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Komunálne voľby a voľby do VÚC sú v roku 2022 prvýkrát spojené. Uskutočnia sa 29. októbra.
Možnosť odovzdať svoj hlas budú mať voliči v čase od 7:00 do 20:00. Všetkých 6 volebných okr-
skov v našej mestskej časti sa nachádza v budove základnej školy na Malokarpatskom námestí
1. Voliči trvale bývajúci v objektoch nachádzajúcich sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc sú za-
radení do okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým bol trvalý pobyt zrušený a ako miesto trvalého pobytu
majú iba mestskú časť, sú rovnako zaradení do volebného okrsku č. 2. Všetky podrobnosti a
presný zoznam ulíc patriacich do jednotlivých okrskov nájdete na viditeľnej nástenke umiest-
nenej vo vestibule základnej školy. K dispozícii budú taktiež informátori z radov zamestnancov
mestskej časti, ktorí vám poradia.

Rozálske hody sa tento rok mimoriadne vydarili. Môže za to nová koncepcia aj kvalitný vý-
ber interpretov. Nechýbali klasické kolotoče, pribudli nafukovacie atrakcie pre deti
v priestore pred miestnym úradom a logické a prehľadné zoradenie stánkarov. Mali ste
možnosť ochutnať pravé belgické hranolky, špeciality gruzínskej kuchyne, cisársky trhanec,
poctivé hamburgery, burčiak, víno či krehké langoše. Program bol rozdelený do ucelených
tematických blokov podľa jednotlivých dní. Začali sme už 1. septembra piatym ročníkom
futbalového Memoriálu Ruda Petráša. Víťazstvo si odniesli hráči z FKM Stupava, druhé
miesto získala TJ Jarovce a na treťom mieste sa umiestnil náš FK Lamač.
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Seniori si užili zájazd loďou
po Dunaji do Viedne

Týždeň dobrovoľníctva

Milí Lamačania,

opäť sa začal školský rok. Brány tej našej sa otvo-
rili už 45-krát. Škola však prestala vyhovovať
kapacitou, a preto bolo treba prijať riešenie. A tak
sa momentálne realizuje nadstavba školy.

Všetci sme vedeli, že robiť takúto veľkú rekon-
štrukciu počas školského roku nebude jednodu-
ché. Počúvala som slová, ako to všetko dáme. Te-
raz sme sa stretli s realitou a mnohých zaskočila.
Verte, že robíme v škole, čo sa dá, aby sa za
daných okolností žiaci učili prezenčne a nie onli-
ne. A áno, všetci musíme istým spôsobom pris-
pieť k tomu, aby sme to zvládli. My v škole organi-
záciou, prípravou priestorov a tiež snahou urobiť
žiakom tento školský rok čo najviac bežným.
Áno, naobedovať sa nedokáže viac ako 300
žiakov v priestoroch o kapacite 52 za hodinu, ako
ste boli zvyknutí. Aj krúžková činnosť sa musí po-
sunúť a aj organizácie, ktoré ju robia, musia svoj
chod prispôsobiť. Treba si uvedomiť, že obedy,
školský klub detí, krúžková činnosť je všetko
nadstavba. Škola by tieto veci nemusela organi-
zovať. Mojou snahou vždy doteraz bolo urobiť
takú školu, aby pre deti nebola len o tvrdom
učení, ale aj o zábave, aby si v nej našli aktivity,
ktoré ich budú baviť, aby sme rodičom pomohli
sa postarať o deti čo najdlhšie, aby mohli praco-
vať.

Neskromne si myslím, že na štátnu školu, ktorá
žije len z normatívu, sme poskytovali žiakov nie-
kedy omnoho viac ako mnohé súkromné školy,
ktoré k normatívu ešte vyberajú od rodičov ne-
malé školné. Ďakujem všetkým, čo to so mnou
roky vydržali a spoločne sme napĺňali túto víziu.
Vieme, že robíme dobrú vec. A vás všetkých, ktorí
máte deti v škole, prosíme tento rok o trpezlivosť,
toleranciu a trochu úcty k našej práci. Ľudia sa
robiť do školstva nehrnú, skôr naopak – utekajú z
neho, lebo je to náročná, každodenná práca.
Prosím o trocha dôvery v to, že prostredie školy
sa snažíme urobiť bezpečným pre deti. Veď aj my
chceme pracovať v bezpečí.

45. výročie naša škola oslavuje netradične, budo-
vaním nových priestorov, aby mohla prijať viac
detí a mohli sme mať špecializované učebne. Už
teraz sa teším na otváranie nových tried a učební.
Rok je relatívne krátka doba v živote človeka a je
na nás, či si ho budeme znepríjemňovať, alebo si
vzájomne budeme pomáhať a podporovať sa.
Akou cestou sa vyberiete?

