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Búranie na Rázsochách v júni
S búracím prácami v plánovanej nemocnici
na bratislavských Rázsochách by sa malo začať
najneskôr na konci júna tohto roku

S búracím prácami v plánovanej nemocnici na bratislavských Rázsochách by sa
malo začať najneskôr na konci júna. Zmluvu
o zabezpečení prác so spoločnosťou Metrostav podpísala vo štvrtok priamo v areáli
ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská za
účasti premiéra Petra Pellegriniho. Kalavská
avizovala, že do desiatich dní vyhlási súťaž na
projekt nemocnice. Na mieste starého skeletu
rozostavanej nemocnice Rázsochy chce štát
vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Nová univerzitná nemocnica
bude podľa slov premiéra v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
ponúkať najširšie portfólio špecializovaných
výkonov, a takisto vytvorí kvalitné a moderné
podmienky pre výskum a vzdelávacie aktivity.
K podpísaniu zmluvy sa pristúpilo po tom, ako
Rada Úradu pre verejné obstarávanie zastavila
konanie vo veci odvolania sa neúspešného
uchádzača voči rozhodnutiu Úradu verejného
obstarávania. Rada Úradu pre verejné obstarávanie tak urobila na základe stiahnutia odvolania od samotného neúspešného uchádzača. S
búraním skeletu sa malo začať pôvodne už na
jeseň minulého roka. Voči tendru za viac ako
17,5 milióna eur bez DPH však podala na Úrad
pre verejné obstarávanie námietky talianska
spoločnosť Despe, ktorá v ňom neuspela.
Týkala sa najmä toho, či je možné znovu použiť
100 percent materiálu zo zbúraného skeletu
a základov, ako to deklaroval Metrostav. en
predložil ponuku za viac ako 10,69 milióna eur
a hovorí o 100-percentnej recyklácii a opätovnom využití stavebných materiálov. Despe sa
uchádzala o tender spolu so slovenskou spoločnosťou Doprastav s ponukou za viac ako
10,66 milióna eur, recyklovala by 71 percent
pôvodného stavebného materiálu. O zákazku
súťažil aj slovenský tandem Strabag - Destroy s
ponukou za viac ako 10,08 milióna eur, recykloval by desať percent stavebného materiálu.

Lukáš Baňacký, starosta MČ Bratislava Lamač (nezávislý)
„Je to veľký deň v histórii našej mestskej
časti. Jedna z tých nešťastných dominánt,
ktoré symbolizovali Lamač, končí. Tešíme
sa z toho a ja považujem za potrebné
deklarovať maximálnu podporu zo strany
mestskej časti Lamač, ako príslušného
samosprávneho orgánu, projektu novej
fakultnej nemocnice predstavujúceho
verejný záujem, ktorý je legitímny a ktorý
má svoju temnú históriu, ale má aj šťastnejšiu časť tejto histórie. Jej symbolom je
skvelý tím na ministerstve zdravotníctva,
ktorý sa chopil tohto projektu a išiel profesionálne, jednoznačne a razantne za týmto
cieľom. V podmienkach platných právnych
úprav, v medziach zákonnosti a s ohľadom
na transparentnosť sa verejný sektor môže
len ťažko rovnať so súkromným sektorom.
Všetky povinnosti a náležitosti, ktoré musí
verejný sektor vo svojom konaní zohľadňovať, môžu byť verejnosťou vnímané ako
pomalosť či ťažkopádnosť, ale naozaj sú na

to zákonné dôvody. Je o to podstatnejšie
a dôležitejšie oceniť, že ľudia z tímu pani
ministerky, ktorí na tomto projekte spolupracovali, sa dokázali s týmito problémami
vysporiadať a že tu dnes, v tento šťastný
deň, môžeme stáť. Teším sa, že dlhodobo
poškodené územie Lamača, s ktorým
máme veľké plány a chceme, aby tu vznikla
jedna zdravá rozvojová lokalita, ktorá popri
bývaní bude v sebe niesť aj funkciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, tak ako je
to ukotvené v územnom pláne hlavného
mesta, dostala svoju jasnú podobu. Ďakujem pánovi predsedovi vlády, že silou svojej osobnosti sa o tento projekt zasadil a
cítime z jeho strany obrovskú podporu. Je
naozaj veľmi príjemné vnímať, ako sa jednotlivé subjekty verejného sektora dokázali
spojiť v mene celospoločenského záujmu
zvlášť pri tak potrebnom projekte akým je
nová špičková univerzitná nemocnica pre
Bratislavu a celé Slovensko. Mestská časť
Bratislava – Lamač bude aj naďalej konštruktívnym partnerom pre tento zámer.“
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Prvomájový RUNFEST

ŠPORT

Bežecké podujatie v Lamači prišlo s novým názvom

Prvý májový deň bol bratislavský Lamač dejiskom
bežeckého podujatia amatérskych bežcov, ktorých
privítala s novým názvom
Runfest. Nebola to však
jediná novinka. Okrem trás
v detských a juniorských
kategóriách,
prechádzajúcich po sídliskovej časti
Lamača, ponúkali organizátori prvýkrát možnosť absolvovať lesný beh smerom na
Kačín. Novinkou v programe
bola aj rodinná štafeta pre
trojčlenné tímy.

Ďakujeme všetkým sponzorom!
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S deťmi na kolesách

Rodinné
centrum
Obláčik pripravilo dňa
17. mája 2019 športové
podujatie pre rodiny
s malými deťmi. Akcia
bola zameraná na pohyb
na kolesách všetkých
druhov: súťažili bicykle,
odrážadlá, či kolobežky.
Začiatok bol o 17.00
hodine na dopravnom
ihrisku na ulici Heyrovského v Lamači.
Už druhý ročník
„S deťmi na kolesách“
bol zameraný na deti
predškolského
veku
v snahe spopularizovať dopravnú výchovu
a pohyb na čerstvom vzduchu. Potešilo nás, že sa zaregistrovalo vyše 80

kážková dráha, cyklo-pošta
a škôlkarsky cyklo-päťboj.
Deti si mohli vyskúšať a
overiť na jednotlivých trasách svoju zdatnosť, obratnosť, udržanie rovnováhy,
ale i rýchlosť a šikovnosť.
Za absolvovanie úloh dostávali súťažiaci žetóny, ktoré
si nakoniec zamenili za diplomy a sladkú medailu.
Všetko prebiehalo disciplinovane a v úžasnej uvoľnenej
atmosfére. Týmto sa chceme
poďakovať členom a dobrovoľníkom RC Obláčik, ale aj
ľuďom zo susedskej lamačskej
komunity, ktorí nám nezištne
pomohli pri realizácií.
detí. Boli pre ne pripravené tri stanovištia realizované hravou formou – pre-

4



Martina Luptáková

