
ČO NÁJDETE

V TOMTO

ČÍSLE

Milí čitatelia a čitateľky,
v tomto čísle sme  dali veľa priestoru starostovi. Považujeme 

za potrebné, aby ľudia podrobne poznali jeho plány, štýl práce, 
hodnoty, uvažovanie. Nie kvôli tomu, aby sa zvyšovala, či znižovala 
jeho popularita, ale preto, aby obyvatelia Rače mohli jeho dobre 
honorovanú prácu pozorne kontrolovať. Totiž reči sa hovoria, chlieb 
sa je...

Starosta tvrdí, že ľudia by sa nemali schovávať. Možno len 
súhlasiť. V Rači sa mnoho ľudí akoby schovávalo.

Prvou ukrytou skupinou sú poslanci - až sa zdá, akoby pracova-
li štýlom tajných agentov. O ich práci sa píše minimum - ak vôbec.

Druhou ukrytou skupinou sú pracovníci miestneho úradu. Ako 
sme mali možnosť zistiť, sú to sympatickí ľudia. Len ich práca (myslím na dokumenty, ktoré pripravujú pre 
zastupiteľstvo) akoby bola vyhradená iba pre vyvolené oči. Bežný občan Rače sa nedozvie - a na webe nenájde 
- čo sa v Rači bude diať.

Treťou ukrytou skupinou sú občania. Tí môžu, podľa mňa, najviac ovplyvniť to, aby tá schovávačka 
v Rači prestala. Keď vystúpia z anonymity, tak sa dá očakávať, že ani zastupiteľstvo, a ani miestny úrad sa už 
nebudú môcť hrať na skrývačku. Vieme, že každý chce harmonicky žiť svoj život. Hovorí sa, že politika funguje 
dobre vtedy, keď sa volič o ňu nemusí starať. Žiaľ, asi to nie je prípad Rače. Zdevastované ihriská, absencia 
možností aktívne tráviť čas nielen pre deti, mládež, ale aj dospelých a dôchodcov. 

Veríme, že niektorí by radi povedali svoj názor na to, čo sa v Rači deje a má diať. Snažíme sa vám pre 
to vytvoriť priestor. Jednak tým, že vám chceme v novinách prinášať  informácie a s nimi aj kritický pohľad 
na dianie v Rači, a jednak tým, že na webovej stránke www.fair-play.sk/vraci chceme zverejňovať to, čo by 
malo byť samozrejmosťou (ale nie je). Vytvárame priestor pre vaše názory, pokúsime sa získať od poslan-
cov kontakty, budeme publikovať materiály, o ktorých sa hlasuje, evidovať niektoré zaujímavé hlasovania, 
dochádzku poslancov... atď. Už teraz môžete na stránke hlasovaním podporiť jednu z foriem riešenia problému 
nedostatku ihrísk a športovísk. 

         Peter Kunder
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Už ste sa vo funkcii rozbehli naplno?

Za štyri mesiace som sa už stihol obo-

známiť s činnosťou úradu aj s problémami, 

ktoré mi ostali. Stále sa riešia, ale už vyvíja-

me vlastné rozvojové aktivity.

Skončil sa už audit, ktorý ste avizovali po 

nástupe do funkcie?

V podstate áno. V niektorých prípadoch 

boli zistené závažné nedostatky, právna kan-

celária pripravuje podnety na začatie trest-

ného stíhania. Veľmi závažné zistenia máme 

napríklad z Bytofondu.

Aké konkrétne?

Netransparentné hospodárenie, prepi-

sovanie účtovných dokladov. Účtovníctvo je 

v takom stave, že sa za 4 mesiace nepodarilo 

určiť, či boli fi nancie spreneverené. 

Uviedli ste, že v Rači boli podpísané nevý-

hodné zmluvy a snažíte sa vyjednať lepšie 

zmluvné podmienky. V ktorých prípa-

doch?

Určite sú nevýhodné zmluvy, ktoré nám 

znižujú výnos fi nančných prostriedkov, nap-

ríklad v „sro-čkách“, ktoré vytvárali pre Ra-

ču stratu.

Vy ako osoba podnikáte...

... nie, som spoločníkom vo fi rmách.

Ak máte vo fi rmách vlastné peniaze, asi 

vám záleží na tom, aby sa im darilo a do-

sahovali zisk.

Každý by mal hospodáriť so svojím ma-

jetkom tak, aby oň neprišiel a aby sa mu roz-

šíril, ale mám zabezpečené, aby som do čin-

nosti tých organizácií nemohol zasiahnuť.

Ako ste to zabezpečili? 

Vymenoval som nezávislú riaditeľku 

zdravotníckeho zariadenia, konateľkou os-

tala manželka, do funkcie riaditeľky nemám 

ako zasiahnuť.

(pokračovanie na str. 4)

Po ostatných voľbách vedie Raču Ján Zvonár. Ako starosta má najvýraznejší vplyv na štýl po-
litiky, kultúru komunikácie s občanmi a riešenie aktuálnych problémov mestskej časti. Je preto 
dôležité poznať jeho zámery a klásť mu kritické otázky.



2 Športoviská a ihriskÁ

Nové vs. oprava starých 

Ak úrad vlády dotáciu schvá-
li, mestská časť chce vybudovať 
úplne nové ihrisko pre 5 druhov 
športu. Areál školy vybrali preto, 
že je ako jeden z mála pod pria-
mou kontrolou mestskej časti. 
Poslanci o veci rozhodovali už 
po podaní žiadosti na úrad vlády 
a bez toho, aby návrh sprevádzali 
vyjadrenia odborných komisií 
Rače a dopadové štúdie. Predkla-
dateľ návrhu – poslanec Mórik 
argumentoval tým, že žiadosť 
bolo potrebné podať do konca 
apríla, a preto neprešla štandard-
ným postupom. Prednostka úra-
du zároveň prisľúbila, že pri dos-
tatočnom časovom priestore 
budú materiály prerokované aj 
v odborných komisiách.

