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Výsledky našej práce
Nové detské ihrisko
Viac ako tridsať rokov lamačské deti 
a ich rodičia čakali na kvalitnejšie 
ihrisko. Vďaka aktivite Igora Polakoviča 
a Petronely Klačanskej a spolupráci 
mesta s mestskou časťou sa podarilo 
zrekonštruovať ihrisko nad úradom 
a doplniť modernejšie hracie prvky.

Preč s čiernymi 
skládkami 
Vďaka rôznym brigádam, 
desiatkám dobrovoľníkov 
sme zlikvidovali množstvo 
nelegálnych skládok 
odpadu. Lamač je oveľa 
čistejší ako pred štyrmi 
rokmi. Nové zastávkové 

prístrešky
Dosluhujúce červené zastávkové 
prístrešky postupne nahrádzajú 
nové. Na kľúčových zastávkach 
pribudli elektronické panely 
informujúce o príchodoch 
autobusov. 

Viac kvetov, viac 
radosti 
Príjemné verejné priestory 
sú aj o detailoch. Vďaka 
hlavnému mestu, ale aj 
dobrovoľníkom, medzi 
ktorých sme sa zamiešali 
aj my, na jar rozkvitol Lamač 
stovkami tulipánov 
a narcisov. 

Tréningová plocha 
pre futbalistov
Posledné štyri roky hlavné mesto 
venovalo obrovskú podporu športovej 
infraštruktúre. Komisia, ktorej členom 
bol aj náš mestský poslanec, okrem 
iného podporila aj vybudovanie novej 
tréningovej plochy a jej osvetlenie 
v réžii Futbalového klubu Lamač. 
Podporu získal aj projekt skateparku, 
ktorý je v réžii mestskej časti. 

Kvalitnejšie osvetlenie
Zrealizovali sme výmenu 
parkových svietidiel za nové 
a úsporné. Tie už viac 
neosvetľujú obývačky a spálne 
Lamačanov.



Školstvo a vzdelávanie je pre nás dôležitou témou, a preto 
sme podporovali našu jedinú základnú školu vo všetkých 
možných oblastiach - miesto vybudovania zasadačky 
na úrade sme investovali financie na zmenu šatní na triedy, 
aby sme mohli prijať všetkých prváčikov z Lamača. Získali 
sme dotáciu na novú palubovku v telocvičniach, poskytli 
sme účelovú dotáciu na školenia pre učiteľov a podporili sme 
zakúpenie licencie na program Accelium, ktorý rozvíja u detí 
viaceré zručnosti. 

Aj vďaka nám Lamač získal 2 850 000 eur na rekonštrukciu - 
nadstavbu a prístavbu ZŠ na Malokarpatskom námestí 
z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý 
predstavuje pomoc z fondov EÚ. Vyrieši sa tým akútna 
potreba nových tried, zároveň budú rozšírené aj priestory 
jedálne, čo umožní usporadúvať aj väčšie spoločenské 
udalosti. Ide o najväčšiu investíciu realizovanú mestskou 
časťou Lamač za posledných 20 rokov. 

Vďaka patrí všetkým zamestnancom a spolupracovníkom 
miestneho úradu, ktorí sa na projekte podieľali, a hlavne 
poslankyni za Lepší Lamač a projektovej manažérke 
Petronele Klačanskej, ktorá na žiadosti pracovala 
a koordinovala ju v rámci kompetencií zástupkyne starostu.

Minulý rok na Medzinárodný deň detí sa slávnostne otvorila 
nová materská škola na ulici Milana Šimečku na Boroch. 
V minulom školskom roku ju už navštevovalo približne 50 detí. 

Poslancom za Lepší Lamač sa podarilo presadiť podmienku 
prenájmu priestorov na 20 rokov s možnosťou predĺženia 
(namiesto úradom pôvodne navrhovaných 5 rokov) a výhodnejšiu 
zmluvu s prenajímateľom ohľadom zabezpečenia interiérového 
zariadenia, hlavne kuchyne.

Nájomné 1 euro ročne = 20 eur za 20 rokov.

