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Vojnový konflikt na Ukrajine prebieha už viac ako dva mesiace a spolu s ním aj prílev utečencov
na naše územie. O systéme pomoci, ktorý Mestská časť Bratislava-Lamač zaviedla, sme Vás
informovali v aprílovom čísle Lamačana. Zaujímalo nás, čo je v tejto oblasti nové, preto sme
kontaktovali miestny úrad s otázkou, ako sa situácia vyvíja s odstupom štyroch týždňov.

Civilná ochrana v Lamači aktivovala núdzové ubytovanie
Väčšina miest a obcí Slovenska dostala v rámci systému civilnej ochrany príkaz na aktiváciu
kapacít pre núdzové ubytovanie. Pre Lamač určil Okresný úrad Bratislava povinnosť vytvoriť zá-
zemie pre 50 osôb. Znamená to, že mestská časť musí poskytnúť určité kapacitné možnosti
ubytovania a súvisiacu starostlivosť na stanovené obdobie (desať dní). Ide o akúsi prechodnú
stanicu, pokiaľ utečenci nezískajú ďalšie bývanie ...

Do Kina Lamač sa po dlhšom čase opäť vracia život. Prvým podujatím pre verejnosť bude
májový koncert Ľuba Virága a hostí ku Dňu matiek. Informácie o ňom nájdete na poslednej
strane tohto magazínu. Rekonštrukcia kina, ktorá sa začala ešte minulý rok, spočíva z nie-
koľkých etáp. Prvou etapou bola výmena okenných prvkov za hliníkové okná, vymenilo sa
presklenie vstupu, v zasadacej miestnosti na poschodí sa osadili exteriérové žalúzie, pri-
budla kovová pergola s titánzinkovým povrchom a opäť sa vytvorila možnosť prenají-
mateľného priestoru na prízemí. Ten sa využíva na rôzne detské edukatívne aktivity,
evanjelické bohoslužby, vyučovanie náboženstva, ako aj na pomoc Ukrajincom.
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5 AKTUALITY

Zápis detí do materskej
školy na školský rok 2022/2023

Milí Lamačania,

s kamarátmi sme sa pustili do ďalšej fázy uprato-
vania skládok v lokalite na konci Zelenohorskej.
Výsledkom boli plné dva 11-kubíkové kontajnery.
Okrem tejto lokality sme v priebehu prvých
štyroch mesiacov tohto roka sfinalizovali uprato-
vanie viacerých skládok na Furmanskej, Vyso-
kohorskej a Hodonínskej. Smeti upratujem vo
svojom voľnom čase takmer dvadsať rokov, z
toho sa asi desať rokov venujem výlučne roz-
kladaniu čiernych skládok, preto mám o vývoji
tejto situácie aký-taký prehľad. Pred približne
desiatimi rokmi som v katastrálnom území La-
mača evidoval viac ako 60 skládok. Nie každý je
tomuto číslu ochotný uveriť, ľudia si myslia, že
tak veľa ich v malom Lamači nemohlo byť. Je to
ale pochopiteľné, lebo väčšinu skládok tvoria zle
dostupné staré skládky, ku ktorým sú zarastené
príchodové cestičky, čiže ľudia o nich ani nemali
ako vedieť. Ja sa ale nedržím hesla „čo oko ne-
vidí, to srdce nebolí“, pretože skládky považujem
oveľa viac za ekologický problém, než za sociál-
ny, preto upratujem aj také, ktoré nie sú vôbec na
očiach. Dnes, po tých rokoch, sa počet skládok v
katastrálnomúzemí Lamača zredukoval približne
o 60 %.

K tomuto zredukovaniu prispeli aj rôzne iniciatí-
vy, ako napríklad aprílové Upracme si Slovensko,
do ktorej sa zapája čoraz viac ľudí. Náš miestny
úrad sa tiež 10. júna zapojí, tak ako každý rok, do
projektu Naše mesto Nadácie Pontis, počas
ktorej sa bude zveľaďovať ihrisko na Bakošovej a
čistiť skládka na Boroch. Ale Lamač je čistejší
hlavne vďaka všetkým ľuďom, pre ktorých je Deň
Zeme každý deň. Dôvodom, pre ktorý bolo
skládok v minulosti veľa, bola v prvom rade
absencie zberného miesta. V druhom rade ne-
existovala dostatočná osveta, téma znečisťova-
nia prostredia odpadmi bola akoby tabu, takmer
vôbec sa o nej v našej mestskej časti nehovorilo
ani nepísalo. Osobne pripisujem výraznú zmenu
k lepšiemu v tejto oblasti miestnej poslankyni
Veronike Hagovskej, za čo jej ďakujem. Chcel by
som sa taktiež poďakovať mojej vedúcej Blažene
Kusej za podporu a monitoring skládok a refe-
rentovi životného prostredia, hlavne za zabezpe-
čovanie kontajnerov v prípade nazbierania
väčšieho množstva vriec so smeťami. Napriek
nepríjemnému zraneniu vyhodenou injekčnou
striekačkou, po negatívnych výsledkoch krvných
testov, pokračujeme ďalej. :)

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú, aby bolo
životné prostredie zelenšie.