Časť poslancov v diskusii 
upozorňovala na to, že v mestskej 
časti sa nachádza množstvo zni-
čených ihrísk, ktoré treba opraviť 
a mestská časť nemá fi nančné 
prostriedky na ich základnú 
údržbu. Taktiež poukazovali 
na hrozbu, že bez dostatočného 
zabezpečenia ochrany nového 
ihriska a vyhradenia fi nančných 
prostriedkov na jeho údržbu mu 
hrozí podobný osud. Napokon 
vyzývali, aby mestská časť najprv 
zhodnotila všetky existujúce ih-
riská a pripravila alternatívy rie-
šenia, ako aj ekonomické podkla-
dy. Navrhli uchádzať sa o dotáciu 
vlády na budúci rok. 

Predkladatelia návrhu a 
zástupcovia miestneho úradu 
na zastupiteľstve uviedli, že vý-
stavba ihriska bude fi nancovaná 
z rozpočtovej kapitoly určenej 
pre investície. Taktiež potvrdi-
li, že zatiaľ nie je jasné, ako sa 
zabezpečí ochrana ihriska pred 
vandalmi, aký bude jeho pre-
vádzkový režim a kto sa bude 
starať o údržbu.                (zw)

Nevyjasnené otázky:
Má vôbec Rača peniaze na ochranu a údržbu ihriska?

Aký bude prevádzkový režim ihriska – komu bude 
slúžiť?

Ako a kto vyčíslil náklady na výstavbu ihriska?

Pôjde výstavba na úkor ostatných ihrísk a športovísk?

Aké sú reálne potrebné náklady na vybudovanie 
jedného ihriska, sú nižšie alebo vyššie ako náklady 
na opravu ostatných ihrísk?

Ako chce mestská časť vyriešiť otázku vandalizmu?

Vyrieši vybudovanie ihriska problém v Rači (nedosta-
tok priestoru na šport, zničené ihriská)?

Akú prioritu má postavenie ihriska pre celú komunitu, 
pôjde na úkor iných potrebných opatrení?

Akú bude mať ihrisko kapacitu, aké percento celej 
komunity obslúži?

Existovali lepšie riešenia, ktoré by obslúžili väčšiu časť 
komunity a znamenali by nižšie náklady?

Vytvorí Rača funkčnú koncepciu rozvoja voľnočaso-
vých aktivít detí a mládeže?

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Ihriská a športoviská patria medzi veci, ktoré nemožno Rači závidieť. Vytrvalo chátrajú... Jednoducho chýba gazda. 
Je nevyhnutný tlak rodičov, alebo začne radnica riešiť problém sama? 

Spor o račianske ihriská - chýbajú peniaze, koncepcia aj čas

Miestny úrad uviedol, že 
Rača má v správe 18 ihrísk a 
športovísk, väčšina z nich leží 
na pozemkoch hlavného mesta 
Bratislavy. 

V rozpočte na rok 2007, schvá-
lenom koncom 2006, je na in-
vestície vyhradených 32 milió-
nov korún. Miestny úrad sa však 
vyjadril, že pripravuje zmenu 
rozpočtu, keďže skutočné príjmy 
zaostávajú za rozpočtovým od-
hadom. V tejto chvíli preto nie je 
jasné, aké percento z celkového 
balíka investícií pohltí výstavba 
nového ihriska. 

Úrad takisto potvrdil infor-
máciu, že prostriedky v rozpočte 
vyhradené na výmenu piesku na 
existujúcich ihriskách pre deti 
sú nižšie ako skutočná potreba, 
ktorá by zabezpečila splnenie 
hygienických noriem. Preto chce 
prehodnotiť existenciu ihrísk a 
rozhodnúť o ich budúcnosti.

Poslanci zastupiteľstva schválili polmiliónovú dotáciu na vybudovanie nového športového ihriska v areáli základnej školy Tbiliská.  Podporili tým 
žiadosť miestneho úradu o miliónovú dotáciu z Úradu vlády, ktorá by mala pokryť zvyšné náklady. 

FOTO: Martin Šútovec



3 Jeden cieľ - dve cesty?

Pritiahnime do Rače 
niečo nové...

Prečo vznikol projekt ihriska tak narýchlo? Nestálo za to ho lep-

šie pripraviť?

Viem, že to bolo narýchlo. Mojou prioritou pri kandidatúre 

za poslanca bolo vybudovať viac športovísk, pretože mestská časť 

trpí ich nedostatkom. O možnosti získať dotáciu som sa dozvedel 

až v priebehu apríla a táto možnosť bola časovo limitovaná. 

Nemrzí vás, že nie sú vypočítané ekonomické dopady rozhod-

nutia? V diskusii sa napríklad spomínalo, že chýba 180 tisíc 

korún na výmenu piesku na detských ihriskách. Ako vysvetlíte 

deťom, že nebudú mať piesok?

Nežijú tu iba deti a mládež, ale aj starší ľudia, ktorí majú po-

trebu športovať. Súhlasím s tým, že máme problém aj s detskými 

ihriskami, ale sú tu a sú funkčné. Športovísk nemáme veľa.

V rámci obmedzených možností ste sa teda rozhodli dať pred-

nosť športu dospelých pred deťmi?

Tak to nevnímam. Snažil som sa pokryť športovú stránku aj 

pre deti, mládež a dospelých. Nedaj bože, aby si niekto myslel, že 

chcem deťom zobrať piesok. Bolo to v diskusii dosť nešťastne po-

vedané. Ihrisko bude slúžiť piatim športom a všetkým vekovým 

kategóriám.

