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Odvodnenie bežeckej dráhy sa blíži

Bežecká dráha sa po daždi výdatne zaleje vodou, čo znemožňuje jej užívanie. Tento problém by sa mal čoskoro stať minulosťou. Foto: Marína Gorghetto
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otrebu vybudovania vodozádržného opatrenia v blízkosti bežeckej dráhy pociťujeme dlhodobo.
Pravidelne opakujúci sa problém so
stojatou vodou počas daždivých dní je
potrebné riešiť, vzhľadom na veľký záujem využívania dráhy na športové aktivity, kde Lamačania trávia voľný čas
a vnímajú priestor o to intenzívnejšie.
Výberom vhodného technického riešenia chceme docieliť odvodnenie kritických pravidelne zaplavovaných plôch.
Na základe požiadaviek Komisie
životného prostredia a hospodárskej
stratégie bola v roku 2019 vypracovaná
odborníkom projektová dokumentácia na odvodnenie bežeckej dráhy.
Navrhnutým riešením bolo zvedenie prebytočnej dažďovej vody do
kanalizačnej vpuste. S týmto sa však
mestská časť ani komisia nestotožnili,
vzhľadom na alarmujúcu situáciu kli-

matických zmien a strategickú otázku
súvisiacu s možnosťami zadržiavania
vody v krajine. Mestská časť v roku
2021 preto pristúpila k obstaraniu novej projektovej dokumentácie, ktorá sa
orientuje na environmentálne riešenie
tohto problému v mestskom prostredí
aplikovaním vodozádržných opatrení.
Účelom takéhoto riešenia je vytvorenie funkčného vsakovacieho objektu
a drenážneho systému bežeckej dráhy
a priľahlých ihrísk, spevnených plôch
a zelene v najbližšom okolí.
Požiadali sme o dotáciu
Odvodnenie bežeckej dráhy prinesie
do územia viacero kladných aspektov.
Hlavným a najdôležitejším prínosom
bude umožnenie využívania atletickej
dráhy za akéhokoľvek počasia. V súčasnosti je dažďová voda, ktorá nasycovala
pôdu, vegetáciu a dopĺňala klímu, od-

kanalizovaná z územia. V nadväznosti
na to je odvodnenie atletickej dráhy
vhodným ekologickým a technickým
riešením navrhnutým šetrne k životnému prostrediu aj preto, že včlenenie
zrážkových vôd späť do kolobehu vody
by malo byť čo najbližšie k miestu ich
dopadu. Ďalšími pozitívami bude aj
zníženie zaťaženia kanalizácie veľkými
objemami vody počas prívalových dažďov, dopĺňanie zásob podzemnej vody,
zlepšenie mikroklímy prostredia zvýšeným výparom, ako aj zníženie teploty
ovzdušia v mestskom prostredí, hlavne
počas horúcich letných dní.
Naša mestská časť na realizáciu odvodnenia bežeckej dráhy podala vo februári
žiadosť o dotáciu na Bratislavský samosprávny kraj v rámci dotačnej schémy
orientovanej na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka.
Magdaléna Hammerová

A

AKTUALITY

Posyp komunikácií ekologickejšie

Vo februári sme sa dočkali aspoň symbolickej snehovej nádielky, ktorá potešila
hlavne najmenších. Sneh a mrznúci dážď
však znamenali potrebu vykonávať celoplošnú zimnú údržbu komunikácií v našej
mestskej časti.
Teploty pod -5˚C spôsobili, že sa bežný posypový a rozpustný materiál stal
neúčinným. Osvedčilo sa tak používanie
tzv. ,,ekosoli“, ktorá, okrem toho, že je

šetrnejšia k životnému
prostrediu, dosahuje aj
lepšiu účinnosť pri nižších
teplotách. Zvýšené náklady
na tento druh materiálu
sú vyvážené rozumným
a cieleným nasadzovaním
posypu v jednotlivých lokalitách.
Foto: Daniel Zachar

Detské ihrisko na Malokarpatskom námestí je uzavreté
V polovici februára sa začali
revitalizačné práce na detskom
ihrisku na Malokarpatskom
námestí. Potrvajú približne dva
mesiace. Priestory sú preto pre
verejnosť uzatvorené.
Vymeníme piesok, odstránime betónové skruže, zrevitalizujeme lavičky. V apríli
vás bude čakať moderné, no
najmä bezpečné ihrisko. Celá

Kam putovali poslanecké odmeny?
Na minuloročnom aprílovom zastupiteľstve, kedy už bolo jasné, že dopady
pandémie nového koronavírusu citeľne
zasiahnu aj strednú Európu, sa rozhodli
poslankyne a poslanci našej mestskej časti
Veronika Hagovská, Martina Ondrišová,
Stanislav Babic a Matúš Harmaňoš vzdať
sa svojich odmien a odľahčiť tak oblasť
bežných výdavkov rozpočtu v roku 2020.
Zároveň sa starosta Lukáš Baňacký vzdal
nároku na príplatok k základnému platu
starostu. Následný priebeh roka a vývoj
situácie v oblasti príjmov znamenal nezanedbateľné výpadky najmä na strane
bežných príjmov mestskej časti, z ktorých
sú hradené základné služby pre občanov,
prevádzka školských a predškolských
zariadení, sociálna starostlivosť a bežná
údržba verejných priestranstiev, komunikácií, ihrísk, športovísk či starostlivosť
o zeleň. Aj vďaka tejto forme pomoci tak
mohla naša mestská časť v uplynulom
roku opraviť chodník pred domom seniorov, odstrániť havarijný stav na budove
zdravotného strediska, ktorý bol neplánovaným výdavkom či nakúpiť materiál

na údržbu detských ihrísk. Nebyť týchto
prostriedkov, bolo by potrebné siahnuť
na iné zdroje, ktoré naša mestská časť systematicky navyšuje pre pokrytie potrieb
financovania významnejších projektov.
Inú formu zvolili poslanci Pavol Čech
a Radoslav Olekšák, ktorí si nechali svoje
odmeny vyplatiť na účet a následne sumu
zníženú o dane a odvody rozdelili medzi
dve organizácie. Tri mesačné odmeny
putovali na účet Jednoty dôchodcov Slovenska Lamač a ďalšie štyri Futbalovému
klubu Lamač.
Poslankyňa Petronela Klačanská sa vzdala
funkcie vicestarostky a odmeny k nej prislúchajúcej. Poslaneckej odmeny sa nevzdala.
Odmeny, ktorých sa vzdali v číslach:
Lukáš Baňacký 7019,15 EUR
Stanislav Babic 2850,52 EUR
Veronika Hagovská 2850,52 EUR
Matúš Harmaňoš 2850,52 EUR
Martina Krúpová 2563,16 EUR
Pavol Čech 1106 EUR
Radoslav Olekšák 1106 EUR
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dopadová plocha pod hracími prvkami
bude totiž osadená pružnou gumou, aby
sa deti nezranili. Podkladové vrstvy si
naša mestská časť rieši vo vlastnej réžii,
osadenie jednotlivých prvkov má na starosti vysúťažená firma a nerezový tunel
pre deti daruje občianske združenie.
Na financovaní tohto projektu sa v rámci priorít mestského poslanca Igora Polakoviča podieľa hlavné mesto v spolupráci
s Mestskou časťou Bratislava-Lamač.

