
Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník 2007žMesačník o živote v Lamači, 9. ročník 2007

Lamačan 10
Hodnotiť kvetinové výzdoby vašich bal-

kónov a okien je z roka na rok zložitejšie, 
čo nás nesmierne teší. Sme si istí, že v žiad-
nej mestskej časti na jednej ulici nenájdete 
v lete toľko muškátov, ale aj iných letničiek 
na balkónoch a v oknách, ako v Lamači. 

Každým rokom vás, pestovateľov a
skrášľovateľov príbytkov, pribúda. A už to 
nie je len povestná kvetinová Studenohor-
ská, pridali sa aj z Heyrovského, Na bari-
ne a Bakošovej. Prím drží, ako po iné letá, 
Studenohorská ulica, kde každý druhý 
balkón nejaký ten kvietok zdobí. Verte, že 

vybrať a určiť 
poradie tých 
n a j k r a j š í c h 
nebolo jedno-
duché, bolo 
by potrebných 
tak asi dvad-
sať a mož-

no aj viacej miest, a tak komisia k trom 
cenám pridala ešte dve mimoriadne. Prvé miesto 
4. ročníka letnej súťaže časopisu Lamačan, a cena 
3000 Sk poputuje rodine na Heyrovského ulici, 
ktorých červené muškáty z výšky modrého bal-
kóna nádherne svietili a spestrovali tento velikán-

sky panelák. Druhé miesto 
a cena 2000 Sk patrí rodine 
Na barinách. Ich balkón nás 
zaujal svojou eleganciou. 
Tretie miesto a cena 1000 
korún pôjde do rodiny na 
Bakošovej ulici, ktorých 
muškáty boli pestro ružovo-
červené. Mimoriadnu cenu 
500 korún získava okno na 
Studenohorskej ulici s ob-
rovským trsom ťahavých 
muškátov a okno na tej istej 
ulici s elegantnými ružovými 
muškátmi. Výhercom gratu-
lujeme a ceny im odovzdáme 
na Redakčnej rade časopisu 
Lamačan. Poďakovanie pat-
rí aj všetkým Lamačanom, 

ktorí radi pestujú kvety a robia v lete Lamač 
krajším. V redakčnej rade čakáme na vaše po-
strehy a nápady. 

Júlia Ondrišová, členka RR, 
foto: Júlia Ondrišová

Lohyňa chce u nás 
postaviť štadión

V Lamači by mohol vyrásť zimný štadión. 
O jeho výstavbu prejavila záujem spo-

ločnosť Pro VIP s.r.o., ktorej spolumajiteľom 
je aj bronzový medailista z olympiády roku 
1988 v Soule, majster sveta z roku 1990 v To-
kiu a mnohonásobný majster Európy, zápas-
ník vo voľnom štýle Jozef Lohyňa. 

Miestne zastupiteľstvo v Lamači štadión víta, 
problematické je však jeho umiestnenie. Mestská 
časť totiž nedisponuje dostatkom voľných pozem-
kov. Eseročka si síce vytipovala ako vhodné miesto 
areál školského dvora súkromnej obchodnej aka-
démie Liberta na Borinskej ulici, niektorí poslanci 
s tým však nesúhlasia. O vyjadrenie by chceli po-
žiadať obyvateľov mestskej časti. S firmou chcú 
členovia Miestneho zastupiteľstva v Lamači rokovať 
aj o alternatívnych riešeniach umiestnenia štadióna. 
Pro VIP s.r.o. už navrhli, aby sa dohodla o prenáj-
me so súkromnými vlastníkmi. Ďalšou možnosťou, 
kde štadión postaviť, je pozemok pri športovej hale 
Na barine. Miestny úrad v Lamači 8. novembra po-
slancom predloží správu o najvhodnejších miestach 
na výstavbu zimného štadióna. Firma chce na škol-
skom dvore obchodnej akadémie Liberta vybudo-
vať zimný štadión s tréningovou ľadovou plochou 
s rozmermi 26 x 56 m. Pozemok vhodný na tento 
projekt by mal mať rozmery najmenej 32 x 65 m. Bu-
dova by mala mať tri nadzemné podlažia. Na prvom 
nadzemnom podlaží by boli tri malé ľadové plochy s 
priestormi šatní a strojovne, druhé podlažie by malo 
byť vyhradené ako internátna časť. Tretie nadzem-
né podlažie by bolo určené pre veľkú tréningovú 
ľadovú plochu so šatňami. Poslanci sa uzniesli na 
tom, aby bola zhotovená koncepcia celého 
územia areálu, vrátane okolia školy. 
Celá výstavba sa má financovať zo 
súkromných zdro- jov. Investor 
mestskej časti navr- hol miesto ná-
jomného za pozemok počas trvania 
prenájmu nefinančné kompenzácie 
- využívanie ľado-
vej plochy v 
dohodnu-
tom poč-
te hodín 
týžden-
ne štu-
dentmi 
zdarma 
a verej-
n o s -
ťou v 
dohod-
n u t ý c h 
č a s o c h 
cez víkendy. 
       (mc)
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Tretia cena

Ďalšie ocenené okná



● Uznesenie č. 125/2007/V k správe o plnení 
uznesení miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava 
– Lamač platných k 15. septembru 2007, berie na 
vedomie, A.1 splnené uznesenia čísla: 105/2007/V, 
B.1 a B.2, 108/2007/V, D.2, 36/2007/V, 
117/2007/V, 119/2007/V, A.2 priebežne plnené 
uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – 
Lamač čísla: 10/2007/V, 48/2007/V, 85/2007/V, 
106/2007/V, 110/2007/V, 116/2007/V
● Uznesenie č. 126/2007/V k situačnej správe 
mestskej polície za mesiac jún a júl 2007, 
berie na vedomie, A.1 predloženú situačnú správu 
mestskej polície za mesiac jún a júl 2007, s pripo-
mienkami
● Uznesenie č. 127/2007/V k návrhu Plánu kon-
trolnej činnosti na II. polrok 2007, A. berie na ve-
domie, A.1 návrh plánu kontrolnej činnosti MK na II. 
polrok 2007, s pripomienkami, B. ukladá miestnemu 
kontrolórovi realizovať úlohy plánu v II. polroku 2007
● Uznesenie č. 128/2007/V k správe o nových in-
terných zásadách vypracovaných v zmysle plánu 
práce MK, A. berie na vedomie, A.1 správu miest-
neho kontrolóra o vypracovaní zásad pripojených k 
materiálu a znenie zásad prevádzky motorových do-
pravných prostriedkov na MÚ MČ BA – Lamač, bez 
pripomienok, B. schvaľuje, B.1 predložený návrh 
internej normy „Zásady postupu pri prijímaní, vyba-
vovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a 
právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v 
podmienkach Mestskej časti Bratislava – Lamač“, 
bez pripomienok, C. ukladá, C.1 prednostovi MÚ 
dôsledne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z oboch 
prijatých interných noriem
● Uznesenie č. 129/2007/V k návrhu na schvále-
nie VZN č. 6/2007 o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb a o ochrane 
obyvateľstva pred hlukom a vibráciami, A. schva-
ľuje, A. 1 predložený pracovný návrh VZN č. 6/2007 
MČ Ba – Lamač o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva 
pred hlukom a vibráciami
● Uznesenie č. 130/2007/V k návrhu na naklada-
nie s nehnuteľným majetkom – predaj časti pozemku 
parc. č. 2555/1, A. schvaľuje, A.1 predaj časti po-
zemku v k.ú. Lamač parc. č. 2555/1 – ostatné plo-
chy o výmere cca 2 m2, pre Jozefa Švajlena za cenu
2 000,- Sk/m2

