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Búranie Rázsoch podľa plánu

Skelet nemocnice na Rázsochách 
je takmer zbúraný. Uviedol to 
premiér Peter Pellegrini počas ja-

nuárového kontrolného dňa na mies-
te, kde v  blízkej budúcnosti vyrastie 
moderná národná nemocnica. Spo-
lu s  ním sa prišli na búracie práce na 
stavenisku pozrieť aj odborníci z  Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky a starosta Lamača Lukáš Ba-
ňacký. 

„Naposledy sme sa tu stretli, keď sme 
začali proces búrania. Aj vtedy zaznie
vali hlasy, že či nejde opäť len o  gesto. 
Či nejde len o  nejaké teátro a  zas sa 
tu tridsať rokov nič nebude diať. Toto 
chcem absolútne vyvrátiť, lebo som sa 
osobne presvedčil, že búracie práce 
pokračujú aj v  týchto dňoch v  súlade 
s harmonogramom,“ povedal Peter Pel
legrini. Z  pôvodných desiatich staveb
ných objektov sa už demoluje posledný, 

najväčší blok, ktorý je dnes zlikvidovaný 
na sedemdesiat percent. Spoločnosť, 
ktorá vykonáva búracie práce potvr
dila, že v  priebehu februára definitívne 
zbúra aj posledný skelet starej budovy. 
Potom bude nasledovať čistenie celého 
terénu, vyrovnanie sa so základovými 
doskami a  územie sa bude pripravovať 
ako stavenisko budúcej nemocnice. „Je 
tu nasadené obrovské množstvo ťažkej 
techniky a personálu. Som veľmi rád, že 
práce sú vykonávané od skorých ran
ných hodín až do neskorého večera, ešte 
aj za tmy. Každý chce dosiahnuť termíny, 
ku ktorým sa zaviazal.“

Dobrou správou je aj úspešná recyklá
cia a triedenie odpadu na betónovú suť, 
železo a ďalšie suroviny, ktoré sa darí spe
ňažiť. Podarilo sa totiž uzavrieť kontrakt 
na odpredaj betónovej sutiny za trhové 
ceny tak, že sa štátu vrátia státisíce eur, 
ktoré znížia celý rozpočet na demolova

nie, ktorý bol stanovený na 10,7 milióna 
eur. Pred nami je teraz podľa P. Pellegri
niho druhá fáza. „V  máji minulého roka 
sa spustili procesy výberu toho, kto by 
nám budovu a  celé medicinálne pláno
vanie naprojektoval. Musí ísť o renomo
vané firmy. Som rád, že sme dostali viac 
ako osem ponúk, ktoré sa momentálne 
vyhodnocujú. Ak všetko dobre pôjde 
a  nebudeme svedkami nejakého úče
lového namietania a komplikovania si 
celého procesu, tak by mohli byť vyhod
notené ponuky k dispozícii 14. februára. 
Podpis zmluvy s tým, ktorý by nám celú 
nemocnicu naprojektoval, by mohol byť 
17. apríla tohto roku,“ odhalil konkrétne 
dátumy. Špičková koncová nemocnica 
národného typu sa bude na úvod pro
jektovať na veľkosť 650 lôžok s  tým, že 
základná komunikácia bude nadimen
zovaná tak, aby bolo kedykoľvek možné 
dostavať ďalšie pavilóny až v objeme 500 
lôžok.    

Zbavili sme sa tridsaťročnej 
záťaže

Predseda vlády vyzdvihol aj úlohu 
Lamača a  jeho predstaviteľov. Bez 
dohody s  našou mestskou časťou by 
totiž celý projekt napredoval podstatne 
ťažšie. Z vývoja na Rázsochách má radosť 
aj náš starosta Lukáš Baňacký. „Trid
saťročná záťaž, ktorá blokovala 80 až 
140hektárové územie v našom okolí sa 
stáva minulosťou. Ministerstvo zdravot
níctva tomu venovalo dlhé roky práce, 
no vo verejnom sektore procesy fungujú 
podľa určitých pravidiel a  nie sú také 
rýchle ako v  súkromnom sektore. Je to 
daň za transparentnosť, ktorá nás často 
frustruje a  občas sa preto zdá, že nie
ktoré veci fungujú neefektívne. No nie je 
to tak,“ povedal počas krátkeho brífingu 
novinárom. 
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Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač sa uskutoční 19. 3. 2020 o 10.00 h.

Pohľad na areál Rázsoch z dronu, foto MZ SR
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K Dnes mám rande so svojím mestom…
KULTÚRA

V jeden januárový ne 
deľný podvečer (19. 1. 2020 
o 17.00 hod) sa uskutoč
nila vernisáž autorskej 
výstavy člena Fotoklubu 
Lamač pri JDS. Vladimír 
Končok osobne predstavil 
svoju kolekciu originálnych 
záberov nočnej Bratislavy. 
Ide o príklad aktívneho 
seniora, ktorý v dôchod

kovom veku naplno rozvinul svoju 
celoživotnú záľubu. 

Výstava NOČNÉ MESTO vo foyer 
kina Lamač potrvá do konca marca 
2020. Srdečne vás pozývame na pre
chádzku po uličkách a zákutiach, 
ktoré vo svetle pouličných lámp 
získavajú akési iné čaro. Hra tieňov 
najskôr inšpirovala fotografa a teraz 
môže provokovať aj vašu fantáziu.

 Z. Brnoliaková

Služby občanom v zdravotnom stredisku
V budove zdravotného strediska náj

dete už o pár týždňov vysunuté praco
visko miestneho úradu, ktoré bude pre 
Lamačanov poskytovať aj miestnosť 
prvého kontaktu. V nej budú k dispozícii 
služby psychológa, prevencie kriminality 

aj predbežnej právnej ochrany. „Striedavo 
sa v  budove budú nachádzať vysunuté 
zložky a zmluvne dohodnutí odborníci 
pre rôzne oblasti. Zároveň v týchto miest
nostiach bude i zázemie pre našu sociálnu 
starostlivosť – kolegyne, ktoré zabez

pečujú terénnu sociálnu 
prácu a návštevnú soci
álnu službu,“ povedal sta
rosta Lukáš Baňacký, ktorý 
bol na obhliadke priesto
rov spolu s prednostkou 
Michaelou Kövári Mrázo
vou a vedúcim oddelenia 
vnútornej správy, práv
nych, klientskych a soci
álnych služieb Tomášom 
Pénzešom. Prevádzka by 
sa mala spustiť do konca 
februára. (mag)

Nové elektronabíjacie 
stanice

Za Domom služieb na Malokarpat
skom námestí pribudli v decembri tieto 
dve nabíjacie stanice na elektromobily. V 
dohľadnom čase budú pripojené na sieť, 
aby boli plne funkčné.

Organizátori: zľava Anton Kvasnička (predseda Fotoklubu Lamač pri JDS), Mária Jakúbková 
(predsedníčka miestneho JDS), Zuzana Brnoliaková (kurátorka výstavy) a Vladimír Končok (autor). 

Vladimír Končok, autor fotografií


