
Máte už vo svojej rodinnej knižni
ci publikáciu s  týmto názvom? Viete, že 
v týchto dňoch vychádza druhé, rozšírené 
vydanie? Viete, o  čom je? Predovšetkým 
o  dávnejších i  nedávnych dejinách Rače, 
o  jej pamiatkach, o  tom, ako žili, bývali, 
pracovali, aj sa učili a  zabávali jej obyva
telia a čo nám po sebe dodnes zanechali.

Autorom publikácie je Ľudovít Havlo-
vič, laický historik, zberateľ, dokumenta
rista a popularizátor histórie Rače. Kniha 
vychádza k  jeho nedávnym 90. narode
ninám so zámerom doplniť, a aktualizo
vať informácie, ktoré sa podarilo jemu 
a spolupracovníkom od jej prvého vyda
nia v roku 2002 zdokumentovať. Do tejto 
publikácie sú preto včlenené viaceré nové 
príspevky autora, tiež príspevky, spo
mienky, ale aj reprodukcie umeleckých 
diel a fotografie ďalších Račanov.

Čo ešte v  knihe nájdete? Predovšet
kým hodnotný faktografický i  fotogra
fický materiál podávajúci prehľad o  his
tórii i súčasnosti Rače. Čerpá z bohatých 
archívnych materiálov, predovšetkým 
z farských archívov a rôznych mestských 
i obecných listín a dokumentov. Zoznámi 
Vás s dejinami obce, ktorá sa v doposiaľ 
známych písomných prameňoch po prvý 
raz spomína v roku 1237.

Viete, že pôvodný názov Rače znel 
inak a  vznikol zo staroslovanského po
menovania ohrady pre dobytok? A  že 

dnešné pomenovanie nás odkazuje na ro
dové meno jedného z potomkov tunajších 
zemanov? Že názov obce mal v priebehu 
skoro ôsmich storočí viac ako 20 podôb? 
Dozviete sa ako vyzerala Rača v minulos
ti, aký bol náboženský, ale i každodenný 
život obyvateľov v  tejto konfesijne zmie
šanej obci, aká bola história škôl, kto boli 
predstavitelia obce a jej majitelia.

Poznáte, či chcete poznať pamäti-
hodnosti Rače? Z  knihy sa dozviete, že 
k najzaujímavejším patria kostoly, kúrie, 
kaplnky, avšak aj meštianske či staré vino
hradnícke domy, bývalé hostince, sochy, 
kríže a pamätníky. Dve zo stavebných pa
miatok oslavujú práve v tomto roku svoje 
80. výročie. Viete, ktoré?

Publikácia ponúka množstvo doku
mentačného materiálu i  o  úctyhodnej 
tradícii račianskeho vinohradníctva, 
i prehľad o mnohých miestnych spolkoch 
a kluboch. Viaceré z nich, ako napríklad 
ochotnícke divadlo, či športové kluby 
(Štefánik, Lokomotíva, FK Rača) preslá
vili našu obec na celoštátnej úrovni.

Na konci knihy nájdete aj ukážky zo spo
mienok a vlastnej tvorby našich obyvate
ľov a krátky slovník račianskeho nárečia.

Srdečne Vás pozývame na  prvé 
stretnutie s touto pozoruhodnou a hod-
notnou knižkou a jej autorom.

Dobroslava Luknárová
a Mária Hatalová
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Vážení čitatelia, 
v čísle nájdete ukážky z knihy Ľudoví

ta Havloviča Rača • Z dejín a pamiatok, 
ktorá vychádza v týchto dňoch. 15 rokov 
po prvom vydaní prináša mnohé aktua
lizácie a doplnky. Vlastným nákladom 
k 90tinám autora knihu vydáva jeho 
manželka Mária Havlovičová, čo je samo 
o sebe výnimočný počin. 

Slávnostné privítanie knihy sa usku
toční 9. augusta o 17.00 hod. v sobášnej 
sieni MÚ Rača na Kubačovej ulici. Do ži
vota ju uvedie ľudový maliar Vojtech Po
lakovič. Po slávnostnom „krste“ si knihu 
s  podpisom autora bude možné kúpiť 
za uvádzaciu cenu.

Ďalšou témou čísla sú voľby do BSK. 
V  rozhovore sa vám predstaví starosta 
Vajnôr a kandidát na predsedu BSK Ján 
Mrva, dvomi článkami prispel kandidát 
na  poslanca BSK za  Raču Michal Dro
tován a na  tému urbanistického rozvoja 
miest napísala zaujímavý článok mestská 
poslankyňa Lucia Štasselová. 

Okrem toho I. Vanerková píše o po
kuse starostu predať pozemky v blízkosti 
KKD, M. Luknárová o zlom využívaní 
a zanedbávaní NKD a v závere nájdete 
podnetné zamyslenie A. Šilberského.

Miro Ščibrany, www.racan.sk
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nájdete na 
www.racan.sk

racan.skv ý b e r
na slávnostné predstavenie a uvítanie 

knihy Ľudovíta Havloviča

 Rača 

Z   dejín a pamiatok

9. augusta 2017 o 17. hodine
v Obradnej sieni MÚ Bratislava-Rača

Pri tejto príležitosti si budete môcť  
knihu zakúpiť.

Pozývame Vás
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Predstavujem zá-
kladné body môjho 
programu (desatoro) 
vo voľbách do  BSK 
2017. Postupne bu-
dem prezentovať aj 
konkrétne riešenia 
a  návrhy k  jednotli-

vým bodom. Ak máte záujem pomôcť 
mi v  kampani, píšte mi na  drotovan@
yahoo.com. Ďakujem!

Volebný program – voľby do BSK 2017
1. Podpora  vlakového spojenia, ktoré 

bude prepájať stanice Vajnory – Vý
chodné – Predmestie (s  pokračova
ním na Trnavské mýto resp. cez Nové 
Mesto až do Petržalky) a Rača – Vino
hrady – Hlavná stanica – Železná stu
dienka – Lamač – Devínska Nová Ves 
v spolupráci s BID, DPB a ŽSR. 

2. Projekty záchytných parkovísk v dostup
nosti k  železničným zastávkam v  okolí 
Bratislavy. Budovanie bezpečných zá
chytných parkovísk pre bicykle pri že
lezničných a autobusových staniciach. 

3. Vytvorenie plnohodnotného športové
ho areálu (plaváreň, tenisové kurty, ih

risko s umelým trávnikom, BMX dráha, 
bežecká dráha) v  lokalite Na pántoch/
Rybničná. Podpora stredoškolských 
športových líg v celom kraji.

4. Výrazná podpora a rozvoj železničného 
múzea na  Východnom a  vybudovanie 
komunitnomúzejného centra v budo
ve železníc na začiatku Dopravnej ulice 
po odkúpení od ŽSR. Celý tento areál 
má veľký význam pre turizmus v rámci 
celého Bratislavského kraja.

5. Rozvoj a väčšie využitie pre verejnosť, 
komunity a mimoškolskú činnosť stre
doškolských areálov, internátov a  bu
dov v správe BSK.

6. Podpora prebudovania časti internátov 
na štartovacie byty pre učiteľky a učite
ľov materských, základných a stredných  
škôl v Rači a vo Vajnoroch.

7. Silná a reálna ochrana viníc a poľnohos
podárskej pôdy v  Bratislavskom kraji 
v územnom pláne BSK aj podporou tu
rizmu. Vytvorenie celokrajovej verejne 
prístupnej mapy GIS – územné plány, 
chystaná výstavba, povoľovacie procesy.

8. Vybudovanie školy v  prírode v  areáli 
muničných skladov (areál pri Slivovi) 
a vytvorenie koncepcie ochrany Želez
nej studienky a  Vydrice – územia až 
po Biely kríž, ktoré sú v katastri viace
rých mestských častí a mesta Svätý Jur.

9. Jasný a  férový poradovník a  systém 
umiestňovania bezvládnych a  senio
rov v zariadeniach BSK – kľúčové je aj 
to, aby zariadenia v Rači boli prioritne 
pre seniorov z Rače a Vajnor.

10. Podpora najväčších žiackych a  mlá
dežníckych športových a  vedeckých 
talentov formou štipendia.

Michal Drotován
kandidát na poslanca BSK 2017
www.facebook.com/michal.drotovan

www.drotovan.sk

Jedným z  kľúčo
vých problémov, ktoré 
zásadne ovplyvňujú 
kvalitu života v  mes
tách, je doprava. To, 
ako rýchly, pohodlný 
a  efektívny je presun 
ľudí z  domu do  práce 

či do škôl a naspäť je veľmi podstatné pre 
celkové hodnotenie spokojnosti. Nie je nič 
príjemné neefektívne míňať čas v kolónach 
či nekonečným čakaním na zmeškaný spoj 
MHD. Je dôležité, aby Rača, Vajnory, Nové 
Mesto spoločne s mestami a obcami v ra
diále cca 20 km hľadali spoločné riešenie 
pre zlepšenie situácie. Veľmi podstatné 
je, ako sa využije železničný koridor. Tu 
je zopár projektov, ktoré by sa spoločným 
tlakom miest, obcí a  BSK na  štát mohlo 
podariť posunúť výrazne dopredu.