● Uznesenie č. 131/2007/V k návrhu na nakla-
danie s nehnuteľným majetkom – umiestnenie 
stánku na trhovisko, parc. č. 493, A. schvaľuje, 
A.1 umiestnenie stánku na trhovisko po napojení na 
vodu a kanalizáciu z VÚB
● Uznesenie č. 132/2007/V k návrhu na nakla-
danie s nehnuteľným majetkom – prenájom po-
zemku parc. č. 382 s objektom súpis. č 1243, 
A. schvaľuje, A.1 prenájom pozemku parc. č. 382 
s objektom súpis. č. 1243 so zastavanou plochou o 
výmere 41,2 m2 v k.ú. Ba – Lamač na Vrančovičovej 
ulici za účelom rekonštrukcie existujúceho sociálne-
ho zariadenia pre pracovníkov Dopravného podniku 
hlavného mesta Bratislava
● Uznesenie č. 133/2007/V k informácii o pod-
mienkach predaja a kúpy budovy VÚB na Malo-
karpatskom námestí, A. berie na vedomie, A.1 in-
formáciu o podmienkach predaja a kúpy budovy VÚB 
na Malokarpatskom námestí, s pripomienkami
● Uznesenie č. 134/2007/V k návrhu na schvá-
lenie a čerpanie úveru, A. schvaľuje, A.1 predlo-
žený návrh na schválenie a čerpanie úveru za pod-
mienky dodržania zásady schváleného uznesenia č. 
110/2007V zo dňa 28.6.2007 a viazania úveru na 
kúpu budovy VÚB, s pripomienkami
● Uznesenie č. 135/2007/V k návrhu na doplne-
nie plánu práce MZ na 2. polrok 2007, schvaľuje, 
A1 predložený plán práce MZ na 2. polrok 2007 bez 
pripomienok

● Uznesenie č. 136/2007/V k informatívnej sprá-
ve o prevode vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku p. Horínkovej na Studenohorskej ul. 
č. 67, A. berie na vedomie, A.1 informatívnu správu 
o prevode vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku p.
Horínkovej na Studenohorskej ul. č. 67, s pripomien-
kami
● Uznesenie č. 137/2007/V k informácii o vybavo-
vaní petície na Malokarpatskom námestí A. berie 
na vedomie, A.1 predloženú informáciu o vybavovaní 
petície na Malokarpatskom námestí, bez pripomie-
nok
● Uznesenie č. 138/2007/V k informácii o žia-
dosti na poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na vzdelávanie zamestnancov MÚ, 
A. berie na vedomie, A.1 informáciu o žiadosti na 
poskytnutie nenávratného finančného prostriedku na 
vzdelávanie zamestnancov MÚ, bez pripomienok
● Uznesenie č. 139/2007/V k informácii o prí-
prave na zavedenie eura, A. berie na vedomie, 
A.1 informáciu o príprave na zavedenie meny eura, 
B. ukladá, B.1 MÚ Lamač prípravu na zavedenie 
meny eura v MČ Bratislava – Lamač včítane výbero-
vého konania na spoločnosť, ktorá bude usmerňovať 
proces prípravy
● Uznesenie č. 140/2007/V k informácii o činnos-
ti Rady školy, A. berie ne vedomie, A.1 informatív-
nu správu o činnosti Rady školy, bez pripomienok, 
B. schvaľuje, B.1 predložený návrh na zastúpenie 
MÚ Bratislava – Lamač v Rade školy ZŠ s MŠ na 
Malokarpatskom námestí č. 1, bez pripomienok
● Uznesenie č. 141/2007/V k informácii o organi-
zácii školského roka 2007/2008, A. berie na ve-
domie, A.1 informatívnu správu i doplnené informácie 
riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Petákovej a zriaďovateľa SOA 
Liberta Ing. Slobodu v zmysle uznesenia č. 19/07 
Miestnej rady z 23.8.2007, s pripomienkami
● Uznesenie č. 142/2007/V k informácii o Hru-
bých hodoch v Lamači, A. berie na vedomie, 
A.1 informatívnu správu o priebehu Hrubých hodov 
v Lamači, s pripomienkami
● Uznesenie č. 143/2007/V k informácii o sťaž-
nosti na predsedu redakčnej rady mesačníka 
Lamačan, A. berie na vedomie, A.1 predloženú 
informáciu o sťažnosti na predsedu Redakčnej rady 
mesačníka Lamačan, bez pripomienok, B. schva-
ľuje, B.1 zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti 
na predsedu Redakčnej rady mesačníka Lamačan 
JUDr. Mareka Bartoviča v zložení: Daniel Valentovič, 
Mária Pikulíková, Richard Čanaky, Mária Čačíkova
● Uznesenie č. 144/2007/V k informácii o prípra-
ve rekonštrukcie Zhorínskej ulice, A. berie na ve-
domie, A.1 predloženú informáciu
● Uznesenie č. 145/2007/V k informatívnej sprá-
ve o činnosti opatrovateľskej služby za II. štvrťrok 
2007, A. berie na vedomie, A. 1 predloženú infor-
matívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby za 
II. štvrťrok 2007, s pripomienkami
● Uznesenie č. 146/2007/V k návrhu na schvá-
lenie novej koncepcie zimnej a letnej údržby. 
A. schvaľuje, A.1 kúpu špeciálneho viacúčelového 
komunálneho stroja značky Bobcat Toolcat za účelom 
zabezpečenia zimnej a letnej údržby ako jedinečného 
zariadenia svojho druhu na našom trhu, A.2 vyčlene-
nie sumy cca. 4 milióny Sk na kúpu viacúčelového 
komunálneho stroja značky Bobcat Toolcat z fondu 
krytia kapitálových výdavkov, B. schvaľuje, B.1 vy-
tvorenie pracovnej skupiny za účelom zabezpečenia 
zimnej a letnej údržby, B.2 vyčlenenie prostriedkov na 
zabezpečenie činnosti pracovnej skupiny premietnuť 
do úpravy rozpočtu na rok 2007 a predložiť na roko-
vanie MZ v októbri 2007

U z n e s e n i a  zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 06. 09. 2007

Vážení občania!

