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Ako predsedníèka Komisie pre sociálne veci, byty a zdra−
votníctvo spolurozhodujete aj o pride¾ovaní jednorazo−
vých sociálnych dávok pod¾a Zákona o hmotnej núdzi. Za
akých okolností spåòa obèan podmienky na pridelenie
takejto dávky? Sociálna komisia dáva odporúèania pre pos−
kytnutie jednorazovej dávky v zmysle zákona è. 599/2003
Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Ide o pomerne zlo�ité posu−
dzovanie s mno�stvom kritérií a podmienok,  ktoré musí
obèan preukáza�. Jedným z kritérií je zistenie, èi sa obèan a
osoby, ktoré sa s ním spoloène posudzujú, nachádza v
hmotnej núdzi, èo znamená, �e ich príjem nedosahuje �ivot−
né minimum a príjem si nemô�u zabezpeèi� vlastným prièi−
nením. Tu sa rozumie najmä vlastná práca, u�ívanie vlastné−
ho majetku a uplatnenie zákonných nárokov v zmysle záko−
na. Jednorazová dávka sa poskytuje najmä na úhradu mimo−
riadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vyba−
venie domácnosti, kúpu školských potrieb pre nezaopatrené
die�a a na mimoriadne lieèebné náklady. Je mo�né ju pos−
kytnú� do výšky skutoène preukázaných nákladov, najviac
však do výšky trojnásobku �ivotného minima, v zmysle záko−
na è. 601/2003 Z.z. o �ivotnom minime. 
Akou formou by mali obèania o dávky �iada�, aké sú kri−
tériá a na koho sa priamo so �iados�ou mô�u obráti�?
Obèan mô�e poda� na miestnom úrade v mieste svojho trva−
lého bydliska písomnú �iados�. Na výzvu úradu doplní ïalšie
údaje o svojej osobe alebo o osobách, ktoré sa spoloène s
ním posudzujú. Dôle�ité je, aby uviedol úèel jednorazovej
dávky.
Spomínali ste, �e na tento rok komisii na riešenie sociál−
nej otázky pridelili 200 000 Sk. Je to postaèujúca suma?
Ak by nepostaèovala, po�iadala by som o zvýšenie rozpoètu
na jednorazové dávky.
Skúste bilancova� − ko¾kým oprávneným �iadate¾om ste v
minulom roku pomohli k spomínanej jednorazovej
dávke? V minulom roku bolo podaných 57 �iadostí a
v 46 prípadoch komisia odporuèila pridelenie dávky. Najviac
sme vyšli v ústrety osamelým dôchodcom s nízkym dôchod−
kom, ktorým nemá kto pomôc�, potom dôchodcom
z Penziónu Na barine a sociálne slabším rodinám s malými
de�mi. Pomohli sme aj nieko¾kým rodinám, aby sa mohli deti
zúèastni� napríklad školy v prírode alebo ly�iarskeho
zájazdu.
Jedným z najpálèivejších problémov v súèasnosti je
nedostatok nájomných bytov. Ako pokraèuje výstavba v
Lamaèi a aká je perspektíva ponuky vzh¾adom na dopyt?
V roku 2003 poslanci schválili projekt výstavby nájomných
bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, a to for−
mou nadstavby na konkrétnych objektoch. �ia¾, následná
previerka statiky budov ukázala, �e to nie je mo�né.
Zrealizuje sa výstavba nájomných bytov nadstavbou jedného
podla�ia nad miestnym úradom, èo však nepokryje dopyt.
Príle�itosti stava� nájomné byty na tzv. zelenej lúke momen−
tálne nie sú, preto si myslím, �e treba zmapova� situáciu v
objekte bývalého Satelitu na Borinskej ul., ktorý patrí MÈ,
na èo bola aj v rozpoète vyèlenená finanèná èiastka. Tie� sa
mapuje statika ïalších vytipovaných budov. Sociálna komisia
jednoznaène podporuje projekt výstavby nájomných bytov,
ktorý je zahrnutý aj v cie¾och miestneho zastupite¾stva na
toto volebné obdobie.
V súvislosti so súèasnou výstavbou v Lamaèi vyvstáva
problém nadmerného hluku aj poèas dní pracovného
vo¾na. Máte mo�nos� prispie� k riešeniu tohto problé−
mu? (pokraèovanie na 2. strane)

Vá�ení priatelia,
dovo¾te mi, aby som v prvom rade poprial všetko najlepšie
oslávencom, ktorí mali od zaèiatku roka narodeniny èi meni−
ny. Hoci rád, osobne sa nemô�em so všetkými stretnú�. 
Mráz a sneh máme zväèša za sebou a z klziska sa budeme
radova� asi a� o rok. 
Rád by som všetkých zdvorilo po�iadal o spoluprácu pri jar−
nom upratovaní. Nášmu najbli�šiemu okoliu venujeme ve¾kú
pozornos� a úprimne ïakujem všetkým, ktorí vedia oceni�
úsilie, potrebné na dosiahnutie optimálneho stavu. O to viac
bije do oèí absolútna drzos� niektorých skupín ¾udí, ktorý
nielen�e nechcú pomôc�, ale ich jedinou rados�ou je úmy−
selne robi� zlo a neporiadok. Je mi ich ¾úto a preto prosím o
spoluprácu rodièov i uèite¾ov, aby kládli dôraz na ochranu
�ivotného prostredia. Neraz reagujem na telefonáty s úpen−
livou prosbou o pomoc, a ako mnohí vedia, ak mô�em,
hneï pomô�em. Problémy nie sú len v centre našej mestskej
èasti, ale ve¾a odpadu a špiny sa hromadí aj na Zeèáku a pod
lesom. Falošné priate¾stvá, v ktorých niekto kryje kamarátov,
hoci pozná vinníka, nie sú namieste. Po�iadal som o spolu−
prácu nieko¾kých spoluobèanov, aby sme pristihli tých, ktorí
zneèis�ujú �ivotné prostredie a verím, �e sa nám to podarí.
V týchto prípadoch dopredu oznamujem, �e budem ozaj
prísny. Zároveò však �iadam majite¾ov súkromných pozem−
kov, aby sa tie� prièinili o poriadok na svojich parcelách. 
Aj keï zima doznieva, ve¾a sa hovorí o teple, ktoré je stále