Peter Kralovič

Mestská časť Bratislava-Lamač oznamuje, že od 1. mája 2022 do
8. mája 2022 je stanovený termín na podávanie žiadostí o prijatie
dieťaťa do materskej školy.

Žiadosť je možné stiahnuť na stránke http://www.dietkykvietky.sk/
Viac informácií nájdete na našom webe www.lamac.sk

Čoskoro osadíme nápis Kultúrne centrum Lamač i orientačné logo na
nárožie budovy. Rekonštrukcia sa podľa slov vedúcej Referátu
územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti Evy
Kutišovej nesie v štýle retro. „Architekt pri redizajne fasády zachoval
pôvodnú kompozíciu fasády a zjednotil ju rastrom tvoreným
dibondovými pásmi. Vstup do budovy je zvýraznený pergolou a na
nároží, v pôvodnej pozícii bude osadené nové logo.V rámci rekon-
štrukcie fasády sa upravovala aj časť patriaca vedľajšiemu bytovému
domu. Tým pádom získalo kino jednotný charakter a môže sa ďalej
pokračovať v interiérových prácach,“ hovorí. Ďalšou etapou bude
úprava vstupnej haly a kinosály. Z kinosály bol zatiaľ urobený len
únikový východ, aby boli splnené parametre požiarnej ochrany. Vy-
tvára sa aj zázemie pre vystupujúcich, ktoré vzniklo prepojením
menšej miestnosti s časťou, ktorá predtým slúžila ako skladisko. Vo
vstupnej hale môžete už dnes vidieť novú sadrokartónovú stenu pre-
krývajúcu schodisko, na ktorej sa objaví pôsobivá grafika. „Bude to re-
prezentatívny multifunkčný vstupný priestor, ktorý navodí atmosféru
kultúrneho centra. Pokračovať bude aj tradícia výstav a vernisáží vo
vestibule. Prioritou mestskej časti je dokončiť kino tak, aby bolo
funkčné a reprezentatívne. Práce, ktoré v ňom ešte len budú pre-
biehať sa dajú robiť paralelne s využívaním kinosály,“ vysvetľuje Eva
Kutišová s tým, že nás ešte čaká riešenie podhľadu, ktoré je nevy-
hnutné.

„Momentálne však opätovne nastali problémy so stavebnými
materiálmi, ktoré nás sprevádzajú od začiatku rekonštrukcie kina aj
námestia. Po epidémii situáciu zhoršuje vojna na Ukrajine. Ne-
priaznivý trend zasahuje nielen oceľ, drevo a minerálnu vlnu, ale
najnovšie aj sadrokartóny a mnohé ďalšie položky. Realizačnú firmu
sme vysúťažili ešte minulý rok, odkedy ceny stavebných materiálov
stúpli niekoľkonásobne, no cena realizácie celého diela sa pre mest-
skú časť vďaka tomu nezvyšuje,“ dodáva.

Malokarpatské námestie

K záveru sa blíži aj rekonštrukcia Malokarpatského námestia, ktorej
realizáciu natiahla pandémia koronavírusu a problémy s dodá-
vateľom. V apríli sa uzavrelo betónovanie oporných múrov, nasleduje
pokladanie dlažby, osádzanie materiálu a finalizačné práce. Do polo-
vice mája by malo byť námestie odovzdané.

KULTÚRNE
CENTRUM
LAMAČ

>> pokračovanie z titulnej strany



Mons. Stahovec oslávil 60 rokov

Mons. Vladimír Stahovec, lamačský farár, oslávil v apríli šesť-
desiatku. K okrúhlemu jubileu by smemu vmene farníkov radi
zapriali veľa zdravia, pokoj v duši a Božie požehnanie.

BESEDAPODCAST
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Na skatepark sme získali
dotáciu 70 000 eur

Prehliadka Lamača pre rodiny

Eva a Pavol Pentrákovci
oslavujú 51. výročie sobáša

U rampa je späť!

Lamačská beseda ako podcast

Ihrisko na Bakošovej ulici prejde rekonštrukciou a moderni-
záciou. Z jednej časti sa stane basketbalové ihrisko a z tej
druhej skatepark s betónovými prekážkami a plochami rôznej
obtiažnosti. Revitalizáciou prostredia, doplnením lavičiek
a zelene získame ďalšiu zónu pre verejnosť so zameraním na
deti a mládež. Naša mestská časť na tento účel požiadala
hlavné mesto o dotáciu vo výške 134 000 eur. Na marcovom
Zasadnutí mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR
Bratislavy bola schválená dotácia vo výške 70 000 eur.
V týchto dňoch sme sa pustili do aktivít za účelom získania
zvyšnej časti finančných prostriedkov z externých zdrojov, aby
to nezaťažilo už aj tak napätý rozpočet. V krátkom čase
podnikneme potrebné kroky na začatie prípravných prác.