Od 8. augusta 2007 Od 8. augusta 2007 
je založenéje založené

Združenie zdravotne Združenie zdravotne 
postihnutých postihnutých 

občanovobčanov
Základná organizácia Základná organizácia 

Ba – LamačBa – Lamač

Ak máte záujem stať sa 
členom tohto Združenia, 

môžete sa prihlásiť

Penzión Na barine 
č. 5, Ba – Lamač 
p. Izakovičová

alebo

Miestny úrad 
Heyrovského č. 2, Ba – Lamač

  p. Veselá

Z Dúbravky do Lamača
postavia asi novú cestu

P ri výstavbe polyfunkčného územia La-
mačská brána by sa mala predĺžiť Sara-

tovská ulica v bratislavskej Dúbravke. Ide 
o projekt, ktorý bol pôvodne súčasťou vý-
stavby diaľničného obchvatu Lamač - Staré 
grunty vedúci cez tunel Sitiny.

Magistrát hlavného mesta Bratislavy už o tomto 
projekte rokuje so súkromnými investormi. Vznikli 
by tak nové možnosti pre Záhorskú Bystricu, De-
vínsku Novú Ves, Dúbravku a našu mestskú časť. 
V celom tomto úseku by sa zlepšilo dopravné pre-
pojenie.

Pripravuje sa premostenie ponad železnicu, aby 
bolo z Dúbravky priame vyústenie na diaľnicu D1, 
ako aj predĺženie električkovej trate do Devínskej 
Novej Vsi.

Nové centrum, polyfunkčné územie Lamačská 
brána, z ktorého by sa mohla stať nová bratislav-
ská štvrť, by malo vyrásť v severozápadnej časti 
Bratislavy, medzi diaľnicou a závodom Volkswagen. 
Projekt bude spájať mestské časti Lamač, Devín-
ska Nová Ves, Záhorská Bystrica. Projekt počíta 
s vybudovaním dopravného prestupného uzla že-
leznica - autobus - električka, teda s prebudovaním 
prestupnej stanice mimobratislavskej autobusovej 
a železničnej dopravy na systém mestskej hromad-
nej dopravy.    

 (red)
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Lamačania darovali krv Ihriská dostali nový šat

Nová nádej pre Rázsochy. Vládna štvrť, alebo predaj

Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník 3

Zasadacia miestnosť miestneho úradu v 
Lamači sa 9. októbra o 8.00 hodine ráno 

zmenila na malé transfúzne oddelenie. 

Lehátka, špeciálne prístroje potrebné na vy-
konanie odberov a 6 sympatických mladých žien 
– lekárka a odborné zdravotné sestry začali svoju 
prácu. Dôvodom bol odber najvzácnejšieho daru - 
krvi. Akciu zorganizovalo Miestne zastupiteľstvo pri 
Miestnom úrade v Lamači a jej úlohou bolo osloviť 
darcov z radov Lamačanov, samozrejme pokiaľ im 
to zdravotné podmienky dovoľujú. Informovaní boli 
prostredníctvom mesačníka Lamačan, formou letá-
kov i osobných oslovení.

Hoci sme očakávali väčšiu účasť dobrovoľných 
darcov, z 18 darcov (13 žien a 5 mužov) sme neboli 
sklamaní, skôr naopak. Za MÚ darovali krv pracov-
níčky p. Kocianová a p. Janíková. Počas rozhovorov 
s nimi sme sa utvrdili, že to bol výborný nápad, ktorý 
je potrebné zaviesť stabilne s opakovaním každého 
polroka. Tešíme sa z predstavy, že každý zo zúčast-
nených privedie so sebou čo i len jedného ďalšieho 
človeka, a o polroka bude v našej zasadačke 36 
dobrovoľných darcov. 

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďa-
kovať všetkým, čo prišli a odovzdali pre potreb-
ných to, čo sa nedá nahradiť ničím!

Blanka Veselá

Už v minulom volebnom období som ako 
predsedníčka kultúrnej komisie bojova-

la za naše ihriská aby sa dali do poriadku. 
Bohužiaľ vinou starého vedenia sa všetky 
moje aktivity v tomto smere sabotovali. Pre-
to som rada, že tento rok je situácia iná a tak 
sa môžeme na tomto poli pochváliť prvými 
výsledkami. 

Ako prvý sa obnovil detský kútik na Malokar-
patskom námestí a v lete sme začali po schválení 
koncepcie v miestnom zastupiteľstve s komplet-
nou revitalizáciou ihrísk. A tak ste sami mali mož-
nosť vidieť a kontrolovať ako, často v extrémnych 
horúčavách, naši brigádnici až do večera vyvážali 
navezenú zem i piesok, likvidovali hrdzavé preliez-
ky, šmýklavky či hojdačky. A potom naše ihriská 
začali ožívať pestrými farbami, osádzali sa nové 
krásne drevené prvky, mobilné pieskoviská. Jed-
noducho konečne má naša mestská časť detské 
ihriská v stave, za ktorý sa nemusíme hanbiť. Som 
rada o to viac, že v čase, keď iné mestské časti det-
ské ihriská rušia, my sme zachovali všetky, i keď 
niektoré v útlmovom režime. Do konca októbra by 
mal byť proces revitalizácie ihrísk, ak počasie do-
volí, skončený. Chcem sa poďakovať touto cestou 
všetkým, ktorí sa zapojili do procesu i tým, ktorí 
nám držia palce. Veľmi potrebujeme Vašu podpo-
ru, pretože nepriateľ nikdy nespí. Veď ako si mám 
vysvetliť snahy pošpiniť našu prácu ohováraním, 
ako mám chápať snahy ukradnúť oplotenie, resp. 
snahy o poškodzovanie detských prvkov. Buďme 
preto bdelí a nebojme sa zakročiť voči tým, ktorí 
nevedia prežiť, že v Lamači to konečne po štyroch 
rokoch ide správnym smerom.

Marta Janyšková
Poslankyňa MZ, predsedníčka komisie 

pre kultúru, voľný čas a revitalizáciu ihrísk

Nemocnicu Rázsochy štát možno predá. 
Rezorty financií a vnútra by si tam však 

vedeli predstaviť miesto nemocnice sídlo mi-
nisterstiev a akúsi vládnu štvrť. 

Nápad ministra financií Jána Počiatka dostať pod 
jednu strechu viacero ministerstiev a ušetriť tak 
peniaze nie je ničím novým. Za Dzurindovej vlády 
s tým už prišiel vtedajší šéf Aliancie nového občana 
Pavol Rusko, ktorému sa na tento zámer zdala byť 
tiež vhodná schátraná budova nemocnice na Ráz-
sochách. Ako jej konkurent by prichádzalo v súčas-
nosti do úvahy ešte sťahovanie do areálu minister-
stva obrany pri Poluse. 

