava Masára, ktorý na
tunajšom miestnom úrade pôsobí od roku 2001.
Bezprostredne po tomto oznámení starostom kolektívu úradu,
som sa s novým prednostom porozprával.
Boli ste prekvapený ponukou starostu? Èo prvé dojmy?
Starostov návrh a podporu poslancov si vá�im, zaväzuje ma k
snahe o dobré fungovanie úradu. 
Ktoré najdôle�itejšie úlohy prejdú z ramien starostu na tie Vaše?
Najmä organizaèné úlohy súvisiace s realizáciou zámerov
schválených orgánmi lamaèskej samosprávy (starosta, miestne
zastupite¾stvo) a riadením miestneho úradu.
Èím by ste chceli prekvapi�, èo nové pripravujete?
Mojou úlohou nebude pripravova� prekvapenia, ale zabezpeèi�
riadny chod úradu, komunikáciu a spoluprácu medzi oddele−
niami tak, aby sa priebe�ne plnili jednak priority tohto posla−
neckého zboru, jednak be�né operatívne úlohy.
Doteraz ste boli vedúcim Organizaèno−právneho a majet−
kového oddelenia. Ako budete zvláda� novú pozíciu, keï
Váš nástupca je zatia¾ v nedoh¾adne?
Bude toho chví¾u viac, no verím, �e tento rok sa úrad personál−
ne stabilizuje a od budúceho roka pôjdu veci hladšie.
Ste Lamaèan? Ako vnímate túto mestskú èas�?
Lamaèan nie som, �ijem v Dúbravke... no Lamaè sa mi ve¾mi
páèi. Je to výborné miesto na bývanie, a keï�e je to z Dúbravky
iba na skok, èasto chodíme s rodinkou na výlety na Kaèín, alebo
len tak na prechádzky po tomto nádhernom prostredí.
Ferdinand Èuperka

leto na Rosnièke
Správa telovýchovných a rekreaèných zariadení Bratislava  sa
spolu s Miestnym úradom dohodli, �e vzh¾adom na uzatvorené
kúpalisko v Lamaèi budú môc� všetky lamaèské deti do 15
rokov desa�−krát zadarmo navštívi� kúpalisko Rosnièka v
Dúbravke. Oddelenie kultúry a športu  pri MÚ vydalo 500 pre−
ukazov na základe zoznamov, ktoré pripravili pedagógovia
lamaèských materských a základných škôl. De�úrence, ktoré
chodia do školy mimo Lamaèa si budú môc� po predlo�ení
dokladu, �e v Lamaèi majú trvalý pobyt (napr. obèiansky preu−
kaz rodièov) vyzdvihnú� preukazy v miestnej kni�nici.
STaRZ a MU Lamaè �elajú krásne leto a veria, �e realizáciou
tohto projektu aspoò trochu zmiernia boles� nad �alostným
stavom lamaèského kúpaliska.
Ferdinand Èuperka

Bratislava pohorela
Ako u�  tradiène, aj tento rok  bolo koncom mája na našom
námestí spoloèné cvièenie „15 minút pre seba a svoje mesto“ v
rámci Medzinárodného vyzývacieho športového dòa Challenge
Day. Precvièovanie zabezpeèoval športový klub Goju kai karate,
ktorý si pozval
aj Freddieho
Aysi. Zacvièi� si
prišli všetky
deti zo ZŠ aj
MŠ, ich peda−
gógovia, pra−
covníci MÚ,
pár rodièov a
n á h o d n ý c h
okoloidúcich.
Bratislava (427
tisíc obyvate¾ov) sú�a�ila s èínskym mestom Macau (440 tisíc
obyvate¾ov). Bratislavèania sú pod¾a výsledkov dvakrát lenivejší,
ako Èíòania. V Macau sa toti� zúèastnilo takmer 39 percent
obyvate¾ov, v našom meste si zacvièilo iba 19 percent,  èo je
výsledok prinajlepšom alarmujúci!
Hudba v Lamaèi však bola perfektná a nálada − samozrejme
tie�. Kto nebol, mô�e ¾utova�.
Mária „Bo�ka“ Pikulíková

školský rok je za nami
Ka�dá organizácia má svoje bilanèné obdobia. Pre školu je to
záver školského roka. Tu sú výsledky.
�iaci sa zapojili do viacerých sú�a�í organizovaných
Ministerstvom školstva. K najhodnotnejším umiestneniam patrí
2. miesto v Bratislave v zbere papiera, 3. miesto v Krajskom kole
(KK) olympiády AJ – Peter Herman,  2. miesto v KK  v rétorike –
Štúrov Zvolen Simone Koèišovej, 2. miesto v Okresnom kole
(OK) v rétorike – Štúrov Zvolen – Martin Jablonka,  2. miesto v
OK Hviezdoslavovho Kubína − Paulína Ko�uchová a 3.miesto v
OK tej istej sú�a�e − Iveta Gregušová , 1.miesto v OK sú�a�e
Slávik Slovenska −Soòa Berníková,  3. miesto v tej istej sú�a�i −
Simona Koèišová,  1. miesto v OK Pytagoriády − Pavol Fillo, 2.
miesto v OK Batkováckej environsú�a�i – Veronika Dichtlerová,
3. miesto na majstrovstvách  okresu v plávaní− Martin Mrva, 3.
miesto v plaveckej štafete v OK, 3. miesto v okrese vo vybíjanej. 
�iaci pracovali v nieko¾kých športových krú�koch a získali krás−
ne výsledky v sú�a�iach organizovaných v rámci Bratislavy,
Slovenska a sveta. Naši karatisti získali svetové ocenenia
(Andrea Klementisová titul majsterky sveta a 1. miesto v karate
na majstrovstvách Slovenska). Bedmintonisti získali popredné
umiestnenia v rámci Bratislavy (Juraj Vacháleka 1.miesto, Linda
Poláková 2. miesto, Nina Kleèková  2. miesto a dru�stvo 1.
miesto v sú�a�i dru�stiev). Na škole pracuje ešte futbalový a
tenisový krú�ok, ktorých významnejšie umiestnenia ešte len
èakajú. 
Tento školský rok sa nám podarilo zorganizova� ve¾a zaujíma−
vých kultúrnych, spoloèenských i športových podujatí.
Zorganizovali sme Vianoènú besiedku a kultúrny program ku
Dòu matiek. Školský klub zorganizoval karneval. Naši �iaci
spolupracovali s Penziónom a Domovom dôchodcov. Krásnou
spoloènou aktivitou rodièov materskej a základnej školy bol
Športový deò zorganizovaný ku dòu deti. Tento otvorili svojím
vystúpením ma�oretky, ktoré nás pozvali na  trávnaté ihrisko.
Nasledovala spoloèná rozcvièka, ktorú predcvièovala cvièite¾ka
aerobiku. Ïalej nasledovali rôzne disciplíny – trojnohý beh, ská−
kanie vo vreci, preká�kový beh, hod na kôš, triafanie na cie¾,
skok z miesta, skákanie na švihadle, skok do dia¾ky.  Sú�a�ilo sa
aj vo volejbale, basketbale, futbale, vybíjanej. Do sú�a�í sa
zapájali aj rodièia, pani uèite¾ka a pán starosta, ktorí vytvorili
rekord v skákaní cez švihadlo. Deti boli odmenené sladkos�ami
a d�úsmi. 
Významnou aktivitou školy bolo zapojenie sa do projektu
Komunitnej nadácie Poïme spolu, podporíme našu školu,
ktorá bola zameraná na získanie èo najväèšieho mno�stva
financií na jedného �iaka ako sponzorského príspevku. Nám sa
podarilo zozbiera� 123 tisíc Sk, èím sme získali šieste miesto a
výhru od City Bank 10 tisíc Sk. Tieto peniaze budú pou�ité na
vybudovanie poèítaèovej uèebne a zakúpenie  uèebných pomô−
cok potrebných pre �iakov školy. Touto cestou by som sa chce−
la poïakova� všetkým, ktorí prispeli nejakou èiastkou k nášmu
úspechu – poslancom miestneho zastupite¾stva, ktorí venovali
svoje odmeny na tento úèel, rodièom �iakov našej školy i
materskej školy, firmám Akzent media, Danubia Invest a
Garant. 
V budúcom školskom roku  v rámci projektu Infovek bude
vybudovaná základná uèebòa informatiky a škola bude pripo−
jená na internet a �iaci budú na vyuèovacích hodinách vyu�íva�
poèítaèové výukové programy. Uèebòa Infoveku bude �iakom
sprístupnená aj v popoludòajších hodinách. Do projektu sa
chystáme zapoji� aj deti materskej školy. V rámci uèebných plá−
nov �iaci 1.a� 4. roèníkov majú povinné vyuèovanie Aj, kde
pripravujeme novú koncepciu vyuèovania zjednotenú s precho−
dom na II. stupeò. 5. a� 7.roèník majú rozšírené vyuèovanie Aj
a Nj. Škola realizuje projekt Škola podporujúca zdravie ako
prvý prípravný rok pred zaradením do medzinárodnej siete škôl
podporujúcich zdravie. Pre �iakov 5.roèníka sa sna�íme získa�
zapojenie do projektu Junior Ba�a achievement, v ktorom sa
deti nauèia v praxi podnikaniu. Aby sme realizovali projekt pot−
rebujeme nájs� konzultanta z radov rodièov alebo verejnosti. V
škole bude umiestnená miestna kni�nica a muzeálna zbierka
starej školy.
Všetci urèite viete o finanènom nedostatku v školstve. Naša
škola má takisto nemalé finanèné problémy. Aby sme na alar−
mujúcu situáciu upozornili, koncom šk. roku sme sa zapojili do
celoštátneho štrajku zamestnancov na základných a mater−
ských školách. Chýbajú peniaze na prevádzku i na platy zamest−
nancov. Sna�íme sa rôznymi spôsobmi zapláta� diery. S èistia−
cimi prostriedkami nám pomohla firma Velvana, kopírovací
stroj nám darovala firma Kontura Canon, nábytok nám darova−
la firma Akzent média a Ministerstvo financií, pán Obuch opra−
vil školský rozhlas, firma SOHOware opravila školský zvonèek,
rada rodièov zaplatila montá� bezpeènostného zariadenia a
osvetlenia budovy školy, koberce do školského klubu, �alúzie
do uèebne hudobnej výchovy a výukové videokazety na ché−
miu. Rodièia v jednotlivých triedach sa sna�ia zútulni� prostre−
die �iakom a to ma¾ovkou, montá�ou �alúzii, zakúpením kober−
cov. Mo�no som všetkých nevymenovala, ale všetkým patrí
naša úprimná vïaka.
Škola potrebuje akúko¾vek pomoc a ak si na nás Lamaèania
spomeniete, vopred Vám ïakujem. Je to pre naše deti, na ich
výchovu a investícia do nich sa nám v�dy vráti.
Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

