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Lepší Lamač po voľbách v roku 2018 obsadil štyri kreslá v miestnom zastupiteľstve a post mestského poslanca 
za Lamač. Aj v spolupráci s vedením hlavného mesta sa nám podarilo naplniť takmer všetky body  
z predvolebného programu. Robíme z Lamača lepšie miesto na život a chceme vo vylepšovaní pokračovať.

Nevyhýbame sa ani kontroverzným a ťažkým témam. Pred štyrmi rokmi sme k volebnému programu pristupovali 
zodpovedne, nesľubovali sme nereálne veci a nie všetko sme z pohľadu našich kompetencií mohli vyriešiť. 
Hlavným problémom, ktoré trápia Lamačanov, sme však obetovali veľa času a úsilia a chceme sa podeliť  
s informáciami.

Výsledky našej práce 2018 – 2022

Problémy, ktoré trápia Lamačanov

Školstvo

Utlmenie tranzitnej dopravy cez starý Lamač

Zeleň

Územný plán zóny Zečák

Životné prostredie Výsledky našej práce si 
môžete pozrieť na www.
lepsilamac.sk alebo nám 
napíšte a doručíme vám 
noviny s prehľadom našej 
činnosti.

Doprava

Tepelné hospodárstvo

Verejný priestor

považujeme za prioritu. Najväčšou investíciou v Lamači 
za posledných 20 rokov je nadstavba budovy základnej 
školy na Malokarpatskom námestí, ktorá zvýši kapacitu 
žiakov. Získali sme dotáciu vo výške 2 850 000 eur.
Zároveň sme otvorili novú pobočku materskej školy  
na Boroch a predĺžili nájom cirkevnej škôlke  
na Zlatohorskej. Z mestských dotácií sa opravili 
podlahy v telocvičniach a pomohla sa vybudovať nová 
tréningová plocha pre futbalistov. Najmenšie deti 
potešila renovácia ihriska nad úradom.

sa aj napriek aktivite v komisii a zastupiteľstve nepodarilo pretaviť 
do realizácie. Ako poslanci sme navrhli a vyjednali konkrétne 
riešenie, no značenie úrad dodnes nezrealizoval. Súčasťou tohto 
bodu programu bolo aj zvýšenie kapacity hlavných ťahov, kde sa 
nám vďaka spolupráci s mestom podarilo rozbehnúť práce na 
dopravnej štúdii rozšírenia časti Lamačskej cesty po železničnú 
stanicu na trojpruh aj s chodníkom a cyklotrasou. 

nie je pripravený na schválenie miestnym zastupiteľstvom ani 
po ďalších štyroch rokoch. Napriek tomu sa tam stavia, a to aj 
bez vedomia alebo po nesúhlase stavebnej komisie zriadenej 
pri miestnom zastupiteľstve. Napriek našej snahe a žiadostiam, 
jediné stretnutie, ktoré miestny úrad pre verejnosť zorganizoval, 
sa konalo 9.9.2021. Išlo o verejné prerokovanie Správy o hodnotení 
strategického dokumentu ÚP zóny Zečák.

si vyžaduje nielen obnovu, ale aj dôkladnú údržbu.  
V Lamači sa za posledné štyri roky vysadilo vyše 
100 stromov, alej na Podháji a ďalšie vo vnútrobloku 
za Bakošovou ulicou. Pribudli aj vysiate lúky, zelené 
ostrovčeky a množstvo jarných kvetov. Doplnila sa aj 
zeleň na námestí. 

si zaslúži starostlivosť. Počas posledného volebného 
obdobia sa z nášho územia odstránili takmer všetky 
čierne skládky. V Lamači, ako v prvej mestskej časti, 
zaviedol magistrát zber vianočných stromčekov do 
ohrádok a zber kuchynského odpadu. Pribudli aj miesta 
na kompostovanie a zberné miesto pre väčší odpad.

sa zahusťuje, preto sme na Lamačskej ceste 
i Hodonínskej ulici zaviedli buspruhy, ktoré zrýchlili 
MHD. Do Lamača jazdia nové autobusy s väčšou 
kapacitou, pribudli nové zastávkové prístrešky 
a elektronické tabule. Pre väčšiu bezpečnosť sa 
osvetlilo až šesť priechodov pre chodcov, opravilo sa 
viacero chodníkov i ciest.