 V  skratke – pravidelná nízkopodlaž
ná integrovaná osobná doprava zo smeru 
Pezinok a Senec, ktoré sú kľúčové pre náš 
mikroregión JURAVA, zavedenie nových 
liniek v  špičke, zjednodušenie prepravy 
bicyklov, vybudovanie nových zastávok 
resp. sprístupnenie súčasných staníc, 
nadväznosť spojov.

Železničná stanica Bratislava-Rača
Po  dlhých rokoch sa relatívne nedáv

no podarilo celú stanicu zrekonštruovať 
a  zmodernizovať. Napriek jej nie veľmi 
dobrej polohe vo vzťahu k centrálnej Rači 
má veľký potenciál.

Keď sa pozrieme na  500 metrový rá
dius (cca 6 min. chôdzou) resp. 750 m 
rádius (cca 9 – 10 minút chôdzou) danej 

stanice, tak by vedela pokryť väčšinu 
obytných zón v mestskej časti. Ak k tomu 
prirátame projekt prekládky Púchovskej 
cesty (a  možné vytvorenie parkoviska 
a polyfunkčnej zóny na druhej strane že
lezničnej stanice), stanica naberá na výz
name. Dôležité však je, aby sa ňou dalo 
dostať do  celého mesta (napr. Trnavské 
mýto, lokalita Nivy, Nové Mesto, Vra
kuňa, Petržalka a pod.). A tiež bezpečný 
prechod chodcov na Púchovskej ceste.

Generel dopravy Bratislavy navrhu
je v  tejto lokalite dokonca zokruhovanie 
a  rozšírenie električkovej trate – toto 

Michal Drotován: Volebný program do BSK 2017

Ako zlepšiť dopravnú dostupnosť 
na Račianskej a Rybničnej?

Budova železníc na Dopravnej ulici

Železničná stanica Bratislava-Východ
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 zatiaľ – v dnešných pomeroch – považuj
me za scifi.

V  analýze možných záchytných par
kovísk je vytipovaná aj zóna Rybničná 
– táto v  súčasnosti industriálna zóna by 
v  budúcnosti mohla byť rozvojovou zó
nou (brownfields), jedným z cieľom je aj 
výrazne zlepšenie športových možností 
v areáloch BSK (o  tom napíšem neskôr) 
či projekt Cepit. Pre budúcnosť by bolo 
dobré teda rátať aj s jednoduchým a rých
lym peším spojením stanice s  oblasťou 
Pánty. Prípadne uvažovať so železničnou 
zastávkou v oblasti BEZky.

Železničná stanica Bratislava-Východ 
(Rendez)

Jedným z vyskúšaných projektov je pro
jekt osobnej dopravy zo stanice Bratislava
Východ, ktorý síce mal iba krátke trvanie, 
ale bol medzi ľuďmi populárny. Zapojenie 
tejto stanice do osobnej vlakovej dopravy 
(smer SenecMalacky resp. smer na Filiál
ku či do Petržalky cez Nové Mesto) by bolo 
nákladovo najjednoduchšie.

Pokrytie pešej dostupnosti do  10 mi
nút (750 m) je dostatočné s  výnimkou 
sídliska Šajby. To by mohlo byť vyriešené 
jednak zlepšením autobusovej dostup

nosti, ale hlavne vybudovaním bezpečnej 
cyklocesty a krytého bezpečného parko
viska pre bicykle na  stanici Bratislava
Východ. Alternatívou je vybudovanie 
železničnej zastávky Šajby. Stanica Brati
slavaVýchod by pomohla aj rozvoju ces
tovného ruchu na Rendezi.

Železničná stanica  
Bratislava-Vinohrady a železničná 
stanica Bratislava-Predmestie

Železničná stanica BAVinohrady, kto
rá je podľa všetkého druhá najvyťaženej
šia v Bratislave, by potrebovala nielen re
konštrukciu, ale hlavne aj výraznú úpravu 
verejných priestorov v  okolí. Hlavne ak 
sa v  okolí rozširujú rezidenčné projekty 
ako Kivikko, Malé Krasňany, potenciál
ne projekt v  AB kozmetike, na  opačnej 
strane Biely kríž, Nobelova, možný rozvoj 
brownfields Dynamitky).

Na  druhej strane stanica BAPred
mestie je kompletne rekonštruovaná, ale 
prakticky nepoužívaná. Obe by mohli 
vytvoriť veľmi dobrú dostupnosť týchto 
bodov (nielen smer zo suburbanizova
ných lokalít okolia Bratislavy, ale aj pria
mo dostupnosť obyvateľov danej lokality 
na pomedzí Rače a Nového Mesta).

Úprava tohto priestoru pri projekte Ki
vikko do normálnej podoby je tiež kľúčová.

Rádius daných dvoch staníc je veľ
mi dobrý, je tam tranzitný bod nielen 
na  električky, ale aj na  autobusy MHD 
a SAD. Ak sa rozšíria možnosti prepravy 
(napr. smer Filiálka, Nové Mesto, Nivy, 
Petržalka v prípade Predmestia), tak ten
to bod má veľmi veľký dopravný poten
ciál. Dôležité však je zabezpečiť normálne 
a bezpečné spojenia pre chodcov.

Magistrát v  pláne možných lokalít 
na záchytné parkoviská síce vytipoval dve 
lokality v tejto oblasti, obe sú však praktic
ky nereálne – jednak majetkovo (menšie 
parkovisko pri ŽS Vinohrady je vlastník 
pozemku súkromná spoločnosť Tatra Re
zidence, ktorá tam má dokonca povolenie 
stavať polyfunkčnú budovu) a jednak nu
lovým prístupom (druhé veľké parkovisko 
v mapke – absolútne nerealizovateľné bez 
predĺženia Galvaniho a vybudovania pešej 
dostupnosti cez koľajnice).

Železničná stanica Bratislava-Vajnory
Dobrá správa na  úvod je, že sa táto 

polorozpadnutá a  zabudnutá stanica má 
v najbližších mesiacoch (či rokoch) pod
ľa vyjadrenia ŽSR rekonštruovať, to však 
tvrdili aj v roku 2015 a nič. Tak si radšej 
počkajme na  realizáciu. Táto stanica má 
najväčší potenciál ohľadom záchytných 
parkovísk a tiež rýchleho presunu Vajno
rákov do mesta (pri vybudovaní veľkého 
bezpečného parkoviska pre bicykle by 
ani nebol problém s dostupnosťou celých 
Vajnor do 10 minút).

Možné záchytné parkoviská podľa 
magistrátu sú v mapke nižšie. Plánuje sa 
podľa vyjadrení aj predĺženie električko
vej trate zo Zlatých pieskov.

Kľúčovou otázkou sú nielen tieto sta
nice, ale hlavne cieľové body v  Bratislave 
 možnosť pohodlného a  rýchleho cesto
vania na  stanice a  zastávky Nové Mesto, 
Filiálka, Železná studienka (príp. TIOP 
Patrónka – o možných nových staniciach 
a  zastávkach napísal dobrý článok Milan 
Perný, je len smutné, že sa to zo strany 
mesta a  ŽSR  za  tri roky veľmi neposu
nulo), Nivy, Petržalka, Trnávka, Devínska 
Nová Ves atď. V každom prípade je kľúčo
vé, aby nad týmito projektmi a ich silným 
presadzovaním prevzal patronát aj Brati
slavský samosprávny kraj – tak ako v prí
pade Juhomoravského kraja, kde je systém 
integrovanej dopravy naozaj funkčný.

Michal Drotován
kandidát na poslanca BSK 2017
www.facebook.com/michal.drotovan

www.drotovan.sk

Železničná stanica Bratislava-Vinohrady

Železničná stanica Bratislava-Vajnory

Sledujte na webe portál 
račan.sk www.racan.sk
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Nedávna hlasná 
iniciatíva obyvate
ľov žijúcich v  okolí 
plánovanej výstavby 
náhradného býva
nia v  bratislavskom 
Ružinove spôsobila, 
že poslanci nakoniec 

výstavbu odmietli napriek prebiehajú
cemu obstarávaniu. Osvojili si nesúhlas 
desiatok Ružinovčanov s výstavbou v ich 
štvrti.

Podobný priebeh má proces výstavby 
náhradných bytov v ďalšej mestskej časti 
Dúbravka. Hlavné mesto sa dostalo me
dzi dva mlynské kamene, pretože z  jed
nej strany je povinné zabezpečiť vyše 500 
náhradných nájomných bytov a z druhej 
strany je konfrontované s  nesúhlasom 
dotknutých obyvateľov takmer všade, 
kde sa rozhodne byty postaviť.

Možno nie všetci budú súhlasiť s pri
rovnaním, ale sme svedkami postojov, 
ktoré sú označované skratkou Nimby.