Na Barine opravujeme chodníky
Obyvatelia Domova seniorov Lamač sa
už niekoľko týždňov môžu tešiť z nových
chodníkov. Tie pôvodné boli totiž plné
výmoľov, na ktorých sa seniori potkýnali
cestou na autobusovú zastávku Bakošova. Na ich podnet začala naša mestská
časť chodníky opravovať a bude v tom
pokračovať aj naďalej. Postupne tak
špecializovaná firma odstráni povrch
a naleje nový asfalt na všetky chodníky
v okolí ulice Na barine, vo vnútrobloku aj
pri športovej hale.

A
V

Vyzbieralo sa 175 ton
AKTUALITA
vianočných stromčekov

ianočné stromčeky tento
rok po prvýkrát neskončili
rozfúkané po okolí. Hádzali sme ich do drevených ohrádok,
odkiaľ ich až do polovice februára
pravidelne zvážala spoločnosť OLO.
Máme za sebou pilotný projekt,
ktorý hlavné mesto naplno testovalo práve v Lamači. Ako dopadol?
V Bratislave bolo po Vianociach
rozmiestnených 112 ohrádok, z toho
v Lamači až 50 kusov. Umiestnené boli
všade, na sídlisku, aj v lokalite rodinných
domov, od Zelenohorskej ulice až po
bytovky na Boroch. Stromčeky neskončili v spaľovni, ale boli zoštiepkované
a použité na výrobu kompostu. Našlo
sa aj zopár nepredaných nových kusov,
ktoré do ohrádok vyhodili predajcovia.
Tie urobili radosť zvieratám v ZOO.
Lamač bol jedinou mestskou časťou, kde sa na odkladanie použitých
stromčekov využili iba ohrádky. V iných
mestských častiach sa ohrádky použili
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vateľov mesta. Keďže sme sa rozhodli,
ohrádky naplno otestovať v Lamači,
spolupracoval som s mestským komunálnym podnikom na ich vhodnom
rozmiestnení tak, aby boli na očiach,
no zároveň nezavadzali. Som rád, že si
novinku obyvatelia pochvaľovali.“ hovorí
mestský poslanec Igor Polakovič.
Najväčší nápor bol po Troch kráľoch
Celý test sa vyhodnotí v marci a na základe skúseností projekt kompetentní
Ohrádky vo februári rozobrali a uskladnili do budúce- pripravia aj pre ďalšie Vianoce. Tentoho roka pracovníci Komunálneho podniku Bratislava. krát už tak, aby boli ohrádky použité
v celom meste. Z doterajších zistení
skúšobne iba v niektorých lokalitách,
inak sa odkladali tak ako v minulosti, ku podľa Polakoviča vyplýva, že ohrádky je
kontajnerovým stojiskám. Jedine u nás sa možné osádzať menej husto, na Lamač
ich použitie otestovalo v plnom nasadení. by pravdepodobne stačilo aj štyridsať.
Inšpirácia pochádza z Barcelony či Vied- V lokalitách s rodinnými domami by sa
hodili menšie rozmery, takéto veľké
ne, kde tento spôsob tak isto využívajú.
„Ide o projekt, do ktorého som sa osob- ohrádky sa napríklad nedali umiestniť na
ne vložil, nakoľko poznám tento systém Stanekovu či Havelkovu ulicu. Najväčší
zvozu z Viedne. Vyrobili sme mapu, ktorá nápor bol v týždni po Troch kráľoch.
(mag, ip)
slúžila na lokalizáciu ohrádok pre oby-

Lamač pomáhal zriadiť
SAMOSPRÁVA
MOMky aj susedom

aše Mobilné odberové miesto
v Športovej hale Lamač Na barine
bolo prvou MOMkou kompletne
v réžii samosprávy na Slovensku. A keďže sa organizácia rozbehla k spokojnosti
všetkých zúčastnených, podala naša
mestská časť pomocnú ruku aj susedom – Dúbravke a Devínskej Novej Vsi.
Starosta Lukáš Baňacký tam osobne
odovzdával know-how, staval MOMky na
nohy a spolupráca na úrovni administratívy
a registrácie prebieha dodnes.
„Naše mestské časti spolupracovali pri organizovaní a prípravách januárových a februárových testovaní na COVID-19. Prebehli
štyri väčšie víkendové testovania a v januári
bolo celoplošné testovanie, počas ktorého
sme vytvorili 16 odberových miest pod hlavičkou MOM Lamač. Myslím, že spolupráca
je veľmi dobrá, zamestnanci miestneho
úradu sú veľmi ústretoví a ochotní,“ hodnotí
starosta Dúbravky Martin Zaťovič. „Pri celoplošnom testovaní na jeseň minulého roku
patrili odberné miesta na celom Slovensku

Mestskej časti Lamač na čele s pánom
starostom a pani prednostkou, by som sa aj
touto cestou chcel poďakovať za pomoc pri
testovaniach,“ dodáva.

Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, vpravo,
so starostom Lamača Lukášom Baňackým v akcii.