nový kontrolór
Ing. Jána Kubièku, ktorý sa po mesiaci vzdal funkcie Miestneho
kontrolóra, vystriedal 22. mája 2003 na horúcom kresle Mgr.
Ladislav Majerèík. Tu sú jeho slová.
Èo obnáša by� kontrolórom?
Kontrolova� finanèné toky v rámci MÚ. Zároveò budem vyba−
vova� s�a�nosti, podnety a petície obèanov tejto miestnej èasti,
ako aj plni� úlohy, ktorými ma poverí Miestne zastupite¾stvo
V akom stave ste prebrali agendu?
Zatia¾ sa v tejto agende orientujem a to, v akom je stave, práve
zis�ujem.
Boli ste prekvapený, �e vám poslanci dali dôveru?
Nebol.
Preèo?
Myslím si, �e som poslancov o svojej predstave riešenia úloh v
tejto oblasti dokázal presvedèi�.
Máte strach?
Nemám, skôr rešpekt.
Ferdinand Èuperka

viac hláv, viac rozumu
Názov tohto odseku som nezvolil náhodne, le� celkom úèelovo,
milí Lamaèania!
Od tohto èísla by som mal toti� zabezpeèova� chod èasopisu a
redaktorské èinnosti. Celkom sa teším, lebo túto èas� Bratislavy
mám rád. Nu� a tak som si povedal, �e mám reálnu príle�itos�
aspoò troškou prispie�. Veï tak, ako èoko¾vek na Zemeguli,
v�dy sa dá vylepši� èistota na chodníkoch, v�dy sa dá viac
usmieva�, viac sa rozèu¾ova�, v�dy sa dá nieèo podpori�, v�dy sa
dá èoko¾vek hani� a v�dy sa dá prinies� nieèo nové, do predo−
všetkým, VÁŠHO èasopisu. A je jasné, �e viac hláv, viac nápa−
dov. Do redakcie máte otvorené dvere a ak budete ma� na srdci
èoko¾vek, èím by sa, pod¾a Vás, dalo po¾udšti� naše prostredie,
volajte, meilujte, píšte. Budem naozaj rád, keï mi poviete, èo
by sa Vám v „Lamaèanovi“ páèilo, ako by sa dal osvie�i�, èím
novým obohati� a naopak, èo je pod¾a Vás „suché“ a� zbytoè−
né. Skrátka – privítam, keï sa vyjadríte. �ivot ukazuje, �e nie
v�dy všetko prejde, le� bez vetra sa ani lístok nepohne a �e tam,
kde je vô¾a, je aj cesta.
Prajem Vám vysmiate leto, kopec síl a optimizmu. Ten potre−
bujeme všetci.

Ferdinand Èuperka, šéfredaktor
kontakt: 02/ 6478 0065,  cuperka@lamac.sk 

A ihneï prvý názor Ing. Petra Malíka: dvojmesaèný interval
vydávania „Lamaèana“ pova�ujem za nedostatoèný. Stráca sa
operatívnos� a aktuálnos� informácií o udalostiach v Lamaèi.
Odporúèam skráti� periodicitu vydávania na mesaènú a v rámci
mo�nosti rozšíri� aj jeho rozsah. Je potrebné sa èastejšie zaobe−
ra� otázkami èistoty a ochrany zelene v obci a menovite na síd−
lisku, ako aj ochranou prírody v našom okolí. O tom, �e v
Lamaèi máme šikovné deti, niet pochýb. Aby sa mohli prezen−
tova�, navrhujem vymedzi� v èasopise samostatnú a pravidelnú
rubriku, kde by škôlkári MŠ i �iaci ZŠ uverejòovali vlastné prvo−
tiny v podobe básnièiek a drobnej prózy.

