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proces, právo
Od dávna ľudia vedia, že pôda je prvotnou podmienkou ich činnosti a existencie,
zdrojom ich bohatstva. Záujmy a vzťahy
ľudí k pôde sú rôznorodé a preto ich regulácia je veľmi významná.
V čase pričlenenia Rače do obce Bratislava, súkromný majetok patril všetkým
a pôvodný dedinský charakter Rače začala vytláčať sídlisková výstavba v území
pôvodných vinohradov a pasienkov. Následná etapa budovania sídliskovej výstavby začala v druhej dekáde 21. storočia.
Pamätníkom tohto obdobia pre všetkých
obyvateľov Rače určite ostane výsledné
stvárnenie projektu „RNR – bývanie pri
parku“. Iná doba iný prístup. Netransparentné konanie počnúc predajom obecných pozemkov cez povoľovanie výstavby,
realizácia nie v súlade s prvotným architektonickým stvárnením územia až po samotnú kolaudáciu. O dôvod viac na zvýšenie pozornosti občanov ako vlastníkov
obecného majetku a na kontrolu nositeľov
verejného záujmu. Od vlastníctva pôdy
k vypracovaniu plánu je dlhý proces. Pri
plánovaní výstavby je dôležité poznanie
urbanistického vývoja – regulačného nástroja pri pomoci zachovania genia loci
obzvlášť v centrálnej časti územia. Územ-

ný plán hl. m. SR Bratislava podporuje
priority pre rozvoj Bratislavy, medzi ktoré patrí i dobudovanie centier mestských
častí. Jedným z pilierov, ktorým môže MČ
ovplyvniť rozvoj a dobudovanie centra pôvodnej Rače je vlastníctvo pozemkov.
Vlastníctvo ako také je závislé od správnej evidencie. V katastrálnom území Rača
bol schválený projekt ROEP. S chybami, náprava je komplikovaná a pomalá. Pre účely
poľnohospodárskej výroby boli v minulosti
realizované i pozemkové úpravy. Realizovali sa medzi prvými na Slovensku. Ich
chybný zápis robí problémy i v súčasnosti. Pozemkové úpravy, územný plán, zápis
vlastníctva – to sú procesy, ktoré by mali byť
pevným základom pre ďalší rozvoj.
25 rokov – samostatnosť a bilancovanie.
Téma vlastníctva nehnuteľností – pôdy sa
celé roky tiahne ako celospoločenský problém desaťročia trvajúcich reštitučných konaní a nedodržiavanie platných zákonov.
Inak to nie je ani v Rači. Dediči po pôvodných vlastníkoch stále čakajú, že dôjde ku
navráteniu vlastníctva k pozemkom. Týka
sa to i lesov, keď ešte v r. 1993 došlo ku chybe v zápise do operátu katastra.
Ingrid Vanerková
riaditeľka Humno n. o.

Rozhovor s Ingrid Vanerkovou
▷ 2
Katolícky kultúrny dom
– kino Nádej
▷ 4
Starosta Pilinský obsluhuje
ďalšieho klienta
▷ 5
... pri kine Nádej developerský
projekt?
▷ 5
Rínok Rača – pripomienky
a stanovisko
▷ 6
Rozhovor s Miladou Dobrotkovou ▷ 8
Rozhovor s Marianou Gaálovou
▷ 9
Strana zelených s.r.o. v likvidácii
▷ 10
Dvaja noví poslanci BSK...
▷ 11
Alexander Marčan: Zrkadlo
▷ 11
... prečo participatívny rozpočet
▷ 12
Dôvod, ktorému konečne rozumiem ▷ 12
Urbár Rača – Aj my sme les!
▷ 13
Významné výročia v roku 2018
▷ 14
Ty sa tu bavíš a my nemáme Alinky! ▷ 16
Vážení čitatelia a priatelia Rače,
odporúčame Vám do pozornosti výber z najnovších článkov uverejnených
na občianskom portáli račan.sk, na ktorý môžete prispievať vlastnými článkami aj vy.

OZNAM

V noci z 30. na 31. januára niekto
krutým spôsobom zabil 8-ročného kocúra Laurela, miláčika obyvateľov Žarnovickej ulice. Prosíme o akékoľvek informácie, ktoré pomôžu objasniť príčiny
a odhaliť páchateľa/páchateľov tohto
brutálneho činu. Informácie hláste prosím polícii, alebo vo vlasovom a kozmetickom štúdiu Marika na Žarnovickej 3.
Cez OZ MačkySOS prebieha zbierka na
odmenu pre osobu, ktorej svedectvo pomôže odhaliť páchateľa.

Viac článkov
a informácií
nájdete na
www.racan.sk
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Ochranár Huba a lesník Mičovský vedeli nájsť spoločnú reč
Ingrid Vanerková,
rod. Takáčová
Narodila sa v roku
1964 v Rači a dodnes tu
žije. Pracuje ako SZČO
v oblasti poradenstva. Navštevovala MŠ
na Kirovovej (dnes Alstrova); ZDŠ Čachtická v Rači; Gymnázium
Hubeného v Krasňanoch. Popri zamestnaní v Zdravoprojekte Bratislava vyštudovala
stavebnú fakultu SVŠT, odbor Ekonomika
a riadenie stavebníctva. V rokoch 2011 až
2014 pracovala v stavebnej komisii miestneho zastupiteľstva v Rači ako členka-neposlankyňa. V roku 2012 sa na kandidátke
OĽaNO uchádzala o mandát poslankyne
NR SR. Poslanec NR SR Ján Mičovský si ju
na roky 2012 až 2016 vybral za asistentku,
o. i. pre jej znalosti reštitučných zákonov
a pozemkového práva. Podieľala sa na tvorbe zákona o pozemkových spoločenstvách
a na príprave protikorupčného zákona,
spolupracovala s Mikulášom Hubom a inými poslancami NR SR a ich tímami. V roku
2013 sa stala členkou 15-členného výboru
petície proti prehustenému projektu Račany Rosso v lokalite Huštekle a Táborky.
V roku 2014 dostala dve ponuky uchádzať
sa o mandát poslankyne miestneho zastupiteľstva v Rači. Ponuky z rodinných dôvodov
neprijala, rozhodla sa uprednostniť opateru
svojej v tom čase už ťažko chorej matky.
Od roku 2006 nezištne spolupracovala s pozemkovým spoločenstvom Urbár
Rača, pozem. spol. Najprv ako členka, neskôr ako členka výboru. Od roku 2013 je
predsedníčkou spoločenstva. Má dôveru
členov, mnohých na základe plnej moci
bezplatne zastupuje v reštitučnom konaní
o prinavrátenie vlastníctva pozemkov voči
povinnej osobe Villa Vino Rača, a. s.. Má
výrazný podiel na vyriešení vleklých právnych problémov a geodetických nezrovnalostí, vďaka čomu začalo vlastnícke právo
spoločenstva k lesnému urbáru prinášať
vlastníkom výnosy. Pri riešení urbárskych
záležitostí sa stretáva aj s inými formami
pozemkového vlastníctva obyvateľov Rače
a s problémami s nevysporiadanými pozemkami pod komunikáciami a v nezriadených záhradkárskych osadách, s nepovolenou výstavbou, osobitne v lokalitách
pod lesom, a pod.. To ju v roku 2017 priviedlo k myšlienke spoluzaložiť neziskovú
organizáciu Humno n. o. a k rozhodnutiu
uchádzať sa v jesenných voľbách o mandát
poslankyne miestneho zastupiteľstva.
Pochádza z rodiny silne zameranej
na konanie v prospech farnosti i obce. Jej
otec Rafael Takáč (1930 – 1999) bol posledným menovaným kostolným otcom
vo farnosti Rača a dlhoročným členom
stavebnej komisie pri MNV Rača, podie-

ľal sa na obnovení činnosti MO Matice Slovenskej v Rači v roku 1969 a po roku 1989.
Zo strany mamy Vilmy (1933 – 2014) je
z rodiny Zuzákovcov, pekárov na dolnom
konci. Rodina jej dala do života vieru
v dobro a spravodlivosť, empatiu a sociálne cítenie, úctu k človeku a jeho odbornosti, zmysel pre otvorené a priame konanie,
zásadovosť a pravdovravnosť. Je manželkou, matkou, krstnou matkou a šťastnou
babičkou vnučky Alice.
 Aký je tvoj vzťah k Rači? Čo pre teba
Rača znamená?
Tak odľahčene hovorím, že Rača je pre
mňa hlavným mestom Bratislavy. Prežila
som tu krásne detstvo, za ktoré ďakujem
svojim rodičom. V Rači som sa spoznala
i s manželom. Mám šťastie, že po mnohých prechodných bydliskách v rámci Bratislavy (počas prvých rokov sme sa sťahovali 7-krát) sme sa nakoniec usadili v Rači
na sídlisku Barónka a posledných 20 rokov
bývame v rodinnom dome na Prešovni –
„dolnom konci“, kde som vyrastala.
 Ako vnímaš Raču 60. – 70. rokov
z pohľadu dneška?
Vzhľadom na vek môžem porovnávať. Rača, ktorú si pamätám z detstva, už
neexistuje. V žiadnej forme – hmotnej či
nehmotnej. To je vývoj a to sa nedá zastaviť. Čo sa dá – to je, že sa dá ďalší vývoj
ovplyvniť. Rača, ako si ju pamätám, to
boli otvorené dvory a vzájomná úzka komunikácia ľudí.
Čo sa týka tej hmotnej stránky – pamätám, keď sa prvýkrát asfaltovali chodníky
na našej ulici, keď cez námestie tiekol potok, keď stavali na niekdajších vinohradoch sídlisko Barónka I a II, keď bola Pažiť
a nie Komisárky, keď boli Zahmence plné
viniča a nie sídlisko Záhumenice. Pamätám, keď sa stavala výpadovka na Sv. Jur
– bohužiaľ, odvtedy sa nepostavila žiadna
nová cesta. Pamätám, keď si na Kopanice
ľudia na chrbte vynášali všetko, čo potrebovali k obžive. Pamätám.....
 S čím si ako obyvateľka Rače spokojná?
So všetkým, čo zlepšilo a zlepšuje ľuďom život v Rači.
 A s čím nie?
Moja nespokojnosť pramení z poznania. Nepáči sa mi obľúbené hľadanie chýb
na predchodcoch, ktoré sa desaťročia opakuje ako nejaká mantra. Nie som spokojná s výsledkom výrazu Rače, ktorý máme
po mnohých rokoch, keď sa už vlastne nie
je na koho vyhovárať, lebo nám – aspoň teoreticky – nemá kto prikazovať, čo je správne. Všade sa hovorí o demokracii, no keď
príde na lámanie chleba – počujeme, že to
tak muselo – musí byť. Som nespokojná, že
nebolo umožnené ustanoviť pravidlá a dodržiavať ich všetkými zúčastnenými v procesoch rozvoja. Nemám rada cudzie výrazy

