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Vianočné 
stromčeky 
odkladajte 
do ohrádok

Lamač je prvá z bratislavských mest-
ských častí, kde sa bude testovať nový 
systém zberu vianočných stromčekov. 
Tie sa budú po sviatkoch namiesto ku 
kontajnerom odkladať do päťdesiatich 
špeciálnych drevených ohrádok.

Hlavné mesto si takto chce overiť, či 
riešenie známe z viacerých svetových met-
ropol bude fungovať aj v Bratislave. Cieľom 
je zamedziť každoročnému neporiadku 
v okolí kontajnerových stojísk, ktorý po 
vianočných sviatkoch pravidelne nastáva. 
Preto spoločnosť OLO zabezpečí aj zvýšenú 
frekvenciu zvozu použitých stromčekov.

Od 7. januára do 12. februára tak treba 
ukladať vianočné stromčeky do na to 
určených ohrádok. Tie budú rovnomerne 
rozmiestnené po celej mestskej časti, od 
Borov, cez sídlisko, až po oblasť rodinných 
domov. Odvoz stromčekov zo stanovíšť 

bude zabezpečený vždy vo štvrtok.
Vyzbierané vianočné stromčeky budú 

spracované na štiepku, ktorá bude pou-
žitá na výrobu z drevotrieskových dosiek.

Ohrádky o veľkosti 2,5 x 2,5 metrov si na 
uliciach počas tohto obdobia určite všim-

nete. Ich presné rozmiestnenie nájdete aj 
na mape, ktorá sa vám zobrazí po načítaní 
QR kódu na obrázku a link na ňu je zverej-
nený na webe našej mestskej časti. Mapu 
s QR kódom nájdete na strane č. 2. 

(afr)

Foto: Danka Matichová

Milí Lamačania,
priznajme si to narovinu - rok 2020 bol mimoriadne náročný pre nás všetkých. Téma koronavírusu sa ním tiahla ako tá pomy-

selné červená niť. Museli sme zrušiť veľa podujatí, ktoré pre vás pravidelne s láskou organizujeme a o rôzne obmedzenia sme 
sa potkýnali na každom kroku. Nová situácia nás prekvapila, na chvíľu aj ochromila, ale rozhodli sme sa z nej vyťažiť čo najviac. 

Zmobilizovali sme všetky sily, zaviedli sme Senior linku, nákupy pre osamelých starkých, roznášali sme rúška, vytvorili sme 
hliadky Inšpekcie verejného poriadku, otvorili sme nové Centrum sociálnych služieb Lamač v prerobených priestoroch zdra-
votného strediska a na záver roka sme, ako jediná samospráva, spustili Mobilné odberové miesto v športovej hale. 

Pracovali sme na všetkých rozbehnutých projektoch, a preto už o pár mesiacov budete vidieť reálne výsledky rekonštrukcie 
Malokarpatského námestia, vynovenú fasádu Kina Lamač, webovú stránku, Oázu oddychu, ktorú oceníte v lete, základnú školu, 
ktorej projekt rozšírenia by sme mali spustiť a množstvo ďalších projektov. Mnohé z nich síce nie sú viditeľné voľným okom 
a nedajú sa atraktívne opisovať na sociálnych sieťach, ale, verte mi, uľahčia váš život a sú nesmierne užitočné.

Okrem mimoriadnych opatrení sme zlepšili výkon operatívnych úloh, ktoré mestská časť rieši, čo ste si mnohí všimli. Teší nás 
pozitívny spätná väzba, ktorú od vás dostávame.

Rád by som sa na tomto mieste poďakoval všetkým mojim kolegom, ktorí do svojej práce dávajú dušu. Bez takéhoto kompakt-
ného tímu by sa mi veľa plánov jednoducho zrealizovať nepodarilo.

Dovoľte mi zaželať vám šťastný a pokojný nový rok 2021. Nech sa vaše životy čo najskôr vrátia do normálu. Rád sa s vami stretnem na 
„normálnych" podujatiach, napríklad na Rozálskych hodoch. Bezpečne a bez rúška.

Lukáš Baňacký
Starosta Mestskej časti Bratislava-Lamač



2

A AKTUALITY
V športovej hale sa môžete 
nechať otestovať

Pred Vianocami sme v Športovej hale 
Lamač Na barine spustili naše prvé mobil-
né odberové miesto, takzvanú MOM-ku. 
Je otvorená počas pracovných dní od 
10:00 do 18:00 a skúsení zdravotníci vám 
v nej urobia antigénové testy na prítom-
nosť koronavírusu. Samozrejme, zadarmo.

„Naša mestská časť vždy pristupovala zod-
povedne k tomu, aby sme zabezpečili bez-
pečnosť ľudí, ktorí sa nachádzajú v Lamači. 
Či už to bolo celoplošné testovanie, sociál-
ne služby, ktoré zabezpečovali starostlivosť 
o našich seniorov alebo bezpečný chod 
školských a predškolských zariadení. Rov-
nako sme aj teraz vnímali, že to najviac čo 
môžeme urobiť je, keď vytvoríme možnosť 
pre tých, ktorí cítia, že sa potrebujú otes-
tovať a takúto možnosť by privítali niekde 
v dosahu. Vzhľadom na to, že doposiaľ bolo 

v okrese Bratislava IV, ktorý má 
viac ako 80 000 obyvateľov, 
prístupné len jedno mobilné 
odberové miesto, pristúpil 
sme k vytvoreniu ďalšieho. 
Toto je jediné mobilné odbe-
rové miesto zriadené mest-
skou časťou. Je slovenským 
unikátom, že sa obec stala 
poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a otvára takýto 
typ prevádzky. Kapacity 
zdravotníkov sme zabezpečili 
z našej mestskej časti, ktorí 
v spolupráci so zamestnan-
cami našej mestskej časti 
zabezpečujú chod,“ zhodnotil 
starosta Lukáš Baňacký. 

(mag)

Zber vianočných 
stromčekov 2021
Vianočné stromčeky budeme v roku 2021 
zbierať aj zo špeciálnych drevených ohrádok. 

Mapa je dostupná online

Pre podrobné informácie o rozmiestnení ohrádok načítajte tento QR kód.

MOM-ka Na barine je otvorená od 21.12.2020. Na snímke je celkom prvá dáma, ktorá 
test podstúpila.

