
Kampaň pre komunálne voľby 2018 
v  Rači začala už voľbami do  BSK 2017. 
A nie je náhoda, že kandidatúru na  sta-
rostu ako prví ohlásili ich víťazi – posla-
nec Michal Drotován a starosta Pilinský. 
Čoskoro pribudnú ďalší. Ťažko predvídať, 
koľkí. V  hre sú aj riziká, preto niektorí 
akiste radšej zložia zbrane a  nastavia si 
latku nižšie.

Pre voličov budú zaujímavé ani nie tak 
dilemy kandidátov, ako ich sľuby a vízie, 
možnosti a schopnosti.

Od volieb 2014 sa udiali mnohé vecí, 
ktoré ovplyvnili a ovplyvnia kvalitu živo-
ta obyvateľov Rače. Voličom nezostane 
iné, len sa na  jesenné hlasovanie dobre 
pripraviť. Ako? Tým, že si budú zbie-
rať informácie o  hráčoch v  račianskom 
komunálno-politickom priestore, o  ich 
podiele na  dôležitých rozhodnutiach 
pre Raču, o  prepojeniach na  ľudí, ktorí 
sa vo  verejných záležitostiach prejavili 
overiteľne dôveryhodným či nedôvery-
hodným, verejno-prospešným či verejno-
-škodlivým spôsobom.

Čím je kampaň dlhšia, tým viac času 
má každý obyvateľ Rače nazhromaždiť 
dosť poznatkov pre svoje volebné rozhod-

nutie. Je to určite lepšie, ako keď v minu-
losti kampaň prebiehala len krátko pred 
voľbami a  získať presný obraz o  kvalite 
kandidátov bolo skoro nemožné.

Račania už poznajú hlavné tlačené 
zdroje informácií o  dianí v  samospráve, 
no nie všetci vedia, ku  komu z  dvoch 
hlavných uchádzačov o  post starostu 
majú bližšie. Pre nich je užitočné vedieť, 
že blízko k  starostovi má obecný me-
sačník Račiansky výber (plne ovládaný 
starostom), ako aj súkromný spravodaj 
Račan (za  jeho obsahom stojí starostov 
pobratim a  partner jeho hovorkyne Ján 
Bednarič). Blízko k  Michalovi Droto-
vánovi majú naopak občianske noviny 
račan.sk výber (vydáva OZ račan.sk). Či-
tateľom odporúčam všímať si, ktoré novi-
ny práve čítajú a  porovnávať informácie 
zo všetkých zdrojov.

V tomto čísle vám o. i. prinášame roz-
hovory s obomi kandidátmi na  starostu. 
Veríme, že aj na  základe nich si budete 
klásť otázky a hľadať na ne pravdivé od-
povede.

Veľa zdaru vám praje
Miro Ščibrany, OZ račan.sk
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rý môžete prispievať vlastnými článka-
mi aj vy.
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Stranícka minulosť a prítomnosť
  Po voľbách v roku 2014 si vystúpil 
z SDKÚ-DS, vo voľbách 2016 si bol 
na kandidátke OĽaNO. Akú skúsenosť 
si získal v straníckom prostredí? Vstú-
piš ešte niekedy do politickej strany?

V SDKÚ-DS som bol radový člen, ni-
kdy som nezažil situáciu, že by mi niekto 
hovoril, čo a  ako mám robiť. Jediný po-
kus bol v období, kedy sme riešili Rača-
ny Rosso a  Kmotríka, vtedy som dostal 
sprostredkovane žiadosť, že by sme to 
nemali riešiť. Napriek tomu som to rie-
šil a  projekt sa zatiaľ podarilo zastaviť. 
Za  OľaNO som kandidoval, pretože ma 
oslovil Igor Matovič a  ľudia ako Marek 
Krajčí, Veronika Remišová či Edo Heger 
– chcel som svojím malým kúskom po-
môcť k výmene vlády Fica. To sa nepoda-
rilo, napriek tomu verím, že nová generá-
cia politikov ako Veronika, Marek či Edo 
prinesie už čoskoro zmenu. Do politickej 
strany v budúcnosti už neplánujem vstú-
piť, stačila mi jedna skúsenosť.

Pôsobenie v Karlovej Vsi 2015 – 2018
 Na MiÚ Karlova Ves si do polovice 
roka 2017 viedol oddelenie dopravy 
a životného prostredia, od odchodu 
Jána Hrčku si prednostom a riadiš celý 
úrad. Tvoji odporcovia aj v tom hľadajú 
protekciu a známosti. Čo im odkážeš?

Danka Čahojová, starostka Karlovej 
Vsi, ma oslovila s ponukou hneď po voľ-
bách. Nakoľko som však nebol rozhodnutý 
pokračovať v samospráve a mal som vtedy 
aj zaujímavé ponuky zo súkromného sek-
toru (v oblasti ľudských zdrojov), dal som 
si viac ako dva mesiace na  rozmyslenie. 
Nakoniec ma aj s Janom Hrčkom presved-
čili a  rozhodol som sa im pomôcť. V  ži-
votnom prostredí som mal prax a doprava 
bola pre mňa nová výzva. Podobne to bolo 
aj s  pozíciou prednostu – dlhšie ma pre-
svedčovali, aby som prešiel na tento post. 
Starostka aj Jano Hrčka môžu potvrdiť, že 
definitívne ma presvedčili až necelý týždeň 
pred nástupom. Obe pozície sú v princípe 
krízový manažment.
 Vďaka blogom o ochrane životného 
prostredia si vnímaný ako aktivista 
s celomestskou a celoslovenskou pôsob-
nosťou a povesťou. Čo ti dali a kam ťa 
posunuli skoro štyri roky v exekutíve 
MiÚ Karlova Ves?

Na  pozícii prednostu riešim široké 
spektrum vecí – od  pracovnoprávnych, 
cez rozpočet, investície, opravy, školstvo, 
dopravu, riadenie ľudí, verejné obstará-
vanie až po  zastupiteľstvo. Zodpovedám 
za  niekoľko stoviek ľudí cez vedúcich 
oddelení a tiež priamo za 12 ľudí v mojej 
kancelárií (projektový referát, IT referát, 
právny referát, personálno-mzdový refe-
rát). Osobne si myslím, že práca prednos-
tu je náročnejšia ako práca starostu. Pri 
riešení dennej operatívy je potrebné pri-
jímať rýchle rozhodnutia a nájsť čím skôr 
čo najlepšie možné riešenie. 

Voľby do BSK 2017 a komunálne 
voľby 2018
 Mandát poslanca BSK si získal ako 
občiansky kandidát. Nad starostom si 
zvíťazil v 15-ich z 18 volebných okrskov. 
Aký vplyv mal tento výsledok na rozhod-
nutie uchádzať sa o úrad starostu Rače? 

Už pred voľbami do  BSK som vravel 
ľuďom, že ak mi dajú dôveru, budem 
to považovať za  veľký záväzok smerom 
k  voľbách 2018 v  Rači. Takže tento vý-
sledok mal úplne kľúčový vplyv na moje 
rozhodnutie zbierať podpisy aj pre kandi-
datúru na starostu. 
 Pôjdeš do volieb znova ako občian-
sky kandidát? Kto budú tvoji súperi? 
Budeš kandidovať aj na miestneho 
a mestského poslanca?

Budem zbierať podpisy a ľudia sa sami 
rozhodnú, či ma podporia v kandidatúre 
na  starostu. Zo súperov sa už dávnejšie 
ohlásil súčasný starosta. Dosť ma prekva-
puje, že ako dlhoročný starosta tvrdí, že 
nie je favoritom volieb. Podľa všetkých 
výskumov je aktuálny starosta vždy veľký 
favorit – jednak má celé mediálne odde-
lenia a  hlavne robí kampaň takpovediac 
celé roky na plný úväzok. Ja by som bol 
rád, ak by bolo aj viac kandidátov, a  tak 
ako vo  voľbách do  BSK by mal každý 
na výber. Čo sa týka kandidatúry na po-
slanca v  Rači, tak kandidovať určite ne-
budem, rovnako neplánujem kandidovať 
ani na mestského poslanca. 
 V roku 2014 tvoji konkurenti pouka-
zovali na tvoj nízky vek (33 rokov) a ne-
skúsenosť. Pred tohtoročnými voľbami 
dovŕšiš 37 rokov, máš za sebou pôsobe-
nie v Karlovke. Aká je tvoja Achillova 
päta v roku 2018?

Ľudia zhodnotia moju prácu, mojou 
dlhodobou víziou je spraviť obce a mestá 
pre ľudí na úrovni 21. storočia. Prax mám 
myslím dostatočnú. Za Achillovu pätu by 
som možno považoval to, že by som chcel 
riešiť aj možno menej populárne, ale po-
trebné témy, ako je rezidenčné parkova-
nie, úprava chodníkov pre chodcov a nie 
autá, či otázku vysporiadania pozemkov. 
To sú veci, čo možno neprinášajú rýchle 
body, ale treba ich riešiť. 
 Pred minulými komunálnymi 
voľbami sa objavila fáma, že keby si sa 
stal starostom, tak FK Rača zanikne. 
Na základe čoho vznikla? Aký je tvoj 
vzťah ku klubu a jeho financovaniu?

To je úplný nezmysel. Viackrát som 
navrhoval, že treba urobiť riadnu zmlu-
vu o podpore MČ Rača a FK Rača resp. 
OZ Kengura a FK Krasňany, kde by bola 
zakotvená podpora (a  ročná suma) a  jej 
forma. Sumu na  dotácie na  šport som 
viackrát za  celé obdobie navrhol zvýšiť. 
Podobne by to malo byť aj s inými športo-
vými klubmi. Sám som športovec a viem, 
aké je dôležité, aby deti športovali. V roku 
2015 bola vytvorená komisia s  Rasťom 
Žitným, dodnes však netuším, v  čom sa 
posunula táto problematika. Rovnako 
tak som vždy podporoval umelý trávnik 
na ihrisku ZŠ Tbiliská. Niekomu vyhovu-
je šírenie fám, treba sa opýtať skôr jeho. 

Komunikácia s občanmi
 Na poslanecké dni v KS Žarnovická 
chodí málo občanov. Občania si po-
sťažujú, poslanci ponosy pošlú úradu, 
o mesiac tlmočia odpovede – často 
alibistické. Má takýto „doručovateľský“ 
formát stretnutí zmysel? Ako treba 
kontakt volených zástupcov s občanmi 
zmeniť?

Plánujem urobiť každý mesiac v pod-
večerných hodinách stretnutie vedenia 
(starosta, prednosta, vedúci oddelení, 
poslanci) s občanmi, s riadnym zápisom 
a  odpoveďami. Najlepšie v  NKD. Tiež 
raz ročne urobiť verejné zhromaždenie 
obyvateľov (po novele zákona o obecnom 
zriadení už je aj možnosť priamo ho zvo-
lať starostom), kde sa všetci budú môcť 
aj hlasovaním vyjadriť k zásadným otáz-
kam. Súčasný formát poslaneckých dní 
považujem za  prekonaný – väčšina ľudí 
komunikuje s poslancami cez internet.
 Starosta využíva Račiansky výber 
(RV) na jednostranné informovanie 
verejnosti, odmietol poskytnúť priestor 
kritikom zámeny pozemkov na tzv. 
Radničnom námestí (RNR). Čo urobíš 
s RV, keď budeš zvolený za starostu?

Za  tie roky som urobil viacero poku-
sov, aby RV bol objektívnejší, ako poslan-
ci však média vieme ovplyvniť reálne iba 
cez rozpočet. Vlani sa mi po druhom po-
kuse podarilo presunúť peniaze z  finan-
covania Račianskeho magazínu na  do-

Michal Drotován:
Dôležité je počúvať občanov  
a chrániť verejný záujem
Rozhovor s poslancom a kandidátom 
na starostu Michalom Drotovánom
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tácie v  sociálnej oblasti či v  životnom 
prostredí. Jedinou možnosťou bolo teda 
zrušiť kompletne financovanie novín – to 
je však dosť radikálna zmena, čo by nena-
šla podporu väčšiny poslancov. Osobne si 
myslím, že by mali existovať skôr kvalit-
né nezávislé noviny (napr. kľudne aj pre 
Raču, Vajnory a Nové Mesto spolu), kde 
by bola nezávislá redakcia a  informovali 
by o všetkom podstatnom. Nemalo by to 
byť PR vedenia MČ. 

Spravovanie verejného majetku
 Ako poslanec si podporil nájom časti 
pivníc pod NKD poslancovi Milošovi 
Máťušovi. Za symbolické nájomné 
a na 20 rokov. Prečo toľká ústretovosť, 
keď takéto dlhodobé nájmy sťažujú 
koncepčné využívanie majetku mestskej 
časti a oberajú mestskú časť o príjmy?

Podpora vinohradníctva a  zachovania 
viníc nie je iba o  územnom pláne – kľú-
čové je aj to, aby tie vinice boli riadne ob-
hospodarované. Pri prenajímaní sme dali 
možnosť aj iným vinohradníkom z  Rače 
a tá možnosť tu stále je. Pán Máťuš reálne 
obrába vinice a má priestor na ďalšie rozši-
rovanie obrábania. Mimo toho tie pivnice 
boli vybudované práve pre takýto účel. 
 Villa Vino Rača a. s. požiadala o od-
kúpenie pozemkov pri KKD (býv. kino 
Nádej). Vy poslanci ste predaj aj vďaka 
upozorneniu Ingrid Vanerkovej na jeho 
nevýhodnosť opakovane zamietli. Ne-
mali by poslanci konať proaktívne a nie 
čakať, s čím príde súkromný subjekt, 
starosta, občan?

Predaj sme zamietli na základe viace-
rých skutočnosti, nielen vďaka Ingrid Va-
nerkovej. Ona upozornila na  veľa prob-
lémov, za  čo jej ďakujem. Hovoril som 
poslancom, že tam hrozí možná výstav-
ba, ako v  prípade objektu dole na  Det-
vianskej pri križovatke. Vždy je dôležité, 
aby prácu vedenia aj poslancov sledovali 
aj občania, môžu mať závažnejšie infor-
mácie, než aké zistí poslanec. Dôležité je 
počúvať občanov, vyhodnotiť všetky sku-
točnosti a chrániť verejný záujem. 
 Na rokovaní MsZ 09/2016 časť po-
slancov podmienila súhlas so zámenou 
pozemkov na tzv. Radničnom námesti 
preukázaním práva stavby na prenaj-
atých pozemkoch mesta a zárukami 
vybudovania parku. O mesiac staros-
ta predložili návrh zámeny na MsZ 
znova – bez akejkoľvek zmeny. Je takýto 
postup obvyklý a prijateľný?