poslanci na koberci
Po komunálnych vo¾bách v minulom roku zastupujú Lamaèanov
¾udia, ktorí mandát získali na základe dobrých skúseností s prácou
pre verejnos�. Medzi nimi je poslanec MZ a predseda Komisie
výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky Ing. ¼udovít
Luèeniè. Zasadzuje sa o zve¾aïovanie Lamaèa a vyhladzovanie
škaredých vrások po nedokonèenej výstavbe nemocnice
Rázsochy. Poslankyòa MZ a predsedníèka Komisie pre školstvo,
kultúru a vo¾ný èas Mgr. Marta Janyšková sa u� celé roky venu−
je záujmovo−umeleckej èinnosti lamaèských detí, z ktorých aj
vïaka nej vyrastajú nové talenty.. 
Ktoré výsledky vám priniesli najväèší pocit uspokojenia?
M. Janyšková: Najradšej mám prácu s de�mi a vo všeobecnosti
v�dy, keï sú ¾udia spokojní. To ostatné nech radšej posúdia druhí.
¼. Luèeniè: Musím sa vráti� do neïalekej minulosti, do rokov
1994 − 98, kedy som bol prvýkrát zvolený ako nezávislý poslanec
do MZ. Vtedy som sa stal predsedom Komisie financovania a
správy majetku. Na privítanie sme dostali pozdrav z magistrátu,
vo forme preradenia Lamaèa medzi ve¾ké MÈ. Vo finanènom
vyjadrení to znamenalo zní�enie príjmovej èasti rozpoètu o 5 mil.
Sk roène (pokles z 13 na 8 mil. Sk). Vtedy väèšina z nezávislých
poslancov nemala �iadne skúsenosti s touto prácou, èo bolo
mo�no aj malou výhodou, lebo sme nezaèali narieka� a vyhovára�
sa. Zaèali sme tvrdo pracova� a okrem iných aktivít sme hlavne
vybudovali kanalizáciu na Zhorínskej ulici a polo�ili sme základy
pre vybudovanie kanalizácie na Segnároch v ïalšom volebnom
období. Všetka naša vtedajšia èinnos� sa nám darila uskutoèòova�
tak, aby sme majetok Lamaèa neza�a�ili �iadnymi hypotékami ani
úvermi. Chcem podotknú�, �e sme boli takí „grandi“, ktorí vyhlá−
sili moratórium na zvyšovanie daní z nehnute¾nosti na celé voleb−
né obdobie. Uvedomovali sme si toti�, �e zvyšovanie príjmovej
èasti rozpoètu zvýšeným výberom daní od ¾udí doká�e hocikto, na
to nemusí ma� ani školy ani skúsenosti. My sme sa však rozhodli
tento deficit nahradi� hlavne podnikate¾skou èinnos�ou. Teraz keï
si na toto obdobie spomínam, neviem èi mám pocit uspokojenia,
ale s urèitos�ou mô�em poveda�, �e dobrý pocit mám.
Prináša vám poslanecké kreslo mo�nos� jednoduchšie dosiah−
nu� ciele, o ktoré usilujete?
M. Janyšková: Samozrejme. Veï by� poslancom prináša aj isté
právomoci a mo�nosti rozhodovania, za ktoré si však musím nies�
zodpovednos�. 
¼. Luèeniè: Ciele ktoré sme si dali sa nedosahujú jednoducho.
Odpoviem opaène – presadzova� záujmy obèanov Lamaèa a
dosahova� ciele, ktoré sme si vytýèili vo vo¾bách sa bez mandátu
dosahujú ove¾a �a�šie.
Ktorú úlohu prijatého volebného programu je pod¾a vás pot−
rebné vyrieši� prioritne ku prospechu všetkých Lamaèanov?
M. Janyšková: Zaujímam sa najmä o rozvoj kultúry a športu, hoci
viem, �e z tohto sa dnes ¾udia nenajedia. Napriek tomu som pre−
svedèená, �e v tejto hektickej a nároènej dobe si pri našich podu−
jatiach mô�u ¾udia oddýchnu�, zrelaxova� a zblí�i� sa. Kultúra a
šport si pod¾a mòa zasluhuje rovnocenné miesto v ka�dodennom
�ivote èloveka. Toto u� dávno pochopili vo vyspelých krajinách aj
v súvislosti s ekonomikou, do ktorej sa oplatí investova�, lebo v
koneènom dôsledku je prevencia ducha a tela stále lacnejšia.
¼. Luèeniè: Je ve¾mi �a�ko uprednostni� ktorúko¾vek z prijatých
úloh pre volebné obdobie 2002−2006, èi u� je to budovanie kana−
lizácie, ïalšej plynofikácie, modernizácia tepelného hospodár−
stva, projektové a investièné riešenie zóny Nový Lamaè a ïalšie
úlohy z oblasti sociálnych slu�ieb, kultúry a športu. Všetky tieto
úlohy však zastrešuje tá prierezová, ktorá súvisí zo všetkými ostat−
nými a to je získavanie mimorozpoètových zdrojov hlavne z pod−
porných fondov na realizáciu zámerov volebného programu.
Treba v tejto súvislosti zodpovedne poveda� obèanom Lamaèa, �e
v prípade neúspešného plnenia tejto úlohy je zbytoèné s¾ubova�
akéko¾vek aktivity nad rámec základných funkcií, ktoré plní mest−
ská èas� Lamaè.
Kto �ije v Lamaèi, �ije takmer na kraji lesa. Ako sa staviate k
otázke zahustenia výstavby v sídliskovej èasti, prípadne
nových stavieb v èasti rodinných domov?
M. Janyšková: Túto oblas� by som radšej nechala na posúdenie
tým, ktorí sú v tomto smere odborníkmi. Samozrejme, �e nie som
za výstavbu bez koncepcie.
¼. Luèeniè: V otázke zahustenia výstavby na sídlisku som skeptic−
ký, nako¾ko sa pod¾a mòa, u� doterajšou èinnos�ou vyèerpali skoro
všetky mo�nosti zahus�ovania. Naopak som ve¾kým zástancom
rodinnej zástavby na všetkých vhodných prelukách a taktie� rekon−
štrukcií starších rodinných domov, ako aj asanácií hygienicky a sta−
ticky nevhodných domov a výstavbou nových na uvolnených
pozemkoch v rámci regulatívov, ktoré vypracuje príslušná komisia.
Lamaè je MÈ s ve¾mi malým rozpoètom. Aké sú mo�nosti na
ïalšie získanie finanèných prostriedkov na stavebné, ale aj
kultúrno−športové aktivity? 
M. Janyšková: Dúfam, �e èasom sa nám podarí získa� nejaké
financie z euro fondov. V tejto chvíli je to ve¾mi nároèná, ale aj
zásadná otázka, na ktorú však v tejto chvíli nedoká�e odpoveda�
asi nikto
¼. Luèeniè: Tie mo�nosti sú hlavne v získavaní podporných fon−
dov, èi u� z domácich alebo zahranièných zdrojov a v podnikate¾−
skej èinnosti MÈ Lamaè. Ïalšími zaujímavými zdrojmi by mohli
by� sponzorské dary od takých subjektov, ktorým vytvoríme vhod−
né podmienky na podnikanie.
Pracujete v komisiách pri lamaèskom MZ. Èo vás najviac zau−
jalo a aké úlohy riešia lamaèskí odborníci v týchto orgánoch?
M. Janyšková: Myslím si, �e by som mohla svojou troškou pri−
spie� k rozvoju nášho Lamaèa. Problémov je v�dy a všade ve¾mi
ve¾a, ale my sme poslanci od toho, aby sme ich riešili a nezata�o−
vali tým ¾udí, pokým to nie je nevyhnutné. Napokon naša èinnos�
a práca je verejná a ¾udia, ktorí majú záujem rieši� konkrétne veci,
poprípade majú alternatívy, ¾ahko si nás vyh¾adajú.
¼. Luèeniè: Mám tu èes� riadi� Komisiu výstavby, územného roz−
voja a regionálnej politiky. Úlohy, ktoré riešime sú postavené v
dvoch rovinách a to operatívnej a strategickej. V operatívnej sa
zaoberáme �iados�ami našich spoluobèanov, hlavne z oblasti sta−
vebnej a investiènej individuálnej èinnosti. V strategickej oblasti
riešime mo�nosti rozvoja lokalít ako je tzv. Lamaèská brána,
Zeèák, Kamenáre, Rázsochy, Zlatá hora, Zelená hora, ïalej sa
zaoberáme koncepciou riešenia centrálnej èasti starého Lamaèa –
Vranèovièová ulica v prepojení na sídlisko a Malokarpatské nám.
Zaoberáme sa mo�nos�ami ïalšej výstavby kanalizácie a ostatnej
infraštruktúry v Lamaèi. V rámci regionálnej politiky spolupracu−
jeme so susednými regiónmi.
Po posledných komunálnych vo¾bách ste si mo�no dali osob−
né predsavzatie, �e vyriešite niektorý z dlhodobých problé−
mov v našej MÈ. Ak áno, aké?
M. Janyšková: Samozrejme, �e som si dala predsavzatie, ale
nechcem o òom hovori�. Ak sa mi aspoò daèo z neho podarí rea−
lizova�, verím, �e si to Lamaèania všimnú.

