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Na Zlatohorskej sa menia
SAMOSPRÁVA
všetky siete naraz

astokrát sme
svedkami
toho,
ako
nesystematicky sa
pristupuje k prácam na údržbe sietí
a komunikácií, a to
nielen v našom hlavnom meste, ale na
celom
Slovensku.
Naša mestská časť
sa s týmto rokmi
zaužívaným
postupom
rozhodla
skoncovať a snaží sa
v koordinácii s prevádzkovateľmi sietí
riešiť rekonštrukcie
komunikácií komplexne. To znamená,
že ešte predtým, ako
sa bude opravovať
povrch komunikácie,
nastane komplexná
výmena sietí. Prvou
ulicou, ktorá štartuje
Na Zlatohorskej ulici sa kope a opravuje už niekoľ ko týždňov.
túto výnimočnú konze. Keď však tieto prostriedky dajú všetci
cepciu je Zlatohorská,
kde intenzívne práce prebiehajú už dokopy, nielenže vieme zaplátať jazvu
niekoľko týždňov. Ako prvý sa na nej na ceste, ale dokážeme ju obnoviť celú.
riešil plyn, nasledoval vodovod, kanál, V záujme mestskej časti je mať podchyverejné osvetlenie a rozvody pre opti- tené tieto investičné aktivity a správne
ku. Až následne dôjde k výmene obrub- ich načasovať. My už v tejto chvíli vieme,
níkov, prídlažby a cestných povrchov. kde je problém s plynom aj s vodovodom
„Toto je systematický prístup, kedy sa a keď sa niekto bude chystať odstrániť
zdroje všetkých participujúcich subjek- len čiastkovú haváriu, navrhneme spojiť
tov využijú v záujme toho, aby vzniklo sily, dať dokopy peniaze a rekonštruovať
jedno dlhodobo udržateľné dielo. Rov- úsek komplexne,“ vysvetľuje starosta
nako aj obyvatelia sú motivovaní k tomu, Lamača Lukáš Baňacký, ktorý aj minulosti
aby si vymenili vlastné prípojky. Vytvorí- upozorňoval na zlý stav sietí na Zlatohorme tak ulicu, ktorá bude spĺňať moderné skej ulici. V priebehu niekoľkých rokov
bolo len na vodovode 16 porúch. „Bola
parametre a požiadavky.
„Každý si asi vie predstaviť, že samo- by škoda pozerať sa na to, ako sa do
statná oprava plynovodu, vodovodu či nového povrchu opäť zasahuje. Dobrým
výkopové práce na ulici stoja isté penia- manažmentom sa dá dosiahnuť stav,

keď sa z viacerých zdrojov skumulujú
prostriedky a urobí sa jedno uspokojivé
trvácne dielo a potom už nebudú žiadne
ďalšie dôvody na opätovné zásahy.“
Jeho slová potvrdzuje aj stavbyvedúci.
Vodovodné prípojky majú totiž aj päťdesiat rokov a boli natoľko skorodované,
že v momente, keď pracovníci do nich
zaryli lopatou, vystrekol doslova gejzír
vody. „Najvyšší čas ich vymeniť,“ povedal pozorujúc kolegov, ktorí sa trápili
s hrdzavými kusmi v zemi. Vďaka komplexnému prístupu k rekonštrukcii tejto
ulice sa na nej striedajú partie strojníkov,
plynárov, vodárov, robotníkov a šoférov
nákladných áut.
pokračovanie na strane 2.

a samotnej výmene
obrubníkov
a úprave povrchov
vozoviek.
Momentálne sa
pripravuje celková
rekonštrukcia
Povozníckej ulice.
„Špecifikom tohto
miesta je, že väčšina dĺžky ulice je
bez kanalizácie,
ktorá je veľmi dôležitá nielen pre
samotné územie,
ale na ňu budú
Zo Zlatohorskej bude ulica spĺňajúca moderné parametre a požiadavky.
potom nadväzovať
ešte ďalšie vetvy –
Vodári s plynármi a mestská časť
neodkanalizovaná Skerličova a Kunerádspojili sily
V Lamači riešime v oblasti komunikácií ska ulica. Tam je v katastrofálnom stave
a inžinierskych sietí tri základné prob- aj vodovod. My už dnes máme evidenciu
lémy - chýbajúce komunikácie v území, stavu komunikácií aj toho, čo sa nachákde sa počíta s rozvojom a výstavbou, dza pod nimi. Vznikla komplexná dataneodkanalizované územia a miesta, báza, ktorú dokončujeme,“ pokračuje
kde je stav sietí popretkávaný perma- Lukáš Baňacký.
Samotnej realizácii ambicióznych pronentnými poruchami a únikmi. Vďaka
kumulácii prostriedkov SPP distribúcia jektov predchádzalo niekoľko stretnutí
vymieňa plynovod a plynové prípojky. v širšom kruhu. „Stretli sme sa s riaditeBVS vymieňa vodovod a vodovodné ľom pre investície spoločnosti SPP distriprípojky. Bude nasledovať výmena kana- búcia Irenejom Denkocym a s riaditeľom
lizácie a kanalizačných prípojok. Do toho pre obchodné vzťahy BVS Ladislavom
vstupuje Západoslovenská distribučná, Kizákom. Prítomní boli aj zástupcovia
ktorá tam má niektoré uzly, ktoré treba Ministerstva zdravotníctva SR. Pretože
modernizovať. Mesto sa postará o osvet- okrem údržby komunikácií sme riešili
lenie a mestská časť o chrániče pre aj ďalšiu tému - rozostavané vodojemy,
budúce optické káble. Následne príde ktoré sú v území lokality Zečák. Nebolo
k oprave kanalizačných vpustí povrchov totiž jasné, kto je vlastníkom, stavební-

kom a povolovateľom týchto objektov.
Všetci sme v archívoch hľadali nejaké
stopy. Chceme sa s tým vysporiadať, sú
to nebezpečné priestory, nezabezpečené proti vniknutiu a bolo by dobré rozhodnúť, či sa počíta s využitím skeletov,
alebo sa pôjde cestou ich odstránenia.
Mestskú časť to zaujíma aj z pohľadu
urbanizácie územia Zečák, kde sa počíta s kapacitami navýšených vodných
zdrojov pre tretie a štvrté tlakové pásmo.
Dnes už sme niekde inde, ako sme boli
na začiatku a dávame dokopy projektovú
dokumentáciu, aby bolo možné posúdiť,

