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V roku 2005 MZ prerokuje dokumenty, ktoré zásadne ovplyvnia ïalší
rozvoj Lamaèa a jeho �ivotné prostredie. 22.12.2004 na svojom mimo−
riadnom zasadnutí MZ prerokovalo pod bodmi 1. a 2. „Urbanistickú
štúdiu zóny Nový Lamaè“ a „Urbanistickú štúdiu zóny Staré záhrady“.
V predchádzajúcom volebnom období som prezentovala v Lamaèanovi
projekt „Nový Lamaè“ s riešením územia ako vedecko−technologického
parku. K riešeniu zóny „Nový Lamaè“ nekompromisným a aktívnym prí−
stupom predsedu komisie VURaRP Ing. ¼udovíta Luèenièa a za podpo−
ry poslancov MZ, boli vytvorené podmienky na MÚ, k personálnemu a
technickému vybaveniu. Cie¾om bolo vypracova� podklady k urbanis−
tickej štúdii (UŠ), a to najmä k „mapovaniu“ územia, bez ktorých by
nebolo mo�né navrhnú� vhodnú reparceláciu a následné rokovania s
vlastníkmi dotknutých pozemkov. Výsledkom dvojroènej systematickej
práce je toho èasu predlo�ený dokument Súhrn a vyhodnotenie prero−
kovania k „Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè, august 2004“, ktorý
tvoril prílohu predmetnej urbanistickej štúdie. Táto obsahovala celkom
57 písomných vyjadrení orgánov štátnej správy, samosprávy, fyzických,
právnických osôb a vlastníkov dotknutých parciel pod¾a stavebného
zákona, a ku ktorej MZ zaujalo súborné stanovisko. Predmetný mate−
riál a Uznesenie MZ zo dòa 22. 12.2004 tvoria súèas� tohto súborného
stanoviska. Dopracovanú UŠ spoloènos� APLAN, spol. s r.o. odovzdá
MÈ Lamaè v termíne najneskôr do 04. 02. 2004 k odsúhlaseniu jej vyu−
�itia ako podkladu pre návrh zmien a doplnkov celomestskej ÚPD.
Dôvodová správa predmetnej UŠ uvádza, �e územie „Nový Lamaè“ je
rozlohou najväèším rozvojovým územím katastra MÈ. Ide o nezastava−
ný kopec nazývaný „Zeèák“, spolu s územím záhradiek pod lesom nad
Zelenohorským potokom, areálom rozostavanej FN Rázsochy a územím
nad �eleznicou nazývaným „Zelená hora“, publikované aj v Lamaèanovi
è. 7−8/2004 a è. 9/2004. Pre mòa ako poslankyòu MZ, okrem iného,
bolo podstatné vyjadrenie KÚ �iv. prostredia v BA a Št. ochrany príro−
dy, Regionálna správa OPaK BA, ktoré prezentujú spoloèný záujem v I.
stupni ochrany prírody a krajiny pre zachovanie a revitalizáciu xero−
termných spoloèenstiev, t.j. územie kameòolomu ponecha� bez zástav−
by a po revitalizácii ho vyu�íva� iba pre oddych a rekreáciu. Súèas�ou
biokoridoru – SZ svahy Malých Karpát, mô�u by� aj záhrady a záhrad−
kárske osady, ako je uvedené v UŠ, bez toho, aby sa narušila jeho funk−
ènos�. MZ schválilo po�iadavku BA vypracova�, v rámci riešenia širších
vz�ahov, priemet funkèného vyu�ívania plôch, verejného dopr. a tech.
vybavenia UŠ do Územného plánu hl. m. SR BA tak, aby na ich pod−
klade mohol by� následne spracovaný návrh ZaD celomestskej doku−
mentácie z h¾adiska urbanistickej koncepcie. MZ neakceptovalo po�ia−
davku hl. m. SR BA rieši� OV celomestského a nadmestského významu
v rozsahu ÚPN hl. m. SR BA – návrh 2004, a to z nasledujúcich dôvo−
dov: 1. OV bola navrhnutá v rozsahu v zmysle konzultácií so spracova−
te¾mi ÚPN hl. m. SR BA 2004 a kvalitárskych výborov v rozpracovanos−
ti? 2. Funkèné vyu�itie územia pre zdravotnícke zariadenie bolo spo−
chybnené samotným MZ SR, ktoré opätovne pripravuje stavbu nemoc−
nice Rázsochy na predaj bez podmienky zachovania pôvodnej funkcie.
MZ sa zaoberalo aj po�iadavkou riešenia z h¾adiska regulatívov územ−
ného rozvoja pod¾a návrhu funkèno – priestorovej regulácie územia.
„Urbanistická štúdia zóny Nový Lamaè“ vytvára priestor a nové mo�−
nosti pre obèanov Lamaèa a mladé rodiny �i� v prostredí, ktoré je ich
domovom. Tie� rozširuje dané mo�nosti v „Urbanistickej štúdii Lamaè
– Staré záhrady“, kde dôvodom a cie¾om obstarania predmetu riešenia
je záujem MÈ BA−Lamaè a skupiny vlastníkov pozemkov v riešenom
území, získa� územnoplánovací podklad, ktorý po prerokovaní v zmys−
le stavebného zákona bude slú�i� pre koordináciu a riadenie konkrét−
nych investièných aktivít v dotknutom území. Bude môc� by� vyu�itý
ako podklad pre územné rozhodovanie. Riešené územie mô�e by� v
rámci urbanistickej štúdie èlenené na sektory, ktoré mô�u by� odsúhla−
sované a realizované samostatne, tak ako uvádza zadanie pre vypraco−
vanie územnoplánovacieho podkladu predmetnej UŠ.

(pokraèovanie na 2. strane)

Vá�ení Lamaèania,
ani sme sa nenazdali a sme opä� o jeden rôèik starší.

Rýchlos�, s akou sa mení svet okolo nás, sa a� ne¾udsky
dostáva do ka�dodennej kultúry nášho �itia. Preto prajem
všetkým našim obèanom viac svornosti a ¾udskej oh¾adupl−
nosti, aby si ¾udia vedeli viac pomáha�, aby sa rok 2005 stal
pre všetkých rokom pokoja a primeraného úspechu.

V decembri sa v Lamaèi uskutoènili pekné kultúrne akcie
– chcem za ne úprimne poïakova� všetkým úèinkujúcim,
ako aj tým, èo ich pripravovali.

