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Lamačan 7-8
Hovoríme s Ing. Da-

nielom Valentovi-

čom, CSc., predsedom

Komisie životného pros-

tredia a bezpečnosti MZ 

BA-Lamač.

Medzi vaše srdcové zá-
ležitosti patrí bezpeč-
nosť a ochrana zdravia občanov Lamača. 
Čo v tejto oblasti najviac oceňujete?
Čo sa týka bezpečnosti v Lamači, treba kon-

štatovať, že je na štandardnej úrovni, že Mest-

ská aj štátna polícia operatívne a ústretovo 

rieši naše požiadavky. Sme radi, že sme počas 

verejných akcií v Lamači nezaregistrovali váž-

nejšie narušenia poriadku. Domnievame sa 

však, že je nutné políciu výrazne posilniť, lebo 

Slovensko má zabezpečiť ochranu občanov 

podľa najvyšších štandardov EÚ. Sme vďační 

úradu aj všetkým poslancom, že aktívne pre-

sadzujú vybudovanie svetelných dopravných 

semaforov pri zastávke MHD Vrančovičova, 

lebo je to priechod pre chodcov, na ktorom 

zahynulo v minulosti niekoľko ľudí. Taktiež ví-

tame, že všetci poslanci Lamača bez výnimky 

podporujú bezpečnosť tejto mestskej časti, 

do ktorej patrí v neposlednom rade aj ochra-

na všetkých lamačských aktív. Napríklad po-

slanec Radoslav Olekšák uviedol v Lamača-

novi č. 4/2008 potrebu zakročiť proti ľuďom, 

o ktorých uvádza, že si sprivatizovali inštitúcie 

v Lamači a o ktorých podľa neho Lamačania 

vedia. Pán poslanec je detailne informovaný, 

lebo je predsedom komisie financií, podnika-

teľských aktivít a dopravy. Na základe jeho ve-

rejného vyjadrenia musíme požadovať naj-

vyššiu možnú mieru hospodárnosti a transpa-

rentnosti nakladania s pomerne skromnými 

lamačskými finančnými prostriedkami, aby 

sa javom nelegálnej privatizácie Lamača za-

medzilo.

V názve vašej komisie je však aj životné 
prostredie. Aké sú vaše zámery a ciele 
v tejto oblasti? Aké vidíte problémy?
Zámery sú jednoduché, ale veľmi prácne 

a aj nákladné – mať čoraz krajší Lamač. Me-

dzi hlavné problémy udržiavania životné-

ho prostredia v Lamači patrí vytváranie čier-

nych skládok a vynášanie odpadu do pôvod-

ných kontajnerových stojísk medzi domami 

na sídlisku, preplňovanie kontajnerov na sme-

ti odpadom občanmi nebývajúcimi v Lamači 

a vandalizmus. Tiež čmáranice po fasádach. 

Na rozdiel od nich legálne a umelecké graffiti 

nám nedávno skrášlili tenisový múr. Prosíme 

občanov, aby nám oznámili, prípadne odfo-

tografovali čo najviac nespratníkov, ktorí nám 

Malé hody odštartovali kultúrne leto

Začali sme so staronovou tradíciou, 

ktorú si obyvatelia, bývajúci tu eš-

te predtým, než bolo postavené síd-

lisko a stal sa z malého Lamača Lamač 

veľký, určite pamätajú.

Lamač – hoci je malý, má dva kostoly. 

V tom jednom, ktorý má patrónku sv. Ro-

záliu, oslavovali hody, ktoré všetci pozná-

te – Hrubé hody. Tie budeme oslavovať 

aj tento rok - ako tradične - začiatkom

septembra.

Druhý kostol stojí na Vrančovičovej ulici. 

A keďže Lamač má svätú Margitu v erbe, 

tak sa rozhodlo, že to skúsime! Vrátime  

sa v spomienkach do starých čias a uro-

bíme slávnosť aj k tomuto sviatku – a to 

Malé hody. Veríme, že tí, čo prišli, preži-

li na futbalovom ihrisku príjemné sobot-

ňajšie júlové popoludnie. 

Tešíme sa už na vás na Hrubých hodoch 

v septembri!

bv

Rozhovor s poslancom
Bezpečnejší a krajší Lamač

bezohľadne znečisťujú a znešvárujú Lamač. 

Životné prostredie v Miestnom úrade Lamač 

má na starosti Ing. Marek Poláš, ktorý účin-

ne pomáha našej komisii. Jemu možno adre-

sovať všetky podnety týkajúce sa životného 

prostredia. O kosenie trávnikov sa stará pra-

covná čata MÚ pod vedením Ľudovíta Vaculu, 

ktorá využíva výkonný univerzálny stroj Bob-

cat Toolcat. Pretože v záujme rozumného šet-

renia nákladov kosí Lamač po prvý raz, potre-

buje, uvíta a osvojí si cenné podnety občanov, 

lebo im to uľahčí prácu a zlepší kvalitu letnej 

údržby. To, že príroda vie niekedy prekva-

piť, sa ukázalo pri nedávnych búrkach spoje-

ných s víchricou v noci 26. júna. Preto by som 

chcel poďakovať čate pod vedením Jána Gre-

guša, ktorá sa obetavo snažila v spolupráci 

s občanmi ihneď odstrániť následky kalamity 

z polámaných stromov. Chcem poďakovať aj 

všetkým občanom, ktorí na úkor svojho voľ-

ného času chránia spoločný majetok Lamača 

a skrášľujú Lamač napríklad upratovaním ve-

rejných priestorov, skrášľovaním škôlok, bu-

dovaním pekných zátiší, skaliek, pestovaním 

kvetov, udržovaním a formovaním ozdob-

ných kríkov, tým, ktorí majú krásne záhradky, 

či balkóny a ktorí sa starajú o rozvoj mládeže. 

Všetkým im patrí vďaka nás všetkých. 

kl
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Ako ďalej so zákonom 
o Bratislave?

Na júnovom zasadnutí zastupiteľstva 

sme preberali aj problematiku návrhu 

novely zákona o hlavnom meste Bratisla-

va. Bohužiaľ, jednoznačne sme museli od-

mietnuť takýto návrh novely, ktorá abso-

lútne stratila zmysel z hľadiska našej mest-

skej časti. 

Naše stanovisko je pritom jasné a zásadové, 

priamo v zákone žiadame riešiť tri kľúčové ob-

lasti z hľadiska občanov mestských častí:

1. prerozdelenie daňových príjmov medzi 

mestské časti a mesto v pomere 36 % : 64 

% pri dani z príjmov FO, daň z nehnuteľ-

ností deliť na polovicu,

2. správu dane z nehnuteľností presunúť späť 

na príslušné mestské časti,

3. zverený i nezverený majetok presne vyšpe-

cifikovať a previesť do vlastníctva mestskej 

časti.