Nie je ekonomicky nepremyslené stavať niečo nové, ak v Rači 

existujú zdevastované ihriská? Môže to skončiť podobne.

Otázka vandalizmu je večná. Snažil som sa s riaditeľkou do-

hodnúť zásady fungovania ihriska pod záštitou školy a mestskej 

časti. Možno dotáciu ani nedostaneme. Budeme však mať dosť 

času, kým príde k realizácii. Predpokladám, že by to mohlo byť až 

v druhej polovici roka.

Budete sa osobne angažovať v tom, aby bolo ihrisko zabezpe-

čené?   

Určite.

Viete predstaviť konkrétne riešenie?

Do toho areálu chodím športovať. Mrzí ma, že tam nie je po-

kosená ani tráva. Nemáme peniaze na kosenie. Snažili sme sa to 

na mestskej časti riešiť, opravili sa pokazené kosačky. Ja sa iba sna-

žím sem niečo dotiahnuť. Vyrastal som tu a nemám pocit, že sem 

za ostatných 12 rokov prišlo niečo pozitívne pre šport alebo voľný 

čas.            (zw)

Zachráňme najprv 
existujúce, potom budujme

Mrzí vás výsledok hlasovania?

Moja predstava bola iná. Myslím, že máme veľa ihrísk a tie 
treba najprv opraviť, pretože sa v ostatných obdobiach do nich ne-
dávali žiadne peniaze. Dal som si za úlohu zmapovať všetky ihris-
ká a športoviská a na ďalšom zastupiteľstve predložiť návrh. Som 
za budovanie, ale koncepčné. Najprv urobiť zmysluplným to, čo tu 
už je, a potom rozširovať kapacitu.

Spomínali ste, že Rača nemá 180 tisíc korún na výmenu piesku 
v pieskoviskách. Znamená to, že sa našlo 500 tisíc korún na no-
vé ihrisko, ale deti sa budú hrávať v nehygienickom piesku?

Vyhláška jednoznačne hovorí, že zriaďovateľ musí každé 
dva roky vymeniť piesok. Naša komisia (pozn.redakcie – komi-
sia pre školstvo a šport) tie prostriedky nemôže schváliť, lebo má 
na ihriská aj školstvo dohromady 450 tisíc korún. Len výmena 
piesku by stála vyše 182 tisíc.

Druhou alternatívou je tie pieskoviská zavrieť?

To by musel zrejme rozhodnúť hygienik, ja nie som až taký 
veľký odborník. Som riaditeľom strednej školy, do problematiky 
materských škôl ešte len prenikám. 

Nie je to celé skôr diskusia o vandalizme? Ak je problém ničenie, 
je jedno, či niečo opravíte alebo postavíte.

Jeden z argumentov, prečo by to ihrisko malo stáť na Tbiliskej, 
je, že je chránené a riaditeľka ho zabezpečí. Silne o tom pochy-
bujem. Ten areál poznám, nie je zdevastovaný, ale nevyzerá dobre. 
Nemali by sme ísť jedným obrovským krokom, ktorý sa kdesi stratí, 
ale viacerými malými. Možno prilákame ľudí.

Rieši sa nejako vandalizmus?

Myslím, že je to vážny problém. Starosta sa s tým bude musieť 
popasovať a myslím, že má záujem.  

Viete odhadnúť, aký je pomer medzi investíciami na vybudova-
nie nového ihriska a opravením starých?

Otázne skôr je, čo s ihriskami, ktoré už máme. Ak do nich ne-
investujeme, budú chátrať a môžu skončiť ako škola na Plickovej. 
Nezachytil sa tam moment, keď sa to ešte dalo zachrániť, chátrala 
a teraz by už náklady na záchranu boli príliš vysoké. 

Zdá sa vám to populistický krok?

Nad tým som nerozmýšľal. Jediné, čo mi napadlo, je, prečo sa 
púšťame do niečoho, čo je ekonomicky neúnosné. Som členom 
komisie pre školstvo, chodím po školách a vidím, že sú tam veľké 
problémy vôbec zabezpečiť údržbu, keďže peniaze nie sú. Okrem 
toho sa nedáva na škôlky, na piesok.         (zw)

poslanec Jozef Mórik poslanec Jozef Bratina

Zastupiteľstvo nakoniec schválilo vyčlene-
nie 500-tisíc Sk na nové ihrisko. 

Za hlasovali: E. Červenková; R. Ivičič; 
M. Jóna; M. Jurečka; Ľ. Krampl; T. Krekovič; 
J. Madzin; J. Mórik; L. Nedeliak; P. Pilin-
ský; J. Polakovič; M. Rovenská; P. Švarc; 
L. Vörös; K. Zvonárová; R. Žitný  

Proti: J. Bratina 

Zdržal sa: M. Andráš; E. Brychta; 

F. Čerňan; P. Demečko; J. Házy; Š. Jakab; 

I. Janečka; H. Krajčovičová; M. Krištofi č; 

A. Novotná; J. Radošínska; C. Sekerka

Nehlasovala: M. Vraníková 

Neprítomní: M. Dobrotková; M. Máťuš; 
R. Rafaj

Neprítomným bol aj starosta J. Zvonár.



4 Rozhovor

(pokračovanie zo str. 1) 

Manželka je váš najbližší človek, sú tam 
silné väzby. Vnímate vôbec, že môže exis-
tovať priestor na konfl ikt záujmov?

Určite nie, mám toľko práce, že sa o tú 
fi rmu nezaujímam, a to ani v súkromí. 

Tu nevidíte priestor na konfl ikt záujmov? 
Vaša fi rma si prenajíma priestory od Ra-
čianskej zdravotnej spoločnosti, teda ra-
čianskej fi rmy.