Natal do Senhor  
ano de 2020

Písal sa rok 2005. Po rokoch strávených v Afrike  som sa 
učil nanovo žiť v Európe. Môj známy farár z Varšavy ma 
pozval, aby som viedol duchovné cvičenia pre jeho veľkú 
farnosť. Bolo to tesne pred Vianocami. Končil sa advent. 
Po namáhavom dni som ostal ešte sedieť v spovedelnici 
v kostole. Pozeral som, ako sa skupinka nadšenej mlá-
deže pustila do stavania Betlehemu. Bolo tam všetko: 
Jezuliatko, Mária, Jozef, pastieri, klaňajúci sa anjeli, čer-
noško, ktorý, keď sa mu hodil peniažtek, hovoril: „Pán 
Boh zaplať.“ Ďalej somár, vôl, ovca a barany, a všetko bolo 
vystlané voňavým senom. Krásny idylický obraz. Vtedy, 
sediac v tejto spovedelnici, som si položil otázku, ako to 
bolo naozaj s narodením Ježiša, Spasiteľa sveta. Všetky 
historické pramene hovoria, že to bola zlá doba, zlý čas na 
to, aby sa narodil Človek. On sa narodil, jednoducho, na 
hnoji. Uprostred nevídanej chudoby. A tá maštaľ nevoňa-
la čerstvým senom. Vtedy som začal vyčítať Bohu: „Prečo 
si si nenašiel na narodenie inú dobu? Prečo si sa narodil 
v takej hroznej chudobe a nie v modernej pôrodnici? 
Prečo si novinu o Tvojom narodení zveril jednoduchým 
pastierom? Dnes by to médiá veľmi rýchlo rozniesli do 
sveta. Prečo?“ A potom moje srdce zaplavila vďačnosť. Za 
tú jednoduchú maštaľ. Chudobu Márie a Jozefa – pocest-
ných. Za to, že si nemal ani voňavé seno. To všetko do-
voľuje priblížiť sa k Tebe bez obáv a strachu pocestnému, 
ktorého srdce je jedna obrovská maštaľ. A predsa, v tej 
maštali je možné, aby sa narodil Boh s nami – Emmanuel.

(Ἰδοὺ ἡ παρθένοςἐν γαστρὶἕξει καὶ τέξεται υἱόν, 
καὶ καλέσουσιντὸὄνοµα αὐτοῦ Ἐµµανουήλ, ὅ ἐστιν 
µεθερµηνευόµενονΜεθíἡµῶν ὁ θεός. Matúš 1.23)

Leonard Pawlak
Farár Farnosti Bratislava-Lamač
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V ostatnom čísle nášho maga-
zínu sme sa venovali prob-
lematike čiernych stavieb. 

V novembri sa rozvírili vody ohľadom 
ďalšej dôležitej témy – plánovanej 
výstavbe pri Kaplnke sv. Rozálie, 
ktorá má štatút národnej kultúrnej 
pamiatky. Na želanie čitateľov sa pre-
to venujeme aj tejto problematike.

Podľa informácií vedúcej Stavebného 
úradu Vlastislavy Rychtárikovej sa v tom-
to území momentálne riešia konania pre 
dvoch stavebníkov.  Prvý z nich má záu-
jem o výstavbu dvoch rodinných domov 
a ten druhý plánuje výstavbu jedného 
rodinného domu. „Pre výstavbu dvoch 
rodinných domov bolo vydané územné 
rozhodnutie, ktoré nie je právoplatné, 
nakoľko Krajský pamiatkový úrad zrušil 
svoje pôvodne vydané súhlasné stano-
visko na základe protestu prokurátora. 
Pre výstavbu jedného rodinného domu 
bolo vydané a je právoplatné stavebné 
povolenie,“ hovorí.

Ide o súkromné pozemky
Proces stavebného konania a územné-

ho rozhodovania je preneseným výko-
nom štátnej správy, starosta Lamača Lu-

káš Baňacký sa preto k legálnosti stavieb 
môže vyjadrovať len v zmysle platného 
stavebného zákona nielen pokiaľ sa jed-
ná o súkromné pozemky, ale aj pokiaľ sa 
jedná o pozemky mestskej časti. V kaž-
dom prípade sa spolieham na odborné 
stanoviská, ktoré v rámci tohto územia 
má vydať jednak hlavné mesto z hľadiska 
územného plánu a jednak príslušný pa-
miatkový úrad. Z toho potom vychádza 
následne aj vydanie, či nevydanie staveb-
ného povolenia. Môžem len podotknúť, 
že u oboch stavebníkov vydalo kladné 
stanovisko aj hlavné mesto aj príslušný 
krajský pamiatkový úrad. U prvého sta-
vebníka si Krajský pamiatkový úrad na-
koniec svoje stanovisko zrušil,“ hodnotí 
vzniknutú situáciu starosta.

Je dobré podčiarknuť, že obaja staveb-
níci majú aj Záväzné stanovisko hlavného 
mesta, ktoré podpísal ešte bývalý primá-
tor Ivo Nesrovnal v rokoch 2015 a 2018. 
Pozemky patria Lesnému spoločenstvu 
majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti 
Bratislava-Lamač, ktoré ich prenajalo na 
99 rokov.

Zakryjú domy výhľad?
Jedným z argumentov proti výstavbe 

je aj predstava, že nové domy zakryjú 
výhľad na kaplnku. „Odborný dohľad 
nad výstavbou v tejto lokalite má najmä 
hlavné mesto a pamiatkový úrad. Môžem 
len konštatovať, že Kaplnka sv. Rozálie je 
dominantou Lamača ako takého a nie 
dominantou jedného miesta na časti jed-
nej ulice. Ak sa postavíte na ktorúkoľvek 
inú ulicu, tiež napríklad neuvidíte kapln-
ku celú. Zámerom je zachovať pohľad na 
ňu v rámci širšieho okolia a napríklad aj 
susedných mestských častí.Aj v rámci 
prípravy územného plánu zóny komu-
nikujeme nielen s týmito, ale s viacerými 
stavebníkmi v území v snahe nájsť vhod-
ný spoločný štýl zástavby,“ dodáva Lukáš 
Baňacký.

Pri problematike výstavby sa samosprá-
vy už dlhé roky boria s rovnakým prob-
lémom, ktorým je stále platný stavebný 
zákon z roku 1976. Práve on je dôvodom, 
pre ktorý sa dajú dodatočne zlegalizovať 
čierne stavby či starostovia nakoniec 
musia podpísať stavebné povolenie, aj 
keď sa im to veľakrát nepozdáva. Preto 
je situácia v rukách poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky, ktorí by mali 
iniciovať jeho zásadnú novelizáciu.