Pokiaľ tieto tri kľúčové otázky nebudú systé-

movo riešené v zákone v prospech obyvate-

ľov mestských častí, nemá vôbec zmysel sa 

nejakou novelou zákona o Bratislave zaobe-

rať. Vyzerá to tak, že sme sa opätovne sta-

li svedkami rôznych zákulisných hier, preto 

sme ako mestská časť vystúpili z regionálne-

ho združenia mestských častí Bratislavy, keď-

že nedostatočne obhajovalo záujmy lamač-

ských obyvateľov v tomto zákone. 

R. Olekšák 

Chorvátske dni v Bratislave

Mestská časť Bratislava-Devínska No-

vá Ves, tak ako doteraz i v tomto roku 

usporiadala krásnu akciu „Chorvátske dni“. 

Pri tejto príležitosti bol 22. júna 2008 podpísa-

ný Dodatok k dohode o spolupráci z Omišal-

ju z 10. 11. 2006. Obce Omišalj, Malinska-Du-

bašnica, Krk v Chorvátskej republike a mest-

ské časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Lamač, 

Dúbravka, Jarovce a Čunovo v Slovenskej re-

publike týmto dodatkom rozhodli o nadviaza-

ní vzájomnej spolupráce a priateľstva, a tým 

prispieť k spoločnému zveľadeniu.

Zamerajú sa na propagáciu činností zaklada-

júcich sa na princípe reciprocity v oblasti kul-

túry, športu a rekreácie s dôrazom na progra-

my, ktoré sú príťažlivé pre mladé pokolenie. 

Ďalej na nadviazanie stykov medzi hospodár-

skymi subjektami obcí s osobitným prízvu-

kom na podnecovanie obchodnej činnosti, 

cestovného ruchu, ako aj podnikateľskej čin-

nosti malého a stredného typu, na odovzdá-

vanie skúseností v oblasti fungovania komu-

nálneho systému.                B. Veselá

balíčky, ktoré im doručí domov. Posedenie 

pre jubilantov organizuje miestny úrad raz za 

dva mesiace. 

Kultúrne vyžitie v MČ Bratislava-Lamač

Počas celého roka pre vás pripravuje MÚ 

v spolupráci s MZ MČ BA-Lamač a viacerými 

komisiami množstvo akcií či už kultúrneho, 

športového alebo sociálneho zamerania pre 

všetky vekové kategórie. O všetkých týchto 

akciách sa môžete dozvedieť z letákov, v me-

sačníku Lamačan i na našej webovej stránke.

Michaela Mrázová 

Základné informácie 
pre občanov

Ako iste všetci dobre viete, od 1. januá-

ra 2009 prechádza Slovensko na novú 

menu – euro. V tej súvislosti vám posky-

tujeme najdôležitejšie informácie, ktoré 

v súvislosti s touto zmenou potrebujete.

EURO ako národná mena bude na Slovensku 

zavedené 1. januára 2009

Slovenskými korunami bude možné platiť 

v hotovosti do 16. januára 2009. Po tomto ter-

míne bude možné platiť už len eurami.

Niekoľko mesiacov pred zavedením eura a do 

konca roku 2009 sa ceny tovarov a služieb bu-

dú uvádzať súčasne v slovenských korunách 

i v eurách.

Banky budú vymieňať slovenské korunové 

mince 6 mesiacov a bankovky 12 mesiacov po 

zavedení eura. Výmena mincí a bankoviek bu-

de bezplatná.

Občanom odporúčame vložiť prebytočné slo-

venské koruny na účty do bánk ešte pred za-

vedením eura. Vyhnú sa tak očakávaným ná-

porom v pobočkách bánk.

Finančné prostriedky uložené v banke budú 

automaticky prepočítané na eurá, bez toho, 

aby pre to musel občan navštíviť banku.

Čísla účtov sa nezmenia. Po januári 2009 bu-

dú účty uvedené v eurách.

Bude možnosť zakúpenia štartovacieho balíčka 

euromincí. Predávať ho budú banky aj pošty.

V platnosti zostanú všetky zmluvy s bankou, 

pričom sumy v nich uvádzané v slovenských 

korunách sa len prepočítajú na eurá.

Platobné karty po zavedení eura zosta-

nú v platnosti a nie je potrebné ich meniť. 

Po 1. januári 2009 budú automaticky komuni-

kovať v eurách.           bv

Sociálna starostlivosť 
občanom Lamača

Opatrovateľská služba je v našej mest-

skej časti poskytovaná neziskovou or-

ganizáciou Vitálny život, v rozsahu nevy-

hnutných životných úkonov, nevyhnut-

ných prác v domácnosti a vo formách za-

bezpečovania kontaktu so spoločenským 

prostredím. 

Opatrovateľská služba

Tlačivo žiadosti o poskytnutie opatrovateľ-

skej služby i potrebné informácie dostanete 

v miestnom úrade. Všetky žiadosti sú vyba-

vované v čo najkratšom čase, posudzuje sa 

nárok na poskytovanie opatrovateľskej služ-

by a rozsah jej potreby na základe odporúča-

nia zdravotníckeho zariadenia, tiež sú zisťova-

né príjmové a majetkové pomery žiadateľa za 

účelom stanovenia výšky úhrady za opatrova-

teľskú službu. 

Naša mestská časť na základe vykonaných 

kontrol rozhoduje o poskytovaní opatrovateľ-

skej služby do 30 dní od podania žiadosti. 

K mesiacu jún 2008 evidujeme v miestnom 

úrade 16 opatrovaných občanov Lamača, kto-

rým poskytuje starostlivosť 8 opatrovateliek. 

Občania platia len za úkony, ktoré sú im po-

skytované v rámci dohodnutej opatrovateľ-

skej starostlivosti. 

Jednorazová dávka sociálne odkázaným 

občanom

Jednorazová dávka občanom sa poskytu-

je najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším obča-

nom MČ, ktorí sú sociálne odkázaní a fyzic-

kým osobám, ktoré sa so sociálne odkáza-

ným občanom spoločne posudzujú. Za vý-

davky na poskytnutie jednorazovej dávky sa 

považujú najmä: mimoriadne výdavky na ne-

vyhnutné ošatenie a obuv, výdavky spojené s 

nákupom školských potrieb pre nezaopatre-

né deti, mimoriadne liečebné náklady a pod. 

O výške jednorazovej dávky občanom roz-

hoduje starostka MČ BA-Lamač s prihliadnu-

tím na odporúčanie komisie pre veci sociálne, 

zdravotné a bytové a taktiež na objem finanč-

ných prostriedkov určených na poskytova-

nie jednorazovej dávky občanom v rozpočte 

mestskej časti BA Lamač schválených miest-

nym zastupiteľstvom v príslušnom kalendár-

nom roku. 

Stravovanie dôchodcov

Miestny úrad MČ BA-Lamač v rámci sociálnej 

pomoci občanom Lamača organizuje spoloč-

né stravovanie pre dôchodcov. Cena stravné-

ho lístka závisí od organizácie, ktorá stravu 

poskytuje, pričom MČ na každý stravný lístok 

prispieva sumou 20 Sk. Podmienky na poskyt-

nutie tohto príspevku sú nasledovné: žiadateľ 

je poberateľom starobného dôchodku alebo 

pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkáza-

ný na spoločné stravovanie. V súčasnosti túto 

pomoc využíva približne 150 ľudí.