Zmluvy podpisujú konatelia spoločnosti. 
Môžem vyhlásiť, že nemám záujem o priva-
tizáciu račianskeho zdravotného strediska. 
Je tabu pre mňa, aj pre fi rmu, v ktorej je 
manželka konateľkou. V novinách ste spo-
mínali, že som spoločníkom v troch fi rmách 
– v Medexe už nie som spoločníkom, len ešte 
nebol uskutočnený zápis v obchodnom re-
gistri. Firma Istrorehab nevykonáva žiadnu 
činnosť, podáme žiadosť o jej výmaz z regis-
tra. Ostáva Eurorehab a nedá sa zrušiť, lebo 
je súčasťou zdravotnej siete. 

Ako ste spokojný s tým, ako sú občania 
v Rači informovaní?

Zle, ale som tu iba štyri mesiace a všet-
ko sa stíhať nedá. Potrebujete aj schopných 
ľudí, aj peniaze. Mám napríklad výhrady 
voči internetovej stránke, na sekretariáte 
majú úlohu stránku aktualizovať, ale keby 
som chcel vytvoriť inú, potreboval by som 
peniaze.

Máte v pláne stránku zlepšiť?

Chcem, aby stránka poskytovala skutoč-
né informácie o tom, čo sa na úrade deje. 

Napríklad?

Veľa sa hovorí o investičných výstav-
bách. Chcem, aby obyvatelia vedeli, kam 
bude výstavba smerovať, o čo je záujem, kde 
máme plány. Prebieha aj hodnotenie Ra-
čianskej televízie. 

Kto robí to hodnotenie? Najali ste si od-
borníkov?

Nie. Magister Rafaj je žurnalista. Má 
na starosti otázky spojené s televíziou a 
s mesačníkom, kde vedie aj redakčnú radu. 

Považujete za dôležité, aby Račiansky vý-
ber informoval o tom, komu venujete pe-
niaze z vášho platu?

Je to moja súkromná záležitosť a dobrá 
vôľa, okrem toho máme s manželkou bez-
podielové vlastníctvo, s tým, komu venujem 
peniaze musí súhlasiť. Bolo to moje roz-

hodnutie, bol by som nerád, aby mi do toho 

niekto zasahoval. 

Je dôležité, aby o tom informoval Račian-

sky výber?

Račiansky výber má svojich redaktorov, 

ja im úlohy nedávam. 

Toto bola vaša osobná iniciatíva.

Nie, bolo to z platu starostu.

Pred chvíľou ste argumentovali, že to je 

osobná vec.

Okolo tejto aktivity je viac negatív ako 

pozitív.

Je pravdou, čo ste uviedli pre Hospodárske 

noviny, že požiadate zastupiteľstvo na naj-

bližšom zasadnutí, aby vám plat znížili na 

spodnú zákonnú úroveň?

Veľmi ten krok zvažujem. Iní majú vyš-

šie platy ako ja. (Pozn. redakcie: starosta od-

vtedy takýto bod na zastupiteľstve nenavrhol. 

Na zastupiteľstve mu naopak schválili najvyš-

šie možné odmeny.) 

Poznáme príklady z iných miest, kedy sa 

primátori svojho platu vzdali.

To sú príklady z ostatného volebného 

obdobia, medzi tým sa zákony zmenili, mo-

mentálne neviem, či by to bolo možné.

Nerozmýšľali ste nad tým, aby sa z tej čias-
tky radšej vytvoril fond v Rači?

Sú to peniaze mňa a manželky. Mám 
nechať cudzích ľudí rozhodovať o svojich 
peniazoch? Písali ste, že by som si mo-
hol znížiť mzdu a ušetriť tým prostriedky 
pre mestskú časť. Žiadne peniaze by som 
tým však neušetril. Minimálna mzda, ktorú 
môžem zo zákona dostať, je vyššia ako ma-
ximálny vymeriavací základ pre odvody. 

Prezentovali ste svoje programové priori-
ty: výstavbu centra na Rustavelliho, obno-
vu Nemeckého domu a račianskych tradí-
cií. Prečo iba tie? Ste spokojný s kvalitou 
života v Rači v porovnaní s inými časťami 
Bratislavy?

V globále áno – v niečom má Rača vý-
hody, v niečom nie. Je tu krásne, čisté pro-
stredie, na druhej strane horšia obchodná 
sieť a možnosti spoločenského a kultúrneho 
života.

Čo úroveň detských ihrísk, športovísk...

Už sme podali žiadosť na úrad vlády 
o dotáciu na vybudovanie všestranného 
športového ihriska. Budeme sa snažiť o vy-
budovanie športových areálov v školách, 
ktoré by mali slúžiť aj širokej verejnosti. 
So zástupcami športových klubov v Rači 
sme hľadali možnosti zlepšenia ich fungo-

Starosta: Ľudia by sa nemali schovávať
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vania, všetko závisí od fi nančných a priesto-
rových kapacít. 

Dostali sme do redakcie fotografi e zde-
molovaných detských ihrísk. Rodičia 
hovoria, že je nebezpečné nechať sa deti 
na týchto ihriskách hrať. Existujú plány 
na ich zlepšenie?

Na to máme vyčlenené fi nančné pros-
triedky, možnosti sú limitované fi nanciami. 
Zdevastovanie ihrísk spôsobili konkrétni 
ľudia, je to vandalizmus. Tie ihriská sa ne-
opotrebovali. 

Je vandalizmus rozšírený?

Nemyslím. Ľudia by mali dávať väčší 
pozor. Ak poznáme konkrétnych vinníkov, 
nie je problém to riešiť. Aby sme mohli 
urobiť poriadok, musia to občania nahlásiť. 
V tejto oblasti potrebujeme jednoznačne 
spoluprácu. 

Máte slabú spätnú väzbu?

