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Poslanci, na slovíèko...
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O Bráne Záhoria
aktuálne i strategicky
Hovoríme s Ing. ¼udovítom Luèenièom, poslancom
MÈ Lamaè, predsedom komisie výstavby,
územného plánovania a regionálnej politiky.
Ktorými smermi sa uberajú plány rozvoja Lamaèa?
V priestore Lamaèa vidíme štyri strategicky zásadné
zóny stavebnej èinnosti. Predovšetkým je to zóna
Nového Lamaèa, Starých záhrad, územie katastra za
dia¾nicou a opätovné otvorenie témy o pôvodných
hraniciach lamaèského katastra. Je pre nás �ivotne
dôle�ité, aby sme sa vrátili, pod¾a jestvujúceho
zákona, naspä� k územiu, ktoré Lamaèu pôvodne
patrilo. Nemô�eme sa uspokoji� s tým, �e v
predošlom spoloèenskom systéme nevedno kto
povedal, �e „èo je v¾avo od dia¾nice, patrí tomu, a èo
je vpravo patrí tomu“. Navyše, neviem, �e by existoval
o tom vierohodný dokument. Vtedy nezále�alo na
tom, komu patrí pôda, komu z jej vlastníctva vyplýva
platenie daní a predovšetkým − komu tieto dane idú.
Dnes sa nemô�eme tvári�, �e daný stav je v poriadku.
Navyše zákon je pod¾a mojej mienky na našej strane −
keï nie je dohoda, vychádza sa zo stavu roku 1948.
Aké sú predstavy riešenia rozvojových èastí
Lamaèa? Vstup do Lamaèa je charakterizovaný aj
názvom − Lamaèská brána. Jedná sa o priestor medzi
lamaèským a dúbravským potokom a priestor Starých
záhrad, kde sa v súèasnosti spracovávajú štúdie
rozvoja územia. V prvom prípade sa jedná o
podnikate¾ské aktivity a na Starých záhradách o
bytovú výstavbu s obèianskou vybavenos�ou.
Najdôle�itejšou úlohou však je pripravi� územie Zeèák
− tzv. Nový Lamaè − na zmenu úèelu vyu�itia. Práca na
urbanistickej štúdii mala nieko¾ko etáp a prešla
hustým sitom odborných pripomienok. Táto práca u�
má za sebou všetky nevyhnutné posúdenia
zodpovednými inštitúciami s ich odobrením, vïaka
èomu sme mohli, práve v týchto dòoch, odovzda�
hotovú štúdiu Magistrátu hl. m. Bratislavy. Týmto
sme dosiahli jeden strategický cie¾, ktorým sa tento
materiál mô�e posunú� do schva¾ovacieho procesu
zmeny v súèasnosti platného územného plánu. Pevne
verím, �e u� niè nestojí v ceste ku schváleniu.
S uspokojením mô�em konštatova�, �e z našej strany
sme pre naplnenie tejto etapy spravili maximum.
Do popredia a medzi strategické úlohy sa dostal
prechod zo Starého do Nového Lamaèa. Aj tu nás
èakajú dôle�ité zmeny v trojuholníku Vranèovièova
ulica – Malokarpatské námestie – prechod na sídlisko.
Vypracovali sme podklady pre zadanie urbanistickej
štúdie. V tejto oblasti máme ve¾a budov zdedených
od štátu, ktoré potrebujú najmä ,,zachraòova�“
strechy, aby do nich nezatekalo. Štúdia sa musí
zamera�, mimo iné, aj na vyu�itie vzácnych plôch
kedysi módnych plochých striech. Teda potrebujeme
zmysluplné nadstavby. Súkromná investícia sa zaèala
nad obchodným strediskom.

(pokraèovanie na 2. strane)

Milí spoluobèania,
dlhotrvajúce mrazy síce potešili našich školákov−

hokejistov a školáèky−korèuliarky, ktorí si dosýta u�ili ¾adovú
plochu na školskom dvore, ale teraz musíme v krátkom èase
stihnú� orezávanie stromov a kríkov pod¾a po�iadaviek
obèanov a v zmysle odbornou firmou vypracovaného
materiálu o inventarizácii drevín v MÈ Lamaè.

Po dlhej zime a ve¾kom mno�stve snehu sa nám v prvých
jarných dòoch, okrem príjemného slnka, objavilo neúmerné
mno�stvo neèistôt v zeleni, na chodníkoch i  cestách.
Mno�stvo neodstránených psích exkrementov je také ve¾ké,
�e sa týmto problémom muselo zaobera� i MZ, ktoré dalo za
úlohu mestskej polícii, aby vo zvýšenej miere dbala na
kontrolu dodr�iavania VZN o podmienkach evidovania a
dr�ania  psov v MÈ Lamaè. Polícia bola taktie� upozornená
na neustále poškodzovanie obecného i súkromného
majetku sprejermi.

V poslednom èísle Lamaèana som uviedol, �e bola
schválená výstavba ve¾kopredajne LIDL v Lamaèi. Niektorí
obèania sa na mòa obracajú s otázkou, kde sa táto predajòa
vybuduje. Pre úplnos� chcem uvies�, �e v rozvojovom území
medzi Hodonínskou cestou a dia¾nicou oproti starému
obchodnému domu Lamaè sa okrem spomínanej predajne
LIDL pripravuje výstavba viacerých servisno−predajných
prevádzok motorových vozidiel. Bude tu ŠKODA, AUDI,
FORD, MERCEDES, KIA a OPEL. Prinesie to skvalitnenie
slu�ieb pre našich obèanov, ako i skultúrnenie �ivotného
prostredia v tejto oblasti našej MÈ.

Naša škôlka, na rozdiel od iných, bude ma� v tomto roku
mimoriadny nárast poètu nových detí. Na jednej strane je to
potešujúce, a mám z toho osobne rados�, ale zároveò
musíme zabezpeèi� nové priestory pre našich škôlkárov.
Riešenie tohto problému bude predmetom rokovania na
nasledujúcom zasadnutí MZ. Verím, �e tento trend bude
pokraèova�, a prenesie sa i do poètu nových �iakov na
základnej škole. Je to nevyhnutná podmienka pre
ekonomickos� prevádzky našej ZŠ, ktorej sa postupne
zni�uje výška štátnych dotácií v zmysle platných zákonov.

V apríli sa zaène s dlho oèakávanou výstavbou
nájomných bytov nad Miestnym úradom. Aj keï odzneli
hlasy, �e výška finanèných prostriedkov na ich výstavbu je
privysoká, je treba poveda�, �e úver z banky i bezúroènú
pô�ièku z Magistrátu síce zabezpeèoval Miestny úrad, avšak
spláca� obe pô�ièky budú cez nájomné u�ívatelia−
nájomcovia novovybudovaných bytov. Ve¾mi podstatný je v
tejto súvislosti dlhotrvajúci kritický stav plochej strechy MÚ
– na základe postupných  úvah bol prijatý návrh na výstavbu
nájomných bytov, ktorým sa tento problém natrvalo vyrieši.
Som rád, �e sa strecha opraví nadstavbou s vyu�itím plochy
na sedem bytov, a nie len jednorázovou opravou strechy. Je
u� len na poslancoch aby zvá�ili, èi náklady na opravu
strechy neodpoèíta� zo sumy nákladov na výstavbu bytov,
ktorú budú spláca� nájomcovia. 

Tak ako vás, aj mòa �a�í problém, �e rekonštrukcia nášho
kúpaliska nebude ukonèená ešte v tomto roku. Je to
dôsledok zlo�itosti postupu, ktorý treba absolvova� pri
zabezpeèovaní obstarávania dokumentácií a realizátora
obnovy areálu. Zároveò chcem zdôrazni�, �e záväzok
rekonštruova� kúpalisko je súèas�ou Programu a priorít
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2004 − 2006 s
termínom realizácie v roku 2006. Všetky moje kroky
smerujú k tomu, aby rekonštrukcia prebehla v plánovanom
èase. O iných zámeroch s vyu�itím tohto areálu sa pod¾a
mojich informácii na Magistráte neuva�uje, èo je
odpoveïou na mnohé otázky obèanov. Rovnako pre
lamaèskú samosprávu iné riešenie neprichádza do úvahy.
Vzh¾adom na to prispejeme i v tomto roku našim de�om na
vyu�itie kúpaliska na Rosnièke vo¾nými vstupenkami. 

Dobrá správa na koniec. Našim obèanom na
Zelenohorskej ulici budú opätovne doruèované poštové
zásielky priamo domov. Touto cestou ïakujem
kompetentným, �e pristúpili k tomuto opravnému
rozhodnutiu a naši obèania neostali bez potrebného
spojenia so svetom.

Váš starosta
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Èriepky z histórie Lamaèa
Skonèili oslavy Ve¾kej noci a slávnosti vzkriesenia. Nová
nádej nás posúva do ïalších dní. O 40 dní po nej oslávime
sviatok Svätého Ducha a mali by sme ho privíta� v tomto
našom svete so zvláš� otvorenou mys¾ou a srdcom, preto�e
duchovna akoby ubúdalo. (Keï sa pozerám okolo seba a
èítam rôzne nariadenia a vyhlásenia, neraz mám dojem, �e
prvý apríl sa nám trochu pretiahol a trvá celý rok.) Na konci
mesiaca sa  chystáme  stava� máje. Zvyk známy z èias
stredoveku. Naši predkovia verili,
�e v noci z apríla na máj sa
schádzajú èarodejníci, ktorých
treba vyhna� plieskaním bièov,
aby neznièili mrazom všetko, èo
sa zazelenalo. Dúfajme, �e v
tomto roku neskorého snehu a
zimy nebudeme musie� ešte aj v
tento èas vyháòa� zimu z chotára.
Mo�no naj�a�šie by bolo zohna�
poriadny biè. Tento zvyk sa
zachoval najmä v Nemecku, kde
ho slávia ako Valpurginu noc − u
nás kedysi ako filipojakubskú noc.
Aj Juraja 24. apríla si dnes u�
málokto pripomína ako
významný deò, keï sa pod¾a
povestí prebúdzali hady, vyháòal
sa na pastvu dobytok, na rohy
statku sa uvili vence z po¾ných
kvetov, aby im niè nemohlo
uškodi�. Dodnes sa slávi v susednom Rakúsku. Z histórie
samotného Lamaèa nám treba spomenú� pohnuté èasy
vlády Ferdinanda II. (1619 – 1637), zakladate¾a univerzity v
Trnave a Ferdinanda III. (1637 – 1657), ktorý ukonèil
tridsa�roènú vojnu Vestfálskym mierom. Oboch korunovali v
Bratislave. Lamaè tak schudobnel, �e si musel uèite¾a i farára
po�ièiava� zo Záhorskej Bystrice. Obyvatelia sa sna�ili udr�a�
kostol ako sa dalo, napriek tomu sa v roku 1660 jeho èas�
zrútila. Rozhodli sa ju teda svojpomocne nielen dostava� a
dôkladne opravi�, ale zlo�ili sa i na nový zvon. Stavebné
práce sa vykonávali za richtára  Bo�ièovièa. Lamaèania v
tomto èase opä� zaèali dúfa� v lepšie èasy. Zvýšil sa aj poèet