Takto sme zabezpečili pre ďalšie ročníky malých Lamačanov 
miesta a pre rodiny väčšiu istotu predškolského vzdelávania 
priamo v Lamači. V neposlednom rade treba spomenúť podporu 
učiteliek vo všetkých elokovaných škôlkach. Vyčlenili sme 
financie na ich ďalšie vzdelávanie.

3

ZÍSKALI SME DOTÁCIU 
NA REKONŠTRUKCIU 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

NOVÁ LAMAČSKÁ 
ŠKÔLKA NA BOROCH



60 stromov na Podháji
V našom celomestskom 

programe sme mali plán výsadby 
niekoľkých mestských alejí. 

Jedna vznikla aj na Podháji, kde 
pribudlo až 60 nových stromov. 
Všetci veríme, že sa rozrastú, 

budú tvoriť príjemný tieň 
a urobia Lamač ešte zelenší. 

Kompostovanie, 
triedenie a zber 

K-BRKO
Podporili sme vytvorenie 

kompostových miest 
a spropagovali zber kuchynského 

bio odpadu a vrecový zber 
plastov a papiera. 

Obnova aleje Na barine
Nové stromy v tejto vyschnutej 

aleji vysadil magistrát ako súčasť 
projektu 10 000 stromov. Bratislava 

- hlavné mesto v rámci výsadby 
vyberá vhodné druhy stromov do 

daného územia a náležite sa 
o ne aj stará.

Zber elektroodpadu
V Lamači pribudli nádoby 

na zber elektroodpadu.

Kvetinové lúky
V roku 2020 sme zrealizovali vďaka 
Veronike Hagovskej prvú kvetinovú 
lúku v Lamači. Tá poskytuje priestor 

pre hmyz a opeľovače a zároveň 
skrášľuje okolie. V roku 2022 vďaka 

mestu vznikla nová lúka aj 
vo vnútrobloku Na barine. 

Zelené ostrovčeky
Rekonštrukcie cestných ostrovčekov 

nahrádzajú betón a asfalt za zeleň 
a kvety.

Záchrana stromov
Nezmyselný plán likvidácie zelene 

na Malokarpatskom námestí sa nám 
podarilo stopnúť ešte ako aktivistom. 

Po voľbách sa nám podarilo nielen 
definitívne ochrániť krásne lipy, ale 

aj dosadiť ďalšie stromy. 

24 stromov vo vnútrobloku
Na počas leta vyprahnutej lúke sme 

vysadili 24 stromov. Postupné pretvorenie 
lúky na park, ktorý bude v lete poskytovať 

tieň, bolo jedným z výstupov z diskusií 
s obyvateľmi lokality. V lokalite vznikol 
aj komunitný park, ktorý je bezpečným 

miestom pre pikniky. 

Recyklovaný papier
Časopis Lamačan vychádza 

na recyklovanom papieri, 
čím sme zachránili desiatky 
stromov. Rovnako sme sa 

snažili znížiť množstvo 
tlačených materiálov 

na zastupiteľstvá a komisie.

4

Výsledky našej práce - Zelený Lamač



Odstránili sme 30 billboardov
Odstraňovanie billboardov bolo našou 
prioritou. Vypovedaním nájmov sa nám 

podarilo odstrániť vyše tridsať reklamných 
plôch.

Zberné miesto 
Lamač získal za účelom 

vybudovania zberného miesta 
a parkoviska pre kúpalisko od 

mesta do správy areál bývalého 
podniku verejného osvetlenia na 

ulici Pod násypom. Zberné miesto 
vzniklo, parkovisko aj napriek 

opakovaným sľubom starostu nie.

Park pre psy
Do vnútrobloku pribudli 

prvky pre psy.

Rýchlejšia MHD
Vyhradené autobusové pruhy 
sme rozšírili aj na Hodonínsku 

a Lamačskú cestu.

Zber vianočných stromčekov
Nápad so zberom použitých vianočných 

stromčekov bol v Bratislave ako prvý 
otestovaný v Lamači. Všetko sa zvládlo, 
a preto mohol byť aplikovaný do celého 
mesta. Použité vianočné stromčeky tak 
nezavadzali na uliciach a pri smetiakoch, 

a po splnení svojho účelu sa ekologickejšie 
znehodnotili. 