Zoznam nepotrebných budov Fakultnej nemocni-
ce v Bratislave, na ktorom boli aj Rázsochy ,predlo-
žil koncom júla tohto roka na rokovanie vlády minis-
ter zdravotníctva Ivan Valentovič. Kabinet jeho návrh 
vypustil a o každom odpredaji plánuje rokovať oso-
bitne. Šéf rezortu zdravotníctva oznámil, že rozbeh-
nú ponukové konania a len čo prebehnú, predloží to 
vládnemu kabinetu. 

V prípade, že by vláda rozhodla o predaji Ráz-
soch, za nehnuteľnosť by, vrátane 1,5 hektárového 
pozemku, mohla dostať podľa znaleckého posudku 
882 miliónov. 

Predaj bývalých nemocníc, a teda aj Rázsoch, 
môže skomplikovať záujem iných štátnych rezortov 
o tieto objekty. Budovy sú totiž štátnym majetkom 
zvereným nemocniciam a štátne rozpočtové orga-
nizácie majú podľa zákona prednostné právo na ich 
priestory. 

V prípade Rázsoch by však musel mať záujem-
ca z radov štátnych inštitúcií na dokončenie stavby 
obrovskú sumu, čo je málo pravdepodobné. Z pô-
vodnych rozpočtových nákladov 5,6 miliardy sa tam 
totiž preinvestovalo zatiaľ 758 miliónov korún. 

(mc) 

Miestna knižnica
Miestna knižnica Lamač 
(sídli v budove Základnej školy)
Malokarpatské námestie 1
tel: 02/64 789 737
Zodpovedné pracovníčky:  
Milada Janžová, Iveta Gregušová

Výpožičné hodiny
pondelok - piatok 13.00 - 19.00
sobota     8.00 - 12.00

O svoje pocity a spolupatričnosť s ostatný-
mi sa s Lamačanom podelil prvý darca 

Anton Bittner.

Darujete krv po prvýkrát?
Nie, krv som daroval už niekoľkokrát.

Kedy a prečo ste sa rozhodli pre darcovstvo?
Dnes som prišiel, lebo ma zaujala výzva miestne-

ho úradu. Vyhovuje mi to aj preto, lebo ako obyvateľ 
Lamača to mám blízko. Moje rozhodnutie vyplynulo 
z toho, že teraz kým som mladý a zdravý, bolo by 
odo mňa sebecké nepodeliť sa a nepomôcť tým, 
ktorí to potrebujú. Pre darcovstvo som sa rozho-
dol aj z toho dôvodu, že to považujem za investíciu 
do budúcna. Nikto z nás nevie, kedy bude takúto 
pomoc potrebovať. Myslím na to, že mám rodinu, 
malé deti. Raz keď budem starý a možno chorý, 
nájde sa mladý človek s podobným zmýšľaním 
a vráti mi to.

Ako sa cítite priamo po odbere?
Je tu o nás postarané. Keďže v mojom prípade je 

to už asi šiesty odber, čiže nie som úplný začiatoč-
ník, cítim sa dobre. 

Aký máte názor na našu dnešnú akciu?
Vítam to ako výborný začiatok niečoho, čo by 

som privítal pravidelne. Nemám problém, pokiaľ mi 
zdravie slúži, prísť pravidelne každý polrok a daro-
vať kúsok seba. Držím Vám palce, aby sa Vám na 
tejto ceste, ktorú ste začali, darilo a za seba sľubu-
jem, že prídem opäť.

Čo by ste odkázali tým, ktorí sa nevedeli roz-
hodnúť prísť darovať krv?

Asi by som im neodkázal nič. Každý sa musí roz-
hodnúť sám. Vysporiadať sa sám so sebou, či chce 
alebo nechce. Mňa osobne hreje pri srdci, že nie-
čo, čo mám bez toho, aby som sa o to nejako mimo-
riadne sám pričinil, odovzdám ďalej niekomu, kto to 
veľmi potrebuje.                       Blanka Veselá

Verím, že ak budem potrebovať, vráti sa mi to
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Máme medzi sebou 
ďalší talent, na ktorý 

môžeme byť pyšní. Maj-
strom Slovenskej republi-
ky v terčovej lukostreľbe, 
ktorá patrí medzi športové 
disciplíny na letných olym-
pijských hrách sa tento rok 
stal štrnásťročný Lamačan 
Lukáš Čarnogurský. 

Od narodenia býva na ulici Pod Zečákom. Trénu-
je v klube 1. Slovenský školský lukostrelecký klub 
pod vedením predsedu Slovenského lukostrelecké-
ho zväzu RNDr. Antonína Polácha.

Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe sa 
konali 1. a 2. septembra tohto roku vo Viničnom, na 
strelnici, kde sa minulý rok usporiadali aj preteky 
Svetovej univerziády v lukostreľbe. V prvý deň sa 
strieľa na vzdialenosti od 30 do 60 m po 36 šípov 
a zo súčtov bodov sa zostaví vyraďovací pavúk pre 
druhý deň podujatia. Tam sa nakoniec vo finále Lu-
káš stretol s výborným strelcom z Lukostreleckého 
klubu Jasov Miroslavom Duchoňom, kedy preuká-
zal pevné nervy a po vyrovnanom priebehu finále 
sa mu podarilo posledným výstrelom, ktorým trafil 

presne do stredu terča, zvíťaziť a získať tak titul maj-
stra Slovenskej republiky v terčovej lukostreľbe pre
rok 2007. Výborný výkon ukázal Lukáš aj vďaka 
tomu, že v lete sa mohli s trénerom pripravovať u 
neho na chate na Podlesnej ulici, v tieni stromov pri 
ohromných letných páľavách a cvičiť tam do omrze-
nia techniku. Kým tam prišiel z domu na bicykli, mal 
za sebou už aj kondičný tréning. Pri slabšom prístu-
pe k tréningu ho tréner poslal na otočku do bufetu 
na Kačín, aby mu odtiaľ priniesol jednu kofolu. Táto 
tvrdá príprava sa vyplatila a nakoniec bola v prete-
ku pretavená aj do titulu majstra Slovenska. Dobrý 
výkon naznačovali koncom júla už preteky na Slávii 
v Prahe, kde v Edene Lukáš ukázal svojim výkonom, 
že vykročil na správnu cestu.

(mc)

Jesenné ráno dňa 19. októbra dávalo nádej, 
že sa nám pripravovaná akcia Psia Show, 

tento rok konečne vydarí. 