či múdrosti, no mnohé sú známejšie v origináloch. Je mi ľúto, že tí, čo mali a majú
možnosť ovplyvniť výraz Rače, sa správajú
podľa „Non omnia possumus omnes“ – Nie
všetci môžeme všetko.
 Ako vnímaš novšie časti Rače?
Asi som poznamenaná znalosťou vlastníckych vzťahov a ich nedokonalou – zlou
nápravou po roku 1989. V medzivojnovom období sa Rača – ešte ako samostatná
obec Račištorf – rozvíjala formou zástavby rodinných domov (Kolónia, Pozotória,
Mrázová kolónia). Je hodné si všimnúť šírku ulíc s priľahlými chodníkmi, ako rozmýšľali naši predkovia pred pomaly 100
rokmi, v čase keď ani nechyrovali o hustote pohybu áut na cestách. No predvídali.
Mnohé z rodinných domov stoja na rozparcelovaných a odpredaných pôvodných urbárskych pasienkoch. Krasňany
vyrástli v druhej polovici minulého storočia na pozemkoch pôvodne patriacich
i do vlastníctva obyvateľov obce Rača. Staré Krasňany boli a sú jedným z najkrajších
sídlisk s množstvom zelene, kde hustota
obyvateľstva a komunikácii i áut boli primerané územiu, ktoré ich tvorilo. Problém
nastal pri zahusťovaní a mohutnej rozvojovej výstavbe, bez budovania – rozvíjania
cestnej infraštruktúry. Rendez vznikol ako
železničné depo, kde boli vybudované bytovky pre železničiarov a patrí k najmenej
rozvinutým častiam Rače. Rendez sa rozvíjal s rastom významu železnice, na rozvoj ktorej sa tiež vyvlastňovali súkromné
role i pozemky urbárskeho pasienkového
spoločenstva. Netransparentné nakladanie
s pozemkovým vlastníctvom (realizácia
pozemkových úprav a navracanie v rámci reštitúcii po roku 1989) v tejto lokalite
komplikuje život obyvateľom i vlastníkom
pozemkov. Po dobudovaní sídlisk Barónka
I a II, pred výstavbou sídliska Záhumenice,
plánovači minulého režimu vedeli, že bude
treba riešiť cestné prepojenia a došlo k realizácii výpadovky, vtedy na Jur pri Bratislave. Kde sú posledných 20 rokov plánovači?
Asi všetci zodpovední pristupovali k tejto
téme tak ako náš starosta. Keď som ho pri
nástupe na post starostu poprosila, aby
medzi svoje priority zaradil i riešenie komunikácií, kvôli nárastu výstavby, odpoveď bola – keď nebudeme zahusťovať my,
budú iní. Dnes, keď výstavba narastá a komunikácie sa neriešia, všetci kompetentní
riešia, kde sa stala chyba. Nikto z nich si
nechce priznať, že ku tomuto problému
prispeli. Čím dlhšie bude tento stav trvať,
tým ťažšie bude problém riešiť. Stavba
na zlom základe nie je stabilná.
 Štyri roky si pracovala v NR SR ako
asistentka poslanca Jána Mičovského
(OĽaNO). Čo ti táto pracovná skúsenosť dala? Čo vzala?
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Krátko? Veľmi veľa. Dala. Život ma naučil, že i to zlé je na niečo dobré. Znamená
to, že i sklamanie z ľudí, ktorí rozhodujú
o našich osudoch, o fungovaní našej demokracie, ma poznačilo v tom pozitívnom
zmysle. Síce som stratila ružové okuliare,
no utvrdila som sa, že ešte je medzi nami
veľmi veľa dobrých a poctivých ľudí. Ja
o sebe tvrdím, že som šťastný človek – čo
ma nezabije, to ma posilní. O mojom šéfovi Jánovi Mičovskom a poslancovi Mikulášovi Hubovi som od začiatku mohla tvrdiť
a dodnes to tvrdím, že boli skutočne nezávislými osobnosťami. Podľa toho i konali.
Dnes si obzvlášť spomínam na našu spoluprácu, keď ochranár Huba a lesník Mičovský vedeli nájsť spoločnú reč. Moja práca
ma napĺňala. Ľudia, s ktorými som mala
možnosť spolupracovať, verili a veria, že
sa dá slušne a odborne riadiť a žiť. Pomoc
druhým im bola prirodzená. Z profesionálneho aj osobného hľadiska to boli roky,
na ktoré rada spomínam.
 Ľudia okolo teba už dávnejšie vedia,
že plánuješ uchádzať sa o mandát poslankyne. Bude to s podporou, či bez
podpory OĽaNO a iných politických
strán?
Nie. Už keď som išla na kandidátku
OĽaNO, bolo to preto, že som bola – som
– a budem nezávislá. I keď dnes je nezávislý už asi každý. Je to IN. Je veľmi populárne
tváriť sa kresťansky ľavo-pravo-stredovo-liberálno-konzervatívne. Keď sa však hlbšie
na to pozriem, aký je medzi nimi rozdiel?
Žiaden. Pre mňa zlodej ostane vždy zlodejom a klamár klamárom. Málokto si uvedomuje, že politika znamená v preklade správa vecí verejných. Nie je to o ideológii, ale
o spravovaní. Pre mňa je konzervativizmus
úcta k tradíciám a hodnotám a liberalizmus
o tolerancii, pochopení a rešpektovaní.
 Akej oblasti a akým témam sa v prípade zvolenia chceš venovať? Čím
chceš komunálnu politiku v Rači
obohatiť? Čo v nej zmeniť?
Tomu, čomu sa venujem – transparentnosti v nakladaní s obecným majetkom.
V Rači roky riešim problém s čiernymi
i dočasnými stavbami, s prístupovými
komunikáciami. Vlastníci pozemkov
v Rači nemajú zabezpečené rovnoprávne
postavenie v konaní pred úradom. Rada
by som bola realistka, viem, čo zmôžem
sama, a preto – pokúsim sa nájsť medzi
zvolenými poslancami takých, ktorí budú
taktiež za otvorenú – verejnú komunikáciu s občanmi, pokúsim sa o vytvorenie
podmienok na zrovnoprávnenie občanov pred úradom. Vzhľadom na desaťročia dlhú prax v komunikácii s úradmi
je mi na zaplakanie. Priblížiť realitu viac
k spravodlivosti a otvorenosti.
 Ktorí súčasní miestni poslanci sú ti
hodnotami a postojmi blízki?
Z dôvodu, že nepoznám niektorých
súčasných poslancov osobne, vyjadrím sa
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všeobecne – slušnosť, odbornosť, transparentnosť.
 Aký je tvoj postoj k výstavbe v hlavnom meste? Aký v mestskej časti Rača?
Výstavba je chaotická. Ohybnosť predpisov podľa požiadaviek investorov spôsobila,
že dnes máme prehustenú dopravu, málo
parkovacích miest a nespokojných obyvateľov. Čím dlhšie tento stav trvá, tým horšie
pre občanov. Rozvoj sa nedá zastaviť, výstavba bude určite napredovať, len konečne
ju treba prispôsobiť i požiadavkám spoločnosti, nie iba investorom. Treba veľmi
zvažovať ďalší odpredaj obecného majetku,
na ktorom sa môže realizovať následná výstavba. Generácie našich predkov postupne
budovali obecný majetok. Ten najprv prešiel do vlastníctva hlavného mesta SR, ktorého súčasťou sa Rača stala. Proces nakladania s majetkom či realizovanie výstavby
vo verejnom priestore by mal byť sprístupnený širokej verejnosti. Vyhovárať sa na štát
či na poslancov a pod. je zbabelosť.
 Od apríla 2017 vytrvalo kritizuješ
predaj pozemkov pri Katolíckom
kultúrnom dome. V čom vidíš podstatu problému? Akú máš predstavu
o riešení?
Naši poslanci ako osoby, ktoré nás ako
vlastníkov zastupujú, mali v apríli 2017
predložený materiál, na základe ktorého by v prípade predaja svojho majetku
o tom ani neuvažovali. Nakoľko mi za 9
mesiacov snahy starostu o predaj pozemkov nebolo jasné, či ide o niekoho snahu
uskutočniť predaj za každú cenu alebo
o neúmyselné nezodpovedné nakladanie
s majetkom, obrátila som sa so žiadosťou o odpoveď na starostu Rače. Z jeho
odpovede vyplýva, že kľúč a teda i zodpovednosť za všetko, čo sa predá formou
„osobitného zreteľa“ je na poslancoch
a starosta je iba osoba, ktorá podpisuje
ich rozhodnutia. Citujem z odpovede –
starosta nie je oprávnený si urobiť vlastný
úsudok o predaji. Pokiaľ má niekto záujem podrobne si prečítať už napísané, nájde to na www.racan.sk.
Riešenie? Moja odpoveď je jasná. Nepredávať. Vlastník administratívnej budovy nemal doteraz problém s nájomnou
zmluvou. Miestny úrad uvádzal zavádzajúce informácie o zastavanosti pozemkov žiadateľom a okrem žiadosti o kúpu
nepredložil žiaden argument, ktorým
by zdôvodnil výhody predaja pre obec.
Na druhej strane hodnota vlastníctva
pozemkov v centrálnej časti Rače i vlastníctvo budovy KKD – kino Nádej, ktorú
chce Miestny úrad, po skončení prenájmu, naďalej využívať pre vlastné účely, je
dôvodom pre zachovanie vlastníctva pozemkov. Z dôvodu, že v rozpočte na aktuálny rok sa počíta i so sumou z predaja,
nemala by byť realizovaná predrokovaná
kúpa pozemkov v lokalite Rendez, ktorej vlastníkom je firma JADALU a ktoré
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patrili do pôvodnej majetkovej podstaty
Pasienkového spoločenstva urbárnikov
v Račišdorfe.
 Aké posolstvo a záväzok pre seba
čítaš v odkaze svojich rodičov a ich
generácie?
Nechcem nič idealizovať, vždy boli
i takí i onakí ľudia. No prostredie, v ktorom som vyrastala, bolo poznačené svojou
minulosťou a preto v ňom bolo silne cítiť
rodinné puto, úctu k človeku i hodnotám,
spolupatričnosť, pomoc a vieru. Moja
mama bola veľmi citlivá, rodinne založená, poznačená ťažkým životným údelom.
Otec bol hrdý, priamy, otvorený, od mladi
musel ťažko pracovať. Rodičia vždy konali spolu, v dobrých i ťažkých chvíľach.
Keď sa mám obzrieť dozadu, vidím ľudí,
ktorí sa poznali po generácie. Rača bola
dedina, kde sa každý s každým minimálne
poznal. Ľudia boli poväčšine rodinne zviazaní aspoň „kmotrovstvom“ pri krste či
birmovke. Tým, že v tom čase boli rodiny
mnohodetné, tieto väzby boli viacnásobné. Pomerne silné boli i vzťahy susedské,
dvory boli otvorené. Ľudia mali málo, ale
vedeli sa podeliť, aj si pomôcť. Veľmi veľa
urobili pre obnovu katolíckych kostolov
a fary – a to hovorím o dobe, o ktorej sa
dnes hovorí, že kto chodil do kostola, bol
perzekvovaný. Hralo sa divadlo, chodilo sa
na matičné zábavy, fungoval kostolný zbor
(jeden rok som i ja spievala), podporovali
sa rehoľné sestričky. Ľudia sa stretávali pri
práci vo vinohradoch, cestou do práce aj
z práce, na ulici boli lavičky, kde starší ľudia spolu vysedávali. Ľudia sa rozprávali.
A ľudia sa zdravili.
 Akú Raču praješ ďalším generáciám
Račanov? Kto vôbec je pre teba Račan?
Raču, do ktorej sa budú radi vracať, lebo
je ich domovom. Raču, ktorá nebude jedným veľkým sídliskom, za ktorým nebude
vidieť človeka. Račan je pre mňa každý, kto
chce v Rači žiť a pre Raču i niečo urobiť.
Nie každý môže priložiť ruku k dielu, no
každý si môže nájsť spôsob, ako prispieť
svojou troškou „do mlyna“. Mnohokrát
stačí prejavený záujem o problém, stotožnenie sa s faktom, že štát sme my, obecné
je i naše. Je smutné, keď si volený zástupca
(na akejkoľvek úrovni riadenia) či štátny
úradník-zamestnanec neuvedomí, že i on
môže byť raz na opačnej strane. Dnes je
Rača počtom obyvateľov väčšia ako niektoré slovenské mestá, nie je možné, aby sa
ľudia navzájom osobne poznali. No určite
sa môžu vzájomne rešpektovať, vážiť si výsledky práce iných. Všetci Račania by mali
vedieť, že i neoplotené vinice a lesy i pozemky pod mnohými cestami niekomu
patria a mali by sa podľa toho správať.
 Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
redaktor račan.sk výber
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Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku
(kino Nádej) – história a osud
Založenie spoločnosti Družstvo s r. o., výstavba a vysvätenie
budovy, éra kultúrneho stánku, nútená správa, ochotnícke divadlo
v 50. rokoch, zmena na kino, chátranie, nedôstojný 30-ročný nájom
spoločnosti Villa Vino Rača a. s., ... zánik?
Pred sto rokmi pozemky v centre Rače
– vo Výhone (dnes Detvianska ulica) –
vlastnili veľkostatkári z Vajnôr František
a Jozef Sprinzl. Predmetné vlastníctvo zdedili po svojich predkoch. V roku 1925 začali
pozemky rozpredávať ako stavebné parcely.
Už v tom čase vedeli, že vlastníctvo v centre
obce má iné ako poľnohospodárske využitie a patrične sa podľa toho správali. Pozemok vo výmere 5 árov v roku 1925 predali
za necelých 7 000,- Kč. Následne v roku
1933 záhradu vo výmere 870 m2 predali
za 33 866,- Kč. Keď potom v roku 1939 predávali pozemky vo výmere 26 árov 54 m2
do vlastníctva družstvu Katolícky kultúrny
dom Andreja Hlinku Družstvo s r. o. Račištorf, kúpna cena bola 170 000 Ks.
12. februára 1939 Račištorfania zvolali
schôdzu o potrebe výstavby katolíckeho
kultúrneho domu. 19. marca 1939 založili Družstvo s r. o. pre stavbu katolíckeho
kultúrneho domu a na zakladajúcom valnom zhromaždení zvolili správu „Katolíckeho kultúrneho domu Andreja Hlinku
Družstvo s r. o. v Račištorfe“. Do správy
boli zvolení: dekan Vojtech Rudroff (predseda), Rafael Ivanič, Michal Krištofič, Augustín Pajdlhauser, Rudolf Štefánek, Alojz
Luknár a Štefan Drobný. Do dozorného
výboru boli zvolení: Teodor Beladič, Augustín Mayer, Róbert Procházka, Ing. Ľudovít Lednár a Jozef Strelka.
Nový kultúrny dom postavili na pozemku býv. veľkostatkára Mórica Sprinzla, od ktorého bol v roku 1939 odkúpený v celom rozsahu aj s príslušenstvom
za 170 000,- Ks. Zaplatené úpisy od občanov boli 90 000,- Ks. Tí, ktorí nemohli dať
peniaze, mohli si vklad odpracovať pri
výstavbe. Príspevok Obecného výboru

a dary činili 10 000,- Ks, Slovenská krajina prispela 30 000,- Ks, zvyšok bola hypotéka, ktorá bola podľa výpisu z Pozemkovej knihy do roku 1945 splatená. Súčasne
s výstavbou KKD sa uskutočnila náročná
terénna úprava: regulácia, prekrytie potoka a vyrovnanie výškového rozdielu Výhonu (dnes Detvianska ulica).
12. septembra 1941 členom Družstva
s r. o. a pozvaným hosťom v novom kultúrnom dome premietli filmy „Jánošík“
a „Trvalé svetlá“. 13. septembra večer bola
na otváracom predstavení v novom kine
premiéra filmu „Trikrát svadba“ za účasti
zástupcov spolkov a úradov. 14. septembra sa konala slávnostná posviacka KKD
Andreja Hlinku a jeho odovzdanie verejnosti. KKD mal javisko s orchestriskom,
pre ochotnícke divadlá jedno z najmodernejších. 1. októbra založili divadelný odbor
pri MO MS so zámerom združiť všetkých
divadelných ochotníkov z rôznych spolkov.
12. apríla 1942 bol namiesto zomrelého
Vojtecha Rudroffa za predsedu KKD zvolený Rudolf Štefánek, za podpredsedu Martin Lednár, za tajomníka Dr. Jozef Čerňan,
za pokladníka vinohradník Michal Krištofič,
za predsedu dozorného výboru vinohradník
Teodor Beladič. 10. mája sa na novom javisku KKD hralo prvé divadelné predstavenie,
hra „Marína Havranová“ od J. Stodolu, v réžii vdp. Karola Cibiru, kaplána, a Ľudovíta
Číka. Scéna stála vyše 12 000,- Ks. 14. mája
sa predstavenie opakovalo. 8. – 14. novembra sa v KKD konala „Výstava slovenskej
knihy“, prišli aj spisovatelia Ľudo Zúbek,
Emil Rusko, Ján Smrek, Dr. Ján Rob Poničan,
Rudolf Dilong, František Hečko.
10. a 17. januára 1943 ochotnícky divadelný krúžok uviedol divadelnú hru
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„Škriatok“ od Ferka Urbánka v réžii Ing. Ľ.
Lednára, 16. mája divadelnú hru „Petrolej“
v réžii J. Čerňana. 2. júna Salónny orchester
pod vedením Mikuláša Vernera, riaditeľa
meštianskej školy, usporiadal v KKD ľudovú
akadémiu. 19. decembra ochotnícky divadelný krúžok uviedol divadelnú hru (drámu)
„Matka“ od Barč-Ivana v réžii J. Čerňana.
V januári 1944 sa predstavenie divadelnej hry „Matka“ opakovalo. 5. a 12. marca ochotnícky divadelný krúžok uviedol
divadelnú hru „Ženský zákon“ od Jozefa
Gregora-Tajovského. 19. marca Združenie
evanjelickej mládeže zahralo divadelnú
hru „Keď jubilant plače“ od I. Stodolu. 25.
marca MO MS a KKD usporiadali kultúrny večierok. Účinkovali: Salónny orchester
MO MS, spevokol VATRA, recitátorky
odb. učiteľka Viera Porubjaková a učiteľka
Helena Hrušovská. 10. a 16. apríla ochotnícky divadelný krúžok uviedol divadelnú
hru „Ekvinokcia“ od J. Vojnoviča. 4. mája
sa konali Štefánikove oslavy, so spevnými
číslami v podaní spevokolu meštianskej
školy pod vedením odb. učiteľky Viery Porubjakovej.
2. novembra 1945 Národný výbor
v Račištorfe Výmerom č. 4202/45 uvalil
národnú správu na KKD Družstvo s r. o.
a Národná správa ho zápisnicou prevzala
o štyri dni neskôr. V roku 1955 Výmer Povereníctva kultúry určil rozsah poštátnenia pôvodného vlastníctva členov družstva
KKD. Jednalo sa o nehnuteľnosti zapísané
v pozemkovej knižnej (PK) vložke č. 587,
zamerané novým geometrickým plánom
v úhrnnej výmere 1285 m2, na ktorých sa
nachádzala budova kina spolu so všetkým
súvisiacim prevádzkovým zariadením,
a domovnícky byt. Zvyšná výmera pozemkov, ktoré neboli postihnuté poštátnením
a na ktorých sa nachádzali pivnice, starý
hostinec a hospodárske budovy, ostali zapísané v PK vložke č. 587.
V roku 1957 došlo uznesením súdu
na základe geometrického rozdeľovacieho plánu k novému rozdeleniu pozemkov
v úhrnnej výmere 24 árov 62 m2 tak, že dvor
a dom na pozemku parc. č. 727/3 a záhrada
pozemok parc. č. 728/1 v celkovej výmere
11 árov 77 m2 ostávajú zapísané v PK vložke
č. 587 na pôvodného vlastníka – KKD. Pozemky parc. č. 727/1 dom a dvor ako i pozemok parc. č. 727/2 – budova KKD a dvor
vo výmere celkom 12 árov 85 m2 sa preniesli
zápisom vlastníckeho práva na Československý štát – Československý štátny film.
Predmetný pozemok budove zabezpečoval
prevádzkovo-technické zázemie.
V budove KKD neskôr sídlilo kino
Nádej, dnes ju má v nájme do roku 2038
spoločnosť Villa Vino Rača a. s. a využíva
ju ako sklad fľašiek a predajňu Salón vín.
Ľudovít Havlovič
račiansky historik a lokálpatriot
Ingrid Vanerková
riaditeľka Humno n. o.
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Starosta Pilinský obsluhuje ďalšieho klienta
Chystá sa vpád výstavby do srdca Rače?
Skutkový stav
Pri Námestí Andreja Hlinku, na styku
ulíc Detvianska a Pri Vinohradoch, spoločnosť Villa Vino Rača (VVR) a. s. vlastní dve budovy a cca 3 000 m2 pozemkov
a má v nájme na roky 2008 – 2038 budovu
Katolíckeho kultúrneho domu (KKD –
kino Nádej), a na roky 2008 – 2028 cca
2 500 m2 pozemkov – oboje vlastní hlavné
mesto, správcom je mestská časť Rača.
Zámery VVR a. s.
Aj keď má VVR a. s. pozemky hlavného
mesta v nájme ešte na 10 rokov, chce ich
odkúpiť už teraz. PREČO? Možné dôvody: 1) Pre VVR a. s. je výhodnejšie pozemky odkúpiť než ďalej platiť nájom. 2) VVR
a. s. chce ešte pred rokom 2028 s pozemkami vykonať niečo, čo môže len vlastník.
Či tak či onak, VVR a. s. chce sceliť pozemky, zhodnotiť svoje nehnuteľnosti, stať
sa v centre Rače dominantným vlastníkom
a zvýšiť svoj vplyv na výstavbu v lokalite.