drahšie. Prvoradým cie¾om pre všetkých majite¾ov bytov,
napojených na centrálny zdroj tepla je, aby budovy boli ter−
mostatizované a hydraulicky vyregulované. Neverte �iad−
nym falošným „hlásate¾om“, �e to nie je potrebné.
Najvhodnejšie je toti� samostatne si nastavi� mno�stvo
odberaného tepla a ak ho nepotrebujete, mo�nos� úplne ho
vypnú�. Jednoduchým porovnaním štyroch budov s termo−
statizáciou na Heyrovského s tými, ktoré ju nemajú, sme zis−
tili pre niekoho prekvapujúci 20%−ný rozdiel. A to nehovo−
rím o mo�nostiach izolácie a výmeny okien, èo je síce pod−
statne drahšie, avšak pre dlhodobé plánovanie šetrenia s
teplom potrebné. Preto �iadajte svojich správcov o jasné
postupy, smerujúce k úspore energie. 
Je mnoho tém, ktoré ma neustále trápia, poènúc financova−
ním školstva alebo kanalizáciou. Tu som, koneène, po dvoch
rokoch trochu spokojnejší. Moje s¾uby neboli plané a plány
sú u� schválené. Tohto roku sa zaène s prácami na
Rajtákovej a Vysokohorskej ulici, budúci rok dokonèíme
kanalizáciu na Vranèovièovej ulici. 
V závere prosím všetkých obèanov, aby sledovali príslušné
oznamy o nadchádzajúcich vo¾bách, referende, ako aj o ter−
mínoch a spôsoboch zaplatenia dane z nehnute¾nosti.

Peter Šramko
váš starosta

Lamaèsko−dúbravský zbor nemá pevný dátum vzniku.
V súèasnej podobe jestvuje pribli�ne od r. 1978−80 a
pri jeho zrode stála Angela Nemèíková, jeho hlavná
organistka a dirigentka. Po nej zobrala vedenie do
svojich rúk Anna Caudtová, od r. 1980 a� dodnes ho
diriguje Peter Fajkus. Organista Jozef Hanus sprevá−
dza spevácky zbor od roku 1976. Zbor je èisto ama−
térsky a dodnes spieva iba pre èes� a slávu Bo�iu. V
súèasnosti má 25 èlenov. Úèinkuje poèas sviatkov cir−
kevného roka v kostole v Lamaèi, na festivaloch chrá−
movej hudby v slovenských a èeských mestách, na

koncertoch v spriatelených farnostiach − napríklad
viedenskej farnosti Krim, ale úèinkoval tie� vo
Vatikáne a èas� zboru aj v Izraeli. Úzko spolupracuje s
g r é c k o k a t o l í c k y m z b o r o m C h r y s o s t o m o s .
Najvzácnejšie bolo stretnutie s pápe�om Jánom
Pavlom II., èi u� v Bratislave alebo v Ríme. Zbor pova−
�ujú za „dvorný“ chrámový spevokol bývalého prezi−
denta Michala Kováèa, ktorý Lamaè pravidelne
navštevuje. Ako sólista spieval v Lamaèi Peter
Dvorský, èastejšie úèinkuje Miroslav Dvorský, ktorého
na organe... (pokraèovanie na 2. strane)

Milí Lamaèania,
úvodom vás za všetkých zamestnancov miestneho úradu
pozdravujem. Rád by som priblí�il nieko¾ko zmien, ktoré
naša MÈ a jej miestny úrad v uplynulom období zazname−
nali. Azda najpodstatnejšou bolo sformovanie nového
miestneho zastupite¾stva, ktoré od volieb v decembri 2002
urèuje smerovanie Lamaèa. Nový poslanecký zbor na 14
zasadnutiach v roku 2003 prijal 165 uznesení, ktoré v rôz−
nych oblastiach ovplyvòujú lamaèské dianie.
Poslanci tie� rozhodovali o zmenách na miestnom úrade, o
doplnení organizaènej štruktúry vytvorením nových pracov−
ných pozícií, s cie¾om posilni� výkon v niektorých oblastiach
a lepšie zvládnu� prechod kompetencií zo štátu.
Poslanci si v tomto volebnom období predsavzali výrazne
prispie� k rozvoju oblasti „Nový Lamaè“. Pod záštitou odde−
lenia územného rozvoja a dopravy (ÚRaD) a odbornej komi−
sie miestneho zastupite¾stva prebehla verejná sú�a� na
výber zhotovite¾a urbanistickej štúdie. Na jej základe mô�u
úpravy územného plánu vies� k o�iveniu zaujímavej a per−
spektívnej lokality Lamaèa. Od mája minulého roka miestny
úrad zamestnáva pracovníka, ktorý mapuje a kontaktuje
vlastníkov pozemkov v tejto lokalite za úèelom zosúladenia
ich predstáv a záujmov pri rozvoji „Nového Lamaèa“.
Spomeòme aj rozbehnutú výstavbu bytových domov. Hoci
prebiehajúce stavebné práce vám trochu znepríjemòujú
�ivot, treba si uvedomi�, �e Lamaè potrebuje nové mladé
rodiny, ktorých deti doplnia nevysoký poèet �iakov miestnej
základnej školy a rodièia kúpnou silou azda prispejú k pre−
�itiu miestnych podnikate¾ov.
Oddelenie ÚRaD sme posilnili aj o pracovnú pozíciu, ktorej
hlavnou náplòou je agenda cestného hospodárstva a dopra−
vy. Tie� sme zriadili pracovné miesto koordinátora starostli−
vosti o �ivotné prostredie. Dúfame, �e pozitívne zmeny na