Určite nie. Ak jeden materiál z  neja-
kých dôvodov neprejde, tak predkladateľ 
si má zvážiť dôvody zamietnutia a mate-
riál aspoň trochu kompromisne upraviť. 
A  vecne sa s  mestskými poslancami, čo 
s  ním v  prvom kole nesúhlasia, poroz-
právať. Pravda je taká, že na žiadne pri-
pomienky neodpovedal a tvrdohlavo išiel 
proti múru.

Rozsiahla bytová výstavba
 Zodpovednosť za predimenzova-
né projekty RNR, Rínok a i. staros-
ta pripisuje svojmu predchodcovi. 
Napriek tomu sa jeho pravou rukou 
na stavebnom úrade stala a stále ňou je 
Ing. arch. Virsíková, niekdajšia pravá 
ruka Jána Zvonára. Ako vnímaš toto 
protirečenie?

Za  RNR môže hlasovaním za  predaj 
pozemku Kmotríkovi v roku 2008 aj sú-
časný starosta, vo väčšej miere však zaň 
zodpovedá Zvonár. Naopak projekt Rí-
nok Rača od samotného návrhu na zme-
nu územného plánu, cez hlasovanie 
na zmenu ÚP až po územné rozhodnu-
tie je plne na  tričku starostu Pilinského 
a  ten sa k  zodpovednosti hlási. V  roku 
2011 obhajoval výhody zmeny územné-
ho plánu tým, že vraj tam ináč vyrastie 
logistický park (čo je úplný nezmysel). 
Za úrad a jeho zamestnancov zodpovedá 
starosta.
 Rača čelí rozsiahlej bytovej výstavbe, 
infraštruktúra – osobitne dopravná 
– je už dnes preťažená. Aký je v tejto 
súvislosti tvoj postoj k výstavbe v loka-
lite Huštekle – Táborky za obratiskom 
električky a v iných lokalitách?

Myslím si, že nové lokality by sa ne-
mali meniť na vysokopodlažnú výstavbu, 
pokiaľ sa nevyriešia súčasné problémy 
s  dopravou, zeleňou, školami, kanalizá-
ciou atď. Druhá vec je tiež ochrana poľ-
nohospodárskej pôdy. Zastavaním najbo-
nitnejšej pôdy si ako mesto pílime konár 
pod sebou. Stačí sa pozrieť do Holandska, 
ako efektívne vedia využívať pôdu pri 
mestách.

Transparentnosť
 Dlhodobo pripomienkuješ develo-
perské projekty v mestskej časti Rača, 
projekt Malé Krasňany nebol výnim-
kou. Neskôr si tam kúpil byt. Kriticky 
naladených občanov tento fakt prekva-
pil. Aké boli dôvody tvojho rozhodnu-
tia?

Pripomienkujem a  snažím sa zlepšiť 
projekty v  EIA procese v  Rači aj mimo 
Rače (napr. Železná studienka). Lucron, 
developer projektu Malé Krasňany, veľa 
mojich pripomienok zapracoval – napr. 
ihrisko aj pre mládež a  dospelých (bas-
ketbal a  petanque), cyklotrasa, výrazne 
viac zelene, retenčná nádrž na zavlažova-
nie atď.. K tomuto projektu sa počas po-
voľovacieho procesu nikto nevyjadroval, 
nikdy nebol kontroverzný, ako je to v prí-
pade RNR, Dolného Slanca, Černockého, 
Račany Bianco a pod. A územné povole-
nie bolo vydané v  predošlom volebnom 
období, kde voliči starostovi dali hlasmi 
vysvedčenie na  obrazne povedané jed-
notku s hviezdičkou.

V roku 2014 som hľadal v Krasňanoch 
vhodný dvojizbový byt, zistil som, že 

ceny v novostavbe sú iba o cca 10% vyššie 
ako v  staršom dome – ak som si zarátal 
potrebné prerábky, tak by to vyšlo pri-
bližne na rovnako. Byt som kúpil v marci 
2015 na  hypotéku, ktorú budem ešte 28 
rokov splácať. Spoločne s priateľkou sme 
si ho zariadili a  bývame. Nie je to žiad-
ne tajomstvo, keďže pravidelne nastupu-
jem do  električky na  zastávke Vozovňa 
Krasňany. K  tejto lokalite mám aj citový 
vzťah, nakoľko presne oproti (v dome Au-
toopravovňa Kokoška) som býval tesne 
po narodení. V roku 1947 (teda pred viac 
ako 70 rokmi) ho totiž kúpila babka s jej 
bratom, na električkovej zastávke sa moji 
rodičia zoznámili a otec robil väčšinu ži-
vota vodiča električiek a vychádzal práve 
z vozovne v Krasňanoch. 

Spravovanie a rozvoj Rače
 Ako vidíš možnosti obyvateľov, 
poslancov a starostu obmedziť „moc“ 
developerov nad Račou? Aký postoj 
zaujmeš k čiernym stavbám a pokusom 
o čierne stavby? Ako sa na poste sta-
rostu vyrovnáš s dedičstvom po svojom 
predchodcovi?

V prvom rade by sa malo jasne stano-
viť, že nie je možné zhoršovať stav zme-
nou akýchkoľvek veľkých území na novú 
zástavbu v  územnom pláne – preto na-
ďalej jednoznačne odmietam zmenu 
územného plánu Račany Rosso, Ohňa-
vy či Dolná Pekná na  vysokopodlažnú 
zástavbu. Čierne stavby plánujem riešiť 
ako celok – ak jednoznačne nedokážu, 
že ich existencia je v  súlade s  verejným 
záujmom, tak ich v  žiadnom prípade 
nebudem dodatočne povoľovať ani ko-
laudovať. A  samozrejmosťou je udelenie 
pokút v správnom konaní. S dedičstvom 
sa budem vyrovnávať podľa toho, v akom 
stupni je to povolené (či prešla EIA, bolo 
vydané územné alebo aj stavebné povo-
lenie). O všetkom by som v čo najkratšej 
dobe informoval obyvateľov.
 Akú víziu spravovania a rozvoja 
Rače ponúkaš občanom na budúce štyri 
roky? Aké zmeny po zvolení za starostu 
plánuješ urobiť na miestnom úrade? 
Aké sú tvoje ďalšie méty v politike?

Zjednodušene povedané mám dlho-
dobú víziu Rače pre 21. storočie: zásadnú 
revitalizáciu a  zmenu verejných priesto-
rov, obmedzenie developerov, zefektívne-
nie úradu, otvorený úrad, rezidenčné par-
kovanie, nové pracovné príležitosti pre 
ľudí, podporu firiem. Na úrade robí veľa 
šikovných ľudí, bol by som rád, keby boli 
súčasťou aj môjho tímu. Niektoré pozície 
však bude potrebné zmeniť alebo vyme-
niť. V politike sa chcem naďalej venovať 
hlavne komunálnej sfére.
 Ďakujem za rozhovor.

Miro Ščibrany, OZ račan.sk
(celý rozhovor viď www.racan.sk)

http://www.racan.sk/p/o-stranke.html
http://miro-scibrany.racan.sk/2018/05/Michal-Drotovan-Dolezite-je-pocuvat-obcanov-a-chranit-verejny-zaujem.html
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Komunikácia s občanmi
 Ako kandidát na starostu ste v roku 
2010 volali po občanovi, čo nemávne 
rukou a nestiahne chvost. Keď sa takí 
objavili, verejne ich označujete za kuvi-
kov, nenávistníkov, psychopatov, hlupá-
kov... Aké sú dôvody tohto obratu o 180 
stupňov?

Môžeme začať konkrétne vami, pán 
Ščibrany. Z človeka, ktorého som si úprim-
ne vážil pre jeho prácu v spracovávaní his-
torických materiálov a príbehov z Rače, sa 
stal človek, ktorý ma nenávidí. A to všetko 
len preto, že som si dovolil odmietnuť váš 
plán na zriadenie múzea v Rači. Zmyslom 
vášho snaženia – a to je môj pocit - je vi-
dieť, ako Pilinský skončí vo  funkcii sta-
rostu. Čiže sa z vás stal politický aktivista, 
ktorý svoju energiu nasmeroval na šírenie 
poloprávd, výmyslov a štvanie proti mne. 
Je to škoda, tá vaša pôvodná pozícia bola 
pre Raču užitočnejšia. Ak ale chcete ro-
biť politiku, poďte kandidovať a v prípade 
úspechu prevezmite svoju časť zodpoved-
nosti. Rýchlo zistíte, že nie každé rozhod-
nutie je dnes prijímané so 100 percentnou 
podporou a že rovnako ako ja si urobíte aj 
nepriateľov. Samozrejme, že nemám žiad-
ny problém s občanmi, ktorí vyslovujú le-
gitímne požiadavky alebo konštruktívne 
pripomienky.

Spravovanie majetku
 OZ račan.sk pred niekoľkými rokmi 
predložil a poslanci podporili projekt 
využitia Koloničovej kúrie na múzeum, 
depozit informačnú službu a ďalšie účely. 
Vy ste túto historickú pamiatku vyhlásili 
za (citujem) „starú barabizňu“. Za skoro 
osem rokov objekt bez úžitku chátra 
a v budove sa prekúrili desiatky tisíc €. 
Prečo ste projekt nepodporili?

Na vaše účelové a zavádzajúce vyjadre-
nia – teraz hovorím o  tom mojom údaj-
nom vyjadrení o „starej barabizni“ - som 
si už za  tie roky zvykol. Ale k  samotnej 
otázke – prísť s  tým, že chce niekto mú-
zeum, je jedna vec. Druhá je vypracovať 
nejakú atraktívnu náplň, nájsť prostriedky, 
zrekonštruovať priestory, ale tiež vypraco-
vať model financovania prevádzky, pričom 
hovoríme o  desaťtisícoch, možno státisí-
coch eur. Jednoducho v danej fáze to pod-
ľa mňa nebola priorita mestskej časti a aj 
teraz si za týmto názorom stojím.

 Rozumiem správne, že kúriu ste nikdy 
nenazvali „stará barabizňa“ a že je to len 
účelový výmysel?

Vy ste otázku položili tak, akoby som 
Koloničovu kúriu považoval za starú ba-
rabizňu z pohľadu jej významu. Lenže ak 
som to tak povedal, tak v  súvislosti s  jej 
technickým stavom a možnosťou jej vyu-
žívania. Rád by som pripomenul, že sme 
ako poslanci za  Zvonára odmietli plán 
na  jej predaj do  súkromných rúk. Pova-
žujem ju za jeden z významných objektov 
Rače. Vy uvádzate, že sa v  nej prekúrili 
tisíce eur. Lenže ak by sme uprednostnili 
opravu kúrie pred niektorou zo škôl alebo 
škôlok, rovnako by sa prekúrili v  týchto 
nezateplených objektoch - navyše plných 
detí - tisíce eur. Som prívrženec opravy 
kúrie a pristúpime k nej v ďalšom obdo-
bí. Našťastie sme už z najhoršieho vonku 
- máme opravené školy, škôlky, vybudova-
ný stacionár, zrekonštruovaný amfiteáter, 
tento rok riešime zdravotné stredisko... To 
sú všetko veci, ktoré boli roky zanedbáva-
né a my sme ich dali do poriadku.
 Poslancov MZ v Rači a kritikov záme-
ny pozemkov na tzv. RNR ste upokojova-
li, že MÚ nedal urobiť analýzu výhodnosti 
zámeny, pretože ju urobí magistrát. Ako 
sa ukázalo, magistrát takú analýzu nedal 
ani neplánoval urobiť. Ako s odstupom 
času hodnotíte svoj postup?

Úprimne – nepotrebujem si robiť analý-
zu, aby som vedel, že park je lepší ako by-
tovka! Namiesto verejného parku s detským 
ihriskom máme ďalšiu budovu, u ktorej sa 
už ujal názov Drotován Tower. Rád by som 
sa ale opýtal vás, ako hodnotíte svoj postup 
v tom, že ste sa tiež spolupodieľali na zma-
rení tej zámeny? Že ste sa z  jej neúspechu 
tešili ako z vášho víťazstva? Vám vôbec ne-
šlo o dobro ľudí, len ste chceli, aby Pilinský 
prehral, aby som nemohol povedať, že sme 
zrušili budovu a vybojovali park. V tom je 
rozdiel medzi nami dvoma – vy vidíte len 
nenávisť voči Pilinskému. Ja sa snažím vi-
dieť záujmy Račanov.
 Na rokovaní MsZ 09/2016 časť 
mestských poslancov podmienila súhlas 
so zámenou preukázaním práva stavby 
na prenajatých pozemkoch mesta a zá-
rukami vybudovania parku. O mesiac, 
10/2016, ste predložili návrh zámeny 
na MsZ znova bezo zmeny – bez požado-
vaného dôkazu a záruky. Prečo?

Pretože zámena bola jediná šanca za-
brániť výstavbe a  získať verejný park, 
ktorý by nám navyše zaplatil developer. 
Všetci to tak chceli a nebyť vás a skupin-
ky okolo pána Petríka, Drotována, Pajdl-
hausera, Luknárovej a Rybáka, tak by tam 
ten park bol. Tá budova ostane navždy 
mementom, čo sa stane, ak zvíťazí politi-
kárčenie nad zdravým rozumom.
 Na MsZ 10/2016 ste zablokovali kom-
promisné návrhy kritikov návrhu zámeny. 
Zámena neprešla, jej kolaps ste pripísali 
na rováš poslancom a aktivistom. Opo-
nentom zámeny ste nedali v RV priestor 
vyjadriť sa k vašim vyhláseniam. Považu-
jete takýto postup za štandardný a férový?

Trvám na svojom: Za to, že tam nie je 
park, ale ďalšia budova, môže pár ľudí, 
resp. ich nekompetentnosť, naivita a  po-
litikárčenie. Stačí sa pozrieť do Dúbravky 
– tam hrozila výstavba v parku, ale ľudia 
sa proti nej vzbúrili a  podporili zámenu 
pozemkov. U nás v Rači to bolo naopak. 
Dokonca bol odsúhlasený aj pozmeňova-
cí návrh na navýšenie sumy, za ktorú má 
investor vybudovať park. Ani to nestačilo. 
Takže mi nedávajte za vinu niečo, na čom 
ste sa podieľal aj vy osobne a tešil sa z toho, 
že zámena neprešla. A  s  tým poskytova-
ním priestoru na vytvorenie objektívneho 
názoru by som na vašom mieste nezačínal 
– vo vašom plátku ste sa nikdy neopýtali 
pri kontroverzných témach na názor sta-
rostu či vedúcich oddelení úradu, čo je ele-
mentárna zásada objektívnej novinárčiny.