nebolo súčasťou nášho volebného programu 
v roku 2018, ale urgovali sme riešenia 
zo strany mestskej časti a prijali k téme 
niekoľko uznesení. Väčšina z nich vznikla 
na základe spolupráce s aktívnymi občanmi. 
Problémom je nevýhodná zmluva z roku 
2005, ktorá prakticky nemá v Bratislave 
obdobu. Zo strany úradu sme videli iba 
vlažný záujem o tému a prisľúbené kroky 
trvali mesiace. Poslednou kvapkou bolo 
zistenie, že k žiadosti o stavebné povolenie 
na rekonštrukciu rozvodov bolo doložené 
splnomocnenie zo dňa 30.4.2021 udelené 
architektonickej kancelárii Ing. arch. Juraja 
Kertiho, ktorý je svokrom súčasného 
starostu Lukáša Baňackého.

slúži nám všetkým. Spríjemnilo ho osadenie nových 
lavičiek, smetných košov i úspornejších lámp.  
Za veľkú zmenu považujeme odstránenie 30 billboardov, 
ktoré špatili Lamač. Okrem reálneho priestoru, sme 
sa venovali aj tomu virtuálnemu. Pozrite si prehľadné 
webové stránky www.lamac.sk a www.lamacan.sk.

Nová 
tréningová plocha

str. 2

Efektívnejšie
triedenie

str. 4

Zapájanie 
Lamačanov 

str. 6

Takto meníme Lamač k lepšiemu
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Otvorený a transparentný Lamač

Kultúrny Lamač

Dostupný Lamač

Bezpečný Lamač

Starostlivý Lamač

Zelený Lamač

Vzdelaný Lamač

Rozvíjajúci sa Lamač

chceme nastoliť ducha spolupráce medzi starostom, 
zastupiteľstvom a obyvateľmi Lamača; aby 
uznesenia poslancov neboli ignorované  
a aby správanie sa k obyvateľom zo strany vedenia 
mestskej časti bolo slušné a ústretové

chceme audit všetkých dlhodobých zmlúv 
uzavretých MČ Lamač, či sú aktuálne a či sú 
dodržané ich podmienky zmluvnými partnermi

chceme pravidelnú a hlavne hĺbkovú kontrolu plnenia 
uznesení, dodržiavanie stanovených termínov, ako aj 
ich obsahovú realizáciu

chceme podporovať kvalitnejšie formy kultúry, ktoré 
nielen zabávajú, ale aj ináč ľudí obohacujú a inšpirujú 
k zamysleniu

chceme lepšie propagovať a podporovať miestne 
kino, zriadiť filmový klub

chceme spolupracovať s miestnymi spolkami, 
organizáciami, združeniami a aktívnymi obyvateľmi 
na tvorbe podujatí

chceme pravidelne organizovať podujatia a koncerty

chceme doriešiť vybudovanie parkovacieho domu  
na sídlisku

chceme dokončiť projekt obmedzenia tranzitu  
cez starý Lamač

chceme upokojiť dopravu vo vnútri mestskej časti, 
znížiť rýchlosť a upraviť cesty

chceme vybudovať chodník medzi Lamačom  
a krematóriom

chceme kvalitné osvetlenie verejných priestorov, 
pokračovať vo výmene starých lámp za nové šetrné 
LED svietidlá

chceme vybudovať chodník na futbalový štadión 
pozdĺž cesty na ulici Na barine

chceme posilnenie hliadok mestskej aj štátnej polície

chceme organizovať pravidelné vzdelávacie podujatia 
pre seniorov v oblasti počítačovej gramotnosti 
a bezpečnosti, ale aj iných bezpečnostných nástrah

chceme zriadiť denný stacionár pre seniorov, ktorý 
bude príjemným miestom na stretávanie sa spolu  
s klubovňou

chceme vytvoriť maximálnu súčinnosť a zlepšiť 
podmienky pre lekárov v Lamači - najmä 
všeobecného pre dospelých a pediatra

chceme zriadiť komunitné centrum pre všetky 
vekové kategórie s primeraným programom