tomto úseku ste si všimli. 
Dôle�itý je aj prechod pôsobností stavebného úradu. Lamaè
s Dúbravkou a Karlovou Vsou zriadili spoloènú stavebnú
úradovòu so sídlom na Hanulovej ulici v Dúbravke, avšak
�iadosti v územnom a stavebnom konaní mô�ete poda� na
vašom miestnom úrade.
O jedného pracovníka sme doplnili aj ekonomické oddele−
nie, v rámci ktorého boli prerozdelené úlohy, aj z dôvodu
prechodu kompetencií v oblasti školstva. Organizaèno−práv−
nemu a majetkovému oddeleniu pribudla agenda v oblasti
overovania podpisov a listín a vydávania rybárskych lístkov,
èo iste mnohí privítali. Novinkou je prechod kompetencií na
úseku opatrovate¾skej slu�by od januára 2004, výkon tejto
èinnosti sme zverili profesionálnej organizácii, rozhodovacia
právomoc však ostala v Lamaèi. Bolo prijaté VZN, upravujú−
ce niektoré vz�ahy pri výkone tejto pôsobnosti. 
Do priestorov základnej školy sa pres�ahovala miestna kni�−
nica, aby do nej mali ešte bli�šie tamojší �iaci, jej najèastejší
návštevníci.
Niektorí z vás sa obrátili na miestny úrad so �iados�ou o
zabezpeèenie zmeny otváracích hodín miestnej pošty.
Oslovili sme riadite¾a bratislavskej pošty, ktorého odpoveï
vysvetlila dôvody súèasného prevádzkového èasu, ale �iada−
te¾ov o sobotòajšiu prevádzku poštových slu�ieb nepotešila.
Ak to priestorové dôvody umo�nia, odpoveï v budúcnosti
zverejníme.
Pevne verím, �e zmeny v lamaèskej samospráve prispejú k
realizácii programu priorít miestneho zastupite¾stva na
volebné obdobie 2003−2006 a k plneniu samosprávnych
úloh a povinností k vašej spokojnosti.

Branislav Masár
prednosta miestneho úradu

Lamaèsko−dúbravský chrámový zbor

Starostove starosti



(Lamaèsko−dúbravský chrámový zbor, pokraèovanie)
... zvykne sprevádza� Jozef Hanus. Na husliach si s
nimi rada zahrá prof. Podhradská, na organe prof.
Lukáèová, obèas si so zborom zaspievajú aj filharmo−
nici Pavol Kováè a Pavol Sloviak èi Darinka Lašèiaková.
Èlenovia sa stretli aj so zborom japonských aerolínií a
zborom CH.A.O.S. v saleziánskom kostole na
Miletièovej ulici. Zdá sa, �e èinnos� speváckeho zboru
oslovuje stále širší okruh mladých i starších. Ve¾ké
plány do budúcnosti si nerobia, radšej aktívne pre�í−
vajú prítomnos�. Handicapom nášho lamaèsko−dúb−
ravského zboru je vysoký priemerný vek èlenov a chý−
bajúci dorast. Pokia¾ to len pôjde, chce rozširova� svoj
repertoár a spieva� sakrálnu hudbu i na verejných

koncertoch a podujatiach. Pán Fajkus a Hanus hovo−
ria o sebe a èlenoch zboru takto: „Náš �ivot sakrálna
hudba iba nedopåòa, je priamo jeho súèas�ou, náš
hlas a kúštik hudobného talentu s rados�ou vyu�íva−
me na oslavu Boha. Myslíme, �e návrat klasickej sak−
rálnej hudby do našich kostolov ešte len príde. Kto
chce, mô�e sa k nám prida� u� teraz. Staèí prís� v
pondelok o ôsmej veèer na chór do kostola sv.
Margity. Ka�dého radi uvidíme.” 
Na záver im všetkým poïakujme za krásnu hudbu,
ktorú nám sprostredkúvajú priamo zo srdca svojím
neopakovate¾ne úprimným spôsobom.  

Daniel Valentoviè

Z poslaneckej kuchyne
Naši poslanci sedeli pri okrúhlom stole 3. 2. 2004.
Tu sú uznesenia: Miestne zastupite¾stvo MÈ Bratislava−Lamaè
� Schva¾uje pokraèovanie v plnení uznesenia MZ è.
119/IV/2003 zo dòa 11.09.2003 (Realizova� výstavbu nájom−
ných bytov technológiou termo−oce¾ového nosného systému
formou nadstavby nad objektom miestneho úradu) v zmysle
záverov stavebnej komisie zo dòa 15.12.2003.
� Schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu zmluvy o dielo na
vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu
Miestneho úradu mestskej èasti BA−Lamaè.
� Schva¾uje pride¾ovanie nájomných bytov po skolaudovaní, v
súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo zásad ude¾ovania štát−
nej dotácie na výstavbu nájomných bytov.
� Schva¾uje zmenu rozpoètu na r. 2004 nasledovne:
− vo výdavkovej èasti rozpoètova� splácanie úveru na výstavbu
nájomných bytov nad miestnym úradom v sume 120.000,− Sk,
− v príjmovej èasti rozpoètova� príjem zádr�ného v sume
120.000,− Sk od nájomcov bytov nad miestnym úradom.
� Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
� Súhlasí s vyradením zo sledovania uznesení è.:
124/IV/2003; 144/IV/2003; 152/IV/2003 body 2 a 4,
159/IV/2003 body 1 a 2, 164/IV/2003.
� Schva¾uje plán kontrolnej èinnosti na rok 2004, s pripomienkami.
� Ukladá miestnemu kontrolórovi realizova� úlohy kontrolnej
èinnosti pod¾a schváleného plánu kontrolnej èinnosti na rok
2004. Miestnemu kontrolórovi vykona� kontrolu uplatòovania
regulatívov schválených uznesením MZ è. 2/2002 zo dòa
10.1.2002 pri schva¾ovaní stavebnej èinnosti v lokalite Staré
záhrady MÈ BA−Lamaè. 
� Schva¾uje plán invest. akcií na rok 2004, s pripomienkami.
� Zriaïuje odbornú komisiu pre realizáciu koncepcie rozvoja
telovýchovy a športu v MÈ BA−Lamaè v zlo�ení: Mgr. M.
Janyšková, Ing. J. Mrva, Ing. D. Valentoviè, Ing. ¼. Klementisová,
Mgr. E. Ferko, Ing. O. Szabóová, Ing. Urbánek.
� Schva¾uje predlo�ený návrh Všeobecne záväzného nariade−
nia è. 1/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych slu�ieb
mestskou èas�ou Bratislava−Lamaè, s pripomienkami.
� Berie na vedomie uzavretie zmluvy o zabezpeèovaní posky−
tovania sociálnych slu�ieb v MÈ Bratislava−Lamaè s Privilegium,
n.o. na dobu urèitú 3 mesiace, s pripomienkami.
� Ukladá prednostovi predlo�i� nový návrh zmluvy o zabezpe−
èovaní poskytovania sociálnych slu�ieb v MÈ BA−Lamaè so
zapracovaním pripomienok komisií, MR a MZ na zasadnutie MZ
16.3.04. Prednostovi štvr�roène predklada� informáciu o zabez−
peèovaní opatrovate¾skej slu�by v Lamaèi na rokovaniach MZ.
� Schva¾uje zámer obstarania Urbanistickej štúdie zóny „Staré
záhrady“ s rozšírením hranice riešeného územia o obecné
pozemky v lokalite „Staré záhrady“ (pás pod lesom smerom k
„Plánkam“).
� Poveruje firmu BIO KERAMOPROJEKT, a.s. obstaraním urba−
nistickej štúdie zóny „Staré záhrady“ v katastrálnom území
Lamaè s podmienkou, �e bude znáša� obstarávacie náklady v
plnom rozsahu.
� Ukladá prednostovi predlo�i� návrh zadania na obstaranie
urbanistickej štúdie „Staré záhrady“ na zasadnutí MZ.
� Berie na vedomie situaènú správu o èinnosti Mestskej polí−
cie Bratislava−Dúbravka za mesiac december 2003.
� Schva¾uje zvýšenie odmeny miestneho kontrolóra zo 6.000,−
Sk na 7.500,− Sk mesaène s úèinnos�ou od 1.2.2004.
� Schva¾uje udelenie mimoriadnej odmeny za aktívne pôsobe−
nie v subkomisii pre prípravu Koncepcie rozvoja TV a športu v
Lamaèi nasledovne:
predsedovi subkomisie Ing. J. Mrvovi odmenu vo výške 3.000,−
Sk; ostatným èlenom subkomisie Ing. Klementisovej, Mgr.
Ferkovi, Ing. Szabóovej a Mgr. Èuperkovi odmenu vo výške
1.000,− Sk. (pokraèovanie na 3. strane)