Spolupráca by mala byť intenzívnejšia 
a ľudia by sa nemali schovávať.

Vytvára úrad podmienky, aby s ním mohli 
ľudia ľahšie komunikovať, napríklad vy-
hradenie pracovníka, telefónneho čísla?

Vyhradíme. Vytvorili sme novú orga-
nizačnú štruktúru, kde sa ráta aj s takýmito 
vecami.

Na koho sa zatiaľ môžu obrátiť?

Hm... Na jednotlivých vedúcich odde-
lení.

Plánujete rekonštrukciu Nemeckého 
domu a odpredaj kina Nádej. Rozhodli ste 
sa na základe odborných posudkov?

Vytvárajú sa posudky – fi nančná komisia 
má za úlohu zhodnotiť všetky objekty, ktoré 
má Rača v správe alebo vo vlastníctve a na-
vrhnúť ich využitie. Nemôžeme zrekonštru-
ovať všetky budovy, musíme sa rozhodnúť, 
ktoré budú mať vyššiu prioritu. 

Prečo ste dali prednosť Nemeckému domu?

Rača nemá žiadne priestorové kapaci-
ty na zorganizovanie spoločenskej zábavy 
alebo iného podujatia. Možno je na rekon-
štrukcii Nemeckého domu aj väčší záujem. 
Kino Nádej sa ešte neodpredáva, ešte ne-
máme záujemcu, ani stanovené podmienky 
odpredaja.

V tom ste dostali od zastupiteľstva voľnú 
ruku?

Áno, ale neznamená to, že sa to predá 
tajne. Keď bude pripravená zmluva, určite ju 
predložím zastupiteľstvu. Chcem, aby ostala 
budova kina zachovaná. Nechcem, aby sa to 
odpredalo a postavil sa tam nejaký činžiak.

Chcete zachovať pôvodný účel budovy?

Chcem, aby bola zachovaná tak, ako 
bola postavená a z časti aj účel využitia. To je 
iba moja predstava, možno takého záujemcu 
nenájdeme. 

Vyhlásite na odpredaj verejnú súťaž?

Áno. Všetky dôležité odpredaje budú 
organizované formou verejnej súťaže. Ne-
hovorím, že budem vyhlasovať verejnú súťaž 
na každú hlúposť. 

Ako ste vyťažený ako starosta Rače?

Úplne.

Ako to dokážete skĺbiť s funkciou poslan-
ca Národnej rady?

(Ticho.) Darí sa to. Veľa ľudí si myslí, že 
je to ťažko zvládnuteľné. Je to otázka orga-
nizácie práce a ide na úkor môjho voľného 
času. Týždeň má 168 hodín, tu je pracov-
ný čas 37,5 hodiny,  v Národnej Rade 40. 
Ostane aj nejaké voľno. (Pozn. redakcie: taká 
pracovná doba by začínala o 7. ráno a končila 
o 18. večer - KAŽDÝ deň vrátane víkendov.)

Myslíte na spánok?

Aj. Na všetko.

Nemáte problémy počas zasadnutia Ná-
rodnej rady, keď ste ako poslanci vyťažení 
a neviete predpokladať, kedy zasadnutie 
skončí?

Nie, človek nie je nenahraditeľný. Mám 
na úrade vicestarostu, vedúcich odborov.

Vicestarosta je tiež poslanec.

Áno, ale ak sa vyskytne niečo dôležité, 
vieme si zorganizovať povinnosti, aby sme 
nič nezameškali. 

Jeden z vás je vždy na úrade?

V žiadnom prípade. To ani nie je po-
trebné. Za bežného režimu je potrebné, aby 
bola kvalitne vykonaná práca. Samozrejme, 
ak by vznikla nejaká havarijná situácia alebo 
pohroma, ten režim by bol iný. 

Vy ste pána Rafaja navrhli do funkcie. Ne-
bolo jedným z kritérií, aby vás vedel plno-
hodnotne zastúpiť, napríklad keď musíte 
byť v parlamente?

(Rozmýšľa.) Vicestarostovi schvaľuje 
kompetencie zastupiteľstvo, nie sú stoper-
centné. 

Napriek tomu je jediným človekom, ktorý 
vás dokáže ako-tak nahradiť. Čo vás vied-
lo k tomu, že ste si vybrali zástupcu, ktorý 
to nebude môcť urobiť?

Ľudia majú skreslené predstavy o práci v 
Národnej rade. Práca tam nie je iba o roko-
vaní. Okolo toho je množstvo iných činnos-
tí. Rokovacích dní je veľmi málo. Rokova-

nie parlamentu začína o deviatej. Ja som už 
o siedmej na úrade, zistím, čo je treba urobiť, 
možno odbehnem aj cez obedňajšiu prestáv-
ku, ktorú máme od 12. do druhej. To je iba 
pár dní, ostatok si môžem organizovať. 

Zastupiteľstvo vám schválilo odpredaj 
dvoch áut. Jedno z nich bolo pridelené 
bývalému starostovi. Prečo ste sa rozhodli 
autá odpredať?

Chcel som ho trikrát použiť, dvakrát bolo 
nepojazdné. Ohodnotenie nákladov na gene-
rálku sa ukázalo ako nevýhodné. Boli urobené 
znalecké posudky a bazáre nám ich nechcú za 
určenú cenu odkúpiť. Materiál znovu predlo-
žím zastupiteľstvu, bude potrebné znížiť ich 
cenu a nechcem to urobiť sám.

Aké poruchy má auto, keď bolo nepojazdné?

Auto má 7 alebo 8 rokov a to je vek, 
kedy by sa malo vyradiť. To druhé používal 
Bytofond a je úplne nepojazdné.

Nepovažujete auto za bezpečné kvôli veku?