chceme vybudovať výťah v zdravotnom stredisku  
na Malokarpatskom námestí

chceme vysadiť ďalšie nové dreviny a kvety

chceme podporovať vodozádržné opatrenia

chceme podujatia organizované mestskou časťou 
tzv. „bez odpadov“

chceme naďalej presadzovať posilnenie 
Komunálnych služieb Lamač a navýšenie rozpočtu 
na výkon ich činností

chceme dohliadnuť na včasné a bezpečné 
dokončenie rekonštrukcie základnej školy

chceme zachovať a zvýšiť príspevok na ďalšie 
vzdelávanie učiteľov

chceme zveľaďovať podmienky na vyučovanie 
našich detí v MŠ, ZŠ a v ZUŠ

chceme podporovať organizácie venujúce sa deťom 
a mládeži - krúžky, športové kluby, skauting a pod.

chceme postaviť skatepark alebo pumptrack pre 
lamačskú mládež a zrevitalizovať ďalšie aspoň dve 
ihriská pre deti

chceme napojenie všetkých domov v Lamači na 
verejnú kanalizáciu

chceme sprehľadniť situáciu v oblasti zásobovania 
tepla a teplej vody

chceme efektívnu revitalizáciu verejných priestorov 
so zapojením občanov

Nasledujúce štyri roky chceme vďaka spolupráci s lepším starostom Igorom Polakovičom postupne zlepšovať 
kvalitu života Lamačanov. Od malých zanedbávaných vecí a detailov, ktoré sa v Lamači často prehliadajú až  
po veľké veci, o ktorých sa vždy pred voľbami hovorilo, no sľuby sa nenaplnili. 
Predstavujeme vám hlavné body nášho programu podľa kapitol.

Celý program nájdete na našej webovej stránke www.lepsilamac.sk/program

Volebný program Lepšieho Lamača
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Mnohí očakávali vašu kandidatúru na starostu už 
pred 4 rokmi. Nedočkali sa. Čo sa zmenilo, že teraz 
kandidujete?
Ako mestskému poslancovi v spolupráci s miestnymi 
poslancami z iniciatívy Lepší Lamač sa mi podarilo 
presadiť veľa zlepšení. Sú tam však limity. Poslanci 
môžu navrhovať uznesenia, zmeny v rozpočte, aby boli 
financie vyčlenené na potrebné projekty, napríklad na 
spomaľovače, opravy výtlkov alebo chodníkov, ihrisko, 
skejtpark. No výkon má v rukách jedine starosta. Ak on 
nechce alebo nevie niečo urobiť, dostavuje sa frustrácia. 
Po štyroch rokoch skúseností v mestskej a komunálnej 
politike som sa preto rozhodol kandidovať na funkciu 
starostu Lamača. Chcem robiť veci pre Lamač lepšie, 
efektívnejšie a rýchlejšie.

Vaša iniciatíva Lepší Lamač mala doteraz v miestnom 
zastupiteľstve väčšinu, napriek tomu sa napríklad 
námestie nedokončilo. Prečo?
Bol som svedkom toho, ako sa miestni poslanci viac ako 
3 roky snažili úrad dotlačiť cez uznesenia, komisie 
a rozpočet ku konkrétnym krokom. No opäť, požiadavky 
musí realizovať výkonná časť samosprávy. Poslanec 
môže žiadať, dokonca aj uložiť povinnosť, ale zákon 
neukladá starostovi sankciu za nesplnenie uznesení. 

Podľa vás je hlavným problémom neefektívne riadenie 
úradu. Čo presne ste tým mysleli? 
Veľa z toho vidia Lamačania sami a pýtajú sa, či je 
to v poriadku. Aj jednoduché projekty, ktoré by mali 
trvať mesiace, trvajú roky. Oprava Zlatohorskej trvala 
takmer celé volebné obdobie. Bezbariérová rampa 
pri kine sa musela viackrát prerábať a nakoniec to 
trvalo rok. Taktiež realizácia fasády a vstupu do kina 
sa dokončuje dva roky. Rodičia sa oprávnene boja ako 
dopadne nadstavba školy. Pritom je to celé o dobrom 
projektovom riadení, kde kľúčové stavby musia mať zo 
strany investora špičkový manažment. Škola kľúčovým 
projektom je, a napriek tomu tam deťom prší na hlavy.