(Poslanci na koberci, pokraèovanie) Poslanci riešili kon−
krétny problém s hlukom pri výstavbe bytov Podháj−Lamaè v
novembri 2003 na stretnutí obèanov a poslancov.
Jednoznaène sme podporili obèanov, s�a�ujúcich sa na nad−
merný hluk v èase pracovného pokoja, a uviedli, �e je pot−
rebné upozorni� stavite¾a na dodr�iavanie stavebného záko−
na a podmienok stavby. O probléme sme rokovali v novem−
bri na miestnom zastupite¾stve a starosta na náš podnet
zabezpeèil monitoring na stavbe. Po ïalšej s�a�nosti, keï�e
zrejme nedošlo k náprave zo strany stavite¾a, poslanci roko−
vali o probléme aj na decembrovom zastupite¾stve a odpo−
ruèili starostovi, aby pristúpil k vyvodeniu sankcií. Pokia¾
viem, tieto zatia¾ vyvodené neboli.
Do vašej kompetencie spadá aj riešenie otázok mo�nos−
tí športového vy�itia Lamaèanov vo vo¾nom èase.
Chystáte nejaké novinky? V rámci Komisie školstva, kultú−
ry a športu vznikla subkomisia, ktorá vypracovala koncepciu
rozvoja TV a športu v Lamaèi a bola MZ aj schválená. Tento
rok by sa mala uskutoèni� prípravná dokumentácia a reali−
zova� l. etapa projektu revitalizácie areálu školy a bývalej
materskej škôlky. V štádiu rokovaní je aj komplexná rekon−
štrukcia letného kúpaliska na Segnároch na oddychovo−
športový areál vrátane detského ihriska s celoroènou pre−
vádzkou.

rozprávala sa Miriam Vojteková

Prešiel ïalší rok a my vám v tom novom �eláme
š�astie, zdravie, po�ehnanie a po smrti krá¾ovstvo
nebeské, ako si odpradávna �elali v Lamaèi naši
predkovia. �e to tak bolo, mô�u potvrdi� aj nasle−
dujúce riadky.
V 14. storoèí neboli mestské èasti rozdelené ako
dnes. Ka�dý správny rodák si chráni svoju lokalitu, a
tak je dnes neustály problém s dokazovaním, èo je
naše a èo vaše. Rozloha lamaèského chotára sa v prie−
behu storoèí menila, spájal a rozpájal sa s okolitými
lokalitami, znovu sa obnovovala výstavba osady a

neskôr obce na rôznych miestach. V 20. storoèí nám
z neho ukradli takmer kilometer štvorcový. V 13. sto−
roèí sa u� stretávame so správami o osídlení týchto
miest ale tatársky vpád spôsobil zánik chotára, o èom
hovoria listiny z roku 1241. Dnes, keï vybavujete reš−
titúciu, viete, ako �a�ko sa dokazuje a vyvracia nado−
búdacie právo. Tak akosi je to aj s históriou, vieme, �e
to kdesi muselo existova�, ale presne sa to dokáza�
nedá. A predsa! O význame Lamaèa s jeho dnešnou
rozlohou svedèí aj fakt, �e vlastníctvo richtárovi
Jakubovi a jeho synom potvrdili v priebehu storoèia

Deti a ich výtvarný ateliér
Na ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí v Lamaèi
pôsobí od zaèiatku školského roka súkromná základ−
ná umelecká škola. Po dohode s riadite¾kou našej ZŠ

zaèal priamo v škole v Lamaèi èinnos� „Výtvarný ate−
liér“. Od októbra 2003 ho raz tý�denne v�dy dve vyu−
èovacie hodiny popoludní navštevuje 12 �iakov 1.−7.
roèníka, preva�ne dievèatá. Mesaèný poplatok za
die�a je 250 Sk, prièom pomôcky zabezpeèuje SZUŠ.
V januári, na tzv. „otvorenej hodine“, mohli rodièia
vidie� svoje deti priamo pri tvorivej práci. Cie¾om
výtvarného ateliéru je rozvinú� u detí fantáziu, tvori−
vos�, schopnos� tímovej práce a vzájomnej komuni−
kácie. Deti pod umeleckým vedením realizujú rôzne
druhy výtvarného umenia − modelovanie, ma¾bu, gra−
fiku, kolá�, priestorovú tvorbu, lepenie a. pod.
Prioritou je hravou formou rozvinú� výtvarné cítenie
detí. Poèas našej návštevy mali vytvori� pestrú moza−
iku formou kolá�e. Bujná detská fantázia nám umo�−
nila vidie� trebárs rybu s vrtu¾níkom, koòa s plutvami,
psíka s chobotom, hada s nohami... A èo prezradili
deti? Napríklad Adrika zo 4.B najradšej tvorí formou

kolá�e a zaujala ju netradièná technika akou je ma¾ba
do “klovatiny” − špeciálneho druhu lepidla. Petra zo
7.A zasa najradšej vytvára komixy. Všetky deti sa mi
zverili, �e sem chodia rady, lebo tu mô�u uvo¾ni�
svoju výtvarnú fantáziu a odpoèinú� si od školských
povinností. Spokojnos� bola obojstranná. Deti, rodi−
èia i uèite¾ka vyhodnotili prvý polrok èinnosti v atelié−
ri ako ve¾mi úspešný. Deti dostali polroèné výpisy z
vysvedèení a na konci roka získajú riadne vysvedèenia
o absolvovaní jedného roèníka umeleckej školy.
Prípravnú triedu výtvarnej výchovy zriadili v Materskej
škole v Lamaèi. Dòa 14. februára sa v DK Ru�inov
uskutoènila výstava vybraných prác �iakov výtvarné−
ho ateliéru.   