pod Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku. Boli preto aj jednotné certifikáty. Teraz si každá obec respektíve mestská
časť musela sama zabezpečiť zastrešujúce
zdravotnícke zariadenia a k tomu príslušný
certifikát. Dúbravke veľmi ochotne podal
ruku Lamač, ktorý napríklad zazmluvnil
zdravotníkov a dobrovoľníkov na odberných miestach, alebo na príslušné úrady zasielal hlásenia, štatistické údaje a podobne.
Myslím, že kritické situácie spájajú a ukazujú, kto je pripravený a ochotný pomôcť.
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Z Devínskej k nám posielali záujemcov
„Mestská časť Bratislava-Devínska Nová
Ves si veľmi cení spoluprácu s mestskou
časťou Bratislava-Lamač. V januári bolo
v Devínskej Novej Vsi otvorené jedno odberové miesto pod gestorstvom mestskej
časti Bratislava-Lamač, čo nám umožnilo
navýšiť lokálne testovacie kapacity,“ hovorí
starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.
Do momentu schválenia dvoch stabilných
odberových miest ministerstvom zdravotníctva presmerovávali záujemcov o testovanie aj k nám. „Odozvy od našich občanov
na fungovanie MOM Na Barine 15/A boli
veľmi pozitívne - spoľahlivý rezervačný
systém, krátke čakacie doby a dobrá koordinácia administratívnych a zdravotníckych
pracovníkov,“ zhrnul Dárius Krajčír.
(mag)
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Novinky v tepelnom
hospodárstve

latby za vykurovanie a teplú
vodu tvoria v bytových domoch
podstatnú časť nákladov, niekedy je to až polovica z mesačných zálohových platieb. Problematika tepelného hospodárstva bola v Lamači dlhé
roky zabetónovaná a aj napriek rôznym sťažnostiam sa veci príliš nehýbali. V našom článku sa pokúšame hľadať odpovede na otázky či a kedy sa
Lamačania dočkajú lacnejšieho tepla.
Prvá dobrá správa prišla minulý rok
v marci, kedy padol dôležitý rozsudok,
vďaka ktorému mohla začať naša mestská časť vyjednávať lepšie podmienky.
Jednou z nich je aj zníženie ceny tepla.
Mestská časť trvala na tom, že spoločnosť BES, ako dodávateľ tepla, mala v
zmysle zmluvy platiť nájomné, ktoré
bolo valorizované na základe inflácie.
Ona však platila len pôvodný základ a nikdy nedošlo k navýšeniu. Preto poslanci
v minulom volebnom období iniciovali
podanie žaloby o úhradu rozdielu. „Prvostupňový súd rozhodol v náš prospech
a odvolací súd by teraz mal vyhlásiť konečný rozsudok a priznať nám všetko, čo
nám prináleží. Druhá strana medzitým
už zaplatila istinu a rozdiel, o ktorý sa
sporíme. Koncom minulého roka uhradila sumu 50-tisíc eur,“ vyjadril sa pred
rokom starosta Lukáš Baňacký.
Komplexná výmena rozvodov
Znamením, že sa dlhoročne zamrznuté ľady konečne hýbu ďalej je aktivita
dodávateľa tepla. „Osobne vítam, že bol

TÉMA

Potrubie má často problémy

zo strany prevádzkovateľa tepelného
hospodárstva predložený projekt komplexnej výmeny teplovodných rozvodov
v rozsahu celej siete, ktorá je napojená
na centrálne zásobovanie tepla z našich
kotolní. V tejto chvíli prebieha posúdenie projektu zo strany mestskej časti,
ktorá je v pozícii správcu a prenajímateľa
tejto siete, s cieľom posúdiť či technické riešenie, ktoré predložil nájomca,
je to najvhodnejšie, nielen z hľadiska
predchádzania únikom a stratám na
súčasných potrubiach, ktoré sú už po životnosti, ale aj v záujme dlhodobejšieho
zhodnotenia tohto majetku ako konkurencieschopného spôsobu zásobovanie

Takto vyzeraju rozvody po odokrytí kanála.
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teplom a teplou vodou. Po posúdení
projektu budeme komunikovať aj so zástupcami vlastníkov ohľadom možnosti
zefektívnenia a minimalizácie tepelných
strát v rámci dodávaných médií, ako je
budovanie vlastných výmenníkových
staníc v bytových domoch a podobne,“
hovorí Lukáš Baňacký.
Keď dá naša mestská časť tomuto
projektu zelenú, mohla by sa konečne
vyriešiť aspoň časť problémov. „V zmluve
medzi našou mestskou časťou a spoločnosťou BES je napríklad napísané aj
to, že by mal prevádzkovateľ tepla zveľaďovať hospodárstvo a technicky by
mal zlepšovať veci. Potrubia, ktoré sú
v Lamači sa, okrem tých na Studenohorskej 1 až 45 od roku 2005 – s výnimkou
havarijných stavov - nemenili. Systém
rozvodov je zastaraný, od vtedy čo stojí
sídlisko. Hovoríme o rokoch 1974 – 1976,
rozvody teda majú 45 rokov. Devínska
Nová Ves, Karlova Ves aj Dúbravka už
všetky rozvody dávnejšie vymenili. Najväčšie straty sú v potrubí, kde máme
obrovský únik tepla. V kotolniach sú síce
nové kotly od roku 2005, vtedy sa totiž
prerobili kotolne na vyššiu účinnosť, aby
ľudia platili menej. To sa však nestalo. My
sme si dali teda urobiť kotolne na to, aby
sme tlačili do starých rúr teplo. Ako keby
sme stavali nový dom na hnilých základoch,“ sumarizuje Jozef Koleň, ktorý
sa tepelnému hospodárstvu venuje ako
občiansky aktivista.

T

TÉMA
Prebieha hĺbková kontrola
Firma BES podľa bývalého miestneho
poslanca Daniela Valentoviča dosahuje
veľmi vysoké zisky preto, že systematicky nedodržiava zmluvu, ktorú podpísala.
„Existuje tu podozrenie nakupovania
predraženého plynu cez firmu Enerbiz,
a to až o 28 percent. Nazdávam sa, že BES
určuje cenu vody podľa vzorca z roku
2004, voda je tak predražená viac ako
teplo, lebo v nej nie je nič regulované.
Mestská časť má právo kontrolovať všet-

Kotolňa na Bakošovej ulici.

ky účtovné dokumenty spoločnosti BES
a keď ich táto firma nepredloží, tak porušuje zmluvu zvlášť hrubým spôsobom.
Zo zmluvy taktiež vyplýva, že starosta má
právo vypýtať si účtovnú uzávierku a tam
by sa dozvedel, odkiaľ je nakúpený plyn,“
hovorí. Miestny kontrolór pred časom
skutočne dostal poverenie od starostu
Lukáša Baňackého vypýtať si k nahliadnutiu spomínanú uzávierku.
V súvislosti s tepelným hospodárstvom rezonujú rôzne otázky týkajúce
sa lacnejšieho tepla. Jednou z nich je
aj možnosť prebrať túto problematiku
do réžie našej mestskej časti. Ďalšími sú
nejasnosti ohľadom cenotvorby, ako aj
slová ministra hospodárstva Richarda
Sulíka, ktorý nedávno avizoval lacnejšie
teplo z väčšiny štátnych teplárni. S ohľadom na prebiehajúcu kontrolu zo strany
mestskej časti sa tomu budeme venovať
v nasledujúcich číslach. Ďalšie kroky totiž
významne závisia od výsledkov kontroly.