obyvate¾ov. Museli robi� v mestských vinohradoch, plati�
„mastné“ dane (mastné aj doslova, preto�e mali povinnos�
mestu ka�doroène odovzda� 200 kg mäsa). Lamaèania sa
nedali, ako uvádza profesor Húšèava (z dokumentov
archívu)  i Dejiny Lamaèa, a pomáhali si ako vedeli. Juraj
Švec, Jakub Masnoviè a Michal Ferkoviè sa dali naverbova�
do vojska, vzali peniaze a ušli. To¾ko pramene. No asi to
nebol dobrý nápad, keï�e ich mená sa nachádzajú v

súdnych spisoch a aj v zoznamoch
vojakov bojujúcich proti Turkom −
zrejme nevedeli dobre uteka�.
Tragédiu 17. storoèia dovàšil mor
vrcholiaci v roku 1679, ktorý
zasiahol aj Lamaè. Vtedy sa
rozhodlo aj o postavení kaplnky
sv. Rozálie, ktorej stavbu schválil
Magistrát Bratislavy 5. 12. 1680.
Samotná stavba prebiehala
pribli�ne do roku 1682 (presné
údaje nemáme k dispozícii). Okrem
toho, za vlády Leopolda I. (1657 –
1705) na našom území vrcholí boj
proti Turkom. Porá�ka Turkov pri
blízkej  Viedni 12. septembra 1683
znamenala zvrat v tureckej expanzii
v Európe. Problémy v cirkvi sa
vyostrovali hlavne v reformácii,
ktorá sa sna�ila vybojova�
rovnoprávne postavenie s katolíkmi

a vyu�ívala oslabenie krajiny Turkami. Vznikali konflikty
medzi uhorskou š¾achtou a cisárskym dvorom, kurucmi
a labancami, ktoré financoval ¾ud svojimi daòami. Èo vy na
to? História sa opakuje? Nakoniec jeden historický: Ide
sedliaèik na druhú dedinu a stretnú ho vojaci: „Èo si, kuruc
èi labanc?“ „Kuruc!", skúša sedliak. Boli to labanci, tak ho
zbili. Pozviecha sa , ide ïalej a stretne ïalších.
" Èo si?", zhrmia. Pouèený sedliak hrdo volá: "Labanc!". Boli
to ale kuruci, a tak ho zbili. Ledva sa pozbieral, prišiel na kraj
dediny a stretne opä� vojakov: "Èo si?", pýtajú sa. Sedliaèik
len vzdychne a hovorí: "Nepýtajte sa, však u� len bite."

Gabriela Škorvanková, historièka

Oko i dušu u� v týchto dòoch
potešia „vône“ jari
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(„Poslanci, na slovíèko...“ dokonèenie z 1. strany)
Rozhoduje sa o škole, kde prichádza do úvahy nielen
jej nadstavba, ale aj zateplenie a výmena okien.
Chceme teda ís� cestou investícií šetriacich výdavky
na tepelné hospodárstvo v budúcich obdobiach. Na
projektovú prípravu máme peniaze z èasti
odsúhlasené, na realizáciu musíme nájs� financie
hlavne z mimorozpoètových zdrojov. 
Nájde sa riešenie pre zauzlený problém
pamiatkovej zóny? Musíme si vyjasni�, èo vlastne
pamiatková zóna je. Všetko to, èo pamiatkári
vyhlasujú za stavebné pamiatky, èasto nie sú
pamiatky. ¼uïom jestvujúci predpis poriadne s�a�uje
�ivot pri stavebnej èinnosti a rekonštrukciách ich
vlastných príbytkov. Pritom som presvedèený, �e
v skutoènosti mo�no hovori� o pamiatkach iba v
prípade dvoch kostolov, ktoré sa nachádzajú v
Lamaèi. Argument, �e v pamiatkovej zóne sa
nachádzajú staré domy so znaènou kultúrnou
hodnotou, neobstojí. Z dokumentov vieme, �e cez
storoèia šlo v�dy o domy drevené a dokumenty
svedèia o tom, �e celý Lamaè nieko¾kokrát vyhorel.
Tak�e hovori� o pôvodnej ¾udovej architektúre
nemo�no, i keï by som bol rád, keby tomu tak bolo.
Sú pre urbanizmus Lamaèa dôle�ité pokusy
o zrušenie samospráv mestských èastí Bratislavy?
Pod¾a mòa sú tieto pokusy neprijate¾né. Neviem si
predstavi�, ako by mohli zastupova� záujmy mestskej
èasti poslanci, ktorí v nej nebývajú alebo sa v nej
nenarodili. Tí, ktorí sa zahrávajú s touto myšlienkou,
v skutoènosti presadzujú jednu ve¾kú nehoráznos� −
èím je poslanec ïalej od ¾udí, tým má menej roboty
a väèší pokoj od obèanov, s ktorými sa stretáva na
ulici. Tí takého poslanca v skutoènosti vôbec
nepoznajú. Uplynulo u� ve¾a rokov od zmeny
spoloèenského systému, a preto sa oprávnene pýtam
− kde sa stráca zdravý rozum?

Anica Seewaldová

Z poslaneckej kuchyne...
Uznesenia zo zasadnutia Miestneho astupite¾stva
MÈ BA−Lamaè dòa 15. 03. 2005.

Miestne zastupite¾stvo:
� Berie na vedomie: 1.
kon−trolu plnenia
uznesení, 2. návrh plánu
práce miestneho kontro−
lóra na I. polrok 2005, 3.
správu o následnej
kontrole èerpania dotácií
v roku 2004
s pripomienkami;
� Súhlasí s vyradením
uznesení: è. 105/IV/2004
èas� 1, è. 136/IV/2004, è.

1/IV/2005, è. 5/IV/2005;
� Ukladá miestnemu kontrolórovi zabezpeèi�
plnenie plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok
2005 doplneného o kontrolu dodr�iavania smernice o
VO za rok 2004, T : 30. 06. 2005;
� Berie na vedomie predlo�enú situaènú správu o
èinnosti miestnej polície za mesiace január a február
2005, s pripomienkami na intenzívnejší výkon
kontroly dodr�iavania príslušného VZN o
podmienkach evidovania a dr�ania psov a s
po�iadavkou na pravidelné predkladanie výkazov z
oblasti riešenia agendy priestupkov za porušovanie
uvedeného VZN s uvedením mena, priezviska, adresy
priestupcu a charakteru priestupku a spôsobu jeho
riešenia;
� Schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu dodatku
è.2 k nájomnej zmluve p. M. Rezákovej o predå�ení
doèasného u�ívania èasti pozemku parc. è. 572
o výmere 10 m2 do 31.12.2006, k bodu 6 − Návrh na
prenájom èasti pozemku parc. è. 610/14
p. M. Pollákovi,
k návrhu nebolo prijaté platné uznesenie;
� Schva¾uje zmenu predlo�eného návrhu nájomnej
zmluvy (pozn. nájomná zmluva s p. Pipom a man�.?,
a to v èl. III ods. 3 zmluvy zmenu då�ky výpovednej
doby z 3 na 12 mesiacov; 
� Schva¾uje 1. predlo�ený návrh na odpustenie
poplatkov z omeškania p. Horínkovej v celej výške
570.265,− Sk, 2. zastavenie príslušných exekuèných
konaní vedených proti p. Horínkovej za podmienky,
�e p. Horínková do 30. 6. 2005 zaplatí všetky súdne a
exekuèné trovy súvisiace s vymáhaním poh¾adávok;
� Schva¾uje predlo�ený návrh na odpustenie
nedoplatku za vyúètovanie nákladov za slu�by
spojené s nájmom p. Martincovej vo výške 2.666,− Sk;
� Schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k èasti
pozemku p.è. 1502 v k.ú. Lamaè s Ing. Jozefom
Kršekom, za úèelom mo�nosti realizácie
vnútroblokovej obslu�nej komunikácie, v budúcnosti
v rozvojovom území mestskej èasti Bratislava Lamaè
ohranièenom ulicami Pod Zeèákom, Segnáre, Rácová;
� Schva¾uje 1. predlo�ený návrh VZN è.1/2005
o poskytovaní dotácií, 2. predlo�ený návrh vzorovej
zmluvy o poskytnutí dotácie s pripomienkami;
� Zrušuje VZN è. 8/1994 o poskytovaní dotácií
a návratných finanèných výpomocí zo dòa 8. 9. 1994
v znení VZN è. 3/2004 zo dòa 4. 5. 2004;
� Odporúèa pomenovanie plánovanej hlavnej
dopravnej komunikácie v oblasti " Nový Lamaè" na
ulicu Valentína Matrku;
� Schva¾uje 1. predlo�ený návrh organizaènej
štruktúry MÚ, 2. úpravu rozpoètu MÈ na rok 2005
zvýšením be�ných výdavkov na mzdy o 135 tis. Sk a
odvody o 40,5 tis. Sk;
� Odporúèa Mestskému zastupite¾stvu hl. mesta SR
Bratislavy neprija� predlo�ený návrh na zrušenie VZN
hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s majetkom mesta
z dôvodu zachovania pôvodného rozsahu
transparentnosti nakladania s majetkom;
� Schva¾uje realizáciu neodkladných investièných
akcií z predlo�eného návrhu plánu investièných akcií
a be�nej údr�by na rok 2005, a to dobudovanie
kanalizácie, obnovu budovy MŠ na Zlatohorskej ul.,
obnovu oporného múru a komunikácie na Zhorínskej
ul., obnovu pešej lávky ponad �eleznicu, s finanèným
krytím do výšky fin. prostriedkov na fonde krytia
kapitálových výdavkov mestskej èasti;
� Schva¾uje predlo�ený návrh úpravy výšky poplatku
za návštevu školského klubu detí v ZŠ v zmysle návrhu
vedenia ZŠ s MŠ Malokarpatské nám. 1 z doterajších