Odsúhlasia poslanci
pri kine Nádej
možný developerský
projekt?
Vo februári budú račianski poslanci –
v prípade ak starosta Pilinský opakovane
už tretíkrát zaradí bod odpredaj pozemkov
spoločnosti Villa Vino Rača – rozhodovať
o tom, či si centrálna časť Rače pri bývalom
kine Nádej a Družstevnom dome Račan zachová svoju tvár, alebo dajú zelenú novému
vlastníkovi pozemkov, ktorý ich môže využiť v súlade s územným plánom...
Časť pozemkov v tejto lokalite vlastní
spol. Villa Vino Rača a ostatné pozemky
sú vo vlastníctve hlavného mesta (v správe našej mestskej časti) a vo vlastníctve SR
(v správe Okresného úradu). Spoločnosť
Villa Vino Rača (VVR) má s našou mestskou časťou uzatvorenú dlhodobú nájomnú
zmluvu k pozemkom, ktoré využíva. Táto
nájomná zmluva prináša našej mestskej
časti pravidelný ročný príjem z prenájmu
pozemkov a spol. VVR istotu, že sa jedná
o dlhodobý prenájom, ktorý garantuje, že
spol. VVR môže tieto pozemky užívať.
Spol. VVR sa však v roku 2017 rozhodla,
že pozemky hlavného mesta v správe našej mestskej časti má záujem nadobudnúť
do svojho vlastníctva. Celkom prirodzene
prichádza na rad otázka – prečo. Prečo má

Kroky starostu
Starosta Pilinský má povinnosť spravovať nehnuteľnosti hlavného mesta tak
cieľavedome a hospodárne ako VVR a. s.
svoje. Prečo robí opak?
Požiadal primátora Nesrovnala o predbežný súhlas s predajom pozemkov. Bez
upozornenia na riziká a viacstrannú nevýhodnosť pre mesto a mestskú časť. Tak
ako pri zámene pozemkov na tzv. RNR.
Primátor Nesrovnal predbežný súhlas
s predajom udelil. Súhlas primátora starostovi umožňuje obísť schvaľovanie predaja mestskými poslancami. Na miestnom zastupiteľstve predaj presadzoval už
v júli a decembri. Dvakrát trojpätinovú
podporu nezískal. Na rok 2018 plánuje
tretí pokus.
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• podporíte majetkové záujmy súkromného subjektu?
• hodíte za hlavu svoju povinnosť chrániť majetok obce?
• znížite hodnotu budovy KKD vo vlastníctve mesta?
• odsúdite KKD, významnú kultúrno-historickú pamiatku, na zánik?
• vpustíte betón do centra Rače ako to
bolo na tzv. RNR?
• pripravíte samosprávu o vplyv na výstavbu v centre Rače?
• spôsobíte Račanom na sto rokov nevratnú ujmu?

Otázky starostovi
Ste si naozaj istý, že máte od obyvateľov Rače mandát na predaj pozemkov pri
KKD – kine Nádej, aj keď ním

Zhrnutie
Starosta sledujúc svoje kariérne záujmy tlačí na predaj pozemkov. S figúrkami
ťahá tak, aby zodpovednosť padla na hlavu iným. Veď on predaj len navrhuje, hlasovať budú poslanci. Poslanci, ktorí predaj schvália, starostovi zmyjú vinu z rúk.
Sami stratia kus dôveryhodnosti pre
obyvateľov Rače.
Milada Dobrotková
poslankyňa MZ Rača
Miro Ščibrany
OZ račan.sk

zrazu VVR záujem zaplatiť naraz celú čiastku za kúpu pozemkov, ak doteraz VVR vyhovovalo platiť ročné nájomné?
Poslanci už dva razy (naposledy v decembri 2017) neschválili odpredaj predmetných pozemkov pre spol. VVR. O jednej žiadosti spol. VVR hlasovali poslanci
už dvakrát. Prečo? Pretože tento bod zaraďuje pravidelne do programu račianskeho
zastupiteľstva starosta Pilinský. A zaradí
ho aj tretíkrát – počkáme si na to, či tak
učiní už na februárovom zastupiteľstve.
Znovu je potrebné položiť si otázky:
Prečo sa starosta Pilinský tak snaží,
aby poslanci odpredaj pozemkov pre
VVR schválili? Prečo vopred do rozpočtu
Rače na rok 2018 vložil položku – príjem
z predaja nehnuteľného majetku VVR?
Nemohol predsa vedieť, či poslanci odpredaj pozemkov schvália.
Starosta argumentuje príjmom z predaja pozemkov VVR. Akosi však „pozabudol“, že rozhodnutím poslancov bol
zaviazaný, aby zabezpečil príjem z predaja pozemkov pod Radničným námestím.
A tu už vravíme o čiastke v státisícoch eur.
Prečo na decembrovom zastupiteľstve
„zahral na city“ poslancom, keď im vysvetlil, že na ZŠ Tbiliská je potrebné vybudovať výťah pre zdravotne znevýhodneného
školáka a ak by mal peniaze z predaja pozemkov VVR, tak by bol aj výťah? (Pozn.
za ostatné tri roky pracoval starosta s rozpočtom cca. 30 miliónov EUR a investícia
do výťahu predstavuje 50 tis. EUR, takže
argumentácia príjmom z predaja pozemkov VVR je účelová a veľmi smiešna – ak

by mal reálny záujem, debarierizácia školy
už mohla byť zrealizovaná v rámci priorít
a problém zdravotne znevýhodnených žiakov by tak bol už definitívne vyriešený).
Prečo toľko iniciatívy zo strany pána
starostu v prospech predaja pozemkov pre
spol. VVR? Zvlášť, ak sa v písomnom stanovisku Peter Pilinský vyjadril – citujem:
„Starosta mestskej časti nie je oprávnený
urobiť si vlastný úsudok o odpredaji a v tom
zmysle vybaviť žiadosť... ale je povinný
predložiť doručenú žiadosť na rokovanie
miestneho zastupiteľstva, aby ono rozhodlo,
ako bude vybavená“. Miestne zastupiteľstvo
rozhodlo už dvakrát – o jednej žiadosti! Vo
svetle týchto argumentov konanie starostu
ani nevyžaduje ďalší komentár.
Na ostatnom miestnom zastupiteľstve
k téme odpredaja pozemkov zaznela aj argumentácia – zabezpečme prístup k budove bývalého kina Nádej a ostatné pozemky
môžeme odpredať. Táto argumentácia je len
veľmi sofistikovanou snahou odvrátiť pozornosť poslancov od hlavného problému
– možnosti zbúrať budovy, ktoré sa tu v súčasnosti nachádzajú (napríklad Družstevný
dom Račan a rad rodinných domov na ulici
Pri vinohradoch vo vlastníctve VVR) a začať výstavbu, ktorú povoľuje územný plán.
Starosta aj račianski poslanci sú si vedomí, čo umožňuje územný plán v tejto
lokalite. Ak poslanci schvália odpredaj pozemkov, tak už by novému vlastníkovi pozemkov prakticky nič nebránilo v tom, aby
sa mohli začať búracie a stavebné práce...
Martin Rybák
obyvateľ Závadskej ul.
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Michal Drotován:
Rínok Rača – stanovisko a odvolanie
Starosta mestskej
časti Bratislava-Rača vydal v novembri, tesne po voľbách
do VÚC územné
rozhodnutie zámeru
Rínok Rača. Tomuto
zámeru sa venujem
obšírne už sedem rokov. Treba uviesť
na správnu mieru niektoré skutočnosti,
ktoré starosta tvrdí v obecných novinách,
kde sa snaží marketingovo obhájiť svoje povolenie. Skutočnosť je však taká, že
starosta nesie za tento projekt politickú
zodpovednosť od A až po Z.
To sa však v novinách nedočítate.
1. Peter Pilinský, vtedy ako radový poslanec za koalíciu SMER, ĽS-HZDS,
SNS, SF, SZ, ktorý nastúpil ako prvý
náhradník po zomrelom poslancovi
Alojzovi Zvozilovi, hlasoval 19. 2. 2008
za zadanie na spracovanie územno-plánovacieho podkladu Vin-Vin (neskôr
projekt premenovaný na Rínok Rača).
Nebolo to len také bežné hlasovanie –
hlasovaním poslanci odobrili ideový návrh zmeny územného plánu na viacpodlažnú zástavbu (t. j. viac ako 4 podlažia).
Nebolo to ešte síce až tak záväzné, dalo
to však developerovi pozitívny signál.
Samozrejme tzv. brownfields sa všade
na svete menia na developerské projekty
– v tomto prípade však nie je ničím obhájiteľné, že hlasovaním poslanci súhlasili
s vysokopodlažnou výstavbou v oblasti,
kde menšie bytové domy na Plickovej
pozvoľne prechádzajú na zástavbu rodinných domov za električkovou traťou.
Urbanisticky preto, ak mala byť výstavba, tak malopodlažná. Neskôr Pilinský
(napr. pri argumentácií v roku 2011 voči
petičnému výboru) hovoril, že ináč by
tam bol logistický park – úplný nezmy-