Prečo sa nerealizoval sľubovaný skejtpark?
Z grantovej schémy hlavného mesta sa naň podarilo 
získať 70-tisíc eur. Tieto financie bolo potrebné 
vyčerpať do konca roka 2022. No podľa informácií  
z komisií miestny úrad naň neobstaral ani len projekt, 
nieto dodávateľa. Ak to bolo priveľké sústo, stačilo 
žiadať financie napríklad na potrebnú rekonštrukciu 
hokejbalového ihriska. Chýbajú striedačky, odvodnenie, 
úprava plochy a zázemie pre hráčov. Lamačskí 
hokejbalisti o to prosia roky. Jasné, že skejtpark tu 
treba ako soľ, no bohužiaľ zlyhal projektový manažment 
na miestnom úrade.

Asi to neboli jediné straty v tomto volebnom období...
Ďalšou ukážkou nehospodárneho riadenia je projekt 
monitoringu dopravy a ovzdušia. Úrad prišiel s nápadom 
na projekt, ktorý mal lamačský rozpočet stáť okolo 
15-tisíc eur. Zvyšok malo ísť z envirofondu. Potom 
nastali dve chyby v riadení – starosta ako štatutár 
podpísal zmluvu s dodávateľom skôr, ako boli peniaze 
schválené a chyba nastala aj v procese žiadosti, na 
základe ktorej envirofond financie neschválil. Mestská 
časť tak musela namiesto zastupiteľstvom schválených 
15-tisíc eur zaplatiť až 216-tisíc. To je napríklad cena 
troch nových detských ihrísk alebo komplexnej opravy 
chodníkov v Lamači.

Lepší starosta Lamača

Kandidát na starostu 

Kandidát na mestského poslanca

Igor Polakovič

Do komunálnej politiky vstúpil ako mestský 
poslanec za Lamač v roku 2018 s presvedčením, 
že tá sa dá robiť čisto a bez kšeftov. Je 
spoluzakladateľom iniciatívy Lepší Lamač a 
členom tímu Matúša Valla, s ktorým spolupracoval 
na vízii lepšieho mesta - Plán Bratislava.

Kto je Igor Polakovič?

Každý, kto Igora Polakoviča (47) pozná, vie, že Lamač a 
Bratislavu má úprimne rád. Záleží mu na verejnom priestore, 
na názore obyvateľov, snaží sa problémy riešiť systémovo, 
logicky a transparentne. Nebojí sa komunikovať a svoje 
postoje a aktivity rozumne argumentuje. Čo urobil za 
posledné štyri roky ako mestský poslanec, prečo kandiduje 
na starostu a ktoré veci považuje za priority, prezradil v 
rozhovore.
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Uveďte príklad, čo by ste teda ako starosta robili inak, 
efektívnejšie.
V prvom rade je to o schopnosti nájsť na konkrétne 
pozície správnych ľudí a vedieť s nimi pracovať. 
Namiesto kriku a nátlaku, presadzujem motiváciu a 
podporu. V rámci efektivity riadenia procesov, chcem 
viac ťažiť zo spolupráce medzi mestskou časťou a 
mestom a inými mestskými časťami. Teraz pred voľbami 
sa napríklad čistili v starom Lamači krajnice. Robí sa to 
neefektívne – ručne. Pár ľudí za celý deň stihne vyčistiť 
len niekoľko desiatok metrov. Mestský komunálny 
podnik má pritom na to stroj, ktorý to vie spraviť za pár 
minút.

Jedným z hlavných problémov Lamačanov sú vysoké 
ceny tepla.
Týka sa to obyvateľov žijúcich v bytovkách. Kvôli 
uzavretiu nevýhodnej zmluvy sme po takmer 20-tich 
rokoch skončili so schátranými rozvodmi. BES má 
najvyššiu cenu variabilnej zložky tepla v Bratislave. 
Je to dôsledok zmluvy z roku 2005 a jej následných 
dodatkov. Mestská časť má dnes sťaženú kontrolu a 
takmer žiadny dosah na cenotvorbu. Podobné zmluvy 
zdedilo aj vedenie hlavného mesta, no na rozdiel od 
Lamača ich aktívne riešilo. Namiesto rázneho riešenia 
problému v Lamači, sa objavil dokument, kde firma BES 
splnomocňuje starostovho svokra konať v jej mene.