(pokraèovanie na druhej strane)

vydáva Miestny úrad
Bratislava − Lamaè

v spolupráci
s firmou FUXO
náklad 3 500 ks

sponzori tohto èísla
Reštaurácia Na Vàšku

Parmal spol. s r.o.

farské pastoraèné centrum
Hoci Lamaè má pomerne nový kostol, nie tak dávno slávil 50.
výr. posviacky, budova fary si pamätá stároèia. V blízkosti kos−
tola však vyrástla nová budova, avšak u� nielen fary ako bytu
pre kòaza, ale Farského pastoraèného centra (FPC). Po�iadala
som preto správcu fary vdp. Rudolfa Daòa, aby pre všetkých
obyvate¾ov Lamaèa povedal pár slov o tejto stavbe.
Èo viedlo k výstavbe nového FPC, kedy sa zaèalo s výstav−
bou a kedy bola ukonèená? FPC a Farský úrad v Lamaèi je
novou cirkevnou budovou v našej mestskej èasti. Dôvodom
výstavby boli nevyhovujúce priestory a podmienky v starej
budove fary, ktorá slú�ila po mnohé roky svojmu úèelu a teraz
v nej rozvíja èinnos� Charitatívne zdru�enie v Lamaèi. Nové pas−
toraèné centrum sme postavili z vôle farníkov i na základe �ela−
nia Arcibiskupského úradu našej diecézy. S jej výstavbou sme
zaèali v októbri 1998. V júni 2002 bola vysvätená vdp. Jánom
Formánkom, dekanom mesta Bratislavy.
Z akých prostriedkov bolo FPC postavené? Výstavba zaèala a
pokraèovala z prostriedkov Cirkvi na základe reštitúcie cirkev−
ných pozemkov, na ktoré výrazne prispievali lamaèskí obèania
predchádzajúcich storoèí, zo štedrých darov súèasných farníkov
a z dotácií súèasných podnikate¾ov a sponzorov. Lamaèská far−
nos� nie je zadå�ená.
Na aké úèely slú�i stavba? Budova od svojho otvorenia plní via−
ceré funkcie pre rozvíjanie nábo�enskej viery i spoloèenského �ivo−
ta. Sú v nej priestory pre farskú administratívu, archiváciu a litur−
gicko−technické vybavenie farnosti a bývanie správcu farnosti.
Na èo slú�ia spoloèenské priestory? V spoloèenských priesto−
roch centra sa uskutoèòujú nácviky detského speváckeho
zboru, speváckeho zboru dospelých, dvoch mláde�níckych
hudobných skupín, ïalej prednášky a tématické besedy, kate−
chézy pre birmovancov a �iakov. Uskutoènili sa tu aj promócie,
krstiny, kar, oslavy narodenín, ale aj karnevaly pre škôlkárov i
školákov s rodièmi i dospelých. Ïalšie priestory na poschodiach
slú�ia ako návštevné priestory, pre tábory a duchovné obnovy
detí a mláde�e z Lamaèa i celého Slovenska, tý�denné stretnu−
tia detí, mláde�e, mladých man�elských párov, alebo aj na noc−
¾ah pre kòazov, ktorí navštívia Bratislavu. Deti si tu organizujú
veèierky a diskotéky, bola i silvestrovská a katarínska zábava.
Ako mo�no vyu�i� okolie FPC? Okolie centra poskytuje mo�−
nosti pre odpoèinok, šport, posedenie a rekreáciu. Je zatrávne−
né, vysadené sú mladé stromèeky, nechýbajú kvety. Deti s
mamièkami zaèínajú prichádza� do èistého a tichého priestoru
farskej záhrady. Deti sa tu mô�u hra� s loptou, skáka�, beha� v
chránenom a bezpeènom tichom prostredí. Mladí radi sedia v
prírode a opekajú na rošte. Na novom trávniku budú malé
bránky pre futbal a sie� na volejbal. 
Aký je stav budovy FPC v súèasnosti? Èo sa ešte plánuje vo
FPC v budúcnosti? Farské centrum ešte nie je dokonèené.
Priestory v suteréne èakajú na investície. Teraz má prednos�
oprava farského kostola. Veríme, �e postupne zrealizujeme
dostavbu novej fary i opravu kostola. Naši obèania majú vo
Farskom centre aj naïalej dvere otvorené pre všetky iniciatívy
na širokom základe dobra pre deti, mladých i starých obyvate−
¾ov našej miestnej èasti. Najnovšie sa rozbehnú v centre rela−
xaèné cvièenia pri hudbe pre staršie �eny. Ve¾mi silnou motivá−
ciou v �ivote Farského centra v Lamaèi je naše úsilie zbli�ova�
¾udí, vymaòova� z uzavretosti v individualizme súèasného spô−
sobu �ivota na sídliskách, úsilie ponúknu� pestrú paletu mo�−
ností pre osobné stretnutie s Bohom a s ¾uïmi.
Ïakujem vdp. Rudolfovi Daòovi, správcovi lamaèskej farnosti,
�e obyvate¾om Lamaèa priblí�il FPC a jeho prínos pre duchov−
né, ale i spoloèenské povznesenie našej mestskej èasti. Spolu s
kostolom, ktorého ve�a sa tie� onedlho obnoví, budú obe stav−
by patri� k dôstojným dominantám Lamaèa. Ïakujeme mu aj za
to, �e hlavne on niesol celú �archu starostí s výstavbou FPC. Iste
bude aj jemu u¾ahèením v jeho pastoraènej práci.
Cecília Danišová
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Pondelok − Piatok 7.00 − 18.00
Sobota         7.00 − 12.00

Kempelenova 2

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

S týmto vystrihnutým kuponóm získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z¾avu
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www.lamac.sk  starosta@lamac.sk
pondelok 10.00–12.00 h   13.00–17.00 h
streda 07.30–12.00 h   13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
utorok, piatok nestránkové dni

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

Miestneho zastupite¾stva MÈ BA − Lamaè 
máj −  jún 2003
� schválilo predlo�ený Rozpoèet MÈ BA−Lamaè na rok 2003
� ulo�ilo zverejni� návrh Závereèného úètu MÈ za rok 2002 na
úradnej tabuli miestneho úradu
� schválilo zmenu Organizaèného poriadku samosprávy MÈ BA−
Lamaè nasledovne: Na èele miestneho úradu je prednosta miestne−
ho úradu, ktorého na návrh starostu na dobu neurèitú vymenúva a
odvoláva MZ. Prednosta za svoju èinnos� zodpovedá starostovi.
� schválilo predlo�ený návrh VZN è. 1/2003 o podmienkach evi−
dovania a dr�ania psov na území MÈ BA−Lamaè 
� schva¾uje realizáciu ideového návrhu nadstavby MÚ pod¾a
ponuky predlo�enej firmou Energetické centrum Bratislava, s.r.o.
� schválilo prenájom èasti pozemku parc. è. 610/14 o výmere
181m2 Martinovi Pipovi
� zrušilo uznesenie MZ è. 107/2002 zo dòa 26.09.2002, v ktorom
MZ schválilo okam�itý odpredaj èasti pozemku, parc. è. 481,
ostatná plocha o výmere 1400 m2, k. ú. Lamaè p. Dr. Zoltánovi
Šajbenovi za cenu 1.000,− Sk/m2

� schválilo realizáciu projektu „Leto 2003 na Rosnièke“ s kalku−
lovanými nákladmi max. 100. 000,− Sk, ktoré budú na finanèné
zabezpeèenie projektu vyèlenené z rezervného fondu MÈ
� schválilo prenájom nebytových priestorov v Kine Lamaè na
Malokarpatskom nám. Tatra banke a.s., za úèelom zriadenia a pre−
vádzkovania bankomatu, vo výmere nevyhnutnej na dosiahnutie
úèelu prenájmu, na dobu neurèitú, za nájomné 12.000,− Sk roène,
� zrušilo uznesenie MZ è. 46/IV/ 2003 z 10.04.2003  vo veci spol.
IKORES Slovakia s.r.o., výstavba bytových domov na Heyrovského
ul. a schválilo prenájom èasti pozemku p.è. 553/19, ostatná plo−
cha, v èasti o výmere 46 m2 − diel 1, èasti pozemku p.è. 553/1,
ostatná plocha, v èasti o výmere 2.587 m2 − diel 3, pod¾a geo−
metrického plánu è. 3/2003 Ing. Petra Urcikána, oba v k.ú. Lamaè,
zapísané na liste vlastníctva è. 2468, spoloènosti IKORES Slovakia
s.r.o., na dobu urèitú do 31.12.2003 za nájomné 500,− Sk/m2,
splatné do 30 dní od podpísania zmluvy
1. schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predme−
tom bude záväzok MÈ BA−Lamaè preda� spoloènosti IKORES
Slovakia s.r.o. za kúpnu cenu 1.500,−Sk/m2 èasti pozemku p.è.
553/19, ostatná plocha, v èasti o výmere 46 m2 − diel 1, èasti
pozemku p.è. 553/1, ostatná plocha, v èasti o výmere 2.587 m2 −
diel 3, pod¾a geometrického plánu è. 3/2003 Ing. Petra Urcikána,
oba v k.ú. Lamaè, zapísané na liste vlastníctva è. 2468, a to naj−
neskôr do 60 dní po úhrade nájomného.
2. schválilo predaj èasti pozemku p.è. 553/19, ostatná plocha, v
èasti o výmere 46 m2 − diel 1, èasti pozemku p.è. 553/1, ostatná
plocha, v èasti o výmere 2.587 m2 − diel 3, pod¾a geometrického
plánu è. 3/2003 Ing. Petra Urcikána vyhotoveného dòa 28.1.2003,
oba v k.ú. Lamaè, zapísané na liste vlastníctva è. 2468 spol. IKO−
RES Slovakia s.r.o. za kúpnu cenu 1.500,− Sk/m2;
3. v prípade zverenia pozemku p.è. 554, zastavaná plocha o
výmere 608 m2 v k.ú. Lamaè, do správy mestskej èasti Bratislava
Lamaè prenájom a následný predaj pozemku p.è. 554 spoloènos−
ti IKORES Slovakia s.r.o. za rovnakých podmienok ako sú uvedené
v bodoch 1); 2) a 3) tohto uznesenia vo vz�ahu k pozemkom p.è.
553/19 a p.è. 553/1;
4. schválilo kúpu pozemkov p.è. 550/2, p.è. 550/3, zastavané plo−
chy a èasti pozemku p.è. 553/2, ostatné plochy, všetky v k.ú.
Lamaè, spolu o rozlohe 598 m2 od spoloènosti IKORES Slovakia
s.r.o. za kúpnu cenu 500,− Sk/m2.
spracovali Dagmar Mehešová a Ferdinand Èuperka