Alena Petáková
Riaditeľka základnej školy

V septembri sme lamačských seniorov pozvali na zájazd do Viedne.
Do rakúskej metropole sme cestovali loďou Twin City Liner po Dunaji.
Potom sme si užili prehliadku historického centra mesta so
sprievodkyňami. Pristavili sme sa pri cukrárni, kde doteraz robia fialky
v karameli, ktoré milovala Sissy, obzreli sme si Hofburg, slávny
Stefansdom a ďalšie emblematické miesta. Dobrú náladu a radosť z
výletu nám nepokazil ani intenzívny dážď. Ďakujeme seniorom za
účasť, dúfame, že sme vám spríjemnili deň.

Naša mestská časť sa aj tento rok zapojila do podujatia Týždeň
dobrovoľníctva. Pôvodne sme plánovali čistenie obrubníkov na
uliciach Pod Zečákom, Skerličova, Rajtákova, Stanekova a Heyrov-
ského. Pre minimálny počet prihlásených dobrovoľníkov sme sa však
rozhodli okopávať levanduľové kríčky v okolí Studenohorskej ulice.
Ďakujeme prijímateľom služieb z DSS Rozsutec, ktorí nám aj so
svojimi sprievodcami výdatne pomáhali, až dokiaľ aktivitu neprerušil
prudký dážď.
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Z Mestských bazárov sa stáva KOLO

Nadstavba základnej školy
- opatrenia, ktoré robíme
pre bezpečnosť detí

Posledné zasadnutie
miestneho zastupiteľstva

Z víkendových Mestských bazárov sa stáva KOLO - Bratislav-
ské centrum opätovného použitia, ktoré sa otvorí 8. októbra.

Cieľom KOLO je minimalizovať vznik odpadu, podporiť
cirkulárnu ekonomiku v Bratislave a vytvoriť osvetovo-krea-
tívny priestor pre všetkých, ktorým záleží na životnom pro-
stredí. Na tomto mieste dostanú na jednej strane nepotrebné,
no na druhej strane zachovalé a hodnotné predmety druhú
šancu. Verejnosť bude môcť získať veci z druhej ruky v utorok
až piatok od 10:00 do 18:00 a v sobotu a nedeľu od 10:00 do
17:00. V pondelok bude zatvorené. Nájdete ho v priestore
OC Korzo na adrese Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, hneď
vedľa centrály spoločnosti OLO.

Zoznam predmetov, ktoré KOLO prijíma nájdete na našej
stránke https://www.lamac.sk/novinky.

Rekonštrukcia základnej školy na Malokarpatskom námestí je
v plnom prúde. Tak, ako pri každom živom projekte – ani tento
sa nevyhol istým nepredvídateľným problémom. Napriek
úsiliu, ktoré mestská časť Bratislava-Lamač vyvíja, aby
všetko prebiehalo hladko, silné dažde a vietor spôsobili
v septembri problémy so zatekaním do tried. Nadstavba
celého podlažia a prístavba troch stavebných objektov za plnej
prevádzky školy predstavuje komplikovaný proces, preto naša
mestská časť vykonáva monitoring projektu na dennej báze.
Ten je založený na intenzívnej komunikácii s technickým
riaditeľom zhotoviteľa stavby spoločnosťou Adifex, a.s.,
technikom BOZP a stavebným a technickým dozorom za mest-
skú časť Bratislava-Lamač, riaditeľkou základnej školy, ako
i ďalšími dotknutými subjektmi, ktoré sa podieľajú na realizácii
diela. Kontrolných dní a operatívnych porád v rámci riešenia
vzniknutých problémov sa osobne zúčastňuje aj starosta
Lukáš Baňacký. „Skutočnosť, že v strešnej časti boli prítomné
nesystémové riešenia zrealizované počas výstavby budovy
v sedemdesiatych rokoch, významne skomplikovala pracovný
postup pri realizácii nadstavby a znamenala aj potrebu odokryť
prevažnú časť pôvodnej strechy. Opatrenia na zabezpečenie