Teraz dovo¾te v krátkosti o obvyklých témach:
Kanalizácia – výstavba sa poèas zimných mesiacov trochu
utlmila, aktuálne problémy však priebe�ne riešime. Èistota a
poriadok v obci: Bolo by u�itoèné, keby sme si všetci viac
všímali okolie a vzájomne sa slušne upozoròovali, pokia¾ nie−

kto robí neporiadok. Osobitné postavenie majú v tejto
súvislosti miestni vandali (sprejeri a iní frajeri), ktorí neú−
navne poškodzujú súkromný a verejný majetok. Ich rodiny
sa tvária akoby o nièom nevedeli. Nové zákony u� však budú
posudzova� tieto èiny prísnejšie.

25. a 26. decembra sa nasýtili bezdomovci jedlom, ktoré
priniesli naši spoluobèania. Prijmite aj touto cestou poïako−
vanie od týchto bezdomovcov, pre ktorých to bol asi jediný
darèek na Vianoce. Som zo srdca rád, �e táto akcia prebeh−
la tak srdeène a ka�dý, kto doniesol èosi zo svojho stola,
dával to anonymne, z prostej lásky k blí�nemu. Pán Boh
zapla�.

Váš starosta, Peter Šramko

12. decembra 2004 sa steny kostola sv. Margity v Lamaèi
rozozvuèali tónmi komorného koncertu pod názvom
„Sami sebe“, ktorý sa
stretol s ve¾kou odo−
zvou. V podaní výbor−
ných umelcov – huslist−
ky pani Podhradskej,
klavíristu pána Tomeka
a po prvýkrát i mladej
dúbravskej speváèky
sleèny Holéciovej
odzneli skladby technic−
ky nároèné i ¾úbivé,
ktoré ocení aj široká
verejnos�. Významným
obohatením programu
bola úèas� piatich amatérskych spevákov z ïalekého

Japonska, ktorí v sprievode japonskej študentky brati−
slavského konzervatória zaspievali štyri tradièné zimné

piesne. 
Organizátorka a zároveò moderátorka
koncertu – pani Janyšková – hovorí:
„Keï Slováci prišli po prvýkrát do
Japonska, nauèili Japoncov pieseò
Horela lipka horela. Pôvodný text bol
však pre japonských spevákov �a�ký,
preto si ho zjednodušili. A tak tradièná
slovenská pieseò odznela v podaní
našich hostí, spolu s inými, s  u� pozme−
neným textom, ktorý hovorí o zime.“
Najbli�ší koncert „Sami sebe“ sa odohrá
u� vo februári tohto roku a vystúpia na
òom lamaèskí organisti.

−kza−

Koncert „Sami sebe“ s medzinárodnou úèas�ou

Èriepky z histórie Lamaèa
Š�astia, zdravia, po�ehnania, ve¾a dobrého si ¾udia �elajú
v Novom roku. Ko¾ko �elaní ste si vypoèuli? Iste ich nebolo
málo. Uplynuli dni sviatkov. Privítali sme nový rok. Mo�no
sme si ani neuvedomili, ako plynie èas, a ani to, �e 1. janu−
ár bol za Nový rok ustanovený a� v roku 1582 Gregorom
VIII. a znovu potvrdený v roku 1691 Inocentom VII. Dovtedy
sa slávil 1. marca. Nazvanie mesiacov prevzaté z latinèiny
nás o tom presviedèa: septem – sedem – september, okto –
osem – október, nonem – devä� – november, decem – desa�
– december. Január dostal meno od pohanského boha
Jánua, ktorého zobrazovali s dvomi tvárami. Príznaènos�
tohto obrazu je presvedèivá i dnes, kedy mnohí opä� h¾ada−
jú svoju tvár. Významný bol deò Troch krá¾ov aj v Lamaèi.
Nielen koledníci chodili s Betlehemom, ale potvrdzovali sa aj
zjednania do slu�by, uzatvárali sa záväzky medzi mladými,
ktoré sa zvyèajne na Fašiangy konèili svadbou a platili sa
„porcie“ − dane. Aké príznaèné aj dnes, kedy sa dozvedáme
o ïalších zvýšeniach daní. V roku 1580 richtár Michal Herger
bojuje na magistráte mesta Bratislavy so Štefanom
Forgáèom, aby v Lamaèi nebolo umiestnené protiturecké

vojsko, lebo, ako hovoria dobové pramene, „na jedno vyšlo,
kto dedinu drancoval“. Aj súèasný richtár Ing. Šramko opä�
bojuje o Lamaè. Nu�, asi sa toho zas a� tak ve¾a nemení. No
pozor! Mesto sa vynašlo. Vojsko síce neposlalo, ale zato
nebránilo bratislavskej posádke spása� koòmi pasienky,
a veru i polia, èím priviedlo Lamaè na mizinu.
Drahí Lamaèania, mám k vám ešte jednu prosbu.
Nezamieòajme si históriu a uvedomme si u� dávno známy
historický fakt, �e Lamaè nevznikol v 16. storoèí a nezalo�ili
ho Chorváti. Títo sem prišli, utekajúc pred Turkami a osídlili
vyprázdnené usadlosti po padnutých v bitke pri Moháèi.
Dostali výhody − nemuseli plati� dane. Našli tu svoju druhú
vlas�. Ale naša lokalita tu jestvovala u� v 13. storoèí ako
súèas� bratislavského panstva s vlastnou integritou. Chce mi
niekto z moderných historikov tvrdi�, �e v 14. a 15. storoèí
sa naši predkovia na hranici bratislavského a pajštúnskeho
panstva mlátili a hádali o územie dnešného Lamaèa, nech u�
to bol Blumenau, Sellendorf, alebo Hellendorf, ako ducho−
via?

Gabriela Škorvanková, historièka

Silvester 2004/05 v Lamaèi 
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Od 1. januára 2005 je úèinný nový Zákon è. 582 /2004 Z. z.
o miestnych daniach (zákon), ktorý upravuje aj daò z nehnu−
te¾nosti. Zákon prináša nové povinnosti pre daòovníkov i
správcov daní.
Kto je povinný poda� daòové priznanie (DP): • Fyzické
osoby: vlastníci bytov, pozemkov alebo stavieb na území
MÈ BA – Lamaè, aj keï DP k dani z nehnute¾nosti v pred−
chádzajúcom období u� podali a nenastali u nich �iadne
zmeny. • Právnické osoby: ktoré vlastnia nehnute¾nosti na
území MÈ BA–Lamaè, aj tie, kt. boli doposia¾ od platenia
tejto dane oslobodené (t. j. štátne a zdravot. subjekty, školy
(okrem obecných?, cirkvi,... ), aj keï DP k dani z nehnute¾−
nosti v predchádzajúcom období u� podali a nenastali u
nich �iadne zmeny.
Kedy treba poda� daòové priznanie: DP je potrebné poda�
od 3. januára do 28. februára 2005.
Kde nájdete tlaèivá „Daòové priznanie k dani z nehnu−
te¾nosti“: Základné tlaèivá sa budú distribuova� do všetkých
pošt. schránok v Lamaèi. Tlaèivá  aj pre ostatných daòovní−
kov, ktorí nie sú našimi obyvate¾mi, sa budú vydáva� a� do
konca februára 2005 na MÚ (ref. miest. daní a poplatkov).