Starosta Lukáš Baňacký počas pracového
stretnutia s predstaviteľmi BVS a SPP distribúcie,

či sa nedokončené stavby budú rekonštruovať alebo sa na ich mieste bude
stavať nanovo. Tak, ako to bolo v prípade
fakultnej nemocnice, kde sa veľa objektov už nedalo použiť vôbec,“ dodáva
starosta.
Text a foto: Marína Gorghetto

Našich seniorov potešila živá hudba
Seniori z Domova seniorov Lamač aspoň trochu pookriali pri tónoch živej hudby,
ktorú im priniesli umelci priamo pod ich okná. Doposiaľ im zahral talentovaný huslista
Filip Jančík a Pavel Bogacz kvartet

Pavel Bogacz kvartet sa predstavil hneď
dvakrát. Najskôr potešili obyvateľov domova vystúpením pri jazierku, potom sa
presunuli a z ich predstavenia mali radosť
starkí, ktorí majú výhľad na opačnú stranu, teda na lúku.

Pavel Bogacz kvartet po vystúpení
po boku bratislavského viceprimátora
Juraja Káčera, tretí zľava, lamačského
starostu Lukáša Baňackého, štvrtý sprava
a riaditeľky Domova seniorov Lamač Miroslavy Floriansovej, tretia sprava.

Mladý huslista Filip Jančík pristavil priamo pod okná Domova seniorov Lamač
improvizované pódium.
(mag)
Foto: Marína Gorghetto, Zuzana Brnoliaková
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Sčítanie obyvateľov
SAMOSPRÁVA
– záleží na každom z vás

čítanie obyvazáleží na každom jedteľov prebieha
nom Lamačanovi. Aj
v dvoch fázach.
vďaka vám totiž môže
1. júna sa začína sčínaša mestská časť dotanie domov a bytov
stať viac peňazí. „Tento
a následne, od februzdroj totiž používa štát
ára 2021, príde na rad
pri prerozdeľovaní počasť týkajúca sa obydielových daní a daní
vateľov. V prvej fáze
z príjmov fyzických
budú obce zisťovať
osôb, ktoré sú hlavným
informácie ohľadom
zdrojom financovania
stavu bytov a domov.
samosprávy. Je poNaša mestská časť
trebné si uvedomiť,
sa
prostredníctvom
že vás nikto nechce
správcovských
spozbytočne
obťažovať
ločností a družstiev
papierovačkami, ale my
koncom mája obrátila
naozaj potrebujeme tie
na zástupcov vlastníúdaje preto, aby mohla
kov bytových domov. Čím viac Lamačanov sa prihlási v sčítaní obyvateľov tým viac financií bude obec mať.
byť potom samospráva
pre vás obec miesto, na ktoré budete
„Žiadame
správcov
zmysluplne financobytových domov o súčinnosť pri posky- môcť prísť a potrebné údaje nadiktovať vaná a aby zdroj financovania pokryl
tovaní údajov zisťovaných o bytových poverenému pracovníkovi miestneho výdavky, ktoré máme. O čo menej sa
domoch. Mnohými z nich disponujú úradu. Pre imobilných občanov budú vás prihlási, o to menej bude mať obec
práve oni a spoluprácu s nimi predpokla- zas k dispozícii pracovníci, ktorí prídu až financie aj na všetky výkony, ktoré podajú aj opatrenia štatistického úradu vy- k nim domov aj s prenosným počítačom skytuje,“ dodáva Tomáš Pénzeš.
dané v tejto súvislosti,“ vysvetľuje vedúci či tabletom. Rovnako tak sa podstatne
Ak nechcete mať deravé cesty a chodOddelenia vnútornej správy, právnych, znížil rozsah údajov, ktoré budú štatistici níky alebo ak chcete mať funkčné veklientskych a sociálnych služieb miest- od obyvateľov zisťovať.
rejné osvetlenie, je vo vašom záujme
neho úradu Tomáš Pénzeš.
sa sčítania obyvateľov zúčastniť. Ak tak
Novinkou je, že sčítanie ľudí bude Sčítanie je mimoriadne dôležité
neurobíte, nepriamo poškodzujete sami
Pri ostatnom sčítaní obyvateľov v roku seba, lebo verejný priestor nebude taký
tentokrát prebiehať elektronicky, bez
prítomnosti sčítacích komisárov s hár- 2011 sa v Bratislave nesčítali desaťtisíce pekný, aký by mohol byť, keby sme mali
kami papierov, ktoré obyvatelia vypĺňali. ľudí. Chceme vás preto vyzvať, aby ste viac peňazí.
Ak nemáte prístup k internetu, zriadi túto akciu brali skutočne poctivo, lebo
(mag)

Vicestarostka sa vzdala kompetencií
Vicestarostka Petronela Klačanská sa
začiatkom mája vzdala svojich kompetencií vo funkcii zástupkyne starostu
a s tým súvisiacej odmeny. „Moja predstava o výkone tejto funkcie je odlišná
od predstavy starostu, máme iné názory
na riešenie viacerých problémov a aktuálnych tém. Aj keď naša doterajšia spolupráca nebola ideálna, zhodli sme sa, že
ju chceme reštartovať a zefektívniť. Pozíciu poslankyne či funkciu zástupkyne
starostu vnímam ako službu občanom,
a nie kariérnu záležitosť. Som vďačná, že
máme na miestnom úrade veľa šikovných
zamestnancov, ktorí veľakrát žijú svojou
prácou,“ napísala vo svojom stanovisku.
Petronela Klačanská dokončí rozpracovanú agendu a naďalej bude pracovať

