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Celoplošné testovanie sme zvládli

Záverečná spoločná fotografia tímu, ktorý zabezpečoval plynulý chod na odbernom mieste v Športovej hale Lamač Na barine. Viac fotografií a informácií o tejto udalosti nájdete na stranách 2 a 3.

C

eloplošné testovanie na prítomnosť koronavírusu sme
dokázali zorganizovať za menej
ako dva týždne. Samosprávy na celom
Slovensku sa vypli doslova k hrdinskému výkonu a od momentu, kedy sa
o testovaní dozvedeli, pracovali na organizácii doslova dňom i nocou. Spolu
s nimi išli na plné obrátky aj zdravotníci, vojaci, policajti a dobrovoľníci.
V Lamači sme mali šesť odberných
miest, ktoré boli schválené príslušníkmi
Ozbrojených síl SR, ako aj hygienou. Pri
Športovej hale Na barine postavili pracovníci komunálnych služieb dva stany,
kde prebiehala registrácia a stery, jeden
prístrešok bol pri telocvični na Malokarpatskom námestí. Na každom mieste
bol tím, ktorý začínal pred šiestou ráno
a končil okolo jedenástej večer. Dva dni
po sebe. „V sobotu večer som sa obával,
že bude únava mojich kolegov príliš vysoká. Bál som sa, či budú vôbec ochotní
v nedeľu nastúpiť. To, že boli, bolo vďaka
tomu, že vy, Lamačania, ste im vyjadro-

vali obrovskú podporu, spoluúčasť a urobili ste častokrát aj iné sympatické gestá.
Doniesli ste im koláče, obedy, kávu či
občerstvenie. A preto som tú najťažšiu
úlohu ani nemusel riešiť a absolvovať,“
hovorí starosta Lukáš Baňacký, ktorý celú
akciu poňal ako operáciu premyslenú do
najmenšieho detailu.
V sobotu skoro ráno nás prekvapili dlhé
rady, v ktorých ste disciplinovane stáli niekoľko hodín. Situáciu sme monitorovali
a každú hodinu sme vám dávali čerstvé
informácie prostredníctvom miestneho
rozhlasu, webovej stránky, ako aj facebookovej stránky našej mestskej časti. Aj
vďaka tomu ste sa mohli presúvať medzi
jednotlivými odbernými miestami podľa
situácie. V nedeľu ošiaľ opadol a ľudí sme
vybavovali priebežne, bez čakania.
Zamestnanci išli na maximum
Ráno sme na jednotlivé odberné miesta
roznášali raňajky, neskôr obedy a večere.
Stany sme vybavili ohrievačmi a kolegyne
na registrácii teplými dekami. Dobrovoľ-

níci mali žiarivé vesty a každé odberné
miesto malo svojho koordinátora z radov
zamestnancov miestneho úradu. Boli oblečení v zelenom a označení nažehlovačkami s erbom našej mestskej časti. „Rád by
som vyzdvihol a poďakoval sa pracovníkom Mestskej časti Bratislava-Lamač. Do
tejto akcie boli zapojení všetci zamestnanci komunálnych služieb, miestneho úradu,
klientskeho centra. V nasadení nebolo len
zopár kolegov, ktorí však boli doma v pohotovosti,“ približuje stratégiu starosta.
Lamač bol jedinou mestskou časťou,
ktorá mala už niekoľko dní vopred dostatok zdravotníkov, vďaka čomu sme
nemuseli tápať v neistote a zúfalo zháňať
ochotných lekárov. Pod ochrannými pomôckami ste mohli nájsť aj naše známe
doktorky Sabínu Stankovičovú či Dagmar
Psalmanovú, ako aj Lamačanku Elenu
Harmaňošovú. Všetci zdravotníci boli
intenzívne vyťažení. Napriek tomu nám
niektorí prišli pomôcť aj v nedeľu ráno,
po nočnej službe.
(mag)
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Celoplošné testovanie
REPORTÁŽ
sme zvládli na jednotku

V rozostavanej škôlke na Boroch čakali ľudia v rade niekoľ ko hodín. Situáciu koordinoval vedúci samostatného referátu územnoplánovacích činností,
projektového riadenia a životného prostredia Miroslav Širgel, vpravo, a David Záuška z Inšpekcie verejného poriadku, vľavo.

Minister obrany Jaroslav Naď:
„Lamač je absolútna špička.“

Odberné miesto Športová hala Lamač Na barine navštívil minister obrany
Jaroslav Naď, ktorý si prišiel overiť chvály, ktoré sa mu dostali od vojakov pridelených do našej mestskej časti. „Vo všeobecnosti musím povedať, že celá
Bratislava ide super a tu v Lamači je to absolútna špička. Som naozaj veľmi rád,
aj som to hovoril pánovi starostovi, že je vidno, že sa do toho pustil a urobil kus
skvelej roboty. Aj od vojakov tu v Lamači sme počuli, že spolupráca bola skvelá.
Vážim si to, som rád že sa to podarilo, lebo sme všetci na jednej lodi a spoločne
to dáme,“ zhodnotil na mieste Jaroslav Naď.
Spokojnosť neskrýval ani starosta Lamača Lukáš Baňacký. „Toto, čo sa tu
deje, že sa pán minister v superlatívoch vyjadruje na moju adresu, je síce príjemné, ale my vieme, čo za tým všetko je. Že to nie je môj osobný úspech, ale
náš spoločný. Preto sa táto operácia volá Spoločná zodpovednosť,“ povedal.

Dobrovoľníci v Športovej hale Lamač Na barine vám
spríjemňovali čakanie vtipkovaním.
Minister obrany Jaroslav Naď, vpravo, so starostom Lukášom Baňackým pri návšteve
odberného miesta.
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Dobrovoľníkom bol aj Grék Michael

Prednostka Michaela Kövári Mrázová, vpravo, s Blaženou Kusou poverenou vedením
Komunálnych služieb Lamač v netradičnom
oblečení.