Ako vyplni� daòové priznanie: DP je nutné vyplni� v plnom
rozsahu za všetky nehnute¾nosti, kt. vlastníte k 1. januáru
2005 pod¾a listu vlastníctva. Pod¾a podaného DP bude vyrú−
bená daò. Dôle�ité je najmä správne vyplnenie osobných
údajov. Na zadnej strane tlaèiva nezabudnite uvies� dátum a
podpis. Vo februári pripravíme stretnutie s obèanmi v kine
Lamaè, aby sme im pomohli pri vyplòovaní daòových tlaèív,
presný termín vèas zverejníme. Daòovníci nad 70 rokov,
vlastniaci nehnute¾nos�, si mô�u uplatni� ú¾avu na dani z
nehnute¾nosti, tlaèivá budú k dispozícií na MÚ.
Ako a kde poda� daòové priznanie: Vyplnené tlaèivo
mô�ete doruèi� osobne alebo zasla� poštou na adresu: MÚ
Lamaè, ref. miestnych daní, Heyrovského 2, 841 03
Bratislava 47.

V tejto súvislosti tie� dávame Lamaèanom do pozornosti
nový predpis − Všeobecne záväzné nariadenie mestskej èasti
BA Lamaè è. 6/2004 zo 14.12.2004 o miestnych daniach –
úèinný od 1. 1. 2005 (ustanovuje dane za psa, za u�ívanie
verejného priestranstva, za predajné a zábavné nevýherné
automaty atï.). Bli�šie informácie vo vývesných tabuliach. 

Daò z nehnute¾nosti ako trest
Keï som zaèiatkom 90. rokov dostal nieko¾kokrát prípis o zvý−
šení dane z nehnute¾nosti (DzN), dos� ma to pobúrilo. Nie preto,
�e tí, ktorí mi ho poslali, by nemali na to nárok, ale preto, �e sa
so mnou nikto nebavil na tému preèo, zaèo a naèo. Toto bol
jeden z dôvodov, preèo som v roku 1994 kandidoval ako nezá−
vislý poslanec do nášho zastupite¾stva. Hneï na zaèiatku voleb−
ného obdobia sme odhlasovali moratórium na zvyšovanie DzN
na celé volebné obdobie, lebo sme boli presvedèení, �e sa to dá
aj inak a verte mi – dalo sa!
Po skonèení volebného obdobia v roku 1998 bolo jasné, �e sa
bude musie� pristúpi� k zvyšovaniu tejto dane, ale pristúpilo sa
k tomu dos� necitlivo a nediferencovane. Slú�i ku cti predchá−
dzajúcemu zastupite¾stvu, �e bolo ochotné prehodnoti� svoje
rozhodnutie a pomeni� koeficienty pod¾a infraštruktúry, via�ucej
sa na jednotlivé nehnute¾nosti.
No to, èo sa stalo v tomto roku, je revoluèná zmena v tom naj−
zápornejšom zmysle slova. Rozhodovanie o výške DzN bolo v
rámci fiškálnej decentralizácie zákonom odòaté MZ a bolo pre−
sunuté na magistrát. A èuduj sa svete! Bez toho, �e by sa niekto
s nami bavil o výškach sadzieb tejto dane, bol nám návrh VZN o
DzN len nieko¾ko dní pred rozhodovaním na magistráte predlo−
�ený na pripomienkovanie. Na MZ padali slová ako „je to neho−
ráznos�“, no z môjho poh¾adu to neboli emócie, ale konštato−
vanie. Pýtali sme sa na doterajšie hospodárenie magistrátu,
ktoré ho doviedlo k nieko¾komiliardovým dlhom, pýtali sme sa
na peniaze, ktoré zostali v skrachovanej banke, na transparen−
tnos� predaja a prenájmu nehnute¾ného majetku za posledných
10 rokov, ko¾ko peòazí sa dalo na projekty metra, ktoré nikdy
nebude, a keï bude, tak bude jazdi� na existujúcich ko¾ajniciach.
Je mi jasné, �e tieto a mnohé ïalšie otázky nepatria len dneš−
ným, ale hlavne predchádzajúcim predstavite¾om mesta. Mne
len vadí, ako rýchlo a jednoducho sa s tým dnešní predstavitelia
mesta vysporiadali pod¾a hesla: chýbajú peniaze, obèan pla�!
Pripomína mi to rozprávku z detstva, ktorú som ve¾mi rád poze−
ral, Pyšná princezná. V�dy som sa z chuti zasmial na replike, keï