Marína Gorghetto

A AKTUALITY
Výstavba na Rozálke

Foto: Martin Eckhardt
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T TÉMA
Ako ďalej,  
Malokarpatské námestie?

Rekonštrukcia Malokarpatského 
námestia sa začala koncom roka 
2018. A hoci už máme veľa práce 

za sebou, veľkú časť projektu naša 
mestská časť dokončí práve v tomto 
roku, kedy by sa námestie malo dokon-
čiť. Aká je však momentálna situácia?

Z Komisie životného prostredia a hos-
podárskej stratégie a Komisie dopravy, 
územného rozvoja a výstavby vychádzali 
počas ostatných dvoch rokov rôzne 
uznesenia a požiadavky, ktoré sa na-
chádzajú v rôznom štádiu spracovania. 
Rekonštrukcia námestia síce trvá dlhšie, 
ako by sme si všetci predstavovali, no 
na tomto mieste je potrebné napísať, 
že jedným zo zásadných dôvodov bola 
výmena a hľadanie zamestnancov na 
kľúčové odborné pozície. Veci sa vý-
razne začali hýbať v lete 2020, keď do 
funkcie nastúpil vedúci Samostatného 
referátu územnoplánovacích činností, 
projektového riadenia a životného pro-

stredia Miroslav Širgel, referentka územ-
ného rozvoja a investičnej činnosti Eva 
Kutišová a referentka územného rozvoja 
a investičnej činnosti Viktória Gasiorová.

Projektová dokumentácia je hotová
V mesiacoch august – september 

bola dopracovaná realizačná projektová 
dokumentácia na sadovnícke úpravy 
od spoločnosti In Green v strednej 
časti námestia. V novembri prebehlo 
v spolupráci s architektom Martinom 
Hraškom spracovanie kompletnej reali-
začnej projektovej dokumentácie, vrá-
tane výkazu výmer a rozpočtu pre tretiu 
etapu rekonštrukcie, so zapracovaním 
spomínanej projektovej dokumentácie 
pre sadovnícke úpravy od spoločnosti 
In Green. Tu patrí aj napojenie námestia 
z ulice Podháj, ako aj priestor medzi 
zdravotným strediskom a kinom. V janu-
ári sa uskutoční verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa diela.

Zároveň ste si určite všimli, že sa za-
čiatkom decembra začala rekonštrukcia 
Kina Lamač, ktorá by mala trvať do konca 
mája. Tá bola odsúhlasená ešte v rámci 

druhej etapy úprav námes-
tia. „Všetky etapy na seba 
logicky nadväzujú. Naprí-
klad prístup z komunikácie 
z ulice Podháj by sa mal 
dorábať v poslednej fáze, 
nakoľko dovtedy bude 
slúžiť aj pre zásobovanie 
stavby a dovoz materiálu 
pre firmu, ktorá realizuje  

rekonštrukciu fásady kina 
a ďalšie úpravy. Preto s finálnymi úpra-
vami povrchov čakáme až do skončenia 
prác na kine. Paralelne s prebiehajúcou 
rekonštrukciou kina bude prebiehať 

verejné obstarávanie na stavebnú firmu, 
ktorá bude realizovať tretiu etapu rekon-
štrukcie námestia, teda priestor medzi 
zdravotným strediskom a kinom. Až po 
ukončení všetkých stavebných prác prej-
deme k realizácii sadovníckych úprav. 
Sled jednotlivých výkonov má  logický 
postup. Deje sa to z toho dôvodu, že 
plánované práce v sebe zahŕňajú terénne 
úpravy, búracie práce, výkopy spojené 
s inžinierskymi sieťami  a aj samotná sta-
vebná činnosť je spojená s prašnosťou. 
V prípade nevhodne zvolenej etapizácie 
prác by mohlo prísť k znehodnoteniu 
zelene, hracích prvkov, príp. mobiliáru 
umiestneného v priamom kontakte so 
stavbou,“ vysvetľuje Eva Kutišová. „Priori-
tou sú práce spojené s druhou etapou re-
konštrukcie Malokarpatského námestia, 
teda rekonštrukcia a úprava fasády kina, 
následne realizovať tretiu etapu, teda 
prístup od ulice Podháj, následne prej-
deme k sadovníckym úpravám v strednej 
časti Pod lipami, a doriešeniu chýba-
júcich prvkov, ako napríklad osadeniu 
pitnej fontánky, napojenie na zavlažovací 
systém zo studne a podobne. V pláne 
je výzva na verejné obstarávanie na celý 
objem prác, aby mal Lamač ako partnera 
jednu firmu, ktorá by prebrala záruky za 
celé dielo a zároveň, pri väčšom objeme 
zákazky je priestor na vyjednanie priaz-
nivejšej ceny. V každom prípade, v roku 
2021 nás čaká realizácia prác tretej etapy 
rekonštrukcie námestia a veríme, že 
obyvatelia Lamača si budú môcť  užívať 
svoje námestie  v plnej kráse“ dodáva.

Vizualizácia strednej časti námestia.

Hudba blízkej budúcnosti.



Požiadavky z komisií a stav ich plnenia
? Umiestniť zákazové značky pre vjazd vozidiel na celé námestie a zároveň umiestniť zábranu (stĺpik) na vjazd ku kinu. 

! Osadenie fyzickej zábrany – stĺpika v nájazde od ulice Podháj je zadefinované v rámci projektovej dokumentácie, samotné 
osadenie značky bude súčasťou realizácie  v tretej etape. Zákazová značka na vjazd do námestia už je objednaná a v týchto 
dňoch by mala byť už aj osadená.

? Opraviť prepojovací chodník od námestia smer zastávka MHD Podháj smer Lamač, vybudovať chodník spájajúci strednú 
časť od kina smerom k cukrárni.

! Všetky zábrany, prepojenia, rampy aj chodníky sa budú riešiť v rámci tretej časti. 

? Osadenie drevených sedákov, pitná fontánka, nový mobiliár, detské prvky, lavičky.

! Staré žlté zábradlie sa bude demontovať – nové bude osadené v rámci prác tretej etapy, sedáky sú vo výrobe, pitná fontánka 
sa objedná tento rok, bude to akási bodka na záver rekonštrukcie. Po ukončení všetkých stavebných a terénnych prác 
budeme tento rok osádzať mobiliár.