Nesúhlasiť s  niečím, čo sa deje bez-
prostredne v našej blízkosti – Nimby („not 
in my backyard“) – je prirodzený psycho-
logický jav vlastníctva a  možnosti ovplyv-
ňovať to, čo sa nás týka. Skrat-
ka Nimby sa dnes už používa 
na  takmer automatickú opozíciu 
voči všetkému, ale rozšírenou sa 
stala najmä v  oblasti výstavby 
a developmentu. Tento postoj vy-
chádza často z negatívnych skúse-
ností v minulosti, metódy odporu 
sú však veľakrát diskutabilné, na-
priek tomu, že sú vedené s veľkým 
elánom a môžu pracovať s pravdi-
vými informáciami.

Postoj Nimby je prirodzenou 
súčasťou ľudského správania 
a opakuje sa v histórii vždy, keď sa vyme-
dzuje voči zmene, ktorá má nastať. Naprí-
klad Ježišovo podobenstvo o  potrebnosti 
„nových sudov“ pre „nové víno“ v  Marko-
vom evanjeliu (Mk 2, 18-22), spochybňujú 
farizeji, ktorí tvrdošijne trvajú na  tom, že 
nie je nutné nič meniť.

„Nie na mojom dvore“ vlastne zname-
ná, že „staré je stále lepšie ako nové.“ Inak 
povedané, Nimby je ľudský stav, psycholo-
gicky zdanlivo jediná možnosť, kde hrozba 
neznámeho, zmeny alebo strata kontroly 
z  nás robí, či už racionálne alebo iracio-
nálne, nepriateľov. http://nimby.com/

Treba však na  okraj poznamenať, že 
Nimby je niekedy tiež zneužívanou stra
tégiou ako podkopať pozíciu konkuren
cie. U nás aj vo svete sú známe scenáre, 
keď kritici sú umelo dosadení do skupiny 
ľudí, aby podnietili pochybnosti o pocti

vosti či už rozhodovacích inštitúcií alebo 
zainteresovaných strán, s cieľom posilniť 
svoju pozíciu alebo výhodu v konkurenč
nom boji.

Aj mnohé bratislavské iniciatívy a pe
tície „za niečo“ alebo „proti niečomu“ – či 
už ide o stavebné uzávery či plot americ
kej ambasády – majú častokrát za sebou 
súčasných či bývalých politikov, ktorých 
snahou je získať čo najväčšiu podporu 
verejnosti alebo prinajmenšom, čo naj-
jednoduchší prístup k  dátam voličov. 
Petície nespokojných obyvateľov ale aj 
developerov ukrytých za skupiny obyva
teľov sa množia ako huby po  daždi, na
berajú na význame a frekvencii po celom 
Slovensku.

„Prečo práve tu? Prečo popod naše 
okná? Určite sa zníži hodnota našich by-
tov. Budú dopravné zápchy. Zvýši sa kri-
minalita. Nepotrebujeme viac bytov v tejto 
oblasti. My sme si to tu vybudovali, máme 
na  to právo...“ sú argumenty, ktoré za
znievajú takmer pri každej malej či väčšej 
výstavbe.

Výskum realizovaný výskumníkmi 
z  Harvard University dokazuje, že i  keď 
máme k dispozícii overiteľné fakty a dáta 
a neexistuje jasný dôvod na obavy, posto
je Nimby sa vždy vynoria, aspoň na ne
jaký čas.

Vo svojej podstate Nimby je bez 
diskusie prvá obranná reakcia 
sociálneho organizmu

Z  nedávnej minulosti nám v  pamäti 
utkvel protest obyvateľov proti zriadeniu 

centra pre bezdomovcov v  strede Brati
slavy, do ktorého tí istí protestujúci dnes 
prinášajú obnosené šatstvo, nadbytočné 
potraviny, alebo sa zúčastňujú „restaurant 
day“ na dvore centra.

V  Trnave zase so zámerom postaviť 
na sídlisku parkovací dom nesúhlasí časť 
obyvateľov z priľahlých domov. Hoci sú
kromná investícia má aspoň čiastočne 
zmierniť nedostatok parkovacích miest 
na sídlisku. Ľudia z okolia sa obávajú zvý
šenej koncentrácie dopravy a  zhoršenia 
kvality bývania. Viac ako osemsto z nich 
podpísalo petíciu proti výstavbe. Pred 
piatimi rokmi pritom 1 100 ľudí z tejto lo
kality podpísalo petíciu za riešenie prob
lematiky parkovania.

Yimby – druhá strana toho istého 
príbehu

Na  rozdiel od  snahy obyvateľov, kto
rí sa stavajú napríklad proti akejkoľvek 
forme zahusťovania vo svojich štvrtiach 
(napriek dopytu po  bývaní), pomaly 
sa vynárajú zmeny v  náladách a  vznik 
opozičných hnutí. Podľa nich sa obme
dzovanie rozvoja bývania spolupodie
ľa na  nedostatku bytov a  vysokej cene 
nehnuteľností či nájomného za  bývanie. 
Na  rozdiel od  hnutia „Nimby“, hnutie 
„Yimby“ – „yes in my back yard“ – pod
poruje kontrolovaný rozvoj rôznorodého 
bývania a  udržateľný rozvoj rastúcich 

miest. Jeho reprezentanti sa na
hlas pýtajú, aký je vlastne dlho
dobý efekt obmedzenia rozvoja 
miest, keď existuje množstvo 
pozitívnych príkladov zahusťo
vania.

Viaceré prieskumy a  štúdie 
potvrdzujú, že nárast obyvateľov 
miest bude dramaticky odlišný 
ako v minulosti.

Hovorí o  tom aj iniciatíva 
Insight2050 (www.getinsight2050.
org), ktorá chce byť Informač
ným podkladom pre rozvoj Cen

trálneho Ohia v Spojených Štátoch, ktoré 
očakáva nárast populácie na  úrovni 500 
tisíc. Iniciatíva buduje mapový informač
ný a výmenný adresár, ktorý identifikuje 
voľné a  nedostatočne využívané územie, 
ktoré by bolo možné využiť na  rozvoj. 
Tieto príležitosti budú zdieľané s  miest
nymi rozhodovacími orgánmi, vývojár
mi a podnikateľskou komunitou s cieľom 
informovať ich a  pomôcť pri určovaní 
priorít investícií do infraštruktúry, využí
vania pôdy a hospodárskeho rozvoja. In
sight2050 je iniciatíva spolupráce medzi 
verejnými a súkromnými partnermi, kto
rej cieľom je pomôcť komunitám aktívne 
plánovať rozvoj miest a rast obyvateľstva 
v priebehu nasledujúcich 30 a viac rokov.

Prvá fáza Insight2050, ktorá bola uve
rejnená na verejné pripomienkovanie, je 
regionálna analýza, ktorá poskytuje úda

Zaradili by ste sa do Nimby alebo do Yimby?
Cena za objavené právo nesúhlasiť so všetkým, čo sa deje v našom okolí.
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je, umožňujúce rozhodujúcim subjektom 
pochopiť vplyv budúcich politík na  vy
užívanie pôdy a  z  toho plynúce dopady, 
ktoré ovplyvnia kvalitu života regiónu. 
Nie je to plán, ale matematicky riadená 
analýza toho, čo sa môže stať, ak sa roz
voj Centrálneho Ohia uskutoční podľa 
štyroch rôznych scenárov. Materiál je 
prístupný širokej verejnosti, snaží sa tak 
eliminovať prvotné reakcie odporu proti 
zahusťovaniu a rozvoju.

Podobne funguje aj pražský Inštitút 
plánovania a  rozvoja hlavného mes-
ta Praha. Ten v  oblasti rozvoja vyhlásil 
STOP územnému rozvoju napriek tomu, 
že očakáva nárast počtu svojho obyva-
teľstva v  objeme, aký predstavuje druhé 
najväčšie mesto ČR – Brno.

IPR tvrdí, že oproti pôvodným plá
nom urbanistov dosiahlo hlavné mesto 
svoje maximum a  už nebude rásť. Dô
vod? Neuživilo by sa. Rovnako ako 
ďalšie veľké české mestá budú sa nové 
domy stavať na miestach starých tovární 
a  opustených staníc alebo v  mestských 
prielukách. Jedenásť storočí Praha ne
zadržateľne rástla. Hlavné mesto sa tak 
rozšírilo na  dnešných takmer 500 štvor
cových kilometrov a nič nenasvedčovalo 
tomu, že by sa tento trend mal zastaviť. 
Ďalšie rozširovanie mesta sa však už ne
vyplatí. Uspokojiť Pražanov a  natiahnuť 
k  ich domu napríklad metro, električku 
alebo vodu, stojí veľké peniaze. A  tie už 
Praha na svoju prevádzku nemá. Budúc
nosť jediného českého veľkomesta je teda 
iná. Bude sa zahusťovať. Priestor na to je. 
Okolité sídla nadobudnú nový význam.