hornej časti stavby proti vode, sa počas silného vetra ukázali
ako nedostatočne odolné, čo malo za následok zatekanie do
šiestich tried na treťom podlaží,“ hovorí starosta. Otázku ná-
pravy tohto stavu vyriešila mestská časť s dodávateľom stavby.
Zaslali sme zápis z kontroly situácie na stavenisku s dôraznou
výzvou zhotoviteľovi na odstránenie závad, ktoré by mohli
ohroziť bezpečnosť žiakov v priestoroch budovy a areálu školy.
Zhotoviteľ - firma Adifex a.s. - potom zabezpečil kompletné pre-
krytie vstupu k hlavnému vchodu do budovy a rozšíril hranice
staveniska. V týchto dňoch sa pracuje na zateplení a vy-
spádovaní strechy, čím sa zabezpečí odvod zrážkovej vody
z budovy o obmedzí sa zatekanie. Taktiež prebehol štatutárny
kontrolný deň, kde sa mestská časť s vedením firmy Adifex, a.s.
dohodli na ďalšom postupe realizácie prác a doriešení bez-
pečnostných otázok na stavbe. Po celý čas taktiež vykonáva
dozor autorizovaný bezpečnostný technik. Pokiaľ ide o zníženú
teplotu v triedach - tento problém sa vyriešil nábehom cen-
trálneho zásobovania teplom a dočasnými izoláciami. Rodičov
žiakov prosíme o trpezlivosť. Bezpečnosť detí aj zamestnancov
školy je našou absolútnou prioritou, pri ktorej nezanedbávame
nijaký detail.

22. septembra sa uskutočnilo posledné zasadnutie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač. Ďalšie za-
sadnutie sa uskutoční až po Spojených komunálnych voľbách,
ktoré sa konajú 29. októbra.
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VOĽBY

Voľby do VÚC

Komunálne voľby

Kam s obálkou Prenosná urna

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Vo voľbách do VÚC si ľudia volia predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a krajských poslancov.

Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov vydá volebná komisia voličovi modrú obálku s nápisom VOĽBY
DO VÚC 2022 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi
- jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby
predsedu samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. V našom
prípade volíme jedného poslanca.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta. Následne vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samo-
správneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

V komunálnych voľbách si v našej mestskej časti obyvatelia volia starostu a zastupiteľstvo mestskej časti,
ako aj poslanca do mestského zastupiteľstva a primátora hlavného mesta. Pre voľby do orgánov samosprávy
obcí vydá volebná komisia voličovi bielu obálku s nápisom KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky mestskej časti a štyri biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho
zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do
mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. Hlasovací lístok pre voľby do
mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta sú označené na ľavom okraji sivým
pruhom.

Na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v
príslušnom volebnom obvode zvolených. V našom prípade volíme jedného poslanca mestského zastupiteľ-
stva a siedmich poslancov miestneho zastupiteľstva.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu mestskej časti a na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Následne vloží volič do bielej obálky biele
hlasovacie lístky pre voľby do miestneho zastupiteľstva, pre voľby do mestského zastupiteľstva, pre voľby
starostu mestskej časti a pre voľby primátora mesta.

Po opustení osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov volič vloží
modrú obálku do modrej schránky
na hlasovanie pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov a bielu obálku
do bielej schránky na hlasovanie pre
voľby do orgánov samosprávy obcí.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to
len v územnom obvode volebného okrsku, podľa
miesta svojho trvalého pobytu.
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Zoznam kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
Na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja kandiduje 8 kandidátov.
Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

Ivan Bošňák, Ing. 53 finančný manažér Bratislava - Záhorská Bystrica
Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska
demokracia, ŠANCA
Juraj Droba, Mgr., MBA, MA 51 predseda samosprávneho kraja Bratislava - Staré
Mesto Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava
Milan Lopašovský, PharmDr. 59 diplomat Bratislava - Staré Mesto STRANA
MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Mažgút, Mgr. 40 hovorca Bratislava - Petržalka SMER - sociálna demokracia,
Slovenská národná strana
Magdaléna Sulanová, Ing. 70 poslankyňa národnej rady Bratislava - Rača
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Andrej Trnovec, RNDr. 59 manažér Bratislava - Staré Mesto Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku
Dušan Velič, prof., Ing., DrSc. 56 štátny tajomník pre regióny Bratislava - Záhorská
Bystrica ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum -
Maďarské fórum
Štefan Zima, Mgr. art. 73 dôchodca Vinosady REPUBLIKA

Zoznam kandidátov na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja
Volebný obvod č.: 10
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1

Na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja za náš obvod číslo 10
kandiduje 7 kandidátov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

Ivan Bošňák, Ing. 53 finančný manažér Bratislava - Záhorská Bystrica
Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska
demokracia, ŠANCA
Alojz Daříček, Ing. 70 dôchodca Bratislava - Lamač Kotlebovci - Ľudová strana
Naše Slovensko
Monika Jankovičová, JUDr. 51 právnička, energetická ombudsmanka Bratislava -
Lamač ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum -
Maďarské fórum
Marta Janyšková, Mgr. 73 pedagogička Bratislava - Lamač SMER - sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Petronela Klačanská, Mgr., PhD. 39 vysokoškolská pedagogička a konzultantka v
oblasti eurofondov Bratislava - Lamač nezávislý kandidát
Jozef Krúpa, Ing. 59 starosta Bratislava - Záhorská Bystrica Strana obcí a miest -
SOM SLOVENSKO
Andrej Trtala, Ing. 48 podnikateľ Bratislava - Lamač NÁRODNÁ KOALÍCIA /
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Zoznam kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného
mesta SR Bratislava
Na poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy
za mestskú časť Bratislava-Lamač kandidujú štyria kandidáti.
Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