V Športovej hale Na barine robil stery aj cyperský Grék Michael Michalis,
ktorý si vďaka svojej priateľskej povahe okamžite získal sympatie Lamačanov. V lete strávil dva týždne ako
dobrovoľník v centre COVID-19 na
Kramároch, a tak sa prihlásil aj na
testovanie, bez toho aby vedel, že
bude platené. „Počas týchto dvoch
dní som pracoval veľmi tvrdo, bolo
to náročné a únavné, ale zároveň pre
mňa veľmi zaujímavé. Mal som stále
veľa energie. Všetci okolo mňa boli
veľmi milí a pracovalo sa nám spolu
výborne. Mali sme aj jedlo a všetko
bolo skvelo zorganizované, som rád,
že som sa na tejto akcii zúčastnil. Bola
to výzva, lebo sme museli byť rýchli,
presní a bezchybní,“ zhodnotil pre Fototext: Michael Michalis si dva dni v Lamači
náš časopis.
užil, aj napriek tomu, že boli vyčerpávajúce a náMichael je študentom šiesteho roč- ročné na pozornosť.
níka medicíny, v hlavnom meste žije
už šesť rokov a Slovensko pokladá za svoj druhý domov. Po ukončení štúdia sa však
chystá dvihnúť kotvy a špecializáciu si plánuje urobiť v jednej z európskych krajín.
Túži totiž cestovať a spoznávať nové veci. „Milujem Slovensko a Slovákov, tu som
sa stal doktorom. Sme ako rodina, ale šesť rokov v Bratislave je pre mňa dosť. Som
za ne vďačný,“ dodáva.

Čaká nás ďalšie testovanie
5. decembra?

Podľa aktuálnych informácií Vláda SR pripravuje ďalšie kolo celoplošného testovania na 5. decembra. „Rešpektujeme rozhodnutie vlády. Na rozdiel od predchádzajúcich kôl však požadujeme profesionálnejší prístup v rámci krízového riadenia,
čo je aj základná požiadavka, ktorú na tomto fóre opakovane prednášam. Civilná
ochrana a systém jej riadenia má byť pilierom celého boja s koronavírusom. Neprofesionálne odkazy a pseudoúlohy, ktoré si členovia vlády odkazujú cez médiá,
považujem za nedôstojné v rámci postov, na ktorých pôsobia,“ reaguje starosta Lamača Lukáš Baňacký, ktorý zastupuje Združenie miesta a obcí Slovenska v Ústrednom krízovom štábe. Aktuálne sa rieši preplatenie výdavkov samosprávam z jarnej
vlny pandémie a preplatenie predchádzajúcich fáz celoplošného testovania.

Administratívu mali na starosti dámy z miestneho úradu. Vo vzácnych chvíľach voľna predviedli aj takúto pózu. Tamara Filadelfiová,
Svetlana Maňová a Alenka Hrdličková, zľava.

V prípade, že sa uskutoční ďalšie kolo testovania dávame obyvateľom Lamača
do pozornosti skutočnosť, že v našej mestskej časti počítame s rozmiestnením odberových miest rovnako ako pri predchádzajúcej fáze. Pre bližšie informácie sledujte webovú stránku www.lamac.sk, Facebook, miestny rozhlas
a informačné tabule.

Celoplošné testovanie v Lamači v číslach
Počet otestovaných: 4967
Počet pozitívnych výsledkov: 26
Podiel pozitívnych výsledkov: 0,52%
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Čo s čiernymi stavbami?

SAMOSPRÁVA

T

émou, ktorá vás
jednoznačne zaujíma, sú aj takzvané
čierne stavby na území
našej mestskej časti. Do redakcie sme dostali podnet
ohľadom domu, ktorý sa
nachádza nad Vysokohorskou ulicou. Požiadali sme
preto o pomoc vedúcu stavebného úradu Vlastislavu
Rychtárikovú, ktorá nám
poskytla genézu od roku
2012. Na jej konci uvidíte,
že hlavným problémom je
samotný stavebný zákon,
ktorý musia mestské časti
pri svojom boji s čiernymi
stavebníkmi rešpektovať.
Spomínaná
novostavba
jednopodlažného rodinného
domu bola povolená v roku
2012 a skolaudovaná v roku
2017. Nový vlastník však začal
uskutočňovať zmenu pôvodnej stavby realizáciou nad- Ilustračné foto: Freepik.com
stavby druhého nadzemného
a tretieho ustúpeného podlav súčinnosti s dotknutými orgánmi
žia bez stavebného povolenia. Stavebný predloženú žiadosť, pričom zistil, že
úrad z vlastného podnetu vykonal od nepovolená zmena dokončenej stavby
júna 2019 do mája 2020 opakovane štát- nie je v rozpore s verejnými záujmami
ne stavebné dohľady a vydal rozhodnu- chránenými stavebným zákonom, najmä
tie v septembri 2019, ktorým s okamžitou s cieľmi a zámermi územného plánovania
platnosťou zastavil stavebné práce na a osobitnými predpismi.
stavbe. Následne prebehlo priestupkové
Zmena dokončenej stavby tohto rokonanie a bola vyrúbená pokuta, ktorá dinného domu je aj v súlade s Územným
bola aj uhradená.
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, čo
Stavebník podal v roku 2019 žiadosť bolo potvrdené aj v stanovisku Hlavného
o dodatočné povolenie na zmenu do- mesta SR BA. Na základe týchto skutočkončenej stavby, ktorú na základe vyko- ností bolo na stavbu v tomto roku vydané
naných štátnych stavebných dohľadov dodatočné povolenie, ktoré nadobudlo
a výziev priebežne dopĺňal. Stavebný právoplatnosť v októbri.
úrad v konaní o dodatočnom povolení
Podľa starostu Lukáša Baňackého je
zmeny dokončenej stavby preskúmal táto stavba jedným z príkladov, kedy

mala mestská časť ako príslušný stavebný
úrad z vlastnej iniciatívy a bezodkladne
snahu zamedziť protiprávnemu konaniu.
„Využili sme na to všetky prostriedky
v rámci správneho konania, ako aj na
úseku trestného práva. Konečný výsledok je však taký, že sme povinní túto
stavbu dodatočne povoliť. Narážame
na nedostatky stavebného zákona. Je
to veľmi nepríjemný pocit, keď v rámci
svojej práce vnímate, že navrch majú tí,
ktorí nerešpektujú pravidlá,“ komentuje
frustrujúcu situáciu starosta.
Keď sa teda nezmení stavebný zákon,
ktorý nahráva špekulantom, veľa sa v tejto situácii podniknúť nedá.
(vr, mag)