v oblasti prípravy Žiadosti o nenávratné
finančné prostriedky na projekt nadstavby základnej školy z fondov EÚ a agendy
participácie. V kontexte súčasnej situácie
bez nároku na finančnú odmenu.
Podľa starostu Lamača Lukáša Baňackého ešte stále nevieme presne vyhodnotiť
všetky dopady koronakrízy na rozpočet
našej mestskej časti. Tie najzásadnejšie
sa totiž zrejme budú citeľne prejavovať
až v ďalších mesiacoch. „Preto ak sme
aj mali predstavu o tom, ako bude úrad
fungovať - v akých dimenziách, s akým
personálnym obsadením – musíme od
týchto predstáv čiastočne upustiť a budeme fungovať v rámci kompaktnejšieho, menšieho tímu.
S tým potom súvisí aj to, kto bude čle-
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nom tejto skupiny ľudí. Je v nej miesto
pre každého, ale dôležité je, aby sme si
nastavili jednotlivé úlohy a kompetencie
tak, aby sa každý zodpovedal orgánu,
ktorému sa má zodpovedať. Je to nevyhnutné pre zvýšenie našej akcieschopnosti. Čo sa týka pozície vicestarostu,
myslím si, že je tu priestor na to, aby sme
riešili niektoré konkrétne veci, nielen
zastupovanie starostu. Pretože úloh
a cieľov, ktoré máme pred sebou, je naozaj dosť. Verím, že aj v takejto kompaktnejšej štruktúre si budeme vedieť tieto
úlohy a kompetencie dobre poukladať
tak, aby všetko fungovalo k spokojnosti
obyvateľov Lamača,“ hodnotí vzniknutú
situáciu Lukáš Baňacký.
(mag)
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Na koronavírus doplatili
AKTUÁLNE
zvieratá

pidémia koronavírusu poriadne vystrašila aj majiteľov
domácich zvierat. Tí sa ich
totiž začali húfne zbavovať, mysliac
si, že práve pes či mačka môžu nebezpečný vírus preniesť na majiteľov.
Svoje o tom vie aj veterinár a lamačský
miestny poslanec Pavol Čech. „Ľudia sa
báli, že pes môže priniesť vírus na packách do bytu. Veď stačí, keď si niekto
kýchne, on preletí meter či dva, padne
na zem a pes po ňom prejde. V tom prípade bolo skutočne na mieste umývanie
a šampónovanie labiek. Koronavírus má
totiž veľmi veľkú tukovú membránu
a obyčajný prostriedok na riad s teplou
vodou ho deštruujú a deaktivujú. Nepotrebujete na to žiadne predražené
preparáty,“ vysvetľuje skúsený veterinár,
ktorý pri svojej ordinácii zriadil pred

Veterinár a miestny poslanec Pavol Čech.

Tohto zajačika niekto bezcitne nechal
pred veterinárnou ordináciou.

pár rokmi denný záchytný stacionár
pre opustené zvieratá. „Ľudia sa možno
ocitli v sociálnej núdzi, zaznamenal som,
že mnohé zvieratá skončili vonku. Aj
mne pred dvere ktosi položil zajačika
v prenoske. Ráno som prišiel do práce
a už ma tu čakal. Dali sme mu najesť, napiť, natrhali sme mu púpavu a zverejnili
sme jeho fotku na sociálnych sieťach.

Na druhý deň si ho zobrala mladá
rodina z Malaciek, ktorá chovala
podobné plemeno,“ teší sa. Menej šťastný osud postretol hlodavca, ktorého mu niekto opäť
bez varovania nechal v krabičke
pri dverách. „Pomohol som mu
eutanáziou, nakoľko bol prerastený nádormi.“
Pomoc seniorom
Pavlovi Čechovi vo veľkom
volali aj vystrašení seniori, ktorí
nutne potrebovali lieky, no báli sa
ísť na polikliniku či do nemocnie.
„A tak som ako na bežiacom páse
predpisoval Enapy, Furony, všetky lieky na tlak, srdce, odvodnenie, ale aj antibiotiká, tabletky
proti alergii či Hydrocortison.
Doplatok pri väčšine je taký malý,
že to ľuďom stálo za to. Oni sú už naučení, vedia, že to urobím rád, zadarmo
a ušetrím im pol dňa sedenia v čakárni.
Táto situácia trvá dodnes. Na náš veterinárny predpis totiž môžem predpísať
všetko,“ dodáva Pavol Čech.
(mag)
Foto: archív Pavla Čech

Najohrozenejšieho hada Slovenska nájdete aj v Lamači

V

iete o tom, že aj v Lamači sa vyskytuje vzácna
užovka stromová? Minulý
rok ju spozorovali Pod Zečákom,
na Kačíne, na Červenej ceste, na
Plánkach a v oblasti Krematória.

Vzácna užovka stromová

Zoológovia Univerzity Komenského,
venujúci sa jej výskytu, mapujú na území
mesta Bratislavy už druhý rok pohyb tohto najväčšieho a najohrozenejšieho hada
na Slovensku. Pri tomto výskume im
veľmi pomáha spolupráca s verejnosťou.
Vďaka nej sa im počas minulého roka podarilo získať 155 záznamov výskytu stro-

moviek. Tento rok by radi vo výskume
pokračovali a dosiahli podobne úžasné
výsledky. Môžete im pomôcť aj vy. Stále
je totiž veľa ľudí, ktorí o ich úsilí nevedia,
a pritom sa s užovkou stromovou stretli.
Tieto hady totiž veľmi často žijú v blízkosti ľudí - v ich záhradách, v garážach či
v okolí domov všeobecne. Práve preto sú
pre všetkých také zaujímavé. Môžete ich
nájsť aj v okolí opustených alebo nevyužívaných budov či hradných zrúcanín.
Veľmi často totiž tieto hady žijú priamo
v ľudských obydliach. Starí Slovania ich
uctievali, pretože ich obydlia zbavovali
hlodavcov. Sú druhom, ktorý preferuje
pestrú mozaiku rôznych typov biotopov.
Vyhovujú im lúky obklopené svetlými
lesmi či pásmi krovín, ideálne aj s nejakou
tou hromadou kamenia.
Nájdete ich aj Pod Zečákom
Zopár jedincov sa našlo aj Pod Zečákom, preto by mal byť pred schválením
Územného plánu zóny Zečák vykonaný
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SEA - proces prípravy, tvorby, pripomienkovania a strategického environmentálneho hodnotenia. „Z hľadiska záujmov
druhovej ochrany bola pri riešení územia
zóny Lamač – Zečák v minulosti (viackrát od r. 2011) uplatnená požiadavka
realizovať inventarizačný prieskum pre
detailnejšie zistenie výskytu chránených
druhov rastlín a živočíchov. Podrobný
inventarizačný prieskum nebol zrealizovaný,“ píše sa na stránke Enviroportal.sk.
Pomôžte teda zoológom skúmať tohto
najväčšieho hada Slovenska. Povedzte
o ich aktivite svojim známym a spoločne
sa môžete vydať po stopách užovky.
V prípade stretnutia s hadom ho odfoťte
a pošlite fotografiu. Zoológovia vám na
oplátku ponúkajú určenie akýchkoľvek
plazov, ktoré ste stretli a nie ste si istí,
o aký druh ide. Nebojte sa, užovka stromová nie je jedovatá. Zoológov kontaktujte na maili: ZamenisBA@gmail.com.
(mag)
Foto: Zoológovia UK
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MUDr. Jana Pavlovová
PREDSTAVUJEME
Na vyšetrenie sa objednajte cez SMS