V nedeľu 24. apríla sa počas bezplatnej prehliadky mohli
lamačské rodiny s deťmi zatúlať do ďalekej histórie našej
mestskej časti. Sprievodkyňa Andrea Turanská (Bratislava
Tourist Board) pútavo rozprávala ako Lamač vznikol, kto
ochraňoval jeho obyvateľov pred morom a pripomenula aj
časy, kedy na poliach rástlo krvavé obilie. V rámci prehliadky,
pri príležitosti Bratislavských mestských dní, bolo možné nav-
štíviť hlavné kultúrno-historické pamiatky Lamača: plastiku
Dievča s knihou na Malokarpatskom námestí, kostol sv.
Margity, pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, pomník
prusko-rakúskej bitky, požiarnu zbrojnicu so soškou sv.
Floriána a kaplnku sv. Rozálie. (zub)

Lamačania Eva a Pavol Pentrákovci
oslavujú 8. mája 51. výročie sobáša. Vy-
chovali tri deti – Pavla, Martina a
Katarínu. Už 45 rokov bývajú na Bako-
šovej ulici. Pani Pentráková pracovala
tridsať rokov v tunajšej Základnej škole
na Malokarpatskom námestí. Učila mate-
matiku a telesnú výchovu na druhom
stupni. Jej manžel pracoval ako stavebný
inžinier v Slovenských telekomuni-
káciách. Obaja sú na dôchodku. Man-
želom Pentrákovcom k výročiu blaho-
želáme.

Obľúbenú U rampu vo voľnočasovom areáli na Malokarpat-
skom námestí za tie roky poriadne nahlodal zub času aj
intenzívne využívanie. Verne slúži malým deťom, školákom aj
tínedžerom. Železnej konštrukcii sme preto dopriali nový náter
a vymenili celý povrch. Ten užmôžu všetci skejteri, kolobežkári
či korčuliari naplno využívať. Pásku symbolicky prestrihol
starosta Lukáš Baňacký spolu s tými, ktorým je U rampa
určená – deťmi a a tínedžermi.

Lamačskú besedu si od apríla môžete vypočuť aj formou
podcastu - napríklad pri behu, bicyklovaní, varení, upratovaní,
večer či popri práci. Časti nahrané v tomto roku sú dostupné
na najpoužívanejších platformách Spotify, Apple Podcasts,
Podbean App, Amazon Music a PlayerFM či Google podcast.



Poďte s nami na bicykli pozrieť
otvorenie nového cyklomostu VysoMarch

Nový cyklomost VysoMarch ponad rieku Moravu, spájajúci
obec Vysoká pri Morave a rakúsku obec Marchegg je hotový.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční v sobotu 7. mája 2022.
Okrem strihania pásky čaká na návštevníkov zaujímavý
program od 10:00 až do 19:00. Deti sa môžu tešiť na
divadielko, šaša a klauniádu. Chýbať nebude dychovka,
vystúpenia speváckych súborov či prezentácia Bratis-
lavského kraja a Dolného Rakúska. Pre milovníkov
kultúry, umenia a prírody bude otvorená dolnorakúska
krajinská výstava v novozrekonštruovanom zámku
Marchegg.

Projekt podporuje ekologickú a udržateľnú mobilitu.
Príchod zo slovenskej strany k cyklomostu je preto možný
iba na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách či pešo. Na

podujatie sa dá prísť aj verejnou dopravou, ideálne vlakom
do rakúskej stanice Marchegg. Odtiaľ premáva kyvadlová
autobusová doprava až k cyklomostu. Prístup autom je zo
slovenskej strany úplne vylúčený, parkovanie v obci
Marchegg bude obmedzené a neodporúčame ho. Všetkým
cyklistom, ktorí majú záujem ísť k mostu na bicykli, od-
porúčame sa vopred zaregistrovať. Dôvodom je bezpečnosť
a plynulosť jazdy. V prípade veľkého počtu cyklistov budú v
čase od 11:00 do 14:00 na cyklotrase z Devínskej Novej Vsi
k cyklomostu Vysomarch uprednostnení registrovaní účast-
níci.

Prihlášku nájdete na tomto linku: https://bratislav-
skykraj.sk/vysomarch

10:00 – 10:30 Cykloraňajky a koordinácia účastníkov predMiestnym úradommestskej časti Bratislava Lamač naMalokarpat-
skom námestí 9. 10:30 -11:00 Prejazd účastníkov do OC Bory Mall a následne do Devínskej Novej Vsi, kde sa o 12:00 začína
štart jazdy k mostu VysoMarch. Mestská časť zabezpečí sprievodné vozidlo k zvýšeniu bezpečnosti prejazdu cyklistov z
Lamača do Devínskej Novej Vsi. Po bezpečnom dorazení na miesto sa začína individuálny program pre každého účastníka
stretnutia. 12:00 Devínska Nová Ves (cyklomost Slobody) – cyklomost VysoMarch
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K oficiálnemu programu Bratislavského samosprávneho kraja a pelotónu, ktorý štartuje o 12:00 z Devínskej
Novej Vsi, sa môžete pripojiť už z Lamača na cyklojazde so starostom Lukášom Baňackým, ktorú organizuje
Referát dopravnej infraštruktúry mestskej časti Bratislava-Lamač.

Program:

Lamač rozkvitol pestrými farbami
Pri príležitosti aprílového Svetového dňa Zeme naša mest-
ská časť vysadila dve borovice na Heyrovského ulici, tri
okrasné jablone na Malokarpatskom námestí oproti
obchodom so zdravým sortimentom, jednu okrasnú jabloň
na začiatku Studenohorskej ulice a spolu s dobrovoľníkmi a
priateľmi z Ukrajiny sme stihli vyčistiť a skrášliť okolie už vy-
sadených kvetín.Okrášľovacie pracovné nasadenie po-
kračovalo aj v ďalších dňoch, kedy sa kolegovia z
Komunálnych služieb Lamač pustili do výsadby pes-
trofarebných kvetín na Studenohorskej ulici.