telegraficky
V rámci spolupráce medzi MÚ a firmou Sabena sport sú do 30.
septembra pre lamaèské deti  k dispozícii TENISOVÉ KURTY
v areáli Sabena v týchto èasoch:
pondelok, streda od 14 − 16 hod.
piatok, sobota od 14 − 15 hod.
Podmienkou je tenisová obuv na antuku a športové obleèenie. Je
potrebné sa prihlási� osobne u správcu kurtov. V uvedených
èasoch sú kurty pre deti grátis.

Aby si aj širšia športová lamaèská verejnos� mohla zacvièi�, Špor−
tová hala Na barine po dohode s MÚ dáva k dispozícii nasledov−
né termíny: 
streda od 18 − 20 hod.
sobota od 12 – 14 hod.
Vstup je vo¾ný. Ale POZOR – naboso!

Smelé mravèeky je názov letného prázdninového projektu so
športovým zameraním formou denného tábora pre deti od 7 do
13 rokov v športovej hale Lamaè. Ide o tý�dòové bloky zhruba 25
èlenných skupín v termínoch od 7. do 11. a od 14. do 18. júla.
Ïalej od 18. do 22. a od 25. do 28. augusta. Poèas tý�dòového
bloku sa deti nauèia rôzne gymnastické prvky, zahrajú sa pri
pohybových hrách a sú�a�iach, pôjdu na prechádzky do okolia.
Program a vedenie majú na starosti vzdelaní pedagógovia.
Jedným z  cie¾ov tejto akcie je poskytnú�  mo�nos� športového
vy�itia aj pre deti zo sociálne slabších rodín. Preto je cena za tý�−
dòový tábor podstatne ni�šia. Ide o èiastku 120,− Sk/deò, v ktorej
je zahrnutá  starostlivos� od 8−mej do 17−tej hodiny spolu so stra−
vou, na ktorú prispieva MÚ Lamaè. Kontakt: Viera Boleèková,
0902 324511, viera111@netscape.net

Z dôvodu školských prázdnin bude poèas leta KINO zatvorené.
Filmový klub Dúha od júla prestáva do konca roka premieta� z
organizaèných dôvodov v Asociácii slovenských filmových klubov.

Poïme spolu, podporíme našu školu – je názov projektu, ktorý
od zaèiatku októbra 2002 do konca apríla tohto roku zorganizo−
vala Komunitná nadácia Bratislava na podporu myšlienky darova−
nia. Do akcie sa zapojilo 20 bratislavských základných škôl, ktoré
sa sna�ili získa� financie na vopred zvolený úèel (športové potre−
by, poèítaèové vybavenie, uèebné pomôcky atï.) Školy medzi
sebou zápolili o èo najlepšie umiestnenie. Poradie urèila výška
zozbieranej sumy v priemere na jedného �iaka. 9 najúspešnejších
škôl si na slávnostnom vyhodnotení 21. mája rozdelilo odmenu
300 tisíc korún, ktoré venovala  Citibank.  Prvé miesto získala ZŠ
na Zlatohorskej s priemerom na �iaka 1.029,− Sk. Na druhom
mieste sa umiestnila ZŠ na Hálkovej (837,− Sk), na tre�om ZŠ
Tupolevova (695,− Sk). Celková suma, ktorá sa podarila školám
vyzbiera� prekroèila 1.200.000 korún.
Daniela Danihelová

Miestna kni�nica bude od 7. júla do 31. augusta zatvorená,
preto�e sa s�ahuje do budovy ZŠ na Malokarpatskom nám. Knihy
si mô�ete vypo�ièa� do 3. júla.

upozornenie
Pohrebníctvo Marianum upozoròuje, �e v súlade so Všeobecným
záväzným nariadením (VZN 1/1997 v znení VZN 1/2001 z 18.1.
2001) dòom 4. 9. 2003 zanikajú u�ívacie práva hrobových miest
na lamaèskom cintoríne tým osobám, ktoré ešte nezaplatili za
obnovu u�ívacieho práva a hrobové miesto nie je riadne udr�ia−
vané. Tí, ktorí si našli na hroboch oznam o nezaplatení a hrobo−
vé miesto chcú naïalej udr�iava� sú povinní pohrebníctvu
Marianum do 4. septembra platbu uhradi�. Po uplynutí tohto ter−
mínu bez vykonania nápravy zaniká prepo�ièanie u�ívacieho
práva hrobového miesta.
Mo�no, �e Vám príde vhod sobota 12. júla, kedy bude pracovník
Marianum−u poplatky osobne vybera� priamo na cintoríne medzi
8 – 12 hodinou.

(poslanci na koberci, pokraèovanie)
¼. Luèeniè: Mô�em jednoznaène odpoveda�, �e je to náš „zakliaty
Zeèák“. Otvorene poviem, �e keï som prijímal kandidatúru na poslan−
ca, toto bola moja prioritná motivácia. V minulosti sa urobilo ve¾a chýb
a je naèase, aby sa tento problém postavil z hlavy na nohy. V rokoch
1996−98 sme nechali vypracova� Územnú štúdiu pre katastrálne územie
Lamaè. Zámerne sme z tejto štúdie vynechali územie Zeèák, ktoré v tom
èase nebolo majetko−právne vysporiadané a èakali sme na vysporiada−
nie majetkoprávnych vz�ahov, a to z toho dôvodu, �e o tomto území
by mali v prvom rade rozhodova� vlastníci pozemkov. V súèasnosti sa
javí by� tento problém vyjasnený. Jedným z najväèších vlastníkov je
obec − Bratislava. (Zeèáková lúka, plocha na tretích vàškoch, bývalé
po¾né cesty atï.) Záverom predošlého volebného obdobia vyèlenilo MZ
prostriedky na spracovanie urbanistickej štúdie. V apríli ´03 novozvole−
né MZ prijalo na návrh našej komisie postupnos� krokov riešenia tejto
problematiky. Dovolím si tieto kroky volne interpretova�: 1. zverenie
obecných pozemkov do správy mestskej èasti Lamaè; 2. zistenie vlast−
níckej štruktúry a jej zakreslenie do máp; 3. podrobná realitná èinnos�
vo vz�ahu k vlastníkom nielen formou ankety, ale aj osobnými konzul−
táciami so všetkými vlastníkmi; 4. vypísanie verejnej sú�a�e na urbanis−
tickú štúdiu uvedenej lokality. Pri našej komisii bola zriadená pracovná
skupina, na práci ktorej sa mô�e zúèastni� ka�dý, ktorý má pocit, �e sa
okolo tohto územia niè nedeje. Ka�dý podnetný návrh na riešenie prob−
lému je vítaný. Na záver len jedno − za posledných 14 rokov sa zo
Zeèákom niè zmysluplné neudialo, okrem vysporiadania majetkovo−
právnych vz�ahov. Za prvých 6 mesiacov nového volebného obdobia
boli prijaté také kroky, ktoré s urèitos�ou povedú k rozumnému rieše−
niu tohto územia. U� teraz si  dovolím poveda� k „odkliatiu Zeèáka“.
Dagmar Mehešová a Ferdinand Èuperka

psíèkari, pozor !!!
MESTSKÁ ÈAS� BRATISLAVA−LAMAÈ

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej èasti Bratislava − Lamaè
è. 1/2003 − zo dòa 29.5.2003

o podmienkach evidovania a dr�ania psov
na území Mestskej èasti Bratislava − Lamaè