50,− Sk na 100,− Sk mesaène na jedno die�a, s
úèinnos�ou od 1. 1. 2005;
� Ukladá 1. predsedom komisií miestneho
zastupite¾stva, finanènej a školskej, predlo�i� na
nasledujúce rokovanie MZ návrh rozpoètu školy na
rok 2005 v súlade s Koncepciou rozvoja vzdelávania
v Lamaèi; 2. prednostovi v spolupráci s
vyššieuvedenými komisiami predlo�i� na ïalšie
zasadnutie MZ návrh na vytvorenie podmienok pre
zriadenie ïalších tried MŠ, s cie¾om uspokoji�
po�iadavky všetkých obyvate¾ov Lamaèa na
umiestnenie detí v predškolskom zariadení, T: 3. 5.
2005, Z: prednosta;
� Berie na vedomie predlo�enú informáciu o
návrhu úprav rozpoètu na rok 2005 v èlenení −
celkové príjmy 36.021.000,−Sk a celkové výdavky
46.986.000,− Sk;
� Odporúèa 1. starostovi predlo�i� návrh úprav
rozpoètu na schválenie na júnové zasadnutie
Miestneho zastupite¾stva, 2. prednostovi predlo�i�
návrh riešenia v zmysle pripomienky KFHS è. 2 k
Zdravotnému stredisku;
� Schva¾uje návrh trasovania cyklistických ciest
v mestskej èasti Bratislava − Lamaè a ich napojenie na
cyklistické trasy v CHKO Malé Karpaty (BLP) ako i na
celomestské cyklistické trasy, a to ulicami Rajtákova,
Vranèovièova (juhovýchodná èas� od kri�ovatky s ul.
Borinská), Borinská, Malokarpatské nám., Podháj
(po kri�ovatku s ul. Studenohorská, Podlesná),
Podlesná, Na Barine a Cesta na Klanec (juhovýchodná
èas� od kri�ovatky s ul. Podháj);
� Navrhuje obstarávate¾ovi celomestskej doku−
mentácie rieši� trasu Kaèín − Hodonínska cesta cez
záhradkársku oblas� Plánky a ïalej ulicami Podlesná
a Podháj na úrovni "cyklistická trasa mestského
významu", nako¾ko ide o vhodné prepojenie �eleznej
studnièky v CHKO Malé Karpaty (BLP) s Moravsko−
dunajskou cyklistickou cestou;
� Ukladá vedúcej ÚRaD bezodkladne zabezpeèi�
predlo�enie schváleného Návrhu trasovania
cyklistických ciest v mestskej èasti Bratislava − Lamaè
na Magistrát hl. mesta SR BA, Správu telovýchovných
a rekreaèných zariadení hl. mesta SR Bratislavy ako
i Klub turistiky AŠK Slovnaft;
� Berie na vedomie predlo�enú správu
o zabezpeèovaní opatrovate¾skej slu�by za
IV. Q. 2004, s pripomienkami;
� K bodu 20 − Rôzne a) − Návrh postupu pri
zriaïovaní komisií pre výber zhotovite¾ov prác
a slu�ieb a dodávate¾ov tovarov v rámci verejného
obstarávania podprahovou metódou s vyššou
cenou, k návrhu nebolo prijaté platné uznesenie;
� Berie na vedomie predlo�ené informácie (pozn.
k bodu 21 − Informácie a/ Informácie starostu;
b/ Urbanistická štúdia Lamaè − Staré záhrady;
c/ Správa o plnení uznesení MZ; d/ Oprava pešej lávky
nad �st. Ba − Lamaè; e/ Kanalizácia; f/ Lamaèan;
g/ Odstúpenie strany SMER od zámeru obnovy
Po�iarnej zbrojnice);
� Odporúèa 1. p. riadite¾ke ZŠ z vyèlenených
prostriedkov 500.000,− Sk na havarijné stavy pre ZŠ
s MŠ rieši� havarijnú situáciu v MŠ − odvetranie HUP
a vstupný vchod do MŠ, 2. prednostovi zabezpeèi�
spracovanie odborného posúdenia stavu objektov
Po�iarnej zbrojnice a bývalej pošty na Vranèovièovej
ulici s oh¾adom na potrebu vyèíslenia nákladov
nevyhnutných na konzervovanie objektov;
� �iada starostu obráti� sa na generálneho riadite¾a
DPMB so �iados�ou o predlo�enie návrhov
konkrétnych riešení skvalitnenia spojenia OD TESCO−
Lamaè s mestskou èas�ou BA Lamaè mestskou
hromadnou dopravou s dôrazom na zvýšenie
bezpeènosti a komfortu cestovania obèanov
v nadväznosti na nevyhovujúce umiestnenie
autobusovej zastávky pri výpadovke na Brno, so
�iados�ou o predlo�enie kalkulácie celoroèných
prevádzkových nákladov liniek è. 30, 35, 63
a s pozvánkou na prezentáciu uvedených návrhov
pánom riadite¾om na zasadnutí miestneho
zastupite¾stva dòa 3.5.2005;
� Berie na vedomie 1. úpravu výšky funkèného
platu starostu na 41.200,− Sk mesaène, s úèinnos�ou
od 01.01.2005, 2. úpravu výšky funkèného platu
miestneho kontrolóra na 14.500,− Sk mesaène
s úèinnos�ou od 01.01.2005, 3. úpravu výšky
poslaneckej odmeny na 3.296,− Sk mesaène,
s úèinnos�ou od 01.01.2005.

LAMAÈ

Po Valentínovi Matrkovi bude
pomenovaná lamaèská ulica
Vá�ení Lamaèania, v uplynulých mesiacoch prebiehala
diskusia o návrhu premenovania Malokarpatského
námestia na námestie Valentína Matrku (bývalého richtára,
poslanca NZ v Prahe, neskôr predsedu JRD v Lamaèi a
politického väzòa, ktorú sme vám priblí�ili i v Lamaèanovi.
Návrhom sa zaoberala kultúrna komisia i samotné Miestne
zastupite¾stvo, ktoré po prerokovaní predlo�eného návrhu
odporuèilo pomenovanie plánovanej hlavnej dopravnej
komunikácie v oblasti „Nový Lamaè“ na ulicu Valentína
Matrku (uznesenie è. 33/IV/2005 zo dòa 15. 3. 2005).
Ïakujeme všetkým Lamaèanom, ktorí vyjadrili svoj názor na
návrh premenovania námestia prostredníctvom zverejnenej
ankety, a tým pomohli v rozhodovaní o tejto otázke.

Spotrebite¾, chráò sa sám
�ia¾, je pravda, �e na Slovensku je to tak. Obèan −spotrebite¾
sa musí chráni� predovšetkým sám. Na rozdiel od ostatných
štátov EÚ, najmä SRN, kde je ochrana spotrebite¾a
podporená mnohými prísnymi zákonmi a je ove¾a viac
vecou štátnych orgánov, ne� je tomu u nás. 
Všimli ste si v poslednom èase masívnu reklamu Slovak
Telecom−u (rozhlas, televízia, noviny) na program Pohoda
na volanie z pevnej linky? Telefonovanie je u nás stále ve¾mi

drahé. Zrejme sa,  pod¾a socialistického vzoru, ešte stále
pova�uje telefón za luxus. No a urèuje to, samozrejme,
monopol ST. A tak mi to nedalo. Veï tá Pohoda vyzerá
celkom lacno. Paušál necelé tri stovky, víkendy zdarma, inak
1,− Sk za hovor, dokonca aj pre medzimesto. Len jedno mi
v spomínanej reklame chýbalo − v akej prevádzke vlastne
s¾ubujú tie výrazné z¾avy? A tu je pes zakopaný! Zavolala
som na ST a pýtala sa na to. (pokraèovanie na 4. strane)
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Všeobecne záväzné nariadenie MÈ BA − Lamaè
è. 1/2005 zo dòa 15.3.2005

Miestne zastupite¾stvo
mestskej èasti

Bratislava−Lamaè
23. 3. 2005 − Samospráva − VZN

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
èasti Bratislava−Lamaè è. 1/2005 zo dòa
15. 3. 2005 o poskytovaní dotácií
Miestne zastupite¾stvo mestskej èastí Bratislava
− Lamaè na základe ustanovení § 6 ods. 1 záko−
na SNR è. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm, a/
a b/ zákona SNR è. 377/90 Zb. o hl. m. SR
Bratislavy v znení neskorších predpisov, pod¾a §
7 ods. 4 zák. è. 583/2004 Z.z. o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
§ 2 ods. 2 zak. è. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne pro−
spešné slu�by v platnom znení, § 2 ods. 3 zak.
è. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene
Obèianskeho zákonníka v platnom znení a
bodu 2 èlánku 48 Štatútu hl. m. SR Bratislavy,
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ïalej len VZN):

§ 1
Úvodné ustanovenia

VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií
z rozpoètu mestskej èastí Bratislava − Lamaè
(ïalej len MÈ). Dotácie mô�u by� poskytnuté
fyzickým osobám − podnikate¾om a právnickým
osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území mesta Bratislavy ako aj právnickým oso−
bám, ktorých zakladate¾om je obec. Základnou
podmienkou pre ich poskytnutie je skutoènos�,
�e MÈ má v rozpoète pre tento úèel urèené
finanèné prostriedky.

§ 2
Úèel poskytovania dotácií

1. MÈ mô�e poskytova� dotácie z rozpoèto−
vých prostriedkov: 
a. právnickým osobám, ktorých zakladate−

¾om je obec, a to na konkrétne úlohy a
akcie vo verejnom záujme alebo v pro−
spech rozvoja územia obce;

b. fyzickým osobám − podnikate¾om ako aj
právnickým osobám, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území mesta
Bratislavy, a to len na podporu všeobec−
ne prospešných slu�ieb, všeobecne pro−
spešných alebo verejnoprospešných úèe−
lov, na podporu podnikania a zamestna−
nosti.

2. Všeobecne prospešné slu�by sú najmä: pos−
kytovanie zdravotnej starostlivosti, poskyto−
vanie sociálnej pomoci a humanitárnej sta−
rostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova
a prezentácia duchovných a kultúrnych hod−
nôt, ochrana ¾udských práv a základných
slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj tele−
snej kultúry, výskum, vývoj, vedecko−tech−
nické slu�by a informaèné slu�by, tvorba a
ochrana �ivotného prostredia a ochrana
zdravia obyvate¾stva, slu�by na podporu
regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
zabezpeèovanie bývania, správy, údr�by a
obnovy bytového fondu.

3. Verejnoprospešným úèelom sa rozumie
najmä: rozvoj a ochrana duchovných a kul−
túrnych hodnôt, realizácia a ochrana ¾ud−
ských práv alebo iných humanitných cie¾ov,
ochrana a tvorba �ivotného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt, ochrana
zdravia, ochrana práv detí a mláde�e, rozvoj
vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie indi−
viduálne urèenej humanitnej pomoci pre
jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa

ocitli v ohrození �ivota alebo potrebujú
naliehavú pomoc pri postihnutí �ivelnou
pohromou.

§ 3
Podávanie �iadosti

1. �iadosti oprávnených osôb, uvedených v § 2
ods. 1, o dotácie sa predkladajú za 1. polrok
do 28. februára a za 2. polrok do 31. augus−
ta príslušného roka. V príslušných orgánoch
MÈ sa prejednávajú spravidla 2x do roka, za
1. polrok do 31.mája a za 2. polrok do
31. októbra príslušného roka.

2. Podkladom pre prejednanie je písomná �ia−
dos� záujemcu o dotáciu, ktorej neoddelite¾−
nou súèas�ou je formulár vyplnený pod¾a
ust. § 3 ods. 3.

3. S cie¾om pride¾ova� dotácie pod¾a projekto−
vého princípu a na základe porovnate¾ných
podkladov, mestská èas� ukladá �iadate¾om
povinnos� deklarova� na predpísanom tlaèi−
ve nasledovné nále�itosti:

1. názov organizácie, sídlo, právna forma, IÈO,
bankové spojenie, telefonický kontakt;

2. názov projektu, jasne sformulovaný cie¾ pro−
jektu, oèakávaný výsledok a prínosy pre MÈ;

3. preh¾ad doterajších èinností a aktivít,
dosiahnuté výsledky;

4. ak organizácia vyberá od èlenov príspevky,
alebo èlenské, uvies� výšku;

5. výška �iadanej dotácie, pre ktorý sa dotácia
�iada s dolo�ením dokumentaèného mate−
riálu a konkrétneho zdôvodnenia na èo sa
prostriedky pou�ijú, termín zdokladovania
pou�itia dotácie;

6. zoznam èlenov, z toho poèet Lamaèanov;
7. podpis a dátum;
8. prílohy: zriaïovacia listina, resp. platné sta−

novy, resp. iný doklad dokazujúci vierohod−
nos� �iadate¾a.