? Komisia žiada neparkovať na Malokarpatskom námestí autám v správe Mestskej časti Lamač.

! Na námestie sa nedostane nikto autom, nebude tam vôbec možný vjazd, iba zásobovanie. Situácia zo súčasnosti, kedy tam 
šoféri parkujú nadivoko už nebude možná.

? Odporúčajú riešiť v rámci rozbehnutého projektu aj celkové zlepšenie osvetlenia námestia, nakoľko námestie je vo 
večerných hodinách slabo osvetlené.

! V rámci tretej etapy sa bude dopĺňať jedna lampa navyše, inak osvetlenie nečakajú žiadne zmeny. 

? Zaoberať sa otázkou možnej výsadby drevín na hornej ploche Malokarpatského námestie pred kinom a nie len umiestne-
ním tieniacich prvkov a mobilnej zelene na túto plochu.

! Bola vypracovaná štúdia,  v rámci ktorej sme zisťovali finančné náklady na odstránenie dlažby a výsadbu stromov pred 
kinom. Stálo by to však neskutočne veľa peňazí, preto bol uprednostnený návrh s mobilnou zeleňou.

? Kvetináče na výsadbu použiť také, aby sa dali jednoducho presúvať aj bez použitia vysokozdvižného vozíka.

! Otázka umiestnenia a typu kvetináčov bude doriešená v poslednej fáze realizácie námestia.

? Zabezpečiť údržbu existujúceho mobiliáru (lavičiek, košov) vhodným ošetrujúcim náterom.

! Obnova a údržba existujúceho mobiliáru sa uskutoční na jar .

? Použiť na ploche pod lipami drevené herné prvky.

! Herné prvky sú v projekte. Konkrétne typy a modely sú však v štádiu rozhodovania.

? Všetky požiadavky a otázky na výsadbu zelene.

! Zeleň sa sadí až nakoniec, keď prebehnú všetky stavebné úpravy, pretože by sa inak zničila. Reč je o skutočne veľkých penia-
zoch. Ide o veľkú investíciu z prostriedkov Mestskej časti, preto je potrebné zachovať plánovanú etapizáciu, aby nevhodným 
radením prác neprišlo k zničeniu už realizovaných priestorov.

Marína Gorghetto

TTÉMA
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S SAMOSPRÁVA
Na základnej škole  
pribudol personál

A AKCIE
Mikuláš 
deti neobišiel

Základná škola od septembra 
2020 vďaka národnému projektu 
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov“ rozšírila svoj odborný tím 
o špeciálnu pedagogičku a štyri asis-
tentky  učiteľa, ktoré sa venujú žiakom 
so špeciálnymi výchovnými a vzde-
lávacím potrebami. Sú to žiaci, ktorí 
majú diagnostikované rôzne poruchy 
učenia alebo správania.  Celý odborný 
tím na našej škole pracuje v zložení 
školská poradkyňa, školská psycholo-
gička, dvaja školskí špeciálni pedagó-
govia a štyri asistentky učiteľa. V asis-
tencii na skrátený úväzok pomáhajú 
aj viacerí pedagogickí zamestnanci. 

Všetci sa snažia pomáhať buď vo forme 
individuálnej práce so žiakom alebo 
priamo v kolektíve triedy na jednot-
livých vyučovacích hodinách. Projekt 
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov“ sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje (bližšie informácie o projekte 
nájdete na www.esf.gov, www.minedu.
sk alebo www.minv.sk ). 

V čase, keď sú žiaci druhého stupňa 
na online vzdelávaní a nemôžu chodiť 
do školy, asistentky boli pridelené do 
viacerých tried prvého stupňa, hlav-

ne do prvých tried, aby tak pomohli 
žiakom, ktorí nezvládajú preberané 
učivo a potrebujú individuálnu pomoc. 
Špeciálni pedagógovia individuálne 
pracujú so žiakmi prvého stupňa a po-
máhajú im inými formami a metódami 
sprístupniť preberané učivo. Škola je 
však pripravená aj na prácu so žiakmi 
druhého stupňa, ktorí majú technické 
problémy pri dištančnom alebo online 
vzdelávaní. Práve v práci s nimi indivi-
duálne alebo v malých skupinách, nám 
pomôžu členovia tohto odborného 
tímu. 

Alena Petáková

Mikuláš síce tento rok osobne 
neprišiel, no deti ani napriek obme-
dzeniam neobišli skrátka. Mestská 
časť pre ne vymyslela Hru o miku-
lášsky balíček. Ten získali, ak vyrobili 
vianočnú ozdobu a umiestnili ju do 
nádoby v areáli Kostola sv. Margity. 
Všetky ozdoby sme potom postupne 
vešali na stromček a deti dostali slad-
ké balíčky. 

Trochu iného Mikuláša zorganizo-
vala Atletika Jojo, ktorá pripravila 
športové podujatie pre najmenších. 
Tí sa na bežeckej dráhe tešili z pohy-
bu, sladkostí, aj z Mikuláša a čerta. 
Najmenšie deti v škôlke zas potešil 
poslanec Stanislav Babic, ktorý sa 
k nim vybral v kostýme a sa vrecom 
plným prekvapení. 

(mag)

Priestor pre 
poéziu
Zasa prídu asi
staré zlaté časy,
uvoľním si uško
a zahodím rúško.

dem zasa slobodne
a bez rúška na líci
preháňať svoj bicykel
po Lamači, Stupave 
i Záhorskej Bystrici.

Nech sa môžeme stretávať,
v kolektíve zabávať.

Chcem už dýchať čistý vzduch,
nech už zmizne ten zlý duch!
Mal by sa už stratiť,
do Číny sa vrátiť!

Dagmar Krššáková, 5.B
(novinársky krúžok)
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Vstupujeme do nového roku 2021 a práve v tomto čase podľa smelých plánov magistrátu mala byť spustená nová 
parkovacia politika. Aspoň tak nám to na jeseň 2019 sľubovali. No potom prišla koronakríza, a tak ako všetko, i začia-
tok spustenia parkovacej politiky sa posúva, zatiaľ na jeseň tohto roka. Musím jednoznačne povedať, že keď sme túto 
Vallovu parkovaciu politiku pripomienkovali v našom lamačskom zastupiteľstve v máji 2019, bol som zásadne proti, a to 
z troch dôvodov: prvým bol vysoký poplatok za vydanie rezidenčnej karty vo výške 39 eur ročne, druhým dôvodom bolo 
zrušenie vyhradeného parkovania a tretím to, že táto parkovacia politika ne-
zohľadňuje postavenie rezidenta v inej mestskej časti. 