Nové sedáky na námestí
Po roku čakania na splnenie uznesení o osadení 

drevených sedákov na Malokarpatskom 
námestí sme sa rozhodli vyrobiť prototyp sami. 
Zároveň sa začali vymieňať sídliskové lavičky 

a malé smetné koše.

Oddychová oáza 
Podháj

Veronika Hagovská iniciovala 
revitalizáciu nevyužívaného 

cípu na školskom dvore. Dnes 
tu nájdete príjemný priestor 
doplnený o zeleň, dažďovú 
záhradu, pocitový chodník 

a lavičky.

Opravy ciest
Kvalitnejšie opravy ciest 

a chodníkov podľa nového 
mestského manuálu sme 

nasmerovali na Cestu 
na Klanec. Nešlo však 
len o výmenu asfaltu, 
ale nanovo sa osádzali 
nájazdy aj obrubníky.

Vianočné svetielka na 
strome pri Pantlovi 

K Vianociam patrí aj vianočná 
nálada. V Lamači ju dotvoril 
osvetlený strom pri známej 

budove Pantl.
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Rozvíjajúci sa Lamač



6

Nové web stránky
Matúš Harmaňoš bezplatne 

zabezpečil vytvorenie a prevádzku 
nových web stránok 

lamac.sk a lamacan.sk

Kamerový systém 
na Bakošovej

Na základe podnetov 
z komisie bezpečnosti, 

verejného poriadku a sociálnych 
vecí bola vybratá lokalita medzi 

obytnými domami 
na Bakošovej ulici.

Bezpečnosť na cestách
Blikačky na priechode pre chodcov 

pri ZŠ, nasvietené priechody 
pri železničnej stanici Lamač, 
na križovatke Vrančovičova-
Hodonínska a aj na Podháji.

Zverejňovanie rozpočtu 
online

Presadili sme online zobrazovanie 
stavu rozpočtu Lamača.

Príprava obnovy Vrančovičovej 
Vďaka projektu Živé miesta sa dnes projektuje 

rekonštrukcia, aby získala opäť svoj pôvab.

Zbúranie azbestovej ruiny
Igorovi Polakovičovi sa podarilo 
presvedčiť magistrát, aby túto 

nebezpečnú ruinu na svojom pozemku 
zbúral.

Kúpalisko Lamač
Nová zastávka MHD, 

cyklostojany, pieskovisko sa 
dočkalo tienenia a predĺženie 
prevádzkových hodín počas 

tropických dní.

Participatívny rozpočet
Vyčlenili sme peniaze 

na participáciu, vďaka čomu 
vzniklo veľa dobrých občianskych 

projektov.

Parkovací dom
Prípravy na výstavbu 
parkovacieho domu 

na Studenohorskej v areáli 
bývalých zberných surovín 

sú v plnom prúde.

Výsledky našej práce - Otvorený, 
transparentný a bezpečný Lamač



Veronika  Hagovská
39 rokov / Studenohorská ulica 

konzultantka v oblasti cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti 

Matúš  Harmaňoš
42 rokov / Heyrovského ulica 

podnikateľ v oblasti informačných technológií 

Petronela  Klačanská
39 rokov / Heyrovského ulica 

vysokoškolská pedagogička a konzultantka v oblasti eurofondov 

Alexandra  Kriššová
47 rokov / Malokarpatské námestie 

podnikateľka v oblasti informačných technológií a správy budov 

Petra  Mitašíková
47 rokov / Kuneradská ulica 

vysokoškolská pedagogička 

Kandidujeme s podporou:
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Kandidátky na poslankyne a kandidát na poslanca

Miestne zastupiteľstvo 
Bratislava-Lamač
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Kandidát na starostu 
Lamača a mestského 
poslanca za Lamač

Nezávislá kandidátka 
na poslankyňu do VÚC

Viac ako 15 rokov som ako aktívny 
občan poukazoval na neetické 
správanie niektorých developerov, 
podieľal som sa na ochrane 
mestskej zelene, bojoval proti 
nezodpovedným rozhodnutiam 
úradov, ktoré nedbali na potreby 
a názory obyvateľov a navrhoval 
riešenia pre lepšiu správu nášho 
mesta aj mestskej časti. 
S primátorom Matúšom Vallom 
som spolupracoval na Pláne 
Bratislava, dokumente, ktorý 
ukazuje, ako sa dá samospráva 
riadiť kvalitne a zodpovedne. 
Štyri roky obhajujem záujmy 
Lamačanov v bratislavskom 
zastupiteľstve, kde patrím 
k najaktívnejším mestským 
poslancom.