MZ MÈ BA−Lamaè pod¾a § 15 zákona è. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
SR BA v znení neskorších predpisov, pod¾a §§ 5 a 6 zákona è. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky dr�ania psov a pod¾a prí−
slušných ustanovení Štatútu hl. mesta SR BA sa uznieslo na tomto vše−
obecne záväznom nariadení o podmienkach evidovania a dr�ania psov
na území MÈ BA−Lamaè.
§ 1 − Úvodné ustanovenie. Toto VZN MÈ BA−Lamaè (ïalej len "naria−
denie") upravuje podmienky vedenia evidencie psov v Mestskej èasti
Bratislava − Lamaè (ïalej len "MÈ"), vymedzenie miest, kde je vo¾ný
pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný a podrobnosti súvi−
siace so zneèis�ovaním verejných priestranstiev. 
§ 2 − Vymedzenie pojmov. Na úèely tohto nariadenia sa rozumie: (1)
Dr�ite¾om psa, ka�dá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
psa alebo ho má v doèasnej dr�be a je za psa zodpovedná (ïalej len
"dr�ite¾ psa"). (2) Zvláštnym psom, a) pes pou�ívaný súkromnými bez−
peènostnými slu�bami pod¾a osobitného zákona/1, b) pes pou�ívaný
horskou slu�bou, c) pes pou�ívaný pri záchranných prácach, lokalizaè−
ných a likvidaèných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, /2 d) pes
po¾ovnícky, e) pes ovèiarsky, f) pes vodiaci, g) pes pou�ívaný poèas
výcviku alebo sú�a�e konanej pod¾a medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku. (3) Nebezpeèným psom, ka�dý pes, ktorý pohrý−
zol alebo poranil èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepou�il v nutnej obrane alebo krajnej núdzi./3
(4) Verejným priestranstvom, miesta, ktoré slú�ia na verejné u�ívanie,
ako sú napr. námestia, cesty a miestne komunikácie, ulice, mosty, pod−
chody, nadchody, chodníky, parkoviská, parky, trhoviská, detské ihri−
ská, lesoparky a vôbec všetky miesta všeobecne prístupné a pou�ívate¾−
né. V pochybnostiach, èi ide o verejné priestranstvo rozhoduje staros−
ta. (5) Vo¾ným pohybom psa, pohyb psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov; za vo¾ný pohyb psa sa nepova�uje
pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zaria−
denia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§ 3 − Evidencia psov. (1) Ka�dý pes dr�aný nepretr�ite viac ako 90 dní
na území MÈ podlieha evidencii psov v MÈ (ïalej len "evidencia").
Dr�ite¾ psa je povinný prihlási� psa do evidencie v lehote 30 dní od uply−
nutia posledného dòa lehoty uvedenej v prvej vete tohto odseku na MÚ
MÈ BA−Lamaè (ïalej len "MÚ"). (2) Do evidencie sa zapisuje: a) evi−
denèné èíslo psa, b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu dr�ite−
¾a psa, c) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v
ktorom sa pes na území MÈ zdr�iava, ak sa umiestnenie nezhoduje s
miestom trvalého pobytu dr�ite¾a psa, d) skutoènos�, �e pes pohrýzol
èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
nejde o pou�itie psa v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, e) úhyn psa,
f) strata psa. (3) MÈ nahlasuje údaje z evidencie Mestskej polícii hl. o
mesta SR BA v po�adovaných termínoch. (4) Ka�dú zmenu skutoèností
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je dr�ite¾ psa povinný do 30
dní od zmeny skutoèností alebo údajov oznámi� MÈ. (5) MÈ vydá dr�i−
te¾ovi psa zapísaného do evidencie evidenènú známku (ïalej len "znám−
ka"). Na známke sa uvedie evidenèné èíslo psa, názov MÈ, kde je pes
evidovaný a údaj o tom, ak je pes nebezpeèným psom. Známkou dr�i−
te¾ preukazuje toto�nos� psa a splnenie evidenènej povinnosti. (6) Pri
pohybe psa mimo chovného priestoru alebo chovného zariadenia, musí
by� pes oznaèený známkou, vydanou MÈ alebo inou obcou, kde je pes
evidovaný. Známka musí by� vidite¾ne umiestnená na obojku psa. (7)
Dr�ite¾ psa je povinný zabezpeèi�, aby sa pes nekontrolovane nedostal
z chovného priestoru alebo chovného miesta na verejné priestranstvo.
(8) Dr�ite¾ psa je povinný na po�iadanie kontrolného orgánu umo�ni�
vykonanie kontroly oznaèenia na známke a jej pravosti. (9) Známka je
neprenosná na iného psa. Odcudzenie, znièenie alebo stratu známky je
dr�ite¾ povinný oznámi� do 14 dní odvtedy, èo odcudzenie, znièenie
alebo stratu známky zistil. MÚ vydá náhradnú známku za úhradu vo
výške 100.− Sk. (10) Ak príde ku skutoènosti, �e pes pohrýzol alebo
poranil èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokova−
ný, ak sa nepou�il v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, vtedy sa pôvod−
ne pridelená známka vymení za inú, ktorá vyznaèuje skutoènos�, �e pes
je nebezpeèný. (11) Vzory známok sú uvedené v prílohe. (12) Svojvo¾né
znièenie známky (zmena formy a jej údajov) je neprípustné a sankcio−
novate¾né. (13) Podrobnosti o miestnom poplatku za psa sú ustanove−
né osobitným predpisom./4
§ 4 − Miesta, kde sa zakazuje vo¾ný pohyb psov. (1) Vo¾ný pohyb
psov je zakázaný na verejných priestranstvách celého územia MÈ,
okrem miest, kde je vo¾ný pohyb psov povolený. (2) Miesta, kde je na
území MÈ vo¾ný pohyb psov povolený, sú oznaèené nápisom: „PRIE−
STOR PRE VÝBEH PSOV !“ (3) Vo¾ný pohyb psov je povolený: a) na verej−
nom priestranstve na Heyrovského ulici pri hlavnej ceste, b) na verej−
nom priestranstve na Bakošovej ulici smerom od detského ihriska k
zastávke MHD, c) na verejnom priestranstve medzi ulicou Podháj a
súbe�nou obslu�nou komunikáciou na Malokarpatskom námestí pred
ubytovòou pre uèite¾ov.
§ 5 − Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom. (1) Miesta, kde je na
území MÈ vstup so psom zakázaný sú oznaèené nápisom: "ZÁKAZ
VODENIA PSOV !" (2) Vstup so psom je zakázaný najmä: a) do priesto−
ru detských a športových ihrísk na území MÈ, b) do priestoru v okolí
„Jazierka na Barine“ (ohranièeného zelenou plochou), c) do priestorov
Zdravotného strediska, d) do priestorov Kina, e) do priestorov MÚ, f)
do areálov materských a základných škôl, g) do areálu cintorína. (3)
Vlastníci alebo prevádzkovatelia iných, súkr. zariadení si urèia vo vlast−
nej kompetencii, èi je vstup so psom do týchto zariadení zakázaný.
§ 6 − Spôsob vodenia psa. Pri vodení psa v MÈ sa postupuje pod¾a vše−
obecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy./5
§ 7 − Zabezpeèenie èistoty verejných priestranstiev. (1) Dr�ite¾ psa,
resp. ten kto za psa zodpovedá alebo psa vedie alebo vykonáva nad
psom doh¾ad, je povinný bezodkladne odstráni� a ulo�i� tuhé výkaly
svojho psa na miestach, kde nie je vo¾ný pohyb psa zakázaný, do zber−
ných nádob na psie exkrementy, pokia¾ sa tam nachádzajú, prostred−
níctvom vhodnej pomôcky. (2) Zberné nádoby na psie exkrementy sú
vidite¾ne oznaèené obrázkom psa na �ltom podklade a opatrené zásob−
níkom na špeciálne vrecúška s lopatkou na zber. (3) Vyprázdòovanie
zberných nádob na psie exkrementy zabezpeèuje MÚ prostredníctvom
organizácie spôsobilej vykonáva� túto èinnos�. (4) V plnom rozsahu pla−
tia ustanovenia príslušného VZN è. 5/1996 o udr�iavaní èistoty a
poriadku na území MÈ BA−Lamaè v znení neskorších dodatkov.
§ 8 − Kontrola. Kontrolu dodr�iavania tohto nariadenia vykonáva
Mestská polícia hl. mesta SR BA a poverení zamestnanci MÈ na MÚ.
§ 9 − Spoloèné ustanovenia. (1) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na slu−
�obných psov pou�ívaných pod¾a osobitných predpisov./6 (2)
Povinnos�ou dr�ite¾a psa alebo toho, kto za psa zodpovedá je: a) zabez−
peèi�, aby pes neohrozoval zdravie obèanov, ich bezpeènos�, zdravé
�ivotné prostredie a verejný poriadok, b) uhynutého psa zneškodni� na
vlastné náklady zákonným spôsobom,/7 c) oznámi� MÚ skutoènos�, �e
pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovo−
kovaný, ak sa nepou�il v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, d) ozná−
mi� svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes
pohrýzol a taktie� meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu dr�ite¾a
psa, e) rešpektova� vymedzené miesta zákazu vstupu so psom a mies−
ta so zákazom vo¾ného pohybu psov. (3) MÈ pod¾a zmluvy o zdru�ení
MÈ a hl. mesta SR BA zabezpeèuje prostredníctvom oprávnenej osoby:
a) odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat vo verejnom
záujme na verejných priestranstvách mesta, ich umiestnenie do karan−
ténnej stanice, prípadne ich utratenie, b) zber a ïalšie nalo�enie s tela−
mi uhynutých zvierat alebo ich èastí. (4) Povinnosti chovate¾ov, prísluš−
ných orgánov štátnej správy pri odchyte a prevoze túlavých psov, nut−
nosti karantény, vymedzujú osobitné predpisy./8
§ 10 − Sankcie. (1) Pod¾a zákona è. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
podmienky dr�ania psov, a) sa priestupku dopustí dr�ite¾ psa, ak:  1.
neprihlási psa do evidencie, 2. neohlási, �e pes pohrýzol èloveka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepou�il v
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 3. neoznámi odcudzenie, znièenie
alebo stratu známky. b) sa priestupku dopustí ten, kto psa vedie, ak: 1.
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu dr�ite¾a psa osobe, ktorú pes
pohrýzol, 2. nezabránil tomu, aby pes útoèil alebo iným spôsobom
ohrozoval èloveka alebo zvieratá, 3. neohlási, �e pes pohrýzol èloveka

bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepou−
�il v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 4. evidenènou známkou
nepreuká�e toto�nos� psa, 5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo
zákaz vo¾ného pohybu psa. c) za priestupok pod¾a § 7 citovaného záko−
na 1. ods. 2 písm. d) a e) MÈ ulo�í pokutu do 500.− Sk, 2.ods. 1 a ods.
2 písm. a) a� c) MÈ ulo�í pokutu do 5 000.− Sk. d) ak dr�ite¾ psa alebo
ten, kto za psa zodpovedá, sa dopustí priestupku pod¾a § 7 ods. 1 a
ods. 2 citovaného zákona opakovane, mô�e mu by� ulo�ená pokuta do
výšky dvojnásobku pokút uvedených v ods. 3 citovaného zákona. (2)
Pod¾a § 46 zákona è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, sa priestupku dopustí dr�ite¾ psa, ak a) pri pohybe jeho psa
mimo chovného priestoru alebo chovného zariadenia pes nie je ozna−
èený známkou vydanou MÈ, kde je pes evidovaný, prièom známka musí
by� vidite¾ne umiestnená na obojku psa, b) nezabezpeèí, aby sa pes
nekontrolovane nedostal z chovného priestoru alebo z chovného mies−
ta na verejné priestranstvo, c) bezodkladne neodstráni a neulo�í tuhé
výkaly psa. (3) Za priestupky uvedené v ods. (2) mo�no ulo�i� pokutu
do 1000 Sk. (4) Pod¾a § 28 zákona è. 377/1990 Zb. o hl.meste SR BA v
znení neskorších predpisov mô�e starosta ulo�i� právnickej osobe
pokutu do výšky 200 000 Sk, ak poruší nariadenie. (5) MÈ mô�e ulo�i�
pokutu do jedného roka odo dòa, keï sa o porušení povinnosti dozve−
dela, najneskôr však do troch rokov odo dòa, keï k porušeniu povin−
nosti došlo. (6) Na konanie o ukladaní pokút sa vz�ahuje všeobecný práv−
ny predpis o správnom konaní. Výnos z pokút je príjmom rozpoètu MÈ.
§ 11 − Závereèné ustanovenia. (1) Toto VZN bolo schválené MZ MÈ
BA−Lamaè dòa 29.5.2003 uznesením èíslo 66 / IV / 2003. (2) Toto VZN
mo�no meni� alebo doplni� len všeobecne záväzným nariadením. (3)
Toto VZN nadobúda úèinnos� pätnástym dòom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli.

tàò v päte
Vandali milujú smetiaky. MÚ dal do terénu nové odpadkové
koše na najfrekventovanejších miestach, ako je OC Rema sme−
rom k Studenohorskej ulici a k Farskému úradu. Tieto však svo−
jím panenstvom a �ltou farbou u� po nieko¾kých dòoch
podrá�dili vandalov nato¾ko, �e kôš pri Reme zhorel. Je v takom
stave, �e filmári v dokumente o Hirošime by mali skvelú rekvi−
zitu. Na druhej strane, ka�dodenný �ivot v Lamaèi nebýva fil−
movým trhákom a tento kôš bude zaruèene chýba�. Ak by mal
dotyèný chuligán da� zo svojho vrecka 1.500 korún, mo�no by
svoju priate¾ku radšej pozval na veèeru.
„Šetrní Lamaèania“ si v poslednom èase urobili verejné sklád−
ky pod rúškom fiktívnej rafinovanosti. Ako??? Za zbernými kon−
tajnermi na sklo pri Rozálke, Vranèovièovej a Bakošovej ulici
toti� neustále ukrývajú svoj odpad s tým, �e MÚ sa po nejakom
èase z¾utuje a keï je „sajrajtu“ u� dos�, z rozpoètu daòových
poplatníkov zabezpeèí odvoz.. Dôvod je jasný − špekulatívna
šetrnos� spojená s drzou aroganciou na úkor iných. Veï aj tak
„nikto nikdy niè nevidel“ a „naèo hasi�, èo nepáli priamo nás?!“.
Pri slabšom je ka�dý hrdina. Detské ihrisko na Studenohorskej
sa mohlo nedávno popýši� novými, na mieru ušitými lavièkami
pre našich najmenších. Niekomu z nás sa však drevo zapáèilo
nato¾ko, �e s neuverite¾nou pedantnos�ou a poctivos�ou si ho
odniesol do svojho tajného úkrytu. Však jemu nechýba! S ve¾−
korysos�ou ale rozhodol, �e to èo na lavièkách ostalo, by mohlo
de�úrencom ku š�astiu staèi� – napokon sú ešte malé a svetu
dospelých ešte nerozumejú. Niekedy sa mi zdá, �e – naš�astie.
Ferdinand Èuperka

športový deò
...sa po prvýkrát konal koncom mája na ZŠ a MŠ na Malokar−
patskom námestí. Zúèastnili sa všetky triedy , deti zo škôlky 5−
6 roèné. Privítanie, hudba naznaèovali dobrú náladu. �iaci sú�a−
�ili s ve¾kou rados�ou a motiváciou. Ka�dý jeden dostal diplom,
s ním aspoò na chví¾ku pocit športového ví�azstva. Organizácia
na stanovištiach bola výborná. Vïaka patrí najmä riadite¾ke
Petákovej, všetkým pedagógom a dp. Daòovi, ktorý fotografia−
mi zveènil tento pekný deò. Ïakujeme.
pedagógovia z MŠ na Heyrovského

lamaèská ZŠ sa pochlapila
v rámci celoslovenského monitoringu ktorý sleduje úroveò výsledkov
vzdelávacieho procesu na vybraných ZŠ. Spomedzi 90−tich testovaných
škôl sa piataci umiestnili na 10. mieste v k¾úèovej matematike a na 27.
mieste v k¾úèovej slovenèine. Tento výsledok zaradil našu ZŠ v celoslo−
venskom meradle medzi 5% škôl s najúspešnejšími výsledkami v uve−
dených predmetoch.
Blaho�eláme!