Vy, ktorí radi ma¾ujete, modelujete, striháte, chcete
rozvinú� svoje výtvarné nadanie a ešte ste sa neroz−

hodli, neváhajte a prihláste sa do „Výtvarného atelié−
ru“ ! V dobrom kolektíve detí, pri zaujímavej výtvar−
nej práci a s veselou náladou tu urèite strávite prí−
jemné a u�itoèné chvíle.

Nie som �iadny ve¾ký obdivovate¾ super a hypermar−
ketov (vieme o èie blaho ka�dému z nich ide), ani mi
nerobí potešenie nakupova�. Skôr to beriem ako
nutné zlo. Súèasná ekonomická situácia a „úprava“
cien od nového roku takmer všetkého, nás však núti
pozera� nielen na to, èo chceme kúpi�, ale i na cenov−
ku na tovare. Znamená to aj nekupova� hneï v prvom
kráme, na ktorý naïabíme. Dôle�ité je to najmä pri
potravinách, ktoré denne potrebujeme a ktorých
nakupovanie tvorí takmer polovicu, ak nie viac,
domáceho rozpoètu.
Vyber si však, milý Lamaèan! Na 6500 obyvate¾ov je
jedna väèšia a jedna malá predajòa, aj s predajom
mäsa a 3 minipredajne (vo ve¾kosti gará�e). Platí, �e
èím menší obchod, tým vyššie ceny. Niet samostatnej
predajne mäsa a údenín, i keï máme špeciálnu pre−
dajòu hydiny, rýb a diviny, niet predajne ovocia a
zeleniny (búda na trhovisku ju nemô�e nahradi�). Pri
takomto poète obchodov s potravinami na poèet
obyvate¾ov o konkurencii nemô�e by� ani reèi. Preto
mô�u by� ceny niektorých základných potravín (mlie−
ko, syry, olej, múka, cestoviny, chlieb, konzervy, atï.)

neúmerne vysoké. Porovnala som ceny asi 25 základ−
ných druhov potravín v predajniach Tesco, Delvita,
Terno, Billa a Jednota vo všetkých krajoch SR, uverej−
nených v tlaèi, s cenami v Lamaèi. V 17 prípadoch
bola najni�šia cena v Lamaèi vyššia ne� najvyššia cena
v spomínaných potravinárskych predajniach. A to nie
o jedno alebo dve percentá, ale hneï o 5 a� 25 %. A
èo potom najvyššie ceny potravín v Lamaèi (cukor,
olej, múka, bryndza, údeniny, tvaroh, chlieb)!
Jednoducho, v Lamaèi je cenový raj. A ty, spotrebite¾,
kúp alebo choï h¾ada� inde, nie však v Lamaèi, ale
niekde v centre mesta. O cenách ovocia a zeleniny ani
nehovorím. 
Samozrejme, malá predajòa má vyššie náklady ako
ve¾ká, ale �eby mali zodpoveda� a� o 25−30% vyšším
cenám tovaru? Silne pochybujem! Tu ostáva nám
spotrebite¾om len jedno − takéto obchody ignorova�.
Pre túto skutoènos� uvítam ïalšie a väèšie predajne
potravín. Niè toti� nie je také úèinné na zni�ovanie
cien tovaru ako konkurencia.

Cecília Danišová

Peter Malík

Ko¾ko nás stoja potraviny v Lamaèi

Èriepky z histórie Lamaèa
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(z poslaneckej kuchyne, pokraèovanie)
� Schva¾uje zmenu èasu otvárania zasadnutí MZ Lamaè z 8.30
hod. na 14.00 hod.
� Berie na vedomie predlo�enú informáciu o mo�nostiach
obstarania kamerového systému.
� Schva¾uje podanie �iadosti o finanènú dotáciu na Krajský
úrad za úèelom zabezpeèenia kamerového monitorovacieho
systému v mestskej èasti Bratislava−Lamaè.
� Poveruje starostu pokraèovaním v rokovaniach o finanènom
zabezpeèení kamerového monitorovacieho systému.
� Schva¾uje návrh na doplnenie Plánu kultúrnych akcií MÈ
Bratislava−Lamaè na rok 2004 o „Fašiangové posedenie“, reali−
zované v spolupráci s farským úradom a financovanie tejto
akcie èiastkou vo výške 2.000,− Sk.

Miestny úrad mestskej èasti Bratislava−Lamaè ozna−
muje obèanom Slovenskej republiky s trvalým poby−
tom v mestskej èasti BA−Lamaè,  �e vo¾ba preziden−
ta Slovenskej republiky sa bude kona� v budove
základnej školy na Malokarpatskom nám. è.1, na
prvom poschodí. Termín prvého kola vo¾by je v sobo−
tu 3. apríla 2004 od 7.00 h do 22.00 h.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpoloviènú väèšinu platných hla−
sov oprávnených volièov, druhé kolo vo¾by sa bude
kona� v sobotu 17. apríla 2004 od 7.00 h do
22.00 h.
V ten istý deò, 3. apríla 2004 od 7.00 h do 22.00 h
sa na tom istom mieste uskutoèní referendum o
konaní predèasných volieb.
Obèania, ktorí sa v èase konania vo¾by prezidenta a
referenda budú zdr�iava� mimo územia Lamaèa, si
mô�u vybavi� hlasovacie preukazy na miestnom
úrade v stránkových hodinách u p. Kysuckej.
Stránkové hodiny na MÚ:
Pondelok: 10.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 17.00 h
Streda: 07.30 h – 12.00 h, 13.00 h – 16.30 h
Štvrtok: 08.00 h – 11.00 h