Posedenie pre osamelých a pre jubilantov

Sociálna komisia pri MZ MČ BA-Lamač kaž-

doročne v predvianočnom období pripravu-

je pre osamelých dôchodcov Lamača pose-

denie. Nezabúda sa ani na občanov, ktorí z 

rôznych dôvodov na toto stretnutie nemôžu 

prísť. Pre tých komisia pripravuje darčekové 
Pozn.: Prepočet je podľa kurzu 32,50 koruny za euro.
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Máte otvorené od ôsmej do osem-
nástej hodiny. Koľko sa vás v takej 
dlhej smene strieda? 

Sme „až“ dve. Okrem mňa tu je eš-

te predavačka, Marcela Gasperová. 

Obe máme odborné školy a Marce-

la ešte študuje záhradnú architektú-

ru. Ak je tu len jedna z nás, druhá je v 

ústrednom kullovskom sklade. Vybe-

ráme zásoby na ďalšie dni a uložíme 

ich do príručnej chladničky. Tam sa na 

noc presťahujú aj všetky v sieni vylo-

žené rezané kvety. 

Kto vám pomáha s prenášaním, 
ukladaním, upratovaním? 

Sme tu len my dve. Do práce musíme 

prichádzať skôr ako otvárame a od-

chádzame až poriadnu chvíľu po za-

tvorení. Ráno treba všetko, čo je 

v črepníkoch, najmä v horúčavách po-

liať, vyčistiť vázy, rezaným kvetom dať 

novú vodu a v predajnej miestnosti 

poukladať tak, aby lahodili oku. Aké 

je zákulisie tejto peknej práce? Drina, 

ktorú kupujúci nevidia, ale ani vidieť 

nemajú. Balíky kvetín, zelene, kontaj-

nerové rastliny, nekonečné vedrá vo-

dy vážia pekných pár kíl. Pritom reže-

me byle, striháme drôtiky do aranž-

mánov, na tuhé stonky používame 

kliešte. 

Hovoríte o namáhavej manuálnej 
práci, kam sa podela krása a láska 
k práci?

Tá je vo všetkom. Aj v tých mozoľoch 

od drôtov a klieští. Už vtedy uvažuje-

me o tom, ako bude vyzerať výsledné 

dielo. Skôr ako začneme s viazaním 

kytice, musíme mať predstavu o tom, 

aká bude, keď priložíme posledný kú-

sok. Zároveň treba pri každej veľkej 

či malej kytici, úprave na stôl či auto, 

venci myslieť na to, aby svoju krásu 

predviedol každý lístok, kvet, ozdôb-

ka. Dbať o to, aby sme vybrali správ-

nu stužku, výšku a veľkosť kvetín, ze-

lene, príjemnú kombináciu farieb, zla-

diť tmavšie so svetlejším. Je to povo-

lanie, kde sa fantázii nekladú medze. 

A pritom ešte treba vycítiť aj cenové 

rozpätia vhodné pre zákazníka.

Neraz som sem vošla, keď tu bolo 
zopár ľudí a len sa zhovárali, obze-
rali tovar a nič nekúpili.

Obe nás teší, že sem trebárs zaskočia 

ľudia z vedľajšej reštaurácie, kým im 

pripravujú jedlo. Isteže, záleží nám na 

tom, aby sme predali, ale nám, kveti-

nárkam, zanieteným krásou všetkých, 

aj nekvitnúcich rastlín, dobre padne, 

že aj iní ľudia majú radosť z kvetov. 

Cez krásu kvetov, ich vôňu, pôsobí-

me pre mnohých návštevníkov aj ako 

„veľké ucho“. Sem sa prídu ľudia vy-

rozprávať zo svojich radostí a smút-

kov. Často chcú pocity vyjadriť aj kvet-

mi živými, sušenými či umelými.

Koľko ľudí u vás nakúpi denne? 

Pokladničná kniha zaznamenala, že 

priemerne na deň nakupuje šesťdesiat 

Lamačanov a sú dni, keď ich je aj sto-

sedemdesiat! Stálych zákazníkov, kto-

rí nakupujú pravidelne, je desať, dva-

násť. Podľa nákupov sa ani nemusíme 

pozerať do kalendára. Vieme, že práve 

je Oľgy, Kataríny či Márie. Na tieto rod-

né mená je citeľne väčší odbyt. Teší 

nás, že keď pred pár rokmi sme pokus-

ne stálym zákazníkom ponúkli vianoč-

né stromčeky, myšlienka sa rýchlo uja-

la aj medzi ostatnými Lamačanmi. Od-

dychových období vlastne niet. Síce 

jar je asi predsa len najrušnejšia. Pre-

tože vtedy prichádzajú z rodinných 

domov a pre panelákové balkóny na-

kupovať letničky, okrasné stromčeky, 

priesady a bylinky. Dokonca si mnohí 

nosia vlastné črepníky alebo vázy, aby 

sme im do nich uložili kvietky tak, aby 

robili radosť čím dlhšie.

Prečo tu máte veľa takzvaného 
doplnkového tovaru?

Nie sme len kvetinárstvo, ale tiež zá-

hradnícke centrum a aj preto pôsobí-

me zároveň ako poradňa. Musíme ve-

dieť, ktoré z chemikálií na našich poli-

ciach sú na aké choroby zelených pa-

cientov. Predávame aj rôzne druhy ze-

mín a hnojív, čo je pre úspešné pes-

tovanie kvetín, rastlín a zeleniny roz-

hodujúce. Prichádzajú skúsení i začia-

točníci a bez dobrej rady neodídu. 

Čo je v Lamači v móde? 

Klince, gerbery, rezaný amarylis, 

azalky, orchidey.

Zhovárala sa Anica Seewaldová

Miesto krásy, vôní a prívetivosti

Na lamačskom Malokarpatskom námestí je obchodík, kam ľudia cho-

dia ako na výstavu. Popásť si oči, nadýchnuť sa vôní. Už zvonku po-

hľad na dve vitríny, sklené steny plné políc nádherných i obyčajných kve-

tináčov, zelene, doplnkových ozdôb a ozdôbok, dokonca autíčok, ktorým 

môžete do korby naložiť kvet, očarúva okoloidúcich. O svete za sklom 

sme sa porozprávali s vedúcou Záhradného centra Kulla Jaroslavou Piru-

šovou.

Jaroslava Pirušová
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SAFETY Tour 2008

Žiaci 4. ročníka základnej školy na Ma-

lokarpatskom námestí sa 18. – 19. júna 

zúčastnili v rakúskom Saalfeldene na Bun-

desfinale v Kindersicherheitsolympiade. 