Štyri roky ste boli mestským poslancom za Lamač. 
Na ktoré aktivity ste hrdý?
Veľmi ma bavila možnosť presadzovať veci, o ktorých 
som ako aktivista iba sníval. Moje srdcovky sú projekt 
10 000 stromov, odstraňovanie billboardov a návrat 
správy verejného osvetlenia a údržby mesta od 
externých firiem pod vlastnú mestskú organizáciu. 
Mesto tým šetrí takmer 40 percent financií.

A čo Lamač?
V našej mestskej časti sme opravili takmer 8-tisíc m² 
chodníkov a ciest v správe mesta. Dôležitá je kvalita, 
nanovo sa osádzajú obrubníky a pridáva sa prídlažba. 
Nerobí sa bezhlavé asfaltovanie ako pred voľbami v roku 
2018, kedy sa asfalt lial aj na rozbité obrubníky a tieto 
povrchy sa dnes už rozpadávajú. Z väčších projektov 
spomeniem výmenu starých guľových svetiel za nové 
LED osvetlenie, ktoré ľuďom nesvieti do okien. Zlepšuje 
sa MHD, staré Karosy nahradili moderné autobusy a 
rozširuje sa sieť autobusových pruhov. Osádzajú sa 
nové zastávkové prístrešky aj elektronické tabule. 
Pripravujeme štúdiu rozšírenia Lamačskej cesty v úseku 
po ŽST Lamač. Chceme tam vyriešiť aj podjazd pod 
diaľnicou, kde je potrebný širší a bezpečnejší chodník.

Jednou z priorít bola pred štyrmi rokmi aj zeleň 
a celkovo údržba verejného priestoru.
Podarilo sa. Verím, že Lamačanov potešila nová alej 
na Podháji a výsadba stromov vo vnútrobloku Na barine. 
Vysadili sme aj tulipány a narcisy, ktoré patria nielen 
k jarnej atmosfére, ale Bratislave a Lamaču pristanú. 
Pre Lamač sme získali aj nové bratislavské lavičky, 
a tak posedenie pri Rozálke alebo na námestí bude 
príjemnejšie. S Petronelou Klačanskou sa nám podarilo 

spojiť mestské financie a zdroje z mestskej časti 
a v Lamači vzniklo hádam prvé poriadne detské ihrisko. 
Z grantov mesta sa vymenili aj rozpadnuté palubovky 
v telocvičniach. Futbalový klub Lamač získal dotáciu 
na novú tréningovú plochu a na jej osvetlenie. 
Aktuálne sa teším zo zvýšenia bezpečnosti na šiestich 
priechodoch. Teraz na jeseň sme spustili ich osvetlenie 
a ten rozdiel je obrovský.

Uchádzate sa aj o funkciu mestského poslanca. Čo 
máte v prípade zvolenia v pláne, čím chcete teraz 
voličov osloviť?
Po ozdravení BVS sa konečne rozbiehajú projekty, ktoré 
roky stáli. Verím, že sa mi podarí dotiahnuť kanalizáciu 
tam, kde dnes chýba. Určite chcem, aby sa do štyroch 
rokov vymenili aj všetky cestné svietidlá v Lamači. 
Budeme pracovať aj na vybudovaní parkovacieho domu 
na Studenohorskej ulici, ktorý bude určený rezidentom. 
Spomínal som projekt rozšírenia Lamačskej cesty. Tu 
chcem dohliadnuť, aby to nikde nezastalo. Verím, že o 
štyri roky bude revitalizovaná Vrančovičova ulica a bude 
z nej naozaj hrdé centrum starého Lamača. Dlhšie tiež 
riešim veci okolo lamačského cintorína, kde sa dokončila 
architektonická štúdia jeho rozšírenia. Pred nami je 
predstavenie projektu a verím, že sa v nadchádzajúcom 
volebnom období rozbehne aj jeho realizácia.