Vlastné kotolne
Predražené teplo sa obyvateľom samozrejme nepáči, niektoré bytové domy sa
preto chcú odpojiť od centrálneho zdroja tepla a vybudovať si vlastnú kotolňu,
čo sa zas nepozdáva dodávateľom tepla,
ktorí sa tomu snažia všemožne zabrániť.
Výhody vybudovania spoločnej kotolne uvádza na svojom blogu Jozef
Sitko. „Uvediem príklad hlavných výhod. Prieskum ekonomiky výroby tepla
v 53 domových kotolniach v Bratislave
(s
výkonom
300 – 500 kW)
ukázal, že náklady na výrobu
1 MWh tepla vyrobeného vlastnou kotolňou
sú v porovnaní
s cenami v sústave z centrálnych
zdrojov
tepla
v danej lokalite
o 40 – 50%
nižšie. Pre štát
by potom bol
veľký prínos aj
vysoká úspora
paliva. A z titulu
racionálnejšej
technológie aj
podstatne nižšia strata tepla v starých
neudržiavaných a kilometre dlhých
rozvodoch. Táto úspora na palive by
dosiahla v priemere cca 21%. Úmerne
k racionálnejšiemu riešeniu by sa dostalo
aj menej exhalátov do ovzdušia. Veľkou
výhodou pre obyvateľov domov s vlastnou kotolňou je aj to, že si kúria koľké
teplo potrebujú a časovo kedy. Preto
neexistujú ani žiadne povinné odstávky
či „natláčanie“ nadbytočného tepla do
bytov,“ vysvetľuje. Túto teóriu v praxi
potvrdil minulý rok pre reláciu Reportéri
za Združenie spoločenstiev vlastníkov
bytov Miroslav Verčimák. „Za dvanásť
rokov prevádzky vlastnej kotolne sme
usporili na dodávke tepla a teplej vody
371 000 eur.“
Boj s veternými mlynmi
O takúto kotolňu sa v Lamači dlhodobo
snaží zástupca vlastníkov na Bakošovej
ulici Mikuláš Foltán. „V roku 2014 sme si
ako vlastníci riadne odhlasovali, že ideme
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touto cestou. Mali sme však smolu, lebo
práve vtedy prišla do platnosti zmena
zákona, kde sa hovorí, že nás majú dodávatelia tepla právo obmedziť. S odpojením bytovky od centrálnej sústavy musí
súhlasiť samospráva, no od roku 2014 aj
dodávateľ tepla, ktorý sa práve po zmene zákona stal účastníkom stavebného
konania. Ak nám to teda spoločnosť BES
nepovolí, môže nás blokovať. Lamačský
stavebný úrad nám kotolňu povolil už
trikrát. Prvé dva pokusy zmietol zo stola
okresný úrad, lebo BES podala odvolanie
a tretí pokus je opäť v štádiu odvolania.
Tentokrát sme tam však už pridali nové
skutočnosti, stanoviská ministerstiev,
a preto dúfame, že konečne uspejeme. Celý proces má byť transparentný
a pre ľudí. Ako nám môže niekto v roku
2021 nanútiť tovar alebo službu dodávanú do našich príbytkov,ak existujú iné
a hlavne lacnejšie alternatívy,no hlavne
ak sme si to ako vlastníci bytov sami
odsúhlasili?" krúti hlavou Mikuláš Foltán.
(mag)

BES –
nezodpovedané
otázky

O stanovisko sme požiadli aj spoločnosť BES. Jej konateľ Andrej Vereský
nám poskytol toto vyjadrenie:
Ďakujem vám, že ste sa na nás obrátili. Veľmi radi pripravíme článok
do Lamačana k téme tepelné hospodárstvo. Radi budeme s vami spolupracovať. Pravidelne môžeme k tejto
téme v určitých časových intervaloch
pripravovať články v ucelených celkoch, ktoré by zodpovedali aj na vami
uvedené otázky. Navrhujem stretnutie, kde by sme sa zoznámili, povedali
si viac k problematike tepelného hospodárstva a dohodli sa na ucelených
tematických celkoch, ktoré budú
dávať plnohodnotný obraz čitateľovi
k danej téme. Verím, že v priebehu
mesiaca marec budeme už môcť,
aj vzhľadom ku COVID 19, si k tomu
s vami sadnúť. My dovtedy pripravíme
návrh okruhov tém k problematike
tepelného hospodárstva.

T
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Manuál na triedenie
komunálneho odpadu

rodukujeme množstvo odpadu, to je neodškriepiteľný fakt.
Za rok 2019 to bolo na Slovensku v priemere až 435 kilogramov
na hlavu. Do redakcie nám prišlo
už niekoľko podnetov so žiadosťou
o informácie o jeho správnom triedení. Vďaka portálu Naturpack sme
pripravili tento praktický manuál
na triedenie komunálneho odpadu.
Ak vyhadzujete krabice, PET fľaše, obaly
od nápojov alebo plechovky, nezabudnite ich ešte predtým poriadne postláčať
či roztrhať na menšie kúsky, aby zabrali
čo najmenej miesta.Takto sa dá ušetriť
až 80 percent priestoru. Rúška a použité
rukavice zabaľte a vhoďte do zmesového
komunálneho odpadu.
Papier, plast, sklo a kovové obaly sú
dobre recyklovateľné obaly, nehádžte ich
preto do zmesových nádob. V Bratislave
máme výhodu, že kovové komponenty
sa vyťahujú v procese spaľovania, takže
ak ich aj hodíte do zmesovej nádoby, ne-

vadí. Tak isto vrchnáčiky, ktoré sa v procese recyklácie pekne oddelia, nemusíte
ich preto dávať z fliaš dole.

TÉMA

Viete, aký odpad je najlepší?
Ten, ktorý nikdy nevznikne.