4. Predpísané tlaèivo je prílohou tohto VZN, k
dispozícii je na Miestnom úrade a na webo−
vej stránke mestskej èasti www.lamac.sk.

§ 4
Rozhodovanie o poskytovaní dotácií

1. O poskytnutí dotácií rozhoduje Miestne
zastupite¾stvo. Rozhodovaniu musí predchá−
dza� prerokovanie a doporuèenie príslušnej
odbornej a ekonomickej komisie, ktoré sú
vytvorené pri MZ.

2. Po schválení dotácií uzavrie MÈ so �iadate−
¾om zmluvu o výške, úèele a podmienkach
pou�itia poskytnutých finanèných prostried−
kov (ïalej len zmluva).

§ 5
Sankcie

V prípade, �e subjekt, ktorému bola poskytnu−
tá dotácia nedodr�í úèel a podmienky urèené v
zmluve, je povinný dotáciu vráti� MÈ a uhradi�
príslušné sankcie, podrobnosti budú upravené
v zmluve.

§ 6
Závereèné ustanovenia

1. Poskytnuté dotácie podliehajú roènému zúè−
tovaniu s rozpoètom mestskej èasti.

2. Pod¾a tohoto VZN nevzniká �iadnemu sub−
jektu nárok na poskytovanie dotácie.

§ 7
Úèinnos� 

Toto VZN nadobúda úèinnos� 15. dòom po
jeho zverejnení.
Úèinné dòa: 08. 04. 2005. 

Ing. Peter Šramko,
starosta mestskej èasti BA − Lamaè

� schva¾uje: 1. predlo�ený návrh VZN è.1/2005
o poskytovaní dotácií, 2. predlo�ený návrh zmluvy
o poskytnutí dotácie
� zrušuje: VZN è. 8/1994 o poskytovaní dotácií
a návratných finanèných výpomocí zo dòa
8.9.1994 v znení VZN è. 3/2004 zo dòa 4.5.2004 
1. Dôvodová správa: NR SR prijala v roku 2004
nový zákon o rozpoètových pravidlách územnej
samosprávy, ktorý nadobudol úèinnos� 1.1.2005.
Na základe zmenených podmienok v oblasti
výdavkov z rozpoètu obce, ako aj s oh¾adom na
vypustenie mo�nosti poskytovania návratných
finanèných výpomocí, bol pripravený nový návrh
VZN o poskytovaní dotácií, ktorý predkladáme na
prerokovanie a schválenie.
V novom zákone è. 583/2004 Z.z. o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy, u� nie je daná
mo�nos� poskytova� návratné finanèné výpomoci
obcou. Z uvedeného dôvodu MÈ u� nebude môc�
poskytova� návratné finanèné výpomoci (pô�ièky)
a zároveò sa novým zákonom vylúèilo aj poskyto−
vanie dotácií fyzickým osobám − nepodnikate¾om.
Zákon è. 583/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy, priamo urèuje povinnosti
obcí upravi� si poskytovanie dotácií vlastným VZN,
ktoré musí by� v súlade s uvedeným zákonom, a
ktorý zakotvuje okrem iného aj následné práva a
povinnosti.
Z rozpoètu obce sa mô�u poskytova� dotácie
právnickým osobám, ktorých zakladate¾om je
obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.
Právnickej osobe , ktorá nebola zalo�ená obcou
a fyzickej osobe − podnikate¾ovi, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území obce, mô�e obec
poskytova� dotácie len za podmienok ustanove−
ných všeobecne záväzným nariadením obce a len
na podporu všeobecno−prospešných slu�ieb, vše−
obecno−prospešných alebo verejnoprospešných
úèelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Mestské èasti Bratislavy a Košíc mô�u poskytnú�
dotácie na celom území mesta.
Kto je podnikate¾om upravuje Obchodný zákon−
ník: „Podnikate¾om pod¾a tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri ( výhrad−

ne PO)
b) osoba, ktorá podniká na základe �ivnostenské−

ho oprávnenia (FO)
c) osoba, ktorá podniká na základe iného ne� �iv−

nostenského oprávnenia pod¾a osobitných
predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva
po¾nohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie pod¾a osobitného predpisu“ (advo−
káti, architekti, umelci)

Uvedené definuje komu mô�e obec poskytova�
dotácie. VZN ïalej upravuje podávanie �iadosti,
rozhodovanie o poskytovaní dotácií a sankcie za
podmienok poskytnutia dotácií.
2. Stanoviská komisií: Kultúrna komisia (zasad.
dòa 9. 3. 2005): Komisia sa vo svojom stanovisku
stoto�òuje s legislatívnymi zmenami prijatými
v oblasti poskytovania dotácií a berie na vedomie
navrhované VZN s príslušnou zmluvou o poskyto−
vaní dotácie.
3. Stanovisko MR: (zasad. dòa 3. 3. 2005)
Miestna rada odporúèa Miestnemu zastupite¾stvu
schváli� predlo�ený návrh VZN o poskytovaní
dotácií s pripomienkou, týkajúcou sa objasnenia
pojmu FO − podnikate¾.
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(„Spotrebite¾, chráò sa sám“ dokonèenie z 2. strany)
No a odpoveï bola jasná. Samozrejme, �e z¾avy platia len
pre slabú prevádzku. Nahnevalo ma to a neodpustila som si
− „Tak vy teda lákate klientov na klamlivú reklamu!“. Ale vraj
− kde�e! Oni len nemô�u obšírne vysvet¾ova�, èo všetko
program znamená, ale hlavne, aby prilákali klientov. Myslela
som, �e to ani nehovoria vá�ne. Na moju poznámku, �e
poveda� dve slová „v slabej prevádzke“ trvá dve sekundy,
nereagovali a húdli si svoje. A klamlivá reklama be�í ïalej. 
Aj vám sa stalo nieèo podobné pri akcii na nejaké výrobky?
Cena výrobku vám vyhovovala, tovar ste vzali. Prídete však k
pokladni a tu – bác! Cena je u� neakciová. A pokladníèka
vám povie, �e ona to u� má v poèítaèi s inou cenou, ale ak
chcete, nemusíte to vzia�. Mô�ete tovar vráti�. Nie!
Predavaèka vám musí preda� tovar za cenu, za ktorú vám bol
ponúkaný, a to je cena oznaèená na výrobku alebo na
mieste, kde bol tovar ulo�ený (nie za cenu, ktorá je v
pokladni). A ste v práve. 
Uvediem príklad. V Tescu som kúpila výrobok za akciovú
cenu 38,− Sk. A� doma som zistila, �e mi úètovali 85,− Sk.
Rozdiel v cene bol znaèný, tak som sa s blokom vrátila do
mesta. V obchode namietali, �e výrobok  blokovanú cenu
má. Áno, o pár metrov ïalej naozaj mal. Ale ja som ukázala,
odkia¾ som výrobok brala, a tam, corpus delicti, bola cena
ni�šia. Reklamácia sa neniesla v príjemnom ovzduší (opä� pre
našu krajinu typické), ale ja som bola pokojná a neústupná.
Ïalej nasledovalo proti mne, �e mám výrobok prinies�.
Nepova�ovala som to za potrebné, keï�e na bloku bolo
všetko jasné – druh výrobku, cena, dátum, èas predaja.
Rozdiel v cene mi vrátili. Bez ospravedlnenia...
Ve¾ký plagát oznamoval v supermarkete zní�enie ceny
taveného syra s hmotnos�ou 150 g. Chytím výrobok do ruky
– hmotnos� 125 g. Upozornila som tamojší personál, aby
údaj na plagáte zmenili, lebo je zavádzajúci. Keï som prišla
o dva dni, situácia sa nezmenila. U� som sa nezdr�ala a išla
som za príslušným pracovníkom s tým, �e ak tento stav
okam�ite nezmenia, ohlásim ich na SOI (Slovenskú
obchodnú inšpekciu). Poèkala som si, kým údaj pred mojimi
oèami nedali dole. 
Èasto mi pripadá, �e obchod a slu�by sa hrajú s nami,
svojimi klientmi èi zákazníkmi, ako maèka s myšou. Etika a
kultúra v tejto oblasti ve¾mi zaostáva. Príkladov je viac ne�
dos�. Akcia v hypermarkete − ka�dý deò z¾ava na jeden
výrobok. Reštaurácia bez od−delenia stenou na fajèiarsku
a nefajèiarsku èas�  (vraj vo fajèiarskej èasti je lepšie
odsávanie). Na pošte − pouká�ku na dobierkovú zásielku si
nalepte sami (pri takej nehoráznej cene poštovného,
a pritom pošta má na tento úèel „košie¾ku“). Erotické
èasopisy vo výkladoch novinových stánkov a predajní. 
To všetko by sa nemalo dia�. Máme Zákon o ochrane
spotrebite¾a, avšak, pokia¾ to ide aj „mimo zákon“ a nikoho
nebude porušovanie práva zaujíma�, budú tieto praktiky
pretrváva� naïalej. Nebojme sa poukáza� na porušovanie
zákona priamo na mieste èinu, a ak naša snaha nebude ma�
odozvu, tak i písomným nahlásením na príslušný kontrolný
orgán SOI.

Cecília Danišová

Seniori sa mô�u teši� na
zájazd do Uhrovca
Milí lamaèskí seniori, dôchodcovia, tak ako ka�dý rok,
i tentokrát pre vás MÚ Lamaè chystá celodenný
seniorský zájazd, ktorého cie¾om bude Uhrovec.
Zájazd sa uskutoèní 30. apríla 2005.
Oh¾adne bli�ších informácií a prihlášok kontaktujte
Oddelenie kultúry, Ing. Klementisovú, tel. 02 /64 78
00 65 alebo sa mô�ete na MÚ dostavi� osobne v èase
úradných hodín. Tešíme sa na vašu úèas�!

Komisia kultúry, MÚ Lamaè 

Nájdite sa v príbehu
Celými školskými rokmi nás sprevádza uèite¾. Ja som mal
v Lamaèi triednu uèite¾ku, na ktorú budem v�dy
spomína�. 
Vyše 30 rokov uèila v Lamaèi, a tak ju pozná nejedna
rodina. Pani uèite¾ka Slyšková bola uèite¾kou ešte v starej
škole na dnešnej Borinskej ulici. Èasom sa stala
zástupkyòou a riadite¾kou novej ZŠ na Malokarpatskom
námestí. Škola, ktorú som v tom období navštevoval,
mala kapacitu 1.400 �iakov a pod jej vedením
dosahovala výborné výsledky. Pani uèite¾ka zanechala za
sebou kus práce a v súèasnej dobe jej vyšla kni�ka pod
názvom "Zakázané ovocie najviac chutí". Sú to autentické
príbehy preva�ne lamaèských detí, ktoré pani uèite¾ka
spracovala pre vyuèovanie etickej výchovy pre 2. stupeò
ZŠ a vyšla v Pedagogickom vydavate¾stve Didaktis. Ak sa
teda chcete v príbehoch objavi�, nu�, preèítajte si kni�ku
plnú lásky k de�om.