Praha bude nasledovať víziu uplatňo
vanú potrebami v  okolí Rakúskej met
ropoly, kde vďaka územnoplánovacej 
a majetkovej politike Viedne tvorí kom
paktné mesto s dostupnosťou základných 
služieb na  dosah a  dostupnosť centra 
pomocou koľajovej MHD. Viedeň sa vy-
dala touto cestou už pred rokmi. Dnes 
dokončuje rekonštrukciu nových štvr
tí na  neuveriteľných 120 hektároch pri 
hlavnom nádraží. Vzniká tu park, byty 
a  pracovné príležitosti, a  to vo výbornej 
lokalite.

Zatiaľ čo sme v  Bratislave svedkami 
pomalého rozvoja hnutia „nie na mojom 
dvore“ „not in my backyard“ – NIMBY, 
vo svete pomaly, ale jednoznačne nastu
puje protireakcia YIMBY – „yes in my 
 backyard“ – ktorá, pre nás možno pre
kvapujúco, reprezentuje súhlasný postoj 
s tvorbou nových zahusťujúcich rozvojo
vých plánov a budúcej bytovej výstavby.

Čo je teda Yimby?
Už v  roku 2015 vyšiel článok „Národ 

Nimby: Čo stojí Ameriku, keď na  všet
ko hovoríme NIE,“ v  ktorom spisovateľ 
Christopher Helman popísal Nimbyiz
mus ako politický fenomén, ktorý navy

šuje náklady prakticky každému novému 
verejnému či súkromnému infraštruk
turálnemu projektu, od  vysokorýchlost
ných železníc počnúc až po rozširovanie 
ropovodu.

Dnes sme svedkami protipohybu, kto
rý sa objavil v  rôznych mestách predo
všetkým väčšinovo liberálne orientova
ných, kde ceny nehnuteľností sú najvyššie 
a sentiment „k nerozvíjaniu sa“ je najsil
nejší. Tieto skupiny priniesli ekonomic
ké argumenty a  tvrdia, že zdravý rozum 
hovorí, že keď mestská populácia rastie 
rýchlo, musí rásť aj bytový fond. Len tak 
dosiahneme stabilizáciu cien pre všetky 
kategórie trhu. Yimbys podporujú rast 
novej bytovej výstavby – a volajú po zme
nách v územnom plánovaní.

Hnutie Yimby dosiahlo v  Spojených 
štátoch ďalšej úrovne, keď sa spojilo – 
spolu s  niektorými rovnako zmýšľajú
cimi jednotlivcami a  minulý rok uspo
riadalo tzv. „nekonferenciu“ v  Boulder. 
Zišlo sa asi 150 aktivistov, architektov, 
projektantov, novinárov, ktorí prezen
tovali všeličo možné od  politických 
posolstiev až k  rozvojovým stratégiám. 
Najzaujímavejšie na  celej konferencii 
bolo, že prevažovali ľudia, ktorí sa pova
žujú za  progresivistov. Mýlil sa ten, kto 
čakal, že pôjde o  stretnutie realitných 
odborníkov, ktorí chcú diskutovať o de
regulačných stratégiách. Išlo skôr o ľudí 
z veľkej časti vo veku od 20 a 30 rokov, 
ktorí prichádzali z  progresívnych miest 
a  ktorí stelesňujú vyznávačov moder
ného liberalizmu, či už vzhľadom alebo 
cítením. Ich výzvy na zahusťovanie boli 
vedené túžbou po  dobrom urbanizme, 
ekológii a sociálnej spravodlivosti, keď
že striktné vymedzenia využitia pôdy 
vytláča chudobných ľudí z miest.

Je ťažké dnes hovoriť o sile hnutia Yim
by a jeho cieľoch. Ak by malo rásť tak vý
znamne ako hnutie Nimby, muselo by ich 
byť počuť na  verejných zhromaždeniach 
po  celej Amerike. Ale aj keby Yimbys 
ostali lokálnou silou v najväčších liberál
nych mestách USA, predstavujú zaujíma-
vú možnosť vzájomného porovnávania. 
Ľudia, ktorí sú v Nimbys, sú často starší, 
majú svoje domovy, rodiny a stabilné pra
covné miesta. Pre nich väčšia hustota nie 
je pozitívnou kultúrnou funkciou, ale nie
čo, čo prinesie so sebou horšiu dopravu, 
zločin, chaos a zníži hodnotu ich nehnu
teľností. Konferencia Yimby naznačila, 
že na druhej strane stoja ľudia, prevažne 
mladší – vysokoškoláci, mladí profesio
náli, umelci, noví prisťahovalci – ktorí si 
nechcú kupovať nehnuteľnosť do  vlast
níctva, ale prenajímať za prijateľnú cenu 
a  možno ani nepotrebujú mať stabilnú 
kariéru. Ale čo je dôležitejšie, uspokoje
ná by bola ich finančná sebestačnosť, a to 
nižším nájomným a  vytváranie nových 
pracovných miest. Samozrejme, akokoľ

vek čudne to vyzerá, diskusia Nimby ver-
zus Yimby nás posúva do  generačného 
sporu, kedy na jednej strane stoja pôvod
ní vlastníci a  prenajímatelia, ktorí zís
kavajú na  vysokom nájomnom, pričom 
druhá skupina boja proti protekcionizmu 
ich poškodzuje.

Scott Beyer z  týždenníka Forbes upo
zorňuje na  inú perspektívu súvisiacu 
s  možnosťami oživenia regiónov práve 
prostredníctvom urbánnych Nimbys. Vy
chádzajúc z  príkladov z  celého sveta po
ukazuje na  to, že protesty Nimby, aj keď 
vždy vychádzajú z miestneho záujmu kon
krétnej komunity, často vedú k širším poli
tickým, sociálnym a technologickým zme
nám. Uvádza príklady z Európy, Severnej 
Ameriky a Ázie, kde bez ohľadu na politic
ké prostredie môžu hnutia Nimby zohrá
vať pozitívnu a proaktívnu úlohu pri pri
nášaní inovatívnych riešení miestnych aj 
nadnárodných envi  
ronmentálnych pro 
blémov. Okrem toho 
tieto riešenia slúžia  
ako modely pre ko 
munity a krajiny po  
celom svete. Opiera 
sa o  knihu z  roku 
2015 Nimby Is Beau  
tiful: Cases of Lo-
cal Activism and  
environmental In-
novation around 
the World.

Na záver sa po
delím o  milú skúsenosť 
pri aktívnej službe v komunálnej politike. 
Angažovaní občania Ružinova ma požia
dali o vstup do ich nekonečných rokovaní 
s lokálnym developerom. Po mojom kon
senzuálnom úvode o  nutnosti zastaviť 
územný rozvoj Bratislavy, ma po stretnu
tí požiadal developer o negociáciu sporu 
s občanmi.

Celá záležitosť ilustruje, ako ďaleko 
sme od  koncepčných diskusií o  dlho
dobom rozvoji mesta a absolútne zlyhá
vajúcom magistráte či reprezentantov 
mestských častí, ktorí by takúto diskusiu 
so všetkými zainteresovanými mali ini
ciovať a moderovať.

Je zrejmé, že nič nie je čierne alebo 
biele. Avšak zasadenie bratislavských pe
tícií proti neregulovanej developerskej 
činnosti do  svetového kontextu by nám 
umožnilo na začiatok aspoň začať uvažo
vať v komplexnosti o našom hlase anga
žovaného občana. A možno aj o nových 
perspektívach a  možnostiach v  oblasti 
plánovania rozvoja mesta a celého brati
slavského regiónu.

Lucia Štasselová
poslankyňa zastupiteľstva  

hlavného mesta,
kandidátka na poslankyňu BSK

www.luciastasselova.sk
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Predstavte si, že 
vlastníte budovu a pri 
ľahlý pozemok. Obo
je má v  dlhodobom 
nájme vlastník sused
ného pozemku. Ča
som nájomca prejaví 
záujem odkúpiť celý 

váš pozemok za  cenu určenú znalcom. 
O ponuke nemáte problém uvažovať, roz
hodujúca bude ponúknutá cena. Lokalita 
je zaujímavá, budovu si chcete ponechať. 
Vaša otázka znie: „Ak susedovi predám 
celý pozemok, nebudem nakoniec musieť 
kvôli obmedzenému prístupu predať pod 
cenu aj budovu?“ Nechcete rozhodovať 
sám, idete sa poradiť. Pravdepodobne sa 
rozhodnete predať iba tú časť pozemku, 
ktorú nepotrebujete, a  to za  cenu, ktorú 
si určíte.

Prečo uvedená úvaha?
V apríli t. r. som zistila, že Komisia ži

votného prostredia, výstavby, územného 
plánovania a  dopravy (KŽPVUPaD) má 
26. apríla prerokovať Návrh na  predaj 
pozemkov parc. č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 
48, 49 a 50 v k. ú. Rača na ulici Pri vino
hradoch. Ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. Ide o  pozemky v  bezprostrednej 
blízkosti Katolíckeho kultúrneho domu 
(KKD) so vstupom z  Detvianskej ulice. 
Spolu s  budovou ich má v  dlhodobom 
nájme Villa Vino Rača, a. s., a sú súčasťou 
hospodárskeho dvora pri budove bývalé
ho JRD ZČSSP, resp. PPD Rača a  druž
stevného domu Račan.