Bytová výstavba
 Zodpovednosť za predimenzované 
projekty RNR, Rínok a i. pripisujete 
svojmu predchodcovi. Napriek tomu sa 
vašou pravou rukou na stavebnom úrade 
stala a stále ňou je Ing. arch. Virsíková, 
niekdajšia pravá ruka Jána Zvonára. Ako 
si má obyvateľ Rače toto protirečenie 
vysvetliť?

Rínok som nikdy predchodcovi nepri-
pisoval. Proces revitalizácie brownfieldu 
po Vinárskych závodoch sa začal za môjho 
pôsobenia. Pani Virsíková pracuje na  na-
šom úrade od roku 1999, a  to bez akého-
koľvek politického pozadia. Návrh zmeny 
územného plánu tiež neschvaľuje Virsíko-
vá, ale poslanci. A ak je podľa vás zvládanie 
náročnej agendy, práca cez víkendy, čelenie 
vyhrážkam zo strany stavebníkov, dodržia-
vanie stavebného a ďalších zákonov dôvo-
dom na vyhadzov, tak podľa mňa nie.

Transparentnosť
 Viacerí obyvatelia Rače vyjadrujú 
nespokojnosť, že miestny úrad nekoná 
transparentne a že občania pred úradom 
nie sú rovnoprávni. Viete tieto výhrady 
niečím zmierniť alebo vyvrátiť?

Na  túto nekonkrétnu a  manipulatív-
nu otázku vám odpoviem protiotázkou: 
Čo hovoríte na to, že váš plátok račan.sk 

Peter Pilinský:
Vy vidíte len nenávisť voči 
Pilinskému. Ja záujmy Račanov.
Rozhovor so starostom mestskej časti Bratislava-
Rača Petrom Pilinským
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výber považujú viacerí obyvatelia Rače 
za nekritickú hlásnu trúbu Michala Dro-
tována, o  čom svedčí napríklad predvo-
lebný rozhovor z októbra 2017, v ktorom 
ste mu nepoložili jedinú kontroverznú 
otázku? Je to tým, že si vás platí z príspev-
kov, ktoré vyzbiera na kampaň od podpo-
rovateľov? Nemalo by ale v takom prípade 
byť za  článkom uvedené, že respondent 
priamo finančne prispieva na chod tohto 
letáka? Ak by vám neplatil, napísali by ste 
aj o  tom, že si kúpil byt v Malých Kras-
ňanoch a zhodou okolností v  tom istom 
čase prestal tento projekt verejne kritizo-
vať a dávať voči nemu námietky? Možno 
by ste sa ho aj opýtali, za  akú cenu byt 
kúpil a  či to celé nepovažuje za  exaktný 
príklad konfliktu záujmov...
 V diskusii na MZ odznela kritika, 
že investície (revitalizácia Karpatského 
námestia, Obecná záhrada, amfiteáter) sa 
vynakladajú neefektívne, že sa vychádza 
v ústrety blízkym firmám a že „korupcia 
nie je len na úrade vlády, ale aj v MČ 
Rača.“ Ako takéto vyjadrenia vnímate 
a riešite?

Vyprosím si akékoľvek spojenie nášho 
úradu so slovom korupcia! Ak máte také-
to podozrenie, obráťte sa na orgány činné 
v trestnom konaní. A ak už sa teda baví-
me o nejakej anonymnej a podlej „kriti-
ke“, o ktorú sa tak rád alibisticky opierate, 
tak Obecnú záhradu revitalizovalo OZ 
Račiansky spolok, ktoré na ňu nedostalo 
od úradu ani cent! Vy to dobre viete a dá 
sa to ľahko vyhľadať. Následne toto zdru-
ženie odovzdalo dokončenú záhradu, 
v ktorej organizovalo brigády a preinves-
tovalo z darov a príspevkov Račanov asi 
50 000 eur, do vlastníctva mestskej časti – 
teda aj vás. Amfiteáter sa v transparentom 
verejnom obstarávaní zrealizoval za cenu 
nižšiu, ako sme predpokladali. Na revita-
lizáciu Karpatského námestia sme získali 
peniaze z  eurofondov a  verte, že proces 
financovania bol vďaka ich kontrolným 
mechanizmom náročný a čistý ako lesná 
studnička. Ale to by som bol naivný, keby 
som dúfal, že nájdete okrem kritiky aspoň 
jedno slovo pochvaly pre tento tím.
 Kritiku predniesol pán Depeš na ve-
rejnom rokovaní MZ. Čím je anonymná 
a čím podlá?

Kritika, ktorá podsúva závažné závery 
bez dôkazov, je podlá. A  anonymná bola 
preto, že ste vo  vašej otázke neuviedli jej 
autora. Pánovi Depešovi odporúčam - ak 
má takéto pocity - dať podnet na príslušné 
kontrolné mechanizmy. U nás vo verejných 
obchodných súťažiach rozhoduje zo záko-
na jediné kritérium, a tým je najnižšia cena.

Voľby do BSK 2017
 O mandát poslanca BSK za Raču 
a Vajnory ste sa uchádzali na kandidátke 
strán Most-Híd, Smer, SZ, SDKÚ-DS, ... 
Stranu zelených európski zelení v roku 

2016 vylúčili zo svojej organizácie s odô-
vodnením, že SZ nemá žiadnu zelenú 
agendu, zneužíva zelenú značku a nie je 
dôveryhodná. Neprekážala vám takáto 
strana v koalícii? Cítite ako jej bývalý 
dlhoročný predseda za vylúčenie SZ 
zodpovednosť?

Predsedom som bol v  rokoch, kedy 
žiadne z týchto problémov v Strane zele-
ných neboli. Funkcie som sa vzdal po ne-
úspechu mojich vízií. Odvtedy som rado-
vým členom a nemám dosah na to, ako sa 
strana dokáže obhajovať na medzinárod-
nej úrovni. Rovnako ako keby mal Mi-
chal Drotován ako dlhoročný člen SDKÚ, 
ktorá ho dosadzovala do riadiacich funk-
cií a  teda z  členstva profitoval, preberať 
zodpovednosť za  kšefty s  platinovými 
sitkami, za škandalózne predaje štátnych 
firiem, nefungujúci softvér daňovej sprá-
vy za milióny eur či kúpa budovy pre Fi-
nančný úrad v Košiciach od funkcionára 
strany. Nebolo by to fér, že?
 Myslíte si, že je fér porovnávať váš 
vplyv a zodpovednosť ako býv. predse-
du strany s vplyvom a zodpovednosťou 
býv. radového člena strany Michala 
Drotována?

V období, na ktoré ste sa pýtali, som 
bol tiež len radovým členom Strany ze-
lených. Na  rozdiel od  Drotována som 
ale ja nikdy nezískal žiadnu pracovnú 
pozíciu v  štátnej správe ako stranícky 
nominant.
 Získali ste takmer o 1000 hlasov menej 
ako Michal Drotován a len 118 hlasov 
chýbalo, aby vás o mandát poslanca BSK 
pripravil v Rači úplne neznámy Michal 
Vlček. Čomu pripisujete túto politickú 
prehru? Aké z nej pre seba vyvodzujete 
ponaučenie?

Do  poslednej chvíle som zvažoval, či 
vôbec mám do  BSK kandidovať. Ale po-
tom som si uvedomil, že aj tam sa dá bo-
jovať za záujmy Rače a nie je dobré, ak sú 
tam dvaja poslanci za  Vajnory. Ľudia si 
ma zvolili za  jedného z dvoch poslancov, 
takže konečný výsledok je úspech. Viete, 
kto nič nerobí, nič nepokazí. Ak by ste sa 
bližšie pozreli na Drotovánove pôsobenie 
v Karlovej Vsi, kde je šéfom úradu staros-
tky Čahojovej, videli by ste, že povoľujú 
nelegálne stavby, že im zlyháva snaha vy-
riešiť parkovanie, že na  oficiálnej stránke 
na Facebooku blokujú občanov s kritický-
mi názormi a ďalšie problémy. Až keď sa 
dostanete k reálnemu výkonu sa ukáže, čo 
naozaj viete a o čom len poučujete na so-
ciálnej sieti.
 Aké nelegálne stavby v Karlovke po-
volili? O čo opierate názor, že im zlyháva 
riešenie parkovania?

Zlegalizovali viacpodlažnú čiernu 
stavbu na ulici Jána Stanislava 34. K par-
kovaniu si nájdite na  verejných fórach 
množstvo negatívnych príspevkov, ľudia 
odmietli petíciou aj kontroverzný par-

kovací dom a  dokonca tí, ktorí petíciu 
iniciovali, sa za nevyjasnených okolností 
stali terčami rôznych útokov a poškodzo-
vania ich majetku.
 V závere kampane ste dali verejný sľub, 
že polovicu poslaneckej odmeny venujete 
na dobročinné a verejnoprospešné účely. 
Po zvolení ste prísľub znížili na 150,- € 
mesačne. Mnohí občania takéto sľuby 
považujú za neetické kupovanie verejné-
ho mandátu. Brali ste do úvahy aj takýto 
pohľad?

Vo verejnom prísľube som uviedol, 
že každý mesiac venujem 150 eur z pla-
tu poslanca BSK a že za 5 rokov to bude 
9000 eur. Nič som teda neznížil, akurát 
som presne nevedel, aký je príspevok pre 
poslancov! Vaše prekrúcanie mojich dob-
rých úmyslov ma už neprekvapí. Myslíte 
si, že keď som napríklad prispel mládeži 
FK Rača na zimné sústredenie, tak mi to 
vyhrá voľby? Tomu ani sám neveríte.
 Prečo ste teda v prísľube spomenuli 
polovicu čistého príjmu, keď ste presne 
nepoznali jeho výšku?

Mal som si to dôkladnejšie overiť, sú-
hlasím s vašou výhradou.

Komunálne voľby 2018
 Existuje niečo, čo ste si ako starosta 
predsavzali a nesplnili? Ak áno – čo bolo 
príčinou? Ak nie – akú víziu ponúknete 
občanom na ďalšie volebné obdobie? Aké 
sú vaše rozpočtové priority? Aký postoj 
k ďalšej bytovej výstavbe v Rači?

Mrzí ma, že ešte nestojí športový kom-
plex LBG Aréna. Hoci to nie je priamo náš 
projekt, som jeho podporovateľ a fanúšik. 
Žiaľ, obštrukcie rôznych subjektov proces 
zdržali, ale našťastie nezastavili. Dnes je 
vydané územné rozhodnutie a  podaná 
žiadosť na  stavebné povolenie. Ak by 
bolo viac peňazí, určite by sme pristúpi-
li k  rekonštrukcii ďalších dominantných 
objektov v  Rači – požiarnej zbrojnice, 
Koloničovej kúrie či NKD s  unikátnymi 
pivnicami.

Rozpočtovanie a  financovanie bude 
v  budúcnosti ľahšie - aj vďaka nášmu 
postoju a  hlasovaniu v  mestskom za-
stupiteľstve dnes platí nový developer-
ský poplatok. Pri každej novej výstavbe 
získa mestská časť a mesto 35 eur za m2 
podlahovej plochy, čo napríklad v  prí-
pade Rínok Rača predstavuje pre Raču 
okolo 1,2 milióna eur. To už sú peniaze, 
s  ktorými sa dá dobre starať o  majetok 
a tiež realizovať nové cesty, zeleň, revita-
lizovať historické budovy atď. Po rokoch, 
kedy sme potrebovali dať do  poriadku 
základné veci, nás čaká éra rozvojových 
projektov, ktoré si dokážeme užiť a budú 
nám všetkým robiť radosť.
 Ďakujem za rozhovor.

Miro Ščibrany, OZ račan.sk
(celý rozhovor viď www.racan.sk)

http://www.racan.sk/p/o-stranke.html
http://miro-scibrany.racan.sk/2018/05/Peter-Pilinsky-Vy-vidite-len-nenavist-voci-Pilinskemu-Ja-zaujmy-Racanov.html
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Údaje z  Finstat.sk,  
ktoré boli nedávno 
zverejnené, rozprúdi-
li podnetnú debatu 
o  hospodárení mest-
skej časti. Starosta 
ich prezentuje ako 
jednoznačný výsle-

dok svojej práce, ambíciou tohto článku 
je toto tvrdenie analyzovať a  pozrieť sa 
na čísla čo najobjektívnejšie. Už dopredu 
upozorňujem, že ak čakáte klasický hej-
terský článok, budete asi sklamaní.

Na  úvod považujem za  dôležité po-
znamenať, že údaje zverejnené Finsta-
tom vychádzajú z  účtovných závierok 
mestskej časti, čo sú zásadne odlišné 
údaje ako tie, ktoré nájdeme v  rozpoč-
te alebo v  záverečnom účte. Kým roz-
počet a  záverečný účet sú postavené 
na „cashovom“ princípe, t. j. zachytávajú 
príjmy a výdavky skutočne prijaté alebo 
vynaložené podľa toho, ako prídu alebo 
odídu z  účtu, účtovné závierky zachy-
távajú výnosovú a  nákladovú stránku. 
Napr. pri takej rekonštrukcii materskej 
školy, na ktorú sme minuli 700 tis. EUR, 
to znamená, že v  rozpočte bude táto 
položka v  jedinom roku na  výdavkovej 
strane (mínus 700 tis. EUR), vo finanč-
ných výkazoch (Finstat) sa však tá istá 
suma prejaví až dlhodobo, a  to v  od-
pisoch majetku počas doby životnosti 
škôlky. Rovnakých 700 tis. EUR tu teda 
bude každoročne počas najbližších 30 – 
40 rokov vo výške asi 15 až 20 tis. EUR 
ročne.

Podobne je na tom úver, ktorý sa v roz-
počte prejaví ako príjem a jeho splácanie 
ako výdavok, avšak v údajoch Finstatu sa 
prejavia iba úroky, pričom splácanie isti-
ny do výsledku hospodárenia nevstupuje. 
Úvery, ktoré Rača zobrala (1,3 mil. EUR 
v r. 2012 – 2014 a 1,9 mil. EUR čerpaný 
v  súčasnosti) sa vo výsledku hospodáre-
nia prejavia iba úrokovým nákladom (v r. 
2017 to bol náklad vo výške 10 tis. EUR). 

Vyššie uvedené rozdiely sú zároveň 
dôvodom, prečo výsledok hospodárenia 

vo  finančných výkazoch nesedí na  pre-
bytky alebo schodky rozpočtu, ako boli 
zachytené v záverečných účtoch.