Cez obed, keď začalo fučať a celý Lamač zostal 
zahalený v tmavom mraku, z ktorého sa nemilosrd-
ne sypali krúpy, bolo nám všetkým pomaly do pla-
ču. To by už bol tretí ročník, čo by sme museli našu 
akciu pre nepriazeň počasia zrušiť. Keď popolud-
ní začalo nesmelo vykúkať spoza čierňavy zubaté 
slniečko a začali sa na námestí schádzať prví malí 
zvedavci so svojimi štvornohými miláčikmi, rozhodli 
sme sa, že ideme do toho. Bola to veľmi vydarená 

akcia. Zišlo sa nás na Malokarpatskom námestí do 
tridsať – a to je čo povedať v tej zime. Pri zapiso-
vaní účastníkov nám síce primŕzali ruky k ceruzke, 
ale stálo to zato. Každý vyviedol svojho miláčika na 
pódium a havinko predviedol, čo dokáže. Pri rozlúč-
ke všetci dostali občerstvenie a rozišli sme sa po 
dohode, že už im je veľká zima a po ceny si prídu 
v pondelok do školy.  

Kultúrna komisia

Ďalší úspešný Lamačan: Lukáš Čarnogurský – Majster SR 
v lukostreľbe

Kino znova premieta

Lamačské kino od 13. októbra znova 
premieta! 

Kino bolo stratové a využívali ho najmä školy. 
Poslanci preto obnovenie jeho prevádzky uvítali. 
Prenajali ho bývalému prevádzkovateľovi kina Isto-
ta v Karlovej Vsi Eugenovi Garayovi, ktorý ponúkol 
využitie kina premietaním rôznych filmov pre deti i 
dospelých, napríklad Simpsonovci vo filme, Harry 
Potter a Fénixov rad a iné. Garay bude zároveň spo-
lupracovať s miestnym úradom a školami aj pri kul-
túrnych, športových a spoločenských podujatiach. 
Kino bude premietať každý piatok o 18:00, v sobotu 
a v nedeľu o 15:30 a 18:00. Vstupné sa bude pohy-
bovať od 50 do 69 korún za predstavenie. Mestská 
časť prenajala kino len na dobu určitú preto, lebo od 
budúceho roka ho plánuje opravovať.

(red)

Dar pôjde na dlhy

Hoci bolo sedemnásť miliónov od finanč-
nej skupiny Penta určených na rozvoj, 

časťou z nich Lamač vykryje deficit v roz-
počte. 

Rozhodli o tom poslanci. Lamač získal dar 17 
miliónov za výstavbu štvrte Lamačská brána. Vyše 
5,5 milióna pôjde namiesto na kapitálové výdavky 
na vyrovnanie rozpočtu. Časť peňazí pôjde škole, 
pokryje sa nimi i výdavok na reštrukturalizáciu úradu 
či haváriu v zdravotnom stredisku. 

(red)

Chceš byť 
futbalistom...

FK Lamač pozýva do svojich radov 
chlapcov narodených 1992 až 1999, 

ktorí sa chcú stať futbalistami.

Máš možnosť sa príhlásiť od pondelka 
do piatka v čase od 16,00 hod.

Informácie: - tel:
p. Priner - 0905 236 808
 p. Orth - 0905 783 061

Avalon

Stretnutie lamačských havinov
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Škola oslávila 30 rokov svojej existencie

Tridsať rokov v živote školy sa dá prirov-
nať k životu človeka. Aj lamačská škola 

zažila svoje vzostupy a pády, svoju pubertu 
i roky poučenia. Teraz je v zrelom veku a je 
na správnej ceste. 

Na svojej tridsaťročnej ceste kráčala ruka v ruke 
základná škola s materskou, hoci k ich oficiálnemu 
spojeniu došlo až pred piatimi rokmi. Materská ško-
la na Heyrovského ulici bola otvorená v roku 1976. 
Otvorené boli štyri triedy detí. Riaditeľkou MŠ bola 
menovaná pani Borguľová. Najviac detí zažila MŠ 
v  rokoch 1978 – 1984 vďaka novému sídlisku. V tom 
čase bolo otvorených päť tried s počtom detí pri-
bližne 130. Po roku 1984 sa počet detí prirodzene 
znížil a MŠ bola opäť štvortriednou až dodnes. Dá 
sa povedať, že za 30 rokov svojej existencie MŠ na-
vštevovalo približne 3000 detí. V júli 1991 bol vypí-
saný konkurz na miesto riaditeľky, ktorý vyhrala pani 
Korčeková a bola menovaná novou riaditeľkou MŠ. 
Ďalšia zmena sa udiala v roku 2002, kedy bola ma-
terská škola spojená so základnou školou. Vyjasnili 
sa otázky kompetencií , rozdelenie úloh, pravidlá fi-
nancovania. V školskom roku 2005/2006 bola MŠ 
obohatená o novootvorenú triedu s kresťanským za-
meraním v budove na Zlatohorskej ulici, ako súčasť 
MŠ Heyrovského. A dnes môžeme konštatovať, že 
sme jednou z mála škôl, kde spojenie základnej školy 

s materskou školou funguje; vzájomne si rozumieme 
a dopĺňame sa. Práve preto sme sa rozhodli osláviť 
toto jubileum spoločne ako jedna organizácia. 

Základná škola otvorila svoje brány prvý raz v roku 
1977. Žiaci a učitelia prešli zo starej budovy na Borin-
skej ulici do novej. Prvým riaditeľom bol pán Vašeč-
ka. Najväčší nárast žiakov zaznamenala škola v 80. 
rokoch, kedy bola riaditeľkou školy pani Slyšková. 
V školskom roku 1985/86 navštevovalo školu 1300 
žiakov. V roku 1987 došlo k rozdeleniu školy a časť 
pedagógov a žiakov prešla do starej školy na Borin-
skej ulici. Rozdelenie netrvalo dlho. Po 8 rokoch sa 
znížil počet žiakov a došlo opäť k spojeniu škôl. Po 
nežnej revolúcii sa stala riaditeľkou školy pani Benic-
ká a od roku 1997 do roku 2002 bola riaditeľkou pani 

Hubeková. V júli roku 2002 došlo k spojeniu ZŠ s MŠ 
a riaditeľkou bola menovaná pani Petáková. Žiaci 

školy sa vždy zúčastňo-
vali súťaží a olympiád a 
získavali pre školu cenné 
trofeje. 

Hlavným dňom osláv 
30. výročia otvorenia 
ZŠ a MŠ bol 20. sep-
tember 2007. Pripravili 
sme slávnostný program 
pre verejnosť i pre po-
zvaných hostí. Otvorili 
sme školu pre všetkých, 
ktorí si chceli pozrieť ako 
prebieha vyučovanie. 
Popoludní bol slávnostný 
program pre pozvaných 

hostí. Pozvanie prijala 
pani starostka Mgr. Kel-
tošová, štátna tajomníč-
ka MŠ SR Mgr. Obrim-
čáková, za regionálne 
školstvo MŠ SR Mgr. 
Bugáňová, prednostka 
KŠÚ Mgr. Redechová, 
poslanci MZ, predsta-
vitelia MÚ, vedúca SSŠ 
p. Jurkovičová, riaditelia 
základných škôl, bývalá 
riaditeľka Mgr. Slyško-
vá, bývalí zamestnanci 
základnej a materskej 

školy. Svoju neúčasť ospravedlnil prvý riaditeľ školy 
p. Vašečka, ktorý sa pre svoj zdravotný stav nemohol 
zúčastniť. Po kultúrnom programe nasledovala pre-
zentácia školy a malé občerstvenie, pri ktorom pani 
učiteľky spomínali na staré dobré časy. Na prízemí 
si mohli prezrieť kroniky, panely so spomienkovými 
fotografiami, pripravená bola video projekcia a pre-
zentácia fotografií zo života ZŠ a MŠ. Zúčastnení si 
na pamiatku odniesli brožúrku, pohľadnicu a DVD zo 
života školy. 