Zakončime to niečím pozitívnym. Vraj máte nové 
informácie o protihlukovej stene...
Tento projekt sa ťahá roky, a aj keď ho nerealizuje 
samospráva, pre Lamačanov je nesmierne dôležitý. 
Najnovšie zvýšenie rýchlosti na diaľnici z 90 na 100 
km/h, hluk ešte zhoršil. Realizáciu som už dávnejšie 
urgoval aj na rokovaní s NDS na magistráte. Teraz som 
zisťoval stav riešenia opäť. Výsledkom je, že NDS má 
protihlukovú stenu zaradenú do investičného plánu 
na rok 2023. Momentálne finalizuje podklady pre 
vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa. 
Ak teda pôjde všetko ako má, so stavbou protihlukovej 
steny by sa konečne malo začať v budúcom roku.

opravy chodníkov a ciest

dokončenie kanalizácie v starom Lamači

výmena osvetlenia v celom Lamači

rozšírenie Cintorína Lamač

otvorená a prívetivá samospráva

výstavba parkovacieho domu na Studenohorskej

revitalizácia Vrančovičovej ulice

riešenie zmluvy na dodávky tepla

zodpovedné dokončenie nadstavby školy

Najdôležitejšie body z programu 
Igora Polakoviča:
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Alexandra Kriššová

Matúš Harmaňoš

Veronika Hagovská
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tiež obnove stromov na Studenohorskej ulici, aby 
bola vykonaná správne. Aj keď je jej hlavnou agendou 
ochrana životného prostredia, zameriava sa aj na 
revitalizáciu verejných priestorov so zapojením 
verejnosti a rozvoju komunít. Veronika sa chce v 

najbližšom volebnom období osobne zasadiť napríklad 
za implementovanie potrebných adaptačných opatrení 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, vybudovanie 
komunitného centra, pokračovať v rozvoji komunitných 
vzťahov a revitalizácii verejných priestorov. 

Nebojí sa však ani manuálnej práce, podieľal sa na 
odstraňovaní čiernych skládok, vyrobil prototyp lavičky 
na námestie, sadil kvety, je členom Krízového štábu 

Lamača a v čase covidu vypomáhal Inšpekcii verejného 
poriadku hliadkami a s distribúciou rúšok.

na zasadnutiach zastupiteľstva kvôli neinformovaniu 
verejnosti a nedostatočnému záujmu o tému tepla 
zo strany miestneho úradu. Bola to práve ona, ktorá 
začiatkom tohto roka iniciovala podnety na rôzne 

inštitúcie kvôli vysokej cene za teplo a získala podporu 
správcov a SVBNP v Lamači. V práci podniká v oblasti 
informačných technológií a poskytuje poradenstvo 
správy domov. 

Od roku 2018 je miestnou poslankyňou za Lamač. Verí, 
že politika sa dá robiť férovo a čestne, a aj preto bola 
kandidatúra za iniciatívu Lepší Lamač s podporou 
Teamu Vallo a dnes Teamu Bratislava jasnou voľbou. 
Vďaka Veronike sa Lamač začal viac venovať 
environmentálnym témam. Bola jednou z iniciátoriek 
komunitného kompostovania v Lamači. Angažovala 
sa pri zavedení zberu kuchynského bioodpadu, pričom 
Lamač bol prvou mestskou časťou Bratislavy, kde 
sa tento systém zaviedol. Iniciovala sadenie nových 
stromov, lúk i cibuľovín. Osobne likvidovala niekoľko 
čiernych skládok v Lamači a veľkú pozornosť smeruje 

Upokojenie dopravy, budovanie cyklotrás, obnova 
chodníkov, detských ihrísk a nový skejtpark. To sú 
hlavné priority, na ktoré by sa chcel Matúš Harmaňoš v 
ďalšom volebnom období zamerať. Viaceré z nich sú už 
naštartované. Okrem poslaneckých aktivít však treba 
výkon, ktorý je na strane úradu a starostu. Matúš je 
aktuálne už štyri roky miestnym poslancom v Lamači. 
Bezplatne vytvoril novú webovú stránku www.lamac.sk 
ako aj spravodajský portál www.lamacan.sk. Rád by ešte 
sfunkčnil intranet pre efektívnejšiu prácu nášho úradu 
a zaviedol mobilnú aplikáciu, ktorá by Lamačanov o 
novinkách informovala cez SMS alebo push notifikácie. 