Nepovažujem to ani za bezpečné, ani za 
pohodlné, ani za spoľahlivé. Aby som neza-
ťažil rozpočet, budem používať vlastné auto. 

Koľko to bude mestskú časť stáť?

Ešte som si nevyúčtoval ani korunu.

Ale plánujete, nie?

Áno, ale najprv si budem musieť začať pí-
sať evidenciu jázd pre potreby mestskej časti. 

Koľko vás stálo fi nancovanie predvoleb-
nej kampane na tento post?

Kampaň nebola honosná. Sám som dal 
dvestotisíc korún, kandidáti na poslancov sa 
skladali po 5 tisíc korún. Boli to naše pe-
niaze, nemali sme sponzorov, voči nikomu 
teda nie sme zaviazaní. Politická strana nám 
prispela sumou 90 tisíc korún.

Na čo ste tieto prostriedky použili?

Bilboardy, plagáty, predvolebné noviny.

Dostali sme informáciu, že ste organizo-
vali stretnutia s občanmi, na ktorých do-
stávali balíčky multivitamínov.

To bolo hradené z mojich peňazí.

Takisto sme počuli, že ste v rámci kampa-
ne organizovali zájazdy do Veľkého Me-
dera pre dôchodcov a invalidov.

To je nesprávna informácia. Zväz in-
validov chodí do Veľkého Medera. Nie-
koľkokrát som sa stretol s ľuďmi zo zväzu, 
ale nie pred voľbami. Dva roky pravidelne 
chodievam na ich schôdze. Zaplatil som im 
iba dva alebo trikrát miestnosť na stretnutia. 
Išlo o 5 000 korún alebo takú nejakú menšiu 
sumu, ale bolo to dávno pred voľbami a boli 
to moje prostriedky.              (zw, ld)
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Čo na webe Rače nenájdete

• Kontrola práce jednotlivých poslancov

Aké má obyvateľ Rače možnosti dozvedieť sa, či poslanec za-

stupoval jeho záujmy? Podľa čoho sa má pred voľbami rozhodnúť, 

či ho bude voliť znova?

Pre Račanov sú to ťažké otázky. Na webe nenájdu ani len 

prehľad dochádzky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Do-

kážu zistiť len to, ktoré uznesenie prešlo. Koľko poslancov zaň 

hlasovalo sa z webu nedozvedia. A už vôbec nie, kto zaň hlasoval. 

Jednoducho, žiadna možnosť verejnej kontroly. Netreba vidieť 

veci hneď čierne, ale príslovie: „Príležitosť robí zlodeja,“ je dosť 

známe. V možnostiach kontroly práce poslancov je netransparen-

tnosť Rače do očí bijúca. Volič, ktorý chce vedieť, kto a ako v Rači 

hlasuje, by musel chodiť s poznámkovým blokom na každé zasad-

nutie zastupiteľstva. Dosť nereálna predstava...

• Kontrola práce zastupiteľstva a miestneho úradu

Keby sa však niekto taký našiel, veľa by z toho nemal. Ani 

jeho prítomnosť na zasadnutiach mu totiž nedá prehľad o čom, 

kto a ako hlasuje, pretože prinajlepšom bude iba nejasne tušiť, 

o čom sa hlasuje. 

Úvodná formulka totiž často znie: „Hlasujme o materiáli, kto-

rý ste dostali...“ Prítomní voliči teda budú vedieť, že sa napr. be-

rie na vedomie správa kontrolóra, 
ale nebudú vedieť, čo tá správa 
hovorí. 

Materiál, o ktorom sa bude 
hlasovať, Račania nenájdu 
na webe ani pred rokovaním 
zastupiteľstva (a tak sa napr. ne-
môžu obrátiť na svojho poslan-
ca s postrehmi, ktoré by mohli 
ovplyvniť jeho hlasovanie), ale 
ani spätne - aby sa dozvede-
li, o čom sa to vlastne hlasovalo. 
Pritom zverejnenie týchto doku-
mentov na webe je neuveriteľne 
jednoduché.

Lepšia správa majetku

Rača vraj nedokáže predať 
dve autá (autobazárom) a staros-
ta navrhne zastupiteľstvu predať 
ich pod znalcom určenú cenu.  

Prečo nie je na webe ponuka 
s fotografi ami a kópiou znalec-
kého posudku?   (kr)

Na webe je vraj všetko. Ak to skutočne platí, tak račianska internetová prezentácia je tou výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Pri po-

hľade na stránku Rače sa až zdá, že informačná prázdnota je úmyslom. Pri návšteve miestneho úradu však pracovníčky veľmi ochotne 

poskytnú všetky informácie a dokumenty, o ktoré si občan požiada. Je dosť záhadné, prečo tie dokumenty nikto „nezavesí“ na web. Je to 

tým nepochopiteľnejšie, že vicestarosta R. Rafaj by k zverejňovaniu informácií mal mať blízky vzťah - je vyštudovaným žurnalistom.

O rastúcom význame inter-
netu sa asi netreba rozpisovať. 
V dobe, keď na všetkých stranách 
chýbajú peniaze však treba zdô-
razniť, že predstavuje aj jeden 
z najlacnejších spôsobov prezen-
tácie. Čo by mohol (a zrejme aj 
mal) prinášať samospráve? Čo sa 

ním získa?

• Väzba voliča na poslanca

V tejto oblasti netreba po 
rozumy chodiť do zahraničia. 
Fotografi a poslanca je dobrým 
štandardom na takmer každom 
obecnom webe. Štandardom je 
aj zverejnenie kontaktu na pos-
lanca. Za „minimálnu“ slušnosť 
sa dá považovať zverejnenie mai-
lovej adresy, ničím nezvyčajným 
nie je ani uvedené telefónne číslo 
s časom, kedy je vhodné volať. 
Poslanec s pocitom, že voliči by 
ho mohli otravovať, by asi mal 
zvážiť zotrvanie v politike.