Sklo –
zelené zberné nádoby

Papier –
modré zberné nádoby

ČO TAM PATRÍ:
• výrobky a obaly označené symbolmi: GL - číre, zelené
aj hnedé sklo (prázdne, bez zvyškov obsahu či chemicky
znečistené). Nálepky, etikety, uzávery nie je potrebné odstraňovať, v procese recyklácie sa buď oddelia, alebo spália
pri tavení skla
• sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené vázy, sklenené obaly od kozmetiky, kávy či pochutín. Vrchnáky môžete
ponechať
• úlomky tabuľového skla, sklenené črepy, mastné sklenené fľaše od kuchynského oleja

ČO TAM PATRÍ:
• papier, časopisy, noviny, zošity, kancelársky papier,
letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové tašky (nie
darčekové, lebo sú povoskované)
• lepenka a kartón, papierové krabičky a kartónové
škatule, obálky s plastovým okienkom
• papiere zopnuté kovovou spinkou v malom množstve
• rolky z toaletného papiera, obaly z vajíčok
ČO TAM NEPATRÍ:
• knihy, kompostovateľný „papier“ (z cukrovej trstiny a pod.), mokrý papier, ktorý má sklon plesnivieť),
mastný a špinavý papier, povoskovaný papier (darčekový papier, darčekové tašky, ...), asfaltový a dechtový papier, termopapier
• použité, mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky, polystyrén, nápojový kartón, alobal,
papierovo/plastovo-hliníkový obal od korenín, masla,
potravy pre zvieratá
• menštruačné vložky, tampóny, plienky

ČO TAM NEPATRÍ:
• zrkadlo - kvôli neoddeliteľnej tenkej pokovovanej vrstve, vďaka ktorej sa vidíme), bezpečnostné sklo, autosklo,
drôtené sklo, lepené sklo, plexisklo, technické sklo, sklo
s obsahom chemických látok, tabuľové sklo z okien a dverí
vo väčšom množstve
• keramika, porcelán, obkladačky, TV obrazovky, monitory, pozlátené, pokovované sklo, borosilikátové sklo
(zapekacie misy, niektoré fľaše), varné sklo
• žiarovky, žiarivky, LEDky, halogénky,

Oprava: V minulom čísle magazínu Lamačan bolo mylne uvedené, že došlo k zbúraniu dlhodobo nebezpečnej stavby na Zlatohorskej ulici. Správna lokalita tohto objektu bola však na Vysokohorskej ulici.
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Plast – žlté
zberné nádoby

ČO TAM PATRÍ:
• plastové fľaše od nápojov, plastové
fľaše od kuchynského oleja, plastové
obaly a kelímky od potravín • fólie,
plastové tašky a mikroténové vrecká
• plastové obaly od liekov, plastové
obaly od pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, obalový polystyrén,
plastová lepiaca páska, platobné a vernostné plastové karty
• Nápojové kartóny na báze lepenky =
obaly od mliečnych výrobkov, džúsov,
vína a iných nápojov
ČO TAM NEPATRÍ:
• plasty znečistené chemickými látkami, plastové obaly od liekov potiahnuté
hliníkovou fóliou, tuby od zubnej pasty
vyrobené z rôznych druhov materiálov,
zubné kefky, kelímok od nápojových
termoobalov, termoobaly od potravín

z reštaurácií znečistené jedlom
• papierovo/plastovo-hliníkové vrecko od korenín, potravy pre zvieratá,
kompostovateľný/biodegradovateľný
„plast“, bioplast, celofán, guma, káble,
hadice, molitan, plexisklo, autoplasty,
žalúzie, bazény a nafukovacie bazéniky,
fólie zo stavieb
• podlahové krytiny, plastové okná,
TV obrazovky, monitory, plasty s prímesami iných materiálov ako napríklad
hračky, textílie, topánky či kabelky
• fólie a polystyrénové tácky od mäsa,
mäsových výrobkov a syrov patria do
zmesového komunáleho odpadu

kovy (hliníkové) - tenkostenný hliník
(obaly z čokolád, hliníkové viečka od
kompótov, jogurtov a iných mliečnych
výrobkov, tenké hliníkové obaly od
paštét, …)
• alobal (použitý na balenie alebo
z varenia/pečenia, ale bez zvyškov jedla), hliníkové plechovky, železné magnetické kovy, konzervy bez zvyškov
jedla, plechovky, kovové súdky, kovové
uzávery, uzávery od kompótov
ČO TAM NEPATRÍ:
• kovové obaly kombinované s iným
materiálom (napríklad tuby z krémov
a pást, vrecúška od potravy pre zvieratá, alu-papierový obal od syra, masla,
instantných polievok, mäkké kovové
vrecúškaz kávy, zemiakových lupienkov, niektorých druhov oblátok
• žalúzie, kovové obaly obsahujúce
zvyšky nebezpečných látok ako laky,
motorové oleje či riedidlá

Kovový odpad
patrí do žltých
zberných nádob

ČO TAM PATRÍ:
• obaly označené symbolmi: FE (40 –
oceľ), ALU (41 – hliník), nemagnetické

(mag), naturpack.sk

Dajte vašej domácnosti zelenú
Asi každého z nás sa v bežnom
živote do určitej miery dotýkajú
zelené témy a ochrana životného
prostredia. Veľa sa o tom hovorí
v médiách či na sociálnych sieťach,
ale aj na školách či v zamestnaní.

Zoberte si
Zelenú elektrinu aj vy
Každá pomoc prírode
sa počíta

Každá pomoc prírode sa počíta
Niekto žije naozaj udržateľným spôsobom, pretože je to jeho životný štýl. Niekto sa snaží žiť
viac ohľaduplne k prírode, pretože mu nie je
ľahostajné to, v akom prostredí budú o niekoľko rokov žiť jeho deti. Niekto to robí preto, že
chce vyvážiť svoje časté lety do zahraničia, iný
zas preto, že tak žijú susedia naokolo a niekto
to robí preto, lebo zelené témy sú skrátka in.
V podstate je úplne jedno, z akého dôvodu sa
správame zodpovednejšie, pretože každá pomoc
prírode sa počíta.

INZ: 03/2021

Možností je veľa, stačí iba začať
Niekedy si to možno ani neuvedomujeme, ale
mnohé veci, ktoré počas dňa robíme akosi automaticky a sú pre nás každodennou rutinou,
pozitívne prispievajú k ochrane životného prostredia. Veľký zmysel má už len to, že mnohí sme
do značnej miery prešli na elektronický spôsob
komunikácie, nastavili sme si zasielanie bankových výpisov či faktúr za telekomunikačné služby
Lamacan_190x137mm_28.02.2021.indd 1

Michal Sabo

ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk
e-mailom a platíme naše účty prevodom namiesto papierových poštových poukážok. Aj využívanie
hromadnej dopravy (autobus, vlak, električka)
výrazne pomáha prírode, ktorú šetríme aj vtedy,
ak sa snažíme vyhýbať plastovým obalom a radšej
si do obchodu zoberieme svoje vlastné vrecúška
na potraviny a nákupnú tašku. Veľmi populárne
a cenovo výhodné sú aj nákupy v bezobalových
obchodoch, ktoré nájdete v mnohých okresných
mestách. Ak k tomu pridáme ešte aj vlastnú fľašu
na vodu, ušetríme tým kopec zbytočného plastu.
Rovnako aj triedenie odpadu, kompostovanie či
neplytvanie potravinami pomáha k zlepšeniu
kvality prostredia, v ktorom žijeme.