Cieľom súťaže je uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti v oblasti civilnej, požiarnej, doprav-

nej, zdravotnej ochrany, poznanie dôležitých 

telefónnych čísel pomoci. Keďže v tom čase 

boli ME vo futbale, zahrali si zástupcovia jed-

notlivých družstiev priateľský futbal. Domáci 

sa nám postarali o ubytovanie a stravu. Vďaka 

Miestnemu úradu v Lamači sme mali zabez-

pečenú aj dopravu.

Naši žiaci sa držali statočne a bojovali zo 

všetkých síl, napriek horúcemu počasiu. Do-

mov priniesli krásny pohár za 11. miesto. Kaž-

dý z nich si na pamiatku priniesol cyklistickú 

prilbu.                     Mária Imrichová  

Juniáles v znamení 
„Dedinky v údolí“

Dedinka v údolí, Nauč sa to odo mňa, Ty 

nie si môj typ a iné slovenské staršie 

hity populárnej hudby v novom prevedení 

hudobného skladateľa Igora Bázlika sme 

si mohli vypočuť v štýlovom poňatí spe-

váčky Moniky Stanislavovej. 

Táto speváčka populárnych piesni zavítala 

k nám – do Penziónu pre dôchodcov, aby za-

spievala niekoľko pesničiek zo svojho reper-

toáru a nového CD. V štyridsaťminútovom 

programe zazneli pesničky Môj manžel, Slo-

venské tango, Dedinka v údolí a mnohé iné. 

Bonbónikom na tejto hudobnej torte bola 

bezpochyby pesnička francúzskej Edit Piafo-

vej Non, je ne regrette rien... Všetci v sále si 

ju spolu s Monikou Stanislavovou spievali. Mi-

lý hudobný zážitok po koncerte speváčky ur-

čite doplnilo i chutné občerstvenie. Obyvate-

lia odchádzali spokojní s prísľubom, že Moni-

ka k nim zavíta znova.        jch

 Prevencia pred rakovinou

Vo štvrtok 19. júna 2008  sa v kine La-

mač uskutočnila prednáška Prevencia 

nádorových ochorení - rakoviny prsníka a 

krčka maternice. 

Prednášal gynekológ MUDr. Marián Kollár, 

ktorému aj touto cestou srdečne ďakujeme. 

Na zaujímavej besede sa zúčastnilo približne 

25 žien, ale diskusia bola vecná a trvala skoro 

dve hodiny. Bola som milo prekvapená a nie-

len ja. Milé Lamačanky, chcela by som vás tou-

to cestou osloviť a odporučiť vám aj nasledujú-

cu prednášku, ktorá sa bude konať predbežne 

v mesiaci október.                    Mária Pikulíková 

Dvor v materskej škole
Máme pekný dvor, krajší ako bol.

Pieskoviská sú tu nové, s pieskom sa mi rady hráme.

Tešíme sa zvieratkám, na strunových hojdačkách,

Rady sme my v našej škôlke, šmýkame sa na šmykľavke.

Máme peknú záhradu, v nej tak skvelú zábavu,

Keď si ešte zaspievame, máme všetci pohodu.

Toto sú slová detí a učiteliek z MŠ na Heyrov-

ského ulici, ktoré týmto spôsobom chcú poďa-

kovať MÚ Bratislava–Lamač za zrenovovanie 

dvora materskej školy a vytvorenie krásneho 

zdravého prostredia pre radostnú hru detí.

Za deti a učiteľky Zuzana Mazancová

MDD na Kačíne

Toto podujatie pre deti z DSS na Mokro-

hájskej ulici v Bratislave organizujú bra-

tislavskí trampi z osady STO TAMBORA už 

niekoľko rokov v lesoch nad Lamačom. 

Táto myšlienka vznikla v čase, keď si niekto-

rí naši kamaráti odrábali civilnú vojenskú služ-

bu na Mokrohájskej ul. Niekomu napadlo, 

že by sme mohli urobiť niečo pre deti v ta-

kom trampskom duchu. Tak sme zorganizo-

vali pre deti program, ktorý sme považova-

li za vhodný do prírodného lesného prostre-

dia. Zo začiatku to bol spev a hra na gitare, tá-

borák, opekanie, nejaké tančeky, varenie gu-

láša a pod. Postupom času sme program obo-

hatili o rôzne umelecké vystúpenia a o pre-

zentácie výcviku ozbrojených síl, polície, ha-

sičov, ale aj o ukážky karate a džuda. Súčas-

ťou programu sa stali vystúpenia sokolia-

ra, kúzelníka a ukážky historického šermu,

priblížili sme deťom spôsob života prérijných 

Indiánov, vozili sa na džípoch, motorkách, ale 

aj na kamióne. Veľmi zaujímavý bol konský zá-

prah s vozom, na ktorom sa deti povozili po 

celom Kačíne. Na Kačíne sme deťom ukázali 

formulu, motokáry a mnoho ďalších zaujíma-

vých atrakcií. V posledných rokoch sme de-

ti zapojili do nenáročných súťaží (hod podko-

vou, streľba z luku, ruské kolky a pod.), v kto-

rých boli odmenené kačínskymi bankovkami, 

tzv. „kačiňákmi, za ktoré si v „Kačín šope“ na-

kúpili rôzne darčeky a reklamné predmety od 

sponzorov tohto podujatia. Tento rok sa konal 

už 17.ročník tohto skvelého podujatia, ktoré-

ho cieľom je potierať rozdiely medzi zdravými 

a hendikepovanými deťmi.

Tramp Pavol Kováčik

Graffiti nemusia byť 
problém

V posledných rokoch sa všade rozšíri-

lo výtvarné umenie mladých, nazýva-

né graffiti. Steny, plochy, ba aj veci sú po-

maľované, niekedy až počmárané, rôzny-

mi znakmi, či hieroglyfmi. 

Človek niekedy nemá zábrany týmto poškodiť 

alebo zohyzdiť súkromný, ale aj verejný maje-

tok. Ale nie vždy je to tak. V iných krajinách 

alebo mestách sú na graffiti vymedzené plo-

chy. Napr. Praha má určené štyri legálne zóny.

Keď som sa dozvedela o prosbe mladých štu-

dentov, že sa chcú výtvarne realizovať, napa-

dlo mi miesto, ktoré je na to ako stvorené – te-

nisová stena na školskom dvore. Veď to tu už 

raz bolo!

V jednu júnovú sobotu začali mladí tvoriť. Ob-

divovali ich prácu veľkí, malí – mladí aj starší! 

Veď kresliť na takú veľkú plochu, to chce urči-

tú zručnosť. Svoje výtvory realizovali dva dni 

od rána do večera.

A čo vytvorili? Príďte sa pozrieť! Posúďte sa-

mi!

A čo si želajú oni? Aby ľudia prijímali ich dielo 

s otvorenými očami.

Marta Janyšková



vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Lamač na spolufinanco-

vanie celkových výdavkov projektu „Miniihrisko 

Lamač“ vo výške 20 %, čo predstavuje sumu do 

250 000 Sk.