sel, ktorý by tam samozrejme nikdy nevznikol. A ako obhajoba veľmi slabé.
2. Račiansky poslanec Pilinský následne hlasoval v MiZ Rača za zaradenie
návrhov zmien do zmien a doplnkov
územného plánu 02. Jednalo sa celkovo o sedem navrhovaných zmien (budú
uvedené nižšie). Z tabuľky za zaradenie
do zmien Račianske miestne zastupiteľstvo nehlasovalo v období 2006 – 2010
jedine v prípade „Rača Ohňavy“ (tam
neexistuje uznesenie, že by sa k tejto
veci MiZ Rača niekedy vyjadrilo).
3. 27. 12. 2010 sa poslanec Pilinský stal
starostom mestskej časti Rača zložením
sľubu a v podobnom termíne sa zároveň stal aj mestským poslancom za obvod Rača. Začiatkom roka 2011 organizovali občania v partii okolo Rasťa
Turanského petičnú akciu proti zmene
územného plánu v rozsahu, v akom
bola navrhovaná v zámere Vin-Vin (Rínok Rača). Na prvýkrát sa aj podarilo
vyňať Vin-Vin zo zmien územného plánu na meste. V druhom a definitívnom
hlasovaní 15. 12. 2011 zmena územného plánu prešla a odvtedy je už iba otázkou času, kedy sa projekt začne realizovať v rozsahu, ako bol teraz povolený
starostom. Mestský poslanec Pilinský
teda aj do tretice hlasoval za zmenu
územného plánu, ktorá tentokrát definitívne umožnila stavať Rínok Rača.
4. V následnom konaní EIA sa starosta
rozdelil a vystupoval nielen ako povoľujúci orgán, ale vymyslel si aj kategóriu mestská časť ako dotknutá verejnosť – v konaní o umiestnení stavby
však sám požiadavky, ktoré zadal ako
mestská časť už nežiadal dodržiavať.
Resp. urobil také malé úpravy ako odstup kritickej budovy D3 od domov
na Plickovej o skutočne smiešnych
50 centimetrov (áno, dobre čítate,
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„úspech“, ktorým sa pochválil v Račianskom výbere ). Budova, ktorú sme
my ako občania žiadali výrazne redukovať a ideálne úplne vyňať. Budova
A1 – najvyššia oproti Sadmelijskej nebola redukovaná prakticky vôbec. A to
naše požiadavky boli reálne a splniteľné, žiadne sci-fi. Predávať kozmetické
úpravy ako závratný úspech je v prípade starostu skutočný výsmech obyvateľom Úžin, Sadmelijskej, Novohorskej
či Plickovej.
Napriek tomu sa nechceme vzdať. Podal som odvolanie voči územnému rozhodnutiu zámeru Rínok Rača v takomto
znení:
Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu
o umiestnení stavby č. j.
18515/616/2017/UPSP-PR
zo dňa 13. 11. 2017
„Obytný súbor Rínok Rača“
Týmto podávam ako účastník konania a zároveň splnomocnenec občianskej
iniciatívy v zmysle §24 ods. 11 zákona
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie v znení neskorších
predpisov odvolanie voči rozhodnutiu
o umiestnení stavby č.j.: 18515/616/2017/
UPSP-PR zo dňa 13. 11. 2017 „Obytný súbor Rínok Rača“.
K danému rozhodnutiu mám tieto
zásadne námietky:
1. Nepovažujem za dostatočné vysporiadanie sa s námietkami účastníkov
konania, ktorí navrhovali redukciu
zámeru a výrazné zníženie resp. nepovolenie stavebného objektu SO-10
– Bytový dom D3. Daný bytový objekt
výrazne negatívne ovplyvní obyvateľov
bytového domu Plickova 2–12 a jeho
posunutie o 0,5 metra žiadnym zásadným spôsobom tieto námietky nerieši.
Je veľmi zvláštne, že samotná mestská
časť Bratislava-Rača vo svojich pripomienkach v procese posudzovania
vplyvov na životné prostredie [...] namietala objem a lokalizáciu stavby SO10 – Bytový dom D3 a napriek tomu
v povoľovacom konaní, kde je samotná
mestská časť povoľovací orgán, svoje
námietky voči zámeru neuplatnila.
Naďalej žiadam, aby predmetný objekt SO-10-Bytový dom D3 bol vyňatý
z územného rozhodnutia a nebol povolený.
2. V liste č. 10556/2018/2015/UPSP
zo dňa 20. 7. 2015 v procese EIA mestská časť Bratislava-Rača uvádzala, že
s realizáciou predloženého zámeru
nesúhlasí, pretože navrhovaná zástavba podľa investičného zámeru svojou hmotovo-priestorovou štruktúrou
a osadením do terénu vytvára neúmerný kontrast vo vzťahu k objektu
Nemeckého kultúrneho domu. Daná
skutočnosť sa však v územnom ko-
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naní nezmenila, preto je nepochopiteľné, že mestská časť ako povoľovací
orgán nežiadala dodržať svoje vlastné
stanovisko. V totožnom stanovisku
mestská časť Bratislava-Rača uviedla,
že nesúhlasí s navrhovaným hmotovo-priestorovým riešením výškovej
budovy A1, ktorá v juhozápadnej časti nerešpektuje charakter existujúcej
viacpodlažnej zástavby na ul. Úžiny,
vnáša do zástavby neprijateľný kontrast a vytvára bariéru v priehľadoch
na Malé Karpaty. Z daným sa dá úplne
súhlasiť, preto je opäť nepochopiteľné,
ak mestská časť v následnom územnom konaní, kde bola povoľujúcim
orgánom, na tejto vlastnej pripomienke netrvala a povolený objekt SO-02
Polyfunkčný objekt A1 + OV1 zásadne neupravila a povolila v prakticky
rovnakom objeme a rozsahu. Mestská časť Bratislava-Rača nesúhlasila
v liste 10556/2018/2015/UPSP zo dňa
20.7.2015 s realizáciou daného zámeru
vzhľadom na negatívne vplyvy na životné prostredie. V samotnom územnom konaní sa však tieto vplyvy nijako zásadne neznížili, preto nesúhlasím
s tvrdením mestskej časti, ktorá vydaním územného rozhodnutia de iure
uviedla, že vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo už nie sú negatívne.
3. Mestská časť Bratislava-Rača vo svojom stanovisku č. 10556/2018/2015/
UPSP zo dňa 20.07.2015 v procese EIA
žiadala vybudovanie svetelnej križovatky Kubačova resp. Kadnárova/Sadmelijská ako vyvolanú investíciu navrhovateľa, nakoľko situácia je v tomto
mieste kritická a bude evidentne zhoršená výstavbou zámeru. Z územného rozhodnutia č.j. 18515/616/2017/
UPSP-PR však nie je vôbec zrejmé, či
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navrhovaná križovatka má byť svetelne riadená – žiadam o preverenie tejto
skutočnosti v odvolacom konaní.
Mám za to, že záväzná požiadavka zo Záverečného stanoviska č. 1655/2016-3.4/
ak vydaného Ministerstvom životného
prostredia, uvedená v kapitole VI. 3 bod
3, nebola naplnená, nakoľko napríklad
zmenu odstupu budovy D3 o 50 centimetrov je možné považovať za nedostatočnú a zároveň ťažko skontrolovateľnú
pri samotnej výstavbe.
V územnom rozhodnutí nie je splnená
požiadavka Záverečného stanoviska
č. 1655/2016-3.4/ak vydaného Ministerstvo životného prostredia, uvedená
v kapitole VI. 3 bod 5, keďže sa žiadnym spôsobom neupravuje pôsobenie
environmentálneho dozoru.
Samotné vyjadrenia DPB, a. s. k dostatočnej kapacite verejnej dopravy považujem za nedostatočné, nakoľko DPB,
a. s. uviedol, že dopravca ponuku kontinuálne rieši v súčinnosti s objednávateľom výkonov vo verejnom záujme
a spolufinančníkom MHD Hlavným
mestom SR Bratislava – z daného dôvodu DPB, a. s. nemá prakticky žiaden
vplyv na to, aký objem a rozsah MHD
bude objednaný. DPB, a. s. žiadnym
merateľným spôsobom nepreukázal,
že po realizácií výstavby zámeru Rínok
Rača bude kapacita dostatočná.
V rozhodnutí č. 6708/2016-9.2 (16/2016
-rozklad) Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 11.08.2016 bolo
uvedené, že „mestská časť Rača teda
v nadväznosti na záverečné stanovisko
vydané ministerstvom bude v nasledujúcom konaní činná ako povoľovací orgán a bude mať možnosť práve v tomto
postavení zastupovať záujmy verejnosti, ktorej sa môže dotknúť navrhovaná
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činnosť.“ Mám však za to, že mestská
časť vydaním napadnutého územného
rozhodnutia tieto záujmy nezastupovala dostatočne a naopak vydala rozhodnutie priamo v rozpore so svojim
pôvodným stanoviskom.
8. Mám za to, že predmetné územné rozhodnutie č.j.: 18515/616/2017/UPSP-PR zo dňa 13. 11. 2017 „Obytný súbor
Rínok Rača“ bolo vydané v rozpore
so zákonom, nakoľko nebola splnená
požiadavka §38 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov (stavebný zákona), podľa ktorej musí navrhovateľ k pozemku preukázať vlastnícke
alebo iné právo resp. súhlas vlastníka. [...] Nakoľko súhlas s nakladaním
nehnuteľností v majetku Hlavného
mesta SR Bratislava udeľuje v zmysle
príslušných zákonov a VZN iba primátor (so súhlasom starostu predmetnej
mestskej časti) resp. mestské zastupiteľstvo Bratislava, mám za to, že súhlas
s umiestnením stavby na predmetných
pozemkoch nebol udelený.
9. Stavebný úrad sa žiadnym spôsobom
nevysporiadal s pripomienkou BVS,
a. s. č. 30269/4020/2016Hz zo dňa
15.8.2016 resp. č. 7913/4020/2017/Eš
zo dňa 28. 4. 2017, že existujúca dažďová
kanalizácia DN 500, do ktorej je riešené
pripojenie navrhovanej dažďovej kanalizácie DN 300 z územia navrhovaného
obytného súboru, nie je v prevádzke
BVS, a. s. Z toho dôvodu je nutný súhlas
jej vlastníka. Tento súhlas sa v predmetnom spise nenachádza, a teda predmetnú dažďovú kanalizáciu nie je možné
viesť navrhovaným zaústením.
10. Objekt SO-07 – Polyfunkčný objekt
C3 – Materská škôlka bol nesprávne
pomenovaný, nakoľko materská škôlka má tvoriť iba parter predmetného
objektu a zvyšných 6NP má tvoriť 48
bytových jednotiek.
11. Mám za to, že spoločnosť 2JTI, s.r.o.
žiadnym dokázateľným spôsobom
nevyvesila verejnú vyhlášku v mieste
stavby.
Z dôvodu vyššie uvedeného žiadam
o vrátenie predmetného zámeru „Obytný súbor Rínok Rača“ na nové územné
konanie, kde budú vo výrazne vyššej
miere zapracované pripomienky verejnosti – prioritne bude výrazne znížený
objem resp. úplne bude z konania vypustená stavba SO-10 Bytový dom D3
a bude výrazne znížený objem stavby
SO-02 – Polyfunkčný objekt A1 – OV1.
Mgr. Michal Drotován
poslanec BSK za Raču a Vajnory
splnomocnenec občianskej iniciatívy
www.drotovan.sk
Úplná verzia je uverejnená na
Michal-Drotovan.racan.sk
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BSK by sa mal zobudiť zo sna o svojej
výnimočnosti a perfektnosti
Ing. Milada
Dobrotková, MPH
Narodila sa v roku
1955, v Rači žije
od roku 1985. Vyštudovala vysokú školu
ekonomickú, Fakultu
riadenia, a na Slovenskej zdravotníckej univerzite manažment
riadenia verejného zdravotníctva. V období 1983–1998 pracovala v Spojoch (neskôr
Slovenské telekomunikácie a a Poštová
obchodná novinová spoločnosť), neskôr
podnikala (orsr.sk). V roku 2003 založila
a dodnes vedie súkromné zariadenie HESTIA n. o. poskytujúce sociálne a zdravotnícke služby seniorom. Je spoluzakladateľkou Asociácie poskytovateľov sociálnych
služieb v SR (APSS v SR), od roku 2009 až
do minulého roku bola jej predsedníčkou.
Členkou SDKÚ-DS bola od založenia až do r. 2008. Do r. 2008 bola členkou Ústrednej rady SDKÚ-DS. V roku
2008 ju ako signatárku výzvy Nastal čas
na zmenu zo strany vylúčili. V súčasnosti
nie je členkou politickej strany.
 V samospráve Rače, hlavného mesta
a bratislavskej župy si opakovane vykonávala mandát poslankyne, bola si
vicestarostkou Rače. Ako sa za tých
20 rokov samospráva zmenila?
Samospráva sa veľmi zmenila. Prišlo
ku generačnej výmene poslancov. Nastúpila nová generácia mladších ľudí, občanov, ktorí vyžadujú viac otvorenosti a viac
plnenia sľubov. Zmenili sa aj zákony, najmä zákon o obecnom zriadení. Viacerými
novelami sa zamedzilo politikárčeniu a lavírovaniu poslancov a starostu po voľbách,
keď si ešte „merajú sily“ a skúšajú, kde až
môžu protivníka potlačiť. Podstatným
spôsobom sa rozšírili kompetencie samosprávy. V súčasnosti už štát rozdeľuje v podielových daniach obciam a vyšším územným celkom celý výber daní z príjmov
fyzických osôb. Obciam rozdelí z tohto balíka 70 % a vyšším územným celkom 30 %.
Väčšie príjmy samosprávy umožnili, aby
prišlo k ďalšej zmene – aby mohli občania
viac žiadať napríklad od svojej obce, napríklad v oblasti sociálnych služieb, v oblasti
čistoty a bezpečnosti, v oblasti spravovania
majetku obce, školstve, kultúre, športe.
Zmena nastala aj v uvedomení si občanov svojich práv.
 Dzurindovo vedenie ťa v roku 2008
spolu s ďalšími signatármi výzvy
Nastal čas na zmenu z SDKÚ-DS
vylúčilo. Vstúpila si potom do inej
politickej strany?
Nie, nevstúpila. Toto bolo pre mňa veľmi bolestné, ale aj poučné. Politická strana

so svojimi štruktúrami môže zlikvidovať
nielen jednotlivca, skupinu, ale môže sa
spreneveriť aj svojim ideálom, preto už toto
nie je pre mňa cesta. Ja som v komunálnej
politike zostala a zostala som úspešne. Dokazovalo to aj to, že ma občania zvolili aj následne za mestskú poslankyňu, aj za poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja.
 Popri politickej práci si aj podnikala
vo viacerých oblastiach. Nakoniec si
zakotvila v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Čo o tom rozhodlo?
O mojom smerovaní do sociálnej sféry
rozhodlo to, že som sa pred 15-imi rokmi musela rozhodnúť, či budem naďalej
zamestnaná alebo vytvorím niečo nové.
Rozhodla som sa vybudovať zariadenie
sociálnych služieb. Nikdy som svoje rozhodnutie neoľutovala.
 V roku 2003 si založila súkromné
zariadenie HESTIA n. o. poskytujúce
sociálne a zdravotnícke služby seniorom. Dodnes si jeho riaditeľkou.
Napĺňajú sa ti predstavy, s ktorými si
do tejto oblasti vstúpila?
Moja práca v HESTII mi dáva skvelý
pocit zadosťučinenia, že som sa správne
rozhodla. Počas 15 rokov práce som zmenila samú seba. Dokončila som vzdelanie
na Slovenskej zdravotníckej univerzite,
ktoré ma naučilo, ako riadiť zdravotnícke
zariadenie a ako skĺbiť sociálne a zdravotné
potreby našich klientov. Pomáhame ľuďom
v tom poslednom období života, kedy už
zostáva málo radostí a je veľa, veľa chorôb
a utrpenia. Som hrdá na to, že týmto ľuďom
a ich rodinám dokážeme pomôcť. Je to
o kolektívnej práci a o odovzdávaní samého
seba. Nikdy by som nemenila.
 Si spoluzakladateľkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
(APSS v SR). Ako sa Asociácii pod
Tvojím vedením darilo presadzovať
predstavy jej členov do zákonov?
APSS SR vznikla z veľkého strachu z dôsledkov zákona o sociálnych službách. Štát
týmto zákonom začal vnímať sociálnu oblasť už nie ako sociálnu pomoc, ale aj zákon nazval Zákon o sociálnych službách.
Sociálne veci sa stali službami so všetkými
dôsledkami predovšetkým vo financovaní.
Štát do tohto zákona zakomponoval viacero „ťažkých hriechov“ voči občanom aj
voči poskytovateľom sociálnych služieb.
Predovšetkým celkom legalizoval to, že
samospráva nemusela prispievať svojim
občanom na ich potreby u súkromných
(neverejných) poskytovateľov. Tisíce ľudí
zomrelo a nedočkalo sa finančnej pomoci.
A to bol náš základný cieľ, aby štát zabezpečil, že sa samospráva, ktorej zveril kompetencie v sociálnych službách, musí postarať
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o svojho občana. Že nemôže povedať – nemáme peniaze, nemáme opatrovateľky.
Tento základný záujem je splnený.
Do zákona sa dostala formulácia, zjednodušene povedané, samospráva musí nájsť
zdroje na pomoc svojmu odkázanému
občanovi, ktorého sama uznala za odkázaného, lebo mu vydala Rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu.
 Protipólom poskytovateľov sú
prijímatelia sociálnych služieb. Aj
ich Asociácia sídli v Rači. Aké majú
obe asociácie vzťahy? Aké sú v nich
nevyužité možnosti?
Obe asociácie majú rovnaký záujem:
zlepšiť podmienky poskytovania sociálnych služieb odkázaným občanom. Každá
plní svoje ciele trošku inými cestami. Stretávame sa najmä pri organizovaní odborných
podujatí ako sú konferencie alebo semináre. Podľa môjho názoru budú musieť obe
asociácie spolupracovať najmä v období,
keď sa plne začnú realizovať štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb. Poskytovatelia budú potrebovať pohľad, zhodnotenie a možno aj kritiku zo strany tých, ktorí
sú prijímateľmi sociálnych služieb. Ten čas
je tu a spolupráca musí začať čo najskôr.
Doteraz sa neotvárali možnosti spolupráce, lebo poskytovatelia sociálnych služieb bojovali o prežitie. Naviac sú do zariadení sociálnych služieb prijímaní noví
obyvatelia stále v horšom a horšom zdravotnom stave. Sociálne zariadenia sa stali
zariadeniami, ktoré sa starajú o posledné
obdobie života a nahradzujú hospicovú starostlivosť v terminálnom štádiu, kedy záujmy prijímateľa sociálnych služieb zastupuje
rodina. Tento trend bude pokračovať. Verím, že lepšie nastavené podmienky financovania sociálnych služieb založia lepšiu
pozíciu na rokovanie oboch asociácií.
 Seniori z Rače majú minimálnu šancu
byť umiestnení do zariadení v Rači.
Kto a ako to môže „napraviť“?
Zariadenie sociálnych služieb, ktoré
poskytuje sociálne služby v Rači, je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. To určuje podmienky
prijatia. Zariadenie musí prijímať občanov
celého kraja, nie iba z Rače. Ak by ho zriadila a prevádzkovala samospráva Rače, bola
by situácia iná. Vzhľadom na obrovskú rozpočtovú záťaž je takýto cieľ nereálny.
Oficiálne nemôže prevádzkovateľ preferovať občanov z Rače. Ale na druhej
strane, občan má podľa zákona právo
vybrať si zariadenie sociálnych služieb
podľa svojej vôle – sloboda výberu sa zaručuje. Riešenie vidím v tom, aby sa BSK
zobudil zo sna o svojej výnimočnosti
a perfektnosti ako sa stará o svojich odkázaných občanov a aby namiesto udržiavania poradovníkov rozšíril kapacity najmä
pobytových zariadení sociálnych služieb.
 Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
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Prijímateľom sociálnych služieb často
chýba slušné zaobchádzanie
Mariana Gaálová
Narodila sa v roku
1944 v Bratislave.
Od roku 2002 žije v račianskom
bytovom
penzióne pre dôchodcov. Je spoluzakladateľkou Asociácie prijímateľov sociálnych služieb v SR (APSSSR)
a od roku 2012 je jej predsedníčkou.
 Pani Mariana, z čoho pramení vaše
rozhodnutie pomáhať ľuďom v núdzi?
Myšlienka vzišla od dôchodcov zo Zariadenia pre seniorov (ZpS) Pri vinohradoch,
žijúcich tam v jednoizbových bytoch už 20
rokov. Ihneď po svojom nástupe, v roku
2010, im bývalý predseda Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) – Pavol Frešo navýšil poplatky za ubytovanie o 100 %.
Doposiaľ sa so starenkami a starčekmi dlhodobo sporí o výšku sumy úhrady za ubytovanie verejný poskytovateľ, zastúpený
spoločnosťou vo vlastníctve štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti – Márie
Kolíkovej. Ak organizáciu BSK zastupuje
firma, ktorá je v profesionálnom kontakte
s ministerkou spravodlivosti – Luciou Žitňanskou, je možné vylúčiť ovplyvňovanie
sporov vedených na Okresnom súde Bratislava III? Starenky a starčekovia nedúfajú,
že sa za takýchto podmienok dočkajú spravodlivého procesu.
 Ako sa z „človeka v núdzi“ stáva
„prijímateľ sociálnej služby“?
Človek je v núdzi, ak sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii a hrozí mu
sociálne vylúčenie alebo obmedzenie
schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Napríklad
pre ťažké zdravotné postihnutie či dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Prijímateľom sociálnej služby sa občan stáva,
ak o ňu požiada a obec alebo vyšší územný celok mu ju rozhodnutím prizná.
 Čo človek v núdzi najviac potrebuje,
čo mu najviac pomáha?
Kto a ako mu môže poskytnúť pomoc?
Vzhľadom na demografický vývoj čelí
SR mnohým výzvam v oblasti poskytovania a financovania sociálnej starostlivosti pre starších občanov. Preto sú našou prioritnou cieľovou skupinou seniori
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom. Nastavenie zákona o sociálnych
službách a zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ani zďaleka nerešpektuje
finančné krytie nákladov, nevyhnutné
na zachovanie ich dôstojného života a dožitia v domácej starostlivosti. Toto vedie
v súčasnosti k existenčným problémom
celých rodín, poskytujúcich pomoc svoj-