krá¾ hovorí: „Pokladòa je prázdna, èo budeme robi�, moji radco−
via? – Zvýšime dane“! Ani vo sne by mi vtedy nenapadlo, �e roz−
právka sa raz stane skutoènos�ou a ja sa toho do�ijem. Akurát
neviem, èi sa mám smia� alebo plaka�. Jedno však viem – plaka�
nepomô�e, preto sme prijali pre niekoho dos� tvrdé uznesenie,
aby bolo jasné, �e sa nebudeme neèinne prizera�, ako sa rozho−
duje o nás bez nás. Aj napriek tejto našej snahe sa prijalo VZN
è. 8/2004 z 29.11.2004 o DzN, ktoré nás síce preradilo medzi
malé MÈ, èo ale znamená, �e nebudeme plati� 10,− Sk /m2 za
bývanie, ale 9,− Sk /m2 namiesto pôvodných 4,50 Sk, resp. nebu−
deme plati� 1,80 Sk /m2 za záhrady, ale 1,62 Sk namiesto pôvod−
ných 0,45 Sk, èo predstavuje zvýšenie o 100 – 260 %. Niekto
tomu hovorí úspech, iný umenie kompromisu, ja tomu hovorím
kozmetické úpravy, pri všetkej úcte k tým, ktorí za nás na magis−
tráte vyjednávali. Na ïalšom MZ sme znovu prejednávali u�
odsúhlasené VZN è.8/2004, ktoré sme odmietli zobra� na vedo−
mie, ale aj napriek tomu je platné a úèinné od 1.1.2005.  Všetky
peniaze z tejto dane, ktoré sa vyberú nad rámec roku 2004,
budú odvedené na úèet magistrátu. Tam sa musia obèania pýta�
naèo, preèo a zaèo! My v Lamaèi sme doteraz nenarobili �iadne
dlhy, aj keï  na druhej strane sme ani niè svetoborné nevybu−
dovali. Stále tvrdím, �e za cudzie peniaze nie je problém robi�
megalomanské projekty a treba sa prikrýva� takou perinou, na
akú máme. Ide tu však aj o zodpovednos� voèi sebe, ako aj voèi
obèanom.
Záverom si dovolím s plnou zodpovednos�ou poveda�, �e na
základe uvedených skutoèností sme všetci povinní poda� nové
daòové priznanie a daò aj zaplati� pod hrozbou sankcií, ale záro−
veò tvrdím, �e ak mi nikto nedá na vyššie uvedené otázky adek−
vátne odpovede, DzN nepova�ujem za ekonomickú kategóriu,
ale za trest. Trest za to, �e vlastníme akúko¾vek nehnute¾nos�, v
síce najmenšej, ale za to najkrajšej mestskej èasti – v Lamaèi.
A TY, OBÈAN, rozmýš¾aj a staraj sa o to, aby �A takéto prekva−
penia stretali v budúcnosti èo najmenej!

¼udovít Luèeniè, poslanec MZ Lamaè

Naši karatisti �ali na Okinawe úspechy
Okinawa, subtropické súostrovie, vzdialené viac ako1.000

km od Japonska a takmer 12.000 km od Slovenska – rodisko
karate. U� po siedmykrát privítalo v októbri štyroch pozva−
ných slovenských inštruktorov, medzi nimi aj trénerov
lamaèského oddielu Goju Kai Jána Dada a ¼ubomíru
Klementisovú.
Bola to historická návšteva, lebo dvojtý�dòový pobyt, na
ktorom sa denne cvièilo od 9:00 hod. do 15:00 hod. pod
vedením najväèšieho �ijúceho majstra Goju ryu karate
Hanshi Choju Kiyunu, 10. Dan, mal vyvrcholi� historickými
skúškami. Ale predtým
boli tri predbe�né testy,
ktoré rozhodli o pripus−
tení na skúšky alebo pre−
lo�ení termínu skúšok.
Denno−denne sme cvièili
desiatky kata pod¾a pred−
pisu na dané stupne a
partner−tréning vo dvoji−
ciach, a� kým sme nema−
li celé ruky plné modrín.
Hovorí dvojnásobná maj−
sterka sveta a Európy
¼ubomíra Klementisová:
„Aj napriek nemalým
skúsenostiam zo sú�a�í
sme mali všetci malú
dušièku. Postavi� sa pred desa�èlennú komisiu,  zlo�enú z
dvoch dr�ite¾ov 10. Danu, dvoch dr�ite¾ov 9. Danu a šiestich
dr�ite¾ov 8. Danu predsa nie je to isté, ako postavi� sa pred
piatich rozhodcov. Akéko¾vek malé zaváhanie, èo i len jedi−

né, znamenalo neurobi� skúšky! Výsledok sme sa dozvedeli
a� po polhodine po skonèení posledného skúšaného. Bola
to najdlhšia polhodina v mojom �ivote.“
Všetci štyria Slováci obstáli. Obaja lamaèskí tréneri postúpili
dokonca o dva stupne, èo je raritou aj vo svete. Ján Dado sa
stal dr�ite¾om 6. Danu a ¼ubomíra Klementisová dr�ite¾kou
5. Danu. Vzh¾adom na ich cvièenie, pokroky, celkovú då�ku
cvièenia a absolvovanie posledných skúšok, sa takto roz−
hodla 10−èlenná skúšobná komisia, pozostávajúca z tých
najvyšších majstrov okinawskej federácie. Hlavný predstavi−

te¾ a spoluzakladate¾ slovenské−
ho karate Ing. Ladislav Kle−
mentis sa stal dr�ite¾om 8:
Danu, najvyššieho stupòa, aký
bol doposia¾ udelený inému ne�
okinawskému karat istovi .
Posledný zo slovenskej štvorky
– Dr. Divinec – získal 7. Dan.
Prezident klubu a tie� dvojná−
sobný majster sveta a Európy
Ján Dado hovorí:
„Máme mnoho nových poznat−
kov, ktoré vyu�ívame aj pri
výchove a príprave našich detí v
klube. Samozrejme, �e nám to
pomô�e aj pri obhajobe titulu
majstrov sveta v brazílskej

Fortalezze v júni tohto roku. Ale hlavné je, �e sme dostali
zelenú i do budúcnosti ako èlenovia okinawskej federácie a
majstri nám ukázali, �e karate je zlo�itá cesta fyzickej, tech−
nickej a duševnej prípravy...“ −KL−

Z poslaneckej kuchyne
Uznesenia Miestneho zastupite¾stva zo dòa 22.12.2004.
� Berie na vedomie „Urbanistickú štúdiu zóny Nový Lamaè,
august 2004“ ako územno−plánovací podklad a v nej formu−
lované regulatívy fukèného vyu�ita územia a priestorového
usporiadania územia, ako aj zásady riešenia dopravného
a technického vybavenia, ktorú obstarala MÈ BA−Lamaè a
spracovala spoloènos� APLAN  s. r. o. v októbri 2004, ako ove−
rovací územno−plánovací podklad, ktorý po zoh¾adnení pripo−
mienok pod¾a „Súborného stanoviska MÈ BA−Lamaè k
Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè, august 2004“, bude
podkladom pre vypracovanie návrhu zmien a doplnkov plat−
nej celomestskej územno−plánovacej dokumentácie.
� Berie na vedomie výsledky prerokovania „Urbanistickej
štúdie zóny Nový Lamaè, august 2004“, ktoré sú zhrnuté
v predlo�enom materiáli: „Urbanistická štúdia zóny Nový
Lamaè, súhrn a vyhodnotenia prerokovania, december 2004“,
vypracovanom v decembri 2004 poverenou osobou, odborne
spôsobilou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí, Ing. arch. Evou
Balášovou.
� Schva¾uje výrok schva¾ujúceho orgánu k pripomienkam,
vzneseným k „Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè, august
2004“, v rámci jej verejného prerokovania tak, ako je navrh−
nutý v prilo�enom materiáli: „Urbanistická štúdia zóny Nový
Lamaè, súhrn a vyhodnotenia prerokovania, december 2004“
so schválenými pripomienkami.
� Schva¾uje „Súborné stanovisko MÈ BA−Lamaè k
Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè, august 2004“, ktoré je
prílohou tohto uznesenia.
� Poveruje vedúcu ÚraD zabezpeèi� u firmy APLAN s.r.o.
dopracovanie „Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamaè, august
2004“ v zmysle „Súborného stanoviska MÈ BA−Lamaè k
Urbanistickej štúdii zóny Nový Lamaè, august 2004“, ktoré je
prílohou tohto uznesenia, s akceptovaním navýšenia ceny
diela o 10% z dôvodu dopracovania štúdie v zmysle pripo−
mienok. Termín: 31.1.2005. Zodpovedná: vedúca ÚraD.
� Schva¾uje „Zadanie urbanistickej štúdie Lamaè – Staré
záhrady, december 2004“, ktoré je upravené v zmysle pripo−
mienok, uplatnených pri prerokovaní konceptu zadania.