Hlavné mesto navrhuje prísne regulácie reklamných stavieb
Nekontrolovateľným reklamným stavbám, ktoré vyrastajú aj v našej mestskej
časti, bude pravdepodobne čoskoro
koniec. Bratislava chce totiž zaviesť
nové prísne pravidlá pre umiestňovanie
reklamy a vyčistiť tak verejný priestor.
Preto v novembri predložila reguláciu
reklamných stavieb priamo do územného plánu. Ak mestské zastupiteľstvo

navrhované zmeny územného plánu
budúci rok schváli, v Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie
alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú
v danej zóne územný plán neumožňuje.
Viditeľne sa tak začne postupne znižovať
záťaž vizuálneho smogu, čo prospeje
premene verejných priestranstiev na
atraktívne verejné priestory.
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Nová regulácia má lepšie dostať pod
kontrolu premnoženú reklamu. Výsledky
prinesie najmä v dlhodobejšom horizonte. Jednak výrazným obmedzením
osádzania nových reklamných stavieb
a zároveň postupným znižovaním počtu
tých, ktoré už dnes osadené sú.
(kr)
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Pripomenuli sme si 40. výročie
AKTUALITY
smrti Valentína Matrku

Od smrti najmladšieho richtára,
predsedu Národného výboru, poslanca a tiež dlhoročného politického
väzňa Valentína Matrku uplynulo 6.
novembra už štyridsať rokov. Jeho

pamiatku si uctil starosta Lukáš Baňacký vencom, ktorý spolu s vedúcou
referátu kultúry a športu Máriou Šimončičovou, položil na miesto jeho
posledného odpočinku. Zastavil sa aj

Starosta Lukáš Baňacký s vedúcou referátu kultúry
a športu Máriou Šimončičovou na mieste jeho posledného odpočinku.

A
V

pri pamätnej tabuli osadenej na fasáde
jeho rodného domu a na obed navštívil pani Matildu Müllerovú, najstaršiu
dcéru Valentína Matrku.
(mag)

Lukáš Baňacký v rozhovore s pani Matildou Müllerovou, najstaršou dcérou Valentína Matrku.

Pestrý deň v DSS Rozsutec

Domove sociálnych služieb
Rozsutec na Furmanskej ulici
sa v septembri konal Pestrý
deň. Pre koronavírusové obmedzenia bol však tento rok netradičný.
Klienti si ho totiž užili len na svojom
zelenom dvore za plotom zariadenia. Síce bez hostí a dobrovoľníkov, zato však s veľkou radosťou.
Veľká akcia, ktorá sa koná každoročne
na Partizánskej lúke a sú na ňu pozvaní
prijímatelia zo všetkých domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského kraja, sa teda kvôli protiepidemickým opatreniam presunula do
exteriéru Rozsutca. Konala sa pod novou
pergolou na dvore a moderovala ju sociálna pracovníčka Veronika s prijímateľkou
Andrejkou. Všetci prítomní sa vďaka
vynikajúcemu počasiu tešili zo slnečného
septembrového dňa. Pestrý deň otvorili
prijímatelia s precízne nacvičenými piesňami. Po nich nasledoval vedomostný kvíz
o prvej pomoci, hasičoch a pobyte v lese.

Po obede nasledoval športový súťažný program. Prijímatelia si zmerali sily vo svojich schopnostiach
podať prvú pomoc, uskutočniť
hasenie ohňa, hádzanie granátom
a orientáciu na mape, v prírode
a v meste.
Všetci prijímatelia úspešne absolvovali súťažné disciplíny, a tak
získali krásne ceny, ktoré finančne
podporila Mestská časť Bratislava–
Lamač dotáciou vo výške 300 eur.
Ako na Pestrý deň býva zvykom,
prijímatelia aj zamestnanci si pochutnali na občerstvení vo forme
párkov a zeleninovej oblohy, ktoré
finančne zabezpečilo občianske
združenie Nádej pre Rozsutec. Pevne veríme, že koronavírus nám dovolí, aby sme budúcoročný Pestrý
deň prežili spolu s našimi kamarátmi z ostatných zariadení sociálnych
služieb znova na Partizánskej lúke.
Petra Kobolková
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Klienti DSS Rozsutec mali z cien obrovskú radosť.
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Sčítanie obyvateľov, domov
SAMOSPRÁVA
a bytov štartuje vo februári

roku 2021 nás čaká Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov.
Je to najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie na
Slovensku s viac ako 100-ročnou
tradíciou. Koná sa každých 10 rokov
a to aktuálne prebiehajúce je zároveň prvým integrovaným a plne
elektronickým sčítaním v republike.
Jeho prvá fáza- Sčítanie domov a bytov
- prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára
2021. „Túto fázu realizuje predovšetkým
klientske centrum. Jeho pracovníčky
komunikujú so správcami bytových domov a zisťujú od nich všetky údaje, ktoré
vyžaduje Štatistický úrad a následne
ich vpisujú do aplikácie ESDB. To je tá
ľahšia časť. Podstatne náročnejšia je fáza

týkajúca sa rodinných domov, v prípade
ktorých sa nemožno obrátiť na správcu.
Zamestnankyne tak museli ísť do terénu,
domy fyzicky obhliadať a zisťovať údaje
o výmenách okien, o fasáde či strešnom
plášti, pomohli nám aj údaje zo stavebného úradu,“ hovorí vedúci Oddelenia
vnútornej správy, právnych, klientskych
a sociálnych služieb Tomáš Pénzeš.
Pomôžu aj mobilní asistenti
Druhá fáza - Sčítanie obyvateľov - sa
uskutoční od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci
obyvatelia Slovenskej republiky. Pre
účely sčítania sa obyvateľom rozumie
každý, kto má v Slovenskej republike

Lamač čaká sčítanie obyvateľov. Foto: Matej Eckhardt

trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj
občan Európskej únie, ktorý má na území
Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za
neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony,
má povinnosť vyplniť sčítací formulár
jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má
možnosť sčítať sa sám alebo využiť
služby asistovaného sčítania. „V prvom
rade je teda potrebné, aby sa človek
sčítal sám, doma online cez internet.
Tie formuláre sa zásadne zjednodušili,
už to nie je o pračkách a televízoroch.
Štatistický údaj zisťuje dramaticky menej
údajov. Dokonca pokiaľ sa prihlasujete
do systému elektronickým občianskym
preukazom s čipom, systém si z neho do
databáz natiahne množstvo údajov,
ktoré už nebude potrebné vypĺňať,“
vysvetľuje Tomáš Pénzeš.
Všetci obyvatelia však nie sú internetovo zdatní, na pomoc im preto
prídu stacionárni asistenti sčítania
a mobilní asistenti sčítania. Miestny
úrad vytvorí jeden kontaktný bod,
kde budete môcť prísť, dostanete
tablet a zadáte potrebné údaje do
systému svojpomocne alebo vám
pomôže stacionárny asistent sčítania. Imobilným ľuďom a takým,
ktorí sa z rôznych dôvodov nebudú
môcť dostaviť osobne, pomôže
mobilný asistent sčítania, ktorý ich
navštívi priamo u nich doma. „Veríme, že pandémia koronavírusu nás
nezastaví, lebo túto pomoc budú
potrebovať primárne seniori,“ dodáva Tomáš Pénzeš.
(mag)