amačania majú od začiatku mája
ďalší dôvod na radosť. V zdravotnom stredisku na Malokarpatskom námestí totiž začala ordinovať
nová všeobecná lekárka pre dospelých
MUDr. Jana Pavlovová. Hneď prvý deň
prijala 140 telefonátov od nových pacientov a toto číslo klesá len postupne.
„Ľudia sú veľmi príjemní a je príjemné,
keď človek cíti, že je medzi nimi vítaný.
Vzájomná sympatia medzi pacientom
a lekárom je dôležitá a dôvera k človeku,
ktorý vás má liečiť, len pomáha liečebnému procesu a procesu uzdravovania,“
pochvaľuje si doktorka vrelé prijatie,
ktoré sa jej dostalo zo strany Lamačanov.
Rada by prijala všetkých obyvateľov našej
mestskej časti, ktorí sa k nej nahlásia. Keď
však počet pacientov prekročí hranicu
dvoch tisícok, bude musieť selektovať.
Sympatická lekárka predtým niekoľko
rokov ordinovala vo Vlčom hrdle.O jej
príchod sa zasadil starosta Lukáš Baňacký. „Som rád, že k skvelej doktorke Stankovičovej a k doktorke Lábikovej na
Boroch pribudla ďalšia doktorka, ktorá
spĺňa požiadavky a pohľad na to, ako by
mal v súčasnosti moderný všeobecný

V blízkej budúcnosti sa budú
robiť zmeny v rámci ordinačných
hodín tak, aby sa prispôsobili
obyvateľom.
Prvá hodina bude vyhradená
akútnym prípadom, potom budú
na rade ľudia, ktorí sa objednali
na konkrétny čas. Keďže všetci
nemajú prístup k internetu, Jana
Pavlovová poskytla telefónne
číslo 0910 400 333, na ktorom
sa dá objednať prostredníctvom
SMS na vyšetrenie.

Najlepšia je cielená liečba
„Pre štúdium na lekárskej
fakulte som sa rozhodla z viacerých dôvodov, ale podstatná
bola túžba pomáhať ľuďom.
Veľkým príkladom mi bola
moja mama, ktorá bola taktiež
lekárka,“ prezrádza doktorka
Pavlovová, ktorá sa snaží vyvážene kombinovať podávanie MUDr. Jana Pavlová ordinuje od mája.
Čo sa týka antibiotík, pracovala som dva
liekov, no je otvorená aj alternatívnej liečbe. „Myslím si, že celostná a pol roka na klinickej mikrobiológii pre
medicína a všetky poznatky, ktoré nás UNB, kde som získala vedomosti, ktoré
vedú k uzdraveniu pacienta, sú vítané. využívam vo svojej každodennej praxi.
Najlepšia liečba je cielená antibiotická
liečba, ktorá prebieha pod kontrolou.
To znamená kontrola pacienta pred
ochorením a po preliečení ochorenia
antibiotikami. Tá sa robí pomocou výterov, ktoré sú k dispozícii v laboratóriách.
Antibiotiká sú nesmierne dôležité, len
ich netreba zneužívať, pretože sa môže
stať, že narastá rezistencia na dané
účinné látky. Nie som preto nadšená,
keď pacient príde a povie, aby som mu
dala nejaké antibiotiká, lebo si myslí, že
ich potrebuje. Pacienta treba poriadne
vyšetriť, potvrdiť diagnózu a potom
MUDr. Janu Pavlovovú v ordinácii privítal starosta Lukáš Baňacký, prednostka
vybrať najlepší možný variant,“ hovorí.
Michaela Kövari- Mrázová, miestny poslanec Stanislav Babic a Tomáš Penzéš z miestneho úradu.
Marína Gorghetto
lekár fungovať a aké vlastnosti by mal
mať. Spektrum všeobecného lekárstva
v Lamači je týmto doplnený,“ hovorí starosta. „Rozhodla som sa na základe pozitívnych referencií na starostu Lamača
a po vzájomnom stretnutí na miestnom
úrade,“ priznáva Jana Pavlovová.

Ako sa stať pacientom MUDr.
Pavlovovej?

Objednávanie cez SMS
V ambulancii bude k dispozícii prenosné EKG, ktoré má výhody aj pri
nevyhnutných návštevách pacientov.
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Rodičia mali neľahkú úlohu

ŠKOLSTVO

L

amačská základná škola zažila
počas ostatných troch mesiacov celkom novú situáciu.
„Ďakujem rodičom za každý prejav dôvery, poďakovania a vôbec
optimistické slová. Z úst žiakov
sa zase dobre počúva, že by boli
radšej v škole. Myslím si, že sme
všetci zistili, akú dôležitú funkciu, respektíve službu plní
v spoločnosti škola,“ hovorí
riaditeľka základnej školy Alena Petáková, ktorá pre Lamačan
prezradila, ako sa rodičia aj
učitelia prispôsobili tejto situácii. Rozhovor vznikol v čase,
kedy sme ešte ani nedúfali
o uvoľňovaní prísnych opatrení.
Ako zvláda naša základná škola výnimočnú situáciu z vášho
pohľadu?
Na začiatku učitelia so žiakmi
a rodičmi komunikovali hlavne
prostredníctvom EduPage, kde
sa dajú poslať žiakom prezentácie, materiály či zadávať
úlohy. Neskôr sme pridali
Riaditeľ ka lamačskej základnej školy Alena Petáková.
komunikáciu prostredníctvom videohovorov. Najťažšie
kontaktovali rodičov a žiakov, ktorí nebolo však nájsť čas, keď môže maximum reagovali na online komunikáciu. Všetci
žiakov byť prítomných na videoho- zainteresovaní hovoria, že je to oveľa
voroch. V ďalšej fáze sme telefonicky náročnejšie.