Lukáš Baňacký, Ing., 43 r., starosta, Strana obcí a miest – som Slovensko
Monika Jankovičová, JUDr., 51 r., energetická ombudsmanka, právnička, Sme
rodina, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení
Radoslav Olekšák Mgr., Ing., 44 r., politológ, ekonóm, Hlas – sociálna demokracia,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Igor Polakovič, 46 r., poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser,
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

Zoznam kandidátov na poslankyne a poslancov do miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač
Na poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač kandiduje
24 kandidátov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete maximálne sedem mien.
To znamená, že môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, podľa vášho uváženia.

Eva Benčičová, 80 r., ekonómka, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Pavol Čech, MVDr., 57 r., veterinárny lekár, Strana obcí a miest – som Slovensko
František Fabianek, 34 r., technik, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Veronika Hagovská, Ing., 39 r., konzultantka v oblasti cirkulárnej ekonomiky
a udržateľnosti, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava,
Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
Matúš Harmaňoš, Ing., MBA, 42 r., podnikateľ v oblasti informačných technológií,
poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko,
Sloboda a solidarita
Viera Homerová, 56 r., vedúca oddelenia prepravnej kontroly, Hlas – sociálna
demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Michal Hudec, 43 r., medicínsky reprezentant, Strana obcí a miest – som Slovensko
Monika Jankovičová, JUDr., 51 r., energetická ombudsmanka, právnička, Sme
rodina, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení
Marta Janyšková, Mgr., 73 r., pedagogička, Hlas – sociálna demokracia, Smer –
sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Patrik Javorčík, MUDr., 50 r., lekár, Strana obcí a miest – som Slovensko
Ladislav Kern, 48 r., logista, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
Petronela Klačanská, Mgr., PhD., 39 r., vysokoškolská pedagogička a konzultantka
v oblasti eurofondov, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava,
Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
Alexandra Kriššová, Mgr., 47 r., podnikateľka v oblasti informačných technológií
a správy budov, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
Stanislava Kypus, 49 r., manažérka, Srdce - slovenská národná jednota - strana
vlastencov
Miriam Liptáková-Kováčová, Ing. 45 r., ekonómka, Hlas – sociálna demokracia,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Ján Mihálik, Ing., 34 r., IT špecialista, Domov národná strana
Petra Mitašíková, Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolská pedagogička, Team Bratislava,
Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
Radoslav Olekšák Mgr., Ing., 44 r., politológ, ekonóm, Hlas – sociálna demokracia,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Rastislav Polák, 44 r., riaditeľ spoločnosti, Strana obcí a miest – som Slovensko
Katarína Stepanov Šajgalíková, Mgr., 48 r., tlmočníčka, prekladateľka, nezávislá
kandidátka
Mária Šimončičová, Mgr., 48 r., kultúrna referentka, nezávislá kandidátka
Peter Šramko, Ing., 67 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
Daniel Valentovič, Ing., 72 r., aktivista v oblasti energetiky, Strana obcí a miest –
som Slovensko
Peter Velický, Mgr., PhD., 61 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

KOMUNÁLNE VOĽBY
A VOĽBY DO VÚC 2022

Sobota 29. októbra 2022
7:00 - 20:00

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Zoznam kandidátov na primátora Bratislavy
Na primátora Hlavného mesta SR Bratislavy kandiduje 9 kandidátov.
Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
Martin Jakubec, PhDr., PhD., 38 r., manažér, Kotlebovci - ľudová strana Naše
Slovensko
Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie,
Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. |
Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny
Milena Minichová, Mgr. art., 40 r., herečka, Strana moderného Slovenska (sms)
Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta miestneho úradu, manažér investičnej firmy,
Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú),
zmena zdola
Peter Poláček, Ing., 54 r., štatutárny zástupca spoločnosti, Hnutie občan národ
spravodlivosť
Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Matúš Vallo, Ing. arch., 45 r., primátor, Team Bratislava, Progresívne Slovensko,
Sloboda a solidarita
Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život - národná strana

Zoznam kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Lamač
Na starostu mestskej časti Bratislava-Lamač kandidujú 4 kandidáti.
Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

Lukáš Baňacký, Ing., 43 r., starosta, Strana obcí a miest – som Slovensko
Radoslav Olekšák, Mgr., Ing., 44 r., politológ, ekonóm, Hlas – sociálna
demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Igor Polakovič, 46 r., poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser,
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
Mária Šimončičová, Mgr., 48 r., kultúrna referentka, nezávislá kandidátka

https://www.lamac.sk/info/spojene-volby-2022

ZOZNAMY KANDIDÁTOV
VOĽBY
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OTÁZKA NA KANDIDÁTA: ČO POVAŽUJETE ZA NAJVÄČŠÍ PROBLÉM LAMAČA?