¼udovít Luèeniè

Zakázané ovocie najviac chutí
a iné príbehy o etických hodnotách
Kniha autentických príbehov, najmä zo školského
prostredia, ktoré podáva uèite¾ka s dlhoroènou praxou
predovšetkým na základe vlastných skúseností,
prichádza na pomoc uèite¾om etickej èi obèianskej
výchovy. No nielen im. S príbehmi a problémami, ktoré
sú tu opísané, sa be�ne stretávajú
takmer všetci uèitelia,
vychovávatelia èi rodièia.
Príbehy sú podané tak, ako ich sama
autorka so svojimi �iakmi pre�ila, a v
rôznych situáciách pomáhala
nachádza� správne postoje, rieši�
problémy v škole i mimo nej. Preto�e
správanie �iaka v škole nemo�no
oddeli� od jeho rodinného zázemia,
kultúrneho prostredia, v ktorom
vyrastá. Kniha ukazuje, ako mô�e
uèite¾ pozitívne ovplyvni�
osobnostný rozvoj �iaka –
vnímavým, empatickým prístupom,
pochopením aj konkrétnou
pomocou, ak treba. Pomáha
pochopi� postoje a názory mladých
a, naopak, pomáha i de�om, aby sa
vedeli vcíti� do pocitov a postojov
dospelých. Dôsledkom budovania vz�ahu medzi
uèite¾om a �iakom na vzájomnom porozumení, dôvere,
je potom nielen lepšie prijímanie školských poznatkov,

no najmä to, �e uèite¾ sa stáva prirodzenou autoritou vo
výchove svojich �iakov k základným ¾udským hodnotám.
Svojím obsahom má kniha napomáha� aj sociálnej
adaptácii a ¾udskému dozrievaniu „problémových“ detí,
ktoré sú také èasto práve preto, �e nemajú vhodné

rodinné zázemie. Ukazuje, ako mo�no
úspešne tieto deti správne nasmerova�.
Deti na príbehy reagujú aktívne,
predovšetkým preto, �e sú im blízke –
zaoberajú sa ich problémami, sú v nich
vyjadrené ich tú�by.
Za ka�dým príbehom sú zaradené
otázky a citáty pre deti na zamyslenie,
napríklad: ako by sa zachovali v danej
situácii, èi je správne rieši� situáciu
opísaným spôsobom, na koho by sa
obrátili v prípade podobného
problému. Otázky sú podnetmi pre
dialóg o ich názoroch a postojoch.
Zaujímavé je, �e opísané príbehy sú
zväèša zo �ivota našich lamaèských detí
od roku 1960. Mnohí z bývalých �iakov
sú u� dnes sami rodièmi, a tak bude
urèite prekvapením, keï v niektorom
príbehu objavia samých seba.

(Vydalo vydavate¾stvo Didaktis, 2004, 72 strán, A5,
mäkká väzba. Cena: 118,− Sk.)

Marta Janyšková



Sen z budúcnosti
Odrazu som sa ocitol akoby v inom svete. ¼udia boli odlišní
odo mòa. Napadla mi bláznivá myšlienka. �e som bol v
budúcnosti.
„Prosím vás, pane...“, nevedel som, ako to poveda�. „Teraz
je aký rok?“ „2123, preèo sa pýtaš?“, ozval sa pisk¾avý hlas.
„Len tak.“ Radšej som pokraèoval ïalej. Èím ïalej som išiel,
tým som mal väèší strach. Zastavil som, lebo som sa nechcel
strati� medzi ¾uïmi. Predo mnou stála stará budova, ktorá
mi nieèo pripomínala. Bol na nej ve¾ký nadpis:
Základná škola, Mariánske námestie 6, Tonišovce
Preto�e som bol zvedavý, rozhodol som sa pozrie� dovnútra.
Najprv som sa pozrel cez sklenené dvere a skúšal som
otvori�. Dvere boli zatvorené. Skúsil som zazvoni�. Chví¾u
som poèkal a neskôr som uvidel nieèie obrysy, kráèajúce k
dverám. Otvoril mi akýsi pán, asi školník.
„Èo si prosíš?“ „Iba som bol zvedavý.“ „Na to, ako sa škola
ruší?“
Nikdy som školu nemal v láske, ale teraz mi bolo za òou
¾úto. Keï som si v hlave premietol spomienky zo školy, tak
sa mi vyronila slza z oka.
„Azda ti je za òou ¾úto?“ „Áno, ale to je dlhý príbeh.“
„Mo�no, �e áno. Poï! Aj tak si potrebujem oddýchnu�.“
Ten pán, asi školník, ma priviedol do bývalej jedálne. Ešte
tam zostal posledný stôl so štyrmi stolièkami.
„Sadni si a povedz mi svoj príbeh!“
Porozprával som mu všetko o mne a on mi objasnil príbeh
o škole. Po chví¾ke mu nieèo napadlo.
„U� viem, ako ti pomôc�, ako sa ocitneš vo svojej dobe.“
„A ako?“ „Mám tu jeden stroj, u� som ho chcel vyhodi�...“,
mával rukami a znázoròoval ho. „...na krabici bolo
napísané, �e to je stroj èasu. Nefungoval, ale mô�eme to
skúsi�.“
Za školou le�ala krabica: Stroj èasu, X−tech, a.s., Tonišovce
Krabicu otvoril a vytiahol z nej akúsi skrinku. Stlaèil tlaèítko
a skrinka akoby sa zväèšila a otvorila. Bola tam kabínka,
súradnice, ktoré sa dali zmeni�, nejaké ïalšie tlaèidlá a
malinká obrazovka, kde sa ukazovali èísla 00000. Vošiel som
do kabínky a ten pán prišiel k strojom.
„A z ktorého roku si prišiel?“ „2005.“

Na obrazovke sa objavili èísla 02005. Stlaèil „POTVRDI�“ a
asi po pol minúte napínavého èakania mi len stàpli nohy.
Boles� prešla a u� som len poèul mamin hlas.
„No tak vstávaj, lebo nestihneš ís� do školy!“
Dlho mi trvalo, kým som sa prebral, a a� potom som zistil,
�e to bol len sen. A odvtedy si vá�im školu, lebo viem, èo sa
s òou mo�no stane v budúcnosti.

Simon Š�astný, 6. A

Príbeh môjho dedka
Môj dedko sa narodil v roku 1932. Keï bol malý, vypukla II.
svetová vojna.
Raz mi porozprával príbeh, ktorý za�il. Keï sa v roku 1945
konèila vojna, �eny a deti boli ukryté v lese v Lamaèi. V
zákopoch. Medzi nimi bol aj môj dedko so svojou mamou,
sestrou a bratom. Dedkov brat bol ešte ve¾mi malý a bolo
treba vráti� sa dolu do dediny pre nejaké veci, ktoré
potreboval. Poslali môjho dedka – chlapca, ktorý mal vtedy
12 rokov. V tom èase ho boleli uši, tak mal hlavu
zababušenú do plienky. Nebojácne si vykraèoval lesom aj so
svojím štvornohým priate¾om, verným psíkom Nerom. Zišiel
dolu z Klanca smerom do dediny. Tu natrafil na skupinu
nemeckých vojakov, ktorí práve zajali nieko¾kých chlapcov z
Lamaèa. Chceli ich popravi�, preto�e ich podozrievali zo
spolupráce s oslobodzujúcou armádou. Nemci boli ve¾mi
nervózni, lebo boli na ústupe. Bolo to zaèiatkom apríla a
práve v tomto období u� vojská oslobodzovali Bratislavu.
Dvaja z nich namierili na môjho dedka a chceli ho, spolu s
ostatnými, zastreli�. Krièali na neho. Mysleli, �e je partizán.
Nerozumel im. Plakal, ale niè nepomáhalo. V tom otriasol
celým Lamaèom obrovský výbuch. Oslobodzujúce vojská pri
bombardovaní trafili muníciu, ktorú mali Nemci ukrytú v
háji. Nemeckí vojaci sa rozbehli týmto smerom ratova�
svojich spolubojovníkov a môj dedko zostal aj s ostatnými
na�ive.
Povedal mi, �e sa strašne bál. Je mi ve¾mi ¾úto, �e u� nie je
medzi nami, urèite by nám ten príbeh porozprával
podrobnejšie.

Martin Veselý

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 5

Vy dospelí...
6−roèná škôlkárka mi ukázala výkres – zimnú náladu.
Na èiernej ploche  ihliènatý strom, na jednom konári
biela kôpka, za stromom èosi ako kopa, pred ním èosi
dlhé, hrubé biele, kuèeravé, ved¾a tri biele gule na
sebe. No a mám háda�, èo tam nakreslila. Zasne�ený
strom mi vyšiel, ale bielu kôpku na jednom konári
som neuhádla. „No to je predsa vták pod snehom!“
Biela kopa za stromom mohla by� všelièo. Niè mi
nevyšlo. Skrýval sa za òou „zimný úkryt a vnútri bol
medveï“. To dlhé biele pod stromom mi tie� nevyšlo,
to bola „zasne�ená stono�ka“. No a tri gule nad
sebou? Automaticky som tipovala, �e je to snehuliak.
Kde�e! „Traja skrútení je�kovia na sebe, aby im
nebolo tak zima“. A dostala som ponauèenie, �e „vy
dospelí niè neviete“. Napadol ma Exupéry a jeho Malý
princ a „ve¾had krá¾ovský, ktorý zhltol slona“ a
„oveèka v debnièke“... a to isté konštatovanie malého
princa ako malej škôlkárky. 
Nech vám, milé deti, vydr�í fantázia èo najdlhšie. My
dospelí síce vieme všelièo iné, ale èasto sme to
najdôle�itejšie stratili.