Oslava zanechala vo všetkých zúčastnených 
príjemné pocity a hlboký zážitok. A načo sme hrdí 
najviac? Na naše deti. Ešte ani raz sme ich tak krás-
ne nevideli vystupovať. Program zvládli na výbornú. 
A deviataci sa prezentovali ako mladí, šarmantní ľu-
dia. Dokázali, že keď im na veci záleží, tak dokážu 
zo seba vydať maximum. 
 Mgr. Alena Petáková 

Š Š
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Obláčik v Oáze, tešia sa deti i rodičia

A predsa sa to podarilo! Vydýchli sme si 
všetky členky Materského centra Oblá-

čik, keď naša štatutárka Zdenka Šujanová 
podpísala začiatkom augusta na miest-
nom úrade Zmluvu o prenájme nebytových 
priestorov pre naše MC v areáli Oáza. 

 Táto myšlienka nás napadla už pred vyše rokom, 
keď sme postupne zisťovali, že staré priestory nášho 
centra v základnej škole sú síce pekné, ale na potre-
by rozširujúceho sa radu malých Lamačanov a ich 
mamičiek naozaj už nedostačujúce. Po skúsenosti 
a debatách so zástupkyňami iných MC v Bratislave 
sme zistili, že vlastne aj nevyhovujúce, keďže v jednej 
miestnosti sme sa prezliekali, prezúvali, kŕmili detič-
ky, prebaľovali ich, ale zároveň slúžila aj ako herňa, či 
miestnosť na besedy a iné akcie. 

A tak sme sa pomaly porozhliadali po Lamači 
a zistili sme, že jedno z najlepších miest by bola časť 
priestorov bývalej MŠ v dnešnom areáli Oáza, kde by 
jedna štvrtina priestorov – jedna trieda - úplne vyho-

vovala našim potrebám. Na-
šim zámerom prial aj fakt, 
že nájomná zmluva so Stre-
diskom služieb škole, ktoré 
v areáli Oáza prevádzkovalo 
učiteľskú ubytovňu, skonči-
la v júni tohto roku. Po pred-
ložení našej žiadosti, ako aj 
po osobnom stretnutí s pani 
starostkou Keltošovou, 
sa nám podarilo „zmeniť“ 
ubytovňu na priestory pre 
nás – matky s najmenšími 
deťmi a veríme, že v naj-
bližšom čase aj na priesto-
ry pre voľný čas pre deti 
väčšie, školopovinné. Ani 
sme sa nenazdali, prešlo 
leto, prázdniny a my sme 
sa mohli v polovici augusta 
sťahovať do novovymaľovaných priestorov Oázy a až 
vtedy sme zistili, že ani jedno auto na naše veci ne-
stačí... Dvojtýždňová brigáda sa skladala z upratania 
priestorov, vymaľovania stien herne peknými obráz-
kami z rozprávok, rozmiestnenia existujúceho nábyt-
ku, primontovania políc, vešiačikov, násteniek, dokú-
penia drobností.... To je vymenované zhruba všetko, 
čo sa dialo od sťahovania až do začiatku septembra. 

Prvý školský týždeň sme venovali príprave sláv-
nostného otvorenia nášho MC, ktoré sa uskutočnilo 
v piatok 7. septembra. 

Naplánovali sme si ho pekne vonku v areáli Oázy 
spojené s koncertom Márie Podhradskej a Riša Ča-
nakyho, za prítomnosti zástupcov miestneho úradu a, 
samozrejme, mamičiek i oteckov so svojimi ratoles-
ťami... Žiaľ, nepriaznivé počasie nám túto myšlienku 
prekazilo, napriek tomu sa centrum o 17,00 hodine 

zaplnilo množstvom rodičov a šantiacich detí. Úvod-
né slovo patrilo starostke našej mestskej časti Oľge 
Keltošovej, ktorá centrum slávnostne otvorila, popria-
la mu všetko dobré a slávnostne prestrihla stužku na 
dverách centra. Po takmer hodinovom koncerte, kde 

sa deti mohli aktívne zapojiť 
do spievania i tancovania, 
si mohli všetci prezrieť nové 
priestory centra (veľkú 
herňu, druhú miestnosť – 
plánovanú ako Bábätkovo, 
kuchynku, ako aj vlastné 
soc. priestory) a občerstviť 
sa dobrotami, ktoré prinies-
li členky MC, ako aj ďalšie 
mamičky. 

Radi by sme touto ces-
tou poďakovali všetkým 
členkám a ich rodinným 
príslušníkom, ktorí aktívne 

pri sťahovaní pomáhali, ale aj mamičkám a oteckom 
nečlenom, ktorých sme len náhodne oslovili vonku 
v Oáze a radi a ochotne nám tiež pomohli.

Materské centrum Obláčik začína fungovať od 
pondelka 10.9. svojou každodennou herňou v čase 
od 9,30 do 11,00, v stredu je herňa aj od 16,30 do 
18,00, v stredu od 18,30 do 19,30 cvičenie pre ma-
mičky na fit-loptách, v rovnakom čase v piatok cviče-
nie pre budúce mamičky na fit-loptách. Ďalší podrob-
ný program vždy aktuálny na daný mesiac nájdete aj 
na našom webe: www.mcoblacik.sk, ako aj na plagá-
tikoch po Lamači. Na školský rok 2007/08 máme pre 
mamičky s detičkami pripravených veľa zaujímavých 
podujatí, ako aj prekvapení, o všetkom vás budeme 
včas informovať. Tešíme sa na vás všetkých v našom 
novom Obláčiku!

 Katarína Lepiešová, Členka MC Obláčik

O. Keltošová spolu 
s Z. Šujanovou slávnostne 

otvorili MC Obláčik 
a privítali hostí

Koncert M. Podhradskej 
a R. Čanakyho sa páčil 

deťom i mamičkám

Rodičia aj deti sa zabávali na otvorení centra, svojou návštevou nás poctili 
aj zástupkyne Miestneho úradu – zľava p. Veselá, riaditeľka ZŠ s MŠ p. Petáková 

a poslankyňa MZ Lamač a zástupkyňa riad. ZŠ a MŠ p. Imrichová.