Ing. Peter Šramko
starosta MÈ Bratislava−Lamaè

Poslanecké dni
Pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s poslancami
bývajú v�dy v posledný pondelok príslušného mesiaca.
Stretnutia sa konajú v zasadaèke Miestneho úradu na
Heyrovského 2. K dispozícii sú v�dy dvaja poslanci Miestneho
zastupite¾stva. V pondelok 29. marca 2004 od 16.00 do 17.00
hod. sa na vás tešia
Ing. Kvetoslava Ondrejíèková
èlenka Miestnej rady a Komisie financií a hosp. stratégie; èlenka
Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky
JUDr. Júlia Ondrišová
predsedníèka Komisie pre sociálne veci, byty a zdravotníctvo;
èlenka Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry a vo¾ného èasu;
èlenka podnikate¾skej komisie; predsedníèka redakènej rady
Lamaèana

Prispejte do Lamaèských
spievaniek
Na základe iniciatívy RNDr. Bohumila Kovalèíka, CSc. a
Kultúrnej komisie, pripravuje Miestny úrad v Lamaèi
vydanie notového zborníka „Lamaèské spievanky“. Ten
bude obsahova� výber ¾udových piesní, ktoré sa spievali
najmä v prvej polovici minulého storoèia a jeho ambíciou
je prispie� k zachovaniu pôvodnej kultúry Lamaèa. Touto
cestou chceme oslovi� nielen Lamaèanov ale všetkých,
ktorí poznajú známe pesnièky zo spomínaného obdobia,
aby sa prihlásili aj s napísanými textami piesní na miest−
nom úrade. Texty vlo�te do obálky, pripíšte heslo
„Spievanky“ a nezabudnite uvies� vaše meno, presnú
adresu a vaše telefónne èíslo. Obálku mô�ete necha� v
podate¾ni na miestnom úrade, alebo ka�dý pondelok, v
èase od 13.00 do 17.00, odovzda� priamo zodpovednej
redaktorke Lamaèana. −red−

Lamaèská kni�nica
v ústrety èitate¾om
V rámci Mesiaca knihy prichádza MÚ spolu s miestnou
kni�nicou s ústretovým krokom pre našich zábudlivých
èitate¾ov. V dòoch 15.–25. marca budete môc� vráti�
všetky dlhodobo po�ièané knihy – a to bez pokút! Ak
túto mo�nos� vyu�ijete, urèite sa v blízkej budúcnosti
vyhnete oficiálnemu vymáhaniu nevrátených kníh súd−
nou cestou. Volajte 02/ 64 789 737.
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štyria králi. Najskôr iba �upan Bratislavskej stolice na
území zeme Plumnow v r. 1279. Tá zaèleòovala aj
územie dnešného Lamaèa. Patrili k nej aj iné rozsiah−
lejšie oblasti. Ladislav IV. v r. 1880 toto vlastníctvo
potvrdil. Význam územia potvrdzuje aj opätovné uis−
tenie panovníka o darovaní, v listine z roku 1288. Ïal−
ším, a pre nás významným krá¾om, je Ondrej III., ktorý
28.októbra v roku 1291 daroval osadu, u� presnejšie
lokalizovanú na území dnešného Lamaèa. Bitka o nás
neprestávala, a tak Karol Róbert v r. 1318 znovu
potvrdil Jakubovi vlastníctvo osady, dokonca aj s u�
predtým uznanými výhodami, ktoré nále�ali iba
mestu Bratislave, a keï sa mesto búrilo, potvrdil
vlastníctvo v roku 1323. ¼udovít I. nás utvrdil, �e
ideme správnou cestou, keï v r. 1342 potvrdil vlast−

níctvo richtárovi Jakubovi i jeho potomkom, a presne
vymedzil, kde sa darované panstvo nachádza. V roku
1342 išiel tak ïaleko, �e udelil osade rovnaké práva
ako mestu Bratislava. To sa predsa nerobí s bezvý−
znamnými osadami! Richtár Jakub bol suverénny
pán, zamestnaný na celý úväzok, a tak na výchovu
svojich detí ve¾a èasu nemal. Veï to poznáme!
Nezmenil sa èlovek, iba technika sa vylepšila.
Jakubovi potomkovia sa medzi sebou vadili a hýrili
jedna rados�, striedavo dávali do zálohy majetky a
najèastejšie dnešný Lamaè. Asi bol atraktívny.
Narobili v lokalizácii zmätky, ktoré trvajú dodnes.
Nu� èo − predsa vieme, �e história sa opakuje.

Gabriela Škorvanková, historièka

Rád by som prejavil spokojnos� s tým, �e minulý
mesiac boli obyvatelia Lamaèa nato¾ko disciplinovaní,
�e sme v tejto lokalite nezaznamenali �iadne záva�−
nejšie priestupky. Vyskytli sa len be�né porušenia
priestupkového zákona, ako je vodenie psa bez vôdz−
ky a náhubku, parkovanie na vyhradenom parkova−
com mieste a neoprávnené zaberanie verejného prie−
stranstva. Opakovane upozoròujem všetkých majite−
¾ov (aj tých najmenších) psov, ktorí ich „venèia“ na
verejných priestranstvách, �e aj na nich sa vz�ahuje
povinnos� vies� ich na vôdzke s náhubkom.
Výhovorka, �e sú malí, nikto sa ich nemusí bá� a �e
nikomu neublí�ia, neobstojí. Takéto správanie sa
majite¾ov malých plemien riešime v zmysle priestup−
kového zákona rovnako ako v prípade majite¾a ve¾ké−
ho plemena − blokovou pokutou na mieste, a� do
výšky 1.000,− Sk. 
Ešte sa vrátim k problematike vrakov v mestskej èasti
Lamaè. Chcem vyzva� obyvate¾ov, aby sa s dôverou
obracali na mestskú políciu − buï priamo na mòa cez
miestny úrad, alebo na operaèného pracovníka

Okrskovej stanice MsP v Dúbravke na Saratovskej ulici
(è. tel.: 645 32 351). Ka�dý takýto podnet sa ku mne
dostane a všetkým, ktorým vrak znepríjemòuje �ivot,
zhoršuje �ivotné prostredie èi zaberá parkovacie
miesto, mô�em pris¾úbi�, �e sa pokúsim zabezpeèi�,
aby ho v krátkom èase odstránili.
Na záver by som chcel poïakova� obèanovi, ktorý
pravdepodobne býva v chatovej oblasti Plánky, �e je
všímavý, a �e mu nie je ¾ahostajná ochrana majetku,
resp. zdravia spoluobèanov. Telefonicky nás upozor−
nil na tri podozrivé osoby, ktoré videl vchádza� do
tejto chatovej oblasti, prièom jedna z nich niesla
páèidlo. Hliadka mestskej polície oznam okam�ite
preverila a vydala sa po stopách podozrivých osôb v
snehu, ktoré však viedli hlboko do lesa nad chatovou
oblas�ou. Èi u� podozrivých odradil záujem obyvate−
¾ov chatiek, alebo ich vyrušila hliadka MsP, sa nedo−
zvieme. Isté je len to, �e sa podarilo zabráni� prípad−
nej trestnej èinnosti a škode na majetku.  