V tomto článku sa sústredíme na údaje 
Finstatu, podľa ktorých v  r. 2009 a 2010 
(za  Zvonára) bola dosiahnutá rekordná 
strata 1,3 a 1,7 mil. EUR, pričom odvte-
dy sa táto strata znižovala a v r. 2017 bol 
dosiahnutý rekordný zisk 1,6 mil. EUR. 
V analýze porovnáme najhorší rok (2010) 
s najlepším rokom (2017). 

Prvým a najlogickejším dôvodom po-
zitívneho vývoja v r. 2010 – 2017 je nárast 
príjmovej stránky. Kým v  r. 2010 vrcho-
lila finančná a hospodárska kríza a výber 
daní bol vtedy s ohľadom na vysokú ne-
zamestnanosť citeľne nižší, odvtedy da-
ňové výnosy poskočili o 68 % (o 2,2 mil. 
EUR), celkové výnosy o 44 % (o 2,5 mil. 
EUR). Rástli samozrejme aj výdavky, ale 
tu treba objektívne povedať, že pomalšie. 
Ak abstrahujeme od predaja majetku v r. 
2010 (tomu sa venujeme nižšie), náklady 
mestskej časti vzrástli medzi rokmi 2010 
– 2017 len asi o 14 %. Náklady teda rástli 
citeľne pomalšie ako výnosy, čo je zna-
kom dobrého hospodárenia a  zásluhou 
vedenia mestskej časti, ako aj našej posla-
neckej práce.

Ako to už býva, diabol sa skrýva v de-
tailoch. Slabý rast nákladov totiž nie je 
spôsobený len dobrým hospodárením, 
ale aj tým, že sa znižovali niektoré ná-
kladové položky, kde sa šetrenie dlho-
dobo nevypláca. Počas tohto obdobia 
tak významne poklesli odpisy a  tvorba 
opravných položiek k  majetku (z  1,3 
mil. EUR v  r. 2010 na  necelých 700 ti-
síc v r. 2017). Dôvody tohto poklesu by 
bolo potrebné analyzovať podrobnejšie, 
avšak dovoľujem si vysloviť predpoklad, 
že hlavným dôvodom bude skutočnosť, 
že majetok mestskej časti (predovšet-
kým technické vybavenie ako stroje, 
autá, kosačky a pod.) počas tohto obdo-
bia morálne zastaral, t. j. neinvestova-
lo sa do  nového vybavenia a  množstvo 
majetku je už za  zenitom, na  čo ako 
poslanci dlhodobo poukazujeme. Kým 

v  r. 2010 tento majetok ešte bol použi-
teľný, a teda odpisovaný, v r. 2017 už je 
za  hranicou svojej životnosti, preto sa 
už neodpisuje, čo síce spôsobuje pokles 
nákladov a  opticky lepšie čísla, nemusí 
to však automaticky znamenať lepšie 
hospodárenie. 

Podrobnejší pohľad na čísla z r. 2009 
a 2010 však ukazuje ešte jednu pozoru-
hodnú vec, ktorá mala na  výške straty 
zásadný podiel. Ak neklame účtovníc-
tvo, v r. 2009 a 2010 rozpredala mestská 
časť množstvo svojho majetku výrazne 
pod cenu. V  týchto rokoch zaúčtova-
la Rača náklady na  vyradenie majetku 
(v účtovnej reči hovoríme o zostatkovej 
cene) v  celkovej výške 3,2 mil. EUR, 
pričom výnosy z  predaja majetku iba 
vo  výške 300 tis. EUR. Pri predaji vý-
znamnej časti majetku teda dosiahla 
stratu celkom 2,9 mil. EUR (1,4 mil. 
v  r. 2009 a  1,5 mil. EUR v  2010). Dô-
vod tejto straty nepoznám a aktuálne sa 
ho snažíme zistiť, touto cestou ju však 
zároveň dávam do pozornosti miestnej 
kontrolórky.

Ak ste sa stihli stratiť, pokúsme sa o re-
kapituláciu. Na zlepšení financií mestskej 
časti nemá najväčší podiel otáčanie kaž-
dého eura, ale rast výnosov, ktoré stihli 
rásť citeľne viac ako náklady (toto pred-
stavuje asi 1,7 mil. EUR z nárastu zisku). 
Významný vplyv na výsledok hospodáre-
nia mal aj zvláštny, alebo zvláštne zaúčto-
vaný predaj majetku mestskej časti, ktorý 
sa v  r. 2010 prejavil prehĺbením straty 
o 1,5 mil. EUR. 

Kým na raste výnosov je zásluha ve-
denia Rače zanedbateľná, pochváliť tre-
ba pomalší rast nákladov, ktoré sa sku-
točne podarilo udržať na  uzde. Tento 
pomalší rast je však z veľkej časti (600 
tis. EUR) dosiahnutý za  cenu zastara-
nia majetku mestskej časti, ktorý bude 
v  blízkej dobe vyžadovať rozsiahle in-
vestície. 

Miloslav Jošt
poslanec a predseda finančnej komisie MZ

Ako to bolo s hospodárením mestskej časti naozaj?

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk 
www.facebook.com/racan.sk 

a Priatelia Rače  
www.facebook.com/groups/priateliarace/ 

Sledujte na webe portál račan.sk 
www.racan.sk

https://www.facebook.com/racan.sk
https://www.facebook.com/groups/priateliarace/about/
http://www.racan.sk
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S  blížiacimi sa ko-
munálnymi voľba-
mi mnohí kandidáti 
už teraz kampaňujú. 
Nejeden za  peniaze, 
ktoré na jeho transpa-
rentnom účte nikdy 
neuvidíte. Čo je nele-

gálne. Niečo o tom viem, keďže aj ja sám 
jednu takúto kampaň financujem.

Stalo sa to takto. Starosta mestskej čas-
ti, v ktorej bývam, pochopil to, čo hovoria 
politickí marketéri: že kampaňovať treba 
počas celého volebného obdobia. Na bez-
platné noviny však potreboval peniaze. 
Preto sa rovno a  bez opýtania nabúral 
na  môj účet, na  ktorý mi odchádzajú 
peniaze z  podielových daní. Platí z  nich 
redaktorku, tlač, distribúciu. Noviny vy-
dáva raz mesačne a vyzerajú presne tak, 
ako by mu poradil Fedor Flašík. Strihá 
na  nich pásky, gratuluje rodičom k  no-
vorodeniatkam, ohlasuje nové investície, 
akože bojuje s  čiernymi stavbami. Taký 
regionálny kultík osobnosti.

Nie som jediný nedobrovoľný sponzor 
ilegálnej politickej kampane. Na Sloven-
sku je vyše 700 regionálnych periodík 
a  väčšinu z  nich vydávajú obecné alebo 
mestské úrady. Mnohé z  nich vyzerajú 
presne ako náš Račiansky výber – ako 
volebný leták úradujúceho starostu, kde 
každý opravený kilometer cesty, každý 
meter štvorcový zateplenej školy, každá 
opravená lavička sú len jeho zásluhou. 
Akoby sa na správe mesta nepodieľali po-
slanci, akoby sa v obci nedialo nič, za čo si 
starosta či primátor zaslúži kritiku.

Transparency International Sloven-
sko hodnotila užitočnosť, objektívnosť 

a  verejnoprávny charakter obecných 
novín 83 samospráv a vyšlo jej, že až tri 
štvrtiny mestských novín sú skôr pro-
pagandou, hlásnymi trúbami starostov 
a primátorov.

Posledné mesiace desaťtisíce občanov 
Slovenska žiada od politikov zmeny, vďa-
ka ktorým budeme žiť v slušnejšej krajine. 

Myslím si, že slušné je aj nezneužívať ob-
čanmi platené obecné noviny na politic-
kú propagandu.

Pavel Sibyla
obyvateľ MČ Bratislava-Rača

výkonný riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu

Krátená verzia článku z blogu autora 

Podávam odvolanie voči dodatočné-
mu povoleniu zmeny stavby pred dokon-
čením Polyfunkčný objekt RC Rača Cen-
trum na Detvianskej 23, ktoré 23.04.2018 
vydal stavebný úrad Mestskej časti Brati-
slava-Rača, a žiadam, aby bolo povolenie 
zrušené ako nezákonné.

Jeden z kľúčových dokumentov – po-
súdenie stavby z hľadiska súladu s územ-
ným plánom Hl. mesta SR Bratislava – 
stavebník EK-Invest, s.r.o. v konaní ako 
požadovaný doklad nepredložil.

Na základe právnej argumentácie 
uvedenej v plnom znení odvolania na račan.
sk mám za to, že bol porušený stavebný 
zákon a požadujem dodatočné povolenie 
zrušiť ako nezákonné.

Michal Drotován
www.facebook.com/michal.drotovan

Nelegálne financujem starostovu politickú kampaň

RC Rača Centrum – nezákonné dodatočné povolenie zmeny stavby

https://zastavmekorupciu.sk/
https://dennikn.sk/blog/1117615/nelegalne-financujem-starostovu-politicku-kampan/
http://michal-drotovan.racan.sk/2018/05/centrum-raca.html
http://michal-drotovan.racan.sk/2018/05/centrum-raca.html
https://www.facebook.com/michal.drotovan
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V  súčasnosti sa 
často skloňuje pome-
novania SMART CITY, 
začína sa diskutovať 
o  živých mestách, 
mestách pre ľudí, cyk-
lodoprave a  hromad-
nej doprave v rôznych 

podobách. Električka dokonca získala 
„postavenie ako nosný dopravný systém“ 
a tretí rozmer mesta, jeho silueta, dostáva 
na  frak z  každej strany. Ale k  zodpoved-
nému politickému rozhodnutiu, ktoré by 
rešpektovalo výzvy odborníkov v  spomí-
naných oblastiach, neprišlo. Ide o  politi-
kárčenie – krátkozraké, ale rýchlo účinné 
v daný a ten správny moment blížiacich sa 
volieb. Bohužiaľ, po nich potopa.

Pritom sa stačí riadiť zdravým sedliac-
kym rozumom. Mesto má byť miestom 
nekonečných možností pre všetky skupi-
ny účastníkov, má to byť divadelná kulisa 
podnecujúca k  interakciám a  vytváraniu 
väzieb a  formovania komunít. Skúste za-
vrieť na  chvíľu oči a  predstavte si, že ste 
dieťa, pracujúca matka, celá rodina, alebo 
starý rodič. V  každej etape svojho živo-
ta máte špecifické nároky na  svoje okolie 
a  prostredie. Máte svoje zvyky a  potreby, 
ktoré keď môžete uspokojiť a  naplniť, tak 
máte šťastný a pestrý život. 

Mestá potrebujú vízie a na základe nich 
musia robiť dôležité, niekedy aj nie moc 
populárne, dlhodobé politické rozhodnu-
tia, aby nepremrhali svoje šance. Len to ich 
posunie dopredu a  naštartuje udržateľný 
rozvoj. Všetko sa však začína od  jedinca 
a  jeho najprirodzenejšieho pohybu, čím je 
peší pohyb. Preto sa v článku budem veno-
vať práve jemu a ukážem súvis, ako práve 
peší pohyb môže napomôcť k hľadaniu ví-
zie a k správnemu, teda udržateľnému for-
movaniu miest. Peší pohyb potrebuje veľmi 
kvalitné, pestré, bezpečné a  podnecujúce 
prostredie. Toto je ťažké dosiahnuť za veľmi 
krátky čas. Preto sa možno tejto problema-
tike nikto nevenuje a  je naozaj v  zúfalom 
stave asi v každom meste. Pes je však zako-
paný asi aj inde: peší pohyb funguje správ-
ne, optimálne a efektívne vtedy, keď funguje 
aj všetko ostatné, čo k nemu prislúcha. Poď-
me sa teda pozrieť na to, čo to je.

Začnem trošku zoširoka. Slovenské 
mestá majú jednu jedinečnú a  špecifickú 
vlastnosť, ktorú si málokto uvedomuje. Už 
v roku 1965 zakladateľ Slovenskej urbanis-
tickej školy prof.  Emanuel Hruška defi-
noval ideálne mesto pre naše geografické 

podmienky. Nazval ho Krajinné ideálne 
mesto. Áno, je to krajina. Keď si pozrieme 
všetky mestá na  Slovensku, tak vždy väč-
šiu časť ich katastra tvorí krajina. Možno 
sa pýtate, čo má krajina spoločné s peším 
pohybom v  meste? Práve základné prvky 
krajiny ako je terén, strom a voda, keď sa 
prenesú do prostredia mesta, vytvoria úze-
mie biokoridoru človeka. Zatiaľ vždy, keď 
spomeniem pojem „biokoridor človeka“, 
tak to vyvoláva úsmev. Ľudia si ho automa-
ticky spájajú so žabami… 

Čo je teda biokoridor človeka a  jeho 
územie a ako napomôže k definovaniu ví-
zie a tvorbe kvalitného prostredia? 

Biokoridor je lineárny úsek mestskej 
krajiny, ktorý umožňuje bezpečnú pešiu 
mobilitu s najvyšším štandardom pre oby-
vateľov medzi jednotlivými biocentrami 
(urbánnymi a  architektonickými uzla-
mi). S  nimi dohromady tvorí priestorový 
systém pešieho pohybu – kostru pešieho 
pohybu. Územie biokoridoru umožňuje 
nielen základný pohyb človeka v jeho obyt-
nom prostredí, ale hlavne ponúka širokú 
škálu spoločenských aktivít v  oblasti kul-
túry a fyzioterapie, kde sa vytvárajú pred-
poklady identifikácie obyvateľa s verejným 
prostredím na jednej strane, a na druhej sa 
formujú početné enklávy pokoja, oddychu 
a zotavenia. Dôležité a špecifické sú aj prv-
ky biokoridoru, ktoré tomu dodajú správny 
nádych a funkčnú náplň podľa potrieb ľudí 
v  rôznych polohách. Medzi dominantné 
prvky patria už spomínané prírodné prv-
ky ako špecifické vrstvy štruktúry zelene: 
vysoká zeleň, nízka architektonizovaná ze-
leň, trávnaté, kvetinové plochy a prírodné 
či umelé vodné plochy. Ako optimalizačný 
prvok mierkových a proporčných vzťahov 
slúži práve „malá“ architektúra poskytujú-
ca útočište všetkým vekovým skupinám. 
Sú to priestorové prvky, pavilóny, kiosky, 
pergoly, odpočívadlá a  rôzne zoskupenia 

zariadení určených na  hranie, cvičenie, 
alebo vytváranie psychickej pohody. Vý-
tvarné prvky dodávajú špecifický charakter 
dôležitý pre identifikáciu prostredia. Vý-
tvarné diela, fontány (aj picie), informačné 
a komunikačné panely, merania vonkajšej 
klímy a pod. zase podnecujú k interakciám 
v takýchto územiach. 