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy vysadil pri
športovej hale medzi ulicami Bakošova a Na Barine nové
stromy ako súčasť projektu 10 000 stromov a tiež nové
cibuľoviny na viacerých miestach po Lamači, napríklad na
križovatke Podháj-Hodonínska, na Lamačskej ceste a vo
vnútrobloku medzi Bakošovou a Na barine. Cibuľoviny na
viacerých miestach vysadili aj dobrovoľníci zo združenia
Čarodejník z krajiny o.z. Objavíte ich napríklad pri zastávke
Vrančovičova alebo na otočke autobusov na Segnároch.

Na jeseň vysadilo hlavné mesto z iniciatívy mestského po-
slanca Igora Polakoviča novú alej na Podháji s vyše šesť-
desiatimi stromami. V tejto aleji budú rásť dub červený a
okrasná (bezplodová) čerešňa vtáčia.

Komunálne služby Lamač s miestnou
poslankyňou Veronikou Hagovskou

a starostom Lukášom Baňackým.
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Prestup na vlak k nám bude blízko

TIOP
Terminály integrovanej dopravy majú umožniť prestup
medzi koľajovou dopravou a MHD. Jeden z nich je
plánovaný aj pri Boroch.

Železnice Slovenskej republiky vyhodnotili ponuky na vý-
stavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy, ktoré sú
známe pod skratkou (TIOP). Ide o terminály Vrakuňa a
Lamačská brána v lokalite Bory. Cieľom ich vzniku je zlepšiť
obslužnosť a skvalitniť verejnú dopravu. Pre oba terminály
sa železnice rozhodli prijať ponuku spoločnosti TSS Grade.
Vyplýva to zo zverejneného oznámenia vo vestníku Úradu
pre verejné obstarávanie.

TIOP je prestupný terminál, na ktorom sa križujú železnice
s ostatnými druhmi verejnej dopravy. Je súčasťou vízie
nosného systému verejnej dopravy v Bratislave, ktorá je
založená na koľajovej doprave. V prípade terminálu
Lamačská brána pri Boroch by mali zastávky s dvomi ná-
stupiskami vzniknúť v blízkosti dnešnej dvojkoľajnej trate
medzi Devínskou a Lamačom severne od dúbravského
sídliska medzi ulicou Agátová a cestou II/505. Trať je vidieť
v násype nad okolitým terénom, nástupištia by mali byť prí-
stupné schodiskami a plošinami. Projekt je naplánovaný v
mieste navrhovaného predĺženia Saratovskej ulice, kde
križuje železničnú trať. Budovanie nových zastávok MHD pri

termináli železnice neplánujú, prestup medzi vlakmi a MHD
má zabezpečiť existujúca autobusová zastávka OC Bory.

„Bratislava potrebuje vybudovať funkčný systémmestských
vlakov, ktorý je podľa môjho názoru jedinou reálnou
možnosťou ako zabezpečiť rýchle prepojenie hlavných
bodov v rámci priestoru mesta a priľahlého regiónu. Je
dôležitým predpokladom k tomu, ako znížiť počet áut pri-
chádzajúcich do mesta a účelne skombinovať nosnú do-
pravu s mestskou hromadnou dopravou, cyklodopravou a
presunmi pešo. Mestské vlaky by vedeli dobre poslúžiť aj
obyvateľom okrajových mestských častí pri rýchlom pre-
sune v rámci mesta,“ skonštatoval starosta Lamača Lukáš
Baňacký.

TIOP Lamačská brána poslúži obyvateľom bývajúcim v okolí,
aj všetkým tým, ktorí prichádzajú zo Záhoria vlakom. „Táto
moderná zástavka bude mať dve nástupištia vybavené bez-
bariérovými výťahmi, bude tam moderný kamerový a
informačný systém i systém na zakúpenie cestovných lís-
tkov. Súčasťou tohto terminálu je aj rekonštrukcia koľajiska,
bude to moderná zastávka tak, ako si ju Bratislava v 21.
storočí zaslúži,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal na
aprílovej tlačovej konferencii.

Medzi Ružinovom a Vrakuňou

Tu vznikne nový
terminál Lamačská brána.

Terminál vo Vrakuni sa má stavať medzi mestskými časťami
Ružinov a Vrakuňa v blízkosti Dvojkrížnej ulice pri obratisku
trolejbusov a zastávke autobusov MHD Čiližská. Okrem
týchto dvoch terminálov by sa mal v rovnakom čase do-
končiť aj terminál v Ružinove, ktorý sa už tiež pripravuje.
Samotným stavebným prácam bude predchádzať ešte vy-
pracovanie projektovej dokumentácie, zmluvy so
zhotoviteľmi sú už podpísané. TIOP Lamačská brána bude
stáť takmer osem miliónov eur, TIOP Vrakuňa necelé štyri
milióny eur.