Deti nastupujú už v júni
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Deti boli doma a učili sa s rodičmi. Ako
im to uľahčila naša škola?
Rodičia mali neľahkú úlohu. Zo dňa na
deň sa z nich totiž stali učitelia. Učitelia si
okrem EduPage zvolili dve aplikácie, prostredníctvom ktorých učili – MS Teams
a Zoom. Mnohí natáčali aj výukové videá
– napr. z angličtiny či telesnej výchovy.
Počet úloh a množstvo učiva bolo pre
učiteľa ťažšie odhadnúť, lebo sa to nedá
porovnať s tým, čo sa v škole preberie.
Myslím, že aj učitelia už zistili, že nemôžu zadávať taký istý počet úloh,
ako keď sú deti v škole. Ale to
všetko prináša skúsenosť.
Aké ste mali reakcie od rodičov na túto provizórnu
výučbu?
Zo začiatku boli reakcie
rôzne. Potom sa však
situácia ukľudnila a všetci
sme k sebe boli tolerantní. Zistili sme, že to nie je
len na chvíľu a že musíme
s pokorou prijímať danú
situáciu.
A od učiteľov?
Učitelia sa venovali
príprave dlhšie ako počas bežného
vyučovania. Pripraviť on-line test trvalo
celé hodiny a žiak ho urobil za pár minút. Natočiť výukové video bolo ešte
náročnejšie a jeho pozretie zabralo tiež
len niekoľko minút. V mnohých veciach
sa najskôr treba vyškoliť a potom ich až
začať používať.
Čo bolo na celej situácii najťažšie?
Že chýbal ľudský kontakt. Škola býva
plná života, no počas uplynulých mesiacov tu bolo ticho. Z môjho pohľadu,
ako riaditeľky, bolo ťažké nastavovať
nové procesy vzdelávania. Zo dňa na
deň sa veci menili aj ohľadom personálnej práce, každý zamestnanec mal iné
podmienky a procesy riadenia boli oveľa
náročnejšie. Porada sa musela zmestiť do
pár minút a mnoho vecí zostalo nevypovedaných.
Je to však aj výborná skúsenosť, z ktorej
sa dá veľa naučiť. Nástroje na vzdelávanie, ktoré sme získali v rámci on-line
priestoru a komunikácie, nám už nikto
nezoberie. Všetko sa dá využiť aj po návrate do školy. A viem si presne predstaviť, v čom nám pomôžu.
Marína Gorghetto

F

Výsadba na námestí

FOTOREPORT

M

alokarpatské námestie sa plní zeleňou.
Začali to niektorí poslanci so starostom
na Deň Zeme 22. apríla. Pracovníci komunálnych služieb pokračovali o pár dní na to výsadbou štyroch krásnych javorov a prvý máj strávili
sadením vavrínovcov a kvietkov starosta, prednostka, niektorí poslanci, zamestnanci miestneho úradu
a dobrovoľníci z komisie životného prostredia. To však
ešte nie je všetko, zeleň sa bude dopĺňať aj naďalej.

Starosta Lamača Lukáš Baňacký sa chopil krompáča, poslanec Stanislav Babic zas lopaty. Asistoval kontrolór Andrej Bachar, vicestarostka Petronela Klačanská a poslanec Matúš Harmaňoš.
Pracovníci komunálnych služieb pri výsadbe javorov.

Poslanec Stanislav Babic presádzal vavrínovce.

Poslankyňa Veronika Hagovská s najmenším pomocníkom pri polievaní.

Elena Ferrante
Neapolská sága
Tento mesiac do našej
knižnice pribudol skutočný
klenot súčasnej literatúry.
Neapolská sága jednej z najpredávanejších talianskych
autoriek ukrývajúcich sa za
pseudonym Elena Ferrante.
Príbeh
celoživotného
priateľstva hĺbavej Eleny a neskrotnej Lily možno poznáte
aj z televíznych obrazoviek.
Doteraz boli sfilmované dve
série a diváci netrpezlivo čakajú na ďalšiu.

KNIHA MESIACA

Štvorica na seba nadväzujúcich kníh vás do deja vtiahne
okamžite. Ocitnete sa na
predmestí Neapola päťdesiatych rokov, kde od dievčat
vzdelanie nikto príliš nečakal
a ťažký život a skromné
pomery zocelili aj tie najjemnejšie povahy. Tu sa rodí aj
priateľstvo dvoch, na prvý
pohľad, rozdielnych dievčat.
Môžete pozorovať ich vzťah,
ktorý sa rokmi vyvíja, mení,
občas zaniká, aby sa neskôr
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Vicestarostka Peteronela Klačanská v akcii. Asistuje jej Blažena Kusá z miestneho úrad, vľavo
a poslakyňa Veronika Hagovská.

vrátil v plnej sile. Trúfalé deti, krehké dievčatá, odvážne ženy, až po starnúce dámy.
V Neapolskej ságe je všetko, čo očakávate
od kvalitne vystavaného príbehu. Množstvo pestrofarebných postáv dopĺňajúcich
dej, osudová láska, zúfalstvo, zrada, deti,
rozchody, sklamanie, šťastie, rodina, napätie, hlboké nepochopenie aj veľkorysé
odpustenie. To všetko s prímesou histórie,
revolúcie, sociálnej nerovnosti, mafie, vlády
silnejšieho, politických zápletiek. Sú tam
desaťročia ľudských osudov, ktorých súčasťou sa stanete od prvej stránky.
(mag)