Drahé teplo, neplnenie zmlúv a uznesení, neefektívne 
nastavenie procesov, slabá kontrola... Toto sú priority, 
ktorým sa Alexandra Kriššová plánuje ako miestna 
poslankyňa venovať. Sama tvrdí, že keď sa chce, dá 
sa nájsť riešenie, a aj preto sa rozhodla posilniť rady 
iniciatívy Lepší Lamač a kandidovať v komunálnych 
voľbách. Vyrastala v Lamači od malička, teraz tu žije 
spolu s celou najbližšou rodinou. Oceňuje, že Lamač 
spája tradičné prvky s modernými a je blízko prírody. 
Poznajú ju najmä obyvatelia „novej“ vysokej bytovky 
na Malokarpatskom námestí, kde dlhodobo pôsobí 
ako predsedníčka SVBNP. Viackrát kriticky vystúpila 

Aj v Lamači musíme reagovať na klimatickú 
zmenu a prispôsobiť jej naše okolie aj správanie.

Verím v lepšiu mestskú časť, 
lepšie mesto a lepšiu krajinu.

Chcem, aby bol v Lamači poriadok. Nielen 
v uliciach, ale aj v zmluvách a financiách.

“

“

“

“

“

“

Kandidáti na poslancov v Lamači



Starosta Lamača: 

        Igor Polakovič

Lamačskí poslanci: 

        Veronika Hagovská

        Matúš Harmaňoš

        Petronela Klačanská

        Alexandra Kriššová

        Petra Mitašíková

Mestský poslanec za Lamač:

        Igor Polakovič

Poslankyňa VÚC:

        Petronela Klačanská

Primátor Bratislavy:

        Matúš Vallo

Volebný ťahák pre Lepší Lamač - Team Bratislava

Petronela Klačanská

Petra Mitašíková

12

17
13
12
5
4 5

8

3 4

17

projekty a nápady Lamačanov. Petronela učí na vysokej 
škole projektový manažment a dizajn, sú jej blízke témy 
vzdelávania, kultúry a verejného priestoru. Popri práci sa 
aktívne venuje Lamaču, dlhé obdobie spoluorganizuje 
podujatia pre deti, podporuje viaceré neziskové 

organizácie a iniciatívy, je jednou zo zakladateliek 
obľúbeného Lamačského fotomaratónu. Jej srdcovou 
záležitosťou je zapájanie obyvateľov do vecí verejných, 
participácia a budovanie komunity, čo sa jej za posledné 
roky podarilo naštartovať aj v našej mestskej časti.

s ľuďmi, najmä s tými v riziku je tou najlepšou cestou, 
ako sa vyhnúť prehlbovaniu problémov, zaťažovaniu  
až ohrozovaniu širšej komunity a represívnym 
opatreniam. Po príleve odídencov z Ukrajiny založila 

spolu s lamačskými dobrovoľníkmi inkluzívnu komunitnú 
nízkoprahovú školu slovenčiny v Lamači, ktorá ukazuje, 
ako sa dá pracovať s ľuďmi v ťažkej životnej situácii  
a prepojiť pri tom ľudí dobrej vôle.

V komunálnych voľbách v roku 2018 získala Petronela 
ako kandidátka na miestnu poslankyňu rekordný počet 
hlasov (1345) a aj vďaka tomu sa stala vicestarostkou. 
Keďže sa venuje projektovému manažmentu a 
žiadostiam o dotácie z eurofondov, vďaka nej sa 
podarilo získať pre Lamač financie na nadstavbu 
školy, ktorú mestská časť aktuálne realizuje. Dokázala 
presadiť predĺženie nájmu priestorov materskej školy 
na Boroch z 5 na 20 rokov, vďaka čomu majú rodičia 
istotu, že priestor sa bude využívať na predškolskú 
výchovu. Aktívne sa venuje participácii a navrhla aj 
participatívny rozpočet, z ktorého sa realizujú viaceré 

Bratislavčanka, dlhoročná Lamačanka, vysokoškolská 
pedagogička, mama dvoch tínedžerov, ktorí v Lamači 
vyrástli. Lamač je jej milovaným miestom na život, 
a preto sa rozhodla priložiť ruku k dielu pri jeho rozvoji. 
Z hľadiska svojej profesie vidí v našej mestskej časti 
rezervy v oblasti trávenia voľného času detí a mládeže 
pri zmysluplných aktivitách a v bezpečnom prostredí, 
ako aj v oblasti sociálnej a terapeutickej práce s ľuďmi 
so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Osobitnú 
pozornosť si žiadajú naši seniori. Chýba komunitné 
centrum, nízkoprahové zariadenie, denný stacionár. 
Petra (na fotke v strede) verí, že preventívna práca  

Potenciál Lamača je hlavne v ľuďoch, 
ktorým nie je ľahostajné ich okolie.