Lucia Marcinátová, mag



... kde by mohli zotrvať dlhšie. Tento projekt, ktorý prebieha
na celom území Slovenska dostal názov Posledná míľa.
„Nechceli sme primárne obsadzovať telocvične ani
športovú halu, kde sa úspešne rozbehli športové aktivity.
Podarilo sa nám uzatvoriť zmluvu s vlastníkmi rodinného
domu na ulici Pod Zečákom 78, kde prevádzkujeme za-
riadenie pre 34 ľudí. Veľmi nám pomohlo občianske
združenie All4Ukraine, ktoré sa podieľalo na potrebných
úpravách objektu. V spolupráci s Rímskokatolíckou far-
nosťou Bratislava-Lamač sme v rámci umiestňovania
odídencov vytvorili ďalších 16 miest v budove farského cen-
tra, kde sa nachádzal vhodný priestor, ku ktorému sme ex-
presne vybudovali sociálne zázemie prostredníctvom
komunálnych služieb Lamač. Odídencom v rámci
Poslednej míle poskytujeme základnú pomoc v oblasti

materiálneho zabezpečenia, stravovania, sociálneho
poradenstva, ako aj súčinnosť pri podávaní žiadostí pre po-
moc v hmotnej núdzi či ďalšieho ubytovania. Strava je za-
bezpečená 3-krát denne, z toho jedno teplé jedlo. To za-
bezpečujeme cez našu zložku spoločného stravovania,
vrátane víkendov. Uvedené výdavky si následne bude mest-
ská časť žiadať prostredníctvom okresného úradu na
refundáciu,“ vysvetľuje starosta Lukáš Baňacký.

Potrebné materiálne vybavenie bolo realizované aj
vďaka daru zNadácie J&T vo výške 10 000EUR.Nakúpili
sme postele, práčky, chladničky, základné kuchynské vy-
bavenie a ďalšie veci, aby boli priestory funkčné a pri-
pravené na krátkodobých nájomníkom.

Z ľudí, ktorí prechádzajú Centrom pomoci, ktoré je zriadené
v rámci Klientskeho centra lamačského úradu, sú vyberaní
aj vhodní záujemcovia o zamestnanie. Viaceré Ukrajinky a
Ukrajinci, ktorí našli dočasné útočisko v Lamači, tak už
pracujú v rámci niektorých útvarov ako je samotné Centrum
pomoci, prevádzky Spoločného stravovania, Komunálne
služby Lamač, alebo správa zariadení núdzového
ubytovania, kde je potrebné zabezpečiť 24 hodi-novú
službu, evidenciu prichádzajúcich a odchádzajúcich osôb,
výdaj stravy a komunikáciu s miestnym úradom.

Materiálna pomoc, ktorú prinášajú darcovia do Centra
sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska
na Malokarpatskom námestí, rovnako ako pomoc vy-
zbieraná v susedných mestských častiach, putuje do tzv.
Okresného logistického centra, ktoré zriadila naša mestská
časť v priestoroch OC Bory Mall. Tu dochádza k paletovaniu
tovaru a jeho expedícii kamiónmi priamo do vojnou postih-
nutých oblastí a k príprave balíkov pomoci, ktoré sú vy-
dávané ľuďom, ktorí prišli do nášho regiónu a ocitli sa bez
základných potrieb. Takáto forma pomoci je dôležitá najmä
v prvých dňoch, kým dôjde k stabilizácii takýchto osôb.
„Naše logistické centrum vyexpedovalo už viac ako tridsať
celokamiónových zásielok na Ukrajinu a pomohlo ne-
spočetnému množstvu prichádzajúcich ľudí. Kolegovia z
miestneho úradu, ktorí sú aj členmi našej jednotky CO, a
dobrovoľníci robia veľmi záslužnú prácu a som na nich hrdý,“
konštatuje starosta.

Z kultúrneho i jazykového hľadiska nie je Slovensko pre
Ukrajincov vzdialenou krajinou. Plnohodnotné začlenenie
týchto osôb však predsa len vyžaduje získanie potrebných
jazykových znalostí tak detí, ako aj dospelých. Sociálna
adaptácia a zmiernenie ťaživého pocitu z núteného
opustenia vlastného domova sú tiež oblasti, ktorým je po-
trebné venovať zvýšenú pozornosť. Ako nám povedala
Michaela Kövári Mrázová, prednostka miestneho úradu: ,, V
rámci základnej školy prebiehajú kurzy slovenského jazyka
pre deti z Ukrajiny a vytvorili sme aj priestor pre
voľnočasové aktivity klubovou formou. Výhodou je, že v
Lamači už takmer dva roky pôsobí gréckokatolícky kňaz z
Ukrajiny, ktorý spolu s dobrovoľníkmi rovnako pripravuje
voľnočasové aktivity pre mladšie i staršie deti. Veľká vďaka
patrí aj dobrovoľníkom z radov Lamačanov, viacerí po-
máhajú naozaj veľmi obetavo. Tento druh aktivít budeme aj
ďalej rozvíjať, a to vo viacerých oblastiach a so zameraním
sa aj na dospelých.“

>> pokračovanie z titulnej strany

SAMOSPRÁVA
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Ľudia z Ukrajiny našli zamestnanie
aj v rámci služieb mestskej časti