smr�, alebo �ivot kúpaliska?!
Správa telovýchovných a rekreaèných zariadení Bratislava
STaRZ sa v máji vyjadrila k technickému stavu kúpaliska v
Lamaèi. Z h¾adiska rozsahu nie je mo�né celú správu uverejni�.
Tu je však jej gro: Kúpalisko bolo vybudované u� v roku 1961.
Vzh¾adom na svoj pokroèilý vek, celkom pochopite¾ne sa zvyšu−
júcou amortizáciou, ako aj dlhodobým pôsobením poèasia na
betónové konštrukcie dna a stien, zaèal bazén praska�. To vied−
lo k narastaniu problémov a tým, samozrejme, k zvyšovaniu
financií na jeho údr�bu.
Èo iné by sa vlastne dalo èaka�? Veï na tomto svete sa opotre−
buje predsa úplne všetko a dnes naozaj nie je doba, v ktorej by
nieèo fungovalo bez peòazí. Keï nie sú, èo u�, �ia¾, býva otre−
paná fráza, staèí sa uspokoji� s argumentom „na to nemáme“
alebo „nedali nám“ atï. Napriek predpokladanému termínu
STaRZ–u, �e kúpalisko by mohlo by� opä� funkèné v roku 2005
náš starosta inicioval stretnutie s primátorom Bratislavy, jeho
námestníkom, ako aj riadite¾om STaRZ−u a podnikol kroky, aby
sa na kúpalisku mohli deti èvachta� u� na budúci rok, preto�e
aj v tomto prípade je èas tým najväèším nepriate¾om. Keï sa
toti� s projektom na o�ivenie kúpaliska nezaène èím skôr,
mohlo by dôjs�, pomaly u� k notoricky známym scenárom v
súvislosti so slovenskými športoviskami v poslednom období.
Kto by to chcel? Ak poviem „dr�íme palce, pán starosta“ verím,
�e za všetkých Lamaèanov.
Ferdinand Èuperka

MÚ versus ZŠ
Zrodila sa myšlienka, slovo dalo slovo a z dobrého nápadu sa
vyk¾ula, zdá sa, tradícia. V telocvièni na ZŠ si to medzi sebou
rozdali „rovnocenné“ (vekovo) tímy vo volejbale a futbale.
Školu zachraòovala mláde�, dospeláci spojili sily v konzorciu
uèite¾ov a zamestnancov MÚ. Vo volejbale jasne zasvietila mla−
dos� a zjavný tréning na telocvikoch, ktoré decká majú. Klobúk
dole pred športovým výkonom a samozrejme pred výkonom
tréneriek. Výsledok 0:3 hovorí za všetko. Treba však podotknú�,
�e s pribúdajúcimi podaniami, zaèal pribúda� aj pot na tvári �ia−
kov. MÚ po zápase neskrýval odhodlanie, �e bude pravidelne
trénova�. Èas samozrejme uká�e s akým výsledkom a èi odhod−
lanie vydr�í. Odveta za volejbal prišla hneï. Futbal vyhral MÚ
4:3. Výsledok zodpovedá realite. Podstatné však je, �e sa bolo
na èo pozera� a „starci“ vôbec nepripomínali „starcov“ v porov−
naní s chalanmi zo ZŠ. Nedá mi ale nepoveda�, �e dru�stvo ZŠ
tvorilo zhruba tucet �iakov, dru�stvo MÚ poltucet dospelákov,
z èoho jasne vychádza, �e èerstvé sily na ihrisku mali stále �iaci.

Ale úprimne – MÚ mal viac športového š�astia. Len�e š�astie
býva vrtkavé a o rok, alebo mo�no aj skôr, sa uvidí na koho
hlavu sadne. O sladké ceny sa postaral MÚ, o nápoje spolu so
školou. Èo na záver? Kohoko¾vek menova� by bolo hlúpe, pre−
to�e by som na niekoho zaruèene, hoci nechtiac, zabudol...  od
ma�oretiek a� po divákov by to ale nebolo fér.
Ferdinand Èuperka

lamaèskí skauti 
Bobríci, ohníky a sadenie stromèekov. Mnohým sa práve tieto
slová vybavujú  v súvislosti so slovom skaut. Tieto veci však ska−
uting opisujú iba z jednej, menej podstatnej stránky.
Slovenský skauting slávi tento rok 90. výroèie. Napriek snahám
komunistického re�imu ho zlikvidova�, skauting pre�il a rastie.
A �ije aj v Lamaèi. Mo�no, �e je tu iba v plienkach, ale je tu.  A
to i vïaka 70. skautskému zboru „Bizón ví�azí“, ktorý zastrešu−
je vo svojich oddieloch deti  z okresu BA IV. Práve z Lamaèa ja
však skautov ve¾mi málo, hoci ka�dý, kto má so skautingom
skúsenosti vie, �e je to jedným zo skvelých spôsobov trávenia
vo¾ného èasu detí..
Náš skautský zbor v spolupráci s MÈ Lamaè poriada rôzne
akcie. Zorganizovali sme besedu so známym horolezcom
Mariánom Šajnohom, ktorá mala obrovský úspech. Lamaèské
kino bolo po dlhom èase naplnené návštevníkmi z Lamaèa, ale
aj z iných mestských èastí. Beseda sa predå�ila do neskorých
veèerných hodín. 
Iste ste nás neprehliadli aj na eko−akcii na Malokarpatskom
námestí, na ktorej sme hovorili o triedení odpadu. 
Skauti v Lamaèi robia aj iné, nie tak nápadné akcie. V zime
napr. odhàòanie snehu, kàmenie vtákov, poèas roka èistenie
sídliska od odpadu, turistické vychádzky pre verejnos�.
Skauting je však predovšetkým výchovné hnutie. Mláde� vycho−
váva tou najprí�a�livejšou formou − hrou. Aj preto sme sa s
rados�ou zapojili do organizácie Dòa detí na námestí v Lamaèi,
kde sme viedli športové sú�a�e a spestrili program krátkym
gitarovým koncertom našej skautskej hudobnej skupiny.
Náš skautský zbor zahàòa nieko¾ko oddielov: dievèatá chodia
do 12. odd. skautiek Igu Haveku (vek 10 – 14 i viac, kontakt

6478 9405), do 12. voja vlèíc Alfonzky (vek 6 – 11, kontakt
0907 626 733) a chlapci do 10. odd. skautov Šakaly (vek 10 –
14, kontakt 0908 461150). Nájdete nás aj na internete:
www.scouting.sk/70zbor a www.sakaly.host.sk.
Michal Ferák „Jastrab“, vodca 10. odd. skautov Šakaly

ZŠ Malokarpatské nám. h¾adá od nového školského roku peda−
góga anglického jazyka, matematiky, fyziky a informatiky.
Informácie: 6478 0640.

Reštaurácia a biliard „Na Vŕšku“
prichádza so skvelou  ponukou nápojov

so zaručene atraktívnymi cenami
na tohtoročné smädné leto

najlepšie však posúdite sami - piatky a víkendy
rezervácie a objednávky

02/ 6428 6449

ZDRAVOTNÉ OKIENKO Ve¾mi èastým príznakom najmä v
staršom veku býva tzv. ušný šelest. Tento sa mô�e preja−
vova� pískaním, syèaním, šumením atï. Prejavuje sa najmä
v tichom prostredí, napríklad veèer pred spaním. Jeho
intenzita mô�e by� rôzna. Z praxe sú poznatky a� o 50 – 60
decibelovej intenzite. Tie� sú známe informácie o �a�kých
následkoch na psychiku èloveka. Ušný šelest súvisí ve¾mi
èasto s nedoslýchavos�ou. Táto sa mô�e vyvíja� postupne,
ale nemusí traumatizova� pacienta nato¾ko, ako ušný
šelest. Vèasnou lieèbou sa dá zabráni� ïalšiemu rozvoju
choroby, poprípade ju stabilizova�.
MUDr. ¼ubomír Cajchan, súkromná ambulancia pre cho−
roby ušné, nosové a krèné (ORL), Rajtákova 17, BA –
Lamaè. Telefón 0903 176 812