Aby sa ľudia v komunite necítili osamelí 
a mali príležitosti k stretnutiam.

“

“

“

“



Matúš
Vallo

kandidát na primátora 
Bratislavy

Petronela 
Klačanská

nezávislá kandidátka 
na poslankyňu BSK

Igor 
Polakovič

kandidát na starostu
a mestského poslanca

„Do komunálnej politiky som vstúpil 
ako mestský poslanec za Lamač  
s presvedčením, že tá sa dá robiť 
čisto a pre ľudí. Po voľbách v roku 
2018 som sa ako mestský poslanec 
pustil do presadzovania vecí, ktoré 
sú pre našu mestskú časť dôležité. 
Spolu s tímom Lepší Lamač sa nám 
podarilo spraviť veľa. No vidíme, že 
Lamač má na viac, pričom kľúčom  
k zlepšovaniu života Lamačankám  
a Lamačanom je spolupráca. 
Verím, že z pozície starostu a spolu  
s poslancami a aktívnymi obyvateľmi 
dokážem pre Lamač urobiť viac. 
Projekty chcem riadiť profesionálne 
tak, aby sa nenaťahovali a boli 
dokončené včas. 
Kľúčom našej verejnej služby bude 
otvorenosť a zameranie sa  
na potreby obyvateľov. Naším cieľom 
bude postupne zlepšovať kvalitu 
života vo všetkých oblastiach, či 
už je to školstvo, sociálne veci, 
verejný priestor, športoviská, mládež 
a aktívna spolupráca a podpora 
seniorov.“ 

„Lamač je skvelý! Hovorí sa o ňom, 
že je to najzelenšia mestská časť. 
Aj preto sme tu testovali novinky 
ako zavedenie zberu kuchynského 
odpadu alebo nový spôsob zberu 
vianočných stromčekov do ohrádok. 
Lamač je pre mňa výnimočný aj 
tým, že práve v tejto mestskej časti 
pripravujeme najväčšiu revitalizáciu 
verejného priestoru mimo centra 
mesta - Vrančovičovu ulicu.  
Ako pri iných mestských projektoch, 
aj tu zapájame obyvateľov  
a obyvateľky, aby boli s výsledkom 
spokojní hlavne oni. 
Ďakujem Lepšiemu Lamaču  
a Igorovi Polakovičovi za štyri roky 
spolupráce. V úlohe mestského 
poslanca potiahol mnoho projektov. 
S rešpektom som sledoval, ako 
prácu pre Lamač a mesto stíhal bez 
nároku na odmenu a popri svojej 
bežnej práci. Som presvedčený,  
že takíto ľudia patria do komunálnej 
politiky a že ako starosta toho 
dokáže urobiť pre obyvateľov ešte 
oveľa viac.“ 

„V rámci samosprávneho kraja 
je viacero oblastí, ktoré by mali 
župní poslanci riešiť. Od kultúrnych 
inštitúcií, kultúrnych podujatí 
regionálneho významu, samotného 
rozvoja regiónu a aj pomoc turizmu, 
cez zdravotnícke zariadenia 
a domovy sociálnych služieb, 
dopravu až po školské zariadenia. 
Je potrebné riadiť veci verejné 
vo vzájomnej spolupráci medzi 
samosprávnymi úrovňami – medzi 
starostami, primátormi  
a županom tak, aby všetko 
fungovalo. V nadchádzajúcom 
období bude nevyhnutné popri 
rozbehnutých a nových projektoch 
vyriešiť zefektívnenie spotreby 
energií vo všetkých inštitúciách. 
Napriek tomu, že mojou srdcovou 
oblasťou sú školstvo a kultúra, 
vnímam dnes veľkú potrebu veci 
riešiť naprieč všetkými oblasťami. 
Spolupráca medzi poslancami za 
iniciatívu Lepší Lamač a Team 
Bratislava bola ukážková a verím,  
že sa dá zlepšiť aj na úrovni župy.“ 
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