Cecília Danišová

Bude kam so škôlkármi?
Ako sa všetko mení! Odrástla jedna generácia − našich
detí − a situácia v prírastku obyvate¾stva Lamaèa sa
zmenila na neuverenie. A nielen v Lamaèi, v Bratislave
vôbec. Tý�denne sa rodí okolo 100 detí, èo je
pribli�ne polovica tohto poètu z rokov
sedemdesiatych.
Pokles poètu narodených detí sa odrazil aj v školských
a predškolských zariadeniach. Z troch MŠ v Lamaèi
zostala jedna (štátna), v ZŠ (štátnej) je z niekdajších
tisíc a viac �iakov necelých tristo. Za posledné roky, èi
desa�roèia, sa viac−menej preferovala jednodetná
rodina, najmä zo sociálnych dôvodov. 
Situácia sa však zaèína meni�. �ivotná úroveò, aj keï
pomaly, stále rastie. Z našich detí sú dnes mamy
a otcovia a vidíme, �e tieto mladé rodiny sú u� zväèša
dvoj− ba aj viacdetné. Po sídlisku sa to u� hem�í
mladými mamièkami s jedným die�a�om v koèíku a s
druhým ved¾a. Aj moje vnúèa je u� v škôlkárskom
veku. Z Lamaèa mnoho ¾udí aj odchádza, stavajú si, èi
kupujú domy niekde v blízkosti mesta. To sú zväèša
starší. Ale prichádza sem mnoho mladých rodín, resp.
zostáva v rodièovských bytoch. 
Prejde pár rokov a, ak to ešte aj nie je urgentné, bude
treba ráta� s predškolskými zariadeniami pre zvyšujúci
sa poèet detí. U� teraz jedna štátna MŠ  nestaèí pre
lamaèských škôlkárov a deti z Lamaèa  navštevujú
materské škôlky aj v iných mestských èastiach. V našej
mestskej èasti máme aj jednu súkromnú  MŠ, ktorá sa
pohybuje v iných cenových reláciách, avšak chodia do
nej i mimolamaèské deti. Zhruba od r. 2000 detí v
Lamaèi pribúda. Len v r. 2004 sa ich tu narodilo
pribli�ne 100. Ak by sa aj rátalo s tým, �e mamièka s
dvomi de�mi, ktoré sa jej narodili krátko po sebe,
zostane na materskej dovolenke s druhým die�a�om
do troch rokov, mnohé by radi dali prvé die�a , napr.
4−roèné, aspoò na pol dòa do škôlky. No a 5−roèné
deti predškolskú prípravu absolvujú povinne. 
Ako je to s miestami v MŠ? Kapacita jedinej štátnej
MŠ na Heyrovského ulici je 100 detí. Výborná MŠ na
ulici Podháj sa pred mnohými rokmi, keï�e v tom
èase bola nadbytoèná, zrušila  a premenila na
ubytovòu pre uèite¾ov v okrese Bratislava IV. 
MÚ Lamaè  by mal pamäta� na to, �e v blízkej
budúcnosti bude po�iadavka na umiestenie detí do
MŠ zo strany mladých rodín stúpa� a  budova na ulici
Podháj by mala by� vyu�itá na svoj pôvodný úèel − ako
materská škola. Budova i okolie sú na to priam
stvorené. Pokia¾ viem,  v Dúbravke nie sú všetky MŠ
plne obsadené, a teda ubytovanie uèite¾ov v okrese
Bratislava IV  by bolo mo�né rieši� aj mimo územia
Lamaèa. Treba pamäta� aj na to, �e v Lamaèi sa
rozrástla výstavba nových bytových domov  na
Studenohorskej ulici, na Heyrovského ulici i na ulici
Podháj. To je nieko¾ko stoviek bytov. A aká bude
situácia, keï zaène výstavba rodinných domov na
Zeèáku? Je predpoklad, �e tam budú býva� mladé
rodiny a budú ma� deti. O pár rokov bude potreba
miest v MŠ v porovnaní so súèasnos�ou mo�no
dvojnásobná. Miestna samospráva by sa na túto
skutoènos� mala vopred pripravi�, aby ju situácia
v krátkej dobe nezaskoèila.

Cecília Danišová

Ïakujem
So zaèínajúcou jarou prichádza opä� i sviatok
všetkých uèite¾ov a pri tejto príle�itosti chcem
poïakova� všetkým svojim kolegyniam z materskej aj

základnej školy za ich namáhavú a obetavú prácu. 
Ve¾kos� èloveka sa neprejavuje v jedinom vrcholnom
okamihu, ale v ka�dodennej úmornej práci. Nech sú
vaše budúce dni naplnené priate¾stvom – lebo je
krásne, š�astím – lebo je potrebné, láskou – lebo je

najkrajšia a pevným zdravím – lebo je
nenahradite¾né. Ešte raz ve¾ké ÏAKUJEM.
U� ste si asi zvykli na to, �e v ka�dom èísle v krátkosti
opíšem našu èinnos�, poïakujem sponzorom a
pozvem vás na ïalšie akcie. Spravím tak i tentokrát. 
Vydarenou akciou tento mesiac boli Ve¾konoèné
tvorivé dielne, na ktorých si �iaci spolu s kamarátmi,
rodièmi a uèite¾mi zhotovili ve¾konoèné ozdoby,
vajíèka, upiekli koláèiky a batikovali trièká a obrusy. 
Štrnásti pedagógovia školy absolvovali kurz
výpoètovej techniky v rámci projektu Infovek, a teda

ka�dý utorok a štvrtok konèilo vyuèovanie
5. vyuèovacou hodinou. Svoje poznatky budú
aplikova� v jednotlivých vyuèovacích predmetoch. 
V Komunitnej nadácii sme skonèili tento mesiac na
peknom tre�om mieste a získali sme tak odmenu
7 tisíc Sk, za èo ïakujem všetkým sponzorom. Apríl je
posledný mesiac, kedy nám ešte mô�ete v tejto sú�a�i
pomôc� získa� finanèné prostriedky. 
Èo nás èaká? 
Dòa 15. apríla vás pozývame na Jarnú burzu v jedálni

školy v èase od 15:00 hod. do 19:00 hod. Blí�i sa
trištvrteroèné hodnotenie výsledkov �iakov. 18. apríla
poobede sa bude kona� zasadanie pedago−gickej
rady (klasifikaèná konferencia), o 17:00 hod. sa
uskutoèní  rodièovské zdru�enie a napokon 20. apríla

vás pozývame na Deò otvorených dverí, kde radi
privítame ka�dého.

Alena Petáková

Príbehy zo školských lavíc
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Nová organizaèná štruktúra MÚPoohliadnutie sa za zimnou
údr�bou
Zimná údr�ba sa tohto roku spoèiatku niesla v
znamení nedostatku snehu. Neskôr, v druhej polovici
zimy, však prišiel nový zmluvný dodávate¾ zimnej
údr�by, ktorý zví�azil vo verejnej  sú�a�i,  i pomerne
ve¾ké mno�stvo napadnutého snehu,  mrznúce da�de
a mrazy, ktoré pretrvávali a� do polovice marca.  
Štáb zimnej údr�by,  v spolupráci so starostom,
starostlivo a kriticky posudzoval  mno�stvo a rozsah
zásahov, preto�e naša malá mestská èas� Lamaè musí
zva�ova� pou�itie „ka�dej korunky“.  Len pre
informáciu uvediem, �e vykonanie jediného
kompletného zásahu, t.j. odstránenie snehu  a posyp
so¾ou a dr�ou, sa mô�e vyšplha� na 40 a�  50 tisíc  Sk.
Keby sme teda pri kalamite urobili 3 kompletné
zásahy za 24 hodín, minuli by sme z rozpoètu naraz

vyše 120 tisíc Sk.  Pri necitlivom rozhodovaní by
plánovaný  rozpoèet na celú zimnú údr�bu Lamaèu
postaèil len na malú èas� zimy. 
Je teda potrebné v�dy h¾adie� na kompromis èo
najlepšieho hospodárenia s peniazmi, èo
najšetrnejšieho pou�ívania soli (ktorá, okrem toho, �e
je drahá, škodí �ivotnému prostrediu) a na druhej
strane zabezpeèenia bezpeènosti chodcov aj cestnej
premávky. Pri napadnutí ve¾kého mno�stva snehu je
potrebné ho z niektorých lokalít vyvá�a�.  V kritických
dòoch pán starosta spolu s poslancami, èlenmi zimnej
údr�by, v noci hodnotili situáciu a navrhovali èo
najúèelnejšie zásahy. Treba poveda�, �e niektoré
plochy má povinnos� udr�iava� Magistrát hl. mesta
Bratislavy, niektoré Miestny úrad Lamaè a niektoré
chodníky majitelia domov a správcovia bytových
domov. 
Celkovo hodnotím zimnú údr�bu pozitívne, aj keï
treba poctivo prizna�, �e v niektorých ojedinelých
prípadoch sa vyskytli doèasné nedostatky (najmä
poèas kritických ¾adových èi snehových kalamít).
Operatívny tím ochrany �ivotného prostredia
Miestneho úradu, vedený pánom Gregušom, sa sna�il
okam�ite odstraòova� všetky tieto nedostatky. V
záujme preventívnej ochrany obèanov pred mo�nými
pádmi na z¾adovatených chodníkoch tak èasto èistil i
miesta, ktoré mali povinnos� èisti� iní. Tento tím, v
ktorom pracujú aj doèasne nezamestnaní
spoluobèania, ušetril mestskej èasti nemalé finanèné
prostriedky, ktoré by sme museli vyplati� externému
dodávate¾ovi. Patrí mu naša vïaènos�. 
Na tomto mieste by som chcel tie� poïakova� tým
obèanom, ktorí okolo svojich obydlí odpratávali sneh
tak, ako bolo potrebné.  
Definitívnu bodku za tohtoroènou zimnou údr�bou
ešte urobi� nemô�eme. U� teraz ju však mo�no
hodnoti� pozitívne, keï�e bola vykonaná poctivo a
hospodárne.  

Daniel Valentoviè, 
predseda Komisie bezpeènosti

a �ivotného prostredia MZ

Aktuálna organizaèná štruktúra Miestneho úradu MÈ BA Lamaè, schválená uznesením MZ è. 34/2005 dòa
15.3.2005.

Mo�nosti rozvoja pre telesne,
mentálne i zmyslovo postihnuté deti
Aj lamaèské telesne, mentálne a zmyslovo postihnuté
deti dnes majú dostupné mo�nosti vzdeláva� sa a
rozvíja� v príjemnom prostredí, v kolektíve iných detí,
s potrebnou odbornou starostlivos�ou a pomôckami.
Túto mo�nos�, okrem iných, poskytuje i Špeciálna
základná škola (ŠZŠ) a praktická škola pre telesne
postihnutých (PrŠ) a špeciálna materská škola
(ŠMŠ) na Dúbravskej
ceste 1 v Bratislave.
ŠZŠ pre telesne
postihnutých sídli v
areále Domova
sociálnych slu�ieb
(DSS) pre deti Rosa.
Škola má 9 resp. 10
roèníkov a mô�u sa v
nej vzdeláva� deti s
telesným a duševným,
resp. pridru�eným
z m y s l o v ý m
postihnutím. 
Adresa: ŠZŠ a PrŠ TP a ŠMŠ, Dúbravská cesta 1, 844
12 Bratislava, tel. /fax – riadite¾ka: 02 /54 77 36 01.
PrŠ pre telesne postihnutých sídli v areále DSS Rosa.
Je urèená pre absolventov ŠZŠ, ktorí nepokraèujú v

ïalšom vzdelávaní na odbornom uèilišti. Absolventi
trojroèného štúdia mô�u pracova� v chránených
dielòach alebo v domovoch sociálnych slu�ieb.
ŠMŠ je umiestnená v krásnom prostredí pod
Slavínom. Zabezpeèuje predškolskú výchovu pre deti
so špeciálno−pedagogickými potrebami (najmä
s poruchami reèi a mentálnym postihnutím).

Adresa: Špeciálna materská
škola, Mišíkova 19, 811 03
Bratislava, tel. − zástupkyòa
riadite¾a:     02 /54 41 26 05.
Pøi škole pôsobí aj špeciálno−
pedagogická poradòa.
Vzh¾adom na to, �e škola
nedisponuje dostatkom
financií na pokrytie všetkých
svojich potrieb, zriadila Fond
detí. Prostriedky z fondu sa
vyu�ívajú na podporu zdravia a
vzdelávania, so zameraním na
deti s mentálnym telesným

a zmylsovým postihnutím.
Fond detí: IÈO: 308 10 264, èíslo úètu: 26650
80112/1100, Tatra Banka, a. s., Bratislava.