V čom je problém?
V  tom, že predaj pozemkov podľa 

predloženého návrhu zamedzí prístup 
ku KKD (bývalé kino Nádej) zo zadnej 
strany budovy. V  minulosti tam boli 
bezpečnostné východy pre návštevníkov 
a  vstupy pre technickoprevádzkové za
bezpečenie budovy. Neviem, aké je súčas
né dispozičné riešenie budovy KKD, no 
som presvedčená, že mať plnohodnotný 
prístup k vlastnej nehnuteľnosti je v záuj
me každého vlastníka, resp. osoby zodpo
vednej za nakladanie s majetkom. A platí 
to aj pre KKD.

Na komisii ŽPVUPaD
S úmyslom predložiť svoje pripomien

ky som požiadala o  možnosť vystúpiť 
na  zasadnutí Komisie ŽPVUPaD dňa 
26.4.2017, keďže občan môže vystúpiť iba 
v  prípade, že jeho vystúpenie odsúhlasia 
členovia komisie. Po  hodine čakania mi 
súhlas s vystúpením komisia udelila. Ná-
vrh na predaj pozemkov uviedol Ing. Si
sák. Vystriedal ho starosta Mgr.  Pilinský 
a  začal pripomienkovať jeho úradom 
pripravený návrh. Nakoľko pripomienky 
starostu boli obsahovo totožné s  mojimi 
a  v  diskusii zaznela potreba vypracovať 
rozdeľovací geometrický plán (GP), úvaha 
neodpredať všetky pozemky a  iné odpo
rúčania, predniesla som iba požiadavku 
zachovať priamy prístup k  budove KKD 
zo zadnej strany. Poukázala som pri tom 
na  osobu záujemcu o  kúpu pozemkov 
a  na  jeho vzťah k  dodržiavaniu platných 
zákonov. Stručne: Villa Vino Rača, a. s. 

je povinnou osobou v  desaťročia sa vle
čúcom správnom konaní vo veci opráv
neného reštitučného nároku niektorých 
obyvateľov Rače na navrátenie vlastníctva 
k pozemkom. (Priebeh rokovania komisie 
je zachytený v zápisnici č. 03/2017.)

Niekde tu sa mohol text skončiť, keby...
V predvečer rokovania miestneho zastu

piteľstva (MZ) naplánovaného na 4. 7. 2017 
som sa dozvedela, že jedným z  bodov 
programu je o. i. schvaľovanie odpredaja 
predmetných pozemkov. Vo zverejnenom 
materiáli sa uvádza, že geometrický plán 
na  rozdelenie pozemkov bol vypraco
vaný, no GP ešte nebol do  registra „C“ 
zapísaný. Navrhovaným odpredajom po
zemku parc. č. 724/2 vo výmere 21 m2 
by mohlo dôjsť k obmedzeniu priameho 
prístupu k zadnej časti budovy KKD. Zis
tila som, že informácie uvádzané v pred
kladanom materiáli nie sú v súlade s in
formáciami zapísanými na  LV č. 1 k. ú. 
Rača. A predkladaný materiál neuvádzal 
ani informácie o rokovaní starostu p. Pi
linského s  majetkovoprávnym odborom 
Okresného úradu (OÚ). Keďže som sa 
na  rokovaní MZ nemohla zúčastniť, za
slala som svoje zistenia mailom p. staros
tovi aj niektorým poslancom MZ s pros
bou pozastaviť schvaľovací proces predaja 
predmetných pozemkov. Výsledok: na-
vrhnutý predaj pozemkov poslanci ne-
odsúhlasili. Zatiaľ. (Priebeh rokovania 
zastupiteľstva zachytáva zápisnica s uzne
sením č. 315  334 a záznam o hlasovaní.)

Po zastupiteľstve som sa obrátila na ma
jetkovoprávny odbor OÚ s otázkou, či sta
rosta MČ Rača v  súlade s  odporúčaním 
Komisie ŽPVUPaD s  okresným úradom 
rokoval o odkúpení pozemku reg. C parc. 
č. 728/1. Z písomného vyjadrenia OÚ vy
plýva, že také rokovania sa neuskutočnili, 
pretože ich starosta neinicioval.

Ako to je, pán starosta?
Vysvetliť rozpor medzi ústnym vyjad

rením p.  starostu na  komisii a  jeho ne
konaním vo veci odkúpenia uvedeného 
pozemku prislúcha p.  starostovi. Ako aj 
vysvetlenie, prečo ku dňu rokovania MZ 
4.7.2017 o  predaji pozemkov nebol vy-
daný predchádzajúci súhlas primátora 
k  prevodu vlastníctva predmetných po
zemkov. Čl. 80 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy taký sú
hlas vyžaduje.

Tento text bude mať ešte pokračovanie.
Ingrid Vanerková

predsedníčka pozemkového  
spoločenstva Urbár Rača

riaditeľka n. o. Humno

Predaj pozemkov pri Katolíckom kultúrnom dome
Prípad hodný osobitného zreteľa

Katolícky kultúrny dom
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 Prečo si sa rozhodol zbierať podpisy?
Som 11 rokov starostom u vašich suse

dov vo Vajnoroch. Mnohí ste mňa a moju 
robotu už zaregistrovali. Dal som vo Vaj
noroch dokopy dobrý tím, dlho nás trá
pilo, že sa u nás veci hýbu pomaly. Tro
chu sme do toho kopli, urobili kus dobrej 
práce, ľudia to oceňujú a najmä zažívajú 
na vlastnej koži zmeny k lepšiemu. Moji 
priatelia a známi, s ktorými som bojoval 
proti herniam v Bratislave a za lepšiu regi
onálnu dopravu okolo križovatky Tribla
vina, si všimli moju bojovnosť a  oslovili 
ma, či by sme podobný tím nevyskladali 
na  úrovni kraja. Povedali sme si, dobre, 
ale skúsime najskôr pozbierať podpisy. 
Tak zistíme, či je záujem o zmenu. Ak sa 
ľuďom naša bojovnosť zapáči, zabojujeme 
o ich hlas vo voľbách a potom za ochra
nu ich záujmov. Tí, čo ma poznajú, vedia, 
že bojovať viem tvrdohlavo, ale rovnako 
viem a chcem počúvať ľudí.
 Koho si prizval do tímu?

Bojovníkov, za  ktorých hovoria vý
sledky a charakter – mestskú poslankyňu 
Luciu Štasselovú, občianskeho aktivistu 
Mateja Vagača, cykloaktivistu Petra Kľuč-
ku, podnikateľa Petra Kremského, experta 
na životné prostredie Michala Drotována, 
vinohradníka Mariána Pavelku, herca 
Štefana Bučka, futbalistu a  vajnorského 
poslanca Mariána Zemana a ďalších.
 Čo všetko ich oslovilo na tvojej práci 

pre Vajnory?
Na  prvom mieste sú určite cyklotra

sy. Postavili sme už roky naprojektovanú 
cyklotrasu JuRaVa a pre dobrý výsledok 
spojili tri samosprávy – Svätý Jur, Raču 
a  Vajnory. Cyklotrasa má 28 kilometrov 
a bola postavená v roku 2014. Máme na
projektované pokračovanie do  Ivanky 

pri Dunaji a k Malému Dunaju. Postavili 
sme aj mestskú cyklotrasu Rendez ako 
prototyp jednosmernej cyklotrasy popri 
ceste, ktorou sa dostanete ľahko do práce. 
Ďalej sú to školy, do  ktorých je pre deti 
radosť chodiť, sám mám dcéru školáčku. 
Starším žiakom sme zrekonštruovali zá
kladnú školu, zateplili ju, vymenili okná 
a  strechu, vymaľovali triedy, zmoderni
zovali učebne a  obnovili kuchyňu aj je

dáleň, a to všetko bez EU fondov. V roku 
2010 sme postavili novú materskú školu 
pre 125 škôlkarov. Deťom, ale aj dospe
lákom sme postavili osvetlené a ohrade
né multifunkčné ihrisko s  doskočiskom 
a troma bežeckými dráhami. Návštevníci 
aj domáci oceňujú nový Park pod lipami. 
V roku 2014 tam pribudli lavičky, zastre
šené pódium, fitness cvičiská, zrenovova
li sme chodníky, pridali petangové a det
ské ihrisko. No a aby bol u nás čulý život, 
postavili sme nový dom kultúry tiež bez 
Eufondov, kde našiel svoj domov Vajnor
ský okrášľovací spolok, folklórny súbor, 
dychovka, skauti, seniori, a tiež knižnica 
a učebne pre žiakov umeleckej či jazyko
vej školy. Na dôvažok, opravujeme si sami 
výmole a chodníky a aj ich sami čistíme.
 Očividne si zapálený Vajnorák, tak 