Aby som to názorne vysvetlil, ako mestský poslanec som podporil za primátora 
Nesrovnala takú parkovaciu politiku, kde prvá karta mala byť na dva roky úplne 
zdarma a potom by jej cena bola maximálne 20 eur ročne, pričom by cenu určo-
vali samotné mestské časti (v Lamači sme uvažovali o cene 5 eur za rok). Zásadnou 
ale bola možnosť ponechania vyhradeného parkovania v tej ktorej konkrétnej 
mestskej časti. Pritom u nás v Lamači je o vyhradené parkovanie veľký záujem, na-
priek jeho zdraženiu, pričom ja a Paľko Čech sme boli proti zdražovaniu. A ďalšou 
vecou bolo, že v Nesrovnalovej parkovacej politike mal každý rezident možnosť 
50% zľavy v inej mestskej časti. Čiže Lamačan mohol takto parkovať lacnejšie 
v inej mestskej časti, čo táto nová parkovacia politika neumožňuje. 

Ďalšou samostatnou kapitolou je výstavba parkovacieho domu na bývalých 
zberných surovinách, kde spolu s Paľkom Čechom presadzujeme transparentnú 
verejnú súťaž formou PPP. Žiaľ, väčšina poslancov hovorí, že nám tu parkovací 
dom postaví mesto. Pritom PPP forma je všade vo svete uznávanou možnosťou 
ako dopĺňať súkromný a verejný kapitál. Podľa môjho názoru by sa malo konať 
o tak dôležitej otázke ako je parkovacia politika miestne referendum s otázkou, či 
sa ľudia v Lamači chcú zapojiť do Vallovej parkovacej politiky.

Radoslav Olekšák
Poslanec miestneho zastupiteľstva

Lamačská beseda sa počas sprísne-
ných protiepidemických opatrení pre-
sunula do online priestoru. V decem-
bri ste mali možnosť vidieť prvý diel, 
v ktorom bola hostkou gynekologička 
Dagmar Psalmanová. Moderátorka 
Elena Harmaňošová je lekárka, a tak 
ju vyspovedala na výsostne aktuálne 
témy súvisiace s epidémiou koronaví-
rusu, pôrodmi či prevenciou. Záznam 
môžete nájsť na youtubovom kanáli 
našej metskej časti.

(mag)

Do celoslovenskej zbierky s názvom 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok sa v decembri zapojila aj naša 
mestská časť vďaka Dáši Borsovej, ktorá 
je jednou z kontaktných osôb iniciatívy. 
Viac ako 130 krabíc, ktoré zaplnili rôznymi 
darčekmi ľudia s dobrým srdcom, sa do-

stalo aj k osamelým seniorom, ktorí uply-
nulý rok prišli vinou protiepidemických 
opatrení o svoje tradičné Predvianočné 
posedenie. Zopár dní pred Vianocami 
sme ich spolu s taškami plnými ďalších 
prekvapení roznášali našim starkým. 

(mag)

Názor: Ako ďalej s parkovaním?

Čo majú spoločné láska a škatuľa 
od topánok?

Lamačská beseda 
online

Krabice a darčeky roznášal aj starosta Lukáš Baňacký



Január
7.1. Lamačská beseda
 Lamačský kvíz

Február
4.2. Lamačská beseda
7.2. Divadielko pre deti - Žabí kráľ  
 - Divadlo na hojdačke
12.2. Tanečný večer

neurčený Lamačský kvíz

Marec
4.3. Lamačská beseda
6.3. MDŽ
7.3. Divadielko pre deti -  
 Prasiatko Pigi - Roman Mihalka
13.3. Jarná burza

30.3. Zájazd seniorov
neurčený Noc s Andersenom  
  v knižnici pre deti
neurčený Lamačský kvíz

Apríl
1.4. Lamačská beseda - Pripojenie 
 MČ k Bratislave - 75. Výročie
4.4. Divadielko pre deti - Divadlo  
 Babena - Rozprávky spoza peci

neurčený Lamačský kvíz
neručený Cyklistická časovka do kopca

Máj
1.5. Prvomájový RUNFEST + RIDEFEST
1.5. Stavanie mája
1.5. Deň matiek - letné kino
neurčený Výstava - Šport vo fotografii
3.5. Divadielko pre deti - Jurko  
 a prasiatka - Divadlo pod hríbikom
6.5. Lamačská beseda
11.5. Poznávací zájazd seniorov- Zlaté hory
neurčený Atletické preteky
neurčený Lamačský kvíz

Jún
3.6. Lamačská  
 beseda
5.6. Deň detí
6.6. Divadielko pre deti - Lienka  
 Kikilienka a zakliaty letný kvet

7.6. Zájazd seniorov - Veľký Meder
25.6. Lamačský kríglfest
neurčený Prečítané leto/ Čítanie v prírode
neurčený Lamačský kvíz

Júl
1.7. 70. výročie vysviacky kostola  
 sv. Margity - koncert v kostole  
 /+výstava v kine Lamač/
8.7. Letné kino
11.7. Malé hody - piknik s programom  
 vo farskej záhrade

22.7. Letné kino 
neurčený Prečítané leto
neurčený Kultúrne leto/ 
  letné koncerty - 2x

August
5.8. Letné kino

19.8. Letné kino
neurčený Kultúrne leto /  
  letné koncerty - 2x
neurčený Prečítané leto/  
  Čítanie v prírode

September
9.9. Lamačská beseda
4 – 5.9 Rozálske hody

neurčený Lamačský fotomaratón
12.9. Divadielko pre deti -Fedor z krajiny 
 Mala - Divadlo na hojdačke
15.9. Poznávací zájazd pre seniorov - Šaštín
neurčený Karpaty Run
neurčený Jesenná burza
neurčený Hore hájom
neurčený Lamačský kvíz

Október
7.10. Lamačská beseda
3.10. Divadielko pre deti
8. – 10.10. - Bitka pri Lamači z roku 
1866 - 155.výročie
19.10. Zájazd seniorov - Veľký Meder
22.10. Lamačská vínna cesta