−kza−
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Kto je verejný ochranca práv
(ombudsman) a aké má poslanie

Dostavba kanalizácie v Lamaèi
naplánovaná na koniec júna

Pod¾a èlánku 151 a) ústavy SR je verejný ochranca práv
nezávislý orgán, ktorý sa podie¾a na ochrane základných
práv a slobôd fyzických a právnických osôb, ak je ich
konanie, rozhodovanie alebo neèinnos� v rozpore s právnym
poriadkom alebo s princípmi demokratického a právneho
štátu. 
Podrobná úprava je obsiahnutá v zákone è. 564/2001 Z.z.v
znení novely è. 411/ 2002 Z.z.  Na verejného ochrancu
práv sa mô�e obráti� ka�dý, kto sa domnieva, �e pri
konaní, rozhodovaní alebo neèinnosti orgánu verejnej
správy boli porušené základné práva a slobody v
rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi
demokratického a právneho štátu.  Verejný ochranca práv
koná na základe podnetu fyzickej osoby, právnickej osoby
alebo z vlastnej iniciatívy. Podnet mo�no poda� písomne,
ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo
elektronickou poštou. Z podnetu musí by� zrejmé, akej veci
sa týka, a èoho sa podávate¾ domáha. Ak podávate¾
neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu, ide o anonymný
podnet, ktorý nemusí verejný ochranca práv vybavova�. Ak
výsledkami vybavenia podnetu nie je preukázané porušenie
základných práv a slobôd, verejný ochranca práv písomne o
tom upovedomí podávate¾a podnetu a orgán verejnej
správy, proti ktorému podnet smeruje. Verejný ochranca
práv taktie� písomne upovedomí o výsledkoch vybavenia
podnetu a o prijatých opatreniach podávate¾a podnetu a
osobu, ktorej základné práva a slobody boli konaním,
rozhodovaním alebo neèinnos�ou orgánu verejnej správy
porušené. Podnet je odlo�ený, ak sa zistí, �e:

1.) vec, ktorej sa podnet týka, prejednáva súd a nejde o
prie�ahy v konaní alebo u� súd vo veci rozhodol,

2.) od opatrenia alebo udalosti, ktorých sa podnet týka,
uplynul v deò doruèenia podnetu èas dlhší ako tri roky,

3.) podnet je zjavne neopodstatnený,
4.) podnet je anonymný,
5.) ide o podnet vo veci, ktorú u� verejný ochranca práv

vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové
skutoènosti. 

Verejný ochranca práv mô�e pôsobi� voèi orgánom štátnej
správy, orgánom územnej samosprávy a právnickým a
fyzickým osobám, ktoré pod¾a osobitného zákona
rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a
právnických osôb v oblasti verejnej správy. Pôsobnos�
verejného ochrancu práv sa nevz�ahuje na: Národnú radu
SR, prezidenta SR, vládu SR, Najvyšší kontrolný úrad SR,
Ústavný súd SR, spravodajské slu�by, rozhodovacie
právomoci vyšetrovate¾ov policajného zboru, Prokuratúru
SR, súdy (s výnimkou štátnej správy súdov a dôvodov
predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu), veci
operaènej a mobilizaènej povahy.                 

Verejný ochranca práv:  doc. JUDr. Pavel Kandráè, CSc.
Kancelária verejného ochrancu práv: 
Nevädzová 5, P.O. BOX 1, 820 04 Bratislava 24, 
tel.: 02 /43 63 49 04, fax: 02 /48 28 72 03,
E− mail: sekretariat @vop.gov.sk. www.vop.gov.sk

spracovala: JUDr. Júlia Ondrišová

Realizácia stavby „Vranèovièova, Rajtákova, Rácova,
kanalizácia komunikácie a rekonštrukcia vodovodu“ bola
zahájená v októbri 2004
zhotovite¾om Strabag, a.
s., Bratislava, ktorý bol
vybraný vo verejnej
sú�a�i. 
Stavba bola zahájená v
úseku komunikácie
Rácova ulica, kde je k
dnešnému dòu
zrealizovaná kanalizácia
aj domové prípojky,
vrátane koneèných
úprav komunikácie. 
Spomínaná výstavba
ïalej pokraèuje v dvoch
úsekoch. Prvým je úsek v
komunikácii Rajtákovej
ulice, kde sú znaèné
problémy s umiestnením kanalizácie (vzh¾adom na
jestvujúce podzemné vedenia vody do vodojemu a z neho i
zásobné potrubie), plynu a káblov. Druhým je úsek v
komunikácii Vranèovièovej ulice, v ktorej sa realizuje aj
rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného potrubia. I tu sa

vyskytujú obmedzenia, ktoré vznikli z dôvodu riešenia
dopravnej situácie poèas výstavby.

Z uvedených dôvodov
zhotovite¾ stavby Strabag, a.
s., po�iadal Bratislavskú
vodárenskú spoloènos�, a. s.,
o predå�enie  pôvodného
termínu ukonèenia stavby
z 15. apríla 2005 na 30. júna
2005. Uvedená zmluvná
zále�itos� je momentálne v
štádiu riešenia. 
Na základe dohody so
starostom Lamaèa Ing.
Šramkom sa v priebehu
celého procesu výstavby
vykonávajú pravidelné
kontroly ka�dý utorok v
tý�dni, a v prípade potreby i
v ïalších termínoch. Poèas

nich sa na stavenisku priebe�ne riešia vznikajúce problémy.
Zámerom kontrol je zabezpeèi� maximálnu spokojnos�
obèanov, ktorých sa výstavba kanalizácie týka.  

Eva Milerová, , Bratislavská vodárenská spoloènos�, a.s.

Dokedy ešte?
Zastávka MHD pri Tescu Lamaè
stále nie je bezpeène doriešená
Na poslednom Miestnom zastupite¾stve sme sa viacerí
poslanci pýtali prizvaného pracovníka Dopravného podniku
Bratislava (DPB) na nevyhovujúcu a nebezpeènú zastávku
pri hypermarkete Tesco v smere do Lamaèa. 
Spomínaná zastávka bola zriadená ako „provizórium“ do
konca roku 2004, no všetko nasvedèuje tomu, �e v
ponímaní DPB provizórne v tomto prípade znamená trvalé.
Namiesto h¾adania riešenia nás zástupca DPB presviedèal o
tom, �e autobusy nemô�u zachádza� do areálu Tesca Lamaè
z dôvodu predå�enia  jazdnej doby o jednu minútu, èo by
pre DPB znamenalo zvýšenie nákladov zhruba o 300 tisíc Sk. 
I na základe vlastnej skúsenosti viem, �e stá� na tejto
zastávke bez prístrešku, obzvláš� v zime, nie je niè príjemné.
Hlavným problémom však je poloha zastávky, ktorá je v
priamom styku s nebezpeènou kri�ovatkou, plnou
uháòajúcich áut. Nechránení  èakajúci ¾udia sa tak mô�u
ve¾mi ¾ahko sta� obe�ou agresívnej jazdy niektorého vodièa.
Staèí malá nepozornos� èi šmyk a argumenty o jednej
minúte zachádzania autobusov budú absolútne
irelevantné. Kto si zoberie prípadné neš�astie na
zodpovednos�? Aj z tohto dôvodu sme prijali uznesenie, v
ktorom �iadame generálneho riadite¾a DPB o úèas� na
našom májovom Miestnom zastupite¾stve, s návrhom
konkrétnych riešení daného problému. 
Len tak mimochodom, Lamaèania u� 5 rokov platia za MHD
viac ako Petr�alèania alebo Karloveš�ania, keï�e po
zavedení nového tarifného systému sme v druhom −
drahšom − pásme. Potreba  peòazí pre DPB bola,
medziiným, hlavným argumentom Magistrátu pri
drastickom zvyšovaní daní z nehnute¾ností, ktoré my,
Lamaèania, odvedieme mestu. 
Tak�e, nechajme sa prekvapi�, akým spôsobom sa nám naše
dane vrátia. 

Radoslav Olekšák, poslanec MZ Lamaè

OZNAM – Poslanecké dni
a najbli�šie zasadanie MZ
Vá�ení spoluobèania, Poslanecké dni sa uskutoèòujú ka�dý
posledný pondelok v mesiaci v zasadaèke Miestneho úradu
na Heyrovského ul. è. 2. Najbli�šie termíny sú:
� pondelok, dòa 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.

� pondelok, dòa 30. mája 2005 od 16.00 do 17.00 hod.,
poslanci: Mária Pikulíková − èlenka Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a bytové, Ing. Daniel Valentoviè
− predseda Komisie verej. poriadku, �ivot. prostr.
a bezpeènosti. 

Najbli�šie zasadanie Miestneho zastupite¾stva sa
uskutoèní 3. mája 2005 o 14:00 hod. v priestoroch MÚ
Lamaè.

Skonèilo obdobie
daòových  priznaní
Skonèilo sa obdobie podávania daòových priznaní,  èi u�
dane z nehnute¾nosti alebo dane z príjmu. Chcela by som sa
vráti� k priznaniam k dani z nehnute¾nosti, ktorých termín
podania bol do 28. 2. 2005.
Mô�eme skonštatova�, �e naši daòovníci boli skutoène
disciplinovaní. Daòové priznanie podalo vyše 99%
daòovníkov. Aj napriek tomu, �e naše pracovníèky pomáhali
obèanom vypisova� tlaèivá daòových priznaní, stretli sme sa
i s takými perlièkami, �e daòovníci zabudli napísa� meno,
ulicu, prípadne èísla parciel.  Z tohto dôvodu budeme
niektorých daòovníkov ešte raz pozýva� na doplnenie
údajov, prípadne doruèenie niektorých  dokladov.
Èo sa týka platenia dane z nehnute¾nosti, je potrebné èaka�
na  platobné výmery. Budú expedované neskôr, keï�e z
dôvodu zmeny Zákona o dani z nehnute¾nosti sa musí
zalo�i� úplne nová evidencia daòovníkov, èo pri cca. 3.500
daòovníkoch a zabezpeèovaní  ïalších úloh, potrvá ešte asi
mesiac.
Spolu s výmermi na daò z nehnute¾nosti budú expedované
aj výmery  miestnej dane za psa. Plati� daò za psa mô�ete v
pokladni Miestneho úradu u� v tomto období.
Ïakujem všetkým, ktorí si splnili svoju daòovú povinnos�,  a
dnes mô�eme poveda�, �e bez väèšej nervozity a
zbytoèného stresu.