Zelený tip pre vás
Veľa ľudí by chcelo využívať v domácnosti aj
elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ale toto
bolo až donedávna možné len pri rodinných
domoch, ktoré si zakúpili fotovoltické riešenie,
alebo majú tepelné čerpadlo. Teraz však môže
mať elektrinu z obnoviteľných zdrojov úplne
každý, vďaka službe Zelená elektrina od ZSE,
ktorá funguje formou záruk pôvodu elektriny
z obnoviteľných zdrojov. V objeme zákazníkovej
ročnej spotreby ZSE nakúpi záruky pôvodu elektriny a priradí ich priamo k zákazníkovej domácnosti. Zelenú elektrinu si teraz môžete objednať
na www.zse.sk za zvýhodnenú cenu.
19.02.21 14:34
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Nový riaditeľ Domova seniorov
ROZHOVOR
Lamač Kamil Bednár má veľké plány

omov
seniorov
Lamač Na barine
má od januára
nového riaditeľa. Stal sa
ním Kamil Bednár, ktorý
predtým pôsobil vo funkcii vedúceho sociálneho
úseku v Domove jesene
života v Dúbravke. Vo
výberovom konaní bol
úspešný, a tak prebral
štafetu po Miroslave Floriansovej, ktorá nášmu
zariadeniu šéfovala dlhé
roky. „S pani Floriansovou
sa poznáme, stretávame
sa na rôznych vzdelávacích aktivitách. Patrí jej
vďaka za to, ako domov
doteraz viedla. Verím, že
nadviažeme na jej úsilie
a že sa nám podarí zlepšovať sociálnu službu
pre prijímateľov,“ hovorí
v rozhovore pre Lamačan.

postupné starnutie a zhoršovanie stavu obyvateľov nášho
domova im musíme vytvoriť
aj zázemie - nielen to kultúrne a spoločenské, ktoré mali
doteraz. Ale pripraviť im aj
iné aktivity, keď už nebudú
môcť vychádzať z domov
a nebudú takí čulí. Napríklad
duchovné, aby sa mohli
stretnúť, rozjímať a pomodliť
sa. Alebo aktivity zamerané
na skupinové činnosti – tvorivé dielne, reminiscenčná
terapia, spoločenské hry,
cibrenie si mozgu hlavolamami, krížovkami, sudoku
a ďalšie činnosti zamerané
na rozvoj pamäti a uchovania
aktuálneho stavu.

Aké máte plány do budúcnosti?
Vzhľadom na vek budovy
bude potrebné časom uvažovať nad jej revitalizáciou.
Akú víziu ste predstavili
Okrem toho mi tam chýba
počas výberového konania?
väčší spoločenský priestor
Moja predstava je taká, že
určený priamo na spoloby Domov seniorov Lamač
čenské udalosti. Aby sme
fungoval ako opatrovateľich nemuseli organizovať
ská služba v domácnosti. „Zatiaľ sa s klientmi stretávame na chodbách a postupne prichádzajú za mnou do v jedálni a zakaždým preKlienti by zostávali vo kancelárie, kde si ich rád vypočujem. Je to skôr individuálne, ale keď sa skončí celá miestňovať stoly a stoličky.
táto situácia, rád by som sa stretol s celou skupinou a s rodinnými príslušníkmi
svojich bytoch a všetka do- naraz,“ plánuje Kamil Bednár.
Aj záhradu treba trochu pristupná pomoc by chodila
spôsobiť potrebám klienUž rok žijeme pandémiou. Čo robíte
za nimi, aby mali súkromie a
tov. Areál je maličký, ale rád
životný komfort priamo u seba. Momen- pre klientov, aby ste im aspoň trochu by som im prechádzky nejako spríjemnil.
tálne však trpíme najmä nedostatkom spríjemnili toto ťaživé obdobie izolá- Ak budú vyhlásené granty, chcem sa do
zdravotných sestier a opatrovateliek. cie?
nich zapojiť, mám s tým isté skúsenosti.
Počas karantény sme sa snažili hlavne
Uvidíme, ako sa to vyvinie.
sprístupniť komunikáciu s rodinami cez Čo vás na tejto práci baví?
Nastúpili ste po novom roku. Aké pro- telefón, tablet či počítač. V súčasnosti
V oblasti sociálnych služieb pracujem
sa s rodinou môžu stretnúť aspoň vonku, dlhodobo, predtým som pracoval s ľuďstredie vás privítalo?
Stretol som sa so všetkými vedúcimi, lebo návštevy sú zakázané. Sú zakázané mi s mentálnym postihnutím. Beriem to
každý mi predstavil svoj úsek. Pôvodne aj skupinové aktivity, tak to je predovšet- ako svoje poslanie. Baví ma byť s ľuďmi,
som mal nastúpiť 5. januára, ale vzhľadom kým o komunikácii, rozhovoroch, práci pomôcť im, komunikovať – veľakrát sa
na situáciu som sa rozhodol nastúpiť už psychológov, sociálnych pracovníkov potrebujú vyrozprávať, riešiť svoje probv sobotu 2. januára. Celé zariadenie sa a zdravotného personálu.
lémy. Stále sa stretávam s tým, že ľudia
nachádzalo v karanténe kvôli ochoreniu
v nemocniciach nedostávajú dostatok
COVID-19. Väčšinu času som doposiaľ Náš Domov seniorov žil vždy čulým informácií o celom procese, netušia, ako
venoval tomu, aby sme minimalizovali spoločenským životom, nechýbala sa dostať do domova či ako funguje poochorenie a vrátili sa do normálu. Karan- kultúra, vystúpenia, prednášky aj súdenie odkázanosti a podanie žiadosti.
téna je už zrušená, cieľom je, aby ľudia hudba a tanec. Budete v týchto aktivi- Každému, kto za mnou príde, sa snažím
neboli úplne uzavretí. Počas karantény tách pokračovať keď sa bude dať?
pomôcť, poradiť alebo ho aspoň nasmeUrčite áno, takéto podujatia sú veľmi rovať správnym smerom.
nemohli ani negatívne testovaní klienti
vítané. Ja si však myslím, že vzhľadom na
opúšťať zariadenie.
Marína Gorghetto
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Začalo sa sčítanie obyvateľov