23.10. Úcta k starším - Trepethe /hudba 
repete/
28.10. 730. výročie prvej písomnej zmienky
28.10. Výstava - 730. výročie  
 prvej písomnej zmienky
neurčený Čítaníčka v knižnici pre MŠ a ZŠ
neurčený Čítanie starej matere - v knižnici
neurčený Lamačský kvíz

November
4.11. Lamačská beseda
8.11. Divadielko pre deti
30.11. Poznávací zájazd –  
 Vianočné trhy v Györi
neurčený Čítanie starej matere - v knižnici
neurčený Lamačský kvíz

December
2.12. Lamačská beseda
6.12. Mikuláš v Lamači
11.12. Advent v Lamači
neurčený Mikulášsky  
  stolnotenisový  
  turnaj
neurčený Mikulášsky  
  šachový  
  turnaj
neurčený Lamačský  
  kvíz

Tento plán kultúrnych podujatí bol aktuálny v decembri. Všetko sa však podriaďuje platným epidemickým opatreniam a roz-
hodnutiam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, preto je možné, že nejaké podujatia budeme musieť zrušiť či presunúť. 
O všetkom vás budeme informovať na stránke www.lamac.sk, ako aj na facebookovom profile mestskej časti. 
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Na referáte komunikácie pracuje 
Marína Gorghetto viac ako rok. 
Pripravuje pre vás Lamačana, 

má na starosti Facebook, YouTube, 
nový web a mnohé ďalšie úlohy. „La-
mač je mojou srdcovou záležitosťou, 
nielen preto, že som sa tu narodila. 
Žila som na rôznych miestach, no na-
koniec som vždy prišla domov. Vládne 
tu ešte stále akási rodinná atmosfé-
ra,“ hovorí dáma, ktorú najčastejšie 
môžete stretnúť s rodinou pri špor-
tovej hale, na námestí či v Kaviarni 
na klásku alebo v obľúbenej Trojke. 

Ako by ste sa predstavili čitateľom 
Lamačana? 

Som dlhoročná novinárka, pracovala 
som napríklad v Denníku SME, v týžden-
níku Plus 7 dní, mesačníku OK! či v Televí-
zii Markíza, v printe aj v online priestore. 
Istý čas som žila v Španielsku a tri roky 
som strávila na indonézskej Jáve, kde 
som prednášala žurnalistiku na jednej 
z najväčších univerzít. Mám rada filmy 
Pedra Almodóvara, knihy, napenené 
cappuccino, pizzu a zo všetkého najviac 
pobyt pri mori. Venujem sa aj Rodinnému 
centru Obláčik, kde som predsedníčkou.

Čo vás viedlo k zamestnaniu sa v samo-
správe? Aké ste mali predstavy a ako 
sa líšia od skutočnosti?

Priznám sa, že som už dlhšie chcela 
pracovať na magazíne Lamačan, no až 
pred dvoma rokmi sa konečne konalo 
transparentné výberové konanie, kde 
som mala šancu uspieť. Predstavovala 
som si samozrejme, že všetko pôjde 
svižne a operatívne a zostala som veľmi 
prekvapená, že to tak nie je. Samospráva 
má svoje rigidné pravidlá, ktoré sa nedajú 
obehnúť. A že som to skúšala! (smiech)

Ako hodnotíte váš prvý rok v samospráve? 
Pozitívne. Na miestnom úrade som 

našla neskutočne milých a pracovitých 
kolegov. Mojou najbližšou kolegyňou 
je vedúca kultúry Majka Šimončičová, 
s ktorou si mám vždy čo povedať. Veľmi 
dobre sa mi spolupracuje aj s prednost-
kou Michaelou Kovári Mrázovou, ktorá 
je profesionálna a empatická a so staros-
tom Lukášom Baňackým, ktorý srší nový-
mi víziami a je skutočne pri všetkom, čo 
sa u nás deje. Nechápem, ako to stíha. 

Ako vyzerá váš pracovný deň?
Moja pozícia je špecifická v tom, že 

som takmer stále na príjme, keďže sa 
venujem aj Facebooku či webu. Lamača-
na pripravujem v kancelárii, s grafikom 
pracujeme najmä večer, na otázky Lama-
čanov sa snažím odpovedať okamžite. 
Informácie do článkov získavam priamo 
od zodpovedných pracovníkov na 
miestnom úrade, vyhľadávam zaujímavé 
osobnosti, spolupracujem aj s tlačovými 
oddeleniami magistrátu, BSK či doprav-
ného podniku. 

Čo všetko má na starosti komunikačný 
referát?

Pripravujem Lamačana, venujem sa Fa-
cebooku, tlačovým správam, pripravujem 
odpovede pre občanov i médiá v spolu-
práci s kolegami, fotografujem, nakrúcam 
záznamy zo zastupiteľstva, starám sa 
o youtubový kanál, vyrábam podklady pre 
grafika, niekedy sprevádzam starostu na 
rôzne podujatia a ďalšie úlohy, ktoré mi 
pristanú na stole. Najväčšou decembrovou 
výzvou však bola príprava nového webu, 
ktorý sme spustili koncom roka, a to boli 
skutočne záplavy textov, úprav a naháňanie 
kolegov s podkladmi.  Zvládli sme to najmä 
vďaka poslancovi Matúšovi Harmaňošovi, 
ktorý mi s ním neúnavne pomáhal. 

Čo vás prekvapilo v rámci fungovania 
samosprávy ako takej?

Koľko veľa práce tu je! Aj ja som si 
predstavovala úradníkov, ako neustále 
kávičkujú a o druhej idú domov. Kole-
govia sú však nonstop zaplavení pra-
covnými úlohami a kuchynka sa naplní 
len v čase obeda. Sme malá mestská 
časť, a preto sú tu kumulované pozície 
aj úlohy, ktoré sa stíhajú len tak tak. 
Mnohokrát aj po pracovnej dobe. Ko-
misie zasadujú aj do deviatej večer.

Prekvapili ma tiež nenormálne papie-
rovačky a potreby kadejakých tlačív 
a podpisov. Podstatná časť by stačila 
len elektronickou formou, nuž ale keď 
sú také predpisy, tak sú také predpisy. 
A mimoriadne nepríjemne ma zasko-
čilo, koľko je v Lamači zlomyseľných 
ľudí, ktorí si do miestneho úradu radi 
kopnú aj bez príčiny. Vidieť to najmä 
na sociálnych sieťach, ku ktorým by 
niektorí jedinci vôbec nemali mať 
prístup. Osobitnou kapitolou je po-
tom už len jedovaté naparovanie sa 
niektorých starolamačanov a akési 
zvláštne vyvyšovanie sa nad ľuďmi zo 
sídliska, ktorí tu niekedy žijú už viac 
ako štyridsať rokov. Je to provinčné 
a malomeštiacke.