prečo ťa trápi celý Bratislavský kraj?
Som Vajnorák, žijem tu s manželkou, 

vychovávame tu naše tri deti a  chcem, 
aby vo Vajnoroch vyrástli aj moje vnúčatá 
(vyzerá, že prvé bude na jeseň). Ale nedá 
sa hrať len na  vlastnom piesočku, všetci 
patríme do  bratislavskej metropoly, aj tí 
smerom na Malacky, Malé Karpaty, Pez
inok a  Senec. Mali by sme byť krásnym 
hlavným a fungujúcim príkladným kra
jom pre ostatné kraje Slovenska.
 Čo ťa spája a púta k Rači, Krasňanom 

a Východnému?
Moji starí rodičia pôvodom z Chorvát

skeho Grobu bývali ako železničiari 
na  Rendezi a  sú spomínaní aj v  knihe 
o Rendezi, neskôr postavili dom vo Vaj
noroch. Filipovičovci bývali v  tých ma
lých domčekoch pri železnici, kde dnes 
stoja vysoké domy – paneláky s potravi
nami, a ja som tam chodil z Vajnôr za mo
jím ujom Ferom, ktorý tam potom býval 
a mali tam krásnu veľkú hojdačku. Cho
dil som aj za krstnou, ktorá robila na toč
ni – otáčala lokomotívy vlakov a  dávala 
ich na  jednotlivé koľaje k  svojim súpra
vám. Dôverne teda poznám Rendez, ale 
aj Raču, kam som s babkou chodil z Vaj
nôr na trh predávať prebytky našej záhra

Rozhovor s Jánom Mrvom,  
starostom Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
a kandidátom na predsedu BSK
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dy. No a moje deti – syn Marek a dcéra 
Miška, keďže najbližšie gymnáziá máme 
v Rači, chodili na Hubeného – stále tam 
je aspoň tretina Vajnorákov, tak ako ke
dysi na  Čachtickej. Keďže som profesij
ne geodet, tak som mal roky geodetickú 
firmu na Peknej ceste, kde bola evidencia 
nehnuteľností, neskôr kataster. No a sám 
som žil jeden a pol roka na Barónke v naj
vyššom račianskom dome na  Úžinách 
a mal z 11. poschodia úplný prehľad nie
len o Rači, ale aj o širokom okolí.
 Čo by si chcel zmeniť a zlepšiť pre Ra-

čanov, Rendezákov a Krasňančanov?
Spolu s Mišom Drotovánom veľmi veľa. 

Chcel by som vám postaviť pokračova
nie cyklotrás, urobiť odstavné parkovisko 
pre autá, čo prichádzajú do mesta. Zlepšiť 
MHD zapojením vlakov do systému, ob
noviť 155ku, vláčik, čo by chodil z Vajnôr 
cez Rendez na Vinohrady. Oveľa častejšie 
by mali chodiť vlaky aj z  Pezinka. Chce
me zharmonizovať BIDku (Bratislavská 
Integrovaná Doprava) tak, aby nebol sú
beh vlakov a autobusov v rovnakom čase. 
Na to chcem urobiť zber dát od  jednotli
vých samospráv v kraji , aby sme vyhodno
tili potrebu využitia menších mikrobusov 
v hromadnej doprave, tak ako je to v Brne. 
Zároveň chcem presadiť využívanie špor
tových a školských areálov župy pre širokú 
verejnosť, vrátane nového športového cen
tra Na pántoch (aj s BMX dráhou).
 Aký máš názor na nekontrolovanú vý-

stavbu v Rači a ako ty riešiš develope-
rov vo Vajnoroch? Čo na nich platí?
Pre mňa je najdôležitejšia kvalita býva

nia ľudí v  kraji. Pri dnešnom stavebnom 
zákone a  územnom plánovaní to majú 
samosprávy ťažké, ale dá sa to, len to chce 
odvahu. Som starosta, ktorého developeri 
nemajú radi, lebo redukujem a regulujem 
výstavbu spolu s  našou stavebnou komi
siou, a to aj napriek často prehnaným po
žiadavkám developerov. Developeri chcú 
zarobiť veľmi veľa, ale územie to neznesie, 
a  tak ich spolu s  komisiou presvedčím 
na  základe zákonov a  možností mestskej 
časti a  jej dopravnej infraštruktúry a  ob
čianskej vybavenosti, že ich stavba bude 
3x menšia ako chceli, alebo nebude vôbec. 
A oni po chvíli váhania súhlasia aj s tým, 
keď nemajú na  výber. Zákony nám to aj 
dnes dovoľujú robiť – napríklad cestný zá
kon. Cez ne si vieme vydobyť podmienky 
mestskej časti, aby výstavba bola na  pro
spech aj existujúcej zástavby aj ich projek
tu. Je dôležité, aby starosta a komisia boli 
pre developera silní partneri a nie slúžky.
 Doteraz si žil i  pracoval na  rôznych 

miestach v bratislavskom kraji.
V tomto kraji som sa narodil, vo Vaj

noroch, odkiaľ mám starých rodičov. 
Potom pred školou som žil krátko v Kar
lovke a  v  Dúbravke a  základnú školu 
a  gymnázium som vychodil v  Petržalke, 
kde som hral viac ako desaťročie aj fut

bal za Matadorku. Preto poznám dôverne 
všetky štadióny v  Bratislave a  okolí a  je 
mi smutno za  tými cca 42 futbalovými 
ihriskami, čo sa už zastavali. Za babkami 
som chodil na  Devín a  do  Vajnôr. Moja 
obľúbená triedna učiteľka, dejepisárka 
zo základnej školy, je dokonca v mojom 
tíme a  ona ma naučila láske k  histórií. 
Chcel som byť archeológ, ale nakoniec 
som na STU študoval za geodeta a ako ze
memerač som sa dlhé roky úspešne živil 
a  pobehal som krížom krážom mesto aj 
celý kraj. Moja manželka je tiež geodetka, 
pôvodom z Dúbravky, kde som s ňou aj 
žil a svadbu sme mali v Modrom kostolí
ku v centre mesta.
 Kraj má však silné slovo aj v  sociál-

nych službách a v strednom školstve.
Áno, keď to Vajnory potrebovali, po

stavili sme novú škôlku a „kulturák“, a to 
bez EU fondov. Je, žiaľ, realitou, že aj náš 
kraj starne, preto potrebuje viac menších 
domovov sociálnych služieb. Naši se
niori si celý život platili dane a  zaslúžia 
si adekvátne služby tam, kde už rodina 
a  najbližší nestačia. Spolu s  tímom sme 
videli zastaranosť a  nedôstojnosť domo
vov sociálnych služieb, preto postavíme 
nové a  zrekonštruujeme tie existujúce. 
Postavíme aj špeciálne zdravotné zaria
denia pre postihnutých. Čo sa týka škôl, 
s tímom zaberieme tak, aby stredné školy 
v našom kraji boli prepojené s trhom prá
ce, viac reagovali na to, čo potrebuje a aby 
študenti už počas stredoškolského štúdia 
získali prax vo svojom odbore.
 Viem, že sa pri zbieraní podpisov ľudí 

v  ankete pýtate, čo by sa podľa nich 
malo zmeniť v našom kraji. Určite však 
s tímom už máte základnú predstavu, 
za čo by ste radi v kraji zabojovali.
Áno, veľa sa o  tom zhovárame a  ľu

dia nám to zatiaľ schvaľujú. Na  prvom 
mieste je to plynulá doprava, ktorá nám 
prinesie viac voľného času. Prečo by sme 
ním mali mrhať v hodinových kolónach 
a zápchach? Počuli ste o pálffyovskej le
gende so zlomeným kolesom, ktoré je 
v  erbe BSK? Akoby zakliala dopravu 

v našom kraji. Stačilo. Odkliatie chce vy
trvalého župana. Prekopeme Bratislavskú 
integrovanú dopravu, zharmonizujeme 
vlakové a  autobusové spojenia. Musí sa 
začať spolupráca s  mestom na  zlepše
ní dopravy. Nedá sa to riešiť oddelene. 
V  blízkosti konečných zastávok MHD 
postavíme záchytné parkoviská, električ
kové trate, tie v spolupráci s mestom pre
dĺžime na okraje mesta. Prímestské vlaky 
musia premávať častejšie a  autobusovú 
dopravu – mikrobusy – napojíme na vla
kové spoje.
 Ale o tebe sa najviac hovorí ako o bu-

dovateľovi cyklotrás.
Áno, preto mám v tíme Petra Kľučku, 

národného koordinátora cyklodopravy. 
Chceme, aby sme v  kraji mali sieť cyk
lotrás ako vo vyspelej Európe. Je ich stále 
viac, no treba ich prepojiť. Chceme, aby 
cyklotrasy začal projektovať, stavať, udr
žiavať a  vyznačovať kraj. Prečo by sme 
mali závidieť susedným krajinám a nadá
vať na tie naše neprepojené trasy a mizer
né úseky? Vieme to robiť v okolí Vajnôr 
a budeme to robiť aj na kraji.
 Na záver stručne a jasne: prečo by Ra-

čania mali voliť za župana práve Jána 
Mrvu?
Ako jediný kandidát reálne riešim 

dopravu a  jediný na  to mám aj tím ľudí 
a komplex opatrení, ktorými to dokážem 
zmeniť: od  väčšieho využitia železničnej 
dopravy a  predĺženia električiek, cez vy
budovanie záchytných parkovísk, kolek
torov, štvrtého pruhu seneckej diaľnice 
a  pezinského obchvatu, až po  rozšírenie 
siete cyklotrás ako ciest do roboty v meste 
i v regióne. V tíme mám aj ľudí, čo riešia 
stredné školstvo a  seniordomy. Račania 
ma poznajú a vedia, že spolu dobre spolu
nažívame nielen kvôli cyklotrase JURAVA. 
Okrem toho sa spolieham na račianskeho 
poslanca a  kandidáta na  poslanca BSK 
Miša Drotována. Ten detailne pozná prob
lémy Rače, Krasňan a  Rendezu a  takto 
spolu vieme Rači pomôcť najviac.