mu chorému rodinnému príslušníkovi.
Každý človek chce žiť a zomrieť doma, nie
v nemocnici alebo v ústave. Chce byť opatrený svojimi najbližšími, nie organizáciou.
 Aké problémy najviac trápia prijímateľov?
Za ostatných sedem rokov sme medializovali mnoho prípadov, kde poskytovateľ šikanoval, týral či zanedbával prijímateľov. Aj tu v Rači v ZpS Pri vinohradoch.
Starenky a starčekov navyše okrem toho,
zariadenie exekuuje a súdom vypratáva. Zo stresov pre spory umierajú jeden
po druhom. Veľkú nádej preto vkladajú
do nového predsedu BSK – Juraja Drobu.
 Kde vidia prijímatelia rezervy, zdroje?
Základným nástrojom finančného zabezpečenia potrieb osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré z dôvodu dlhodobo
nepriaznivého zdravotného stavu potrebujú
pomoc inej osoby pri zabezpečení sebestačnosti, sa v ČR stal príspevok na starostlivosť.
Štát sa tak finančnými prostriedkami k rukám odkázanej osoby spolupodieľa na financovaní starostlivosti pri zvládaní životných potrieb v jej prirodzenom rodinnom
prostredí najmä blízkou osobou.
 Kto určuje stupeň odkázanosti na sociálnu službu, osobnú asistenciu
a opatrovanie?
Stupeň odkázanosti zisťuje obec alebo
vyšší územný celok (VÚC) posudkovou
činnosťou pre sociálne služby, v ktorých
má zriaďovateľskú právomoc. Vo viacerých
prípadoch sme zaznamenali, že obec alebo
VÚC stupeň odkázanosti nadhodnotili.
Posudkovú činnosť pre priznanie peňažného príspevku na opatrovanie alebo osobnú
asistenciu vykonáva miestne príslušný Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten často
mieru funkčnej poruchy plynúcej z ťažkého
zdravotného postihnutia podhodnotí, čím
napríklad neprizná potrebný rozsah hodín
osobnej asistencie alebo opatrovateľský príspevok. Občan je tak nútený ísť do zariadenia pobytovej sociálnej služby.
 Aké sú vzťahy medzi prijímateľmi
a poskytovateľmi? Aké sú zatiaľ nevyužité možnosti? Čo ich využitiu stojí
v ceste?
Na rozdiel od českého systému financovania odkázaných prijímateľov, priamo
k ich rukám, slovenské zákony sú ušité
na mieru poskytovateľom. Proti zavedeniu
rovnakého spôsobu financovania v SR sú
dlhodobo súkromní, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, vlastniaci zariadenia podmienené odkázanosťou. V praxi
to znamená, že poskytovatelia sú majoritnými príjemcami verejných prostriedkov
a pre čoraz agresívnejší lobing si zakladajú
vlastné „prijímateľské“ organizácie.
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 Asociácia poskytovateľov a rovna-

ko aj Asociácia prijímateľov sídlia
v Rači. Prejavuje sa to na intenzite
a kvalite ich spolupráce?
Jednou z prekážok spravodlivého nastavenia systému financovania je skutočnosť, že osoby reprezentujúce štátnu
moc, politici a poslanci, prevádzkujú svoje vlastné zariadenia sociálnych služieb.
Rovnako ako predsedníčka Asociácie
poskytovateľov, združujúcej neverejných
– súkromných poskytovateľov.
 Čo prijímatelia očakávajú a ne/dostávajú od poskytovateľov a iných
subjektov?
Slušné zaobchádzanie, akceptovanie
osobnej integrity, práva na súkromie, vypočutie hlasu prijímateľa. Toto vo väčšine
prípadov, žiaľ, za múrmi zariadení nefunguje. Riaditelia poskytovateľov si často
vykladajú svoje pracovné, ale najmä ľudské kompetencie tak, že okrem riadenia
zariadenia a zamestnancov, šéfujú z pozície moci aj tým najslabším – prijímateľom. To isté robia aj sociálni pracovníci.
Posledná skúsenosť z jedného zariadenia
pre seniorov mi vtisla slzy do očí. Riaditeľka na schôdzi asi stovke starkým oznámila, že keď sa nepodvolia jej príkazu,
musia sa vysťahovať, hoci aj ku kontajnerom. Na práva prijímateľov po celé dve
volebné obdobia kašľalo aj bývalé vedenie
BSK. Volanie seniorov po spravodlivosti
si Pavol Frešo, ani ním poverení zamestnanci, neboli ochotní vypočuť. Prijal ich
v januári až nový predseda BSK a prisľúbil súčinnosť Úradu BSK pri stanovení
ceny za ubytovanie v jednoizbovom byte.
 Bývate v Rači. Čo očakávate od nových poslancov BSK Michala Drotována a Petra Pilinského za Raču
a Vajnory?
V Bratislave je päť verejných bytových
zariadení pre seniorov, ktoré sa svojim
charakterom najviac približujú domácemu prostrediu. Senior sa tam dostane
buď na základe dosiahnutého minimálne
IV. stupňa odkázanosti alebo z iných vážnych dôvodov. Za vážny dôvod možno
považovať, že má svoj domov umiestnený
na štvrtom poschodí bez výťahu a nevládze sa k tomuto po schodoch už nijako
dopraviť. Takých bytov je v Bratislave
mnoho. Minulý rok urobil Pavol Frešo
jedno zo svojich nešťastných rozhodnutí.
Tretinu bytov ZpS Pri vinohradoch dal
do užívania zamestnancom za takmer polovičnú cenu, ako požadoval platiť od seniorov. Navyše mládež ubytovaná v ZpS
je hlučná, fajčiaca, opíjajúca sa a nočnými
žúrmi seniorov obťažuje. Od poslancov
BSK očakávame podporu nášho cieľa, aby
ZpS Pri vinohradoch naďalej slúžilo výlučne starším občanom.
 Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
redaktor račan.sk výber
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Strana zelených s.r.o. v likvidácii
So zelenými stranami na Slovensku
to vyzerá hrozne.
O Strane zelených
Slovenska ako Trójskom koňovi SMERu
som písal pred dvomi
rokmi. Dnes si rozoberieme druhú zelenú stranu, ktorá je
na tom minimálne rovnako zle.
Zhruba pred rokom vylúčila Európska strana zelených (EGP) našu Stranu
zelených zo svojich štruktúr. Dôvody boli
nasledovné:
• jedná sa o jednočlovekovú stranu Martina Jónu bez akýchkoľvek oficiálnych
štruktúr, vnútorných volieb, stretnutí
členov alebo straníckych kongresov;
• stranu nepovažujú za dôveryhodnú a zastávajú názor, že strana neexistuje ako
politicky zelená strana, a že sa podľa nich
jedná iba o zneužívanie zelenej značky;
• strana medzi voľbami nevykonáva
žiadne aktivity a nemá žiadnu zelenú
agendu alebo činnosti v oblasti životného prostredia;
• strana nedodržiava pravidlá Európskej strany zelených o prehľadnom
a transparentom financovaní a množstvo ďalších kritérií členstva.
Fungovanie a financovanie strany
Strana zelených kedysi fungovala ako
štandardná strana so štruktúrami a zelenou agendou. V roku 2005 vymyslela skupina ľudí v okrese Bratislava II, ako stranu
ovládnuť až ukradnúť. V krátkom čase tu
pribudlo 600 nových členov, vďaka čomu
si táto skupina nominovala na zjazd strany prakticky polovicu všetkých delegátov
a tak ovládla celú stranu.
Následne Strana zelených postupne
pod vedením Pavla Petríka, Martina Jónu
a Petra Pilinského (starosta MČ Bratislava – Rača) rozpredala všetok svoj hnuteľný
a nehnuteľný majetok a dlží Martinovi Jónovi 428 000 eur a jeho firmám Timonity
s.r.o. a PELITAS s.r.o. ďalších 128 000 eur.
To postupne spôsobilo „redukciu” členov
strany zo 712 v roku 2011 na aktuálne desať
členov (výročné správy z ministerstva vnútra z rokov 2016 a 2015, 2011, 2010, 2009).
Martin Jóna a Strana zelených
Martin Jóna je podľa môjho názoru
buď úplný ekonomický diletant alebo tunelár. Vystupuje ako bohatý človek. Ktorá
fyzická osoba by požičala strane, v ktorej
je „iba” ústredným tajomníkom, postupne sumu prevyšujúcu 428 000 eur. Firmy
v jeho vlastníctve, ktoré začiatkom tohto
roka previedol na Jána Kabinu, tiež dlhodobo „tolerovali” Strane zelených neuhradené faktúry spolu vo výške 128 000

eur (viď výročné správy). Podľa vyjadrení admina Strany zelených na facebooku
Martin Jóna ovláda túto stranu cez jej dlh.
Stranu zelených pod vedením Martina
Jónu a Petra Pilinského môžeme definovať ako predajnú značku bez akýchkoľvek
zelených princípov. Svedčí o tom aj správa
Európskych zelených. Preskakovali a spájali sa v rôznych koalíciách podľa toho, kde
bola lepšia ponuka. Napríklad v roku 2006
boli koaličný partner strán SMER, HZDS,
SNS a Slobodného fóra. V roku 2013 podporovali župana Freša v koalícii SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK a OKS.
Teraz naposledy boli v koalícii SMER,
Most-Híd, SDKÚ-DS a SKOK.
Zelení v Moste
V posledných voľbách kandidovali Zelení na kandidátke Most-Híd (píše sa o tom
aj v správe Európskych zelených).Jednalo sa
o štyroch kandidátov: Jakub Kuruc, Rastislav Žitný, Ján Buocik a Martin Jóna.
Martin Jóna pravdepodobne ako nominant strany Most-Híd sedí v dozornej
rade Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, ktorej akcionárom je Ministerstvo
financií. Za zelené minimum vo voľbách
pre Most-Híd sa treba nejako odvďačiť.
Multifunkcionár Rastislav Žitný je súčasne vicestarosta v Rači u Petra Pilinského
(Strana zelených), popritom stíha robiť člena predstavenstva v Bratislavskej teplárenskej (BAT), je predseda dozornej rady Dopravného podniku Bratislava (DPB) ako aj
predseda dozornej rady Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p.. A ešte stíha
sedieť aj na mieste člena dozornej rady Národného tenisového centra (NTC). Popritom je mestským poslancom, predsedom
poslaneckého klubu Most-Híd, predsedom
komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport
a samozrejme, sedí v dotačnej komisii, kade
tečú peniaze ľuďom ako Zuzana Rattajová.
Toto všetko nerobí z lásky k vlasti, voličom,
ani strane Most-Híd. V sumáre za tieto
funkcie, kde prakticky nemá žiadnu zodpovednosť, dostane odhadom mesačne sumu
prevyšujúcu 6 000 eur. Ešte je o ňom známe, že ak vám dal slovo, tak ho určite nedodrží. Zahlasuje vždy tak, ako mu prikáže
ten, kto ho dostal do týchto funkcií a kto ho
de facto drží – veď viete, za čo.
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Banánová republika
Samozrejme, všetko vyššie popísané sú
holé fakty. Je absurdné, keď si Strana zelených pod vedením Martina Jónu a Petra
Pilinského ako štatutárov neplní svoje zákonné povinnosti a v rokoch 2012, 2013,
2014 neodovzdá výročnú správu politickej strany a za rok 2015 ju odovzdá ako
súčasť tej v roku 2016.
Aj vďaka Martinovi Jónovi a jeho Strane zelených vyzeráme ako banánová republika. To iba utvrdzuje ľudí v zahraničí,
že v našej krajine nie je niečo v poriadku,
a dáva odpoveď, prečo sa Slovensko v rebríčkoch korupcie pohybuje na najhorších
miestach v rámci Európy. Podobne naoko u nás zvyknú fungovať aj niektoré
projekty informatizácie, školy, zdravotné
zariadenia, kultúrne a športové spolky
a podobne. Netreba sa preto čudovať, že
v tejto krajine stále nie je dôležité, čo viete
a čo robíte, ale iba to, koho poznáte.
Skutoční zelení
Som si vedomý, že po týchto dvoch
článkoch o slovenských zelených stranách, si veľa ľudí povie, že už zelenej
agende neverí, lebo sa na Slovensku iba
zneužíva. Áno, je to pravda a obe „zelené” politické strany na Slovensku to tak
robia. Na druhej strane ale existuje naozaj
veľa skutočne zelene rozmýšľajúcich ľudí,
ktorých sa určite oplatí podporiť. Sú to
napríklad:
Mikuláš Huba – jeden z najznámejších skutočných ochranárov životného
prostredia, Erik Baláž – aktuálne ocenený
ako Biela vrana, Katarína Šimončičová –
v minulosti tiež ocenená ako Biela vrana,
Jaromír Šíbl – SOS Záhorie, Zuzana Hudeková – krajinná architektka, Martin
Vlačiky – OZ Za lepšiu Kolibu, Jakub
Mrva – Iniciatíva Naše Karpaty, Marek
Páva – Iniciatíva Naše Karpaty, Michal
Drotován – Zachráňme Železnú studničku, Andrej Kovarik – Štátna ochrana
prírody (SOP), Sabina Barboriak – OZ
Hrad-Slavín a ďalší. Keďže táto agenda
nie je moja najsilnejšia stránka, tak pre
ďalšie mená vám odporúčam sa spýtať
týchto. Oni vám určite povedia aj o iných
kvalitných ochranároch a skutočne zelene rozmýšľajúcich ľuďoch v politike.
Ján Hrčka
Úplná verzia článku je na www.janhrcka.sk
krátenú verziu vytvoril Miro Ščibrany
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Dvaja noví poslanci BSK za Raču a Vajnory Už asi...
V rokoch 2017 – 2022 budú Raču a Vajnory v BSK zastupovať
poslanec miestneho zastupiteľstva Rača Michal Drotován (nezávislý)
a starosta Rače Peter Pilinský (Most-Híd, SMER-SD...). Vystriedali
poslancov z Vajnôr Annu Zemanovú (SaS) a Juraja Lauka (KDH).
Michal Drotován dostal vo voľbách
3 238 hlasov, z toho od voličov MČ Bratislava-Rača 2 952 hlasov (o 964 resp.
o 807 hlasov viac než starosta Pilinský).
V Rači o 326, v Krasňanoch o 183, na Východnom o 298 a vo Vajnoroch o 158 hlasov viac.
Michal Drotován sa o mandát
uchádzal ako nezávislý kandidát s podpismi od občanov a viedol nízkonákladovú kampaň v uliciach Rače a Vajnôr.
Vo voľbách získal v MČ Rača v 15-ich
z 18 volebných okrskov viac hlasov než
Peter Pilinský, v troch okrskoch bolo poradie opačné. V zastupiteľstve BSK sa stal
členom 7-členného Krajského Klubu Nezávislých. V samospráve vykonáva tieto
funkcie a mandáty:
• prednosta MÚ Karlova Ves (nevolená
funkcia);
• poslanec BSK za Raču a Vajnory 2017
– 2022 (nezávislý);
• člen Komisie životného prostredia,
regionálneho rozvoja a územného plánovania;
• člen Komisie školstva, športu a mládeže;
• poslanec MZ v Rači 2014 – 2018 (OKS,
SDKÚ-DS);
• podpredseda Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu
a dopravy;
• člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva;
• člen Mandátovej komisie.

SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, SaNK). Niekoľko dní pred voľbami do BSK dal prostredníctvom médií verejný prísľub, že polovicu čistého príjmu z mandátu poslanca
BSK odovzdá na dobročinné a verejnoprospešné účely – na zlepšovanie života
v Rači, Krasňanoch, na Východnom a tiež
vo Vajnoroch. Čiastku vyčíslil na 150,– €
mesačne. Poslancom BSK sa nepochybne stal aj vďaka tomuto sľubu, keď získal
len o 117 hlasov viac než Michal Vlček,
kandidát zo štyrikrát menšej mestskej
časti Vajnory. V zastupiteľstve BSK sa stal
členom 10-členného poslaneckého klubu
Starostovia a primátori pre kraj. V samospráve vykonáva tieto funkcie a mandáty:
• starosta MČ Rača (Sieť, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ);
• poslanec BSK za Raču a Vajnory 2017
– 2022 (MOST-HÍD, SMER-SD...);
• člen Komisie životného prostredia,
regionálneho rozvoja a územného plánovania;
• člen Komisie školstva, športu a mládeže;
• člen Mandátovej komisie;
• poslanec MsZ 2014 – 2018 (Sieť, SaS,
Most-Híd, SDKÚ-DS);
• člen Mestskej rady hlavného mesta SR
Bratislavy;
• člen Komisie pre školstvo, vzdelávanie
a šport;
• člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia
a výstavby;
• člen Dozornej rady OLO a. s. 2014 –
2018.

Peter Pilinský kandidoval za koalíciu šiestich strán (Most-Híd, Smer-SD,

Miro Ščibrany
OZ račan.sk

Dlho sme s kamarátmi pili žltý mok
no azda blíži sa tá chvíľa
či vari je k nej iba krok
keď vlákno babieho leta stíši
spev, hlahol, skok
... už asi nedopoviem všetko.
Už asi nedopoviem všetko.
Otázky obesené v trblietavej rose
zháčia sa chvíľu
ovinú križiaka
v jeho vlastnej sieti
cengnú na nákovu sluchu
a odletia v diaľ
v gagotavej spleti.
... už asi nedopoviem všetko
Oči, uši, ústa v mĺkvom ustrnutí
vrásky obnažené slepým svetlom sviec
či dážď pomiešaný so slzami detí
vážne kýva v kúte hlavou kostlivec.
V spoločenstve nemých
v rubáši bez kvietkov
vietor navial na rov
na rodnú hruď predkov
štyri krátke vzdychy
keď nebolo svedkov
len hviezdy na nebi
odkaz mŕtvych predkov
... už asi...

Zrkadlo
V obraze zrkadla
vek sa nechce stratiť,
mladosť už povädla.
Čas nemožno vrátiť.
Únava nedá sa
jak kedysi zapiť,
do šedín zapadla.
Dnes už vieš ju lapiť.
Bujarosť už schradla,
hriechy treba zakryť,
mladá krv vychladla.
Teraz budeš platiť.
Zubatá napriadla
do kantára blankyt,
no konské zubadlá
nezachytia pach mýrt.

Michal Drotován a Peter Pilinský – poslanci BSK za Raču a Vajnory (2017 – 2022), hlasy vo voľbách 4. 11. 2017 podľa volebných obvodov

Alexander Marčan
zo zbierky Zrkadlo
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10 dôvodov, prečo potrebujeme participatívny rozpočet
1. Vzniknú nové nápady, riešenia alebo
aktivity pre lepší život v Rači, ktoré prinesú verejné diskusie
a stretnutia pri príprave participatívneho, čiže občianskeho

rozpočtu.
2. Obyvatelia Rače priamo rozhodnú,
ako sa minie vyčlenená suma peňazí.
3. Račania budú priamo vtiahnutí
do procesu plánovania, rozhodovania
o prioritách týkajúcich sa miesta, kde
žijú.
4. Nové siete – ľudia sa na verejných
stretnutiach k rozpočtu stretnú s inými
obyvateľmi, susedmi a skupinami, ktorí majú rovnako záujem o rozvoj Rače.
5. Račania a Račanky budú mať príležitosť lepšie spoznať svojich volených
zástupcov a zástupkyne a úradníkov
miestneho úradu.
6. Miestni obyvatelia a obyvateľky vedia viac o potrebách a problémoch vo
svojom okolí, preto ich návrhy môžu
byť lepšie a presnejšie, ako riešenia
úradu.
7. Šancu zapojiť sa do plánovania a prípravy aktivít bude mať každý Račan
a každá Račanka, deti, mládež, pracujúci, seniori aj aktívne komunity.
8. Je to overený proces, ktorý už odskúšalo viac miest na Slovensku a môžeme
sa od nich poučiť a vyhnúť sa chybám.

9. Je to dobrá príležitosť napr. pre skupiny mladých, psíčkarov, rodičov s deťmi, zeleno mysliacich ľudí zoznámiť
sa a spoločne sformulovať požiadavku, či nápad do rozpočtu a vždy platí,
že viac hláv, viac rozumu.
10. Je to veľká príležitosť na rozvoj Rače
a posunutie spolupráce medzi úradom, zastupiteľstvom a obyvateľmi
na vyšší level.
Hoci to znie veľmi akademicky, participatívny rozpočet je jednoduchý nástroj
priamej demokracie, ktorý umožňuje občanom priamo rozhodnúť, ako sa minie
určitá časť rozpočtu obce. V praxi to znamená, že v rozpočte Rače na rok 2018 sa
vyčlení konkrétna suma, o ktorej priamo
rozhodnú ľudia, ktorí tu žijú.
Participatívny rozpočet na Slovensku
už pár rokov nie je žiadnou novinkou. Niektoré samosprávy už majú niekoľkoročné
skúsenosti s procesom prípravy „občianskeho“, teda participatívneho rozpočtu.
Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať
bratislavská mestská časť Nové Mesto.
Od roku 2013 realizovali viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského
života. Participatívny rozpočet aktuálne
funguje a využívajú ho aj ďalšie slovenské
mestá, ako Banská Bystrica, Trnava, Levice a Ružomberok.
Participatívny rozpočet umožní občanom priamo sa zapojiť do procesu rozho-

Dôvod, ktorému konečne rozumiem

Ranný pohľad z okna rodného domu
na prvú tohtoročnú vločku mi vyčaril
úsmev na tvári. Nebolo tomu tak vždy,
bod zlomu nastal asi pred piatimi rokmi.
Ruka v ruke s padajúcim snehom zvyčajne prichádzala povinnosť s tým čosi urobiť. Ako zodpovedný občan som sa zvyčajne pustil do roboty už veľmi zavčas
rána. Reku nech susedia, ponáhľajúci sa
do práce, idú pekne po suchom a možno
ma za to budú mať aj radi, možno.
O piatej, či šiestej ráno nebývalo
na najdolnejšom dolnom konci veľmi
rušno, teda až pokým v blízkosti nepostavili penzión. Začalo sa stávať bežne,
že skoro ráno povedľa mňa precupital
obyvateľ tohto zariadenia. Predstavte si
silnú fujavicu, na zemi ľad a sneh, babku
či dedka s dvomi barlami a s na ruke zavesenou nákupnou kabelou, ako každým
krokom balansuje na hrane života a smrti. Zvyčajne mala tá osôbka v tvári napätý
výraz, z očí jej priam trčal strach o zdravie

a pocit, že niečo nestihnú. Slušne som ich
vždy pozdravil a s úsmevom sa ich opýtal,
že kam tak zrána. Takmer každý raz som
počul tú istú odpoveď, vraj do Kauflandu,
Lídla, či Billy, či... Boli to zväčša veľmi
milí ľudia, ale nikdy som nerozumel, prečo tak skoro ráno v tom pľuhavom počasí,
kvôli čerstvým alebo zlacneným rožkom
zo včerajška, riskujú život, či výmenu
bedrového kĺbu. Nerozumel som tomu
až do chvíle, kým jedného takého dňa neprešla okolo čarovná pani. A môžete mi
veriť, bolo to naozaj tak.
Bola ešte tma, husto padal sneh, prázdna ulica, a ja som sa už pasoval s kopu
toho bieleho zázraku. Zrazu sa pri mne
objavila asi osemdesiatročná žienka, akoby vyšla spoza bielej záclony, či zo zeme
vyrástla. „Tú pani z videnia poznám, je tuším z penziónu,“ prebleslo mi hlavou. Kupodivu žiaden des v očiach, milá usmievavá tvár. Nečakala, kým ju pozdravím
a príjemným hlasom vyslovila už pomaly

dovania o prioritách týkajúcich sa miesta,
kde žijú. Je to proces, ktorý zabezpečí ľuďom možnosť diskutovať, spolupracovať
a hľadať riešenia pri problémoch, ktoré
majú vo svojom okolí.
Takto pripravený rozpočet nie je určený na riešenie základných služieb, ktoré má riešiť samospráva a nefunguje ani
ako zázračná palička na komplikované
problémy mesta. Práve naopak, je to príležitosť, ako lepšie spoznať miesto, kde
žijeme, ako spojiť ľudí, ktorí sa zaujímajú
o podobné témy a vo výsledku mať lepšiu
a krajšiu Raču.
Hoci participatívne plánovanie, verejné prerokúvania strategických dokumentov a prizývanie občanov do diskusie
nemá v Rači dlhú tradíciu, tak verím, že
proces participatívneho rozpočtu bude
dobrou školou pre nás všetkých. Je to príležitosť naučiť sa diskutovať, spolupracovať, prijímať konštruktívnu kritiku, zapájať do plánovania všetky vekové skupiny
Račanov a najmä byť otvorení novým
nápadom.
Ako robia participatívny rozpočet Trnava, Bratislava Nové Mesto či Prievidza?
Pozrite sa na ich webstránky:
http://pr.trnava.sk
https://pr.banm.sk/liferay/web/nove-mesto/
http://www.prievidza.sk/pr/
Lenka Antalová Plavuchová
poslankyňa MZ MČ Rača za Krasňany
aj zabudnuté: „Pánbohpomáhaj“. Reku:
„Pánbohuslyš“ v prekvapení som zakontroval. „A kamže tak skoro, pani?“ spýtal
som sa zdvorilo, hoc v duchu som si povedal, že odpoveď už aj tak poznám. Bože,
ako hlboko som sa mýlil. Pozerala síce
na mňa, ale jej oči hľadeli kamsi do neznáma a v nekonečnej diaľke a nečakane
dlho hľadali odpoveď, odpoveď, ktorej by
som porozumel. A potom sa to stalo, zázračná pani vyslovila to neuveriteľné: „Ja
neviem“. Takmer súčasne, ako na povel,
sme sa obaja pustili do spikleneckého srdečného smiechu. V tej chvíli sme obaja
presne vedeli, o čo ide a takú harmóniu
pocitov ľudia veru nezažívajú spolu často.
Po chvíli sa kývnutím hlavy rozlúčila a stále sa usmievajúc pokračovala v pomalej
chôdzi za svojim jasným cieľom. Keď ju
opäť zahalila biela záclona, v duchu som si
povedal: „Pani, vy ste prvý človek z penziónu, ktorý má naozaj dobrý dôvod vyjsť
o piatej ráno do tohto pľuhavého počasia,
dôvod ktorému konečne rozumiem“.
Evuš Polakovič
obyvateľ Dolného konca
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Urbár Rača, vlastníci lesných pozemkov
– Aj my sme les!
O nás bez nás. Toto
ma napadlo ako prvé,
keď som zaregistrovala začiatky kampane
ochranári verzus lesníci. Vyjadrili sa odborníci, kapacity, celebrity, svoje pripojili
občania. Akosi sa zabúda na skutočnosť,
že problém je v konkrétnych osobách a je
jedno, do ktorej profesijnej – odbornej či
názorovej skupiny patria. Ochranári, lesníci... a čo vlastníci?
Päť rokov predsedám výboru spoločenstva vlastníkov 160 ha lesných a nelesných pozemkov v Rači. Viac ako 10 rokov
som priamym aktérom snahy týchto ľudí
nemať iba povinnosť zaistiť zdravý les pre
všetkých jeho návštevníkov, protipožiarnu bezpečnosť a platiť dane za pozemky.
Pozemky, o ktoré ich chceli pripraviť dlhoroční užívatelia. V roku 2016 sme sa
mohli sami prvýkrát rozhodovať o tom,
kto a ako sa bude starať o náš les. Verím,
že sme sa rozhodli správne. Chceme,
aby les ostal zachovaný i pre naše deti
a vnúčatá tak, ako ho nám zanechali naši
predkovia. Na strane druhej si chceme
ponechať právo nezabezpečovať služby vo verejnom záujme (o. i. povinnosť
umožniť peší vstup osôb do lesa) na vlastné náklady. Les je živý organizmus, ktorý
potrebuje starostlivosť človeka tak, ako
človek potrebuje pre život kyslík, ktorý
nám dáva les.
Urbár Rača, pozem. spol. ako súčasť
Bratislavského regionálneho združenia
vlastníkov neštátnych lesov a pasienkov
je členom Únie vlastníkov neštátnych
lesov, ktorá na celoslovenskej úrovni zastrešuje súkromných vlastníkov. Spoločne sme iniciovali Memorandum o spolupráci a Deklaráciu vlastníkov.
Pred viac ako štvrťstoročím vyšli zákony, ktorými sa mala docieliť náprava chýb
minulosti – navrátiť vlastníctvo. Vyšli zákony, ktorými sa zabezpečuje hospodárenie, ochrana, spravovanie, využitie. Nevyšiel ale zákon o slušnosti, o samozrejmosti
dodržiavať základné princípy fungovania
spoločnosti. Tak akosi prirodzene sa malo
zato, že sme „homo sapiens“ a nachádzame sa na stupienku vývoja pomerne vysoko. Možno preto, že zmena prišla „nežnou
revolúciou“ a bola prirýchla pre bežných
obyvateľov, pravidlá začali nastavovať pomerov znalí „odborníci“. Ich charakter –
vôľa ovládať svoje konanie podľa princípov
a hodnôt, ktoré sú pokladané za správne –
zaradil spätný chod.
V tých časoch žili ešte mnohí pôvodne zapísaní vlastníci urbárskeho lesa.