(mkm)

P PREDSTAVUJEME
Marína Gorghetto:
Samospráva je plná prekvapení

Marína Gorghetto
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† IN MEMORIAM
Jozef Haraslín

2. novembra nás vo veku 72 rokov ná-
hle opustil Jozef Haraslín. Celý svoj život 
zasvätil lamačskému futbalu, v ktorého 
štruktúrach pôsobil ako hráč, neskôr ako 
tréner, prezident a v posledných rokoch  
ako hospodár, ktorý do posledných chvíľ 
pomáhal s chodom klubu.

Lásku k futbalu vštepil aj svojmu vnukovi 
Lukášovi, slovenskému futbalovému re-
prezentantovi, ktorý svoju úspešnú kariéru 
začínal práve v našom klube.

Bude pre nás ťažké predstaviť si zápasy 
a pozápasovú atmosféru bez Deda, ako 
sme ho všetci familiárne volali, jeho komen-
tárov a postrehov. Bol vždy nápomocný, 
pracovitý a veľmi veľa nás naučil o futbale, 
chode futbalového klubu a starostlivosti či 
už o trávnik, alebo budovy. Vždy dbal na 

to, aby bolo ihrisko na 100% pripravené na 
víkendové zápasy, dresy čisté, lopty nafú-
kané. Pre nás je veľkou výzvou pokračovať 
s Dedovou nastavenou latkou starostlivosti 
sa o jeho milovaný FK Lamač, spravíme 
však všetko pre to, aby z nás mal vo futba-
lovom nebi radosť. Bol postavou každého 
futbalového zápasu, kde hralo A Mužstvo 
FK Lamač, či na domácich alebo vonkajších 
zápasoch. Počas víkendov nevynechal ani 
zápasy domácich mládežníckych družstiev. 
Jeho zápal pre futbal FK Lamač bolo cítiť aj 
pri povzbudzovaní.

Za rozvoj nášho futbalového klubu  a šírenie 
jeho dobrého mena bol v minulosti ocenený 
starostom Mestskej časti Bratislava-Lamač.

Česť jeho pamiatke!
FK Lamač

O OSOBNOSŤ
Alexander Húščava sa narodil 
pred 115 rokmi 

Jednou z významných lamačských 
osobností je aj profesor Alexander 
Húščava, zakladateľ a prvý vedúci štu-
dijného odboru archívnictva na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. 4. januára si pripomíname 
115. výročie jeho narodenia.

Katedra archívnictva a pomocných 
vied historických Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave udeľuje každoročne na jeho 
počesť Cenu profesora Alexandra Húšč-
šavu za najlepšiu študentskú vedeckú 
odbornú prácu v odbore archívnictva 
a pomocných vied historických.

Alexander Húščava sa vo svojej tvorbe 

venoval najmä proble-
matike pomocných vied 
historických. Najskôr to 
bola diplomatika, ktorej 
sa venoval pri hodnotení 
stredovekých listín z Lip-
tova. Tento materiál sa 
stal podkladom k štúdiu 
genealogických a heral-
dických problémov. Je 
autorom prvej slovenskej 
učebnice paleografie 
Dejiny a vývoj nášho 
písma, ktorá sa používa 
dodnes. Venoval sa tiež 
metrológii a vo svojej 
tvorbe nezabudol ani na 
svoje rodisko, ktorého 
históriu spracoval v kni-
he Dejiny Lamača.

Jeho pomník je osade-
ný na Heyrovského ulici 
2. Tvorí ho kompozícia 
plochých mramorových 
hranolov, rôznej výšky, 
na najvyšší je umiestne-
ná busta nášho rodáka. 
Autor pomníka je aka-
demický sochár Michal 
Zdravecký.

 (mag)

Báseň pre  
Marienku Fratričovú

Marienka Fratričová zo Segnárov zomrela 17. novembra. 
Jej opatrovateľka Anežka Bordáčová na jej počesť spolu 
s dcérou Monikou zložila túto báseň.

Marienka, ďakujeme Bohu za Teba.
Svojou láskou a pokojom si priniesla kúsok neba.

Prirástla si nám k srdcu, ľúbila si a mala dobrú dušu.

Mamina bola u Teba tri roky
aj to krátke obdobie mení životy ,
veď najviac, čo môžeš druhým dať 

je Tvoje posolstvo, láska, osobný vklad
Mamina Ti kolienko natierala

a vždy sa s láskou o Teba starala 

Ty si sa tešila zo svojho života
myseľ ľahkú mala a v srdci dobrota.
Pri spomienke na Teba mi napadne,

že je dobre nebyť tak dôležitá a žiť nenápadne.

Navždy mi zostanú v srdci Tvoje slová 
„Mám Ťa rada, maminu aj Teba, ste ako moji.“

Boli sme Tvoji a Ty naša, pros za nás v nebi, modlitba je 
naša.

Zostanú mi v pamäti tie dni a ja som bola s Tebou,
Mohla som zažiť normálneho človeka,
ktorý nemá podlosť a má v duši nebo.

Potešilo ma to, že si ma čakala v okienku.
Zapálila si v mojej duši radosti iskierku.

Zostali na stole chleba, citróny, cukor a čaj.
A Tvoje vínko. Už máš večný raj.

Budeš nám chýbať, okno v domčeku zostalo prázdne.
Tvoj bezprostredný humor, mačky.

Bude mi chýbať ten život segnársky.
Monika Bordáčová

 Pomník Alexandra Húščavu na Heyrovského 2.
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Š ŠPORT
Goju Kai karate oslavuje 20 rokov

V septembri uplynulo 20 rokov 
od založenia karate klubu Goju 
Kai v Lamači, ktorého zaklada-

teľmi, a do dnešného dňa  hlavnými 
predstaviteľmi, sú Ján Dado a Ľubomí-
ra Klementisová. Za toto obdobie klub 
prešiel dlhú cestu a ovplyvnil mnoho 
mladých aj starších ľudí, najmä oby-
vateľov Lamača. V októbri 2000 mal 
klub svoj prvý nábor, kde sa vytvorila 
skupinka tridsiatich cvičencov na tré-
ningoch v telocvični základnej školy.