Na októbrovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva poslanci okrem istého, 

mali posudzovať návrh petržalského sta-
rostu Ftáčnika na zvýšenie podielu výnosu 
daní pre mestské časti. Prečo o tom píšem? 

Pretože si, milí Lamačania, iste spomínate na 
môj článok v aprílovom Lamačanovi, kde som veľ-
mi podrobne opísal situáciu i argumenty, na zákla-
de ktorých som tvrdil, že sme jednoznačne mali 
dostať viac. Iste si pamätáte aj na reakciu nášho 
mestského poslanca, ktorý v nasledujúcom čísle vo 
svojom článku plnom invektív na moju osobu písal 
o tom, že nemám pravdu, ak tvrdím, že nám patrí 
väčší výnos dane z príjmov. Nuž prešiel polrok a pri-
šiel návrh pána starostu Ftáčnika, ktorý argumen-
tačne vychádzal z tých tvrdení, ktoré som prezento-
val na našom zastupiteľstve už v januári 2007 a písal 
o nich v Lamačanovi. Priamo na rokovaní mestského 
zastupiteľstva, na základe dohôd a faktov, preto pri-
šiel prvý námestník primátora s vlastným návrhom 
na zvýšenie podielu pre mestské časti. A mestskí 
poslanci tak schválili pre všetky mestské časti navý-
šenie pre tento rok aspoň o 48 mil. Sk. Lamaču by 
tak malo pripadnúť necelých 0,7 mil. Sk, čo nie je 
vykrytá ani úroveň roku 2006. Ako predseda finanč-
nej komisie som vďačný za každý príjem do rozpočtu 
mestskej časti. I v tomto prípade sa však jasne po-
tvrdilo, kto na základe faktov a vecných argumentov 
hovoril pravdu a kto len sprosto ohováral a klamal.

Radoslav Olekšák
poslanec miestneho zastupiteľstva

Vážení Lamačania
(reakcia na článok p. poslanca R. Olekšáka)

V prvom rade sa ospravedlňujem tým, 
ktorých takéto predvádzačky neba-

via. Ani mňa nie, avšak keby som na ten-
to voľný štýl nereagoval, asi by si niektorí 
pomysleli, že pán poslanec Olekšák objavil 
Ameriku.

Pán poslanec, prečítajte si pomaly moju reakciu 
na Váš článok v Lamačanovi z apríla tohto roka a keď 
tam nájdete nejaké ohováranie, tak sa mi ozvite. Môj 
e-mail poznáte, tak ako poznáte mňa i moju robotu, 
za ktorú som od Vás za celé štyri roky nepočul ani 
jedno pozitívne slovo, nieto ešte slovo ďakujem. Te-
raz k faktom. Keď pán primátor vysvetľoval na Mest-
skej rade zníženie dotácií pre mestské časti, pres-
ne zadefinoval dôvody a tieto som v reakcii na Váš 
článok jasne pomenoval. Už vtedy vznikla diskusia 
o prípadnom pozitívnom výbere daní a o ich násled-
nom prerozdelení pre mestské časti. Nikto z členov 
Mestskej rady vtedy nepovedal zásadné nie, ale, že 
stanovisko k tomu zaujmeme podľa finančných sku-
točností v priebehu roka. 

Časť z prostriedkov použije hlavné mesto na vy-
krytie potrieb mesta a ďalšia časť sa prerozdelí pre 
mestské časti, podľa kľúča, ktorý bol schválený. 
O tomto prerozdelení som bol informovaný už vo-
pred, takže pán námestník predložil návrh na Mest-
skom zastupiteľstve pripravený a nie ako hovoríte 
Vy, že priamo na zastupiteľstve vznikol návrh. Výsle-
dok je nasledovný. Začiatkom roka dostala mestská 
časť Lamač o  679 tis. menej a teraz dostane  691 
tis. Sk. Rozdiel je teda  +12 000 Sk.  Som rád, že 
MČ Lamač dostane viac. A že vo svojom príspevku 
ste vďačný i Vy, pán poslanec. 

Peter Šramko

Pravda vyšla najavo
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Október je mesiac, ktorý patrí seniorom

Na tento fakt pracovníci MÚ 
v Lamači už niekoľko rokov ne-

zabúdajú a vždy pre nás, ľudí sko-
rej narodených, myslia. I tento rok 
nás krásne farebné letáky pozý-
vali na akciu, ktorá sa konala dňa 
12. októbra 2007 v budove kina.

Zahájili sme to slávnostným otvorením 
nových priestorov pre seniorov, v budove 
bývalej MŠ na Malokarpatskom námestí. 
Pani starostka prestrihla pásku na miest-
nosti, ktorá bude pre nás miestom našich 
pravidelných stretnutí.

Po presune 
do kinosály na 
nás čakal zá-
bavný hudobný 
program. Pri 
počúvaní ve-
selých melódií 
a pekného spe-
vu sme pook-
riali a na chvíľu 
zabudli, že nás 
niečo bolí. Cez 
prestávku, po-
čas ktorej sme 
čakali na pre-
mietnutie vý-
borného filmu 
s názvom Vrat-
né láhve, sme 
sa občerstvili 
výbornými kolá-
čikmi, pagáčik-
mi i pohárikom 

vínka. Domov sme si tak ako každý rok, odnášali 
okrem dobrej nálady, úžasného pocitu, že sa na nás 
myslí, i malý darček.

Veľmi nás teší, že predstavitelia našej malej mest-
skej časti nezabúdajú na nás starších, za čo im 
chcem vysloviť veľkú vďaku.         

H. Ferenčíková

Zmenili zber objemného 
odpadu

Systém zberu veľkorozmer-
ného a drobného stavebné-

ho odpadu z domácností prešiel 
zmenou. Princíp nového systému 
spočíva v prideľovaní veľkokapa-
citných kontajnerov jednotlivým 
mestským častiam na základe 
počtu obyvateľov evidovaných 
v danej časti mesta. 

V mestských častiach bez zberných 
dvorov a s nízkym počtom obyvateľov, 
teda vo Vajnoroch, Lamači, Devíne 
a Záhorskej Bystrici sa bude jesenné 
upratovanie riešiť individuálne na zákla-
de dohody. Uvažuje sa o pristavovaní 
veľkokapacitných kontajnerov do počtu 
15 kusov. Mestskí policajti vyzývajú ob-
čanov k väčšej aktivite pri nahlasovaní 
porušovateľov zákona či tvorcov “čier-
nych skládok”.                                 (red)

Uzavreli sme medziná-
rodnú dohodu

Lamač a Devínska Nová Ves
 (DNV) v sobotu 15. septembra 

slávnostne podpísali medzinárod-
nú dohodu o kultúrnej a spoločen-
skej výmene. 

Dohodu podpísali o 12:30 v Obrad-
nej sieni Vila Košťálová na Novoveskej 
ulici v Devínskej Novej Vsi. Obe mest-
ské časti sa tým stali členmi spolku pre 
podporu kultúry, v ktorom sú aj Chorváti 
a Rakúšania. 