Poslanecké dni
Vá�ení spoluobèania − Lamaèania, MZ MÈ BA−Lamaè sa uznieslo,
�e obyvate¾om Lamaèa umo�ní pravidelné stretnutia, konzultácie
a rozhovory s poslancami na pôde MÚ, a to v�dy v posledný
pondelok príslušného mesiaca, kedy budú v zasadaèke MÚ
obèanom k dispozícii dvaja poslanci MZ v rámci projektu
"POSLANECKÉ DNI".
• 31. januára 2005 od 16.00 do 17.00 hod., poslanci: Mgr.
Marta Janyšková − predsedníèka Komisie pre školstvo, kultúru a
vo¾ný èas, Ján Daniš − predseda Komisie podnikate¾ských aktivít,
cestovného ruchu a dopravy. • 28. februára 2005 od 16.00 do
17.00 hod., poslanci: Mgr. O¾ga Keltošová − èlenka Komisie pre
veci sociálne, zdravotnícke a bytové, Ing. ¼udovít Luèeniè − pred−
seda Komisie výstavby, územ. rozvoja a regionálnej politiky.      •
28. marca 2005 od 16.00 do 17.00 hod., poslanci: Ing. Jaroslav
Mrva −  èlen Miestnej rady a Komisie financií a hosp. stratégie,
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák − predseda Komisie financií a hosp.
stratégie. • 25. apríla 2005 od 16.00 do 17.00 hod., poslanci:
Ing. Kvetoslava Ondrejíèková − èlenka Miest. rady a Kom. financií
a hosp. stratégie, JUDr. Júlia Ondrišová − preds. Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a bytové. • 30. mája 2005 od 16.00 do
17.00 hod., poslanci: Mária Pikulíková − èlenka Komisie pre veci
soc., zdrav. a bytové, Ing. Daniel Valentoviè − predseda Komisie
verej. poriadku, �ivot. prostr. a bezpeènosti. 

Miestny úrad oznamuje !
MÈ Bratislava−Lamaè vám týmto oznamuje prijatie Všeobecne
záväzného nariadenia è. 6/2004 o miestnych daniach, schvá−
leného MZ dòa 14.12.2004. Obsahové znenie schváleného VZN
o miestnych daniach je prístupné na MÚ, ako aj na  webovej
stránke www.lamac.sk. K nahliadnutiu na MÚ je aj VZN
Bratislavského samosprávneho kraja è. 7/2004 o dani z
motorových vozidiel.

Z¾ava: MUDr. ¼udovít Divinec, 7. dan, Jaroslav Tarana, 6. dan, Ing. Miroslav Ostertág, 4.
dan, Ing. Lubomíra Klementisová, 5. dan, Ing. Ladislav Klementis, 8. dan, Ján Dado, 6. dan.
Spodná rada: Seitoku Matayoshi, 10. dan, Eiki Kurashita, 9. dan, Chojun Kyiuna, 10. dan.

Daò z nehnute¾nosti, ako postupova� pri podaní daò. priznania(Ing. K. Ondrejièková, pokraèovanie z 1. strany) Ïalej Komisia VURaRP
a Komisia financií a hospodárskej stratégie v spolupráci s MZ a odbor−
níkmi, ktorí sú èlenmi komisií a �ijú v Lamaèi, intenzívne pripravujú
podklady k návrhom štúdií na zonálnej úrovni, a to Malokarp. nám.,
prepojenie Malokarp. nám. a Vranèovièova ul. Myslím si, �e k takto
záva�ným dokumentom, ktoré rieši MZ v tomto funkènom období, je
ve¾mi dôle�ité vytvori� dostatoèný priestor najmä predsedom prísluš−
ných komisií. Výsledky èinnosti poslancov prezentova� na verejnosti, a
to najmä k vyššie uvedeným štúdiám a k prerokovávanému Návrhu
rozpoètu na rok 2005, ktorého súèas�ou je Plán investièných aktivít na
rok 2005, (riešenie tepelného hospodárstva, kanalizácia – Rácova ul.,
Vranèovièova ul., Rajtákova ul., parkovanie). Ako poslankyòa a èlenka
komisií VURaRP, financií a hospodárskej stratégie si vysoko vá�im èin−
nos� predsedov a èlenov komisií a myslím si, �e odviedli poèas dvoch
rokov kus nároènej práce vo svojej poslaneckej èinnosti v spolupráci s
ich èlenmi. V novom roku im prajem ve¾a zdravia, spokojnosti, pra−
covných a osobných úspechov.



Deti  a  Vianoce
Milí Lamaèania, v poslednom èísle nášho mesaèníka sme
pre mno�stvo príspevkov a oznamov nemohli uverejni�
všetky vianoèné básnièky a kresbièky, ktoré nám zaslali
deti z našej ZŠ. Preto dávame týmto milým dielkam prie−
stor v tomto èísle a dúfame, �e vám pripomenú krásne
sviatoèné chvíle... −kza−

Vianoce v nás prebúdzajú všetko pozitívne, èo v nás
drieme. ¼udské srdce má èarovnú schopnos� zahorie�
láskou. Veï cez lásku sme boli stvorení, sme k nej
pozývaní, a o to viac na Vianoce. Vianoce majú krás−
ne kúzlo, vôòu a náladu. Prispieva k nim všelièo: kole−
dy, vinšovaèky, básnièky, kresbièky,... 
Nech nám všetkým privodia „vianoènú“ atmosféru
básnièky a kresbièky našich detí a pripomenú nám, �e
aj my sme boli de�mi.