SPOJENÉ REGIONÁLNE VOĽBY 2022
Kandidáti na starostu mestskej časti Bratislava-Lamač

Lukáš Baňacký (43)

Radoslav Olekšák (44)

Igor Polakovič (46)

Mária Šimončičová (48)

Povolanie: starosta
Viac info: facebook.com/lukaszastarostu

Povolanie: politológ, ekonóm
Viac info: facebook.com/radoslav.oleksak.9

Povolanie: poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser
Viac info: www.lepsilamac.sk, facebook.com/IgorPolakovic.TeamBA

Povolanie: kultúrna referentka
Viac info: facebook.com/profile.php?id=100086112828681

Podarilo sa mi presadiť projekty, z ktorých sú viaceré dokončené a iné presahujú rámec štvor-
ročného volebného obdobia. Doviesť ich do úspešného konca považujem za svoju prioritu.
Lamačanom sme priniesli efektívne služby Klientskeho centra, Centra sociálnych služieb a
Komunálnych služieb. Samozrejme, hlavným cieľom je neustále sa zlepšovať a naďalej sa snažiť
o to, aby sa popri množstve dôležitých rozvojových projektov zvyšoval kredit našej mestskej časti
a vytváralo sa spolupracujúce prostredie a susedská jednota. Zo vzájomných rozhovorov
s Lamačanmi viem, že majú záujem o konštruktívnosť a úprimnosť. Taký sa snažím byť aj ja
a práve takí sú aj tí, ktorí spolu so mnou kandidujú za poslancov miestneho zastupiteľstva.

Milí Lamačania, v komunálnej politike pôsobím ako miestny poslanec už presne 20 rokov, a pre-
to by som rád svoje skúsenosti využil aj v pozícii starostu v duchu hesla Lamač na prvom mieste.
Za najväčší problém považujem dopravu dynamickú i statickú. Namiesto omaľovánok v
Lamačanovi treba po štyroch rokoch aj reálne konať v zamedzení tranzitnej dopravy, nekom-
promisne tlačiť na NDS, aby vybudovala konečne protihlukovú stenu. Treba zaviesť vlastnú
parkovaciu politiku, kde rezidenčná karta pre Lamačana bude na prvé auto zadarmo. Za po-
sledné štyri roky sa nevybudovalo ani jedno parkovacie miesto. Treba urýchlene vybudovať
parkovací dom na Studenohorskej ulici formou PPP a budovať nové parkovacie miesta.

Pri debatách s Lamačanmi vnímam hlavne ich pocit, že veľa vecí v Lamači dlho trvá. Dokončenie
námestia, nekonečná oprava Zlatohorskej ulice alebo rekonštrukcia kina. Mladí čakajú na
skatepark, chýba komunitné centrum a denný stacionár. Obyvatelia niektorých ulíc stále čakajú
na opravy chodníkov, na spomaľovače a riešenie tranzitu. Iní oveľa dlhšie na kanalizáciu. Ne-
výhodnú zmluvu na dodávky tepla starostovia neriešili roky, dnes na to doplácame. K tomu sa
rozbehla nadstavba školy, rodičia majú obavy, či to opäť nebude nadlho. Za problém a zároveň
najväčšiu výzvu preto považujem zefektívnenie riadenia mestskej časti. Lamač potrebuje
lepšieho starostu, ktorý projekty naštartuje aj dokončí včas.

Na poste starostu nechcem riešiť problém, ktorý vnímam ja, ale problémy obyvateľov. Každá
skupina obyvateľov vníma ako problém niečo iné, napr. obyvateľov zo sídliska trápi drahé vy-
kurovanie, mladé rodiny umiestnenie detí v škole a škôlkach, ďalších zase tranzit cez Lamač,
sľubované cyklotrasy či nedokončená kanalizácia. Citlivo vnímam tieto problémy, ale vzhľadom
na nárast cien sa budeme musieť sústrediť aj na našich seniorov. Napriek ponukám z politických
strán som sa rozhodla uchádzať o vašu dôveru na pozícii starostu ako nezávislý kandidát, pre-
tože nechcem byť obmedzovaná prípadnými záväzkami voči nim. S nadobudnutými skúse-
nosťami, ktoré som získala na rôznych pracovných pozíciách na úrade v Lamači, chcem rozho-
dovať v prospech Lamačanov a nášho Lamača.
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ROZHOVOR

ADY HAJDU oslavuje šesťdesiatku
Obyčajné veci sú pre mňa veľmi dôležité
Obľúbený herec Ady Hajdu žiari na divadelných doskách aj na filmovom
plátne už viac ako štyridsať rokov. Za svoju najvydarenejšiu úlohu považuje
tú vo filme Chlapec do náručia.