Keď ste pozorne čítali predchádzajú-
ci odstavec, skúste sa zamyslieť, aké prvky 
máte k  dispozícií vy vo  vašom okolí. Aké 
prvky biokoridoru ste používali, alebo 
chceli používať, keď ste boli dieťa, mladík, či 
rodič, alebo keď práve prežívate jeseň svoj-
ho života? V akom technickom stave sú?

Bohužiaľ, neraz sme svedkami, ako es-
kaluje závažný konflikt medzi neúnosnými 
nárokmi dopravy v  pohybe (nové komu-
nikácie) aj v pokoji (parkoviská, garážové 
domy), a obmedzovaním základných práv 
slobodného pohybu človeka – pešieho 
pohybu. Celková situácia súčasnej stav-
by miest nás núti k  neúmernej migrácií 
z  mesta do  mesta. A  vzniká neprimerané 
preťaženie. Prvé príznaky poukazujúce 
na  zlyhávanie dopravného systému sú, že 
komunikačná sieť nezvláda dopravu orga-
nizovať a smerovať tak, aby nebola naruše-
ná bezpečnosť pešieho pohybu. Neúmerne 
sa tým zvyšuje psychické a fyzické zaťaže-
nie účastníkov dopravy, čím dochádza nie-
len k majetkovej ujme a znehodnocovaniu 
verejného priestranstva (úbytok zelene, 
úzke až žiadne pešie trasy, plochy pre vy-
tváranie spoločenských interakcií vznikajú 
len horko ťažko a až to po tlaku verejnosti 
na zbytkových či čudných plochách), ale aj 
k ublíženiam na zdraví. Núdzové a často-
krát neekonomické a nekoncepčné riešenia 
hľadajúce východiská v okamžitom riešení 
statickej dopravy spôsobujú, že prevádzka 
mesta sa degraduje iba na technickú zále-
žitosť a  zabúda sa na  vážnejšie humánne 
aspekty. Humanizácia sídlisk ale aj iných 
mestských štvrtí či častí spočíva práve 
v tom, aby sa oživil peší pohyb naviazaný 
na rôzne zóny relaxu a oddychu doplnený 
o udržiavanú a kompozične sadenú zeleň.

Bohužiaľ, z miest sa vytratila iracionál-
na zložka a  valcujú nás maximalizované 
technokratické riešenia až s  nezdravo ra-
cionálnou povahou – finančný benefit jed-

Peší pohyb v meste sa bude viac využívať, 
keď sa zvýšia práva chodcov
Mesto bez správneho politického rozhodnutia stráca šance
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notlivých súkromných aktivít. Stratili sme 
cit a vôľu pre použitie iracionálnej zložky, 
ktorá vytvára dušu prostredia – tvár. Bás-
nik a  filozof P.  Valéry to nemohol pome-

novať krajšie, keď napísal: Poriadok je 
potešenie pre rozum, ale chaos je rozkoš 
fantázie. A  takto by mali vyzerať aj naše 
mestá. Mali by byť racionálne – smart a in-

teligentné, ale mali by byť aj potešením pre 
fantáziu s vysokou estetickou a umeleckou 
hodnotou. V  súčasnosti nestačí iba ľudí 
priviesť do  verejného priestoru a  umož-
niť im pomocou pešieho pohybu dostať 
sa z bodu A do bodu B, a teda nechať ich 
používať iba nútený peší pohyb za prácou, 
školou, zábavou. Treba tiež nasmerovať 
ľudí k ich aktívnemu prežívaniu súkrom-
ných či polosúkromných aktivít vo verej-
nom priestore. V súčasnosti treba vytvoriť 
slobodu pohybu vo  verejnom priestore, 
a to aj vďaka symbióze dopravy (dynamic-
kej a  statickej) a  pešieho pohybu. Práve 
z týchto dôvodov je potrebné rehabilitovať 
priestor formujúci peší pohyb a  posunúť 
ho do vyššej kvalitatívnej polohy formujú-
cej ideu kostry mestského organizmu.

Aký je z toho záver? 
Peší pohyb predstavuje najprirodze-

nejší primárny spôsob premiestňovania 
v  rámci krátkych vzdialeností. Na  to, aby 
bol funkčný a naozaj využívaný, musia byť 
zvýšené práva chodcov, dodržaný adek-
vátny rast občianskej vybavenosti (neko-
merčnej a komerčnej), zodpovedajúci rast 
rekreácie a  športu lokálneho významu. 
Jednoducho musí fungovať naozaj rozum-
ný a  udržateľný rast alebo rozvoj miest. 
Ak takýto rozvoj je len politickým sľubom, 
peší pohyb moc nefunguje. Preto ak chce-
te skontrolovať prácu svojich doterajších 
poslancov a  zástupcov, či hovoria pravdu 
a  či to myslia s  vašim mestom úprimne, 
položte si základné otázky: Chodí sa Vám 
pešo bezpečne? Chodíte pešo radi? Viete 
prísť pešo jednoducho a  ľahko k svojmu 
základnému cieľu? Máte svoj biokoridor 
pešieho pohybu s adekvátnymi prvkami? 

Igor Hianik
urbanista a zakladateľ projektov

Ideálne mesto 21. storočia n. o.
ITUD - Interactive Tool for Urban Design

Na  Deň Zeme pripravili zakladajú-
ci členovia Slovenského ochranárskeho 
snemu (S-O-S) J. Mičovský, F. Guldan, 
M. Huba a  Ľ. Trubíniová v  spolupráci 
s  I. Vanerkovou pod sochou štúrovcov 
happening o potrebe zálohovať plasto-
vé nápojové obaly.

Plastové obaly stále viac končia 
tam, kde nemajú: v prírode, v parkoch, 
na  brehoch potokov a  jazier, v  riekach 
a v oceáne, kde plávajúci ostrov z plasto-
vého odpadu dosahuje rozlohu 32-krát 
väčšiu, ako je veľkosť Slovenska!

Slovenská republika patrí v narábaní 
s  komunálnym odpadom k  najhorším 
krajinám Európskej únie. Vykazujeme 
veľmi nízku mieru separácie a recyklácie 

a  vysoký podiel skládkovania odpadov. 
Takýto stav je v rozpore so záväznou eu-
rópskou smernicou pre odpady.

Zjavným príkladom porušovania 
smernice je náš prístup k  nápojovým 
obalom. Pritom zálohovanie je najúčin-
nejší spôsob, ako vrátiť plastové obaly 
späť do obehu, pomôcť prírode, ekono-
mike i bežným ľuďom.

Ďalšie info:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. 
0904 007 782
Ing. Ján Mičovský, CSc. 0918 444 207

Ing. Ingrid Vanerková 0905 294 819
humno.racan.sk

Dajte zelenú zálohovaniu plastových fliaš

https://mypezinok.sme.sk/c/20757918/pezincania-vymysleli-jedinecnu-technologiu-architektura-itud-hianik-winkova.html
https://mypezinok.sme.sk/c/20757918/pezincania-vymysleli-jedinecnu-technologiu-architektura-itud-hianik-winkova.html
http://humno.racan.sk
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V článku sa venujem 
pojmom „apartmáno-
vý dom“, „bytový dom“, 
„apartmán“ a „byt“, ich 
spojeniu (apartmánový 
bytový dom) resp. zlu-
čiteľnosti. 

Snáď každého, kto 
chce riešiť svoju situáciu s  bývaním kú-
pou, zaujíma, či mu ponúkajú a či si kúpi 
byt, alebo niečo iné. Mnohých asi aj to, či 
sa presťahujú do stavby určenej na býva-
nie, alebo na niečo iné.

Portál Novostavby.sk ponúka byty v apart-
mánovom bytovom dome MERCATINO. 

Aká je to stavba, ak má byť súčasne apart-
mánovým domom aj bytovým domom? Je 
to stavba určená na bývanie? Odpoveď by 
mohla poskytnúť legislatíva, hlavne v oblas-
ti definovaných – vymedzených pojmov.

Spojenie „apartmánový obytný dom“ 
nie je predmetom definície – vymedzenia 
v stavebnom zákone ani v inom všeobec-
ne záväznom predpise. 

Podľa § 4 ods. 13 vyhlášky č. 277/2008 
Z. z., apartmánový dom je ubytovacie 
zariadenie, ktoré je prevádzkované zvy-
čajne len v  sezóne a  poskytuje hosťom 
prechodné ubytovanie najmenej v  pia-
tich apartmánoch alebo štúdiách.

Záver 1: 
Apartmánový bytový dom je výmys-

lom a  nezmyslom, ktorý nemá oporu 
v slovenskej legislatíve. 

Prvá časť inzerátu obsahuje mätúce 
označenie „apartmán (byt)“, neskôr už 
iba „byt“. Jednoznačne, rozlišovacím zna-
kom je funkcia, na  ktorú je určený byt 
– bývanie, a  funkcia, na ktorú je určený 
apartmán – ubytovanie.

V  tomto duchu stavebný zákon rozli-
šuje pozemné stavby – budovy na bytové 
a  nebytové. Podľa §43c ods. 1 stavebné-
ho zákona, nebytové budovy sú stavby, 
v  ktorých je viac ako polovica ich vyu-
žiteľnej podlahovej plochy určená na ne-
bytové účely. Podľa písmena a), medzi 
nebytové budovy patria hotely, motely, 

penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia 
na krátkodobé pobyty.

Ak nadzemnú časť pozemnej stav-
by tvorí 42 apartmánov a  4 obchodné 
priestory a  podzemnú časť garáže, kto 
chce uveriť, že taký dom je bytový, nech 
verí. Rozumnému by malo byť jasné, že je 
to inak. Ako pomôcka môže poslúžiť po-
čet státí (parkovacích miest). V garáži 35 
a na povrchu 24, spolu 59 miest. 

Keby tam bolo 42 bytov, ako sa uvádza 
nižšie v  inzeráte, pritom toľko 2- a 3-iz-
bových s tam uvedenými plochami, státí 
by muselo byť podstatne viac. 

Záver 2: 
Seriózny portál by sa mal postarať o to, 

aby nepodporoval šírenie dezinformácií – 
zavádzajúcich informácií, v  tom istom in-
zeráte vzájomne si odporujúcich informácií 
a už vôbec nie informácií, ktoré sú v zásade 
nepravdivé a nezlučiteľné s predpismi. 

Mal by nájsť mechanizmus ochrany 
čitateľov inzercie pred konaním predaj-
cu/makléra, ktoré nemožno považovať 
za čestné.

Vladimír Dulla
autor sa venuje aplikácii

stavebného zákona
(celý článok viď www.racan.sk)

Vážení prítomní, dovoľte mi prečítať 
námety občanov na dnešné zastupiteľstvo.
1.  Štyri roky je tomu, čo som so statikom 

posudzoval konštrukciu terasy na Ko-
misárkach. Som rád, že terasa sa zre-
konštruuje i  za  finančného prispenia 
MÚ Rača. Pán poslanec Khandl dosle-
duje realizáciu.

2. Občania požadujú prehodnotiť revi-
talizáciu detského ihriska na Hubené-
ho. Ide o  veľké finančné prostriedky 
a na odľahlom mieste. Zoberte si vzor 
z detského ihriska Račany Bianco.

3. Chcem týmto požiadať pána poslanca 
Žitného, aby dosledoval demontáž ne-
funkčného oplotenia na  ihrisku Čer-
nockého a nátery zábradlí na električ-
kových tratiach. Tri roky ubehli. Budú 
voľby. Verím, že to zabezpečí. 

4. Bude sfunkčnený obecný rozhlas? 
5. Dokedy bude na Peknej ceste tri roky 

nepoužívaný novinový stánok?
6. Občania požadujú výmenu okien 

na MÚ Rača. Káble v lištách na fasáde 
sa rozpadajú, treba to opraviť.

7.  Materiál o investičnej výstavbe spraco-
vaný prednostkou a predložený do ko-

misie bol nedostatočný. Nebolo z neho 
jasné, kde budú použité financie z úve-
ru. Na poslaneckom dni občania čaka-
li, že budú oboznámení, ako bude úver 
použitý. Neprišiel ani jeden poslanec.

8.  Občania požadujú opraviť plot a brá-
nu na  Hečkovej, bývalá Račianska 
teplárenská.

9.  Za 12 rokov, čo chodím na poslanecké 
dni, nebol nikdy taký nezáujem o rieše-
nie navrhovaných problémov občanov. 
Predchádzajúce prednostky reagovali 
písomne na námety občanov. Táto pani 
prednostka kvalitný systém písomných 
odpovedí občanom bez problémov – 
podľa oznámenia sekretárky – zrušila. 
Tu zlyhali aj poslanci, nebol záujem.

10. Pred 10 rokmi som navrhoval začať 
s  prípravou a  vybudovaním nového 
cintorína. V  Rači bytová výstavba 
a  občania pribúdajú, hrobové mies-
ta ubúdajú. Verím, že nové vedenie 
po  voľbách bude túto situáciu riešiť. 
Verím, že to bude pán Drotován. Ob-
čania Karlovej Vsi ho chvália a má aj 
dostatočné schopnosti v  komunálnej 
politike. Presvedčil občanov veľmi 

kvalifikovanými článkami v  občian-
skych novinách račan.sk výber.

11. V  poslednom mesiaci ľudia v  uliciach 
požadujú boj proti korupcii a  zamest-
návaniu rodinných príslušníkov v štát-
nych podnikoch a  úradoch. Občania 
Za slušné Slovensko požadujú, aby boli 
braní na zodpovednosť politici a oligar-
chovia prepojení na politikov. Je potreb-
né, aby občania Rače venovali väčšiu 
pozornosť, čo sa deje v našej mestskej 
časti. Verím, že mladá generácia sa bude 
zaujímať o zlepšenie života v Rači. 

Situácia v Rači nie je dobrá. Okrem re-
konštrukcie ZŠ, MŠ a detských ihrísk sa ne-
darilo zabrániť výstavbe bytov a  likvidácii 
vinohradov. Tu sa prejavila arogancia moci 
pána starostu a jeho oligarchov, ako aj pani 
prednostky, ktorá nedokázala stabilizovať 
najdôležitejší investičný odbor. Každý rok 
menila vedúceho. Je to odbor, ktorý inves-
tuje v  Rači státisíce EUR. Keď som ozná-
mil, že vzhľadom na moju prax pomôžem 
zabezpečovať investičné akcie bez nároku 
na odmenu, arogancia moci zasiahla – „My 
to nepotrebujeme, máme svojich ľudí“. 