Pýtali sa Michal Drotován, kandidát 
na poslanca BSK, a Miro Ščibrany
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Nemecký kultúrny 
dom – naša pýcha, 
budova, ktorej foto
grafia nesmie chýbať 
na  žiadnych propa
gačných materiáloch 
o  Rači. Zvonka opra
vená, s  krásnou stre

chou, fasádou. Vo vnútri zrekonštruovaná 
fotogenická sála. Vymaľovaná Červená li
sovňa, konečne s privedeným osvetlením. 
A  to je všetko. Ostatné priestory akoby 
boli od macochy. Jeden by čakal, že i keď 
pomaly, ale každým rokom sa niečo opra
ví. Ako doma. Nie je hanbou, že nemáme 
na to, aby sme budovu zrenovovali naraz. 
Ale hanbou je, že doteraz nie je určená 
jasná vízia jej celkového využitia, nejaký 
plán... vlastné investície? Prenájom? Tre
ba sa tomu venovať. Ale kto? Oddelenie 
správy majetku? Prednostka? Starosta? 
Poslanci?

V  roku 2011 nám starosta Pilinský 
predstavil svoju megalomanskú víziu 
výstavby amfiteátra. Jeho predpoklada
ná investícia bola viac ako 1 milión Eur. 
Predstavoval si – a možno tomu aj veril, 
že jednu tretinu zaplatí Hlavné mesto, 
druhú Bratislavský samosprávny kraj a tú 
poslednú tretinu sme mali zvládnuť vlast
nou investíciou.

Priznám sa, predstava, že by sme mali 
ísť do takejto investície, sa mi od začiatku 
nepozdávala a privítala som, keď sa od nej 
upustilo. Dúfala som, že keď sa starosta cí
til na to, že by sme boli schopní zafinanco
vať tretinu z viac než miliónovej investície, 
že takéto peniaze môžeme použiť na ďalšiu 
rekonštrukciu NKD. Tu však bola snaha 
zbaviť sa investície do NKD a niekomu ho 
prenajať. Otočilo sa tam veľmi veľa ,,ču
milov“, ale každého odradili predpokla
dané nemalé investície do majetku, ktorý 
by mali len v nájme.

V  tom istom čase sa zmobilizovalo 
niekoľko sto obyvateľov Rače a  podpí
salo sa pod petíciu, v ktorej sa jasne vy
jadrili proti zámeru NKD predať alebo 
prenajať. Ako dôvod uviedli, že NKD bol 
postavený obyvateľmi Rače, a preto patrí 
Račanom a má zostať v správe MČ. Jeden 
by čakal, že na základe týchto udalostí sa 
MČ dohodne na  konkrétnom zámere 
a  postupne ho bude realizovať. Ale bu
dova 6 rokov nevidela vyššie investície, 
na jej dokončovanie sa akosi v rozpočte 
nikdy nemyslí. Za posledných 6 rokov sa 
vymaľovala Červená lisovňa, zaviedlo sa 
do nej osvetlenie, vybrúsila a nalakovala 
sa drevená podlaha v  sále NKD (pred
tým elegantná tmavá podlaha sa zmenila 
na bledú a pôsobí ako podlaha v sokol
skej telocvični) a opravovala sa kanalizá
cia z dôvodu jej neustáleho upchávania.

Buďme realisti, v  súčasnosti je ťažké 
predstaviť si, ako by mala celá budova 
NKD fungovať absolútne bez prenájmov. 
Treba však rozlišovať prenájmy krátko
dobé a dlhodobé. V rámci krátkodobých 
prenájmov sa prenajíma spoločenská 
sála, dala by sa aj Červená lisovňa. Spo
ločenskej sále chýba funkčné zázemie, pri 
konaní spoločenských podujatí sa musí 
externe vybavovať caterig. A  aj caterin
gové spoločnosti majú problém sa niekde 
„upratať“. Červená lisovňa nemá prístup 
k  toaletám, návštevníci musia použiť to
alety pri sále v NKD. Pri väčších poduja
tiach tu prichádza ku kolíziám.

Vyhlásiť verejnú súťaž na  prenájom 
bývalej vinárne „U  kmotrov“, ale s  tým, 
že MČ by sa vlastnými prostriedkami po
dieľala na jej rekonštrukcii, by NKD po
mohlo. Priestor s vyspravenými stenami, 
podlahami a vybudovanými toaletami by 
sa určite prenajal ľahšie ako priestor v pô
vodnom stave, teda v horšom ako v pô
vodnom...

Funkčná reštaurácia alebo vináreň by 
sa stala srdcom NKD, ktoré by pumpo
valo do  ostatných priestorov život. Klu
bovne miestnych spoločenských organi
zácií, knižnica, tanečná sála... V projekte 
sa rátalo s prepojením reštauračnej časti 
so spoločenskou sálou v priestore foyera. 
Doteraz tieto priestory oddeľuje len sad
rokartónová stena, za  ktorou sú základy 
tak chýbajúcich toaliet.

Celá budova NKD je podpivničená. 
Pivnice sú unikátne, ale prázdne. Nevy
užité. Bolo veľa plánov, nápadov... ale len 
v rovine – KEBY...

Až prišiel jeden konkrétny. Prenajať 
jednu z pivníc na uskladnenie vína. Po

viete si super, konečne. Prvá lastovička. 
Nemám nič proti zámeru uskladňovať 
v  pivnici NKD víno, napokon, na  tento 
účel bola pivnica postavená. Ale to, čo 
nasledovalo, nie je v  poriadku. Zámer 
prenajať pivničné priestory predložil po
slanec a bývalý vicestarosta našej MČ ako 
prípad hodný osobitého zreteľa. Zastupi
teľstvo mu priestory prenajalo na neuve
riteľných 20 rokov, podotýkam, že žiadal 
na  30. Nie je to u  nás v  poriadku, aby 
sme na takú dlhú dobu prenajali priestor, 
ktorého funkčné využitie ako celku nám 
ešte nie je známe, súkromnej firme. Keby 
sa pivnice prenajali Račianskemu vino
hradníckemu spolku, bolo by to z môjho 
pohľadu v poriadku. Ale aby si osobitný 
zreteľ v  tomto prípade uplatňovala súk
romná firma v poriadku nie je.

Čo ďalej s NKD? Na  stavebnej komi
sii i  počas rokovania posledného Miest
neho zastupiteľstva som navrhla, aby 
sa do  NKD presťahoval Miestny úrad 
z Kubačovej ulice. Budova MÚ na Kuba
čovej ulici už dávno nespĺňa požiadavky 
doby na účel, ktorý momentálne zastáva. 
Navyše je nutná jej celková rekonštruk
cia. Počas rekonštrukcie by sa mal úrad 
presťahovať niekam do podnájmu, čo sú 
ďalšie zbytočne vyhodené peniaze. Ako 
pozitíva umiestnenia úradu v NKD som 
uviedla nasledovné: vlastné parkovis
ko, ľahká dostupnosť pre obyvateľov aj 
z okrajových častí mestskej časti električ
kou i  autobusom, po  prebudovaní mož
nosť využívania lisovne aj ako sobášnej 
siene. A nemenej dôležitý fakt, že hrubá 
stavba je hotová a naša.

Čo myslíte Račania, je to až taký ne
zmysel?

Monika Luknárová
poslankyňa MČ Bratislava Rača
kandidátka na poslankyňu BSK

Pýcha na ulici a h...o v truhlici...