Chcel by som stále hrať divadlo. Vidím u starších kolegov,
ako ich to posilňuje. Keď vidím hrať Zitu Furkovú
monodrámu viac ako hodinu o Goebelsovej sekretárke, a
ona má osemdesiatjeden rokov, tak je mi jasné, kam ju to
posúva. Je vitálna, pretože stále pracuje, stále cvičí,
zaoberá sa tým, práca drží človeka pri živote. Zatiaľ mi to
dáva veľkú radosť. Kým budem môcť, budem pracovať.
Teraz som nacvičil Valutoveho cudzinca, založili sme v
Astorke kapelu Trezor a budem spievať, aj keď nespievam
dobre, ale spievam rád. Kebyže ostanem doma, asi by som
sa venoval viac záhrade, ale to robím aj teraz. Pestujem
paradajky. Tá radosť, že ráno vstanem, odtrhnem si vlastnú
paradajku, nikdy by som neveril, že toto budem robiť.
(smiech) Obyčajné veci sú pre mňa veľmi dôležité.

Jasné, chodím cez neho často. Je to pekná dedina.
(smiech) Ako hovoria Záhoráci – „Tam sa lámu ludé aj po-
časí“. Starí Lamačania nech ostanú takí lámaví, raz idú na
jednu, raz na druhú stranu. A odkazujem im, že aj keď ich
vždy lámalo, nech ich nič nezlomí. (smiech)

Moje deti, ktoré sme vychovali tak, že sme na ne pyšní.
Zmyslom je dávať im lásku. Dali sme im obom vzdelanie,
poslali ich do najlepších škôl, do akých sme mohli. Preto
som hral v komerčných seriáloch. A to sa mi podarilo. Mám
dve deti a sú pre mňa viac ako ja.

Od malička som bol iný. Nevedel som, ako sa mám pre-
sadiť. Boli sme štyria bratia, ja som bol najmladší. Do
ôsmich rokov som vkuse reval. Oni hrávali futbal, ale ja
som vždy rád počúval ľudí. Nikdy som sa nepresadzoval,
aby som viedol kolektív, k tomu som musel dospieť vekom,
poznaním, hraním. Dospel som k tomu, že sme tu krátko a
veľmi dlho budeme mŕtvi. Každý deň sa preto musím zo-
budiť a niekoho potešiť, mám to tak prirodzene. Po-
trebujem byť s ľuďmi. Potrebujem priateľov, rodinu, bratov,
kamarátov a tí mi dávajú slobodu.

„Taká lokálna, čo ostane navždy nejako vo mne, bola vo
filme Na krásnom modrom Dunaji a tiež európsky film
Chodník cez Dunaj. Natočili sme ho ešte za socializmu, ale
premiéru mal až po revolúcii. Dotýkajú sa ma veľmi aj
židovské témy z obdobia prvého slovenského štátu,
maďarizácie a fašizmu, za čo v zahraničí herci získali plno
Oscarov. Potom prišiel film Tango s komármi, Rivers of
Babylon, čo boli veľké role. Rád som hral aj siskárov, tí mi
idú dobre,“ usmieva sa v rozhovore s Michalom Oláhom
z časopisu .týždeň.

Je to skôr taká naivná predstava. Nemám už vysnívané roly.
Herec zažíva rolu, ktorú práve teraz robí. Hrám teraz v
divadle hru Romana Poláka: Dni a noci vášne. Som tam
starý frustrovaný človek, ktorý prešiel už všetkými vzťahmi.
Je to rola, ktorá ma tiež posunula ďalej, lebo vieš vďaka nej,
že takto nechceš žiť, ale vieš zároveň, že sú ľudia, ktorí
takto žijú a chcú žiť. V nenávisti sa žiť nedá. Teraz pri-
pravujeme aj Grosmanovu nevestu o prvých transportoch
slovenských dievčat do Osvienčimu. Ja tam hrám židov-
ského otca mladého syna, ktorého presvedčím, aby si vzal
jednu z dievčat za ženu, aby nemusela ísť do lágrov. Vy-
chádza to zo skutočných udalostí, kedy mali v niektorých
slovenských dedinách aj sedemnásť svadieb za týždeň.
Skúšame to už dva a pol roka, lebo vždy bol niekto chorý. Je
to tak dojemné, je dôležité, aby sme toto hrali v štátnom
divadle a pripomenuli, čo sa tu dialo.