Marta Janyšková, uèite¾ka ZŠ

Kto to sype vloèky...?

de�om na oblôèky?
Dobrí anjeli

z bielych postelí.
Dávno tomu verím,
�e sa husím perím

ohadzujú v zime
doma na perine.
Alebo to v nebi

práve peèú chlebík
a na polia, lúky

padá zvyšok múky?
Nech je tak, èi inak,
vybehni von, synak,

vybehni von, dievèa!
Vloèky ¾udí lieèia.

Vylieèia aj teba
nehou rovno z neba.

Vavrinèíková, 6. A

Po troch rokoch sa v priestoroch lamaèskej ZŠ opä� uskutoè−
nila výstava Betlehemov, ktoré vznikli z fantázie a šikovnos−
ti detí. Tí, ktorí výstavu v Izbe pána uèite¾a v dòoch 6. − 20.
decembra navštívili, boli skutoène príjemne prekvapení

a nešetrili chválou. Aj preto sa organizátori rozhodli poduja−
tie usporiada� i na budúci rok. V predvianoènej atmosfére
horiacich svieèok sa vynímalo a� 32 krásnych Betlehemov
z papiera, keramiky, kreslených i zdobených pieskom...
„Keï sa èlovek pozerá na tieto Betlehemy, má pocit, akoby
mali dušu.“, hovorí s nadšením organizátorka – pani uèite¾ka
a poslankyòa Marta Janyšková. „Sna�ili sme sa výstavu obo−
hati� aj popisom starých vianoèných tradícií, ako menu tra−
diènej štedroveèernej veèere, vznik medovníkov èi samotných
Betlehemov. Zbierali sa však aj penia�ky na Komunitnú nad−

áciu pre �iakov. Aj touto
cestou by sme sa radi
poïakovali za ka�dú veno−
vanú korunku. Ve¾mi si
ceníme ka�dý Betlehem,
ktorý deti vytvorili. Èasto
sa do práce na nich zapá−
jali celé triedy, a tak sme
sa rozhodli všetky deti

odmeni� sladkou èokoládkou.“
Na záver Kultúrna komisia MZ 20. decembra vyhodnotila
vystavené Betlehemy a vyhlásila ví�azov, ktorí získali hod−
notné ceny. Na 1. mieste sa umiestnila Anièka Joklová zo 7.
A, ktorá vlastnoruène vyrobila krásny keramický Betlehem,
2. miesto obsadila Julka Balá�ová z 2. A so svojím perníko−
vým Betlehemom a o 3. miesto sa spoloène podelili
Martinko Kreps z 2. A, ktorý svoj Betlehem vyrobil z machu,
a s kresleným Betlehemom Veronika Hrádeková s Alex
Jenèíkovou zo 7. B.
Výstavu detských Betlehemov si nenechal ujs� ani pán staros−
ta a všetci poslanci MZ. Kniha návštev sa zaplnila slovami
chvály, vïaky i krásnymi �elaniami návštevníkov. A aká veta
sa v nej vyskytovala najèastejšie? „Všetky Betlehemy sú ve¾mi
pekné!“ Èo doda�? Snáï len �elanie, aby sa budúci rok do
sú�a�e zapojilo ešte viac detí a aby si výstavu vychutnalo èo
najviac Lamaèanov... 

ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. zorganizovala v kine
Lamaè Detský vianoèný
koncert, na ktorom pred
zap lnenou k inosá lou
vystúpilo zhruba 100 detí
od prvého a� po siedmy
roèník. V pestrom progra−
me, do ktorého sa v úvode
zapojili aj deti z MŠ, si
našli miesto spev aj
moderné tance. Slávnostnú atmosféru dotvárala milá výzdo−

ba, ktorú pripravili samot−
ní školáci. Na záver všetky
deti spoloène zaspievali
vianoèné pesnièky ako
Zvonèeky, Stromèek jaga−
vý èi Tichá noc, ktorú
dokázali odprezentova� a�
v štyroch jazykoch − slo−
vensky, nemecky, taliansky

a anglicky.

Deti sa bavia radi a èasto. Mikuláš je napokon sviatkom, ktorý
dáva dospelým „sladkú“ príle�itos� deti obdarova� nieèím
milým èi sladkým. 6. decembra Kultúrna komisia MZ pre viac
ako 130 našich školákov pripravila Mikulášske popoludnie
v kine Lamaè, kam zavítal aj Mikuláš s èertom, aby de�om
rozdali èokoládové
adventné kalendáre
a chutné ovocie.
Nezbedný èert urobil
de�om ve¾kú rados�,
keï vyskoèil nášmu
pánovi starostovi na
chrbát, aby sa chví¾ku
povozil. Naš�astie však
nebol �a�ký...

Vianoce

To je sviatok všetkých detí,
ach, ako ten èas letí.
U� je mesiac december,
znova príde krásny deò.
Zvonèeky nám zazvonia,
koláè mamky zavonia.

Nikola Záblacká, 5. A

V izbe stojí zlatý strom,
cingi−lingi zvoní zvon.
Štedrý veèer volá k stolu.
Vianoce sú, keï sme spolu.

Júlia Veselá

Vianoce sú, Vianoce sú,
sne�né dary vloèky nesú:

ly�e, korèule a sánky – 
iba samé radovánky.

S Vianocami chodí zima,
na sánoèkách povozí ma.

Na Vianoce zima s vetrom
miesia cesto,

chcú obdari� koláèikmi
ka�dé mesto.

Osievajú cez oblaky
cukor biely a na zem
hneï hebký snie�ik,

padá, letí, trieli.

�iaèka 9. roèníka

Vianoce sa blí�ia,
u� aj snie�ik padá,
keï k nám prišla 
domov Je�ibaba.

Potom prišiel Mikuláš
a mal krásne rúcho,
dal nám sladkostí a�−a�, 
bolelo nás brucho.

Vianoce sú krásne
a vonku všetko mrzne,
a ja skladám básne,
ktoré znejú hrozne.

Sole Urbanová, 5. A

Jedlièka a Vianoce

Išla som do lesa,
na stromèek pozrie� sa.
Zbadala som jedlièku,
trochu mladú, malièkú.

Domèek sa nám ligoce,
keï u� prišli Vianoce.
Prekrásna je jedlièka,
prekvapila sa aj mamièka.