A
K

Prechádzkami mimo vyznačených
AKTUÁLNE
trás ohrozujete zvieratá v lese

oronavírus a povinná karanténa v ľuďoch rozdúchali náhlu
túžbu po prírode. Tú si ventilujú prechádzkami v lese. Mnohí vytrvalo ignorujú vyznačené chodníčky
a púšťajú sa po neprebádaných trasách, čím nevedomky drasticky zasahujú do rovnováhy vzácneho územia.
Rozmach tohto neželaného trendu
s obavami pozorujú aj v Lesnom spoločenstve majiteľov urbáru a Lesnej
spoločnosti Bratislava – Lamač, ktorá les
spravuje. „Návštevníci by sa rozhodne
nemali pohybovať mimo vyznačeného chodníka, lebo tak narušujú flóru.
Znehodnocujú nám tento lesný porast
a klesá prirodzená reprodukcia. My
totiž nevysádzame nové sadenice, ale
snažíme sa uchytiť zo stromov napadané
semená. Takíto ľudia však znehodnocujú
vegetáciu, lebo semená sa kvôli nim
neuchytia,“ vysvetľuje Miloš Horínek

z urbára. Ďalším fenoménom sú cyklisti,
ktorí si v hore vytvárajú rôzne prekážky
a strmhlav sa spúšťajú dolu. Aj pre nich sú
určené vyznačené chodníky alebo cesty.
Pes na vôdzke s náhubkom
Nájazdmi nezodpovedných výletníkov trpia aj zvieratá, ktoré sú vytláčané
zo svojho prirodzeného prostredia do
okrajových častí a mnohokrát končia vo

Pred niekoľ kými mesiacmi pes pustený na
voľno roztrhal srnku priamo pred zrakmi ľudí
cestou na Kačín. FOTO: Juraj Velický

vinohradoch či záhradách prekvapených
Lamačanov.
Problémom sú aj psy, ktoré sa v lese
pohybujú na voľno. Častokrát doslova
vyštartujú a pustia sa do sledovania srniek, jeleňov či diviakov. „Pes by mal mať
náhubok a každý majiteľ by si ho mal držať
na vôdzke a nepúšťať ho. Pes je predátor,
preto dochádza k týmto stretom. Videl
som už aj ratlíka, ktorý uhnal mladú srnu.
Okrem toho sú na území rôzne nástrahy.
Kedysi tam boli škôlky, po ktorých zostali
v zemi trčať drôtené oplotenia, ktoré neboli celkom zlikvidované. Keď sa pes pustí
naháňať zviera, ľahko na drôty nabehne
a uviazne v nich,“ upozorňuj Horínek, ktorý má ešte v pamäti ako pred pár mesiacmi pes zabil srnku pri Železnej studničke.
Opekačky ani na ohniskách
Pre suché počasie a absenciu dažďa
vyhlásil hasičský zbor v marci zákaz
kladenia ohňov, ktorý platil do polovice
mája. Správcovia tieto oznamy vždy rozvešiavajú pri vstupoch do lesov ako aj na
kačínskej lúke kde sú ohniská. „Na spomínanom zákaze je vyslovene napísané,
že je zakázané klásť ohne aj na verejných
ohniskách, dokonca aj v záhradách v blízkosti lesov,“ vystríha Miloš Horínek. Preto,
keď máte chuť zorganizovať opekačku
s priateľmi, overte si, či je dovolené založiť
oheň aspoň na verejných ohniskách. Stačí
totiž malá iskra a z nevinného posedenia
s priateľmi sa môže stať katastrofa.
Marína Gorghetto

Elektronabíjacie stanice nie sú parkovisko
Čoskoro sa spustia nabíjacie
stanice na elektromobily, ktoré
nájdete na Malokarpatskom
námestí na parkovisku pri pošte,
zo zadnej strany Domu služieb.
Tieto nabíjacie stanice sú súčasťou medzinárodného projektu,
do ktorého sa spoločne zapojili hlavné mesto Bratislava, ZSE
a kuriérska spoločnosť GO4,
s.r.o. Ide o projekt URBAN-E,
ktorý je zameraný na podporu
rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc v Európe,
mal by byť dokončený v decembri tohto roku. Prispeje k rozvoju Nabíjacie stanice na elektromobily nájdete zo zadnej strany
elektromobility vo veľkých európ- Domu služieb. Foto: Matúš Harmaňoš
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skych mestách, k jej prepojeniu
na iné druhy dopravy, a tiež k
znižovaniu znečistenia ovzdušia.
Základnými kritériami pre výber
lokality boli body, kde sa stretávajú viaceré druhy dopráv, kde
sa nachádzajú hustejšie obývané
územia s budovami verejných
služieb, dostupnosť kapacity na
pripojenie a vyčlenenie dvoch
parkovacích miest na stanicu.
Je potrebné zdôrazniť, že nejde
o vyhradené parkovanie pre
elektromobily, ale len o etické
a nevyhnutné parkovanie iba
počas nabíjania.
(mag)

Š
P

Martin Vician
Lamačan na Harvarde

o Lukášovi Haraslínovi, ktorý
je hviezdou talianskeho klubu
US Sassuolo, tu máme ďalšieho
úspešného futbalistu, ktorý vyrástol
vo Futbalovom klube Lamač. Martin Vician totiž študuje na Harvarde - jednej
z najprestížnejších amerických univerzít, kde hrá futbal za univerzitný tím.
Harvard ste si vybrali z viacerých možností. Ako sa vám na túto univerzitu
podarilo dostať?
Ako prvé som si prešiel viaceré univerzity v USA, ktoré sa mi zdali zaujímavé
po akademickej aj po futbalovej stránke.
Urobil som si zoznam asi pätnástich
univerzít, na ktoré som poslal e-mail
hlavným trénerom. E-mail obsahoval
moje študijné výsledky a zostrih futbalových zápasov, ktoré som odohral za
posledné dva roky. Podarilo sa mi dostať
do kontaktu s vedením univerzitného
futbalového tímu, ktoré ma navigovalo
v procese podania prihlášky. Následne
ma aj zavolali na osobný pohovor na
Harvard. Náročné boli predovšetkým
skúšky, ktoré som musel absolvovať.
Ako vám pomohol futbal v prijatí na
štúdium?
Môj futbalový životopis mi určite
pomohol k prijatiu, ale nebol na Har-

„Americký systém školstva mi umožňuje počkať do polovice druhého ročníka s rozhodnutím, ktorý
odbor budem študovať. Zaujíma ma ekonómia a psychológia,“ hovorí Martin Vician.