V júni budú občania Za slušnú a ľud-
skú Raču požadovať stretnutie s  pánom 
starostom a pani prednostkou a budú žia-
dať odpovede, kto je za tento stav zodpo-
vedný. Korupcia nie je len na úrade vlády, 
ale aj v MČ Rača.

Ďakujem za pozornosť.
Ing. Milan Depeš

Karpatské námestie 25, Bratislava-Rača

Apartmánový bytový dom MERCATINO?
Výmysel a nezmysel alebo Ako sa dá čarovať so slovami

Milan Depeš: Občania chcú vedieť,  
kto je zodpovedný za zlý stav v Rači
Diskusný príspevok na zasadnutí MZ MČ 
Bratislava-Rača v utorok 3. 4. 2018

https://www.novostavby.sk/
https://www.novostavby.sk/developerske-projekty/667/mercatino/
https://www.novostavby.sk/developerske-projekty/667/mercatino/
http://obcan.racan.sk/2018/04/Inzerat-Apartmanovy-bytovy-dom-MERCATINO.html
http://www.racan.sk/p/racan-sk-vyber.html
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Hriechy
Ja nikoho som neodsúdil, ak nechtiac dopustil sa hriechu.

Však vedome keď chrbticu si krivil, miechu?
Či nebodaj aj ublížil tým iným? To nie je už do smiechu!

Keď niekomu vzal slobodu či život, či nad hlavou len strechu,
ten tu na tomto svete, či tam na druhej strane

stopercentne dožije sa krachu.
Už teraz mal by sa báť a mať plné gate strachu,

čo vytrpí si za to, čo za to sa mu stane.
Michal Krištofič

Za 5 rokov činnosti 
výboru sa snaha upria-
mila na  odbornú sta-
rostlivosť o  vlastníc-
tvo vo  všetkých jeho 
smeroch. To znamená 
– v  zmysle platných 
právnych predpisov je 

to snaha o vymožiteľnosť práva a navráte-
nie vlastníctva oprávneným osobám, do-
siahnutie správnej evidencie vlastníctva 
a jeho zápis v katastri nehnuteľnosti, spra-
vovanie v súlade so zákonom a súvisiacimi 
predpismi, t. j. správnosť voľby pri osobe 
odborného lesného hospodára, ktorý zod-
povedá za výchovu zdravého nového lesa.

Naši predkovia – vo väčšine prípadov 
– vlastnili v  katastrálnom území Rača 
okrem pozemkov v  osobnom vlastníc-
tve i podiely Pasienkového spoločenstva, 
majetková podstata ktorého bola zapísa-
ná v pozemkovo knižnej vložke č. 1 (PK 
1) – poľnohospodárska pôda o  výmeru 
necelých 90 ha (r. 1949), a v pozemkovo 
knižnej vložke č. 2 (PK 2) – lesné po-
zemky vo výmere skoro 160 ha (r. 1958). 
Spoločenské pomery v  minulom storočí 
zasiahli vlastnícke vzťahy hneď dvakrát 
– najprv predstavitelia jedného systému 
vytvorili zákony, na základe ktorých po-
zemky vlastníkom vzali, aby po 40 resp. 
30 rokoch predstavitelia iného systému 
vytvorili zákony, ako im tieto pozemky 
možno navrátiť. Keď poľnohospodárske 
pozemky v  roku 1949 a  lesné pozemky 
v roku 1958 vlastníkom brali, stačil zákon 
a  spísanie jednej zápisnice. Keď sa po  r. 
1989 mali pozemky navrátiť, trvalo ďal-
ších 25 rokov, aby osoh z vlastníctva zatiaľ 
aspoň lesných pozemkov mali i  potom-
kovia pôvodných vlastníkov. Treba dúfať, 
že spravodlivosť v navrátenie vlastníctva, 
ktoré sa viaže k  pasienkovému urbáru, 
nebude slepá a hluchá a nebude trvať dlh-
šie, ako bolo užívanie PPF, teda 40 rokov. 
Nemí do dnešného dňa nie sme!

Nakoľko nám zákon predpisuje spô-
sob hospodárenia v  lesoch, od  roku 2016 

sú naše lesy obhospodarované spoločnos-
ťou 1. Svätojurská, a. s., ktorá je garantom 
odborných zásahov v  zmysle schváleného 
plánu hospodárenia a súvisiacich zákonov 
a predpisov. Ostatné územie si spravujeme 
samostatne. Vzhľadom na  zvýšenú akti-
vitu ochranárskych združení v  spolupráci 
s BSK, ktoré sa snažia o vybudovanie mest-
ského lesoparku v rozsahu z rokov 1973, sa 
i konanie nášho Urbáru stalo súčasťou nie 
vždy jednoduchých polemík, osobne i slov-
ných upozornení. Hospodárenie a ochrana 
akoby nechceli nájsť spoločnú reč.

V  tejto súvislosti by som chcela ubez-
pečiť všetkých návštevníkov územia sú-
kromných lesov – Urbár Rača, že je pre-
dovšetkým v  našom záujme zachovať les 
i pre našich potomkov minimálne v stave, 
v akom nám ho zanechali naši predkovia. 
Je to úcta ku  nim, ale i  ku sebe samým. 
S nárastom počtu obyvateľov mestskej čas-
ti Rača i  mesta Bratislavy celkove, stúpol 
i nárast návštevníkov, pre ktorých i náš les 
musí spĺňať širokú škálu ekosystémových 
služieb v  prospech všetkých, ktorí chcú 
navštevovať zdravý les. Zdedené neduhy 
– skládky odpadu, nepovolené stavby, 
jazdenie motorovými vozidlami v  území, 
ktoré nie je na to určené, nepovolené vý-
ruby pre vlastnú potrebu, zakladanie ohňa 
v rôznych lokalitách či suplovanie služieb 
vo  verejnom záujme, to je iba niekoľko 
problematických oblastí, ktoré musíme 
pravidelne riešiť. Popri tom narastá kritika 
za strany ochranárov a návštevníkov lesa, 
mnohokrát bez oboznámenia sa s  dôvo-
dom činnosti vlastníka či hospodára.

Správa majetku a jeho evidencia, to je 
jedna stránka veci, pri ktorej sa musí ko-
munikovať s úradníkmi. Tá druhá strana 
je stále sa rozrastajúca skupina vlastníkov, 
v prípade počtu podielov a zodpovedajú-
cej výmery sa jedná o proces nedodržia-
vania zákonov osobami, ktoré sú zod-
povedné a  platené i  z  našich daní za  jej 
dodržiavanie. Túto množinu vlastníkov, 
ktorí majú svoje práva a  mali by dodr-
žiavať i povinnosti, dopĺňa skupina čisto 

užívateľov vlastniacich priľahlé pozemky, 
ktorým sa mnohokrát musí vysvetľovať, 
kde sú hranice ich práv a  našich povin-
nosti voči nim a kde sa tie práva stávajú 
ich povinnosťami voči nám ako vlastní-
kom. Ďalšou skupinou, ako som už spo-
mínala, sú návštevníci nášho lesa, ktorí 
chcú bezproblémový upravený prístup 
a bezpečný priestor slúžiaci peším turis-
tom, bicyklistom, milovníkom domácich 
zvierat. Ešte sú tu poľovníci, ochranári...

V začiatkoch mojej činnosti v pozem-
kovom spoločenstve som si myslela, že 
problémom je iba štátna správa a  jej ne-
funkčné a netransparentné správanie. No 
ak sa ku tomu pridáva správanie či neo-
mylnosť názorov niektorých návštevní-
kov a občianskych skupín, vlastník, ktorý 
musí najprv finančne zabezpečiť obhos-
podarovanie lesa a chce, aby mal okrem 
povinnosti i prospech, má čo robiť. Vlast-
ník je i  ochranár, užívateľ, návštevník, 
poľovník, bicyklista, milovník zvierat. 
Komunikácia končí, pokiaľ sa ľudia chcú 
deliť skupinovo odborne, záujmovo či 
hierarchicky a  zabúdajú, že stačí, aby sa 
vzájomne správali slušne a  s  úctou. Ale 
čo je lepšie – snažiť sa vysvetliť a obhájiť? 
alebo nereagovať?

Ingrid Vanerková 
predsedníčka výboru Urbár Rača p. s.

Urbár Rača, pozem. spol. – oznam o činnosti a pozvánka na VZ

POZVÁNKA
Výbor Urbár Rača, pozem. spol.

pozýva svojich členov 
na

Valné zhromaždenie
ktoré sa uskutoční 

v stredu 20. júna 2018 o 17:00 hod.
v spoločenskej sále 

Nemeckého kultúrneho domu 
Barónka 3 v Rači.

Evidencia vlastníkov začína o 16:30 hod.
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Šťastie je ako motýľ. Čím viac ho na-
háňaš, tým viac ti uniká. No ak obrátiš 
pozornosť na niečo iné, priletí a mäkko ti 
sadne na plece.

Henry David Thoreau

Motýle ma uchvacujú už odmalička 
– nie iba tým, že sú ako krásny lietajúci 
kvet, ale prečo je to tak..

Zafarbenie motýlích krídiel je pova-
hovo chemické aj fyzikálne. Z chemic-
kého hľadiska ide o prítomnosť pig-
mentov rôzneho zloženia a množstva 
na dne šupín. Fyzikálny efekt, ktorý sa 
tu uplatňuje, je predovšetkým lom svet-
la, za ktorý zodpovedá jedinečný tvar 
šupín, ich povrch a tiež vnútorné uspo-
riadanie - nazýva sa interferencia svetla. 
Vzniká skladaním vĺn, ktoré musia byť 
koherentné, to znamená, že musia mat 
rovnakú frekvenciu a fázový posun. Po-
chádzajú zo slnka, rozdelia sa odrazom 
vlny od prekážky alebo ohybom vlny za 
prekážkou. Interferencia je dôsledkom 
špecifickej štruktúry šupiny.

Gabriela Slivová

Iba minútku 
nad Račou

Motýlí svet

Motýlí svet –
krehká nežná krása
a tanec v povetrí
podľa hudby vánku
Zhmotnenie pomyslu –
ktorý sa zamarí
a potom iba zdá sa...

Motýlí svet –
chemicky, fyzikálne
všetko presne 
zdôvodnené

Však človeku naviac
nadšenie z krásy náleží
a k nej – tiché 
letné snenie.

Dobroslava Luknárová

MOTÝLE
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Videl si iba obrovský batoh...

Okresné mesto Čadca malo závody 
Tatra, Slovena, Okrasa a iné služby. Bola 
drevárska výroba v Krásne nad Kysucou, 
výroba ložísk v  Kysuckom Novom Mes-
te. Veľa iných možností zárobku nebolo. 
Chlapi sa v piatok vracali „zo sveta“ au-
tobusom, ktorý okolo 16:00 hod. zastavil 
pred „Konzumom“. Húf detí čakal na jeho 
príchod a kontrolovali sme, kto mal prísť 
a neprišiel. Poznali sme ich spamäti skoro 
všetkých. Tí, čo neprišli, boli predmetom 
detských konšpiračných teórií.

Teraz niekoľko spomienok na  ženy. 
V  podstate sa v  týždni starali o  všetko. 
Dobytok, kravy, kozy, ovce, ošípané, hy-
dinu a... deti. Kedy sa s  nimi učili, ako 
dnes, netuším. Okopávali zemiaky, suši-
li seno, ovos, či iné plodiny. V  totálnom 
chvate sa snažili uchrániť seno a  slamu 
pred letnými búrkami. V obrovských no-
šiach znášali v predklone náklad. Videl si 
väčšinou iba obrovský batoh, ženy sa mi 
kdesi pod ním strácali...

Ľud Kysúc bol vždy tvrdý. Formovaný 
vrchmi, lesmi, skalistou pôdou a údermi 
osudu. Akým spôsobom sa mnohým po-
darilo vystavať murované domy, ktoré vo-
lali „štoky“, v ťažko prístupných kopcoch, 
som dodnes nepochopil. Boli plánované 
ako viacgeneračné, dnes stoja častokrát 
opustené, ako odkaz zodratých rúk de-
dov a otcov. Z rozprávania si spomínam, 
že najdôležitejší pomocníci pri stavbe boli 
kone, rodina, kamaráti a  slivovica. Fi-
nančné vyrovnanie za pomoc bolo rieše-
né systémom „barter“, teda tovar za tovar, 
služba za službu. Cash flow, alebo ak chceš 
– voľné financie, spravidla neboli. Peniaze 
išli do nákupu stavebného materiálu.

No vráťme sa v  čase k  dedom. Prvý 
kultúrny počin leta boli hody. V rodisku 
môjho detstva boli okolo Jána (24. júna). 
Týždňovkári sa vracali domov zo  sveta 
baní, železiarní, „štreky“, či iných profe-
sií. V nedeľu, po kostole, začali účastníci 
hodovať okolo nastavaných šiatrov kolo-
točov, hojdačiek a strelníc. Frajer vystrelil 
papierovú ružu a daroval ju dievčine, kto-
rá mu padla do oka. Podal ju naoko ležér-
ne a bez mimoriadneho citového prejavu. 
Boli by sa mu kamaráti smiali.

Okolo 14:00 hod. začínala tanečná 
zábava „Na  Kolečku“. Požiarna zbroj-
nica, ktorá stojí v  areáli, bola podľa pa-
mätníkov z  r. 1935 – 36 ľudovou školou 
pre žiakov 1.  a  2. ročníka. Chodila tam 
aj moja matka. Spomína si, že cez vojnu 
sa v pivnici pod touto budovou skrývali 
pred ustupujúcimi Nemcami. Neskôr sa 
miesto premenovalo na „Pod hríbom.“

Nastúpila objednaná kapela, spravidla 
harmonika, plechové dychy, občas husle 

a  bubon. Repertoár tvorili valčík, polka, 
niekedy pokus o modernu – Kristínka a 
iné. Niektorí ležérne sediaci speváci chce-
li kráčať s  dobou. Tak si modernizovali 
texty, napr. „Prečo si neprišiel, keď som 
ťa čakala....“ upravili: „Z akých dôvodov 
si neprišiel...“.

Vrchári mali svojský folklór

Vrchári boli špecifická skupina. Schá-
dzali z  vysoko položených lazov medzi 
horami. Mali svojský folklór. Podvečer sa 
štyria-piati spravidla pohádali pre smrteľ-
ne dôležitú vec, objavenú v nejakej fľaši. 
Nastúpilo aikido. Spočívalo v tom, že títo 
pokrstení samuraji vytrhávali z  dreve-
ných plotov na okolí tzv. šteky, pomocou 
ktorých sa snažili obhájiť svoje – pred 
chvíľou zabudnuté tvrdenia. Ak náho-
dou niekto niekoho dobehol, tiekla krv. 
Na  druhý deň to však už nikto neriešil. 
Aj takéto kultúrno-bojové akcie patrili 
k histórii vývinu rokov cca 1955-65. Po-
tom sa kysuckí samuraji kdesi vo  svete 
stratili. Traduje sa, že títo vrchári boli po-
tomkovia osadníkov, ktorí sa v minulosti 
ukrývali na odľahlých lazoch pred zákon-
mi. Ich prchká povaha tomu častokrát 
nasvedčovala.