Bo�ena Lienerová,
Odd. miestnych daní, MÚ BA−Lamaè

Separovaný odpad v Lamaèi realitou u� aj pri RD
Stalo sa vám u� niekedy, �e ste stáli pri vašom kontajneri na
odpad a s hrôzou ste zistili, �e je iba stred tý�dòa a vy u�
nemáte kam da� svoj odpad? Nám sa to stávalo pravidelne.
V rodinnom dome v strede Lamaèa nás �ije 5 dospelých ¾udí
a pôvodná 110 L nádoba nám vystaèila iba na 4 dni, hoci
odpad nám vyvá�ajú pravidelne
iba v pondelok.
Preto sme sa sna�ili odpad
èiastoène separova� alebo èo
najekonomickejšie zhutni�, aby
sa nádoba nepreplnila. Papier z
èasopisov, novín a to¾ko
„ � i a d a n ý c h “ r e k l a m n ý c h
plagátov sme tam vôbec
nedávali a raz zaèas sme ho
odovzdali pri pouliènom zbere
papiera a iných druhotných
surovín. S PET f¾ašami to bolo
trošku horšie.... o ne nemal nik záujem a iba sa nám
hromadili v gará�i. A� jedného dòa sme všetci (obyvatelia
RD) dostali do poštových schránok „Šlabikár o odpadoch“
od spoloènosti OLO, a. s.. Tam som sa doèítal o mo�nosti
separova� odpad. Ak si zakúpim nádoby na vlastné náklady,
potom je odvoz a likvidácia − „recyklácia“ zadarmo. Tak sme
kúpili modrú nádobu na papier a �ltú na plasty.
Všetko vyzeralo tak, �e svitlo na krajší „èistejší“ zajtrajšok.
Ale nastali iné problémy, a to priestorové, lebo tri nádoby sú

viac ako jedna. Mali sme ich teda uskladnené vonku. Ale
vonku by sme pri nich potrebovali asi strá�nika − zistil som,
�e do našich nádob vhadzujú odpad (rôzny stavebný, napr.
z rekonštrukcií bytových jadier...) obyvatelia sídliska alebo
realizaèné firmy. Ak by neboli preplnené nádoby, niè by sa

nestalo, ale najhoršie je to, �e im bolo
jedno, na aký odpad bola konkrétna
nádoba urèená! Naplnili nám nádobu
na plasty odpadom z presných tvárnic
porfix. Túto skúsenos� majú aj iní
obyvatelia starého Lamaèa. Keï som si
ich vystriehol a upozornil ich, �e to nie
sú verejné nádoby, ešte mi vynadali,
aby som „èušal“ lebo dostanem po
„papuli“, a nádoby si mám ukry� do
dvora...
Od vtedy radšej autom parkujem na
ulici a nádoby máme „ukryté“ vo

dvore. Len v pondelok si musím privsta� a do 6:00 h postavi�
nádoby pred bránu, aby ich OLO vyviezlo a vyprázdnené ich
okam�ite „ukry�“ spä� na chránené stanovisko vo dvore.

Týmto èlánkom by som rád pochválil spoloènos� OLO, �e
prispieva nemalou mierou k èistejšiemu �ivotu na
Slovensku, ale aj šetrí naše peòa�enky. Mô�eme
vyprodukova� a� dvojnásobok odpadu za nezmenenú cenu.  

Martin Šimoniè, obyvate¾ starého Lamaèa

Rajtákova ulica



kino LAMAÈ − apríl 2005
16. 4. ALEXANDER VE¼KÝ (USA),
Ve¾kolepá filmová sága o mladom
vládcovi, ktorý dobyl svet. 
Len jedno predstavenie o 18:00 hod.!,
vstupné: 75,− Sk.

30. 4. PREKLIATA ARGENTÍNA (USA),
Dych vyrá�ajúci príbeh o odhodlaní,

odvahe a sile lásky. Predstavenia: 18:00 a
20:00 hod., vstupné: 75,− Sk.

DDoommoovv  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb
GGaauuddeeaammuuss

vvááss  ppoozzýývvaa  nnaa  nnáávvšštteevvuu  ssttáánnkkuu
CCeennttrraa  kkoommuunniittnnýýcchh  sslluužžiieebb

v obchodnom dome Tesco Lamač (pri
vchode oproti čistiarni).  Poskytujeme tu
informácie o službách pre telesne
znevýhodnených a ľudí so špeciálnymi
potrebami, ako aj bezplatné právne
poradenstvo. 

Tešíme sa na vašu návštevu:
v pondelok: od 14:00 do 18:00 hod.

v piatok: od 12:00 do 18:00 hod.

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

RIADKOVÁ INZERCIA
Kúpim starý rodinný dom alebo pozemok
v Lamaèi. 0905 613 660.

Predávam domáci med. – lipový, agátový, lesný.
Cena za 1 kg 140,− Sk. Telefón: 0910 930 515.

Ml. rodina kúpi staveb. pozemok alebo rod. dom
v Lamaèi, Z. Bystrici, Dúbravke alebo Raèi.
Tel.: 0903709565, 02/64288783.

H¾adáme spolupracovníkov pre poskytovanie
pô�ièiek. KEŠOVKA, Telervis plus a. s., kontakt:
0905 804 666. Bezplatná infolinka: 0800 16 00 16.

Kto daruje dôchodkyni chladnièku v dobrom stave?
Informácie: p. Janíková, tel.: 02/647 800 65.

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier a kúpe¾ní.
Tel: 0905 /211 393.

Kultúra nielen v Lamaèi
Cín – Argentum Paupeum
15. marca 2005 bola v
Slovenskej národnej galérii vo
Vodných kasáròach na Nábre�í
Martina Rázusa è. 2 otvorená
výstava „Cín – Argentum
Paupeum“ (pozn. red.
Argentum Paupeum –
„striebro chudobných“). 
Archeologické nálezy
z obdobia antiky i stre−doveké
artefakty doku−mentujú ve¾kú
ob¾ubu a široké mo�nosti
vyu�itia tohto materiálu. Boli
to predovšetkým charakteris−
tické vlastnosti ako mäkkos�,
lesk a farba, ktoré ho
predurèili sta� sa stabilnou
súèas�ou nielen inventárov be�ných domácností u�
v ranom stredoveku, ale aj liturgickými pomôckami
obradných úkonov od polovice 16. storoèia

v evanjelickej a reformovanej
cirkvi (kalichy, kanvièky,
svietniky, cibóriá).
Cínarstvo sa zaèalo
udomácòova� aj na
Slovensku po odkrytí
cínových lo�ísk v Èeskom
Rudohorí, najmä v 10. storoèí
v Slavkove. Od 15. storoèia sa
cín dová�al zo Sliezska
a najrozšírenejší bol v 17. –
18. storoèí. Najznámejšie
cínarske cechy sa nachádzali
v Bratislave, Košiciach i
Levoèi a v najväèšom
mno�stve sa cínarske
produkty importovali z dielní

vo Viedni, Salzburgu, Norimbergu, Prahe a Plzni.
Výstava potrvá do 5. júna 2005.

Peter Šoula

BA−54−63 Hommage á Štefan Prokop
Od 17. februára do 6. marca 2005 bola vo
výstavnej sieni Slovenskej výtvarnej únie na
Dostojevského rade è. 2 sprístupnená
výstava „BA−54−63, Hommage á Štefan
Prokop“ (1941 − 1987). Vystavovalo na nej
8 umelcov: Pezinèan Štefan Prokop, Juraj

Gavula, Ján Hoffstädter, Martin Lettrich,
Jozef Lupták, Peter Roller, Ján Šicko
a Lamaèan Michal Zdravecký.
Návštevníci expozície mohli obdivova�
z tvorby Michala Zdraveckého a� 16 diel.

Peter Šoula

Aleluja, radujme sa!
Na koncerte predvedú svoje umenie nielen organisti
Kostol sv. Margity v Lamaèi sa stal nielen
miestom duchovných, ale i kultúrnych podujatí.
V nede¾u 10. apríla 2005 o 15:30 hod. sa práve
v jeho priestoroch uskutoèní koncert
lamaèských organistov pod názvom „Aleluja,
radujme sa!“, ktorý bude obohatený aj o
vystúpenia ïalších umelcov, speváckych a
hudobných telies. 
Predstavia sa nám organisti: Jozef Hanus, Viera
Lukáèová a Peter Stankoviè, Lamaèsko−dúbravský
chrámový zbor, huslistka Viera Podhradská,
bratislavský mláde�nícky violonèelistický súbor
„Cellissimi“ a s taktovkou dirigent Peter Fajkus.
Koncertom nás bude sprevádza� pani Marta

Janyšková. Poèas programu odznejú skladby J. S.
Bacha, J. L. Bellu, ¼. W. Wieganda a M.
Schneidera – Trnavského, ako aj prednes veršov
autora Jozefa Hanusa staršieho.
Srdeène pozvaní sú, samozrejme, všetci lamaèskí
organisti – i tí, ktorí u� na svoje hudobné roky len
v dobrom spomínajú.
My u� len pripomíname, �e o 17−tej hodine sa
vo Farskom pastoraènom centre uskutoèní i
vernisá� výstavy pôvabných drevorezieb
umelca, rodáka z Lamaèa, Pavla Krkošku.
Organizátorom podujatia je Komisia kultúry MÚ
Lamaè a Farské pastoraèné centrum.

−kza−

Farské pastoraèné centrum Lamaè,
Miestny úrad Lamaè a autor
vás pozývajú na výstavu

Pavel Krkoška „Rezba v dreve“.
Vernisá� sa uskutoèní 10. 4. 2005 o 17:00 hod.
v pastoraènom centre pri kostole
sv. Margity, Vranèovièova ul. 58,
Lamaè. Výstava bude otvorená od
10. do 17. 4. 2005 v èase od
13:00 do 18:00 hod.

Hromadné návštevy (školské)
prosíme ohlási� na telefónnom
èísle autora: 02/6478 9237.

Nová veterinárna ambulancia – LAMAÈ, MVDr. Pavol Èech
Pri kotolni − na Heyrovského ulici.

Zmena ordinaèných hodín!
Po, Ut, St: 15:00 − 18:30 h
Št: 12:00 − 14:00 h
Pi: 14:00 − 17:30 h
So: 09:00 − 10:00 h

Mobil:
0903/ 46 30 22

AApprríílloovvíí  jjuubbiillaannttii
V apríli 2005 svoje
�ivotné jubileum oslávia
Lamaèania: ((9900  rrookkoovv))
Zušèáková Veronika;
((8855 rrookkoovv)) Šebestová
Rozália, Zemanová
Hedviga; ((8800  rrookkoovv))

Hajzoková Margita, Švanèarová Zita;  ((7755  rrookkoovv))
Støechová O¾ga. VVššeettkkýýmm  ddáámmaamm  kkuu  kkrráássnnyymm
jjuubbiilleeáámm  ssrrddeeèènnee  bbllaahhoo��eelláámmee!!

Mestská èas� Bratislava − LAMAÈ
V Y H L A S U J E  V Ý B E R O V É
K O N A N I E  N A  P R E D A J

Výberové konanie na predaj budovy Satelit
s pozemkom p.è. 7/3
Nový termín uzávierky podávania návrhov: 
Z dôvodu odstúpenia viacerých uchádzaèov z
výberového konania, mestská èas� vyhlasuje
nový termín uzávierky podávania návrhov –
15. 4. 2005.
Bli�šie informácie na Miestnom úrade Lamaè
alebo na www.lamac.sk, kontaktná osoba −
Ing. arch. Ponièanová.
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