Dôležité sú aj aktivity podporujúce adaptáciu

Logistické centrum pomáha ľuďom v celom regióne

Jednu z nedeľných marcových omší východného
obradu ukrajinskej komunity v Lamači v Kaplnke sv.
Rozálie navštívil predseda vlády Eduard Heger s
rodinou. Svojou prítomnosťou vyjadril solidaritu a
podporu ťažko skúšanému národu. Na tomto obrade
mali veriaci, okrem iných, možnosť stretnúť bratis-
lavského eparchu Petra Rusnáka, veľvyslanca
Ukrajiny v SR Yurija Mušku, zástupcu Apoštolskej
nunciatúry na Slovensku mons. Andrija Yevchuka,
lamačských kňazov Igora Marusyna a Leonarda
Pawlaka, ako aj starostu Lukáša Baňackého. Pred-
seda vlády vyjadril aj poďakovanie starostovi
Lamača a zamestnancom mestskej časti za všetku
pomoc, ktorú venujú pomoci ukrajinskej komunite.
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Rozšíri sa aj Centrum pomoci

V máji sa pripravuje spustenie novej prevádzky v budove
spoločnosti Energy Services Slovakia na Malokarpatskom
námestí. Vlastník poskytol objekt mestskej časti za symbolické
nájomné a za refundáciu energií. Celý objekt sa skladá z dvoch
častí. V jednej časti sa bude vybavovať administratívna agenda
– presunie sa sem Centrum pomoci z miestneho úradu a
kontaktné miesto pre materiálnu pomoc z centra sociálnych
služieb, kde budú aj naďalej pôsobiť pracovníčky ovládajúce
ukrajinský jazyk. Druhá časť bude prevádzkovaná ako
komunitné centrum zamerané na voľnočasové aktivity. Budú
tam prebiehať herničky pre deti, kreslenie, spev, vyučovanie
slovenského jazyka a iné podporné aktivity.

Aktivity pre podporu utečencov tak budú
fungovať pod jednou strechou.

Ak chcete pomôcť utečencom, na našom webe v záložke Ako
pomôcť Ukrajine nájdete doplnené zoznamy potravín a
drogérie, ktoré môžete nosiť na kontaktné miesto pre
materiálnu pomoc.

! Žiadosti o príspevok na ubytovanie si však
aj naďalej budete môcť podávať v Klientskom
centre Lamač. !

7

UKRAJINA

Kto si môže uplatniť príspevok na ubytovanie?
Dňa 31. marca 2021 vstúpila do účinnosti legislatíva, ktorá
umožňuje poskytovanie príspevkov za ubytovanie osôb s
udeleným štatútom dočasného útočiska. Na príspevok od obce/
mestskej časti majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú
ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, tz. vlastníci
bytov a rodinných domov a ubytovacie zariadenia určené na
krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľ-
ské subjekty). Základnou podmienkou na získanie príspevku je
uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi vlastníkom ne-
hnuteľnosti a odídencom. Príspevok bude oprávnenému
subjektu vyplácať obec/mestská časť po tom, ako tieto finančné
prostriedky dostane od príslušného ministerstva. Povinnosťou

odídenca je nateraz jedenkrát mesačne
hlásiť obci/mestskej časti adresu svojho po-
bytu.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (napr. pre-
vádzkovateľom hotelov, penziónov, ubytovacích zariadení) sa
riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore
cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

V čase našej uzávierky sme dostali 22 oprávnených žiadostí, čo
zodpovedá sedemdesiatim piatim ubytovaným osobám v by-
toch súkromných osôb.



24. februára 2022 vo štvrtok sme sa zobudili do rána, kedy vypukla na Ukrajine
vojna. V susednej krajine. Takmer okamžite sa tým spúšťa aj masívna utečenecká
vlna. Utekajú poväčšine mamy s deťmi, starí ľudia. Muži nad 18 rokov musia ostať.

Cez hranice ich už nepustia.

Lamačskí dobrovoľníci pre rodiny
utečencov z Ukrajiny

Vidíme cez hranice prechádzať osamotené ženy s bábät-
kami na rukách, či s dieťaťom v jednej ruke a napochytre
zbalenej taške v druhej. Utekajú pred vojnou. Utierajú si slzy.
Svojich blízkych zanechali na Ukrajine. Na facebooku sa
mihne oznam. „Na ubytovni Siesta sú ubytované ženy s
deťmi z Ukrajiny. Preposielam z ubytovne prosbu. Ak máte
možnosť poskytnúť hygienické potreby pre ženy, veci dennej
osobnej očisty (šampón, mydlo, zubná pasta, uteráky...),
chémiu na čistenie (wc, riad, povrchy). Zároveň ak máte ne-
potrebný riad, ocenia panvice, hrnce, taniere, príbor...
Rovnako trvanlivé potraviny a ovocie pre deti. Zaneste,
prosím, na recepciu ubytovne Siesta za kostolom. Možné je
aj naklikať nákup potravín cez internet a dať doviezť.“ No,
stislo srdce viacerým.