Uznesenie č. 73/2008/V k správe o kontrole do-

držiavania VZN č.1/2007 o poskytovaní jednora-

zovej dávky sociálne odkázaným občanom: MZ 

mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje predlože-

nú správu o kontrole dodržiavania VZN č.1/2007 

o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne odká-

zaným občanom bez pripomienok.

Uznesenie č. 74/2008/V k návrhu plánu činnos-

ti miestneho kontrolóra na II. polrok 2008: MZ 

mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje predložený 

návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra na II. 

polrok 2008 s pripomienkami. 

Uznesenie č. 75/2008/V k návrhu rámcového 

plánu činnosti MR a MZ na II. polrok 2008: MZ 

mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje predložený 

návrh rámcového plánu činnosti MR a MZ na II. 

polrok 2008 s pripomienkami.

Uznesenie č. 76/2008/V k návrhu Regionálne-

ho združenia mestských častí hlavného mesta 

SR Bratislavy na vydanie zákona, ktorým sa me-

ní a dopĺňa zákon SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom 

meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

a menia a dopĺňajú niektoré zákony: MZ mestskej 

časti BA-Lamač A. ostro protestuje proti pred-

loženému návrhu zákona o hlavnom meste SR 

Bratislava, keďže ide proti záujmom obyvateľov 

mestských častí s pripomienkami a B. schvaľuje 

vystúpenie mestskej časti BA-Lamač z Regionál-

neho združenia mestských častí hl. mesta SR Bra-

tislava z dôvodu nepresadzovania záujmov oby-

vateľov mestskej časti Bratislava-Lamač pri roko-

vaní o novele zákona o hl. meste SR Bratislave.

Uznesenie č. 77/2008/V k návrhu žiadosti o 

prenájom parkovacích miest – CORVUS Slova-

kia, s.r.o.: MZ mestskej časti BA-Lamač A. schva-

ľuje predložený návrh žiadosti o prenájom parko-

vacích miest spoločnosti CORVUS Slovakia, s.r.o. 

s pripomienkami.

Uznesenie č. 78/2008/V k návrhu žiadosti o od-

kúpenie pozemkov – Emília Petrášová: MZ mest-

skej časti BA-Lamač toto uznesenie neprijalo.

Uznesenie č. 79/2008/V k návrhu žiadosti o vy-

hradenie parkovacích miest – Slovenská poš-

ta, a.s.: MZ mestskej časti BA-Lamač A. schvaľu-

je predložený návrh žiadosti o vyhradenie parko-

vacích miest – Slovenská pošta, a.s. s pripomien-

kami.

Uznesenie č. 80/2008/V k návrhu žiadosti o pre-

nájom pozemku na výstavbu zimného štadióna 

– Pro V.I.P. s.r.o.: MZ mestskej časti BA-Lamač A. 

Uznesenie č. 66/2008/V k  návrhu na schvále-

nie záverečného účtu MČ Bratislava-Lamač za rok 

2007: MZ mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje 

celoročné hospodárenie MČ Bratislava-Lamač za 

rok 2007 s výhradami a B. schvaľuje prerozdele-

nie prebytku hospodárenia MČ Bratislava-Lamač 

za rok 2007 s pripomienkami.

Uznesenie č. 67/2008/V k stanovisku miestneho 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu MČ Brati-

slava-Lamač za rok 2007: MZ mestskej časti BA-

Lamač A. schvaľuje stanovisko miestneho kontro-

lóra k návrhu záverečného účtu MČ Bratislava-La-

mač za rok 2007 s pripomienkami, B. ukladá pred-

nostovi MÚ spolupracovať s audítorkou na od-

stránení nedostatkov vyplývajúcich zo závereč-

ného účtu za r. 2007 v termíne do 31. 12. 2008 a C. 

ukladá hlavnému kontrolórovi dopracovať stano-

visko k záverečnému účtu v jednotlivých polož-

kách v tabuľke.

Uznesenie č. 68/2008/V k situačnej správe 

Mestskej polície za mesiac máj 2008: MZ mestskej 

časti BA-Lamač A. berie na vedomie predloženú 

situačnú správu Mestskej polície za mesiac máj 

2008 s pripomienkami.

Uznesenie č. 69/2008/V k správe o plnení uzne-

sení miestneho zastupiteľstva MČ BA-Lamač 

splatných k 16. júnu 2008: MZ mestskej časti BA-

Lamač A. berie na vedomie A.1 splnené uznese-

nia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-La-

mač čísla: 14/2008/V, 53/2008/V s pripomienkami 

a A.2 priebežne plnené uznesenia zastupiteľstva 

MČ Bratislava-Lamač čísla: 10/2007/V, 28/2008/V 

a  64/2008/V bez pripomienok.

Uznesenie č. 70/2008/V k návrhu VZN 

č.2/2008, ktorým sa zakazuje požívanie a pre-

daj alkoholických nápojov na verejne prístup-

ných miestach na území mestskej časti Bra-

tislava-Lamač: MZ mestskej časti BA-Lamač 

A. schvaľuje VZN 2/2008, ktorým sa zakazuje 

požívanie a predaj alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území mest-

skej časti Bratislava-Lamač s pripomienkami.

Uznesenie č. 71/2008/V k návrhu VZN 

č. 5/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bra-

tislava-Lamač č. 1/2005 o poskytovaní dotácií 

v znení VZN MČ Bratislava-Lamač č. 2/2007: MZ 

mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje návrh VZN 

č. 5/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bra-

tislava-Lamač č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v 

znení VZN MČ Bratislava-Lamač č. 2/2007 bez pri-

pomienok.

Uznesenie č. 72/2008/V k návrhu projektu „Mi-

niihrisko Lamač“: MZ mestskej časti BA-Lamač A. 

schvaľuje A.1 zapojenie sa do projektu „Miniihris-

ká na Slovensku“ a jeho realizáciu v Lamači a A.2 

schvaľuje predložený ideový zámer na výstavbu 

zimného štadióna – Pro V.I.P. s.r.o. na Borínskej 

ulici s pripomienkami.

Uznesenie č. 81/2008/V k návrhu žiadosti o po-

zastavenie odpredaja pozemkov – Ing. Anne 

Nemčekovej: MZ mestskej časti BA-Lamač A. 

schvaľuje predložený návrh žiadosti o pozastave-

nie odpredaja pozemkov parc. č. 1484/1 a 1485 

Ing. Anne Nemčekovej s pripomienkami.

Uznesenie č. 82/2008/V k návrhu žiadosti o pre-

nájom pozemku – TJ pri SAV: MZ mestskej čas-

ti BA-Lamač A. schvaľuje prenájom pozemku na 

školskom ihrisku ohraničený mantinelmi o výme-

re 600 m2 na obdobie 10 rokov hokejbalovému 

klubu TJ pri SAV Bratislava-Lamač za ročné ná-

jomné 1 Sk za podmienok uvedených v zmluve 

s pripomienkami. a B. žiada doplniť v zmluve do 

čl. V ustanovenie o povinnosti nájomcu koordino-

vať svoje aktivity na prenajatom pozemku s riadi-

teľkou ZŠ za účelom zabránenia kolízií termínov 

športových akcií a výučby organizovaných ZŠ. 