UKÁŽTE
SA AJ
V LAMAČI

Sčítanie obyvateľov domov a bytov, ktoré realizuje Štatistický
úrad SR na celom Slovensku, odštartovalo 15. februára. Sčítanie
prebieha výhradne elektronicky, pričom stačí vyplniť jednoduchý
formulár cez počítač, tablet či mobil. Pre Bratislavu je sčítanie
veľmi dôležité, nakoľko má po desiatich rokoch možnosť sčítať
jej obyvateľov nanovo a získať spravodlivé financie, o ktoré bola
ukrátená pri poslednom sčítaní v roku 2011.
Celoštátne sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prebieha
do konca marca v čisto elektronickej forme, a to vyplnením
sčítacieho formulára na stránke https://eso.scitanie.sk/sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Vyplnenie formulára
zaberie približne 5 minút.
V prípade potreby budú na našom miestnom úrade v období
počas dosčítavania k dispozícii aj stacionárni asistenti. Pre súčasnú epidemiologickú situáciu budú obecní asistenti v teréne od 1.
apríla do 31. októbra. Ak teda nemáte prístup k internetu, pomôže
vám so sčítaním naša mestská časť.
Sčítať by sa mal každý, dokonca aj bábätká, ktoré sa narodili do 31.
decembra 2020, pretože údaje sa vzťahujú k polnoci zo štvrtka 31.
decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Ak sa v roku 2021 sčíta čo najvyšší počet obyvateliek a obyvateľov, môže to mestu,
ako aj našej mestskej časti priniesť viac
parkovacích domov a garáží, krajšie
a udržiavanejšie cesty bez výtlkov,
viac opravených chodníkov, zastávok MHD a viac bezbariérových
priechodov, modernejšie, dostupnejšie a krajšie verejné priestranstvá, viac zelene a jej kvalitnejšia údržba, rozvoj dopravy,
kultúry, bývania či podpory
sociálne znevýhodnených.
(mag)

ONLINE SČÍTANIE
OBYVATEĽOV 2021
15 . FEB RUÁR - 31 . MAREC
Ing. Lukáš Baňacký, starosta Lamača

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť
svoj život v Bratislave. Ukážte sa aj vy
na online sčítaní obyvateľov. Stačí vyplniť pár riadkov a naše mesto získa
viac peňazí na pohodlnejšiu verejnú
dopravu, lepšie cesty, bezpečnejšie
ulice a krajšiu zeleň.

bratislavasarata.sk

Názor: Témy kultúry
Milí Lamačania, rada sa k vám opäť prihováram. Aj keď kultúra v roku 2020 zamrzla, zostali oblasti, ktorým sa, v poslednej
dobe venovala Komisia školstva, kultúry a športu, ktorej predsedám. Za dôležitú tému považujem kaplnku sv. Rozálie. Minulý
rok úrad prebral Rozálku do správy Lamača. Mesto sa kaplnke dlhodobo nevenovalo. Je teda na mieste aby sme jej venovali
patričnú pozornosť a starostlivosť. Prvé práce na oprave poškodeného krovu a poškodenej strešnej krytiny sa začnú už v najbližšej dobe. Na zastupiteľstve sme taktiež schválili vytvorenie zbierky finančných prostriedkov na budúcu obnovu kaplnky.
Týmto by som chcela informovať čitateľov o možnosti podporiť Rozálku zaslaním finančných prostriedkov na účet, IBAN
SK62 0200 0000 0043 1419 5857.
Pozitívne vnímam aj dohodu o spoločnom užívaní kaplnky rímskokatolíckou
a gréckokatolíckou cirkvou. Pluralita je krásna a prirodzená, akceptovať jeden
druhého je dôležité pre pokojný a spokojný život. Okrem náboženských úkonov
MČ plánuje kultúrnu pamiatku využívať aj na kultúrne aktivity. Ja osobne si pod
týmto pojmom predstavujem napríklad komorný koncert, ktorého formát má
dôstojný charakter pre tento historický priestor.
Ďalej by som rada spomenula miestnu knižnicu. Členovia komisie sa aktívne
prihovárajú a podporujú jej rozvoj. Úrad pristúpil k zakúpeniu 150 nových kníh
a zabezpečil update knižničného systému Clavius, ktorý uľahčuje prácu knižnice.
V systéme pribudol aj online katalóg. Okrem toho, knižnica po novom vytvára
aj priestor na posilnenie klientskeho centra. Občania budú môcť v knižnici využiť služby pokladne a overovania. Som rada, že úrad aj týmto spôsobom naďalej
zlepšuje a zefektívňuje základné služby pre občanov. Keď sa uvoľnia opatrenia spôsobené pandémiou, do knižnice by sme chceli pritiahnuť život. Plánujeme spustiť
nové podujatia menšieho rozsahu pre deti, či dospelých.
Martina Krúpová,
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

A

Z

Šachový online turnaj trval
AKCIE
štyri hodiny

anietený šachista Ján Lakota
zorganizoval koncom januára
online šachový turnaj. Štrnásťročnému Lamačanovi sa dokonca podarilo pozvať aj úradujúceho majstra
Slovenska. Po úspešnom podujatí
pre vás napísal takéto zhodnotenie.

V sobotu 30. januára sa nám zúčastneným podarilo vytvoriť malý šachový
sviatok. Napriek tomu, že počasie vonku
vyvolávalo smútok v duši, vďaka účastníkom 1. Lamačského online turnaja sa nám
podarilo zahriať sa zvnútra. 63 účastníkov
z 3 krajín Európy zdolávalo napínavé
a dych berúce súboje v deviatich partiách.
Pre začiatočníkov sa naskytla ojedinelá
šanca zahrať si so slovenskou špičkou.
Bolo veľkým potešením sledovať šachové umenie tých najlepších, ale ani tí
najmladší účastníci sa nedali zahanbiť.
Možnosť zahrať si s úradujúcim majstrom Slovenska Viktorom Gažíkom ich
vyburcovala k mimoriadnym výkonom.
Najmladšou účastníčkou bola sedemročná
Ninka Haásová, najstarším účastníkom
bol Mikuláš Sedlák.
Práve spomínaný majster Slovenska Viktor
Gažík napokon jednoznačne dominoval
a zaslúžene vyhral
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celý turnaj. Zdatne mu sekundovali na
druhom mieste Juraj Druska a aj Štefan
Mazúr z tretej pozície. Celý online turnaj
naživo streamoval Michal Vrba, ako aj
spomínaný Štefan Mazúr a bol to náročný štvorhodinový výkon.
Aj keď online priestor nedovoľuje podať si ruku pred a po zápase, dovoľujeme
si aspoň takto na diaľku podať všetkým
zúčastneným pravicu a vyslovujeme im
poďakovanie za príjemne strávený fair
play večer. Do šachového videnia niekedy na budúce.
Za organizátorov Bratislavskej
šachovej akadémie, Ján Lakota