V Sieste sa začínajú kopiť plienky, kojenecké vody, drogéria,
panvice, hrnce, príbory a taniere, oblečenie, obuv, hračky...
Vyrušilo to celú komunitu. Tak už aj u nás v Lamači sú ženy
s deťmi, mamy, starémamy, ktoré utiekli zo svojej krajiny len
s tým najnevyhnutnejším, čo napochytro zbalili do jednej
batožiny? Ak mamy vedia, že niekde na blízku sú mamy v
núdzi, okamžite rozprestierajú záchranné siete. Lamačské
mamy okamžite vedia, čo robiť. Deti nepočkajú. Jesť im
treba. Plienky. Pre 7 mesačného drobca treba zohnať
špeciálne antirefluxné mlieko. Uteráky, topánky, mydlá,
pyžamká... V panike, každá rozmýšľame, čo deti a ženy
urgentne potrebujú. Vlna solidarity je spustená na plné
obrátky. Do Siesty treba zabezpečiť chladničky, detské pos-
tieľky, kočíky, vedrá a mopy. A ľudí v novom zorientovať.
Upokojiť. Podať informácie. Aktivujeme svoje zvyšky ruštiny,
štartujeme prekladače. Informačné nástenky treba. Tie sa
plnia prvými záchrannými informáciami.

Pani doktorky osobne prichádzajú do Siesty procesy na-
staviť. Aby mamy mali prvú pomoc, teplomery, základné
lieky. Hľadáme medzi Ukrajinkami zdravotné sestry. Spi-
sujeme základné informácie. Záchytné telefónne čísla.
Vyrábame orientačné mapy okolia. Spíme so zapnutými
mobilmi pri uchu, keby v noci niečo mamy potrebovali
urgentne riešiť. Veď deti majú v noci koliky, vracania,
teploty... Sme mamy na telefóne. A ďalšie dni to už ide ako
lavína. Jedna vybaví pre deti detské trampolínové ihrisko či
predstavenie klauna, ďalšia premietanie detských filmov,
ďalšia berie skupinu do Zoo, na výlet po okolí, na Kačín,
ďalšia rieši teplé jedlo, oblečenie, hľadajú sa školy,
škôlky, práca, vypisujú žiadosti, vybavujú vyšetrenia u
lekárov. Aj základy slovenčiny nutne potrebujú. Dobro-
voľníci a dobrovoľníčky doslova na kolene, v impro-
vizovaných podmienkach, s tým, čo bolo po ruke, odučia

prvú pilotnú večernú hodinu slovenského jazyka pre
cudzincov. A ve-černá nízkoprahová inkluzívna komunitná
škola slovenčiny odvtedy beží po večeroch stále. Učia
inžinieri, energetici, marketéri, účtovníci... Učia ľudia
s veľkým srdcom. Darujú po večeroch svoj čas mamám
a deťom, ktoré sa tu u nás v Lamači zjavili sčista-jasna.
Ponúkajú im účasť v našej komunite. Nikto nevie, na ako
dlho. Ale teraz to cítime ako dôležité. A každým dňom sa
lepšie spoznávame.

Ukrajinské mamy za nami chodia s malými veľkými radosťa-
mi ako „Petra, ten pokazený zub mi doktor v Dúbravke
opravil.“ Ďalšia sa chváli, že dostala prácu kaderníčky.
Bývalá vedúca oddelenia v banke mi so smiechom ukazuje,
ako vyzerá v oranžových montérkach pri práci, ktorú sa jej
podarilo zohnať. Malý Díma tlieska učiteľovi po večernej
hodine slovenčiny. Príde za ním dať mu „five“ a nasleduje
objatie. Chýbamu tato. A náš Igor – jeden z dobrovoľníckych
učiteľov slovenčiny – mu pre túto chvíľu - náhradné otcov-
ské objatie poskytne.

Všetkým dobrovoľníkom, donorom, podporovateľom a hosti-
teľom ukrajinských rodín vo svojich príbytkoch ďakujeme.
Budeme sa tešiť, ak sa k nám pridáte aj ďalší. Stačí napísať
na dobrovolnictvo@lamac.sk.

Petra Mitašíková
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Inovatívne vzdelávanie
Osobný prístup a tútoring
Spolupráca s rodinou
Kresťanské hodnoty
Základná aj materská škola

V školskom roku 2022/2023 otvárame
2.stupeň ZŠ (5. a 6. ročník).

Súkromná základná škola Libellus 

Prestúpte na
školu, ktorá

spolupracuje s
rodinou.

 

www.skolalibellus.sk
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KNIHY MESIACA

AKCIE

David Walliams

Annabel Pitcher

Náš knižničný fond sme doplnili o 130
kusov nových kníh, ktoré boli
financované z grantu Fondu na podporu
umenia. Postupne vám ich budeme
predstavovať. Knihy si môžete objednávať
prostredníctvom online katalógu, ktorý
nájdete na adrese https://www.kniznica.
lamac.sk/. Po kliknutí na túto adresu sa
vám otvorí základný formulár, kde v ľavej spodnej časti kliknete na Ďalšie
možnosti: „Zoznamy a novinky“ a následne nastavíte „novinky za po-
sledných 120 dní“ a kliknete na vybraný podčiarknutý názov knihy, kde sa
vám otvorí anotácia amožnosť objednania, resp. rezervácie tejto knihy, ak je
kniha už objednaná iným čitateľom alebo požičaná.

Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý
nájdete na adrese https://www.kniznica.lamac.sk/
(mag) Nákup nových kníh pre Miestnu knižnicu Lamač z verejných zdrojov

podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

Babka gaunerka

Kečupové oblaky

Najobľúbenejšia detská kniha Veľkej Británie roku 2013. Ben neznáša
piatkové večery u svojej babky. Je to tá najnudnejšia babka na svete.
Nezaujíma ju nič iné len scrabble a kapustová polievka. Ben však o svojej
babke ani zďaleka nevie všetko. Zoznámte sa s Benovou babkou. Je to
typická babka: Má biele vlasy. Nosí zubnú protézu. V rukáve má zastrčenú
špinavú vreckovku. A... je medzinárodnou zlodejkou šperkov!

Pätnásťročná Zoe má netradičného priateľa - pána Stuarta Harrisa v cele smrti v jednej texaskej väznici. Zoe ale po-
trebuje niekomu vyrozprávať svoj netradičný príbeh. O tom, ako sa zaľúbila do dvoch chalanov, oboch zradila a akomá
na svedomí smrť jedného z nich. Zoe sa uprostred noci vykráda do kôlne za domom, kde si vylieva svoje zlomené srdce
na stránky papiera. Píše pánovi Harrisovi listy o všetkom, čo sa stalo od momentu, keď sa zaľúbila, až po náhlu smrť,
ktorú vraj spôsobila.

O čertovi Kolofónovi

Noc s Andersenom vyšla
na jednotku

Pozývame vás na divadelné predstavenie pre malých aj
veľkých O čertovi Kolofónovi, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29.
mája o 11:00 v Kine Lamač. Predstavenie O ČERTOVI
KOLOFÓNOVI je potešením pre malých aj veľkých divákov.
Mix čertovských rozprávok, ľudových rozprávok, popkultúry,
divokého západu a romantických komédií je receptom na
neopakovateľnú zábavy v spoločnosti klasických mario-
netových bábok. Čaká vás marionetová dobrodružná komédia
vhodná pre deti od 3 rokov. Vstupné: 2 eur. Účinkuje: Bábkové
divadlo Morgonrock Petra Gärtnera.

V piatok 1. apríla zažili deti dobrodružný večer plný zábavy,
súťaží, pútavých príbehov, ale aj bábkového divadla a
sladkého prekvapenia. Naša mestská časť totiž v spolupráci s
RC Obláčik pripravila obľúbenú Noc s Andersenom. Tento rok
však pre prísne hygienické opatrenia bol z noci len dlhší večer,
ale aj ten sa deťom po dvoch pandemických rokoch počítal
rovnako. Chceli by sme sa poďakovať predovšetkým obláči-
kárkam Zuzane Brnoliakovej, ktorá podujatie špičkovo za-
strešila, aj Zuzane Srbovej, ktorá jej sekundovala.
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Inzercia

Mestská polícia Okresného veliteľstva Bratislava IV

Voľný čas
Eleanor Roosevelt

Neexistujú žiadne... (tajnička)

Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt: 0905/222 966
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk. Radoslav Osuský, kontakt: 0911/128 116
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Servis a opravy PC a WiFi sieti v Lamači. www.aatuh.sk Kontakt: 0915/ 720730
Komunitná záhrada hodinový manžel. Kontakt: 0944/333 492
Hľadám šikovnú pani na výpomoc v upratovaní rodinného domu
na Vrančovičovej ulici. Kontakt: 0904/143 548

V Lamači môžete kontaktovať týchto okrskárov:
Ing. Jozef Udič, tel.: +421 911 921 702, e-mail: okrskar.dubravka@mp.bratislava.sk,
Ing. Radovan Oravec, tel.: +421 902 921 714,
e-mail: okrskar.dubravka@mp.bratislava.sk

LAMAČANOM
Klientske centrum - Malokarpatské nám. 9

Miestny a stavebný úrad

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2

Tel.: 02/6478 0065

Tel.: 02/6478 9737

klientskecentrum@lamac.sk
Po, Str. 8.00 - 18.00

Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

Pondelok a streda: 10.00 - 11.30
Ut, Štv, Pia: 10.00 - 11.30

Ut, Štv, Pia. 8.00 - 14.30

13.00 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

IN
Z

5/
20

22

Program Jednoty dôchodcov Slovenska MČ Lamač na máj 2022

4.5. 2022 o 14:00 v klube – Možnosť úhrady členského príspevku na rok 2022

11.5.2022 o 14:00 v klube – Možnosť úhrady členského príspevku na rok 2022

18.5.2022 o 14:00 v klube – Možnosť úhrady členského príspevku na rok 2022

25.5.2022 o 10:00 –Opekanie na Partizánskej lúke. Stretnutie pred klubom o 10:00. Pozývame vás na naše stretnutia
a privítame aj nových členov. Prosíme členov o úhradu členského príspevku na rok 2022.

Výbor JDS BA Lamač
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Najkrajšie talianske melódie, rómske piesne, čardáše a balady

Mestská časť Bratislava-Lamač vás pozýva
na koncert ku Dňu matiek

Kino Lamač
8. mája o 18:00

Hudobné vystúpenie
lamačského Divadla pod Hájom

Bez vstupného

Hosť David Key