Cez zimu schádzali zo  snehom zapa-
daných lazov raz do týždňa na nákup po-
travín. Kôň ťahal sane po hlbokom sne-
hu. Boli naložené základným proviantom 
na  prežitie a  zakryté plachtou. „Konskí 
šoféri“ sa po nákupe v Konzume zastavi-
li v  krčme, ktorá im potom neumožnila 
pokračovať po  tme do  vrchov. Spravidla 
zostali spať v „dolných“ domoch. Ako od-
menu za nocľah im domáci odrezali klo-
básu. Často krát si klobásové zmenšenie 
ani nevšimli. Inokedy im opité vrece vy-
padlo samo od seba zo saní. Cukor, soľ, či 
múka, boli vďačným spestrením potravy 
pre divú zver. No i táto generácia sa vytra-
tila do mojich detských spomienok.

Starý dedinský hrobár

Starý dedinský hrobár. Na  jednom oku 
šedý zákal, druhé bolo škuľavé. Väčšinou 
s hlavou pod čapicou a na pleci s opicou. 
V kútiku úst cigareta Lipa, Detva, či Bystri-
ca. Z krčmy „U Polca“ odchádzal, keď padla 
záverečná. Bol známy výrokom, že: „Za-
plať pol deci a nájdem ti na cintoríne suché 

miesto.“ Neviem, či mal v hlave schopnosti 
poštového holuba, lebo aj keď si cestou do-
mov sem-tam zdriemol v priekope, ráno sa 
zobudil vo svojej drevenici. Zaostril škuľavé 
oko na  špinavé sklo v  okne a  cez medze-
ru štrbavých zubov utrúsil do  rodiaceho 
sa rána: „Ukazuje sa krásny deň. Škoda sa 
nenadrúľať.“ Mal mimoriadne škrekľavý 
hlas. Dnes povieš – chrapľák. Túžia po ňom 
mnohí popovi speváci. Možno by im po-
mohlo oprieť sa do hrobárovho čakana, vy-
kopať starú lebku a opýtať sa jej: „Byť, či ne-
byť pop-spevákom?“ Statočne ovládal dve 
pes ničky. Neviem, či sa ich naučil v živote, 
skôr si myslím, že sa mu v hlave zrodili pri 
kopaní hrobov. Prvá pieseň bola, vzhľadom 
na dobu, monotónne drzá a jemne sexuálne 
orientovaná.

Teda: Éééj, staráá som ja, staráá, Éééj, 
nevydala sóóm sa. Éééj, na  druhý svet 
póójdem, Éééj, nemrdaná búúdem. Čo 
sa týka melodičnosti, pokojne sa vošiel 
do troch susediacich tónov.

Text jeho druhej piesne sa už týkal 
vzťahu muža a  ženy. Možno z  pohľadu 
jeho jedného oka to mala byť láska, či čo. 
Tiež začínala škrekľavým nápevom Éééj!

Takže: Éééj, stará baba, stará je, Éééj, 
keď ju svrbí, radáá je.

Éééééj, keď ju škrabeš palcami, Éééj, 
ona kričí vajcáámi.

Rytmus bol rezký poskok, dokreslený 
pantomímou. Skoro rap.

Niekedy „strihol“ obidva songy za ve-
čer, inokedy šetril s dychom.

Z knihy Alexandra Marčana 
Začiatky bigbítu na Kysuciach

Spomienky Šaňa Marčana na Kysuce

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk www.facebook.com/racan.sk  
a Priatelia Rače www.facebook.com/groups/priateliarace/ 
Sledujte na webe portál račan.sk www.racan.sk

http://www.facebook.com/racan.sk
http://www.facebook.com/groups/priateliarace/
http://www.racan.sk
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Prvý historický doklad o  vzniku Ren-
dezu – významného uzla nákladnej že-
lezničnej dopravy – je z roku 1883, aj keď 
fungoval už od roku 1872. Svoju históriu 
začal písať po  dlhých rokovaniach me-
dzi Uhorským štátom a  rakúskou spo-
ločnosťou Österreichische Staatseisen-
bahngesellschaft (StEG) v druhej polovici 
19.  storočia. Bratislava vtedy potrebovala 
vybudovať veľkú zoraďovaciu stanicu pre 
nákladné vlaky. Názov Rendez je odvo-
dený od maďarského slova rendezö – zo-
raďovanie. Slovenská komunita žijúca 
na Rendezi si tento názov upravila do po-
doby Rendez, ktorá rokmi zľudovela a bola 
a je uznávaná obyvateľmi celej Bratislavy. 

Drvivú väčšinu obyvateľov Rendezu 
tvorili zamestnanci železnice, od  pred-
nostu, riadiacich pracovníkov, výprav-
cov a  rušňovodičov až po  posunovačov, 
vlakvedúcich, traťmajstrov, opravárov ma-
šín. Ľudskou aj kultúrnou výhodou Rende-
zu bolo, že tu žila pestrá zmes národností 
– Slovákov, Moravanov, Čechov, Maďarov, 
Nemcov, ba i Bosniakov – a vládla tu sna-
ha o pohodovú a tolerantnú atmosféru.

Rendez mal základnú školu už od roku 
1893. Riaditelia páni Pokorný, Gažo, Oká-
nik, Modlidba, Záhorský a skvelá riaditeľka 
pani Starovecká sa zapísali do histórie Ren-
dezu. Boli tu učitelia pani Stehlíková, Hor-
ňáčková, Motlidbová, Záhorská, Mikloš, 
Fiala, Halászová, Hadry, Ondrušková 
a ďalší znamenití pedagógovia, na ktorých 
dodnes s  láskou spomínajú už dnešní 60-
70-nici. Škola v  roku 1992  –  93 zanikla, 
dnešní žiaci dochádzajú do Rače a Krasňan.

Divadlo tu prežívalo nádherné obdo-
bie už od  konca 20-tych rokov 20. sto-
ročia najmä vďaka prispeniu obyvateľov 
z  Moravy a  Čiech, ktorí čerpali z  tradí-
cií svojho domova, a  samozrejme aj po-
četnej generácie mladých slovenských 
ochotníckych hercov divadelného krúžku 
M. R. Štefánika.

Na Rendezi pôsobili aj nadaní športov-
ci. Do hviezdnych výšok to dotiahol Ferko 
Zelenický, najskôr dorastenec a  po  čase 
hráč prvoligového Slovana Bratislava v pa-
mätných 60-tych rokoch 20. storočia. Bol aj 
mnohonásobným juniorským reprezentan-
tom Československa a majstrom Európy.

Ďalšou legendou športu bol Karol Šafá-
rik v tenise. Ako prvý Slovák sa stal pri do-
minancii českých tenistov majstrom Čes-
koslovenska. Hrával dlhoročne prvú ligu 
za Slovan Bratislava a po skončení svojej te-
nisovej kariéry bol trénerom aj v Rakúsku.

V  rokoch 1964  –  1966 na  Rendezi 
pôsobila hudobná skupina nadaných 
rendezských chlapcov Black boys (Čier-
ni chlapci). Založil ju Jožko Chromiak, 
nielen hudobný, ale aj organizačný talent, 
ktorý zabezpečoval koncerty tejto skupi-

ny. Členmi boli Marián Mrva, obdivu-
hodný spevácky talent a  skvelý gitarista, 
Ľuboš Bugár, gitarista s  dobrým hlasom 
pre sólový spev aj vokály, Fero Brečan, 
bubeník, ktorý dokázal kúzliť tú správnu 
rytmiku. Skupina zanikla, keď niektorí 
členovia museli nastúpiť na  dvojročnú 
základnú vojenskú službu.

Rendez mal vždy šťastie na  ľudských 
ťahúňov ako bola rodina Wenzlových, 
najmä Edko Wenzl s  manželkou Gabi-
kou. Až do roku 2016, kedy Edko zomrel, 
hralo v  jeho činnosti prím zveľaďovanie 
životného prostredia. 

Mimoriadne silné osobnosti boli aj 
z  ročníka 1936. Bola to generácia, ktorá 
aktívne športovala, zveľaďovala plochy 
na  futbal, volejbal, basketbal, celoroč-
ne organizovala divadelný, spoločenský, 
kultúrny život. Ďalšou silnou generáciou 

boli ročníky 1940 – 1941 a výrazné boli 
aj ročníky 1948-1950, ktoré sa zaslúži-
li o  vybudovanie KS Impulz v  rokoch 
1970 – 1973.

SOS generáciou boli ročníky 1955-60-
70, známe pod značkou športového klu-
bu TJ Real Rendez. Zveľadili najmä Starý 
Rendez, 100- a 120-bytovky zbavili buriny 
a stavebného materiálu, priestory pred KS 
Impulz zrekultivovali od  A  po  Z  do  sú-
časného parčíka Ľuboška Janegu, orga-
nizovali Plesy obyvateľov Rendezu – 20 
ročníkov a s MAC Rača Silvestrovský beh 
Rendezom – 21 ročníkov, plus celoročné 
športové akcie – 12 turnajov v minifutba-
le, hokejbale, streetbale, stolnom tenise, 
nohejbale, šachu a  maximálne využívali 
priestory KS Impulz + svoju posilňovňu 
a klubovňu na Dopravnej 27.

V súčasnosti veľmi aktívne a celoročne 
pôsobí v KS Impulz, v areáli športu Skla-
binská, rendezský Klub mladých. Organi-
zuje športové aktivity, turnaje, kultúrne 
a spoločenské akcie, do ktorých sa môžu 
zapojiť všetky deti a  mládež Rendezu. 
Klub seniorov Rendezu sa schádza v KS 
Impulz každý štvrtok nielen na  spoloč-
ných rozhovoroch, ale organizujú akcie 
v kultúre a zdravotnej osvete, turisticko-
-poznávacie zájazdy, návštevy koncertov, 
múzeí, galérií a pod. 

Vlajkovou loďou Rendezu je pamiat-
ková zóna „areálu Starého rušňového 
depa“, kde sa pravidelne koná „Celoslo-
venský zraz historických železničných 
vozidiel“ – 20 ročníkov za účasti návštev-
níkov z celého Slovenska aj turistov zo za-
hraničia, často až zo 16-17 krajín. V areáli 
Starého depa sú historické budovy z kon-
ca 19. storočia v  typickom železničiar-
skom štýle. Stavebnými klenotmi sú Veľ-
ká a Malá vodná veža s plne funkčnými 
strojmi, Trubkáreň, Personálna kuchyňa, 
Rušňová remíza, Dezinfekčná stanica, 
dielne a sklady, bývalé Staré depo, Točňa 
pre parné mašiny, motorové vozne, atď. 

 Hlavným ťahákom sú parné mašin-
ky 331, 034, 310, 433 a 310 097, súprava 
nákladného a  osobného vlaku z  rokov 
1884-1935, rušne Bobrík, Karkulka, Ser-
gej, motorový vozeň M 267 07, nemecký 
pancierový vozeň z čias II. svetovej vojny, 
žeriav Kirow a  mnoho ďalších skvostov 
bohatej železničnej histórie Slovenska. 
Areál už dlhoročne funguje ako Železnič-
né múzeum a je vypracovaný projekt, že 
sa celý areál postupne vybuduje ako „Ná-
rodné železničné múzeum Slovenska“.

 Obytná časť starého Rendezu na Do-
pravnej ulici je jedinečným dokladom ar-
chitektonického rázu tej-ktorej stavebnej 
etapy. Rendez tak ponúka kombináciu že-
lezničnej histórie a ukážku vývoja býva-
nia zamestnancov železníc od roku 1883 
až po súčasnosť.

Cyril Sekerka
rodený Rendezák 

Rendez si pripomína 135. výročie vzniku
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Je prirodzené, že nás 
láka nové, moderné, 
pohodlné, radi hľadí-
me dopredu a plánuje-
me budúcnosť. A pred-
sa k nám, ľuďom, patrí 
aj dar poohliadnutia, 
rozvahy, hľadanie spo-

jív, vzťahov, súvislostí. Naša myseľ potrebu-
je a počíta s pamäťou – najbližším a najpri-
rodzenejším zdrojom skúseností – akýmsi 
odrazovým mostíkom, aby sme vedeli aj 
mohli vždy nanovo vykročiť dopredu.

Čo platí o jednom konkrétnom člove-
ku, platí v podstate aj pre väčšie spoločen-
stvo ľudí – rodinu, obec, mesto, národ, 
ľudstvo... len pochopiteľne v  omnoho 
širšom časo- i „miesto-priestore“. Minu-
losť sú korene, ktoré nás držia pri živote 
a neu stále zásobujú mnohým potrebným 
pre každodennú prítomnosť.

Prečo takýto úvod?
Prečo opakovať všeobecne platné 

pravdy, keď ich vlastne všetci vieme?
Ale – držíme sa ich? Alebo sa ich len raz 

začas zachytíme ako záchranného lana? 
A čo ak to lano zrazu nebude, lebo sme ho 
– z najrôznejších príčin – možno vyhodili, 
spálili, stratili, predali, rozstrihali...

Takto sa dá zamýšľať aj nad ochraňo-
vaním historických koreňov našej obce. 
Na  jednej strane vnímame jej úctyhod-
ný vek (čoskoro sa jej naplní 8 storočí) 
a na druhej dávame maximálnu „zelenú“ 
jej vymladenej prítomnosti. Ale čo naše 
„korene“? Čo nielen úcta, ale aj hľada-
nie a ochrana stôp histórie? Máme právo 
na spokojnosť?

Nenašli sme zatiaľ priestor pre de-
pozitár Račianskej pamätnej izby. Ani 
nerozširujeme, ani nezbierame ďalší fak-
tografický materiál, ktorý po starých ro-
dičoch mnohí vnuci možno nemajú záu-
jem a možno iba vhodný priestor, kde ho 
skladovať. Neoznačujeme pamätnými ta-
buľami ďalšie miesta, hoci zohrali v živote 
obce dôležitú či zaujímavú úlohu.

Vďaka, že sa predsa len viac obracia 
pozornosť k  údržbe niektorých pamäti-
hodností v Rači a sú dni aj historické uda-
losti, ktoré sa pravidelne pripomínajú.