V polovici mája ste skončili prvý ročník, ako by ste ho zhodnotili?
Bol to rozhodne zaujímavý ročník,
no hodnotím ho len pozitívne. Po jeho
ukončení som mal absolvovať trojtýždňový dobrovoľnícky program vo Vietname, kde som mal učiť deti angličtinu
alebo ich trénovať. Bohužiaľ som musel

Martin Vician začínal vo Futbalovom klube Lamač. Hrával za Slovan, Ostravu i Petržalku.

varde rozhodujúci. Študijné výsledky,
všeobecný prehľad a rozhovor boli totiž
rovnako dôležité. Ako príklad môžem
spomenúť, že počas oficiálneho rozhovoru na Harvarde sa ma pýtali na všetko,
len nie na futbal.

ŠPORT

odísť kvôli pandémii koronavírusu o dva
mesiace skôr, ako som plánoval.
Začínali ste u nás vo Futbalovom klube
Lamač – aký základ ste tam dostali?
Do Lamača sme sa presťahovali v roku
2005, keď som mal šesť rokov. Môj starší
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brat hral tiež futbal za FK Lamač. Ja som
ako šesťročný začal v predprípavke. Dostával som veľmi dobré základy. Týmto
sa môj vzťah k futbalu ešte viac prejavil
a začal som na sebe viac pracovať. Mal
som šťastie na výborných trénerov, ako
Ondrej Pavlát, Peter Diviak a Michal Vozár. Vďaka týmto základom si ma neskôr
všimli tréneri zo Slovana Bratislava.
Ktoré sú vaše najobľúbenejšie miesta
v našej mestskej časti?
V Lamači sa najviac teším na obdobie
Rozálskych hodov. Cez leto chodím rád
na zmrzlinu na námestie. Veľmi rád si
taktiež zájdem na pizzu na Vŕšok. Pekné
sú prechádzky po zasnežených kopcoch.
A keď môžem, vždy si rád pozriem domáce zápasy FK Lamač.
V USA hráte za univerzitný tím v súťaži
NCAA – ako vnímajú futbal Američania? Dá sa porovnať úroveň tréningov,
vybavenie, fanúšikovia?
Pracujem v profesionálnom futbalovom
prostredí. Je nám poskytnuté všetko, čo
mladý futbalista potrebuje pre svoj rast.
Som spokojný s kvalitou aj s podmienkami. V tíme je nás 23 a máme k dispozícii hlavného trénera, dvoch asistentov,
trénera brankárov, fyzioterapeutku
a kondičnú trénerku. Úroveň tréningov
je taktiež na vysokej úrovni.
Marína Gorghetto
Foto: Archív M. Viciana
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Ulice starého Lamača
by sa mali ukľudniť

oblasti cyklodopravy sú viaceré zaujímavé novinky. Ak
všetko pôjde podľa plánu,
čaká našu mestskú časť viacero projektov, vďaka ktorým sa Lamačania dostanú na bicykloch do mesta rýchlejšie,
pohodlnejšie, no najmä bezpečnejšie.
Lamač s Červeným mostom na Železnej
studničke spája Ostružinovský chodník,
ktorý nie je v ideálnom stave. Podľa bratislavského cyklokoordinátora Tomáša
Peciara sa v dohľadnej dobe plánuje jeho
lokálna oprava.

Strednodobým cieľom v oblasti cyklodopravy by malo byť ukľudnenie
ulice Segnáre, Zidiny, ako aj ulice Pod
násypom z Hodonínskej cesty. „Chceme,
aby sa z týchto ulíc nestali transportné
ťahy, aby ich vodiči nevyužívali ako potenciálne skratky. Takáto situácia by tam
totiž nastala, keď začnú fungovať nové
železničné zastávky nazývané Terminály
integrovanej osobnej dopravy. Ukľudnená zóna znamená vyznačené parkovanie
raz na jednej , raz na druhej strane tak,
aby si vodiči nemysleli, že toto je priestor
pre
nich.
Chceme, aby
to bolo bezpečnejšie pre
cyklistov, ktorí dochádzajú
do
mesta,“
hovorí. Stále
sa
pracuje
aj na oblasti
Podháj, ktorá
by mala byť
dokončená
ešte
tento
Lamačania sa čokoro dostanú na bicykloch do mesta pohodlnejšie a bezpečnejšie. rok.

ŠPORT

Harmincova je v riešení
Ďalším strednodobým plánom je
napojenie našej mestskej časti na Dúbravku, kde sa momentálne pripravuje
projektová dokumentácia Harmincovej
ulice. Vďaka tomu sa budú môcť cyklisti
napojiť na nadjazd a z Harmincovej už
potom môžu pokračovať cez Polianky na
Patrónku alebo výletnejšou trasou cez
Líščie údolie.
Do dlhodobých plánov sa počíta cyklotrasa pri projekte ESETU, ktorý sa začne
stavať pri Patrónke. To však závisí od tretích subjektov. Rovnako, ako napojenie
Dúbravky a Lamača cez podjazd na konci
ulice Janka Alexyho. „V dlhodobom horizonte by sme radi vyriešili práve tento
podjazd, lebo je tam riešenie. Nuž a všetci čakáme na prepojenie, ktoré financuje
Bratislavský samosprávny kraj – lávka nad
železnicou. Ideovo máme vymyslené aj
napojenie na Záhorskú Bystricu, ale zatiaľ
to vychádza veľmi finančne náročné a za
týchto okolností to nebudeme mať za čo
urobiť,“ dodáva Tomáš Peciar.
(mag)

Takto sa dostanete z Lamača
do centra mesta
Cesta na
Červený most

Zidiny
Segnáre

Ostružinovský
chodník

Zidiny

Ostružinovský
chodník

Pri suchom
mlyne

k Železnej
studienke

Ďumbierska

Limbová

Patrónka

Tesco

Tu sa chystá segregovaný pruh okolo
ŠKP smerom na Líščie údolie a nábrežie

Nadjazd
Valentína Matrku

Harmincova
Harmincova

Klanec

Jaskový
rad

Tu sa chystá na chodníku
spoločná cesta pre chodcov Prokopa veľkého
smerom na Hlbokú
a cyklistov

Patrónka

Polianky

Po červenej značke

Mlyn
Klepáč

Pražská

Opavská

Koliba

Dúbravská
cesta

Patrónka
Pekná
cesta

zdroj: Freepik.com
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Dúbravská Villa rustica
U SUSEDOV
zarastá trávou

susedov v Dúbravke si
môžete zájsť na nenáročný poznávací výlet. Villa
rustica je pozostatkom
rímskej
usadlosti na Veľkej lúke. Týmto článkom štartujeme našu novú rubriku,
v ktorej vám budeme prinášať zaujímavosti z okolitých mestských častí.