Karol Macák, okrskár mestskej èasti Lamaè

Milovníci kvetov si radi budujú malé záhradky na bal−
kónoch svojich bytov, a mnohé od leta
a� do neskorej jesene krášlia okolie
vodopádmi pestrofarebných mušká−
tov èi iných krásnych kvetov. Aby sme
podobných nadšencov motivovali,
vyhlasuje redakèná rada èasopisu
Lamaèan spolu s miestnym úradom
sú�a� o najkrajší balkón tohto leta. Po
vyhodnotení odbornou komisiou traja

výhercovia získajú finanènú odmenu − prvé miesto
3000 Sk, druhé 2000 Sk a majite¾ bal−
kóna, ktorý sa umiestni na tre�om
mieste, získa 1000 Sk. Sú�a� vyhodno−
tíme v októbrovom èísle Lamaèana
spolu s uverejnením fotografií najkraj−
ších balkónov.

Júlia Ondrišová, predsedníèka
redakènej rady Lamaèana

Ktorý balkón bude najkrajší?

Para§raf

Miestna organizácia JDS v Lamaèi oslávila u� desiate
výroèie. Bol to zlo�itý vývoj a pretrváva a� doteraz.
JDS je obèianskym hnutím, vytvoreným v zmysle
zákona è. 83/1990 Zb. o zdru�ení obèanov staršieho
veku, dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej
príslušnosti, nábo�enstva a sociálneho pôvodu, ktorí
rešpektujú stanovy JDS. V roku 2003 mala MO JDS v
Lamaèi 105 platiacich èlenov. 
Treba zdôrazni�, �e JDS nie je politickou stranou. V
oblasti kultúrnej a spoloèenskej èinnosti úzko spolu−
pracuje s Klubom dôchodcov v miestnosti kina
Lamaè. Zasadzuje sa o získanie mo�ných výhod pre
dôchodcov ako sú z¾avy cestovného, z¾avy v komu−
nálnych prevádzkach, z¾avy na kultúrne podujatia,
organizuje Univerzitu tretieho veku, poznávacie a

rehabilitaèné zájazdy, štátny príspevok na seniorské
rekreaèné pobyty v zotavovniach a pod. Záujmová
èinnos� sa deje a výbor JDS zasadá v miestnosti Klubu
dôchodcov v kine Lamaè, ka�dý druhý piatok doobe−
da od 10.00 h do 11.30 h, resp. poobede od 14.00 h
do 16.00 h.
Výroèná schôdza JDS MO−Lamaè bude
16. 03. 2004 v  kine Lamaè o 14.00 h s hlavným prog−
ramom: zhodnotenie èinnosti v r. 2003, plán èinnos−
ti na r. 2004, film z Rozálskych hodov v Lamaèi.
Poèas prezentácie sa mô�ete prihlási� do JDS, vyrov−
na� èlenské a potvrdi� platnos� preukazu JDS na r.
2004. Príïte všetci, ktorí chcete prispie� k zlepšeniu
�ivotných podmienok dôchodcov!

Výbor JDS

Jednota dôchodcov Slovenska v Lamaèi

Škola minulý mesiac zorganizovala nieko¾ko vydare−
ných akcií. Prvou bol Deò otvorených dverí.
Navštívilo nás mnoho rodièov našich �iakov, ale aj
nieko¾ko zvedavých návštevníkov. Dvere boli otvorené
ka�dému a myslím, �e tento deò splnil svoj úèel.
V dòoch 6. a 7. februára sa konal zápis do prvého
roèníka. Atmosféra poèas zápisu bola vynikajúca.
Budúci prváèikovia nám na pamiatku nakreslili obráz−
ky, na poèítaèi si vyskúšali rôzne výukové programy a
rodièia, ktorí niekedy èakali dlhšie na svoje ratolesti,
mohli sa obèerstvi� èajom a kávou. Zapísali sme 45
detí. Touto cestou by som sa chcela poïakova� všet−
kým rodièom za preukázanú dôveru a ich rozhodnu−
tie zveri� nám svoje deti do výchovy. 
Pre našich �iakov sme zorganizovali karneval.
Prekvapením bolo mno�stvo masiek a najmä úèas�
�iakov vyšších roèníkov. Som rada, �e nestratili odva−
hu a zmysel pre humor. Deti dostali ve¾a cien a obèer−

stvenie, ktoré financoval MÚ spolu s Rodièovskou
radou. 
Poslednou akciou bol Benefièný koncert. �iaci svo−
jím vystúpením získavali sponzorské dary na náš úèet
v Komunitnej nadácii v rámci sú�a�e „Poïme spolu,
podporíme našu školu“. Podarilo sa nám vyzbiera�
sumu 9.858,− Sk. Ïakujeme všetkým prispievate¾om.
Teší nás, �e o naše akcie ma záujem aj pán starosta a
poslanci miestneho zastupite¾stva, ktorí sa na všet−
kých podujatiach zúèastnili. 
A èo nás èaká v marci? Organizujeme výstavku kníh
pre �iakov školy spojenú s predajom. 26. 3. sa v prie−
storoch školy uskutoèní jarná burza, na ktorú pozý−
vame všetkých, ktorí chcú nieèo preda�, ale aj kúpi�.
Bli�šie informácie nájdete na letáèikoch alebo v škole
na telefónnom èísle 64 780 640. 

Alena Petáková
riadite¾ka ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí

Vydarený február v škole



stránkové hodiny na MÚ
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.: 353024−032/0200

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
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Miestna kni�nica sídli v budove ZŠ s MŠ
na Malokarpatskom nám. a otvorené má takto:

pondelok, streda 13,00 – 19,00 hod.
utorok, štvrtok 13,00 – 16,00 hod.