Výsledky našej spolupráce 
s primátorom a s miestnymi 
poslancami z iniciatívy Lepší 
Lamač ukazujú, že keď spoločne 
ťaháme za jeden povraz, 
prináša to výsledky. Spoločne 
sa nám podarilo vylepšiť ihrisko, 
zrekonštruovať telocvične, vymeniť 

osvetlenie, vysadiť stromy i kvety, 
zapájať občanov do revitalizácií 
Vrančovičovej, vnútrobloku 
Na.barine alebo parkovacieho 
domu na Studenohorskej. 
Na=Podháji, Ceste na Klanec 
a.ulici V. Matrku mesto opravilo 
takmer 8-tisíc m² mestských ciest 
a chodníkov, dokázali sme zbúrať 
strašiaka - azbestovú budovu 
na.Vysokohorskej ulici a odstránili 
sme desiatky billboardov.

No ochota spolupracovať 
a.pomáhať ľuďom musí byť 
aj.na strane starostu. Preto sme 
sa rozhodli ponúknuť alternatívu 
na tomto poste tak, aby sme 
mohli ovplyvniť aj výkon. Aby 
sa ďalšie štyri roky nestávalo, 
že.zakopávame o rozbité chodníky 
aj napriek tomu, že na ich opravu 
boli zastupiteľstvom vyčlenené 
financie. Kandidujem na post 
starostu, lebo verím, že spolu 
vieme urobiť ešte viac.

Venujem sa projektovému 
poradenstvu a zároveň svoje 
nadobudnuté vedomosti v tejto 
oblasti a z oblasti podnikového 
dizajnu odovzdávam ďalej 
generácii študentov na vysokej 
škole. Posledné roky organizujem 
podujatia určené pre deti 
predškolského a školského veku. 
Ako miestna poslankyňa iniciatívy 
Lepší Lamač presadzujem hlavne 
školstvo a vzdelávanie, dostupné 
športové možnosti, transparentnú 
a otvorenú samosprávu 
a.participatívne budovanie 
verejných priestranstiev. 

Nesmierne rada podporujem 
dobré nápady, šikovných ľudí 
a konštruktívne myšlienky. 
Som jednou zo zakladateliek 
Lamačského fotomaratónu, 
aktívnou členkou či 
dobrovoľníčkou vo viacerých 
občianskych združeniach nielen 

v Lamači, s veľkým záujmom sa 
venujem téme zapájania občanov 
do vecí verejných. 

V župných voľbách sa budem 
uchádzať o vašu priazeň ako 
nezávislá kandidátka na župnú 
poslankyňu za Lamač a Záhorskú 
Bystricu. Vďaka skúsenostiam 
s projektmi financovanými 
Európskou úniou budem dbať 
na.dokončenie rozrobených 
projektov a na ich úspešnú 
realizáciu - cyklomost 
do Dúbravky, taktiež vybudovanie 
komplexného areálu v Záhorskej 
Bystrici zameraného na školské, 
športové a sociálne zariadenia. 

V rámci župy som za naštartovanie 
regionálneho rozvoja v oblasti 
dopravy, športu, kultúry 
i.cestovného ruchu. 

Igor
Polakovič

Petronela
Klačanská
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Na príprave materiálu spolupracovali kandidátky a kandidáti iniciatívy Lepší Lamač.

Objednávateľ: Igor Polakovič, Bratislava-Lamač.
Dodávateľ: Pandan, s. r. o., Česká 3002/7A, 831 03  Bratislava, IČO: 47866284