Priamoúmerne s balíkom peňa-
zí narástol aj počet reklamných 
spoločností, ktoré prenajímajú 
dnes už nielen klasické billboar-
dy, ale aj city lighty, bigboardy, 
backlighty, fasády. Na Sloven-
sku by sme dnes našli viac ako 
15 takýchto fi riem.

„My ako desaťročný leader na 
trhu vonkajšej reklamy registru-
jeme veľký záujem našich dlho-
ročných klientov najmä o plo-
chy v Bratislave“, konštatuje Igor 
Slanina, jeden z konateľov spo-
ločnosti akzent media. Zazna-
menali sme 15 % nárast počtu 

nových plôch v Bratislave v roku 
2006 v porovnaní s rokom 2005. 
Je to samozrejme aj odrazom 
zvýšenej aktivity našej konku-
rencie, ktorá má snahu rôznymi 
spôsobmi znižovať náš náskok. 
Leader obvykle udáva tempo 
a smer, ktorým sa bude trh von-
kajšej reklamy uberať a nám sa 
to aj vďaka  stúpajúcim náro-
kom našich stálych dlhoročných 
klientov darí.

Snažíme sa však byť otvorení 
aj pre tú časť našej spoločnosti, 
ktorá potrebuje pomoc. Vyššia 
miera zodpovednosti nás vedie 

k ústretovosti voči neziskovým 
projektom, ktoré sme počas 
nášho dlhoročného pôsobenia 
na mediálnom trhu podporili. 
Charitatívne projekty Divé maky, 
Dobrý anjel, Liga proti rakovine, 
Unicef a Konto bariéry. Kultúrne 
podujatia ako napríklad Kultúr-
ne leto v Bratislave Dni Petržalky, 
Lúčnica, SĽUK, Zlaté husle, Sha-
kespearovské slávnosti, SND ale 
i mnoho hudobných festivalov, 
ktoré sú každoročne organizova-
né na území Slovenska. 

Spoločnosť akzent media je aj 
generálnym partnerom Slo-
venskej národnej galérie. Práve 
spolupráca s neziskovými orga-
nizáciami, mladými umelcami, 
či rozvíjajúcimi sa mestami dáva 
nášmu dennému bussinesu ten 
príjemnejší ľudský rozmer, ktorý 
by sme si radi zachovali aj do 
ďalších rokov.

Vonkajšia reklama – priestor pre všetkých

Viac informácií o spoločnosti Akzent media

Spoločnosť akzent media spol s r. o. vznikla v roku 1990. Je členom medzinárodnej skupiny EPA-
MEDIA s ústredím vo Viedni a s dcérskymi spoločnosťami v Českej republike, v Maďarsku, Slovin-
sku, Chorvátsku, Macedónsku, Srbsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Slovensku. 

Portfólio spoločnosti Akzent media:
Billboardy 5000 ks
Citylight 3000 ks
Bigboard 255 ks
Backlight 70 ks
Superlight 5 ks
Fasády 74 ks
Lightbox 60 ks
Informačno-reklamné panely 450 ks

Reálne výdavky do reklamy v médiách na Slovensku za posled-
ných 5 rokov narástli niekoľkonásobne. Pokiaľ  hovoríme o von-
kajšej reklame, kam plynie takmer 11 % z tohto celkového ob-
jemu, tu bol zaznamenaný až  trojnásobný nárast  investícií ak 
porovnáme rok 2001 s rokom 2006.
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Hodonínska 1 (obchodný dom LAMAČ) Bratislava
tel.: 02/ 642 82 148, e-mail: obchod@dombyt-in.sk

www.dombyt-in.sk

DOMBYT - IN 
s.r.o.

maloobchod • veľkoobchod
široký sortiment • európski výrobcovia

OBKLADY • DLAŽBY  
SANITA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

zľavy
na celý sortiment     

na vybraný sortiment až do

platí do 31.12.2007
po predložení tohoto inzerátu

Po  -  Pia 10°°- 18°°  
Sobota   8°°- 13°°

35%   

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

RIADKOVÁ INZERCIA 10/2007
Prenajmem 2 a pol izbový byt – nový v Lamači 

na Heyrovského č. 5. Čiastočne zariadený. 
Nie som realitná kancelária.

0903 103 684

FIRMA PALANG VYKONÁVAM MALIARSKE 
A NATIERAČSKÉ PRÁCE, STIERKY A FASÁDY. 

0905 257 454

Seriózna obchodná fi rma hľadá šikovného 
brigádnika do skladu – balenie a výdaj tovaru, 

denne na 3-4 hod. 
kontakt 0905 450 643, 0907 176 152 

FIRMA KOS – PLASTOVÉ OKNÁ
tel.: 0905 541 782; rastislavkos@chello.sk

Upratovacia fi rma hľadá pre objekt 
TESCO – Lamač upratovacích pracovníkov 

(ženy a mužov) na HPP alebo VPP, pracovný čas 
je 12 hodin denná alebo nočná smena.

0903 791 505 volať od 09,00 – 19,00 hod.

HĽADÁM SPOĽAHLIVÚ PANI DO DOMÁCNOSTI 
VO VEKU 30-55 ROKOV NA UPRATOVANIE 
RODINNÉHO DOMU V LAMAČI (2 OBYTNÉ 

POSCHODIA A PRÍZEMIE) DVAKRÁT TÝŽDENNE 
A NA POMOC PRI STAROSTLIVOSTI O 3 ROČNÉ 

DIEŤA NAVŠTEVUJÚCE ŠKÔLKU V ČASE 
CHOROBY. PLATBA 100 SK/HOD. 

MOŽNÝ AJ PRACOVNÝ POMER. 
NÁSTUP OD OKTÓBRA 2007. 
KONTAKT 0910 25 19 73

REZANIE A BÚRANIE PANELU 
0908 459 155 – KOSENIE

KTO NAŠIEL ZVÄZOK KĽÚČOV V AUTOBUSE 37
DŇA 29. 8. VEČER MEDZI ZÁSTAVKAMI ŽST 
LAMAČ A KONEČNÁ ZÁHORSKÁ BYSTRICA? 

ZVÄZOK MAL 4 KĽÚČE A PRÍVESKY 
EIFELOVA VEŽA A ŠVAJČIARSKY KRÍŽ. 

POCTIVÉHO NÁLEZCU ODMENÍM. 
0918 664 584

DÁM DO PRENÁJMU GARÁŽOVÉ STÁTIE 
V SUTERÉNE OBYTNÉHO BLOKU 

NA HEYROVSKÉHO 9. CENA 2 000 SK/MESIAC. 
PRI RÝCHLOM JEDNANÍ MOŽNÁ ZĽAVA. 

0903 754 219 

Kúpim 2-izbový byt v Lamači. 
0905 739 635