Nenechávajte si veci v autách na parkovisku

Na sociálnych sieťach sa množia príspevky, kde Lamačania oznamujú rôzne druhy kriminality v našej mestskej časti. Od krádeže motorky, bicyklov, vandalizmu na autách až po vlamačky do bytov. Z Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava
IV sme si preto vypýtali štatistiku, ako aj porovnanie za obdobie od júna do októbra tohto roku s rovnakým úsekom roku 2019.
„Na území Lamača bolo za toto obdobie spáchaných 17 trestných činov. V porovnaní s minulým rokom ide o podobný nápad
trestnej činnosti. V tomto období došlo na území vašej mestskej časti k jednej lúpeži, pätnástim krádežiam vecí, najmä rôznej
elektroniky a dvakrát sme vyšetrovali prečin poškodzovania cudzej veci. Vzhľadom k pandemickej situácii, ktorá je na celom
území Slovenskej republiky, sme za uvedené obdobie neriešili nič špecifické. Policajný zbor radí občanom, aby boli ostražití,
najmä, aby si dávali pozor na odložené veci, pretože ku spáchaniu viacerých krádeži došlo na parkovisku pri OD LIDL na Hodonínskej ulici v odpoludňajších hodinách, kde boli viackrát odcudzené rôzne kabelky, notebooky, osobné veci, ktoré boli
ponechané na sedadlách odparkovaných motorových vozidiel,“ zhrnul Karol Vrchovský z okresného riaditeľstva.
(mag)
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Michaela Kövári Mrázová
PREDSTAVUJEME
„Samospráve som sa dlho bránila."

rednosta nie je volenou funkciou, ale z pohľadu operatívneho
riadenia chodu úradu sa jedná
o kľúčovú postavu. Vymenúva ho
starosta a táto pozícia je obsadzovaná osobou, voči ktorej má starosta
dôveru. Základným predpokladom pri
výbere by mala byť jeho skúsenosť ako
riadiaceho zamestnanca so znalosťami
špecifík riadiacich procesov vo verejnej správe a s vysokými morálnymi
predpokladmi. Je to v podstate výkonný riaditeľ jednotlivých funkčných celkov obce alebo mestskej časti. Lamačskou prednostkou je Michaela Kövári
Mrázová, ktorá pracuje na miestnom
úrade už viac ako trinásť rokov.
V roku 2007 nastúpila na pozíciu vedúcej oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí. Ako roky plynuli, rozširoval
sa aj obsah jej pracovnej náplne, riešila
inštitucionálne odčlenenie školy a škôlky, ktoré prechádzali pod mestskú časť,
bola pri vzniku opatrovateľskej služby
mestskej časti, pripravovala revitalizáciu detských ihrísk a športovísk, s čím
súviselo i jej vzdelávanie v ekonomickej
a právnej agende. Krátko po návrate
z materskej dovolenky dostala ponuku
od bývalého starostu zastávať funkciu
prednostky. Hovorí sa, že silné ženy
zvládnu všetko a ona sa do toho oprela
naozaj statočne, neustále sa vzdelávala,
vždy bola v obraze, sledovala legislatívne
zmeny a uvádzala suché právne prepisy
do praxe zrozumiteľnou formou.
S výmenou osoby starostu dochádza
spravidla aj k odvolaniu prednostu,
nakoľko pozícia prednostu je veľakrát
závislá od svojvôle politických síl. „Je
to veľký prejav dôvery súčasného pána
starostu, že nepristúpil k tomuto kroku
a vložil svoj čas do reorganizácie účelnej a efektívnej organizačnej štruktúry
miestneho úradu, pričom akceptoval
aj moje argumenty, ktoré som v rámci
mojich predchádzajúcich skúseností do
tohto procesu vniesla. Prednosta úradu
má byť oporou starostu i zamestnancov
miestneho úradu a garantom odbornosti, ale nie politickej nominácie. Táto zásada je pre mňa základom pre fungovanie
na mojej pozícií a snažím sa ňou po celý
čas môjho pôsobenia riadiť. Som človek,
ktorý hovorí veci priamo, nezahmlieva
a snaží sa hľadať riešenia v súlade s legis-

Bezpochyby najnáročnejšou úlohou prednostky je každoročná príprava rozpočtu mestskej časti.
Kým v iných samosprávach sa na jeho príprave podieľajú zástupy ľudí, v Lamači za ním stojí jediná
osoba. Ten tohtoročný bol významne ovplyvnený situáciou s pandémiou koronavírusu, či už na
príjmovej alebo výdavkovej strane. Článok o jeho príprave bude súčasťou niektorého z nasledujúcich vydaní Lamačana.

latívou a morálkou. Poslaním miestneho
úradu je byť funkčným aparátom nielen
pre starostu a poslancov, ale hlavne pre
ľudí, ktorí žijú v mestskej časti. Tých ľudí,
ktorí si vybrali práve Lamač pre jeho
čaro, neuveriteľnú symbiózu mesta a vidieka, pre jeho blízkosť a zároveň dostatočnú vzdialenosť od centra mesta, pre
jeho komunitný život a hlavne miesto
kde chcú žiť a vychovávať deti,“ hovorí
prednostka.
Robíme to pre Lamačanov
V komornom prostredí malej mestskej
časti je potrebné riešiť všetky problémy
ako v iných mestách, avšak s oveľa menším aparátom ľudí. Počnúc plánovanou
výstavbou v jednotlivých lokalitách,
územným rozvojom mestskej časti,
parkovacou politikou a končiac agendou
sťažností a susedských sporov.
Funkcia prednostu je najmä o manažovaní procesov a práci s tímom ľudí.
Ten súčasný považuje za profesionálny,
kreatívny a zároveň ľudský, ochotný pra-

7

covať nad rámec svojich pracovných povinností aj na úkor svojho voľného času.
„Stále si opakujem, že ochotu a nasadenie týchto ľudí, či sa už jedná o vedúcich
oddelení, odborných pracovníkov
miestneho úradu, kolegýň z klientskeho
centra a knižnice, opatrovateľskej služby,
školskej jedálne, nevynímajúc chlapov
z komunálnych služieb, nesmieme
vnímať ako samozrejmosť. Na práci im
záleží a nie je im ľahostajná a čo je najdôležitejšie, nerobia to pre svoj prospech
ale pre ľudí, pre Lamačanov,“ dodáva.
„Pre mňa je práca v Lamači neodmysliteľnou súčasťou môjho života a nekončí
pracovnou dobou ani výmenou volených
zástupcov. Hoci je samospráva mnohými
ľuďmi podceňovaná, je tým ozajstným
prvým kontaktom občana so správou
vecí verejných,“ hodnotí prednostka
a usmieva sa pri myšlienke, že jej snahou
bolo v minulosti vyhnúť sa tomuto povolaniu, nakoľko obaja rodičia pracovali
v podobnej sfére.
Marína Gorghetto

O

Kristina Križanová – pomáha
OSOBNOSŤ
tým, ktorým už niet pomoci
Pomáhate ľuďom, ktorým už
v podstate niet pomoci?
Niet pomoci – tento výraz
je strašný. Vždy sa dá niečo
urobiť, to je princíp paliatívnej
medicíny. Lekár a sestra vedia
pacientovi pomôcť zhruba v
98 percentách.

Kristina Križanová dostala pred dvoma rokmi prestížne ocenenie Krištálové krídlo, ktoré však väčšiu pozornosť
či financie odboru paliatívnej medicíny priniesť nepomohlo. „Problémom slovenského zdravotníctva je, že všetko dáva do toho, čo mu prinesie slávu a uznanie. Najviac pozornosti a medializácie sa dostáva prípadom detí,
ľudia zbierajú peniaze na drahú liečbu. Pacientov, ktorí zomierajú už nikto nerieši. Na slávnostnom galavečere
som síce zožala standing ovations, no tam sa to aj skončilo,“ hovorí.

P

riekopníčka paliatívnej medicíny na Slovensku, Lamačanka Kristina Križanová, bola
25 rokov primárkou na Národnom
onkologickom ústave. V súčasnosti
je na minimálny úväzok zamestnaná
v Mobilnom hospici Slnečnica sv. Kataríny Labouré. Príjemná a radostná
dáma, ktorá pomáha pacientom, ktorí sú na konci svojej životnej cesty.
„V Lamači bývame od obdobia, kedy
ešte neboli poriadne urobené chodníky
a sadili sa drobučké stromčeky, teda viac
ako 40 rokov. Je nám tu veľmi dobre. Do
mesta sa dostaneme autobusom a príroda je blízko. Našim obľúbeným miestom
je reštaurácia Vŕšok, kam s manželom
radi chodievame na pizzu a na pivo. Keď
boli deti malé, chodievali sme do lesa
a na ihriská, teraz sa prechádzame na Kačín či do Marianky,“ hovorí v rozhovore
pre náš mesačník táto inšpiratívna žena.
Ako budete tráviť Vianoce?
Vždy sme tieto sviatky trávili v kruhu
širšej rodiny v domčeku vo Vrakuni,
ktorý tam majú svatovci. Máme totiž dve
dcéry s rodinami. Tento rok to však asi
bude kvôli situácii s koronavírusom zlo-

žité. Pravdepodobne budeme na Štedrý
deň sami a na Prvý sviatok vianočný sa
v obmedzenom počte stretneme opäť vo
Vrakuni.
Vy ste si zvolili veľmi náročný obor
a 25 rokov ste sa venovali zlepšovaniu
kvality života nevyliečiteľne chorých
onkologických pacientov. Prečo ste
sa z internej medicíny rozhodli vydať
touto cestou?
Dlhé roky som pracovala ako internistka a popritom som robila onkológiu na
Bezručovej, v roku 1995 som prešla na
Národný onkologický ústav. Paliatívnu
medicínu som si vybrala podľa literatúry.
Ako internistka som sa totiž stretávala
s ľuďmi, ktorí boli ťažko chorí a zomierajúci. Uvedomila som si, že na oddeleniach, kde sa špecialisti venujú zachraňovaniu životov, sú títo pacienti nežiadúci,
nikto nevedel, čo má s nimi robiť. Nikoho
totiž neučili, ako má pacientovi povedať
pravdu, ako komunikovať s príbuznými.
Nevedelo sa, že sa má pravda dávkovať
pomaly a časom príde aj pochopenie
a úľava. Lebo veľmi chorý pacient vie, že
sa jeho život končí, len sa nemá s kým
o tom rozprávať.
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Naučila vás vaša práca vidieť
a oceňovať každodenné bežné radosti života?
My sme sa vždy snažili, aj za
socializmu, hľadať tie príjemné
časti života, lebo vtedy ich bolo
pomerne málo. Museli sme byť
kreatívni, venovali sme sa deťom,
ich psychickému a emočnému
rastu. Máme veľmi dobré dcéry,
skvelých priateľov, budovali sme
si komunitu a - ako môj muž hovorí - stále sme si pochvaľovali.
Nesnažili sme sa sťažovať a nadávať, lebo vždy na veci, ktorú
človek vidí čierno bielo, je okrem
čierneho zároveň aj to biele.

Ako ste sa dokázali odreagovať? Pri čom ste relaxovali, aby vás
emócie a smútok nezvalcovali?
Empatiu voči pacientom a ich príbehy
som si niesla aj domov. Mnohokrát som
to musela povedať manželovi. Bolo mi
veľmi ľúto hlavne tých, ktorí zomierajú
mladí. Potrebu špeciálneho odreagovania som však nikdy nemala. Prišla
som domov, kde ma čakalo výborné
prostredie. Užívala som si to, starala som
sa o deti a bolo som spokojná. Teraz
pomáham s vnúčatami. Pocit vyhorenia
som nikdy nezažila, verím tomu, že je to
aj zásluhou domácej pohody.
Ako vás tak počúvam, príde mi, že ste
šťastná žena.
Skutočne som. Veľmi šťastná a spokojná.
Ľudia o vás hovoria, že ste anjel. Čo vy
na to?
Ľudia to nevedia povedať inak. Úľavu,
ktorú cítia, keď im my pomôžeme a nenecháme ich napospas bolesti, nevedia
vyjadriť iným spôsobom. Ale to len ukazuje, ako veľmi im paliatívna medicína
pomáha, čo je pre nás veľká radosť.
Marína Gorghetto

A

Ihrisko za 61 000 eur už na jar

AKTUALITA

D

etské ihrisko na MaloIhrisko malo byť podľa pôvodných
karpatskom námestí doplánov hotové už koncom tohto roka.
stane významnú finančVzhľadom na časovú tieseň však naša
nú injekciu. Vďaka združeným
mestská časť podľa slov prednostky
prostriedkom hlavného mesta
Michaely Kövári Mrázovej opätovne
a našej mestskej časti mu môžeme
otvorila rokovanie na hlavnom meste
dopriať kvalitné nové prvky a celzačiatkom septembra. „Riešili sme sakovú revitalizáciu až za 61 000 eur.
motnú investíciu, zmluvnú časť, ako aj
Návrh na združenie finančných
možnosť podpory financovania. Naša
prostriedkov schválili poslanci na osmestská časť podporí túto aktivitu
tatnom zasadnutí miestneho zastupisumou vo výške 21 000 eur, hlavné
teľstva. „Vzhľadom na to, že finančné
mesto poskytne 40 000 eur, zdruprostriedky, ktoré na tento účel riešil
žené prostriedky spolu tvoria sumu
aj mestský poslanec Igor Polakovič,
61 000 eur,“ hovorí prednostka.
neboli k dispozícii zo štandardných
Hlavné mesto nakoniec pripustilo
dotačných schém, hľadali sme iné
realizáciu ihriska do 30. júna 2021.
cesty. Našim cieľom je transparentNaša mestská časť sa však zaviazala,
nosť procesu a nedosiahnutie stavu Ihrisko na Malokarpatskom námestí prejde výraznou re- že ihrisko dokončí k dátumu 30. apríl
konštrukciou.
rizika,“ predostrel plán starosta Lukáš
2021. Peniaze na našom účte pribudBaňacký.
podala firma, ktorá sa špecializuje na
nú do 31. decembra tohto roku, čo je
Z časti pôjde o atypické riešenie, kde sa výrobu nerezových prvkov a tunel kon- však podmienené ukončením verejného
pre detský tunel v umelom kopci využijú štrukcie dodá zdarma. Ihrisko tak dosta- obstarávania.
súčasné betónové valce. Pomocnú ruku ne bezpečný povrch a nové herné prvky.
Marína Gorghetto

Mesto zaplatí aj premenu Vrančovičovej ulice

Suma 40 000 eur ide z poslaneckej priority mestského poslanca Igora Polakoviča. „Aj napriek ťažkej ekonomickej situácii
sa snažíme napĺňať program, ktorý v komunálnych voľbách pred dvoma rokmi podporili Lamačania. Ako rodičia malých detí
vieme, aké sú pre kvalitnejší život v meste ihriská a športoviská dôležité. Ide o novonastolený trend, kedy mesto a mestská časť
spolupracujú na projektoch, ktoré zlepšujú kvalitu života v našej mestskej časti. V minulom roku sme tak mohli rekonštruovať telocvične v základnej škole, mesto sa tiež ide pustiť do projektu architektonickej premeny Vrančovičovej ulice, ako aj do projektu
rezidenčnej garáže pre stovku áut na Studenohorskej či výsadbu aleje na Podháji. Participácia obyvateľov bude samozrejmosťou.
V tomto roku tiež od mesta dostali grant naši futbalisti vďaka čomu vzniká v areáli FK Lamač nová tréningová plocha. Sme jedno
mesto a nie je nič dôležitejšie, ako spolupracovať na takýchto zmysluplných projektoch. Som rád, že sa to darí hlavne na úrovni
zastupiteľstiev,” povedal Igor Polakovič.

Jack London: Šarlátový mor

KNIHA MESIACA

V Miestnej knižnici Lamač v novembri
pribudla táto nezvyčajná kniha od Jacka
Londona. Ten sa preslávilskvelými románmi ako Biely tesák či Tulák po hviezdach,
na sklonku svojho života napísal aj toto
nevšedné dielo. Postapokalyptický román
odohrávajúci sa v roku 2073. London túto
novelu napísal v roku 1910. Predpokladal,
že preľudnenie sveta so sebou prinesie aj
rozmach prenosných a smrtiacich ochorení. Čaká na vás príbeh muža, ktorý ako
jediný prežil šarlátový mor, ktorý pred
rokmi vyhubil takmer celé ľudstvo. Práve
tento muž rozpráva chlapcom o vzniku
zvláštnej choroby, ktorú najprv každý ignoroval, ako štáty zamlčiavali informácie

o jej šírení, ako ju priniesli najmä ľudia
presúvajúci sa prostredníctvom leteckej
dopravy. Mala dlhší inkubačný čas a keď sa
prejavila, zomrel na ňu každý, liek neexistoval. Z diela podľa recenzie uverejnenej
v Denníku SME vanie pachuť beznádeje,
ľudskosť a civilizovanosť sa zo sveta
vytratila a zostala len tá najprimárnejšia
potreba – prežiť za každú cenu. V kontexte súčasnej situácie vás pri čítaní tohto
diela zamrazí. Využite tieto sychravé dni
a ťaživú pandemickú situáciu na objednávku kníh z pohodlia domova prostredníctvom online katalógu. Nájdete ho na:
https://www.kniznica.lamac.sk/
(mag)
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Aj Vianoce môžu byť ohľaduplné
VIANOCE
k životnému prostrediu

ianoce bez vianočného stromčeka si vie predstaviť málokto.
Ako to však urobiť tak, aby ste
pritom narobili čo najmenej eko škody?
Ak už máte doma umelý stromček, určite ho využite a nekupujte nový, trendovejší. Ak doma žiaden stromček nemáte
a naozaj po ňom veľmi túžite, tak vymeňte živý rezaný neekologický stromček za
jednu z týchto možností:
Q Stromček v črepníku
Q Prenajmite si stromček v črepníku
v Bratislave, viac informácií na stránke
https://zivy.sk/
Q Vykúzlite stromček len z vetvičiek
Q Vyrobte si ho z akéhokoľvek
zbytkového materiálu
Zero waste darčeky
Odporúčam prediskutovať s rodinou,
o čom sú pravé Vianoce, aké darčeky sú
prijateľné a aj aké množstvo, aby sme sa
vyhli zbytočným sklamaniam a nepríjemným prekvapeniam pri odbaľovaní
darčekov. Vhodné sú napríklad poukážky
na masáž, nákup v obľúbenom bezobalovom obchodíku, divadlo, kino, výlet či
pobyt. Ak sa už rozhodnete pre klasické
darčeky, určite siahnite po užitočných
a kvalitných veciach, ktoré vám dlho
vydržia. Ideálne vyrobených z čo najlokálnejších prírodných materiálov. To isté

Fototext: Na balenie darčekov môžete využiť hocijaký papier. Foto: Freepik.com

platí aj o hračkách. Alebo sa zamyslite
nad second handom či pátrajte na Bazoši. Aj tam sa totiž dajú nájsť krásne kúsky
oblečenia a iných zaujímavých vecičiek.
Balenie darčekov
Ak skutočne potrebujete zabaliť nejaký
darček, určite nemusíte kupovať hneď
nový baliaci papier či tašku. Využite to,
čo už doma máte. Či už je to starší baliaci
papier, taška, krabica, zbytkové materiály – noviny, látky, papiere, vrecúška.
Fantázii sa medze nekladú. Veľa skvelých
nápadov nájdete na internete.

Jedlo
Na Vianoce sa nám žalúdok niekoľkokrát nezväčší, a tak myslíte na to aj
pri plánovaní potravinového nákupu.
Nakupujte, varte, pečte a jedzte s rozumom a vždy len toľko, koľko skutočne
potrebujete.
Nezabúdajte však na skutočný význam
týchto čarovných sviatkov. Stretnúť sa
v kruhu rodiny a priateľov, stráviť spolu
pokojné chvíle radosti, osláviť narodenie
Ježiška a popritom všetkom zbytočne
nevytvárať záplavu zbytočného odpadu.
Stop konzumu a plytvaniu.
Andrea Neumeisterová

Susedský advent spojí šesť mestských častí

V

yzerá to tak, že sa tento rok
na námestí ani pri varení kapustnice spolu nestretneme.
Čaro Vianoc si však pandémiou vziať
nenecháme, ťažké časy nás totiž
spájajú. Dôkazom je aj kultúrno-spoločenský projekt šiestich mestských
častí štvrtého bratislavského okresu.
Bratislava Tourist Board (BTB) na
podnet mestskej časti Dúbravka
a v spolupráci s Devínskou Novou
Vsou, Devínom, Karlovou Vsou, Lamačom a Záhorskou Bystricou vytvoČaká na vás aj Ľudová hudba Nebantuj.
rila jedinečný Susedský advent.
Jednotlivé mestské časti predstavia
„Cieľom je podporiť kultúru, priniesť
spoločný pozdrav a predvianočnú atmosfé- svoje domáce projekty, kultúru i tradície
ru k ľuďom. Keď ľudia nemôžu za kultúrou, a prostredníctvom online priestoru či
umelci prídu za nimi,“ hovorí Ľubomír Na- príspevkov v televízii sa o ne podelia
vrátil, vedúci oddelenia kultúry v Dúbravke. s okolitými susedmi a ostatnými Brati-
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slavčanmi. Projekt nadviaže na celoročnú tému objavovania Bratislavy
– Turistom vo vlastnom meste.
Nakrúcanie jednotlivých kultúrnych
vystúpení sa rozbehlo počas novembra v Dome kultúry Dúbravka prostredníctvom Dúbravskej televízie.
Lamač bude reprezentovať Ľudová
hudba Nebantuj, deti z materskej
školy na Heyrovského ulici a z cirkevnej materskej školy sv. Filipa Neriho,
Skupinka Škrupinka, Skupina Škrupina, Farský spevácky mládežnícky zbor
a Mária Čačíková.
Vysielanie Susedského adventu sledujte od 1. decembra prostredníctvom
Dúbravskej televízie a hľadajte na webe
www.dubravskatv.sk.
(mag)

Š

V

Šach: Trúfnete si hrať
s počítačom?

iete o tom, že medzi športy
sa ráta aj šach? Priamo u nás
v Lamači má dokonca sídlo
Bratislavská
šachová
akadémia,
ktorá organizuje turnaje, tábory
a aktívne v nás zapaľuje lásku k tejto
hre už od detstva. Možno ste aj vy
v karanténe pozerali úspešný seriál
Dámsky gambit na Netflixe a šachovnica vás začala lákať. Do jej tajov vás
vo svojom článku zasvätí priamo
predseda akadémie Michal Vrba.
Koľko možných situácií dokáže vzniknúť na šachovnici po štyridsiatom ťahu?
Na začiatku partie biely dokáže vykonať
iba dvadsať možných ťahov. Po odpovedi čierneho, hneď v druhom ťahu, môže
nastať až štyristo rôznych pozícií. A po
treťom ťahu sa dostávame na 8 902 možných kombinácií.
V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia predpovedali s nástupom
počítačov šachovej hre zánik. V roku
1996 zasadol legendárny majster sveta,
Garry Kasparov proti ultravýkonnému
počítaču IBM a vyhral pomerom 4:2!
V odvetnom zápase v roku 1997 utrpel

ŠPORT

Michal Vrba s mamou počas jedného z turnajov.

porážku 3,5:2,5. Od tejto chvíle sa ľudia
prestali porovnávať s počítačmi. Nemalo
to význam.
Dnes, akákoľvek šachová aplikácia vo
vrecku vášho mobilného telefónu dokáže poraziť hoc aj majstra sveta. Ozaj,
vedeli ste, že aj Slovensko má majstra
sveta v šachu? V roku 2018 sa ním stal
Viktor Gažík, ktorý vyhral majstrovstvá
sveta v šachu do 18 rokov.
Žijeme ťažké časy. Tešili sme
sa, že v decembri usporiadame v Lamači siedmy ročník
Mikulášskeho šachového turnaja. Nebude to možné. Tak,
ako aj ostatné športové kluby,
naše “offline” aktivity sme
museli pozastaviť. Je to veľká
škoda, lebo deti dnes nemôžu pomaly ani vybehnúť na
ihrisko a zakopať si do lopty.

Čo sa dalo, presunuli sme do online
prostredia. Tréningy, turnaje, vlastne
všetko. Pri šachu je to možné. Ale nie
dlhodobo udržateľné. Deti, a nielen zo
šachovej akadémie, sa potrebujú stretávať. Rovnako ako pinpongisti, karatisti či
fotoklubisti. Potrebujú nadväzovať vzťahy, kamarátstva a po peknej partii alebo
zápase si podať ruky.
Verím, že čoskoro to bude opäť možné.
Šach je napriek svojej konečnosti nekonečný. Len po štyridsiatom ťahu môže
vzniknúť viac pozícií, ako je atómov vo
vesmíre. Matematicky vyjadrené číslom
10120.
Dávajte na seba pozor, aby sme sa
mohli opäť osobne stretnúť pri tom, čo
máme radi.
Michal Vrba
Predseda Bratislavskej šachovej akadémie

V dennom letnom tábore sa rozhodne nehral len šach
Bratislavská šachová akadémia zorganizovala v lete už tretí ročník denného letného tábora. Nenechajte sa však pomýliť! Okrem šachu si deti mali možnosť vyskúšať
aj množstvo rôznych športov a aktivít. Počas dňa si mohli premerať svoje sily v behu,
prekážkových dráhach alebo štafete. Zorganizovali sme turnaje vo futbale, basketbale a frisbee. Počas celého týždňa deti naberali a zdokonaľovali svoje schopnosti
v tenise, stolnom tenise a karate, aby sa mohli na konci týždňa predviesť na veľkej
súťaži. Súťažilo sa samozrejme počas celého týždňa, a to v aktivitách ako pexeso,
kameň papier nožnice, dáma, či už spomínaný šach. Počas teplých dní sme navštevovali aj lamačské kúpalisko. Špeciálny bod programu bol skauting, vďaka ktorému
sa naučili množstvo zaujímavých vecí o prírode alebo formou logických hádanok.
Tábor dopadol na výbornú. Veľké poďakovanie patrí ZŠ Malokarpatské námestie 1,
Mestskej časti Bratislava-Lamač, ako aj skvelým kuchárkam v škole. Táborom deti sprevádzali vedúci Taja, Michal, Aleka, no svoje
prvé skúsenosti prišli nabrať aj Šimon a Janka. Vidíme sa o rok!
Za vedúcich, Aleka Varholáková

11

Dôležité kontakty
Dispečing Lamač
0948/337 317 | dispecing@lamac.sk
Nahlasovanie mimoriadnych udalostí
mimo úradných hodín klientskeho centra,
zimná údržba poruchy a havárie v objektoch
vo vlastníctve a v správe mestskej časti, poškodenia majetku vo vlastníctve a v správe
mestskej časti, poškodenia miestnych komunikácií III. a IV. tr. v správe mestskej časti

Základná škola, Malokarpatské námestie 1
02/64 78 06 40 | info@skolalamac.sk

Dispečing BratisIava
0902/985 887 | dispecing@bratislava.sk
Nahlasovanie mimoriadnych udalostí, nonstop správa a údržba miestnych komunikácií
I. a II. tr. (Lamačská, Hodonínska, Vrančovičova, Cesta na Klanec, Podháj, Pod Násypom
- časť, Lediny - časť, Borinská - časť)

Klientske centrum
Úradné hodiny
• podateľňa, overovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu, pokladňa,
parkovanie, informácie
Pondelok 8:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 14:30
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 14:30
Piatok 8:00 – 14:30

Senior linka
0951/277 384
Sociálne poradenstvo v čase úradných
hodín klientskeho centra, domáca opatrovateľská služba a dovoz obedov, posudzovanie odkázanosti na sociálne služby,
konzultácie o možnostiach sociálnej
a finančnej pomoci občanom
Materská škola, Heyrovského 4
02/64 360 389 | heyrovskeho@dietkykvietky.sk
Elokované pracovisko: Malokarpatské
námestie 6
02/64 282 527 | malokarpatskenam@
dietkykvietky.sk

Mestská policía Bratislava
159
Expozitúra BA IV, Saratovská 34
02/645 34 351
Oznamovanie konzumácie alkoholu

Dôležité informácie

Miestny úrad a stavebný úrad
Konzultačné hodiny
•poskytovanie konzultácií odbornými
zamestnancami útvarov
Pondelok 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Streda 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00

a iných návykových látok na verejnosti,
hlásenie strát a nálezov (peňaženky,
doklady, iné veci), podnety na riešenie
priestupkov proti verejnému poriadku
Okrskári MsP Bratislava
Ing. Jozef Udič – 0911/921 702
Ing. Michal Matula – 0902/921 714
Klientske centrum Lamač
Malokarpatské námestie 9
02/647 80 065
klientskecentrum@lamac.sk
Centrum sociálnych služieb Lamač
Malokarpatské námestie 2
02/326 00 411
socialne@lamac.sk
Miestna knižnica Lamač
Heyrovského 2
02/647 89 737
•on line katalóg: www.kniznica.lamac.sk
Pondelok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
Utorok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Streda 10:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
Štvrtok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 14:30
Piatok 10:00 - 11:30 a 12:30 - 14:30

Hľadá sa nájomca pre športovú halu

Mestská časť Bratislava – Lamač ako vlastník budovy Športová hala Lamač, ulica Na barine 15, Bratislava, ponúka záujemcom o nájom športovej haly možnosť
absolvovať obhliadku tejto budovy a predložiť informatívny zámer využitia tejto
haly v oblasti rozvoja športových a telovýchovných aktivít v Lamači do termínu
31. január 2021. Zámerom vlastníka je využiť informácie (potenciálne využitie haly)
získané kontaktom s potenciálnymi záujemcami ako jeden zo zdrojov prípravy zadania obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom športovej haly v priebehu
roka 2021. Pre bližšie informácie sme vám k dispozícii na vca@lamac.sk

Riadková inzercia
Q Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Q Zubná ambulancia na Stromovej ulici 16 na Kramároch prijíma nových pacientov.
Kontakt: 0905/662 407
Q Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy.
Kontakt:0905/222 966
Q Vodoinštalácie a údržba – Ján Polák. Kontakt: 0905/627 321
Q Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk - Radoslav Osuský. Kontakt:0911/128 116
Q Predám pascu na líšky. Kontakt: 0949/282 417
Q Nevyhadzujte knihy, darujte ich nám. Kontakt: 0907/701 786
Q Mladá lamačská rodina si hľadá väčšie bývanie - kúpime 4-izbový byt alebo
domček/ pozemok za prijateľnú cenu. Kontakt: Jana: 0903/574 065
Q Dám do prenájmu garáž v bytovom dome v Lamači na Ceste na Klanec 42.
Kontakt: 0949/178 100
Q Hľadám učiteľa/ku klavíra. Kontakt: 0907/279 618
Q Servis a oprava PC v Lamači. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730
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