Od tej doby klub vystriedal viacero 
pôsobísk až nakoniec pred šiestimi 
rokmi zakotvil v priestoroch starej 
jedálne na Borinskej 23. Budovu klub 
prebral v zruinovanom stave, ale 
s podporou členov, priateľov a najmä 
rodičov vytvoril dôstojný stánok kara-
te v tradičnom okinawskom štýle.  Za 
dvadsať rokov prešlo klubom približne 
1200 cvičencov a momentálne má 
osemdesiat členov. Tréningy prebie-
hajú v piatich samostatných skupinách 
rozdelených podľa veku a technickej 
vyspelosti. 

Od začiatku vzniku je klub členom 
Slovenskej federácie karate, ktorá 
je členom svetovej federácie karate 
WUKF. Toto umožňuje tým najlepším 
pretekárom zmerať si svoje sily nielen 
na poli SR, ale aj na poli svetového 
karate.

Vychovali sme majstrov sveta
Prvé úspechy na medzinárodnom 

poli patria práve hlavným predstavi-
teľom Jánovi Dadovi a Ľubomíre 
Klementisovej, ktorí sa v rokoch 
2001 – 2005 stali päťnásobnými 
majstrami sveta v karate.  Za roky 
činnosti klubu vychovali mnoho 
majstrov a medailistov Majstrov-
stiev sveta a Európy, menovite: 
Andrea a Katarína Klementisová, 
Marcel Talacko, Tamara a Nina 
Szomolányiová, Linda Ondrejko-
vá, Alexandra Haňdiaková, Laura 
Anettová, Lukáš Tobolák, Hugo Hulín, 
Ema a Tomáš Lesayovci, Tamara Vidová 
a Bibiana Ondrušová. Mnohí z nich boli 
ocenení nielen na poli športovom, ale 
aj na poli spoločenskom. Jána Dada, 
Ľubomíru a Andreu Klementisovú ocenil 
premiér, Tamaru Szomolányiovú, Lukáša 
Toboláka, Tamaru Vidovú a Lindu Ondrej-
kovú primátor Bratislavy a predseda BSK, 
ako aj starosta našej mestskej časti.

Veľká vďaka za tieto výsledky patrí nie-
len dvom hlavným trénerom, ale aj ďalším 
- Miroslave Sithovej, Danielovi Talackovi, 
Františkovi Šebejovi a Ivanovi Markovi. To, 
čo však teraz teší najviac je, že z úspešných 
pretekárov sa zároveň stávajú aj tréneri 
a že o budúcnosť klubu je postarané. Prá-
ve v tom je krása karate, keď každý učiteľ 
má žiakov, ktorí nielen prinášajú medaile 
a sú úspešní, ale 
nie je im ľaho-
stajné, čo bude 
ďalej a snažia sa 
vychovávať ďal-
šiu generáciu.

Okrem prípra-
vy pretekárov je 
klub základňou 
aj pre iných 
cvičencov, ktorí 
vnímajú karate 
ako životnú ces-
tu a cvičia najmä 
pre svoje zdravie 
a pohodu. Preto 
je stále veľmi obľúbená skupina dospe-
lých, kde sa vedú tradičné tréningy karate 
aj kobudo.

Vzácne návštevy z Okinawy
Hlavnou studnicou vedomostí v karate 

a kobudo sú učitelia priamo v kolíske 

karate na Okinawe, kde sa tréneri chodia 
vzdelávať a okinawskí majstri pravidelne 
navštevujú Slovensko. Počas fungova-
nia klubu navštívili a viedli tréningy aj 
privátne v našom klube a boli prijatí via-
cerými starostami. Týmto by sa náš klub 
chcel poďakovať aj Mestskej časti Bra-
tislava-Lamač, ktorá klub po celú dobu 
činnosti pravidelne podporuje a snaží 
sa v rámci svojich možností vytvárať čo 
najlepšie podmienky pre jeho činnosť.

Na záver sa chceme poďakovať za 
priazeň nielen cvičencom a členom, ale 
aj rodičom, bez ktorých podpory by to 
nešlo. Osobitná vďaka patrí manželom 
Tobolákovým, ktorí za ostatné roky 

pomáhajú klubu nielen hodinami odpra-
covanými na rekonštrukcii budovy, ale 
aj lekárskou starostlivosťou a finančnou 
podporou formou 2% z daní.

Ľubomíra Klementisová
Viceprezidentka ŠK Goju Kai Karate 

Bratislava

Ľubomíra Klementisová s Jánom Dadom.

Reprezentanti klubu na ME WUKF 2019.
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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 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 Servis a oprava PC v Lamači. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730

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, po-
škodenia majetku vo vlastníctve a v správe 
mestskej časti, poškodenia miestnych ko-
munikácií III. a IV. tr. v správe mestskej časti

Dispečing BratisIava 
0902/985 887 | dispecing@bratislava.sk
Nahlasovanie mimoriadnych udalostí, non-

stop správa a údržba miestnych komunikácií 
I. a II. tr. (Lamačská, Hodonínska, Vrančovi-
čova, Cesta na Klanec, Podháj, Pod Násypom 
- časť, Lediny - časť, Borinská - časť)

Senior linka
0951/277 384 
Sociálne poradenstvo v čase úradných 

hodín klientskeho centra, domáca opat-
rovateľská služba a dovoz obedov, posu-
dzovanie odkázanosti na sociálne služby,  
konzultácie o možnostiach sociálnej 
a finančnej pomoci občanom

Materská škola, Heyrovského 4
02/64 360 389 | heyrovskeho@diet-

kykvietky.sk
Elokované pracovisko: Malokarpatské 
námestie 6 

02/64 282 527 | malokarpatskenam@
dietkykvietky.sk

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

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

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

Dôležité kontakty

Klientske centrum
Úradné hodiny
• podateľňa, overovanie listín a pod-

pisov, 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

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

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

Dôležité informácie

Hľadá sa nájomca pre športovú halu
Mestská časť Bratislava – Lamač ako vlastník budovy Športová hala Lamač, uli-

ca 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 za-
dania obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom športovej haly v priebehu 
roka 2021. Pre bližšie informácie sme vám k dispozícii na vca@lamac.sk

tel. č.: + 421 948 250 034, e-mail: alle@alle.sk
www.alle.sk 

dakujemeˇ
za dôveru

realitná kancelária