• Zapojenie voliča 

do verejnej diskusie

Diskusné fórum na webe 
samosprávy sa môže stať priesto-
rom, kde sa voliči (často odbor-
níci v danej oblasti) môžu nielen 
vyjadrovať k zámerom obce, ale 
aj miestom, kde sa otvárajú nové 
témy, poukazuje na vznikajúce 
problémy, ktoré je často jedno-
duchšie riešiť v zárodku.

Určitým obmedzením je to, 
že v súčasnosti je dosť nemys-
liteľné prevádzkovať diskusné 
fórum bez kontroly, ktorá by za-
bezpečila odstraňovanie práce tzv. 
robotov, ktoré zapĺňajú fóra od-
kazmi na webstránky s nevhod-
ným obsahom. Tento riešiteľný 
problémik by však nemal byť dô-
vodom, prečo by diskusné fórum 
na internetovej prezentácie Rače 
nemalo byť.
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Na rovinu...
Sledovať miestne zastupiteľstvo, ako rokuje o poskytnutí 500-tisíc 

korún na nové ihrisko, bolo šokujúce. Nielen kvôli forme, ktorá občas 
prekročila rámec slušnej a korektnej diskusie. Šialené bolo sledovať, ako sa 
dá rozhodovať o peniazoch.

Vec prvá - tohtoročné príjmy sú vraj akosi poslabšie, ako sa pred-
pokladalo. Inými slovami - budú chýbať peniaze aj na to, čo sa riadne 
naplánovalo a schválilo. Schvaľovalo sa teda míňanie pol milióna, ktorý 
Rača nemá a bude ho musieť zrejme niekde „uškrtiť “. Kde, o tom poslanci 
nehovorili. Návrh upraveného rozpočtu v tej chvíli nebol k dispozícii. 
Nikto z poslancov teda zrejme ani netušil, koľko peňazí v rozpočte môže 
chýbať. Celkom iste o tom nikto nehovoril.

Vec druhá - miestny úrad sa ani nepokúsil vypracovať podklady, ktoré 
by mohli napovedať, či je efektívne  s miliónovým príspevkom vybudovať 
nové ihrisko, alebo bez neho zrekonštruovať staré. 

Vec tretia - išlo o iniciatívu poslanca. Je veľmi dobré, že sa nájdu aktív-
ni poslanci. Otázkou však zostáva, čo robí starosta a miestny úrad. Nejde 
o sponzora, ktorý je kamošom poslanca, ale o dotačný program z úradu 
vlády určený pre samosprávy. Dá sa predpokladať, že vláda ho nevyhlásila 
tajne. Ako v Rači zodpovední zisťujú možnosti, ktoré ponúkajú granty? 
Neprepasie Rača skutočne veľkú príležitosť vylepšiť podmienky pre život 
len preto, že sa o nej nik včas nedozvie?

Starosta prepúšťa ľudí. Vraj šetrí. To voliči zvyčajne radi počujú. Bolo 
by možno fajn veriť, že sa najprv zamyslel, čo všetko efektívne fungovanie 
úradu vyžaduje. Možno, keby úradníkom zadal správnu robotu, prinieslo 
by to postatne väčšie úspory. 

(kr)

Ako riešia problémy v iných mestách?
ŽILINA ZVEREJŇUJE NA INTERNETE ZMLUVY 

Mesto Žilina začalo na svojej internetovej stránke zverejňovať 
uzatvorené zmluvy. Ako prvá sa na internete objavila zmluva medzi 
mestom a Žilinskou parkovacou spoločnosťou a kúpno-predajná a 
nájomná zmluva o predaji športovej haly. Primátor mesta uviedol, 
že zverejňovať sa budú tie zmluvy, ktoré budú žiadať médiá alebo 
občania prostredníctvom zákona o prístupe k informáciám. Uviedol, 
že mesto chce v budúcnosti uverejňovať všetky zmluvy, momentálne 
to však nie je schopné urobiť z technických a kapacitných dôvodov. 

PETRŽALKA ZVÝŠI KONTROLU PRIDEĽOVANIA OBECNÝCH BYTOV 

Na januárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dostali prvý 
raz poslanci Petržalky i verejnosť informáciu, kto a za akých pod-
mienok získal do nájmu obecný byt. Starosta Milan Ftáčnik bude 
podrobnú informáciu o zásadách hospodárenia s obecnými bytmi 
predkladať zastupiteľstvu každý štvrťrok. Súčasťou verejnej infor-
mácie budú základné údaje o obecnom byte (napr. adresa, metráž, 
počet izieb), o žiadateľovi, ktorému bol byt pridelený (napr. meno, 
počet členov domácnosti atď.). Poradovník pre pridelenie obecných 
bytov sa pripravuje po odbornom posúdení v príslušnej komisii 
pri miestnom zastupiteľstve a odporúčania komisie sú pre rozho-
dovanie starostu smerodajné. Pri zaraďovaní jednotlivých žiadate-
ľov do užšieho poradovníka sa zohľadňujú viaceré kritéria, ktoré sú 
presne zadefi nované v zásadách hospodárenia s bytmi v tejto mest-
skej časti (napr. dĺžka žiadosti, sociálne pomery žiadateľa a pod.).