V dobe, keď im vlastníctvo brali, stačilo
napísať jeden odovzdávací protokol štátnymi úradníkmi a bodka. Keď sa išlo
vlastníctvo vrátiť – v zmysle nových zákonov, ktoré rušili platnosť starých, bolo
treba predložiť doklad o osobnej totožnosti, štátnej príslušnosti, rodné, sobášne i úmrtné listy, čestné prehlásenie a ...
a samozrejme – čakať. Čakať, že štátny
úradník, platený z daní žiadateľov, začne
slušne pracovať v zmysle svojich povinností. Takíto úradníci sa stali zrazu veľmi
dôležití a podľa toho, akú mali v sebe genetickú výbavu slušnosti – i konali. Nemusím sa asi rozpisovať o tom, že v našej
„vesničke“ sa našli osoby, ktoré to s tou
slušnosťou nepreháňali. Skôr naopak.
Väčšina zúčastnených, ktorí mali možnosť vstupovať do procesu, rýchlo pochopila, že kto bude skôr pri válove – tomu
sa viac ujde. Čo tam po charaktere, princípe a slušnosti. A tak sa stalo, že proces
navrátenia trvá a trvá, úradníci čakajú
na odúmrť, generácie vlastníkov odchádzajú, noví dediči čakajú.
Pokiaľ sa vlastníctvo nevráti zákonnému vlastníkovi – spravuje vlastníctvo štát
alebo povinná osoba. Asi mi dáte za pravdu, že viac než 27 rokov je dlhá doba.
Za ten čas sa na zodpovedných miestach
vystriedalo veľa ľudí, rôznych ľudí, ktorým väčšinou chýbal charakter. Tí, ktorí
si chceli svoj charakter zachovať, museli
odísť. A je jedno, či to boli – sú lesníci či
ochranári, správcovia alebo štátni úradníci. Vždy záleží iba na tom, akí sme ako
ľudia. Nie čo robíme, ale ako to robíme.
Nie čím sme, ale akí sme.
A akí sme?
Rôznorodosť problémov zodpovedá ľudskej rozmanitosti. Ľudia, ktorí sú
poctiví a slušní ku sebe, správajú sa tak
i ku druhým. Vtedy je radosť pracovať.
Veď povedať druhému, že chyba sa stala
na mojej strane, priznať si omyl či neznalosť problematiky, pochváliť a poďakovať
– to nie je o slabosti a podriadenosti. To je
o charaktere a komunikácii. Problémy nastávajú v prípadoch, keď niektorí občania
sú presvedčení o svojej nedotknuteľnosti
či neomylnosti. Je jedno, či je to majiteľ
susedného pozemku, užívateľ či návštevník lesa, úradník, lesník či ochranár.
Niekto spraví v lese skládku odpadu – čo
na tom, že to je pôvodne koryto suchého
potoka a má slúžiť na zachytenie dažďovej
vody a niekde tým spôsobí záplavy. Druhí
si zase posunie plot, postaví časť svojej
chaty na cudzom pozemku, však kto to už
len sem pôjde zamerať. Či sutiny zo zbúraniska starej búdy aj s jej vybavením?
Tie sa dajú predsa tiež umiestniť z druhej
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strany plota do lesa, veď tam sa chodia
iba srnky pásť. Sú i takí, čo si postavia
s tichým súhlasom úradníkov stavbu pre
svoje autá na cudzom pozemku. Stačí byť
len správny občan. I tak sa vie zachovať
„ochranár“ či „verejný činiteľ“. Samostatnou kapitolou sú športovo zdatnejší
turisti a milovníci psov, ktorí zavolajú
v prípade vzájomných osobných konfliktov a treba im sudcu. Že sa v lese nemajú
premávať na bicykli alebo s voľne pobehujúcim psom, kde im to vyhovuje, lebo
ohrozujú peších turistov a lesnú zver? To
ich netrápi. No a potom sú tu i „odborníci“ na výrub stromov. Tí sa delia do viacerých kategórií. Milovníci lesa a bojovníci za les a proti rúbaniu stromov i tam,
kde sa to vyžaduje, lebo stromy majú tiež
svoju „rubnú dobu“. Teda vek, v ktorom
už nemajú prírastky hmoty. A tie mladé
pod nimi potrebujú slnko a priestor, aby
rástli a raz potešili naše deti či vnúčatá.
To, čo sa dnes rúbe, sadili naši dedovia či
pradedovia. I pole a záhrada býva po úrode poorané. Dnes i ochranár navštevuje
les na bicykli – ak mu v jazde prekáža
vyvrátený strom – urguje, prečo nebol
ešte spracovaný, veď je to povinnosť hospodára. To, že horským bicyklom ujazdí lesnú zvážnicu tak, že v čase dažďov
nedokáže voda do nej vsiaknuť – to mu
nevadí. Je pravdou, že odvoz vyťaženého
dreva z lesa sa nedá vždy realizovať bez
hrubého poškodenia lesných ciest. No je
v záujme hospodára zvážnice opäť upraviť. Druhú, pomerne výrazne zastúpenú
skupinu predstavujú tí, ktorým sa páči
žiť pri lese a majú radi zvuk praskajúceho
dreva v krbe. Pokiaľ si zabezpečujú teplo svojich celoročne obývateľných rekreačných chát surovinou, čo si kúpili – tak
fajn. Horšie je to vtedy, keď si idú zobrať
čo potrebujú z toho, čo im nepatrí. I takto
koná majorita v hlavnom meste. Máme
skupinu, ktorá sa ohlási, keď im strom
ohrozuje vlastníctvo – chatu auto, či bráni
vo vstupe k pozemku a treba zabezpečiť
odstránenie tohto stromu, najlepšie hneď
a počas sviatkov, lebo oni chcú na tej chate osláviť príchod nového roka. To, že využívajú cudzí pozemok na zabezpečenie
prístupu do záhrady a ku chate a autom
stoja na lesnom pozemku v našom vlastníctve, to ich desaťročia netrápi.
Poukázala som iba na jeden okruh
problémov, ktoré vlastník lesa má pri
jeho správe. Takže, ruku na srdce. Dá sa
povedať, že práve mediálne podporovaný
názor jedného profesijného zoskupenia –
je ten správny? Nie. Nestačí hovoriť takto
nie a kritizovať – treba komunikovať a až
potom povedať, ako áno ako nie. Les
tu bol pred nami a my chceme, aby bol
i po nás. Les nás určite prežije!
Ingrid Vanerková
Urbár Rača, pozem. spol.
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Významné výročia v roku 2018

v Rači v auguste 1973. Pochovaný je v rodinnom hrobe na cintoríne v Rači.

660 rokov (1358) od najstaršej zachovanej zmienky o richtárovi v Rači. Z písomných prameňov vieme meno prvého
známeho richtára v Rači. Volal sa Martin.
Bližšie informácie sa nezachovali.

110 rokov (1908) od postavenia výstupného kríža pri Pastierni. Kríž stál pod
Dolnými Záhumenicami, kde končila
obec. Postavili ho z finančného daru Juliany Ivaničovej na mieste, kde už od roku
1850 stál starší kríž.

590 rokov (1428) od pobytu husitských
vojsk v okolí Rače. Začiatkom februára
1428 sa presúvali od Senice cez Modru
a Pezinok smerom na Bratislavu. V Rači
boli 18. februára 1428. Následne vypálili
Podhradie a predmestie Bratislavy.
510 rokov (1508) od prvej známej zmeny patrocínia farského kostola (zasvätenia konkrétnemu svätcovi – patrónovi).
Pôvodné zasvätenie kostola nepoznáme.
V roku 1508 bol farský kostol zasvätený
úcte Všetkých svätých.
460 rokov (1558) od prvého známeho zobrazenia
obecnej pečate. V 16. storočí mala Rača vlastnú pečať.
265 rokov (1753) od založenia fundácie
(nadácie) grófky Erdődyovej na údržbu
sochy sv. Jána Nepomuckého. Manželka
majiteľa pozemkov v Rači grófka Mária
Terézia Erdődyová venovala 500 zlatých
na údržbu sochy sv. Jána Nepomuckého
a na slúženie svätých omší k úcte tohto
svätca.
250 rokov (1768) od uvedenia tereziánskeho urbára v Rači. Nový urbár, ktorý
v Rači uviedli do platnosti 21. apríla 1768,
zavádzal prísnejšie povinnosti, preto ho
Račania neprivítali s nadšením.
195 rokov (1823) od narodenia a 135 rokov (1883) od úmrtia opáta Jána Gotčára. Zakladajúci člen Matice Slovenskej sa
narodil v Makove 1. 6. 1823. Po zatvorení slovenského gymnázia v Kláštore pod
Znievom bol predčasne penzionovaný.

V roku 1876 ho v Rači prichýlil vtedajší
farár Móric Alster a prežil tu posledné
roky života. Zomrel 19. augusta 1883 a je
pochovaný na račianskom cintoríne.
170 rokov (1848) od udalosti z meruôsmych rokov (1848 – 1849), kedy v Rači
táborilo 1500 dobrovoľníkov. V revolučných rokoch 1848 – 1849 Rača postavila
celú stotinu dobrovoľníkov.
160 rokov (1858) od zakúpenia bývalej
kúrie mariatálskych paulínov pre účely
evanjelickej fary a školy. Objekt bol pôvodne zakúpený pre potreby fary, neskôr
ho viackrát prestavovali a do dvorného
krídla pristavili miestnosti pre evanjelickú
školu.
155 rokov (1863) od opravy zvona
na veži farského kostola a od miléniovej oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda.
Na veži farského kostola pukol v roku
1863 veľký zvon. Vtedajší farár Móric
Alster dal zvon preliať a na 1000-ročnú
pamiatku príchodu sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu dal o tom vyhotoviť reliéf s nápisom.
145 rokov (1873) od epidémie cholery.
V roku 1873 zúrila v okolí Bratislavy epidémia cholery. Od 12. septembra do 12.
októbra zomrelo v Rači na choleru 130
ľudí.
145 rokov (1873) od založenia školskej
knižnice. V decembri sa z iniciatívy farára Mórica Alstera zriadila školská knižnica, ktorá bola určená aj pre občanov.
Knihovníkom bol rechtor, organista, kostolník, zvonár a učiteľ Ján Mirovszký.
145 rokov (1873) od postavenia vstupného kríža do obce „pod Rinzlami“. Kríž
stojí na križovatke ulíc Žitná a Hybešova.
Kríž dala zhotoviť Katarína Dostálová,
vnučka kováčskeho majstra Michala Dostála, ktorý bol v rokoch 1848 – 1849 náčelníkom dobrovoľníckej stráže národnej
gardy v Rači.
130 rokov (1888) od rozsiahlej prestavby
farského kostola na podnet farára Mórica Alstra. Alster ju pripravoval od svojho
príchodu do Rače. Trvala iba jeden rok.
120 rokov (1898) od narodenia a 45
rokov (1973) od smrti pátra Jána Máriu
(Lukáča) Polakoviča. Narodil sa v Rači
3. 7. 1898. Najskôr pôsobil ako výpravca,
až neskôr bol povolaný za kňaza. V roku
1927 priviedol do Marianky rehoľu Tešiteľov Božského Srdca a prevzal správu
nad týmto pútnickým miestom. Zomrel

110 rokov (1908) od príchodu farára
Vojtecha Rudroffa do Rače. Na svoje pôsobisko v Rači nastúpil 3. decembra 1908
a zostal tu 33 rokov. Po Móricovi Alstrovi
bol druhou najvýznamnejšou osobnosťou, ktorá na račianskej fare pôsobila.
Aj vďaka nemu vzišlo z Rače 9 kňazov.
Bol priateľom Andreja Hlinku a Dr. Jo-

zefa Tisu. Za jeho pôsobenia postavili
v Rači novú cirkevnú školu (1932), kostol
na cintoríne (1937), nový kultúrny dom
A. Hlinku (1941) (bývalé kino Nádej).
Zomrel v roku 1942. Je pochovaný na račianskom cintoríne.
100 rokov (1918) od zrekvirovania zvonov evanjelického kostola na vojenské
účely. Zvony a tiež veľké píšťaly z organu
evanjelického kostola boli zrekvirované
16. septembra 1918.
95 rokov (1923) od založenia spolkov
Katolícka jednota Orla a Katolícka jednota žien. Katolícka jednota orla bola v Rači
založená 17. februára 1923. V tomto roku
vznikla v Rači aj Katolícka jednota žien,
ktorá mala povzbudzovať k viere a mravnosti.
95 rokov (1923) od zhotovenia nových
zvonov na vežu katolíckeho farského kostola. Zvony dal vyhotoviť farár Vojtech
Rudroff s finančným prispením veriacich.
Veľký zvon je zasvätený Sedembolestnej
Panne Márii, stredný nesie nápis: „sv. Cyril a Metod – Dedičstvo otcov zachovaj
nám Pane“.
90 rokov (1928) od odhalenia Pomníka
padlých v Parku J. M. Hurbana. Kamenný
mohylový pomník račianskych vojakov
padlých v I. svetovej vojne postavili pri
10. výročí vzniku Československej republiky. Pomník bol odhalený 28. októbra.
Projektoval ho Jozef Mesároš a postavil
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60 rokov (1958) od založenia obecnej organizácie Zväzu slovenských záhradkárov
v Rači. Začalo sa intenzívnejšie využívanie neobrábanej pôdy pre účely ovocinárstva a záhradkárstva. Najväčšiu zásluhu
na rozvoji ovocinárstva v Rači mal Jozef
Strelka.