Dúbravská Villa rustica či rakúsky archeologický skanzen Carnuntum.
Villa rustica na Veľkej lúke neďaleko
Technického skla, moderné označenie
pre vidiecky dom v Rímskej ríši, ktorý
bol strediskom gazdovstva. Dnes takmer
zabudnutá, zarastá trávou. Napriek tomu
s výnimočnou pokojnou atmosférou, nádychom histórie.

Po značke
Okolie rozryté
od
diviakov,
v tráve základy
rímskej usadlosti.
Z
niekdajšej
turisticko-informačnej tabule
trčia len torzá
podstavcov, nôh.
Turistické značenie a rozcestník
stále
funguje,
odkazuje na cyklotrasy v okolí či
Villa rustica je pôvodný latinský názov pre typ antického, respektíve rímske- turistické cesty.
ho obydlia pre vyslúžilých rímskych legionárov.
K pozostatkom
Len niekoľko kilometrov za hranicami rímskej usadlosti sa dá dostať nenároča obrovský rozdiel. V prístupe, propa- nou prechádzkou po zelenej značke od
gácii i starostlivosti o pamiatku. Pritom Domu kultúry Dúbravka, kratšou možobe odkazujú na staroveký Rím, antiku. nosťou je aj poľná cesta od Technického

skla, kam sa môžeme doviesť aj autom či
autobusom MHD číslo 20. Trás a ciest je
viac, stačí si vybrať.
Z tabule trosky
V roku 2008 osadili pri pozostatkoch
kúpeľnej budovy Villa rustica z tretieho storočia náučnú tabulu. Vznikla na
podnet aktivistov a ochranárov Andreja
Popoviča a Dagmar Palovičovej. Dnes
sú z nej len polámané trosky. Obnoviť
a osadiť nanovo ju teraz plánuje Dúbravské múzeum a v spolupráci s Oddelením
životného prostredia miestneho úradu
Bratislava - Dúbravka.
Základy rímskeho kúpeľa tu objavili archeológovia pod vedením Titusa Kolníka
počas prieskumu v roku 1982. Zachované okružné stavby, ktoré sa používali
v treťom a štvrtom storočí, môžeme pri
návšteve miesta ľahko rozoznať v tráve.
Objekt rozmerov 13,2 x 11,2 metra tvorí
šesť miestností.
Dúbravská Villarustica je raritou nielen
na Slovensku, ale aj v celom bývalom
zadunajskom území. V roku 1990 bola
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, starostlivosť by tak mala byť v rukách
štátu.
Text a foto: Lucia Marcinátová

Adoptujte si vtáčiu búdku
Chceli by ste sa stať majiteľom vtáčej
búdky? Lamačanka Andrea Neumeistrová (autorka tohto článku), vám ju s radosťou odovzdá. Priloží k nej aj manuál,
v ktorom sa dočítate, ako búdku správne
upevniť a ako sa o ňu následne starať.
Adopcia vtáčích búdok je záverečná
aktivita, ktorou sa ukončí jeden náš spoločný cyklus pomoci rozvoju biodiverzity
v Lamači. Na začiatku bol nápad, ten sa
rozvinul v „crowdfunding“ – vyzbieranie
dobrovoľného príspevku od ľudí, ktorým
sa pozdávala myšlienka vytvorenia viac
hniezdnych možností pre malé spevavce v Lamači. Potom nasledoval nákup
materiálu na výrobu vtáčích búdok a ich
výroba priamo žiakmi základnej školy.
A napokon vešanie niekoľkých búdok
s odborníkmi z ochranárskeho združenia
BROZ, kde sme sa naučili základné kroky
a pravidlá.
Zostalo mi ešte pár búdok, ktoré vy-

rábali deti z našej lamačskej základnej
školy. Podaktoré sú už zavesené na
stromoch v areáli školy. Dvanásť búdok

Andrea Neumeisterová s deťmi pri výrobe búdok.

som zavesila spolu s deťmi a učiteľkami
v areáli šiestich materských škôlok, kde
som robila aj prednášky pre najmenších.
Rozprávali sme sa o kŕmidlách pre vtáky,
ako sa o nestaráme, a prečo je potrebné
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dokrmovať vtáčiky počas celého roka.
Následne sme sa rozprávali o vtáčích
búdkach. Prečo je dôležité vyvesovať
vtáčie búdky, na čo slúžia, kto v nich žije
a tiež, ako sa o ne správne starať, aby boli
obývané a bezpečné. Priznám sa vám, že
som si to nesmierne užila. Deti boli prednáškami zaujaté, veľa sa zapájali počas
prezentácie a rozprávali svoje skúsenosti, pomáhali v záhrade pri vešaní búdok
a inštalovaní kŕmidiel. Z niektorých
škôlok, ale aj od rodičov, som dostala
krásne spätné väzby, ktoré ma pohladili
na srdci. Lásku k životu a k prírode by sme
mali deťom sprostredkovať už od útleho
veku. Oni sú s prírodou silno prepojené
a cítia sa dobre, keď sú ňou obklopené.
Ďakujem vám vrúcne za spoluprácu a teším sa na naše ďalšie spoločné projekty.
Ak máte záujem o búdku, napíšte mi na:
andrea.neumeisterova@gmail.com.
Andrea Neumeisterová

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

Y 0948 25 00 34
E alle@alle.sk
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maďarské
mesto

druh
papagája
lítium (zn.)

dym

Mgr. Zuzana Búliková

obrnený
transportér
rímskych
505

ruský
súhlas
plúžili

taliansky
maliar
udica, po
česky

značka
jednotky
karát

taliansky
spisovateľ
Anguilla
(kód)

Pribehne Paľko k mamičke a plače.
– Čo sa ti stalo?
– Otecko sa udrel kladivom do
prsta.
– A ty preto plačeš?
– No, tajnička.

Klientske centrum miestneho úradu
Úradné hodiny

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

Riadková inzercia
Q Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/ 717 517
Q Zubná ambulancia na Kramároch prijíma nových pacientov. Adresa: Stromová 16,
831 01 Bratislava. 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 Oprava práčok, sušičiek, umývačiek riadu - kvalitne, lacno. Kontakt: 0951/337 590,
Igor
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
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