POLÍCIA VO ZVOLENE POUŽÍVA SYSTÉM GPS 
Mestská polícia vo Zvolene začala ako jedna z prvých na Slo-

vensku používať unikátny monitorovací systém GPS. Pomocou 
neho bude pozorovať pohyb vlastných policajtov, ale aj motorizo-
vaných hliadok. Má to zlepšiť nielen ich ochranu, ale aj rýchlosť 
pri zásahu proti páchateľom. Tri prístroje sú inštalované v poli-
cajných automobiloch, zvyšných 9 nosia priamo mestskí policajti 

- prístroj má veľkosť mobilného telefónu. Prístroj má aj tzv. núdzové 
tlačidlo určené na to, aby si ním mohol policajt v núdzi privolať po-
moc. Systém umožňuje efektívnejšie vysielanie policajných hliadok 
na kritické miesta, pretože tam môže byť vyslaná hliadka, ktorá je 
k nemu najbližšie, čo predtým nebývalo pravidlom. Mesto plánuje 
v budúcnosti využívať GPS systém aj na aktivačné práce, konkrétne 
na lokalizáciu aktivačných koordinátorov, teda kontrolu, či sa na-
chádzajú na svojich miestach. 

SENIOROM V NITRE POMÁHAJÚ V TIESNI NÁRAMKY 

Štrnásť seniorov využíva Asistenčné centrum tiesňových volaní, 
ktoré zriadilo mesto Nitra. Na rukách nosia špeciálny vodotesný 
náramok. V prípade, že náhle potrebujú pomoc, stlačením tiesňové-
ho tlačidla sa prostredníctvom rádiovej stanice automaticky spoja s 
pracovníčkou asistenčného centra, ktoré poskytuje nepretržité služ-
by. Technické zariadenie je možné si zakúpiť alebo prenajať. „Senior 
linka“ je určená najmä osamelým ľuďom alebo ľuďom vyžadujúcim 
si zvláštny dohľad. Podmienkou je, aby mali doma pevnú telefónnu 
linku.            (ZDROJ: Projekt HESO regióny - www.ineko.sk)

FOTO: Martin Šútovec
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Dajte v ankete hlas najlepšiemu riešeniu problému ihrísk.

Výsledky zverejníme a zašleme poslancom zastupiteľstva.

Zvyšujeme náklad - novín bude viac
Ďakujeme za každý prejav podpory aj kritiky, ktorý ste nám venovali. Tešíme sa, že toto číslo vychádza už v náklade 2 800 kusov a dostane 

sa do viacerých domácností. Záleží nám na tom, aby sa v Rači žilo príjemnejšie, aby ľudí v budúcnosti neznechucovali traumy z tej, či onej, 

neschopnej, skorupmovanej, či ... (dosaďte správne slovo) samosprávy. Riešenie je zdanlivo jednoduché - priniesť ľuďom, čo najviac informácií, 

o tom, čo sa deje. Sami už rozhodnú, či je to dôležité a čo s tým treba urobiť. Nie každý s tým súhlasí - ako napríkla autor negatívneho ohlasu.

Pani šéfredakorka Wienk–ová,

Dňa 26. 4. som našiel v schránke Váš plátok FAIR-PLAY. Chcem 
sa Vás opýtať a požiadať Vás, aby ste mi v budúcom čísle Vášho 
časopisu odpovedali, kde ste boli posledné roky, keď tu v Rači vládol 
skorumpovaný starosta Bielik. My občania Rače sme si zvolili staros-
tu a zastupiteľstvo a nik iný nám tu nemá právo súdiť dopredu, čo sa 
asi bude diať u nás! To nechajte na nás občanoch, ktorí máme veľmi 
zlé skúsenosti za vlády Bielika a jeho skorumpovaných (nie všetkých) 
poslancov zastupiteľstva.

A na záver by bolo od Vás slušné, keby ste nám občanom Rače dali 
odpoveď, kto Vás platí a z čoho chcete vydávať Váš tzv. časopis, my 
oňho nestojíme.

Občania Rače

Stanovisko redakcie:

Mesačník FAIR-PLAY vychádza v obmedzenom náklade. 
Redakcia naň zaznamenala niekoľko pozitívnych telefonických a 
písomných ohlasov, či žiadostí o rozšírenie nákladu. Nie je naším 
cieľom zahlcovať schránky občanov, ktorí si noviny neželajú dostá-
vať. Z oboch dôvodov by sme chceli pisateľa listu poprosiť, aby nám 
nahlásil svoju adresu a meno (prípadne si označil schránku textom: 

„Neželám si FAIR-PLAY v Rači“) a my budeme radi doručovať ten-
to výtlačok niekomu inému. 

Činnosť a výsledky Aliancie Fair-play sme podrobne opísali 
v nultom čísle mesačníka, preto ich nebudeme opakovať. Fakt, že 
sme počas predchádzajúceho obdobia nemali možnosť vydávať ko-
munitné noviny, nevnímame ako dôvod, prečo by sme tak nemali 
robiť teraz. Cieľom novín nie je namiesto občanov súdiť, čo sa bude 
diať, ale poskytovať im dostatok informácií, aby sa mohli dobre 
orientovať. 

Informácie o organizáciách, ktoré vydávanie novín podporujú, 
budú vždy uvedené na niektorej zo strán mesačníka. V nultom čísle 
ste tieto informácie mohli nájsť na ôsmej strane. 

www.fair-play.sk/vraci
Snažíme sa pre vás vytvori webovú stránku, kde náj-

dete nielen archív všetkých ísel FAIR-PLAY v RAČI, ale 
ovea viac.

Niedkedy je nutné materiály kráti (ako teraz roz-
hovor so starostom) - plnú verziu nájdete na našom webe. 
Na tento web chceme postupne zavesi aj zaujímavé mate-
riály, ktoré by poda nášho názoru mali by na stránke 
mestskej asti, ale, žia, nie sú.

Cez túto stránku budete môc aj vyjadri svoj názor 
na témy týkajúce sa Rae - tentoraz v ankete o výstavbe/
rekonštrukcii ihrísk, neskôr aj inou formou.

Sme radi, že môžeme napomôc prejavom vašej aktivity.

Nabudúce prinesieme informácie o tom, čo zostalo z kina Nádej.