staviteľ Ľudovít Ivanič, obaja račianski
rodáci.
90 rokov (1928) od začiatku tlače Farského vestníka. Farský vestník začal v októbri 1928 vydávať pre račianskych farníkov farár Vojtech Rudroff. Vychádzal
do roku 1934.
90 rokov (1928) od vzniku Potravného
družstva v Rači. Potravné družstvo vzniklo 5. novembra 1928 s cieľom zásobovania obyvateľstva spotrebným tovarom
za prijateľné ceny. Predajňa Potravného
družstva sa nachádzala na dnešnej ul. Pri
vinohradoch č. 23.
85 rokov (1933) od postavenia budovy
evanjelickej fary na Alstrovej ulici. Evanjelická fara bola pôvodne v budove na Alstrovej ulici 158. Budova slúžila zároveň
ako evanjelická škola.
80 rokov (1938) od pomenovania centrálneho námestia v Rači na námestie
Andreja Hlinku. Po smrti Andreja Hlinku bolo 30. októbra 1938 centrálne námestie vo vtedajšom v Račištorfe pomenované jeho menom.
80 rokov (1938) od návštevy delegácie
autonómnej vlády na račianskej fare. 3.
decembra 1938 navštívil račiansku faru
Karol Sidor s členmi autonómnej vlády
a funkcionármi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
70 rokov (1948) od zavedenia vodovodu
do Rače. Vodovod bol do Rače zavedený
„brigádnicky“ v roku 1948 z bývalej Dynamitky (dnes Gaštanový hájik), po veľkom suchu v roku 1947, kedy všetky studne v Rači vyschli.
70 rokov (1948) od postavenia Horvátovho kríža. Kríž postavili na pamiatku
tragickej smrti 21-ročného študenta medicíny Ivana Horváta z Rače, ktorý tam
zahynul v mrazivej zime 25. februára 1948.
60 rokov (1958) od založenia celoobecného družstva. V roku 1958 bolo založené celoobecné družstvo, v ktorom bolo
1 120 členov a sústredených vyše 300 hektárov viníc zložených z vyše 2 100 malých
parciel s kolovým vedením.

50 rokov (1968) od zakúpenia organu
do kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov. Organ bol zakúpený v českom pohraničí.
45 rokov (1973) od veľkej rekonštrukcie hlavnej cesty č. 502. Pri rekonštrukcii
cesty vedúcej z centra mesta do Svätého
Jura padla za obeť rozšíreniu cesty aj časť
cintorína a kaplnka Najsvätejšej trojice
z 19. storočia.
40 rokov (1978) od postavenia Družstevného domu. Družstevný dom Račan postavili ako združenú investíciu obce, vtedy
Miestneho národného výboru Rača, a Jednotného roľníckeho družstva Rača.
25 rokov (1993) od čiastočnej úpravy
kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov. Pri rekonštrukcii bolo realizované
zastrešenie plochých striech tohto kostola, vymenili a prerobili sa okná za zdvojené plastové a realizovala sa prístavba
sakristie.
25 rokov (1993) od založenia Gymnázia
školských bratov. Gymnázium školských
bratov, dnes Spojená škola Jána de La
Salle, na Čachtickej ulici bolo otvorené
1. septembra 1993.
25 rokov (1993) od rekonštrukcie božej
muky so sochou sv. Urbana. Po odcudzení sochy v päťdesiatych rokoch jej hrozilo
úplné zničenie. Rekonštrukciou v roku
1993 bola zachránená. Sochu svätca dal
vyhotoviť vtedajší starosta Libor Pajdlhauser.
20 rokov (1998) od obnovenia spolkovej
vinohradníckej tradície a od tradície požehnania mladého vína. V roku 1998 bola
založením nového Račianskeho vinohradníckeho spolku obnovená spolková
vinohradnícka tradícia. Zároveň bola obnovená tradícia – slávnostné požehnanie
mladého vína.
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lo vyšlo 13. apríla 2003 pod redakčným
vedením Ladislava Hvizdoša a za spolupráce s tlačiarenskou spoločnosťou Ko&Ka. Časopis vychádzal do roku 2009.
15 rokov (2003) od nadviazania spolupráce s talianskym mestom Priverno.
Priverno leží asi 90 km na juh od Ríma,
v jeho blízkosti vedie najslávnejšia staroveká cesta Via Appia.
15 rokov (2003) od ukončenia prác na rekonštrukcii interiéru farského kostola. 30.
novembra 2003 – na prvú adventnú nedeľu – po ukončení prác na rekonštrukcii
interiéru farského kostola vykonal slávnostné požehnanie rekonštruovaného
kostola biskup Štefan Vrablec. Pod vedením vtedajšieho administrátora farnosti
Miloša Kohútka sa uskutočnila rozsiahla
obnova kostola spojená s pamiatkovým
a reštaurátorským výskumom, pri ktorom boli odkryté staršie fresky v presbytériu kostola.
15 rokov (2003) od úmrtia ThDr. Stanislava Číka. Stanislav Xavér Čík, račiansky rodák, bol členom rehole tešiteľov
Božského Srdca od 1932. V roku 1992 sa
vrátil na Slovensko. Zomrel v Charitnom
domove pre starých kňazov v Pezinku 8.
marca 2003. Pochovaný je na cintoríne
v Rači.
10 rokov (2008) od pomenovania parku
menom Park J. M. Hurbana. V roku 2008
bol park pri príležitosti výročia udalostí
revolučných rokov 1848 – 1849 rekonštruovaný do terajšej podoby. Na mieste,
kde stál pôvodný pomník „Vychádzajúce
slnko“ pripomínajúci oslobodenie Rače
4. 4. 1945, mala podľa vtedajšieho návrhu
stáť busta J. M. Hurbana.
10 rokov (2008) od príchodu Sestier
Božieho milosrdenstva do Rače. Sestry
dostali do prenájmu Zichyho kúriu, kde
mali postulát pre nové povolania (prípravu na vstup do rádu) pre sestry zo Slovenska a Čiech, Popri tom pomáhali vo farnosti, hlavne vyučovaním náboženstva
a prácou s mládežou a deťmi. V Rači pôsobili do roku 2014.

15 rokov (2003) od historickej návštevy
Sv. otca Jána Pavla II. 11. septembra 2003
sa Sv. otec nakrátko zastavil v parčíku
v Rači. Napriek svojej pokročilej chorobe a veku, požehnal Raču a jej obyvateľov
a pokračoval v papamobile do Katedrály
sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

10 rokov (2008) od vymenovania vladyku Petra Rusnáka za biskupa Gréckokatolíckej cirkvi. Narodil sa v Humennom, ako syn gréckokatolíckeho kňaza.
Od svojich 8 rokov žil spolu s rodičmi
a súrodencami v Rači, kde navštevoval
aj základnú školu a miništrovával v kostole. Pápež Benedikt XVI. ho 30. januára
2008 vymenoval za prvého bratislavského
eparchu (gréckokatolíckeho biskupa).

15 rokov (2003) od začiatku vychádzania časopisu Katolícky súčasník. Prvé čís-

Mária Hatalová
december 2017
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Ty sa tu bavíš a my nemáme Alinky!
Bolo to 9. septembra 1944. Prišli sme
z dediny z nákupu, lebo sme bývali pri
horách, a síce na ružovom vrchu alebo
známejšie povedané na komandlovskom
vŕšku. Ja som musel ísť do práce a moja
manželka Mária chcela uspať naše roztomilé dieťa Alicu Máriu, ktorá nemala
o spánku ani poňatia.
Medzi tým prišla pani Peštová, ktorá nám bola susedka vo vinohrade. Požiadala moju manželku, keby jej prišla
pomáhať oberať hrušky. Moja manželka
nebola nikdy záhalčivá a bola ochotná
jej pomôcť a dieťa nechala doma v posteli. Lebo si bola istá, že sú ešte staršie
deti doma. A to Vojtech 13-ročný a Jarko
7-ročný. Títo dvaja chlapci chodievali pásavať kozy. Keď prišli zo školy, tak i tentokrát išli s kozami do hôr, kde sme mali zakúpené po niekoľko rokov pre tieto kozy.
Alicka zostala doma sama.
Mršná Alica zoskočila z postele v košeli, zobrala si so sebou svoje topánočky
a prišla k mojej matke Kristíne a prosila
ju „Babičko, obujte ma!“. Ona ju obula
a povedala, že ide k mamičke do Peštového vinohrada. Potom chytila dieťa a dala
ju k susedom na chodník. Poneváč sme
mali včely, ktorých sa Alica veľmi bála.
Alica, ktorá nie jedon ráz bola už i sama
v tomto vinohrade, šla za mojou drahou
ženuškou, ktorú však v Peštovom vinohrade nenašla. Lebo malá Alicka išla asi len
po búdu. A tak svoju maminku nenašla.
Lebo maminka bola až na spodku vinohrada.
Jednoducho išla domov. Keď prišla domov, tu nenašla už ani moju matku, ani
Zdenku, išla za Jarkom a Vojkom do hôr,
kde zablúdila. Neni div, že zablúdila, lebo
nemala ešte 3 roky. Keď tam aj niekoľko
ráz bola s tými chlapcami, alebo manželkou. Nevedela sa orientovať v tejto hore
a síce keby Jarko a Vojko boli pásli na tom
mieste, kde niekoľko ráz bola s nimi.
No však týmto mojím pasákom som
nadával, prečo nepásli tam, kde pásavali.
Ale samozrejme na tom mieste sa už pásť
nedalo. Oni pásli v dedkovom táli. Tento
ráz to je rovno komandlovského a Alinka
išla napravo.
Keď moja žena prišla od susedov, ešte
dieťa nehľadala, myslela, že je s chlapcami
v horách. Až prišli chlapci z hôr asi o 5 hodinách, pýtala sa, kde je Alicka, ale Alicky
nebolo. Začala moja manželka kričať, volať
a behať sem-tam po všetkých komandlovských vinohradoch. Tento raz som robil
od 1 do 8 večer. Práve som prišiel do dediny a stavil som sa na 2 deci vína. Ešte

som nezaplatil, keď moja žena s plačúcim
hlasom ledva vyriekla:
„Ty sa tu bavíš a my nemáme Alinky!!!“
No ja som viac nepotreboval, lebo toto
naše dievčatko som miloval nadovšetko
ako oko v hlave.
Utekal som aj s mojou manželkou
na notársky úrad požiadať o rozhlas pána

komisára. Tam už
nebolo nikoho, lebo
bolo už 8 hodín večer aj desať minút.
Ale pán vedúci
ešte pilne pracoval
v svojej pracovni. Tak som mu vec dôkladne vyrozprával a on bol ochotný mňa
doporučiť komisárovi, ku ktorému som
utekal aj so starším synkom Vojkom, keď
práve večeral. A zdelil mi, že príde, len sa
navečerá, aj onedlho prišiel. Pán vedúci
notár napísal mimoriadnu vyhlášku takto:
Mimoriadna vyhláška.
Štefan Mičunek hľadá niekde zablúdilé
dieťa dievčatko 3-ročné menom Alica
Mičunková.
Kto by o tomto niečo vedel, nech ihneď
doporučí rodičom...!!!
Zapísal otec Štefan Mičunek
Spomína Jaroslav, mladší syn Štefana
Mičunka:
Bývali sme na Komandlovskom vŕšku,
na kraji lesa dve učupené chalúpky, dedkova a naša a o kus vyššie ešte Kučerovci
a Zachuberovci, tak asi 26 minút od poslednej chalúpky na prešovni.
Bola vojna a bola bieda. Boli sme tri deti.
Najstarší Vojo, ja a malá Alica a mama sa
musela vedieť riadne oháňať, aby bolo čo
do hrnca. I my deti sme museli pomáhať,
jak sa dalo. Prišli sme zo školy a hnali sme
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kozy do lesa na pastvu a keď potrebovali
susedky pomôcť vo vinici, brali sme Alicu
so sebou.
V osudný deň sme ako zvyčajne hnali
kozy do lesa na pastvu, no a keď sme odišli,
prišla za mamou pani Peštová, či by jej nemohla pomôcť oberať hrušky. Babke, ktorá
bývali hneď vedľa, povedala, že ju dala spať,
aby sa na ňu občas pozrela a odišla do vinice, ktorá bola hneď za domom. Lenže
malému škriatkovi sa spať nechcelo a iba
v nočnej košieľke šla za babkou, aby jej
obula bačkorky, že ide za mamou. Keď sa
mamy nedovolala, boh vie čo sa jej vyliahlo v tej hlavičke? Vydala sa za nami do lesa.
Cestu poznala, lebo už tam pár krát s nami
bola, ibaže zhodou nešťastných náhod,
pretože to tam bolo vypasené, odohnali
sme kozy ďalej do lesa a i keď nás volala
– nepočuli sme ju a tak pokračovala stále
ďalej, až sa pustila dolu do Kalapundovej
doliny, kde už asi únavou si sadla a zaspala.
My sme sa vrátili z lesa a tam už bolo
všetko hore nohami, lebo všetci hľadali tú
malú tuláčku. Prehľadávali okolné vinohrady i studne, kroviny a všetko, kde sa
dalo predpokladať, že by mohla sa zatúlať.
Mama bežala celá zúfalá do dediny, či sa
náhodou nevybrala tam – samozrejme bez
úspechu, no a medzitým prichádzala noc
a začalo pršať a pršalo celú noc i celý deň,
a to bola asi najdlhšia noc v živote. Ráno
prišlo asi 30 ľudí z dediny a prehľadávali
čo sa dalo, ale bez úspechu. Ubehol ďalší
deň a ďalšia noc a pátranie bolo stále bezvýsledné.
Dedko bol hájnik, tak nabil pušku
ostrými a s otcom vyrazili do lesa a prehľadávali pravdepodobnú možnosť, kam
by mohla zájsť tá malá tuláčka. Dedko sa
pustil dolu do Kalapundovej doliny, že to
budú prečesávať proti kopcu, že to bude
lepšie vidieť. Otec prehľadával húštiny, takže zostal trochu pozadu. Dedko, keď zišiel
až k potoku, neveril svojim očiam. Opretá
o strom, napolo sediac, napolo ležiac, malá
tuláčka iba tak vzlykla – „Dedečku!“
Dedko neveril svojim očiam a zakričal na otca „PIŠTA!!“ No a ten letel dolu
z toho kopca, nevidel, nepočul, praštila
ho nejaká haluz do hlavy, ale bežal ďalej,
až sa zastavil u deda. Na nič nečakal, zabalil Alinku do kabáta a vraj mohol dušu
vypustiť, ale celú cestu bežal. Mama bola
silná žena, ale od radosti skoro stratila vedomie. Zanedlho prišiel doktor Hlaváč,
ktorý konštatoval, že okrem toho, že je
trošku nachladená, je inak zdravá jak ryba.
Na ten pamätný buk som pribil obrázok, ale jak mohutnel, kôra vytlačila klinec
a obrázok spadol a rozbil
sa a už
k jeho
Foto: Creative
Commons
umiesteniu na pôvodné miesto nedošlo.
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