A

Knihy si objednajte
cez online katalóg

Na Slovensku stále platí lockdown, záujem
o služby Miestnej knižnice Lamač aj preto
rastie. Knihy si môžete rezervovať prostredníctvom online katalógu na adrese https://
www.kniznica.lamac.sk/ alebo telefonicky
na čísle 02/647897 37.
Priamo do priestorov knižnice sa v súčasnosti kvôli pandemickým opatreniam nedostanete. Stačí však zazvoniť na zvonček,
povedať meno a priezvisko a naša kolegyňa
Alena Hrdličková vám knihy prinesie a vloží
do prichystanej krabice. Po prečítaní knihy
vrátite opäť do krabice. Z dôvodu predchádzania šírenia nákazy, knihy vrátené do knižnice budú na 3 dni umiestnené do karantény.
„Mnohé knižnice sú teraz zatvorené, bez
akejkoľvek možnosti prístupu. Všetci vieme,
že vhodný výber knihy, ktorú si s chuťou
prečítame, vie robiť zázraky. Práve v tejto
dobe ma nesmierne teší predovšetkým záujem detí a mládeže o požičiavanie kníh, čo

svedčí o tom, že aj takýto „oklieštený“ spôsob prevádzkovania knižnice má veľký zmysel. Aj touto cestou by som rada poďakovala
našim čitateľom za príkladné dodržiavanie
pandemických opatrení, vrátane dodržiavania bezpečnej dvojmetrovej vzdialenosti
pri preberaní a odovzdávaní kníh v priestore
pred knižnicou. Naši čitatelia o požičiavanie
kníh prejavujú naďalej záujem a vyjadrujú
úprimnú vďaku za to, že aj v tejto náročnej situácii sme našli spôsob, ako im umožniť stráviť čas s požičanou knihou v ruke. Príjemne
ma prekvapilo, že mnohí čitatelia, v záujme
zastavenia šírenia nákazy COVID-19, vysoko
oceňujú umiestnenie vrátených kníh do
karantény aj za cenu, že si na niektoré tituly
musia počkať,“ zhodnotila vedúca Referátu
kultúry a športu Mária Šimončičová.
Za prvé dva týždne využilo služby knižnice 105 ľudí.
(mag)

Anna Todd: After
V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj
knižnú sériu After, ktorá pozostáva z piatich samostatných dielov – Bozk, Sľub,
Tajomstvo, Puto a Pred nami. Je určená
pre tínedžerov, ktorých by príbeh krehkej
Tessy a drzého Hardina mohol zaujať.
Hardin je drzý – dokonca až po hranicu
krutosti. Vzhľadom na jeho správanie by
ho Tessa mala nenávidieť. A aj nenávidí, až
kým sa s ním neocitne sama v jeho izbe.
Stačí jediný bozk. V jednej chvíli jej Hardin
vraví, aká je nádherná, no vzápätí trvá na
tom, že pre ňu nie je ten pravý a odstrkuje
ju. Napriek svojim bezohľadným spôsobom Tessa pociťuje neodbytné nutkanie

AKTUALITY

KNIHA MESIACA

preniknúť mu hlbšie
pod kožu a pod nánosom lží objaviť skutočného Hardina.
V sérii je veľa zvratov,
veľa napätia, drámy,
ale aj romantiky a tí,
ktorí ju už prečítali sa
zaprisahávajú, že sa
od nej nemohli odtrhnúť. Odporúčame
ju však trochu starším
tínedžerom, aspoň
šestnásťročným, nakoľko séria obsahuje
aj vášnivejšie pasáže.

Pokračujte s nami!

O pár rokov, keď budú vaše deti už
dospelé a nájdu si svoju vlastnú cestu

životom, budete s úsmevom spomínať
na všetky výzvy, ktoré v detstve zvládli,
a ktoré ste zvládli spolu s nimi aj vy.
Teraz zažívame obrovskú výzvu všetci a už
sa nevieme dočkať, kedy bude minulosťou.
Všetci vieme, že detské izby sú skvelé
koncertné, tanečné alebo divadelné sály,
dokonca filmové štúdiá alebo aj skúšobne pre kapely. Ich využitie pre výtvarné
ateliéry a galérie samozrejme nemôžeme opomenúť.
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Na našej ZUŠ však chceme pre vaše
deti viac. Veríme, že raz budú stáť v tých
ozajstných koncertných či divadelných
sálach, filmových štúdiách, architektonických ateliéroch, slávnych galériách.
A preto vás chceme požiadať, aby ste
nám aj naďalej verili, tak ako aj my veríme
vo vaše deti a v ich talent.
Pokračujte s nami!
Pedagógovia ZUŠ J.Kresánka
Autorka ilustrácie: Hana Brezinová (12 rokov)

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

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

Dispečing BratisIava
0902/985 887 | dispecing@bratislava.sk
Nahlasovanie mimoriadnych udalostí,
nonstop správa a údržba miestnych komunikácií I. a II. tr. (Lamačská, Hodonínska,
Vrančovičova, Cesta na Klanec, Podháj,
Pod Násypom - časť, Lediny - časť, Borinská
- časť)
Senior linka
0951/277 384
Sociálne poradenstvo v čase úradných
hodín klientskeho centra, domáca
opatrovateľská služba a dovoz obedov,
posudzovanie odkázanosti na sociálne
služby, konzultácie o možnostiach
sociálnej a finančnej pomoci občanom

Materská škola, Heyrovského 4
02/64 360 389 | heyrovskeho@dietkykvietky.sk
Elokované pracovisko: Malokarpatské námestie 6
02/64 282 527 | malokarpatskenam@
dietkykvietky.sk
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

Riadková inzercia
Q Kúpim byt v Lamači. Kontakt: 0903/205 915
Q Dám do prenájmu garáž, ulica Podháj. Kontakt: 0948/744 755
Q Kúpim stavebný pozemok v Lamači so všetkými IS o výmere cca. 450 m2.
Kontakt: 0903/755 383
Q Prenajmem parkovacie miesto v garáži na Heyrovského 1. Kontakt: 0907/763 647
Q Mladá lamačská rodina si hľadá väčšie bývanie - kúpime 4-izbový byt alebo
domček/ pozemok za prijateľnú cenu. Kontakt: Jana: 0903/574 065
Q Ponúkam upratovacie služby v Lamači. Kontakt: 0903/794 432
Q Servis a oprava PC v Lamači. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730
Q Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy.
Kontakt:0905/222 966
Q Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk - Radoslav Osuský. Kontakt:0911/128 116
Q Zubná ambulancia na Kramároch prijíma nových pacientov. Stromová 16, 83101,
Bratislava. Kontakt: 0905/662 407

INZ: 04/2021

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 kontakty
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