Uznesenie č. 83/2008/V k informácii o možnosti 

prepojenia Dúbravky a Lamača predĺžením Dúb-

ravčickej ulice: MZ mestskej časti BA-Lamač A. be-

rie na vedomie informáciu o možnosti prepojenia 

Dúbravky a Lamača predĺžením Dúbravčickej uli-

ce, B. schvaľuje zámer predĺženia Dúbravčickej 

ulice popod existujúci podjazd pod autostrádou 

do ulice Podháj ako dobudovania súčasti základ-

nej komunikačnej siete mesta Bratislavy v zmysle 

všetkých jej dosiaľ platných územnoplánovacích 

dokumentov, C. žiada Mgr. Oľgu Keltošovú, sta-

rostku MČ BA-Lamač, aby v spolupráci s Ing. Já-

nom Sandtnerom, starostom MČ BA-Dúbravka a 

Ing. Vladimírom Mrázom, starostom MČ Devínska 

Nová Ves zabezpečili rokovanie za účasti primá-

tora hl. mesta SR Bratislavy a predsedu Bratislav-

ského samosprávneho kraja k zámeru predĺženia 

Dúbravčickej ulice popod existujúci podjazd pod 

autostrádou do ulice Podháj ako dobudovania sú-

časti základnej komunikačnej siete mesta Bratisla-

vy a D. ukladá prednostovi miestneho úradu pre-

veriť možnosti a rozsah úloh na majetkovo-právne 

usporiadanie predmetných nehnuteľností (pozem-

kov) určených na realizáciu komunikácie.

Uznesenie č. 84/2008/V k návrhu na zriadenie 

komisie na prešetrenie sťažnosti: MZ mestskej 

časti BA-Lamač toto uznesenie neprijalo.

Uznesenie č. 85/2008/V k návrhu na zriadenie 

komisie na prešetrenie sťažnosti: MZ mestskej 

časti BA-Lamač toto uznesenie neprijalo.

Uznesenie č. 86/2008/V k návrhu na zriadenie 

komisie na prešetrenie sťažnosti: MZ mestskej 

časti BA-Lamač toto uznesenie neprijalo.
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U z n e s e n i a zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač, dňa 26. 6. 2008

Informácie zo zastupiteľstva – 26. 6. 2008

Poslanci MZ BA-Lamač schválili na po-

slednom MZ viaceré uznesenia. 

Medzi najzaujímavejšie patrí uznesenie o výstav-

be tréningového hokejového štadióna, ktorý by 

sa mal vybudovať na Borínskej ulici a zároveň 

schválili aj prenájom hokejbalového ihriska na 

školskom dvore TJ SAV Bratislava-Lamač. Starost-

ka i zamestnanci MÚ BA-Lamač informovali, že 

koncom júna sa začali stavebné práce v priesto-

roch MŠ v Oáze tak, aby k 15. augustu mohla byť 

škôlka odovzdaná do prevádzky a do začiatku 

školského roka sa tak mohli všetci pohodlne pre-

sťahovať. Zároveň sa hovorilo aj o tom, že záu-

jemcovia – poslanci, či rodičia môžu kedykoľvek 

nahliadnuť do projektovej dokumentácie pre-

stavby, ako aj na konkrétne stavebné prerábky 

v Oáze. Materiál o odčlenení MŠ od školy na Ma-

lokarpatskom námestí bol stiahnutý, predkladať 

sa bude až v septembri po kompletnej ekonomic-

kej analýze a mal by riešiť situáciu až od 1. 9. 2009, 

nie ako bolo pôvodne plánované už od 1. 1. 2009. 

V bode rôzne poslanci hovorili a pýtali sa na rôz-

ne témy – prestavbu trhoviska, kosenie, resp. ne-

kosenie niektorých trávnikov, pristavovanie a roz-

pis kontajnerov v Lamači, zavádzanie optických 

káblov na sídlisko a do starej časti Lamača, rieše-

nie križovatky Hodonínska – Vrančovičova. Väč-

šinou spomínaných tém sa bude MZ BA-Lamač 

zaoberať na svojom najbližšom zasadaní v sep-

tembri.                  kl
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Pridajte sa k nám!

A N G L I Č T I N A
Pre študentov, dospelých a firmy,

v 4 úrovniach (Headway)

ZŠ Malokarpatské nám. - Lamač

0903 433 604, 0948 300 043

stuskova@zoznam.sk, www.arscentrum.sk

kytice, vence, smútočné väzby, 
svadobné kytice,svadobné kytice, výzdoby na auto, 
stôl, do kostola, črepníkové kvety, 
dreviny, trvalky, letničky, zemina, 
hnojivá, kvetináče, bytové doplnky, 

ozdoby, darčeky

pondelok - piatok 8 - 18 hod., sobota 8 - 12 hod.

Malokarpatské nám. 2, Bratislava - Lamač
 www.kulla.biz

Táto reklamná plocha Táto reklamná plocha 

môže byť vaša.môže byť vaša.  

Využite šancu zviditeľniť sa. 

volajte: 0903 758 333

mailujte:

maros@tlaciarenroden.sk
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JÚL 2008 
90 rokov Mária Bobeková
  Ružena Kirchmayerová
85 rokov  Amália Janotová
  Lenka Zaťková
  Genoveva Ronecová
  Anna Vasiljevová
  Aleš Bublík
  Friderika Steinerová
  Božena Nemcová
  Rozália Chrenčíková
80 rokov  Margita Gazdíková
  Božena Jurigová
  Rozália Weiszová
  Anna Bachanová
75 rokov  Daniel Mlynár
  František Világi
  Otília Patejdlová
AUGUST 2008 
97 rokov  Irena Gáliková
  Pavlína Budínská
91 rokov  Helena Masnovičová
85 rokov  Margita Ranincová
80 rokov  Mária Havlíčková
  Kvetoslava Lešková
75 rokov  Mária Barinová
  Júlia Matejová
  Angela Hrivnáková
  Mária Poláková
Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 

BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neaktu-

álnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

Odišiel najstarší Lamačan
Dňa 10. augusta 2008 by sa bol pán Štefan 

Trinks dožil neuveriteľných 102 rokov. Žiaľ, 

už ich s ním neoslávime, pretože dňa 6. júna 

2008 ukončil svoju pozemskú púť! Príbuzným 

vyslovujeme hlbokú spoluúčasť!

V Lamači sa narodili:
 31.5.2008 Nikita Rojkovičková
 31.5.2008 Patrik Chmola
    1.6.2008 Tomáš Hodosi

 21.6.2008 Monika Kenderičová
    1.7.2008 Marek Šujan
    4.7.2008  Matej Servanský
 14.7.2008  Michal Hozlár

Vítanie malých Lamačanov

Vážení rodičia!