Nové telefónne èísla: Miestny úrad v Lamaèi
02/ 6453 6611, 6453 6612, 6453 6613

Kni�nica: 02/ 6478 9737

Program Obèianskeho
zdru�enia Obláèik
Pravidelné aktivity
utorok: 10,30–11,30 heròa s Ivankou

17,00–18,00 obratné rúèky
streda: 10,30–11,30 heròa s Majkou

16,00–17,00 prvé hudobné krôèiky
štvrtok: 10,30–11,30 heròa s Hankou

17,00–18,00 cvièenia mamièiek s de�mi
Doplnkové aktivity
3.3. 2004 10,30 − 11,30 hod. pokraèovanie pred−
náškového cyklu MUDr. Silvie Bartekovej  na tému
„Vý�iva die�a�a v 2. polroku prvého roku �ivota.“
Ak ste mamièka, ktorá má pocit, �e by dokázala viac,
ako sa len hra� so svojím drobèekom, prídite medzi
nás a zapojte sa do organizovania materského
centra! S rados�ou uvítame ka�dého, kto by chcel
prilo�i� ruku k dielu. Je nás stále málo! Ešte by som
sa chcela ospravedlni� a dodatoène poïakova�
nášmu sponzorovi Consulting and Solutions, s.r.o..
Vaše podnety a pripomienky èakáme na mcobla−
cik@nextra.sk.
Bli�šie informácie: http://home.nextra.sk/jjben 
Kontakt: mcoblacik@nextra.sk alebo  0903 519 054

Klub dobrej správy 
Zaujímavé témy a nemenej zaujímavých hostí nájde−
te v kine Lamaè v�dy v piatok o 18.30 v uvedených
termínoch. Vstup je vo¾ný.
19. 3. India, zem bohabojná. Rozprávanie mladého
mu�a o zá�itkoch z cesty po Indii. Hos�: J. Brenkus.
23. 4. Satanizmus − sahád�a jóga − Kristus? Príbeh
heavy−metalového hudobníka a jeho h¾adania cesty
+ video. Hos�: J. Ma�áry.
30. 4. Nájdený na Aljaške. Šokujúci príbeh mu�a,
tú�iaceho po dobrodru�stve. Hos�: D. Peter.
kontakt: Peter Kopanica, skoba@stonline.sk

Detský kútik
Atmosféra tohtoroènej karnevalovej veselice, ktorá
sa uskutoènila v našej
lamaèskej ZŠ s MŠ na
M a l o k a r p a t s k o m
námestí, „brnkla“ na
tvorivú strunu mno−
hým �iakom. Z tvorby
lamaèských detí pre
vás vyberáme... 

KK  aa rr nn ee vv aa ll
Pripravte muziku, vyzdobte sálu,
nech u� je zaèiatok detského bálu.
Z Katky je princezná, z Mirka Superman,
všetci sa tešili na ten karneval.
V škole sa krúti Indián s kaèkou,
najväèší kamarát je i pes s maèkou.

Šimon Š�astný, 5.A

Miestny úrad mestskej èasti Bratislava−Lamaè
prijme KULTÚRNEHO REFERENTA / REDAKORA
VŠ vzdelanie, skúsenosti v samospráve na úseku

kultúry, v miestnych novinách výhodou,
práca s PC nevyhnutnos�ou, nástup ihneï.

Písomné ponuky so štrukturovaným �ivotopisom
zasielajte do 19.3.2004 na repova@lamac.sk alebo

na MÚ Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava.

NNaaššii  ffeebbrruuáárroovvíí  jjuubbiillaannttii
Krásne �ivotné jubileum oslávili Lamaèania:

Kralovièová Júlia, Friebertová Júlia,

Igazová Anna − 80 rokov, Kršáková Anna

− 91 rokov; Mikletièová Mária − 94 rokov;

Skupenová Al�beta − 95 rokov; Silárová

Irena − 96 rokov.

ÚÚpprriimmnnee  bbllaahhoo��eelláámmee

kino LAMAÈ − marec 2004

Sobota 6. 3. 2004
H¼ADÁ SA NEMO (USA
Animovaný rodinný film
16.00 a 18.00 hod., 70,− Sk

Sobota 20. 3. 2004
NEZNESITE¼NÁ KRUTOS� (USA)
Romantická komédia
18.00 a 20.00 hod., 70,− Sk

Farebná krajina
V Medzinárodnom dome umenia pre deti − v
Bibiane na Panskej ul., otvorili koncom
januára výstavu s názvom Farebná
krajina. Je tre�ou èas�ou z cyklu
výstav Dialógy o tolerancii na
tému Rusíni. Pribli�uje kultúru
rusínskej menšiny cez krajinu v
ktorej �ijú, na motívy obrazu
Dezidera Millyho − Krajina pri kri−
vom jarku.
Dezider Milly (1906−1971) je výz−
namným predstavite¾om figurál−
nej ma¾by a krajinoma¾by v slo−
venskom výtvarnom umení 20.
storoèia. Vo svojej tvorbe znázor−
òoval námety z rodného kraja –
zo Svidníka a jeho okolia.
Dôle�itou témou jeho tvorby je
rozprávková krajina v postimpre−
sionistickom výtvarnom štýle.
Výstava potrvá do 18. apríla.

Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika
Do nedele 21. marca si mô�ete v Slovenskej

národnej galérii v Esterházyho paláci,
Vodných kasáròach a Mestskom múzeu na

nádvorí Starej radnice pozrie� výstavu
Dejiny slovenského výtvarného umenia

– Gotika.
Výstave, ktorá prezentuje okolo 300 diel
a je zameraná na obdobie rokov 1250−

1530, mo�no v mnohých oblastiach prira−
di� ocenenie najvyššej umeleckej kvality.
Stredoveká kultúra Slovenska vysoko presa−

hovala vtedajší priemer európskej umeleckej
produkcie. 

V závereèný deò sa o 15.00 hod. usku−
toèní derniéra a štvrtý koncert stredove−

kej hudby v prevedení súboru
Solamente Naturali, úvodné slovo

zaznie z úst generálnej riadite¾ky
SNG Kataríny Bajcurovej a kurátora
výstavy Dušana Burana.

Peter Šoula

Tip na vo¾ný èas

NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o.
Mlynská dolina 5

841 05 Bratislava IV
e-mail: info@neumahr.sk

http://www.neumahr.sk

Fax: 02/ 54 788 465
Tel.: 02/ 54 777 850, 547 884 65, 5465 4571-3

wideli te už ?  www.lamač.sk
Tomáš Slušný, 5.A