Nikola Záblacká, 5. A

Vianoce

U� Vianoce prichádzajú,
darèeky sa rozdávajú.
Mamièka sa raduje,
perníky pripravuje.
A Janko sa teší zas,

kedy príde Dedo Mráz.

Nora Èanecká

Zima

Všetci chodia v ko�uchu,
radujú sa juchuchú.
Èas zimy u� nastal práve,
radujme sa všetci stále.
Všetci sa sánkujú,
darèeky dávajú.
Juchuchú, zima je u� tu.

Nikoleta Redechová, 6. A

Vianoèné oslavy v kostole

Oslava 10. výr. vzniku DPD, Na barine
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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

NNaaššii  jjaannuuáárroovvíí  jjuubbiillaannttii
V prvom mesiaci roku 2005 svoje �ivotné jubileum
oslávia Lamaèania: 9900  rrookkoovv:: Jozefína
Kovaèièová, 8855  rrookkoovv:: ¼udmila Mareková,
Zdenka Polednová, Karolína Švandová, Helena
Ambrová, 8800 rrookkoovv:: Arizka Tomšu, Ondrej
Dovalovský, Al�beta Dubecká, Mária Matejová,
Valéria Stránska, František Májek, Mária
Mikušová, František Miklík, 7755 rrookkoovv:: Jozef
Skala, Miloslava Tordová, Judita Melišová.

ÚÚpprriimmnnee  bbllaahhoo��eelláámmee

Tip na vo¾ný èas
10. decembra bola v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho
paláci na Panskej ul. 19 otvorená výstava súborného
diela Albína Brunovského − Retrospektíva.
Albín Brunovský sa narodil 25. decembra 1935

v Z o h o r e ,
zomrel 20. janu−
ára 1997 v
Bra t i s l ave . Je
jedným z najvý−
znamnejších slo−
venských grafi−
kov svetového
významu a dr�i−
te¾om mnohých
domácich i sve−
tových ocenení.
Tvorí novú reali−
tu fantazijného
pôvodu, prièom
jeho inšpirácie
mo�no dešifro−

va� ako inšpirácie vychádzajúce zo �ivotnej skúsenosti. V
jeho tvorbe je napätie medzi realitou a fantáziou, príro−
dou a umením, �ivotom a snom, je trvalým znakom jeho
tvorivej sily.
Výstava zahàòa 650 diel z tvorby umelca a potrvá do
20. februára 2005.

Peter Šoula

NNoovváá  vveetteerriinnáárrnnaa  aammbbuullaanncciiaa  −−LLAAMMAAÈÈ
Pri kotolni − na Heyrovského ulici.
Ordinaèné hodiny:
Pondelok − Piatok: od 15 − 18 hod. 
Štvrtok: operaèný deò 
Sobota: od  9 − 10 hod.
Mobil: 0903 /46 30 22
MMVVDDrr..  PPaavvooll  ÈÈeecchh

ALTERNATÍVNA SÚKROMNÁ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

1 − 4. roèník s MATERSKOU ŠKOLOU v Lamaèi,
s rozšíreným vyuèovaním anglického jazyka,

uskutoèní zápis do 1. roèníka dòa
11. februára 2005 od 10.00 – 17.00 hod. 

Informácie vám poskytneme
na tel. è. 02 /6478 0383, 0910 969 449,

http://www.montessori.sk

kino LAMAÈ − január 2005
Sobota 22. 1. Príbeh �raloka (USA),
animovaný film, slovenský dabing,
predstavenia o 16.00 a 18.00 h.,
vstupné: 80.− Sk.

Redakèná rada mesaèníka Lamaèan sa ospravedlòuje
èitate¾om za zmenené poradie strán v èísle 11−12
/2004, ktoré vzniklo zavinením jedného z dodávate¾ov.

Ïakujeme za pochopenie.

Èo so starým vozidlom? 
V prípade dlhodobého státia starého vozidla je ka�dý majite¾ pod¾a
Zákona o odpadoch è.223/2001 Z. z. § 51, povinný toto odstráni� z
cesty alebo verejného priestranstva. Ak sa to neuskutoèní, dôjde k
porušeniu VZN MÈ a toto vozidlo bude v spolupráci s políciou
odstránené na nemalé náklady majite¾a. Od 1.1.2005 máte mo�−
nos� vaše vozidlo umiestni� na urèené autovrakovisko firmy
AUTO AZ s.r.o so sídlom na Vajanského 1 v Malackách, s ktorou má
naša MÈ podpísanú zmluvu o zabezpeèení odstránenia starých vozi−
diel za týchto podmienok: ak svoje vozidlo dopravíte na autovrako−
visko – bude vám vyplatených 1000,− Sk! Za vozidlo, ktoré je pot−
rebné dopravi� na autovrakovisko – zaplatíte poplatok 1000,− Sk.
Starosti s odhlásením si robi� nemusíte, to urobí AUTO AZ za vás.

Informácie na MÚ.

Aký bol koniec roka v Lamaèi
18. decembra, teda len 6 dní pred najob¾úbenejším sviat−
kom v roku – Vianocami – sa v Lamaèi po prvýkrát otvori−
li vianoèné trhy. Lamaèania si na nich mali mo�nos� nielen
pozrie�, ale i nakúpi� mno�stvo pekných, u�itoèných, voòa−
vých i chutných drobností. V priestoroch jedálne ZŠ na

Malokarpatskom nám.
nechýbali keramické hrn−
èeky, poh¾adnice, perni−
kárske výrobky, stánky s

domácim medom, orieškami, rôznymi ruènými
prácami, vzácnymi kameòmi èi vonnými olejmi.
Sprievodným podujatím vianoèných trhov bola výstava det−
ských Betle−hemov v priestoroch ZŠ.

V poradí u� štvrté divadelné predstavenie pre deti pripravi−
lo v kine Lamaè bábkové divadlo pána Jiráska v spolupráci
s Kultúrnou komisiou MZ. 22. decembra lamaèskú kinosálu
zaplnili naši prváèikovia, druháci, tretiaci i dospelí, ktorí
mali mo�nos� zdarma navštívi� predstavenie „O kozliat−
kach“. Tradièný príbeh pán Jirásek zasadil do moderného
prostredia a vtipným spôsobom ho prispôsobil malému
i ve¾kému obecenstvu. Diváci, ktorí si 22. decembra spravili
èas,  tak mali z „kozliatok“  úprimnú rados� a u� teraz sa
tešia na ïalšie zo série predstavení.