V septembri pripravujeme druhý ročník 

akcie Vítanie malých Lamačanov.

Podeľte sa s nami s vašou radosťou – 

bábätkom a prihláste svoje dieťatko (do 

jedného roku)! Stačí prísť, zatelefonovať 

alebo napísať e-mail! Miestny úrad, Hey-

rovského č. 2, tel.: 64 78 00 65 – B. Veselá

e-mail: vesela@lamac.sk

Dni športu prilákali deti aj dospelých

Predposledný júnový piatok a sobo-

ta (20. a 21. 6.) boli v znamení športu. 

V piatok predpoludním športovali na škol-

skom ihrisku deťúrence v rôznych disciplí-

nach: prekážková dráha, hod na cieľ, ská-

kanie s loptou a pod. 

Zúčastnili sa na nich všetci prítomní žiaci Zá-

kladnej a materskej školy v Lamači. Najlep-

ší jednotlivci a najaktívnejší žiaci jednotli-

vých tried boli ocenení krásnymi športovými 

potrebami, ktoré iste využijú počas letných 

prázdnin.

V sobotu otvorila starostka Oľga Keltošová Deň 

športu pre všetkých obyvateľov Lamača. Na za-

čiatku sa predstavili v kultúrnom programe rôz-

ne kluby, ktoré pracujú v Lamači i mimo, ukážky 

výcviku psov predviedla mestská polícia.

Deti (spolu 26) súťažili v zhadzovaní kužeľov, 

streľbou lopty do koša, v behu na 100 metrov, 

skoku do diaľky. Všetci boli odmenení diplo-

mami a sladkosťou.

Dospelí mali možnosť vyskúšať si svoje sily 

v plážovom volejbale, tenise, futbale a hádza-

ní šípok. Najúspešnejší prevzali z rúk starostky 

diplomy a víťazné poháre.

Nechýbalo ani občerstvenie pre všetkých sú-

ťažiacich (bageta a minerálna voda). Popolud-

ní zasa guláš, ktorí pripravili PRAPOL-áci. Deti 

mali možnosť zašantiť si v nafukovacom hra-

de a na trampolíne, pozrieť sa dovnútra ka-

mióna, ktorý stál v areáli futbalového štadió-

na, osviežiť sa v bazéne. Tieto atrakcie im za-

bezpečil PRAPOL a FK Lamač.         mi

V jednu júlovú horúcu sobotu sme sa vy-

brali na lamačské kúpalisko a spýtali 

sme sa zopár oddychujúcich i kúpajúcich sa 

– malých i veľkých – ako sa im na našom kú-

palisku páči, čo oceňujú, čo by tu zmenili.

Ivan Koller s vnukom Domini-

kom (6-ročným):

„Žijem v Lamači už 30 rokov, 

chodili sme na toto kúpalisko 

voľakedy, ešte s deťmi, dnes 

sem chodím opäť s vnúčikom. 

Chvalabohu, že kúpalisko opäť otvorili, páči sa 

nám tu, je to tu pekné, upravené, všetko čis-

té. Voda je výborná na kúpanie, osviežujúca. 

Sme spokojní, máme kde s vnukom tráviť let-

né prázdniny.“

Elena Gregušová s dcérkou 

Katkou (2 roky):

„Som síce rodená Lamačan-

ka, dnes som sem však zavíta-

la prvý raz, odkedy kúpalisko 

opäť otvorili. Voľakedy sme chodili pravidelne 

ešte ako deti a nevadila nám ani „teplota“ vo-

dy okolo 19 stupňov. Mám pocit, že voda je aj 

teraz stále studená, ale deťom, ktoré sa stále 

hýbu, to určite nevadí... Veľmi sa mi páči ako 

kúpalisko prerobili.“

Sandra Karšňáková a dcéra 

Petra (2 roky):

„Bývam síce v Dúbravke, ale 

keďže si toto kúpalisko pamä-

tám ešte od svojich detských 

rokov, keď som sem chodila už ráno o devia-

tej s rodičmi, tak som sem dnes aj ja zavítala – 

už so svojou rodinou. Myslím, že aspoň cez ví-

kend by otváracie hodiny mohli byť skôr – už 

o tej deviatej. Voda je síce trochu chladná, ale 

aspoň je každý deň čistá.“

Jana Šajdíková so synom Pat-

rikom (2 roky) a jeho kama-

rátkou:

„Tiež sme z Dúbravky, chodie-

vame na Rosničku, tak sme 

prišli vyskúšať aj vaše nové 

kúpalisko. Páči sa nám tu, len nám trochu va-

dí studená voda v detských bazénoch, prija-

li by sme o čosi teplejšiu, ale azda ju slniečko 

trošku zohreje.“

Michal Prinke (12 rokov) s bra-

tom Matejom (3 roky):

„Som rád, že máme kúpalis-

ko aj v Lamači, môžem sem 

chodiť už s kamarátmi sám, 

rodičia ma pustia, budem na 

ňom tráviť asi väčšinu prázdnin. Voda je super, 

len škoda, že sa nemôže skákať do veľkého 

bazéna.“

Oľga Erdélyová: 

„Len nedávno som sa presťa-

hovala z Lamača do Dúbrav-

ky, ale mám tu mnoho pria-

teľov, takže sa do Lamača vra-

ciam a nemohla som vyne-

chať ani „naše“ lamačské kúpalisko. Oproti mi-

nulému obdobiu, keď voda na kúpalisku dosa-

hovala iba teplotu pitnej vody, dnes má oko-

lo 21 stupňov a určite ju môže slniečko vyhriať 

aj  na 25-26 stupňov. Je vidno z tvárí ľudí, že 

sem radi chodia, deti majú výbornú možnosť 

na oddych i rekreáciu. Na kúpalisko je dobrý 

prístup aj pešo zo sídliska, ale aj autobusový 

pre návštevníkov z iných mestských častí.“

Anketa: Páči sa vám kúpalisko v Lamači? Jubilanti
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Kultúrne leto v Lamači

19. 7. 2008 Malokarpatské námestie

14.00 – 18.00 hod.

Program vystupujúcich hudobných 

skupín v štýle country 

a bluegrass:

Union City Grass

Nový Rovnák

Country Friends

17. 8. 2008 Malokarpatské námestie

18.00 – 20.00 hod.

Hudobná skupina Occasion

23. 8. 2008 Malokarpatské námestie

Hudobný program Mária Čačíková

 Milé lamačské deti,

oznamujeme vám, že sú pre vás priprave-

né preukazy s desiatimi voľnými vstupmi 

na kúpalisko v Lamači počas prázdnin leta 

2008.

Každý z vás, čo má trvalé bydlisko v Lamači, si 

môže vyzdvihnúť preukaz na MÚ počas úrad-

ných hodín u Blanky Veselej. Krásne leto!

Pridajte sa k basketbalistom!