Existuje ešte rola, ktorú si chcete zahrať alebo je to len
naivná predstava nás nehercov, že herec má nejaké
vysnívané roly, po ktorých túži.

Zanedlho máte šesťdesiat rokov, kedy sa väčšina ľudí
začína pripravovať na odchod do dôchodku, čo chcete
dokázať v najbližšej dekáde života?

Ako poznáte Lamač? Chodíte sem niekedy?
Pôsobíte ako človek, ktorý rád pláva proti prúdu a hľadí
na svet inými očami ako väčšina. Čomu vďačíte za túto
slobodu a citlivosť na svet okolo seba?

Čo je vaším zmyslom života?

Text a foto: Michal Oláh

Nekrátený rozhovor s Adym Hajdu si môžete prečítať
na webe www.lamacan.sk.
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Zažili sme dokonalé Rozálske hody
..... Piatok, 2. septembra, patril najmä deťom. Potešili sa
mačičkám Mici a Mňau, zatancovali si s Nely z La Portella,
svoje triky predviedol Kúzelník Šesták. Potom sa publikum vy-
menilo, na scéne sa zjavila mládežnícka hviezda Yael a
tínedžeri boli vo vytržení. Večer zakončil DJ Robo Majling s
oldies party. Sobota zlomila návštevnícke rekordy. Na koncert
hlavného ťaháka hodov – Petra Nagya so skupinou Indigo – sa
k nám totiž valili návštevníci z celej Bratislavy. Tí najskôr vy-
jedli a vypili v predstihu všetko, čo bolo v stánkoch, a potom
zaplnili námestie do posledného voľného miesta. Peter Nagy
nesklamal a na pódiu odpálil svoje najväčšie hity. Dokonca si
zaspomínal na svoju tetu, ktorá dodnes býva v Lamači. Keď

pred rokmi prišiel z Prešova do hlavného mesta, bola to práve
ona, ktorá ho podporovala a u ktorej mohol bývať, zatiaľ čo sa
snažil preraziť muzikou. Túto sympatickú skromnú dámu sme
neskôr skutočne stretli v zákulisí. Prezradila nám, že keď sa
Peter chystal na vystúpenie do DK Dúbravka, pripravovala mu
na posilnenie jeho obľúbený chlieb s masťou. Okrem Petra
Nagya v ten vyčer vystúpila aj kapela Funkiez a Tuzex band.
Nedeľa sa už tradične niesla v pokojnom duchu. Po Gizke
Oňovej s kapelou Trepethe hody ukončil maestro Ľubo Virág s
kapelou. Súčasťou hodov bol aj organový koncert v Kostole sv.
Margity, Lamačský kvíz, Divadlo Jaja a všetko dokopy mala
pod palcom moderátorka Veronika Paulovičová.
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Ocenené osobnosti Lamača
Každoročné oceňovanie osobností Lamača symbolizuje po-
stoj mestskej časti, ktorá si takto symbolicky uctí výsledky ich
práce a prínos. Tento rok sa ocenenie v Kaplnke sv. Rozálie
ušlo štyrom Lamačankám a Lamačanom. Zdravotnej sestre
Márii Mandákovej, vedkyni Zuzane Brnoliakovej, bývalému
riaditeľovi Gymnázia Bilíkova Milanovi Antalovi a bývalému
hokejistovi Júliusovi Haasovi.

Mária Mandáková

Július Haas

Zuzana Brnoliaková

Milan Antala

Mária Mandáková zasvätila svoj život zdravotníctvu. Ako
zdravotná sestra dlhé roky pracovala v pediatrickej
ambulancii v Lamači. Aj keď z nej nedávno odišla, mnoho
rodičov s láskou spomína na jej prístup, trpezlivosť a starost-
livosť. Hovoria, že si v hlave nosila dátumy narodenia všetkých
detí, z ktorých sú už dnes dospelí ľudia, rodičia. Práca
zdravotnej sestry je náročná a v našich podmienkach, žiaľ,
nedocenená, no pani Marienka – ako ju zvykli volať – brala tú
svoju ako skutočné poslanie a robila ju s radosťou.

Július Haas začal s hokejom už ako osemročný a dotiahol to
poriadne ďaleko. V necelých devätnástich rokoch prišiel do
Slovana Bratislava. Do mužstva, v ktorom na najvyššej úrovni
prakticky odohral svoju celú hokejovú kariéru. Na MS 1972 v
Prahe v úvodnom zápase proti Švajčiarsku (19:1) strelil tri góly
a razom sa stal hviezdou československého tímu a miláčikom
publika. Na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 1970 a na
Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 1972 získal bronz
a zlato. Bol rýchly, nebojácny, dobrý korčuliar a vedel za-
končovať akcie.