Nemecký kultúrny dom
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Mapa MČ Bratislava-Rača s vyznačenými pamiatkami
z knihy Ľudovít Havlovič: Rača • Z dejín a pamiatok

kostol významná, historická budova kaplnka kríž socha pomník, pamätník pomník na cintoríne
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1  Alstrova ulica – evanjelický kostol 
a. v. z roku 1835, veža z roku 1905

2  Stupavská ulica – kríž z roku 1816  
Pri Lajprúne

3  Alstrova ulica – barónsky dom 
s erbom Néveryovcov

4  Alstrova ulica – farský Kostol 
sv. Filipa a Jakuba zo začiatku 
14. storočia, kríž z roku 1800,  
socha sv. Jána Nepomuckého 
zo začiatku 18. storočia, fara z roku 
1342

5  Alstrova 153  – bývalá kúria 
a do roku 1945 evanjelická 
nemecká škola

6  Alstrova 171  – bývalá Zichyho 
kúria, Katolícka budova a bývalá 
obecná škola

7  Námestie Andreja Hlinku  – 
Obecný dom s Račianskou izbou, 
meštianske domy, hostinec U troch 
zajacov, na začiatku Detvianskej 
ulice Katolícky kultúrny dom 
a Družstevný dom Račan 

8  Ulica Pri vinohradoch – bývalý 
vodný mlyn, bývalý dom 
židovského rabína

9  Ulica Pri vinohradoch – bývalá 
Mizerácka vila, socha sv. Floriána

10  Ulica Pri vinohradoch – Kaplnka 
sv. Anny zo začiatku 18. storočia

11  Púchovská cesta – výstupný kríž 
Pri pastierni z roku 1908, pôvodný 
z roku 1850

12  Detvianska ulica – Pomník padlým 
vo vojnách v Parku J. M. Hurbana, 
postavený v roku 1928

13  Detvianska ulica – cintorín – 
Kostol Panny Márie Pomocnice 
kresťanov z roku 1937, hlavný kríž 
zo začiatku 18. storočia, pomníky 
– M. Alstra, J. Gotčára a barónske, 
V. Rudroffa a Lurdská kaplnka

14  Detvianska ulica – bývalý hasičský 
dom, starý poštový úrad do roku 
1956, bývalý hostinec Raj, bývalý 
vodný mlyn

15  Barónka – Nemecký kultúrny dom 
z roku 1943

16  Žitná ulica, Hybešova ulica – 
vstupný kríž Pod Rinzlami z roku 
1878, pôvodný z roku 1850

17  Račianska ulica č. 188 – Pomník 
oslobodenia v tvare míľnika

18  Pekná cesta – Katedrála  
sv. Šebastiána

Evanjelický kostol s vežou na Alstrovej ulici 

1

Drevený kríž Pri Lajprúne Dom číslo 94 – barónsky dom

Farský Kostol sv. Filipa a Jakuba na Alstrovej ulici

2

4

3
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Námestie Andreja Hlinku, meštianske domy Bývalý obecný hostinec U troch zajacov

Družstevný dom Račan

Alstrova 153  – bývalá kúria a do roku 1945 evanjelická nemecká škola Alstrova 171 – bývalá Zichyho kúria, Katolícka budova  
a bývalá obecná škola

Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku 

Pomník Andreja Hlinku Socha sv. Floriána na ulici Pri vinohradoch Kaplnka sv. Anny
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Rodinný dom na Detvianskej ulici 7,  
do roku 1956 tam bola račianska pošta

Hasičský dom a Pamätná izba SVV 

Barónka – Nemecký kultúrny dom

Kamenný kríž Pod Rinzlami z roku 1878 Katedrála svätého Šebastiána

Pomník padlým v prvej a druhej svetovej vojne Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov na cintoríne
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Milí spoluobčania, 
ďalšou knihou bola 
publikácia „Rača“, s pod 
titulom 1245, vydaná 
v roku 1997 pod vede
ním Vladimíra Ivani
ča Miestnym úradom 
v  Rači k  oslave 750

teho výročia od  prvej písomnej zmienky 
o  Rači. Autori výstiž
ne prepojili minulosť 
s prítomnosťou na fo
tografiách a  rozšírili 
uhol pohľadu o  kapi
toly z dejín, napríklad 
o  Farskú kroniku. 
Z doslovu knihy vybe
rám: „Túto publikáciu 
sme napísali pre všet
kých. Pre jedných, aby 
si oživili spomienky, 
či dozvedeli sa niečo 
nové, čo doposiaľ ne
vedeli, pre iných, aby 
sa im stala Rača blízka, ba celkom blízka.“

V rovnakom duchu je veľmi význam
ným dielom publikačná aj dokumentačná 
činnosť pána Ľudovíta Havloviča a  jeho 
kniha „RAČA – Z dejín a pamiatok obce“, 
vydaná s  podporou Miestneho úradu 
v Rači v roku 2002 vo Vydavateľstve FB, 
Bratislava. V nej pán Havlovič chronolo
gicky mapuje našu históriu, názov obce, 
jej symboly, historické a pamiatkové ob
jekty aj vývoj obce spojený s vinohradníc
kym životom, tradíciami a spolkami. Jeho 
texty s  mnohými podrobnosťami, doku
mentmi prinášajú pútavou formou reálie 
doby v nadväznosti na významné dianie 
v krajine a sú doplnené vzácnou historic
kou fotografickou dokumentáciou. S po
tešením Vás oboznamujem, že v  týchto 
dňoch vychádza druhé, rozšírené vydanie 
tejto knihy vlastným nákladom pani Má
rie Havlovičovej, manželky autora.

Pán Havlovič s  uvedomelými rodák
mi tiež znovu zrealizoval myšlienku 
založenia Račianskej izby v  Rači, ktorá 
sa do  siete múzeí zaradila v  roku 2001 
a  slúži doteraz. Jej expozícia so svojimi 
predmetmi a rozložením prešla postup
nými úpravami a v súčasnosti predstavu
je zaujímavú expozíciu s viacerými zapl
nenými vitrínami a  panelmi, ale nedá 
sa rozšíriť, muzeálna činnosť sa nerobí, 
nezachraňuje sa naše kultúrne dedič

stvo. Navyše nie je voľne prístupná ako 
iné múzeá.

V rámci hľadania vhodného a účelo
vého riešenia aj s  predstaviteľmi mest
skej časti Rača v roku 2012 pán Havlovič 
a  pár priateľov vypracovali návrh ciele
ného rozvoja expozície a  jej rozšírenie 
činností premiestnením do  Koloničo
vej kúrie. Navrhovaný projekt mapo

val súčasný stav a  zostavil 17. bodový 
program rozdelený do  dvoch etáp re
alizácie. Návrh bol podporený poslan
cami Miestneho zastupiteľstva v  Rači 
a bol predstavený v Račianskom výbere 
č. 10/2012. Prvá etapa realizácie sa mala 
uskutočniť v  roku 2013 presťahovaním 
múzea a jeho uvedením do opätovnej, už 
rozšírenej prevádzky s galériou. V súhr
ne tu zaznelo: „Zriadením Račianskeho 
múzea so štatútom oblastného, prípadne 

regionálneho múzea a  jeho zaradením 
do siete múzeí Slovenska sa Rača v sta
rostlivosti o svoje kultúrne dedičstvo po
sunie na úroveň, na ktorej sa už dávnej
šie so svojimi muzeálnymi zariadeniami 
nachádzajú susedné mestečká Svätý Jur 
a  Pezinok.“ Prešiel ďalší rok, v  ktorom 
zriadenie Račianskeho múzea poslan
ci Miestneho zastupiteľstva v  Rači opäť 

podporili a schválili ce 
lý navrhovaný rozpočet 
6 000 eur, ale k realizá
cii sme sa nedopraco
vali.

Pre záchranu kultúr
neho dedičstva potrebu
jeme zanietenú, uvedo
melú spoločnosť, ktorá 
si je vedomá kultúrnych 
hodnôt aj v kuse starého 
hrdzavého železa, na
koľko môže dokumen
tovať, a  doplniť dávnu 
históriu. Napríklad iný 

typ vinohradníckeho nástroja, predmetu, 
aký nepoznáme.

V reálnom živote význam kultúrneho 
dedičstva je široký, predstavuje podstatu 
našej existencie, je základom pre pocho
penie, akú cestu sme urazili, kde sa na
chádzame a  akým smerom by sme mali 
ísť, aby sme si ho nezničili! Je nesporné, 
že nám minulosť mizne pred očami. Čo 
kedysi bolo bežne v  domácnostiach, 
na povalách už nie je. Dokumenty, foto
grafie a  iné predmety príbuzných mno
hým nič nehovoria. Že sú za nimi osudy 
ľudí, životné príbehy, z ktorých by sme sa 
mohli poučiť všetci, chápe každý vníma
vý človek, ktorý si ich váži, a preto si ich 
aj ochraňuje. Lenže sú situácie, kedy niet 
dedičov, čo by ich uchraňovali pre ďalšie 
generácie, niet priestoru na  ich uloženie 
a  pod. Mnohé jednotlivosti vydajú svo
ju hodnotu až v celku s inými, a práve aj 
na tieto účely budujeme muzeálne zbier
ky, odborne ich spracovávame, aby sme 
ich napokon mohli predstaviť verejnosti 
v  celej ich kráse. Muzeálna činnosť svo
jou starostlivosťou o predmety minulos
ti predstavuje stupeň vyspelosti národa 
v porovnaní s  inými národmi, vedie ná
rod k vyššej kultúrnej úrovni a k uvedo
melej mládeži, a preto je nenahraditeľná.

Aleš Šilberský
obyvateľ Rače

O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti
(dokončenie z predchádzajúceho čísla 2/2016)