Basketbalový klub Slovan Bra-

tislava otvára v septembri 

v mestskej časti Lamač špor-

tovú prípravku. Vedenie be-

lasých už v minulosti deklaro-

valo, že nechce mať v klube iba 

seniorské tímy, ale postupne znovu vybudo-

vať kompletnú mládežnícku „pyramídu“, čo 

znamená mať družstvo v každej vekovej kate-

górii. To sa však nedá dosiahnuť počas jednej 

či dvoch sezón. Základný kameň sa podarilo 

„položiť“ na začiatku sezóny 2007/2008 a mo-

mentálne nesie názov DETI PLNÉ ENERGIE. Ide 

o projekt zmiešaných športových prípraviek 

pre dievčatá a chlapcov (2.,3. a 4. ročník ZŠ), v 

ktorých minulú sezónu trénovalo cca 140 de-

tí rozdelených do 7. skupín v rôznych častiach 

hlavného mesta. Od septembra k nim pribud-

nú ďalšie dve nové lokality – Lamač a Koliba. 

Tréningy, zamerané na rozvoj všeobec-

nej športovej aktivity (loptové hry, atletika, 

gymnastika), budú dvakrát do týždňa v ZŠ 

Malokarpatské nám. Vítané sú všetky diev-

čatá a chlapci (roč. 1998, 1999, 2000 a 2001). 

Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke 

www.bkslovan.sk. 

Hrubé hody 2008 

Kľúčová akcia našej mestskej časti Brati-

slava-Lamač bude v dňoch 5. – 7. septem-

bra 2008.

Pripravujeme pre vás pestrý program, s kto-

rým vás oboznámime informačnými letákmi!

Tešíme sa na vašu účasť! 

Bezplatné letné počítačové kurzy 

pre nezamestnaných

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

ponúka nezamestnaným uchádzačom o 

prácu možnosť zvýšiť si svoju kvalifikáciu 

na počítačových kurzoch. Vzdelávanie sa 

realizuje v rámci ESF projektu POZRI, a je 

spolufinancované Európskou úniou. Ponú-

kame 10 vzdelávacích modulov – od začiatoč-

níckych (Windows; Word; Excel; Internet) až 

po špecializované kurzy pre pokročilých (Prá-

ca s grafikou, zvukom a videom; Prezentácia 

na webe; Tvorba prístupných webových strá-

nok; Testovanie prístupnosti webových strá-

nok; Spracovanie textov do prístupnej for-

my). Každý kurz trvá 40 hodín a podľa sklad-

by účastníkov sa koná polointenzívnou for-

mou (2 x týždenne po 3 hodiny) alebo inten-

zívnou formou (denne 4 - 5 hodín). Účastníci 

majú možnosť pracovať na počítačoch aj po 

skončení vyučovania, pokiaľ je učebňa voľná. 

Do kurzov sú záujemcovia zaraďovaní na zá-

klade záujmu a výsledkov vstupného testova-

nia. Minimálnym predpokladom na zaradenie 

do kurzu je ovládanie klávesnice.

Vzdelávanie je určené nezamestnaným záu-

jemcom o prácu so zdravotným postihnutím 

(nemusia byť evidovaní v úrade práce) a neza-

mestnaným ľuďom v produktívnom veku 

nad 50 rokov bez zdravotného postihnutia 

(musia byť evidovaní v úrade práce).

Kurzy sú bezplatné, absolventi získa-

jú osvedčenie o účasti, úspešní účastní-

ci budú môcť bezplatne absolvovať testo-

vanie ECDL štart. Keďže ide o nezamestna-

ných frekventantov, organizátor môže aktív-

nym účastníkom refundovať náklady na ces-

tovanie. Tiež pre ľudí so zdravotným postih-

nutím, ktorí sú odkázaní na pomoc osobného 

asistenta, refundujeme náklady na toto sprie-

vodné opatrenie.

V priebehu júla až augusta 2008 plánuje-

me otvoriť  predovšetkým kurzy:

Z5 – Foto, Audio, Video (práca s grafikou, so 

zvukom a s videom)

P1 – MS Windows a MS Word pre pokročilých

P2 – MS Excel a MS Access pre pokročilých

P4 – Tvorba a testovanie prístupných www 

stránok pre pokročilých

Kurzy sa otvárajú  priebežne v závislosti od 

dostatočného počtu záujemcov.

Do kurzov budú zaradení záujemcovia, 

ktorí pošlú vyplnený dotazník. Formulár 

dotazníka možno nájsť na webovej adrese

http://pozri-esf.sk/kurzy, alebo vám ho na

požiadanie zašleme. Termín vstupného testo-

vania a termíny otvorenia kurzov budú ozná-

mené prihláseným záujemcom, budú tiež 

zverejnené na stránke http://pozri-esf.sk/

kurzy. 

Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých 

študentov, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Tel.: 02/60 295 572, 0902 494 455, 

02/65 424 862

Fax: 02/65 424 862

e-mail: info@pozri-esf.sk

Program kina na júl a august 2008

27. 7.  OKO, horor, titulky

 3. 8.  UDALOSŤ, horor, titulky

10. 8.  NARNIA: PRINC CASPIAN, fantasy 

príbeh, dabing

24. 8.  SEX V MESTE, komédia, titulky

Začiatok predstavení vždy o 18.00 hod.,  

vstupné 65.- Sk 

Miestna knižnica 

Zmena rozvrhu výpožičných

hodín v knižnici počas leta 

júl - august 2008
(sídli v budove Základnej školy) 

Malokarpatské námestie 1

tel: 02/64 789 737

Zodpovedná pracovníčka: Milada Janžová

Výpožičné hodiny

Pondelok  13:00 - 19:00

Streda 13:00 - 19:00

Štvrtok 09:00 - 12:00

Riadková inzercia

● ZŠ s MŠ, Malokarpatské námestie 1, 841 03 

Bratislava príjme k 1. IX. 2008 

- upratovačku 

- kuchárku pre MŠ

Kontakt: 02/64 78 06 40

e-mail: info@zsmalokarpatba.edu.sk 

● Vykonávam maliarske a natieračské práce, 

stierky a fasády. 0905 257 454

● Firma kos, plastové okná. 0905 541 782, 

rastislavkos@chello.sk 

● Václav Kotraba – oprava spotrebnej elek-

troniky, Heyrovského 14. Pondelok – štvrtok: 

18 – 21. hod. Kontakt: 0905 343 083 

● Rezanie, brúsenie panelu, murárske práce, 

kosenie. 0908 459 155 

● Vodoinštalatérske práce, vŕtanie do panelov 

a oprava poštových schránok. 0908 178 851

● Kosenie a čistenie pozemkov. 0903 369 234

● Hľadám brigádu: upratovanie domácnosti 

alebo kancelárií 1 x do týždňa. 0907 381 896

● Upratovanie panelákov, schodíšť, v zime aj 

odhŕňanie snehu. 0903 794 697

● Hľadám rehabilitačnú sestru na pravidelné 

cvičenie s 8-ročným chlapcom v Lamači.

Čas a cena dohodou. Mob.: 0908 765 556
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