18. december sa stal nielen dòom prvých vianoèných trhov
v Lamaèi, ale aj dòom usporiadania Vianoèného šachové−
ho turnaja o putovný pohár starostu, ktorého sa zúèast−
nilo 22 sú�a�iacich. V herni ZŠ sa od desiatej hodiny odo−
hrávali šachové súbo−
je, z ktorých napokon
ví�azne vyšli nasledu−
júci sú�a�iaci:

M. Meno Skóre
1. Jozef Jánoš 8.0
2. Martin Jánoš 7.5
3. Ján Vinárèik 7.0

Ceny v podobe hodnotných nákupných pouká�ok výhercom
odovzdal starosta Lamaèa Ing. Šramko.

Vianoèné oslavy v kostole
25. decembra sa v kostole sv. Margity na oslavách via−
noèných sviatkov zišlo mno�stvo veriacich. Pri krásnom,

�iariacom vianoènom stromèeku deti predstavili �ivý
Betlehem a potešili malých i ve¾kých sviatoènými pesnièka−
mi. −kza−

Obèan sebe
Pripomína vám nieèo tento názov? Áno, nápis na opone národ−
ného divadla v Prahe na pamiatku toho, �e na stavbe divadla sa
podie¾al celý národ. Myslím, �e dôsledné dr�anie sa tohto „sami
sebe“ mô�e ve¾mi pomôc� – národu i obèanovi, jednotlivcovi.
Viete, èo ma viedlo k napísaniu tohto èlánku? Vlani boli v
celom Lamaèi prístrešky na zastávkach MHD vyèistené od
nánosu plagátov a natreté pekne na èerveno. Neviem, èi
všade, ale na Studenohorskej sú dodnes tri prístrešky bez pla−
gátov, reklám a pod. �ia¾, nie bez grafitov. Sprejerov �a�ko pri−
stihnú� a odstránenie grafitov nie je jednoduché ani lacné.
Vylepované inzeráty a plagáty obèania sami strhávajú. A cel−
kom správne. Je dos� verejných vývesných tabú¾ a ståpov, kde
mo�no umiestòova� rôzne oznamy. Inzeráty si mô�e ka�dý
zaplati� a da� tam, kam patria. Nepatria ani na brány bytových
domov. Existuje mnoho rôznych nešvárov, ktoré by nemuseli
by�, neby� anonymity mesta. Myslíte, �e by niekto vyhadzoval
odpadky z okna rodinného domu? Z okna paneláku, keï nikto
nepozerá, bez problémov. 
Upozornime suseda, aby triedil odpad, nazapåòal be�ný odpad
papierovými krabicami a plastovými f¾ašami. Za ka�dým èlove−
kom nemô�e stá� kontrola, mô�eme to však robi� my, jednotli−
ví obèania. Teda tí, ktorým zále�í na tom, aby sa veci okolo nás
menili k lepšiemu. Nech sa to týka èistoty v dome, okolo domu,
v celej mestskej èasti, alebo aj medzi¾udských vz�ahov. A netre−
ba sa bá�, �e „narazíme“. Ak èlovek chce a robí všetko s láskou
a ¾udským prístupom, mo�no i napomenú�. Ja osobne s tým
zatia¾ nemám zlé skúsenosti. Je jedno, èi upozorni� majite¾a psa,
aby si po òom upratal, èi odtrhnú� od seba surovo sa bijúce
deti, poveda� fajèiarovi, �e na zastávke MHD sa nefajèí, alebo
poprosi� mláde� – kohoko¾vek – aby sa medzi slušnými ¾uïmi
nerozprávali oplzlo. Príe�itostí, kde obèan mô�e urobi� nieèo
pre seba, je nekoneèné mno�stvo. Napríklad, aby nástojil na
tých, ktorým dal vo vo¾bách svoj hlas a ktorí s¾ubovali, ako sa
budú o obèanov stara�, aby tak èinili.
Neprejdime nad vecami, ktoré nás ako obèanov hnevajú, zne−
pokojujú, alebo sa za ne hanbíme, nevšímavo. Niè sa navyrieši
samo, ale prispením ka�dého jednotlivca sa mô�e urobi� ve¾a. A
teda stále platí a bude plati� „obèan sebe“.

C. Danišová

Štvr�rok je za nami
23. novembra sme mali klasifikaènú konferenciu, na kto−
rej pedagogická rada hodnotila štvr�rok školského roka a
konštatovala, �e správanie �iakov školy sa oproti minulému
školskému roku neporovnate¾ne zhoršilo. Preto prijala opat−
renia prísnejšieho charakteru. Aj touto cestou by som s nimi
rada oboznámila rodièovskú verejnos�. Na vyuèovanie cho−
dia �iaci neskoro, niekedy a� so zvonením na prvú hodinu.
Táto nemô�e samozrejme zaèa� naèas. Vnútorný poriadok
školy hovorí, �e �iak má by� v škole o 7.40, kedy sa púš�a do
školy, najneskôr  o 7.50 hod. pri prvom zvonení. Od januára
pristúpime k zatváraniu budovy školy o 7.55 hod. �iak,
ktorý príde neskôr, bude musie� poèka� na druhú hodinu a
prvú bude ma� neospravedlnenú. Zistili sme, �e existujú
lekárske ospravedlnenia, ktoré si �iaci kupujú za 20,− Sk.
Budeme ich preverova� telefonátom lekárovi. Pri
nevhodnom správaní poèas vyuèovacej hodiny a prestávok
�iak dostane zápis do klasifikaèného hárku. Tohoroèní
deviataci si ešte stále neuvedomili, �e ich èaká dôle�itá
�ivotná skúška – prijímacie pohovory na stredné školy.
Komplikujú si �ivot nielen neuèením sa, ale mnohí budú
ma� problémy dosta� sa na stredné školy kvôli zní�eným
známkam zo správania. �ia¾, nie sú to len deviataci. 
Chcem touto cestou poprosi� rodièov, aby si viac všímali
správanie svojich detí. Aby nebrali na ¾ahkú váhu ich skáka−
nie do reèi, odvrávanie, posledné slovo za ka�dú cenu,
neustále argumentácie a zva¾ovanie viny na niekoho iného.
Neberte na ¾ahkú váhu varovanie a upozoròovanie uèite¾ov.
Ak budeme postupova� jednotne, urèite dosiahneme zlep−
šenie. Robíme to pre naše lamaèské deti. Prosím, pomô�te
im spolu s nami.

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ


