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Búranie Rázsoch podľa plánu
nie, ktorý bol stanovený na 10,7 milióna
eur. Pred nami je teraz podľa P. Pellegri
niho druhá fáza. „V máji minulého roka
sa spustili procesy výberu toho, kto by
nám budovu a celé medicinálne pláno
vanie naprojektoval. Musí ísť o renomo
vané firmy. Som rád, že sme dostali viac
ako osem ponúk, ktoré sa momentálne
vyhodnocujú. Ak všetko dobre pôjde
a nebudeme svedkami nejakého úče
lového namietania a komplikovania si
celého procesu, tak by mohli byť vyhod
notené ponuky k dispozícii 14. februára.
Podpis zmluvy s tým, ktorý by nám celú
nemocnicu naprojektoval, by mohol byť
17. apríla tohto roku,“ odhalil konkrétne
dátumy. Špičková koncová nemocnica
národného typu sa bude na úvod pro
jektovať na veľkosť 650 lôžok s tým, že
základná komunikácia bude nadimen
zovaná tak, aby bolo kedykoľvek možné
dostavať ďalšie pavilóny až v objeme 500
lôžok.

Pohľad na areál Rázsoch z dronu, foto MZ SR

S

ročníkXXII.
XXI.
ročník

kelet nemocnice na Rázsochách
je takmer zbúraný. Uviedol to
premiér Peter Pellegrini počas januárového kontrolného dňa na mieste, kde v blízkej budúcnosti vyrastie
moderná národná nemocnica. Spolu s ním sa prišli na búracie práce na
stavenisku pozrieť aj odborníci z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky a starosta Lamača Lukáš Baňacký.
„Naposledy sme sa tu stretli, keď sme
začali proces búrania. Aj vtedy zaznie
vali hlasy, že či nejde opäť len o gesto.
Či nejde len o nejaké teátro a zas sa
tu tridsať rokov nič nebude diať. Toto
chcem absolútne vyvrátiť, lebo som sa
osobne presvedčil, že búracie práce
pokračujú aj v týchto dňoch v súlade
s harmonogramom,“ povedal Peter Pel
legrini. Z pôvodných desiatich staveb
ných objektov sa už demoluje posledný,

najväčší blok, ktorý je dnes zlikvidovaný
na sedemdesiat percent. Spoločnosť,
ktorá vykonáva búracie práce potvr
dila, že v priebehu februára definitívne
zbúra aj posledný skelet starej budovy.
Potom bude nasledovať čistenie celého
terénu, vyrovnanie sa so základovými
doskami a územie sa bude pripravovať
ako stavenisko budúcej nemocnice. „Je
tu nasadené obrovské množstvo ťažkej
techniky a personálu. Som veľmi rád, že
práce sú vykonávané od skorých ran
ných hodín až do neskorého večera, ešte
aj za tmy. Každý chce dosiahnuť termíny,
ku ktorým sa zaviazal.“
Dobrou správou je aj úspešná recyklá
cia a triedenie odpadu na betónovú suť,
železo a ďalšie suroviny, ktoré sa darí spe
ňažiť. Podarilo sa totiž uzavrieť kontrakt
na odpredaj betónovej sutiny za trhové
ceny tak, že sa štátu vrátia státisíce eur,
ktoré znížia celý rozpočet na demolova

Zbavili sme sa tridsaťročnej
záťaže
Predseda vlády vyzdvihol aj úlohu
Lamača a jeho predstaviteľov. Bez
dohody s našou mestskou časťou by
totiž celý projekt napredoval podstatne
ťažšie. Z vývoja na Rázsochách má radosť
aj náš starosta Lukáš Baňacký. „Trid
saťročná záťaž, ktorá blokovala 80 až
140-hektárové územie v našom okolí sa
stáva minulosťou. Ministerstvo zdravot
níctva tomu venovalo dlhé roky práce,
no vo verejnom sektore procesy fungujú
podľa určitých pravidiel a nie sú také
rýchle ako v súkromnom sektore. Je to
daň za transparentnosť, ktorá nás často
frustruje a občas sa preto zdá, že nie
ktoré veci fungujú neefektívne. No nie je
to tak,“ povedal počas krátkeho brífingu
novinárom.
Pokračovanie na 2. strane

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač sa uskutoční 19. 3. 2020 o 10.00 h.
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Dokončenie z 1. strany

„My dnes stojíme na mieste, ktoré by o
niekoľko rokov malo znamenať to najlepšie,

čo verejné zdravotníctvo bude na území
Slovenskej republiky poskytovať. Rád by
som z pozície starostu Lamača deklaroval
maximálnu podporu projektu na Ráz
sochách. Keď sa spojili sily, za posledné
dva roky sa zmenilo to, čo nás kvárilo
predchádzajúce desaťročia. Ideme ďalej.
Naša podpora, nech už by tu bola akákoľ
vek vláda, bude jednoznačne v prospech
projektu a ja verím, že profesionálna
schopnosť spolupracovať zvíťazí a týmto
budeme aj vzorom pre celé Slovensko,“
dodal Lukáš Baňacký.

Marína Gorghetto

Rozpočet na rok 2020 je schválený
Kľúčovým bodom januárového zasad
nutia miestneho zastupiteľstva bolo
schválenie rozpočtu našej mestskej časti
na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 –
2022. Jeho prioritou je nadstavba Zák
ladnej školy na Malokarpatskom námestí.
„Tohtoročný rozpočet sa nám podarilo
odsúhlasiť na januárovom zasadnutí
zastupiteľstva vďaka zapracovaniu desia
tok pripomienok k pôvodnému návrhu.
Celý proces sa predĺžil aj pre zmenu kapi
tol, sú prehľadnejšie hlavne vo výdavko
vej časti rozpočtu, kde bolo potrebných
viac administratívnych úkonov. Po spl
není zákonných povinností tak máme
schválený rozpočet, ktorý ráta s najväč
šou investíciou za posledné roky do nad
stavby budovy školy. Verím, že na ňu zís
kame väčšinu prostriedkov z európskych
fondov,“ vysvetľuje vicestarostka Lamača

Petronela Klačanská. Ďalšou investí
ciou je podľa nej sprevádzkovanie novej
škôlky na Boroch, ale aj podpora peda
gogických zamestnancov na ich vzdelá
vanie a školenia. V rozpočte sú zahrnuté
výdavky na všetky nevyhnutné investície,
ale napríklad aj navýšené výdavky v rámci
sociálnych príspevkov, na strategické
dokumenty, vďaka ktorým sa koncepčne
bude môcť Lamač zlepšovať v oblasti sta
rostlivosti o verejné priestory, zeleň, ale
aj chodníky a komunikácie. „Bohužiaľ po
zmene zákonov pociťujeme nedostatok
financií na kompetencie, ktoré štát na
obce preniesol, alebo inými zákonmi roz
počet negatívne ovplyvnil, bez navýšenia
prostriedkov, a preto je náročné uspoko
jiť všetky naše predstavy k úplnej spokoj
nosti na všetkých stranách,“ dodáva. Oča
kávaný výsledok hospodárenia je 1087 eur

ráta sa aj s použitím rezervného fondu vo
výške 308 020 eur. „Rozpočet je korektný,
prebytkový, v súlade so zákonom. Za mňa
je návrh zostavený v poriadku a odporú
čam ho schváliť,“ povedal tesne pred hla
sovaním kontrolór mestskej časti Andrej
Bachár. „Prijatý rozpočet mestskej časti
na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až
2022 je kľúčovým dokumentom na plne
nie programových priorít a zámerov.
Jeho príprava bola dlhá a podoba, v akej
sme ho predložili na zasadnutie miest
neho zastupiteľstva je výsledkom zohľad
nenia požiadaviek poslancov a klubov. Pre
nás je dôležité, že schválením rozpočtu
môžeme začať práce na dôležitých pro
jektoch pre Lamač,“ neskrýval po hlaso
vaní spokojnosť starosta Lukáš Baňacký.


Marína Gorghetto

V máji nová ambulancia lekára
Lamačania dlhodobo volajú po ďal
šom všeobecnom lekárovi priamo
v našej mestskej časti. Ten by sa mal
stať realitou už čoskoro. Dobrú správu
prináša starosta Lukáš Baňacký. Kontak
tovanie viacerých atestovaných leká
rov v odbore všeobecného lekárstva
prinieslo podľa jeho slov svoje ovocie
a od mája tohto roku by mala byť oby
vateľom k dispozícii nová ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých

v budove zdravotného strediska na
Malokarpatskom námestí .
Služby všeobecného lekára by mali
byť rozšírené aj o zdravotnícku posud
kovú činnosť pre občanov vyžadujú
cich posúdenie odkázanosti na sociálne
služby, ktorú doposiaľ naša mestská
časť zabezpečovala prostredníctvom
úradu v Karlovej Vsi. Ďalšou dobrou
správou je zabezpečenie návštevnej
zdravotnej starostlivosti pre klientov
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Domova seniorov Na barine. ,,Som rád,
že dokážeme pomôcť našim seniorom,
z ktorých pre mnohých je veľmi náročné
presúvať sa za základnou zdravotnou
starostlivosťou do ambulancie v zdra
votnom stredisku. Spravíme všetko
pre to, aby služba začala fungovať už
v najbližších dňoch. Sľúbil som to týmto
ľuďom krátko po nastúpení do funkcie
starostu,“ povedal Lukáš Baňacký.
(mag)
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Lamač má štyri nové kamery
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ezpečnosť v Lamači je témou,
ktorá zaujíma väčšinu obyvateľov. Pocit bezpečia je totiž
pre človeka kľúčový. Dobrou správou je preto osadenie nových kamier v našej mestskej časti. Postupne by však mali pribudnúť ďalšie
prvky, ktoré by bezpečnosť podporili ešte viac.
Koncom minulého roka pribudli
v Lamači štyri nové kamery. „Mestská
časť zrealizovala v priebehu
decembra 2019 pripravo
vaný projekt ďalšieho rozší
renia kamerového systému,
na ktorý získala časť finanč
ných prostriedkov z dotá
cie Ministerstva vnútra SR
v oblasti prevencie krimi
nality,“ hovorí zamestnanec
referátu správy majetku
a verejného poriadku Miro
slav Jesenský. Montáž sa
uskutočnila na miestach,
ktoré boli zaradené medzi
priority v rámci dokumentu,
týkajúceho sa postupného
rozširovania kamerového systému na
území mestskej časti Bratislava-Lamač.
Po vytypovaní a preverení prepojenia
kamier na optickú sieť boli vybrané
štyri lokality pre ich umiestnenie. Nové
kamery môžete nájsť na budove miest
neho úradu smerom k ulici Podháj,
na budove Domu služieb smerom na
verejné parkovisko, na budove zdra
votného strediska smerom na Malokar

SAMOSPRÁVA

patské námestie a na základe podne
tov z komisie bezpečnosti, verejného
poriadku a sociálnych vecí bola vybraná
lokalita medzi obytnými domami na
Bakošovej ulici.
Miestny poslanec Stanislav Babic
je predsedom komisie bezpečnosti,
verejného poriadku a sociálnych vecí.
„Komisia prerokováva problematiku
bezpečnosti v Lamači systematicky. Je
potešujúce, že mesto posilňuje stavy
policajtov a preškoľuje ich. Čoraz

prehrá a môže tak lepšie reagovať.”
Kamery však neslúžia iba ako prevencia,
na odhaľovanie a dokazovanie priestup
kov či trestných činov. “Čoraz viac sa
používajú aj na monitoring dopravy.
Novinkou je možnosť získavať cenné
dáta o počte vozidiel, o tranzite a opti
malizovať svetelne riadené križovatky,“
informuje o novinkách poslanec, ktorý
je aj podpredsedom mestskej komisie
pre ochranu verejného poriadku ako aj
dopravnej komisie.
Bezpečnosti v našom meste by
podľa neho mala v budúcnosti
pomôcť aj dlhoočakávaná moder
nizácia pouličného osvetlenia.
Po nej bude možné na stožiare
inštalovať rôzne smart zariade
nia, jednoduchšia bude aj inšta
lácie kamier. „Kamery potrebujú
nielen elektrinu, ale aj pripojenie
na optickú dátovú sieť. Dnešné
kamery majú obrovské rozlíše
nie, čo znamená množstvo pre
nesených dát do serverovne, kde
sa zábery po zákonom povolenú
lehotu zálohujú,“ vysvetľuje.

dôležitejším bezpečnostným prvkom
je kamerový systém. Prioritne pokrý
vame kľúčové oblasti, cesty vedúce
z Lamača a miesta, kde zaznamená
vame častejšie incidenty. Aj preto je
dôležité, aby občania neodkladne
podávali podnety miestnemu úradu, “
nabáda Babic Lamačanov. Práve pod
nety od ľudí totiž pomohli vyriešiť
mnohé skutky, sú preto mimoriadne
dôležité.

Situácii s indivíduami
pomôže sociálny pracovník

Kamery a inteligentné
pouličné osvetlenie
Na území našej mestskej časti je podľa
mestského poslanca Igora Polakoviča
vyše desať kamier. Po celom meste je
rozmiestnených 270 kamier rôzneho
účelu, veku a kvality. Cieľom mesta je ich
počet zdvojnásobiť, na čo sa aj vyčleňujú
financie. Rovnako je potrebné vybudo
vať nové moderné dohľadové centrum.
„Hlavné mesto ide tento rok testovať
software na detekciu podozrivého sprá
vania. Keďže nie je v ľudských silách sle
dovať naraz všetky kamery, softvér auto
maticky upozorňuje na možný problém.
Operátor si situáciu priblíži, spätne
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Lamačanov už niekoľko rokov výrazne
trápi aj výskyt neprispôsobivých indivíduí
pred Tescom, ktoré pijú alkohol, vykrikujú
a vulgárne nadávajú. Podľa Babica zásahy
polície túto situáciu nevyriešia. „Sociálna a
komunitná práca bola v Lamači zanedbá
vaná. V súčasnosti rokujeme s OZ Mlá
dež ulice, kvôli sociálnemu pracovníkovi,
ktorý by pôsobil v našej mestskej časti.
Veríme, že aj s týmito ľuďmi sa dá ešte pra
covať a že správnym prístupom zlepšíme
situáciu v okolí námestia i životy Lamača
nov. Sociálna a komunitná práca má vplyv
aj na bezpečnosť a verejný poriadok.“ Na
prácu sociálneho pracovníka sa spolieha
aj Igor Polakovič. „Človeku so psychiatric
kou diagnózou alebo alkoholikovi treba
skôr pomôcť s liečením, ako ho neustále
riešiť priestupkovo. Okrem toho, často
ide o osoby, ktoré pokuta či častá kon
trola dokladov nijako nemotivuje meniť
svoje správanie. Preto je skvelé, že sa nie
len mesto, ale aj naša mestská časť púšťa
do terénnej sociálnej práce,“ teší sa.

Marína Gorghetto
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Školy, škôlky, ale aj
SAMOSPRÁVA
športoviská a stravovanie
Predstavujeme oddelenia miestneho úradu

A

„

genda školstva v rámci organizačnej štruktúry miestneho úradu má presah v podstate na tri
referáty, a to – referát prevádzky škôl,
školských a predškolských zariadení,
referát správy športovísk a detských ihrísk a spoločné stravovanie,“ vysvetľuje
Ing. Diana Szuttorová, vedúca Oddelenia
ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva.
Aká je náplň práce týchto referátov?
Referát prevádzky škôl, školských
a predškolských zariadení zabezpečuje
predovšetkým úlohy mestskej časti ako
zriaďovateľa základnej školy a školských
zariadení (MŠ, ŠJ), zabezpečuje schvaľo
vanie povinne predkladaných materiálov
ZŠ a MŠ na zasadnutí miestneho zastupi
teľstva, utvára podmienky pre činnosť rady
školy, zabezpečuje administratívne úko
ny súvisiace s voľbou riaditeľov ZŠ a MŠ,
spolupracuje so Spoločným školským
úradom, zabezpečuje aj rôzne adminis
tratívne a metodické činnosti súvisiace
s činnosťou školy a školských zariadení,
vykonáva výkazníctvo, poskytuje štatistic
ké údaje, spolupracuje na príprave návrhov
všeobecne záväzných nariadení mestskej
časti, zriaďovacích listín, štatútov, smerníc
a stanovísk na úseku svojej agendy.
Hlavnou činnosťou Referátu správy
športovísk a detských ihrísk je správa a
údržba detských ihrísk, udržiavanie čisto
ty a poriadku v objektoch detských ihrísk
a športovísk a kontrola dodržiavania pre
vádzkového poriadku.
Referát Spoločné stravovanie zabezpe
čuje stravu pre deti navštevujúce MŠ a ZŠ.
V našich prevádzkach sa pripravuje jedlo
aj pre dôchodcov, zamestnancov MÚ,
zamestnancov ZŠ a MŠ, pre pracovníkov
Zdravotného strediska v Lamači a pre Súk
romnú základnú školu s materskou školou
Marie Montessori.
MČ Lamač je zriaďovateľom jednej Ma
terskej školy, Heyrovského 4 s elokovaným
pracoviskom, Malokarpatské námestie 6 a
jednej Základnej školy, Malokarpatské ná
mestie 1, súčasťou ktorej je jeden Školský

klub detí. MČ zároveň prevádzkuje aj tri za
riadenia školského stravovania pri ZŠ a MŠ.
Čo sa podarilo splniť z plánovaných
úloh v roku 2019?
„Podarilo sa nám zrekonštruovať dva
priestory pôvodných šatní v ZŠ, ktoré mali
v tomto školskom roku slúžiť ako dve nové
triedy,“ objasňuje D. Szuttorová. „Vzhľa
dom k počtu prijatých žiakov v školskom
roku 2019/2020 však bolo možné spojiť
niektoré triedy, čo znamenalo, že škola si
kapacitne tento rok vystačila s pôvodnými
priestormi, určenými na vyučovanie. V da
ných priestoroch sa však v letných mesia
coch uskutočnili stavebné práce, resp. ur
čené priestory boli technicky prispôsobené
tomu, aby v prípade potreby škola do tých
to priestorov umiestnila ďalšie triedy urče
né na vyučovanie žiakov ZŠ v budúcnosti.“
Koncom roka 2019 sa zrealizovala rekonštrukcia hlavných rozvodov vody
v MŠ Heyrovského 4. Vodovodné potru
bie bolo dlhé roky v havarijnom stave. Vy
menili sa všetky ležaté rozvody ako aj hlav
ný prívod vody do objektu budovy MŠ, čím
sa definitívne zabezpečila bezproblémová
prevádzka vodovodu v objekte.
„V priebehu roka 2019 boli schválené
všeobecné záväzné nariadenia, ktoré fi
nančne upravujú chod školských a pred
školských zariadení v správe MČ. Prija
tím VZN č.3/2019 sa aktualizovala výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v MŠ, v ŠKD a zariadeniach školského
stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pô
sobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač,“
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vysvetľuje D. Szuttorová. Vlani sa taktiež
začalo s poskytovaním dotácie na výchovu
k stravovacím návykom vo výške 1,20 € aj
na každého žiaka ZŠ a dieťa v poslednom
ročníku MŠ na zabezpečenie obeda. Po
skytovanie uvedenej dotácie z MPSVaR si
vyžadovalo zavedenie dodatočnej kontro
ly zo strany pracovníkov ŠJ pre potreby evi
dencie. MČ zakúpila počítačový program,
ktorý prevádzke ŠJ uľahčuje evidenciu pre
potreby úhrad platieb rodičov na stravnom
a vyúčtovanie dotácie.
Prijatím nového VZN č.5/2019 sa ďalej
upravila výška finančných prostriedkov ur
čených na mzdy a prevádzku v materskej
škole, školskom klube detí a zariadení škol
ského stravovania v zriaďovateľskej pôsob
nosti mestskej časti, pretože predchádza
júca suma už dlhodobo nebola v súlade
so skutočne vynaloženými finančnými
prostriedkami na jednotlivé školy a školské
zariadenia.
Ktoré úlohy a investície nás čakajú
v tomto roku?
„V prvom rade je to Projekt nadstavby
Základnej školy v Lamači,“ informuje D.
Szuttorová. „Momentálne sa uskutočňujú
zmeny a doplnky územného plánu Malo
karpatského námestia, ktoré boli výcho
diskovým faktorom pri riešení ZŠ. Máme za
sebou verejné prerokovanie. Momentál
ne sa začali práce na príprave projektovej
dokumentácie. Žiadosť musíme podať do
konca júna 2020, čo je aj termín na staveb
né povolenie. Z tohto dôvodu sme práce
na príprave projektovej dokumentácie za
čali už v týchto dňoch. Pri tvorbe rozpočtu
sme zohľadnili aj potrebu vyčleniť finančné
prostriedky na spoluprácu zo strany našej
mestskej časti, a to vo výške viac ako 50
000 EUR.“ Presná hodnota celej zákazky
bude jasná po vypracovaní rozpočtov, kto
ré budú vychádzať z realizačnej projekto
vej dokumentácie.
Druhým výrazným míľnikom v roku
2020 by malo byť otvorenie novej MŠ Bory
v septembri. Koncom decembra minulého
roka sa uskutočnilo stretnutie so zástupca

S
mi investora, na ktorom boli prerokované
posledné otvorené body Zmluvy o budúcej
nájomnej zmluve. „V súvislosti s vybudova
ním MŠ Bory MČ priebežne zabezpečuje
analýzu tak procesnú ako aj časovú v záuj
me úspešného spustenia jej prevádzky. Zák
ladom celého projektu je projektová doku
mentácia. Od toho sa následne odvíja po
treba zariadenia MŠ príslušným mobiliárom
(určeným pre oddych a hru detí, vybavenie
šatní, potrebných priestorov pre zamest
nancov a pod.), ako aj zabezpečenie adek
vátneho personálneho obsadenia funkčnej
prevádzky, čo bude v zásade úlohou MČ,“
vysvetľuje D. Szuttorová. Mestská časť si
v tejto súvislosti urobila cenový prieskum
finančnej náročnosti vybavenia prevádzky
MŠ potrebným mobiliárom, vrátane odha
dovaných nákladov na zariadenie a techno
logické vybavenie školskej jedálne. Pretože
technologické vybavenie kuchyne zohráva
dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prípravy
a výdaja jedál deťom navštevujúcim pred
školské zariadenie, MČ konzultovala túto
problematiku aj s odbornou firmou. „Naše
oddelenie zároveň zmapovalo aj jednotlivé
kroky potrebné na zaradenie novej MŠ do
siete škôl a školských zariadení. Po schvá
lení rozpočtu MČ, a následnom schvá
lení Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
miestnym zastupiteľstvom je potrebné,
aby poslanci schválili uznesenie o návrhu
na zriadenie novej MŠ Bory. Vzhľadom na
časový harmonogram plánovaných úloh,
uvedený projekt vnímame ako veľkú výzvu,
na ktorú sa zároveň tešíme, pretože veríme,

SAMOSPRÁVA
n Oddelenie ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva má 21 zamestnancov
n Základná škola má dovedna 70 zamestnancov, z nich je 54 pedagogických, 13 nepe
dagogických zamestnancov a 3 na materskej dovolenke.
n Materská škola má 25 zamestnancov, 16 pedagogických a 9 nepedagogických
zamestnancov.
n V školskej jedálni na Malokarpatskom námestí máme 743 stravníkov, v MŠ na Hey
rovského 100 a v MŠ na Malokarpatskom námestí 121 stravníkov.
že otvorenie novej MŠ vhodným spôsobom
doplní potreby kapacity našej MŠ s ohľa
dom na novovznikajúcu obytnú štvrť v La
mači,“ dodáva D. Szuttorová.
Od 1. 1. 2020 nadobudol účinnosť nový
Zákon č. 371/2019 Z. z. – Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov, ktorý definuje nové bez
pečnostné požiadavky na detské ihriská
ako celok, stanovuje základné povinnosti
vlastníkov detských ihrísk a rovnako tak
upravuje nový systém kontroly. Príslušní
zamestnanci MČ v januári 2020 absolvovali
školenie na aplikáciu tohto zákona v pra
xi. Prioritou MČ je renovovať hracie prvky
v areáloch detských ihrísk pri MŠ a osádzať
nové, resp. doplňujúce dopadové plochy
na verejné detské ihriská.
Je tohtoročná kapacita MŠ dostačujúca?
Budova Materskej školy Heyrovského 4
má kapacitu 91 detí, rovnako aj budova na
Malokarpatskom nám. č. 6. Minulý rok sa
podarilo kapacitne pokryť všetky žiadosti
zákonných zástupcov, ktorých deti spĺňajú
podmienky prijatia a dovŕšili 3 roky k 31. 12.
2019. „Na základe stretnutia s riaditeľkou MŠ

Mgr. Barborou Liptákovou bol stanovený
predbežný termín prijímania prihlášok na
predprimárne vzdelávanie v Materskej škole
Heyrovského 4 v dňoch 23. 3. 2020 od 10.00
do 12.00 hod. (pondelok) a 24. 3. 2020 od
14.00 do 17.00 hod. (utorok). Po schválení
podmienok prijatia zriaďovateľom MŠ a Ra
dou MŠ bude definitívny termín podania pri
hlášok oznámený mesiac vopred na webo
vej stránke MŠ ako aj na vývesných tabuliach
v priestoroch MŠ,“ informuje D. Szuttorová.
Rodičov s deťmi by sme zároveň radi pozvali
na Deň otvorených dverí, ktorého termín
bude rovnako včas zverejnený.
„Touto cestou by som rada vyjadrila po
ďakovanie všetkým pracovníkom nášho
oddelenia, ktorí každý deň pracujú s plným
nasadením na zabezpečovaní potrebných
úloh. Veľká vďaka patrí pracovníčkam ŠJ,
ktoré napriek dlhodobému personálnemu
podstavu dokážu zabezpečiť plnohodnot
ný chod prevádzok školského stravovania.
V týchto dňoch sa uskutočňujú výberové
pohovory na obsadenie voľných pracov
ných pozícií do ŠJ, a tak verím, že sa nám
situáciu podarí stabilizovať,“ dodáva D.
Szuttorová.

Katarína Lepiešová

a mier“, účelové cvičenie a didaktické hry,
šarkaniádu, vianočné tvorivé dielne a burzu,
vyrobili sme 40 vtáčích búdok pre Lamač,
testovali sme prvákov v telesnej zdatnosti
a spolu s polročným vysvedčením dostanú
certifikáty, v rámci ŠKD sme sa chodili kor
čuľovať, mali sme výchovný koncert a fil
mové predstavenie. V celoslovenskom Tes
tovaní 5 sme dosiahli výsledky nad priemer
Slovenska - v matematike sme lepší o 14,7 %
a v slovenskom jazyku o 8,9 %.
V rámci polročnej klasifikácie máme so
samými jednotkami na I. stupni 150 žia
kov a na II. stupni 53 žiakov. Bohužiaľ, na II.
stupni máme aj 6 žiakov s nedostatočným
prospechom. Trom žiakom sme udelili

znížené známky zo správania, a to hlavne
za veľký počet neospravedlnených hodín.
Viacerým žiakom udelili triedni učitelia
pochvaly za prospech a správanie a oce
nenie Hviezdy školy. Tým, ktorí dosiahli
výborné výsledky, gratulujeme a tým, kto
rým sa nedarilo najlepšie a nie sú spokojní
so svojou prácou, držíme palce, aby nabrali
veľa síl a v druhom polroku sa zlepšili.
Ak sa chcete prísť pozrieť na našu prácu,
tak 7. apríla 2020 organizujeme Deň otvo
rených dverí. Budúcich prváčikov pozý
vame na zápis, ktorý plánujeme v dňoch 17.
a 18. apríla 2020. Tešíme sa na vás.

Alena Petáková, riaditeľka ZŠ

Malokarpatské námestie

Polrok je za nami
Škola v týchto dňoch zažíva polročné
bilancovanie .Žiaci majú za sebou množstvo
aktivít a súťaží, v ktorých dosiahli krásne
ocenenia. Naša žiačka získala 1. miesto
v celoslovenskom korešpondenčnom semi
nári z matematiky PIKOMAT, v rámci Brati
slavy získali naši žiaci 2. a 3. miesto v Tech
nickej olympiáde, ďalej 1. miesto v súťažnej
prehliadke projektov „Festival vody 2019“,
1. miesto v celoslovenskej animačnej súťaži
„Okná pre život“, 3. miesto v celoslovenskej
súťaži „Povedz drogám nie, zvoľ si ume
nie!“, 3. miesto v okresnom kole olympiády
v anglickom jazyku a mnohé ďalšie. Z aktivít
pre žiakov možno spomenúť LaBeh, Projek
tový týždeň na tému „75. výročie SNP - Vojna
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Zdravotné obmedzenie
SAMOSPRÁVA
nemusí byť prekážkou

H

ovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa
dokáže postarať o svojich najslabších členov. Pri integrácii mladých
zdravotne znevýhodnených ľudí do
spoločnosti sa snaží už viac ako päťdesiatpäť rokov pomáhať v rámci Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím aj Stredná
odborná škola pre žiakov s telesným
postihnutím na Mokrohájskej 1.
Vďaka úzkej spolupráci s jednotli
vými úsekmi IPR môže SOŠ zabezpečiť
pre žiakov individuálny prístup v kvalit
nom vzdelávaní, celodenné stravova
nie a ubytovanie, podporu žiakom zo
sociálne slabšieho prostredia aj kom
plexnú rehabilitačnú a sociálnu starost
livosť. V celom objekte je zabezpečený
bezbariérový prístup.

Vzdelávanie, ubytovanie aj
rehabilitácia
Vedenie školy neustále sleduje požia
davky trhu práce a podľa záujmu spoloč
nosti a aktuálnej legislatívy usmerňuje
vzdelávanie žiakov a mení ponuku odbo
rov. Zmena legislatívy tiež umožnila opäť

otvoriť prípravnú triedu, v rámci ktorej
poskytuje škola vzdelávanie na získanie
nižšieho stredného vzdelania žiakom,
ktorí nemajú ukončenú základnú školu.
V súčasnosti poskytuje SOŠ pre žia
kov s telesným postihnutím vzdelanie
v šiestich učebných odboroch: technic
ko-administratívny pracovník, zlatník
a klenotník, mechanik opravár strojov
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a zariadení, elektromechanik – silno
prúdová technika, polygraf – knihár a
obrábač kovov, po ktorých je možné
pokračovať v nadstavbovom štúdiu
ukončenom maturitnou skúškou. Ako
aj v dvoch študijných odboroch kozme
tik a mechanik počítačových sietí. Škola
poskytuje tiež pomaturitné štúdium
v odbore verejná správa. Všetky učebne
a dielne sú moderne vybavené.
Žiaci majú k dispozícii kvalitný internát
ako aj telocvičňu, športový areál, posil
ňovňu, bazén, tenisový kurt či knižnicu.
Starostlivosť im poskytuje nový rehabili
tačný pavilón, kde majú možnosť absol
vovať rehabilitáciu vo forme skupinovej
alebo individuálnej liečebnej telesnej
výchovy.
Súčasťou Inštitútu je aj Centrum soci
álnej a pracovnej rehabilitácie, ktoré
poskytuje informačné a poradenské
služby zamerané na potreby občanov
so zdravotným postihnutím vo vzťahu
k trhu práce, možnosť psychologic
kého poradenstva a psychologickej
podpory v bežnom živote, vrátane krí
zovej intervencie, zisťovanie zostatko
vého fyzického pracovného potenciálu,
poskytovanie liečebnej rehabilitácie
fyzioterapeutom či kariérne poraden
stvo. Viac informácií nájdete na stránke
iprskola.edupage.org.

Marián Višňovský, (ma)

R
P

Matúš Harmaňoš

ROZHOVOR

Ľudia často nevedia, aké kompetencie majú
poslanci a aké starosta či úrad

oslanec Matúš Harmaňoš je spolumajiteľom a konateľom úspešnej IT firmy
AlejTech. Uvedomuje si, že Lamačania
čakali viditeľné výsledky poslaneckej práce.
„Súhlasím s názorom, že veci sa dejú pomaly, no často ľudia nevedia, že za realizáciu
vecí je primárne zodpovedný miestny úrad
a starosta,“ hovorí pre časopis Lamačan.
Ako sa z úspešného manažéra stal komunálny politik?
Záujem o politiku, nielen komunálnu, mám
odjakživa, nevynechal som ani jedny voľby.
Všetci by sa mali zaujímať o dianie verejné,
a práve na komunálnej úrovni je najväčšia mož
nosť ovplyvniť svoje bezprostredné okolie.
V predchádzajúcich voľbách som volil podľa
straníckej príslušnosti kandidátov, a nebol som
celkom spokojný s fungovaním a smerovaním
našej mestskej časti. Preto som sa rozhodol ísť
do toho sám a ovplyvniť ju aj týmto spôsobom.
Zatiaľ ste tento krok neoľutovali?
Skôr som zostal prekvapený, ako dlho nie
ktoré veci trvajú a aké dlhé sú procesy. Neviem
si predstaviť, že by nejaká súkromná firma fun
govala ako verejná správa, lebo by pri tomto
tempe pravdepodobne skrachovala. Ale určite
to neľutujem.
My, Lamačania, často počúvame z úst
poslancov, že procesy sú pomalé, že sú prekvapení, ako sa to vlečie. Čo je to pomalý
proces?
Je to kombinácia zákonných dôvodov, ale aj
prístupu zamestnancov úradu alebo skôr toho,
ako funguje. Ako príklad spomeniem Malokar
patské námestie, ešte pred letom bol prísľub,
že do týždňa sa vyhlási výber dodávateľa na
výsadbu zelene, a nakoniec to trvalo mesiace.
Kým sa vysadí „desať stromov“, prejde celý
rok. Úprimne, čakal som, že tieto veci pôjdu
rýchlejšie. Priznávam však, že niekedy sú tieto
dôvody objektívne. Napríklad dve nové triedy
v škole sa robili v septembri preto, lebo sa do
prvého verejného obstarávania nik neprihlásil.
S tým treba, samozrejme, rátať a začať s obsta
rávaním skôr, nenechávať všetko na poslednú
chvíľu.
Pýtam sa preto, že aj na sociálnych sieťach
zaznievajú sklamané hlasy, že kadejaké
sľuby boli pred voľbami, no nikde nie sú
vidieť výsledky.
Tieto hlasy vnímam skôr z tábora, ktorý volil
miestnych politikov, ktorí tu už boli aj 4 volebné
obdobia. Už len to, že cez nás neprejdú žiadni

„vybavovači“, berie istá skupina ľudí s nevôľou.
Naviac, ľudia si mylne myslia, že poslanci majú
nejakú výkonnú právomoc. Poslanci môžu
rozhodovať o všeobecne záväzných naria
deniach, dávať uznesenia a tlačiť na veci, no
samotný chod obce riadi miestny úrad a ten
má svojho starostu a prednostu.
Starosta je vo finále jediný, kto je volený a
naplno voličmi zamestnaný, a aj adekvátne
platený. Je to štatutár obce zodpovedný za
to, ako manažuje svojich ľudí v úrade. Poslanci
nemôžu za to, ako úrad funguje, ako rýchlo
veci vybavuje, ako sa k ľuďom správa. To, že
úradník nevie slušne občanovi odpísať, zata
juje sa, nesprístupňuje účastníkovi konania
informácie a podobne, to je vizitka personál
nej politiky.
Prvý rok sme sa rozhodli dať dostatočný čas
a priestor starostovi, aby si úrad „upratal“ podľa
svojich predstáv. Boli sme trpezliví, ale teraz už
očakávame rýchlejšie tempo a väčšie výsledky.
Čo vás najviac prekvapilo na „poslancovaní“?
To, ako nenormálne veľa času zaberá táto
práca, ak sa jej chce človek naplno veno
vať. Lebo okrem zasadnutí zastupiteľstva raz
za šesť týždňov, máme pravidelné porady u
starostu, zasadnutia komisií, stretávame sa s
občanmi, či už pravidelne pred zasadnutím
zastupiteľstva, alebo individuálne aj ako klub
– je to neúmerne veľa času k odmene, ktorú
dostávame. Všetci poslanci majú svoju prácu,
ktorá ich živí, a popri nej strávime ďalšie hodiny
denne nad komunálnymi vecami. Ďalej ma
mrzí, že .nie všetci poslanci pracujú, niektorí
nerobia nič, iba kritizujú. Nechodia na zasad
nutia komisií, na porady, ani na všetky zasad
nutia zastupiteľstva, nekladú žiadne požia
davky a len sa sťažujú. Je to pozostatok z tej
pôvodnej generácie poslancov.
Ste predsedom dvoch komisií: komisie
pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu a komisie dopravy, územného rozvoja
a výstavby. Čo sa vám v nich za rok podarilo
presadiť?
V komisii výstavby pomerne veľa – hlavne
veľkú zmenu v druhej etape rekonštrukcie
Malokarpatského námestia, kde sa zapra
covalo množstvo pripomienok aj zo strany
komisie a obyvateľov. Bez nich by námestie
vyzeralo ešte horšie ako dnes vyzerá. Bolo by
tam ešte viac betónu a menej zelene. Máme
požiadavky na doplnenie stromov na hornú
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terasu pred kinom, v decembri sa uskutoč
nilo verejné obstarávanie na projektovú
dokumentáciu a malo by sa to celé realizovať
tento rok. Čaká nás aj tretia etapa rekonštruk
cie – stredná časť pod lipami, kde sme dávali
požiadavky na občiansku vybavenosť, herné
prvky pre deti a oddychové pre seniorov.
Tento rok by sa mala začať realizovať i koncepcia
cyklodopravy – bude potrebné vytvoriť nový
dokument, aby sme boli pripravení na výzvy
z ministerstva dopravy ohľadom dotácií na
budovanie cyklociest. Taktiež požadujeme spo
malenie rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu
vo vnútorných častiach Lamača, vybudovanie
nových priechodov a zvýšených spomaľova
čov. Dopravu v Lamači treba riešiť koncepčne.
Bojujeme všemožne proti čiernym či hulvát
skym stavbám, kde sú zlé rozhodnutia z minu
losti, a ani dnes nie sme nadšení prácou staveb
ného úradu.
Komisia pre informatizáciu zasadala iba
dvakrát, lebo veci ktoré by mala riešiť, neboli
v priebehu roka na programe. Nedostali sme
podklady z úradu, o ktorých by komisia mohla
rozhodovať. Miestny úrad má rezervy v elek
tronizácii, ale aj hardvérovom a softvérovom
vybavení. Je potrebná elektronizácia služieb
úradu, potrebujeme aj nový a hlavne funkčný
web.
Čo by po vás po štyroch rokoch malo
zostať?
Najdôležitejší je pre mňa verejný priestor,
lebo to je to, čo bezprostredne vidíme a vní
mame. Lepšia mestská štvrť, lepšie detské
ihriská, priestor pre deti, mladých, dospelých
aj seniorov. Samozrejme, rozšírenie kapacít
základnej a materskej školy, Lamač rastie, pri
budli Bory. Lepšia kultúra s pestrejšou ponu
kou, viem si predstaviť aj existujúce pravidelné
kultúrne podujatia robené inak a lepšie.

Text a foto Marína Gorghetto

A

Beseda so Zuzanou Hudekovou
AKCIE

L

amačské besedy si získavajú čoraz väčší okruh priaznivcov. Dôkazom je aj januárová diskusia so
Zuzanou Hudekovou, ktorá naplnila
zasadačku nad kinom takmer do posledného miesta. Absolventka krajinnej architektúry na Mendelovej univerzite v Brne, odborníčka v oblasti
tvorby krajiny a ochrany zelene totiž
prišla porozprávať o dôležitosti stromov, správnej výsadbe, orezoch, ošetrovaní a v neposlednom rade aj o plánovanom výrube na Studenohorskej
ulici, ktorý rozvíril vášne. Do debaty
aktívne vstupoval aj referent životného prostredia Marek Poláš.
Podľa Hudekovej sa stromy dajú vysádzať
takmer všade. „Ochladzujú naše prostredie
tým, že tienia . A taktiež tým, že v nich pre
biehajú procesy fotosyntézy – stromy vydy

K

chujú vodnú paru, ktorá následne ochla
dzuje okolie. Zmena klímy sa už prejavuje
v mestách dlhými obdobiami sucha strieda
nými s intenzívnymi dažďami. Stromy nám
môžu výrazne pomôcť,“ povedala.

Invázne druhy musia preč
Lamačania sa však najviac zaujímali
o plánovaný výrub v našej mestskej časti
a najmä o dôvody, pre ktoré sa musia
odstrániť stromy, ktoré tu rastú viac ako
štyridsať rokov. Boli totiž označené ako
invázne. Je však potrebné zdôrazniť, že
pred pár desiatkami rokov bola aj klíma
v Lamači podstatne chladnejšia. „Preto
sa vtedy sadili stromy, o ktorých sa mys
lelo, že lepšie zvládnu toto nehostinné
prostredie. Napríklad pajaseň žliazkatý
pochádza z Ázie a u nás postupne začal

vytláčať pôvodné druhy stromov, lebo
samičie kusy sú dosť agresívne a roz
množujú sa neuveriteľne rýchlo. My
však potrebujeme, aby nám tu zostali
naše druhy, ako napríklad duby či hraby.
Okrem toho, exotické druhy sú pre náš
hmyz niečo celkom neznáme. Napríklad
na dube nájdete až päťsto druhov hmyzu
a na ginku len päť. “
Druhý označený strom na výrub je
javorovec jaseňolistý, ktorý je podľa
Hudekovej extrémne krátkoveký a v
súčasnosti už začína vysychať, takže ho
treba nahrádzať. „Postupná a cielená
obmena stromov je žiaduca. „Dobré plá
novanie je základom, určite by nemalo
prísť k veľkému výrubu naraz,“ povedala
Zuzana Hudeková.

Marína Gorghetto

Mím navštívil seniorov

D

o nášho Domova seniorov v Lamači zavítal 7. januára človek,
svetoznámy mím Juraj Benčík,
ktorý predstavuje nevšedné umenie.
Umenie, pri ktorom nepočujete hovorené slovo. Napriek jeho pomerne
mladému veku má za sebou mnoho zahraničných skúseností.
Na základe výberového konania
dostal 2-ročné angažmán v svetozná
mom kanadskom cirkuse Cirque du
Soleil, s ktorým pochodil takmer celý
svet. Bol jeden z piatich Slovákov, ktorí
v tomto telese dostali angažmán, ale
jediný umelec. Ostatní boli akrobati.
Jeho skúseností sú nezaplatiteľné.
Po dvoch rokoch sa vrátil na Slo
vensko a snaží sa pomocou ďalších

ľudí presadiť do základných škôl
ako povinný predmet dramatickú
tvorbu.
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KULTÚRA

Úvodom nášho stretnutia sa nám
snažil vysvetliť podstatu nehovoreného
slova. Keďže sa s týmto druhom umenia
málo stretávame, počúvali sme ho s veľ
kým záujmom. Aby nám priblížil tento
druh herectva, ilustroval to scénkou, dej
ktorej sme dobre pochopili. Na záver
predviedol J. Benčík – za spoluúčasti
dvoch osôb z publika – vtipnú reštau
račnú scénku, na ktorej sme sa dobre
pobavili. Ako prejav vďaky, záverom
odovzdala kultúrna manažérka Danka
Kurillová nášmu hosťovi malý darček
a ako sa už stalo zvykom, Anna Marková
mu venovala pekný vlastnoručne nama
ľovaný obrázok. Toto stretnutie bolo
ďalším kamienkom do mozaiky našich
kultúrnych akcií.
A. Suchá

K

Dnes mám rande so svojím mestom…
KULTÚRA

V jeden januárový nedeľný podvečer (19. 1. 2020
o 17.00 hod) sa uskutoč
nila vernisáž autorskej
výstavy člena Fotoklubu
Lamač pri JDS. Vladimír
Končok osobne predstavil
svoju kolekciu originálnych
záberov nočnej Bratislavy.
Ide o príklad aktívneho
seniora, ktorý v dôchod

kovom veku naplno rozvinul svoju
celoživotnú záľubu.
Výstava NOČNÉ MESTO vo foyer
kina Lamač potrvá do konca marca
2020. Srdečne vás pozývame na pre
chádzku po uličkách a zákutiach,
ktoré vo svetle pouličných lámp
získavajú akési iné čaro. Hra tieňov
najskôr inšpirovala fotografa a teraz
môže provokovať aj vašu fantáziu.

Z. Brnoliaková

Vladimír Končok, autor fotografií

Organizátori: zľava Anton Kvasnička (predseda Fotoklubu Lamač pri JDS), Mária Jakúbková
(predsedníčka miestneho JDS), Zuzana Brnoliaková (kurátorka výstavy) a Vladimír Končok (autor).

Služby občanom v zdravotnom stredisku
V budove zdravotného strediska náj
dete už o pár týždňov vysunuté praco
visko miestneho úradu, ktoré bude pre
Lamačanov poskytovať aj miestnosť
prvého kontaktu. V nej budú k dispozícii
služby psychológa, prevencie kriminality

aj predbežnej právnej ochrany. „Striedavo
sa v budove budú nachádzať vysunuté
zložky a zmluvne dohodnutí odborníci
pre rôzne oblasti. Zároveň v týchto miest
nostiach bude i zázemie pre našu sociálnu
starostlivosť – kolegyne, ktoré zabez
pečujú terénnu sociálnu
prácu a návštevnú soci
álnu službu,“ povedal sta
rosta Lukáš Baňacký, ktorý
bol na obhliadke priesto
rov spolu s prednostkou
Michaelou Kövári Mrázo
vou a vedúcim oddelenia
vnútornej správy, práv
nych, klientskych a soci
álnych služieb Tomášom
Pénzešom. Prevádzka by
sa mala spustiť do konca
februára.
(mag)

9

Nové elektronabíjacie
stanice
Za Domom služieb na Malokarpat
skom námestí pribudli v decembri tieto
dve nabíjacie stanice na elektromobily. V
dohľadnom čase budú pripojené na sieť,
aby boli plne funkčné.

Š

Rybníkový hokej v IceAréne

ŠPORT

A

j keď patrí Lamač medzi najmenšie bratislavské mestské časti, môže sa pochváliť
možnosťami celoročného športovania – máme letné kúpalisko, futbalový štadión, športovú halu, ale
aj zimný štadión. Zimný štadión –
IceAréna v Lamači píše svoju históriu od roku 2012, keď ju slávnostne
otvorili 16. januára v prítomnosti
vtedajšieho primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, župana Bratislavského kraja Fedora Freša a starostu MČ
Lamač Petra Šramka. Úvodné buly
vhodila hokejová legenda Jozef Golonka.
IceAréna vznikla na báze súkrom
no-verejného partnerstva, keď si súk
romný investor ZLL šport, s.r.o. pre
najal verejný pozemok od Mestskej
časti Bratislava-Lamač, obyvateľom
poskytuje bezplatne hodiny pre zák
ladnú školu, materské školy a aj na
verejné korčuľovanie.
„Týždenne poskytujeme 6 hodín
verejného korčuľovania, na ktoré majú
Lamačania po preukázaní sa trvalým
bydliskom v mestskej časti Lamač vstup
zdarma. Vstupné je 1,50 eur/dospelý a 1
euro/dieťa. Počas verejného kor
čuľovania je otvorená aj požičovňa
korčúľ, zapožičanie je na 1 hodinu
spoplatnené 3 eurami,“ vysvet
ľuje manažérka zimného štadióna
Renáta Chorvátová. Lamačský
zimný štadión ponúka tiež mož
nosť hrania curlingu na 2 dráhach.
Na hru je potrebný minimálny
počet 4 hráčov na jednu dráhu,
pričom sa dráhy prenajímajú v
hodinových blokoch a o cene je
potrebné sa informovať v čase
rezervácie. „Pre nováčikov je prí
tomný aj inštruktor, ktorý najprv
hráčov oboznámi s pravidlami a umožní
vyskúšať si jednotlivé činnosti,“ dopĺňa
R. Chorvátová.
V IceAréne je ľadová plocha kanad
ských rozmerov (27,8 x 56,5 m) síce bez
tribún, ale s diváckou kapacitou 200 –
280 ľudí, pričom dianie na ľade môžu
ľudia sledovať aj z presklenej reštaurá
cie (pre 88 hostí) na 1. poschodí opäť
otvorenej od novembra minulého roku
a návštevníci si pritom môžu pochut

nať na výbornej pizze Pizzerie La Fami
lia.
„Na štadióne máme takú techno
lógiu chladenia, ktorá bezo zvyšku
využíva odpadové teplo na výrobu
tepla a teplej úžitkovej vody pre celý
komplex, čím šetríme náklady na pre
vádzku, ale najmä životné prostredie.
Túto modernú ekologickú a efektívnu
technológiu sme priniesli na Slovensko
ako prví a umožňuje nám to poskyto
vať naše služby návštevníkom na ľade
non-stop po celý rok bez technologic

kej prestávky,“ dočítate sa na webovej
stránke zimného štadióna icearena.sk.
Štadión má aj vlastné bezplatné
parkovisko, vrátane dvoch vyhrade
ných miest pre invalidov a vychádza
v ústrety aj hendikepovaným spolu
občanom, pretože sú tu bezbariérové
prístupy. V IceAréne je k dispozícii
deväť moderných priestranných šatní
s príslušnou vybavenosťou, ako aj dob
rým prístupom na ľadovú plochu.
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IceAréna je už od roku 2013 domov
ským štadiónom pre hokejový klub HK
Lamač, v ktorom je v súčasnosti cca
130 detí vo vekových kategóriách od
5 do 15 rokov.
Na zimnom štadióne sa začiatkom
nového roka už po druhýkrát uskutoč
nili Majstrovstvá ČR a SR v rybníkovom
hokeji. „Organizátor Majstrovstiev ČR
a SR v rybníkovom hokeji si náš štadión
vybral z hľadiska polohy a dostupnosti
pre české aj slovenské tímy. Spolu sa
na majstrovstvách zúčastnilo 20 tímov
z ČR a 5 zo Slovenska,“ dodáva
R. Chorvátová. Tento turnaj sa
hráva na šírku ihriska 2 x 15 minút,
v každom tíme 4 hráči s jedným
striedajúcim hráčom.
Víťazom turnaja sa stal tím
Captain Náměst nad Oslavou
z Českej republiky, ktorý má tak
možnosť obhájiť minuloročné
prvenstvo z majstrovstiev sveta
v Kanade. Víťaz získal štartovné
na majstrovstvá sveta v Plaster
Rock v Kanade s plnou úhradou
cestovných nákladov, ubytova
nia a stravy. Svetový šampionát
sa odohrá na zamrznutom jazere, na
ktorom bude pripravených celkovo 22
ihrísk v rozmeroch 40 x 20 m.
„Počas jarných prázdnin budú
môcť záujemcovia o korčuľova
nie využiť služby štadióna denne,
iba čas verejného korčuľovania sa
bude meniť. Aktuálny rozpis nájdete
na stránke www.zimnystadion.sk,“
dodáva R. Chorvátová.

Katarína Lepiešová

realitná kancelária

Hľadáme pre našich
klientov nehnuteľnosti
v Lamači na predaj a prenájom.
Ďakujeme za doterajšiu
prejavenú dôveru.

Y 0948 25 00 34
Mgr. Zuzana Búliková
E alle@alle.sk
M www.alle.sk

Riadková inzercia
n Opravujem, upravujem odevy: tel.
č. 0902 717 517
n Doučujem angličtinu, slovenčinu.
Deti aj dospelých, aj cez víkendy: tel. č.
0905 222 966
n Vodoinštalácie a údržba – Ján
Polák: tel. č. 0905 627 321
n Kúpim alebo zoberiem do nájmu
garáž v Lamači, najlepšie v okolí
Cesty na Klanec. Tel. č. 0903 653 234,
mail: sabi@idd.sk

n Hľadám, prosím, šikovného pokrý
vača strechy s vlastným lešením, tel. č.
0944 333 492
n Dám do prenájmu garážové státie
v objekte na Studenohorskej 2/A, cena
dohodou. Tel. č. 0905 211 380
n Zubná ambulancia na Kramároch
prijíma nových pacientov. Stromová 16,
831 01 Bratislava, tel. č. 0905 662 407
n Maľovanie, stierkovanie, benátsky
štuk - Radoslav Osuský tel. č. 0911 128 116.

Krížovka na chvíle pohody
Autor:
SANA
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Pozvánky

AKCIE

ČAN

časť
Bratislava-Lamač
ročníkMestská
XXI.
5 /2019
Vás srdečne pozýva
na diskusné pásmo

Štvrtok 6. 2. 2020, 18.30 hod., Kino Lamač
Na tému:

Náš sused Ukrajina

s J. E. Yuriim Mushkom

Mimoriadnym a Splnomocneným Veľvyslancom Ukrajiny v SR
Nasledujúce diskusné pásmo:

5. 3. 2020, o 18.30 hod., zasadačka nad Kinom Lamač
Deti pre školu, alebo škola pre deti? Môže fungovať inkluzívne vzdelávanie na bežnej základnej škole?
Hostia: Adam Škopp, špeciálny pedagóg a Alena Petáková, riaditeľka ZŠ na Malokarpatskom námestí.

Program kina
n 2. 2. – NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH
o obrovskej hruške, Dánsko, dabing, 80
minút, 15,30 h, 3 €
n 2. 2. – SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ, Dán
sko, MN 15, titulky, 127 minút, 18,00 h, 3 €
n 9. 2. – WEBSTEROVCI 2, zo života
pavúkov, SR, POĽSKO, dabing, 66 minút,
15,30 h, 3 €
n 9. 2. – JOKER, USA, MN 15, dabing, 122
minút, 18,00 h, 3 €
n 16. 2. – PRINCEZNÁ A DRÁČIK,
Rusko, dabing, 75 minút, 15,30 h, 3 €
n 16. 2. – ZAŽIŤ TO ZNOVU, Fr., MN 15,
titulky, 115 minút, 18,00 h, 3 €
n 23. 2. – VOLAJ MAME!, Švédsko, MN
15, titulky, 100 minút, 18,00 h, 3 €

Pozvánky na akcie
n 8. 2. 2020 od 19.00 h – Tanečný večer
- školská jedáleň v ZŠ
n 1. 3. 2020 o 11.00 h – Divadielko pre
deti – Hadík Vadík a časostroj (výlet do
minulosti) – kino Lamač
n 7. 3. 2020 o 18.00 h – MDŽ – BÁBKA predstavenie mestského divadla Tren
čín – kino Lamač

Program JDS BA-Lamač

Program RC Obláčik

5. 2. 2020, 14.00 h – téma: Pobyt
v Afrike (Mozambik a Nigéria ), prednáša
Ing. Eva Sotáková
12. 2. 2020, 14.00 h – voľný program,
posedenie v klube pri káve
19. 2. 2020, 14.00 h – téma: Island
a Reykjavík, prednáša Vladimír Končok
26. 2. 2020, 14.00 h – výročná člen
ská schôdza MO JDS Lamač: stretnu
tie členov v zasadačke kina Lamač na 1.
poschodí

6. 2., 9.30 - 11.00 h - Podporná skupina dojčenia - Bez prihlasovania, príspevok 2 eurá
7. 2. o 16.30 h - Karnevalová diskotéka
pre deti od 3 rokov, vstupné 3 eurá, prihla
sovania ne info@oblacik.sk
11. 2. o 16.00 h - Karneval pre najmenších Tradičný veselý karneval pre najmenšie detičky.
Príďte v maskách, čakajú na vás herničky, diel
nička a program s gitarou. Dobrovoľné vstupné.
Prihlasovanie na: info@oblacik.sk.
12. 2. o 16.30 h - Ako minimalizovať
odpad vo svojej domácnosti - DOMÁC
NOSTI - Praktické tipy a triky ako minimali
zovať odpad vo svojej domácnosti predstaví
úspešná blogerka Petra Slezáková. Vstupné:
3 eurá. Prihlasovanie na: info@oblacik.sk
25. 2. o 10.00 h - Výtvarníček - začiatok
výtvarného kurzu pre deti vo veku 2-4 roky,
pozostáva z 10 lekcií. Prihlasovanie na: ala
timko@gmail.com, 0902 345 559
28. 2., 16.30 – 18.00 h - Veda hrou - zážit
kové popoludnie s jednoduchými chemic
kými pokusmi so Zuky, vedeckou pracov
níčkou SAV. Vhodné pre deti od 6 do 10
rokov. Prihlasovanie na: info@oblacik.sk

OZNAM
Oznamujeme všetkým členom
Miestnej organizácie
JDS Lamač, ktorí majú záujem pra
covať vo výbore
MO JDS Lamač, aby sa prihlásili
písomne na
e-mail:
jednotadochodcov.podhaj@gmail.com
alebo osobne v klube na Heyrov
ského č. 2.
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