Zuzana Brnoliaková je nesmierne húževnatá vedkyňa. V
súčasnosti ju nájdete na Ústave experimentálnej farma-
kológie a toxikológie v Centre experimentálnej medicíny
Slovenskej akadémie vied, kde pracuje ako vedúca Oddelenia
tkanivových kultúr a biochemického inžinierstva. Pred nie-
koľkými rokmi jej počas práce v Amerike patentovali bio-
analytickú metódu v oblasti glykomiky a v roku 2018 sa do-
stala do užšieho výberu súťaže Ženy vo vede od L'Oréal
UNESCO. Okrem toho už siedmy rok neúnavne organizuje
Lamačský fotomaratón a nájdete ju aktívne pomáhať pri
všetkých akciách Rodinného centra Obláčik.

Milan Antala stál pri zrode prestížneho Gymnázia Bilíkova. Je to človek, ktorý dal tejto škole nielen svoje srdce a vedomosti, ale aj
vysokú mieru nápaditosti a inovácie. Gymnázium Bilíkova, okrem toho, že patrí medzi top bratislavské gymnázia, zažilo ďalší posun
vtedy, keď otvorilo svoju bilingválnu nemecko-slovenskú sekciu a následne aj 8-ročné gymnázium. To všetko sú výsledky manažér-
skych schopností doktora Antalu. Ľudia, ktorí s ním pracovali, ako aj jeho žiaci, sa v súvislosti s ním vyjadrujú v superlatívoch.

Ocenené osobnosti Lamača. Zľava: Július Haas,
Mária Mandáková, Zuzana Brnoliaková, Milan Antala

Vojtech Zamarovský:

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.

Putovanie do staroveku
Vojtech Zamarovský veľakrát navštívil krajiny, kde kvitli staroveké
civilizácie. Na svojich cestách študoval, pozoroval, zapisoval. Najvýz-
namnejšie pamiatky, o ktorých tento slovenský najprekladanejší autor
literatúry faktu celý život písal, sú témou tejto knihy. Rukopis Vojtecha
Zamarovského je doplnený dvomi odbornými štúdiami.

KNIHA MESIACA
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Program Jednoty dôchodcov Slovenska MČ Lamač na október 2022

Spoločná návšteva divadelného predstavenia
3.10. Jánošík - Divadlo Nová scéna, 19:00
11.10. Bankári - Divadlo Nová scéna, 19:00
Vstupné 8,- €. Príspevok JDS Lamač na jedného člena 3,-€ na rok

Klubová činnosť
5.10. od 14:00 do 16:00 v klube (budove Kina Lamač ) 14:30 – 14:50 energetická ombudsmanka

12.10. od 14:00 do 17:00 hod v Kine Lamač
Slávnostná schôdza – Mesiac úcty k starším 14:00 náš program, 15:00 informácie k voľbám, 16: 00 príde herec František Kovár
19.10. od 14:00 do 16:00 v klube - info k počítačovej zručnosti
26.10. od 14:00 do 16:00 v klube - foto z pobytu v Starej Ľubovni

Pozývame vás na naše stretnutia a radi privítame aj nových členov. Pripomíname všetkým našim členom, ktorí ešte neuhradili
svoje členské, aby uhradili členský príspevok za rok 2022.
P.S. Vaše otázky, informácie posielajte na jdslamac@gmail.com 11

Inzercia

Mestská polícia Okresného veliteľstva Bratislava IV

Voľný čas
Dalajláma

„Riaď sa týmito 3 nasledovnými radami: Rešpektuj
seba samého. Rešpektuj ostatných. (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
Nevyhadzujte knihy, darujte ich nám. Kontakt: 0907/701 786
Ak má vaše dieťa problém s matematickými úlohami alebo, naopak, sa rado zabáva s číslami,
ponúkam doučovanie/precvičovanie matematiky. Kontakt: 0940 654 622

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
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8.10.2022 15:00 - 21:00
Malokarpatské námestie

Lamačská
vínna cesta

JAZZ & SWING
Príďte sa osviežiť a spríjemniť si jesenný podvečer ochutnávkou

kvalitných odrodových vín z malokarpatskej oblasti.
Čaká vás atmosféra starého New Yorku, jazzové a swingové melódie.

sobota 15.10.2022
9:00 - 12:00

JESENNÁ BURZA
v Športovej hale LAMAČ

10:00 BuBlInOvÁ šOu ŠaŠa ĽuBoŠa

Popoludnie
úcty k starším

Kino LAMAČ
Nedeľa 23. októbra 2022
o 15:00 - 18:00
Kapacita Kina Lamač je obmedzená.

Čakajú vás:

Hity preverené časom:

Vystúpenie žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka
Vystúpenie žiakov Tanečného
konzervatória Evy Jaczovej
Občerstvenie
Darček

Veronika Paulovičová
Norbert Pompa