Takto dovoľte pripomenúť Vševlada 
Jozefa Gajdoša, historika, literárneho 
historika a  knihovníka, ktorého život sa 
začal i uzavrel v najkrajšom mesiaci roka 
– v máji. Narodil sa 15. mája 1907 v Mani, 
v rodine poľnohospodárskych robotníkov. 
Od  útleho veku rád čítal a  knihy sa stali 
jeho celoživotným údelom. Vďaka staršie-
mu bratovi Jankovi, františkánskemu frát-
rovi Gilbertovi, sa stal z knihárskeho učňa 
študentom na gymnáziu v Skalici, aby po-
tom pokračoval v štúdiu na Karlovej uni-

verzite v Prahe. V roku 1932 bol v Trnave 
vysvätený za kňaza. Na FF UK v Bratislave 
študoval odbor dejepis a  knihovníctvo, 
absolvoval študijný pobyt v  Mníchove aj 
vo Viedni. V školskom roku 1938 – 1939 
začal pôsobiť ako profesor na  františkán-
skom gymnáziu v Malackách.

V  roku 1947 bol štátnymi orgánmi 
obvinený z protištátnej činnosti, zaistený 
a odsúdený do väzenia na 8 a pol roka.

Po  prepustení z  väzenia ho prijala 
do svojich služieb ako dokumentára Ma-
tica slovenská, kde pôsobil od  augusta 
1956 do októbra 1958. Ale bolo to obdo-
bie, kedy pre slovenskú kultúru a históriu 
urobil nesmierne veľa.

Počas svojho života napísal viac ako 300 
odborných článkov, štúdií a rozličných prí-
spevkov. Bol členom 20 domácich a hlavne 
medzinárodných vedeckých a  kultúrnych 
spoločností a  zastával v  nich rôzne vý-
znamné funkcie – v zahraničí sa mu dostalo 
omnoho viac uznania ako na domácej pôde. 
Keď dnes s obdivom hovoríme o zbierkach 
knižníc šľachtických rodov Oponických či 
Zayovcov, málokto vie, že za  ich výskum 
a  katagolizáciu vďačíme hlavne františká-
novi V. J. Gajdošovi. V Zayovskej knižnici 
sa mu napr. podarilo objaviť veľké množ-
stvo exlibrisových slovacík, ktoré patrili 
napr. Thurzovcom a  Ravyovcom, alebo 
produkty tzv. „kočujúcich tlačiarov“, alebo 
jeho unikátny objav – Uhrovecká zbierka – 
hudobný zborník z roku 1730.

Hudba bola V. J. Gajdošovi veľmi blíz-
ka – v mladosti hral na husliach i klavíri. 
Urobil výskum a napísal štúdie o blízkom 
vzťahu hudobného génia Fr. Liszta k fran-
tiškánom.

Prečo spomíname V. J. Gajdoša 
v súvislosti s Račou?

V  nadväznosti na  svoju prácu doku-
mentaristu preskúmal totiž v  posledných 
rokoch svojho života viacero farských kniž-
níc – vo Veľkej Mani, Bernolákove, Holíči, 
Oponiciach, v Rači a inde. Zo štúdia našej 
račianskej farskej kroniky (v  latinčine aj 
v slovenčine) spracoval niekoľko oblastí ži-
vota račianskej farnosti v 19. storočí a nie-
ktoré články boli aj publikované. (Niektoré, 
žiaľ, ostali len v rukopise.) Keď náš Miestny 

odbor Matice slovenskej vydal v roku 1997 
rozsiahlu spomienku na  Mórica Alstera, 
slovenského rodoľuba, naplno vychádzala 
z Gajdošovej biografickej štúdie, ktorá bola 
uverejnená v zborníku MS z r. 1971.

Dr. V. J. Gajdoš zomrel 11. mája 1978 
vo svojom rodisku – Veľkej Mani, kde je 
aj pochovaný. Cenná brožúra MO MS 
o M. Alstrovi uzrela svetlo sveta vďaka ne-
únavnému úsiliu viacerých račianskych 
matičiarov, predovšetkým Ľudovíta Hav-
loviča a Rudolfa Kloknera, aj finančnému 
príspevku viacerých sponzorov na  čele 
s  vtedajším podnikom PALMA TUMYS 
a. s. (gen. riad. Ing. Ivan Ivanič) a ď.

V  súčasnej dobe sa v  mnohých loka-
litách Slovenska objavuje čoraz viac snáh 
„dobiehať stratený čas“ a  ako z  popola 
dvíhať mnohé míľniky aj drobné pamäti-
hodnosti našej histórie. Nemohli by sme 
aj my, Račania, robiť v tomto smere viac? 
Veď dejiny našej obce (a nielen vinohrad-
nícke a vinárske) by si to iste v mnohých 
smeroch zaslúžili.

Dobroslava Luknárová

Niekto povie „stará haraburda“ a iný – „stopa minulosti“

Tichý zákon posolstiev

Mohutná riava života
valí sa valí
bez prestania
berie a obrusuje nás
ľudí tejto Zeme
ako skaly, ako kamene
vytrháva z podložia
jednej doby
aby potom 
cestou zmenených
odovzdala nás brehu
a či piesočine
už menších, už oblých
avšak so žilkami prapôvodu
na vyhladenom povrchu
Ktosi zdvihne okruhliak
a povie si – pekné!
možno ho vloží do vrecka
pre spomienku
možno poohreje v dlani
a potom rozmachom hodí
do náhliacej sa vody 
Nájde si po rokoch
stratenú cestu
k inému človeku a
inému miestu?
Kamienok –
posol túlavý

Dobroslava Luknárová
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Vážení čitatelia,

OZ račan.sk vydáva a  obyvateľom 
mestskej časti Rača bezplatne doruču-
je občianske noviny račan.sk výber už 
od marca 2013. Obsah novín tvoria oby-
vatelia mestskej časti a  prizvaní hostia. 
Spolutvorcami novín môžete byť aj Vy. 
Ako?

Tak, že 1) napíšete článok na ľubovoľ-
nú tému, 2) text, obrázky a prípadné prí-
lohy zašlete na  e-mail racan.sk@gmail.
com, 3) my Váš text v plnom znení, bez 
úprav a  cenzúry, zverejníme na  portáli 
račan.sk a 4) keď Váš článok zaujme re-
dakčnú radu novín račan.sk výber, uve-

rejníme ho aj v printovom vydaní; v prí-
pade, že v  novinách nie je priestor pre 
celý článok, navrhneme skrátenie textu 
a požiadame Vás o jeho odobrenie.

Jediné podmienky pre publikovanie 
na portáli a v novinách:
1) články nesmú porušovať zákony SR
2)  autori musia uviesť svoju plnú identi-

tu.
Po dohode je možné zverejňovať člán-

ky aj pod pseudonymom. Podmienkou 
je, že administrátor portálu a vydavateľ 
novín pozná plnú identitu autora.

Ďakujeme Vám za dôveru a priazeň, 
tešíme sa na Vaše príspevky :).

Miro Ščibrany a Ján Drotován
redaktori račan.sk výber

račan.sk výber – občasník občianskeho portálu www.racan.sk. EV 4761/13, ISSN 1339-2069. ZDARMA. 5. ročník, máj 2018. 
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Za obsah článkov zodpovedajú autori. Zdroje financovania: vlastné prostriedky OZ račan.sk a dobrovoľné dary (Tatrabanka, č. ú. 2923885926/1100).

Ak žili, potom pre vás môže byť zaují-
mavý zoznam voličov pre obecné voľby, 
ktoré sa vo  vtedajšom Račištorfe konali 
v nedeľu 14. júla 1931. O zachovanie zo-
znamu sa zaslúžil Ľudovít Havlovič, autor 
knihy RAČA • Z dejín a pamiatok.

V roku 1931 bolo národnostné zlože-
nie obyvateľstva Rače najpestrejšie a naj-
úplnejšie. Vtedy tu ešte žili všetci obyva-
telia s  hlboko do  minulosti siahajúcimi 
nemeckými koreňmi, ktorých časť bola 
o 15 rokov neskôr na základe Benešových 
dekrétov odsunutá do  Nemecka, žila tu 
už väčšina rodín, ktoré sa prisťahovali 
po  vytvorení I. ČSR z  Moravy a  Čiech, 
a  žili tu ešte židovské rodiny, ktorých 
mnohí členovia boli neskôr za  Sloven-
ského štátu deportovaní do  koncentrač-
ných táborov, alebo pred vojnou či po nej 
opustili ČSR a vysťahovali sa do Izraela.

Zoznam je o to zaujímavejší, že voliči 
sú v  ňom zoradení podľa popisných čí-
sel domov a dvorov a v nich podľa rodín, 
a  že každý volič má uvedené povolanie 
a  dátum narodenia (deň, mesiac, rok). 
Zoznam tvorí 180 listov (prvé tri sa ne-
zachovali) a  obsahuje 3600 záznamov 
obyvateľov-voličov narodených v rozpätí 
rokov 1848 – 1915.

Členovia OZ račan.sk a Humno n. o. 
zoznam prepísali do elektronickej tabuľ-
ky a  v  spolupráci so  staršími Račanmi 
do  neho postupne doplňujú ďalšie úda-
je (súčasný názov ulice a  popisné číslo, 
rodné meno vydatej ženy). V  zozname 

je možné vyhľadávať jednotlivcov, rodiny 
a  skupiny obyvateľov. Kto má o  svojich 
predkoch a  príbuzných aspoň aké-také 
záchytné údaje (zamestnanie, rok naro-
denia, rodinné vzťahy), môže pre účely 
pátrania po svojich koreňoch získať ďalšie 
dôležité informácie.

Príklad informácie pre vybranú sku-
pinu voličov: Ak máte záujem spolupra-
covať na projekte, dopĺňať a neskôr získať 
údaje o vašich predkoch, obráťte sa, pro-
sím, na členov OZ račan.sk a Humno n. o.  
Michala Krištofiča a  Mira Ščibranyho 
(racan.sk@gmail.com), alebo na riaditeľ-
ku Humno n. o. Ingrid Vanerkovú (racan.
humno@gmail.com).

Za záujem vám vopred ďakujeme.

Miro Ščibrany, OZ račan.sk

Žili vaši predkovia v Rači v roku 1931?

Ako spolutvoriť račan.sk výber

Michala Drotována v miestnej politike sle-

dujem vyše dvoch rokov. Zaujal ma rozhľa-

dom a  vzdelaním, prístupom k  občanom, 

ktorých zastupuje v  MZ, zodpovedným roz-

hodovaním o  verejných veciach a  odbornou 

oponentúrou developerských projektov a pro-

-developerskej politiky súčasného starostu. 

Ako komunálny politik výrazne prevyšuje 

zvyšných račianskych uchádzačov o  verejný 

mandát vrátane tých, ktorí v poslednej dobe 

spadli z oblakov rovno na desiatky bilbordov. 

Michal (1981) sa tak ako jeho mama naro-

dil v Rači a je najstarší zo siedmich súrodencov. 

V skautingu a divadelnom súbore sa naučil od-

vahe púšťať sa do neznáma a zmyslu pre spo-

lupatričnosť. Detstvo prežil v  časti Východné 

(Rendez), od roku 1991 chodil na ZŠ Jána de 

la Salle v  Rači, neskôr na Gymnázium škol-

ských bratov. Ako gymnazista počas leta pra-

coval v domove dôchodcov a na stavbách. Rok 

pracoval na Blízkom východe, stopom prešiel 

Taliansko a  štyri ďalšie krajiny, po maturite 

študoval na ŠKIŠ v Krasňanoch. Ako vysoko-

školák pracoval cez letné mesiace v New Yorku, 

v Dubline a Londýne, popri štúdiu si privyrábal 

ako personalista. Od roku 2005 sa na vlastnom 

blogu venuje témam ako politika, spoločnosť 

a životné prostredie. Michal býval aj v Rači, te-

raz býva v Krasňanoch. Spolu s Lenkou Anta-

lovou-Plavuchovou bojoval za zachovanie MC 

Ráčik proti svojvôli býv. starostu Jána Zvonára, 

s ktorým obaja neskôr vyhrali súdy. 

V roku 2007 promoval ako magister po-

litológie na Trnavskej univerzite a  bakalár 

v odbore geografi a a verejná správa na PF UK 

v Bratislave, neskôr externe 

dokončil právo a medziná-

rodný obchod na Masary-

kovej univerzite v Brne. Pô-

sobil ako konzultant ľudských zdrojov, neskôr 

založil vlastnú fi rmu Political Consulting, 

s.r.o. V roku 2011 prešiel do verejnej sféry na 

pozíciu prednostu Obvodného úradu životné-

ho prostredia v Bratislave. Rok a pol, až do od-

volania vládou R. Fica, riadil tento úrad s viac 

ako 40 zamestnancami a riešil hausbóty v Ja-

rovskom ramene, Železnú studienku, riziko 

znečistenia najväčšieho zásobníka pitnej vody 

v Bratislave či odstraňovanie čiernych stavieb. 

V súčasnosti riadi oddelenie životného pros-

tredia na MÚ Bratislava – Staré Mesto.

Od roku 2010 je poslancom MZ Rača. V po-

litike presadzuje otvorenosť, odborné riešenia, 

účasť obyvateľov na rozhodovaní a zlepšenie ži-

vota občanov. Za sériu článkov ho nominovali 

na Novinársku cenu 2012. Roky beháva dlhé 

trate a  propaguje cyklistiku ako alternatívnu 

prepravu v  meste. Účinkuje vo Vajnorskom 

ochotníckom divadle. Navštívil mnohé kraji-

ny a veľkomestá – New York, Londýn, Káhiru, 

Moskvu, Paríž, Istanbul či Peking. 

Michal sa výrazne pričinil o  to, že bez-

uzdný „rozvoj“ Rače narazil na odpor oby-

vateľov a pribrzdil zámery develeperov. O to 

viac peňazí developeri nepochybne vložia do 

(znovu)zvolenia niektorého zo svojich „koní“. 

Na to by sme mali myslieť 15. novembra pri 

rozhodovaní, komu zveriť na ďalšie štyri roky 

budúcnosť Rače a hlavného mesta.
Miro Ščibrany
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Vážení čitatelia, ponúkame Vám ďalší 

výber článkov uverejňovaných na portáli ra-

čan.sk, ktorého spolutvorcami ste aj vy.

Týmto číslom začíname seriál fotografi í 

Gabiky Slivovej „Iba minútku nad Račou“. 

Predstaví vám kvetenu a zverinu malokarpat-

ského lesa v unikátnej málo známej podobe. 

V posledných týždňoch prispievatelia na 

portáli uverejňujú prevažne články o rozvoji 

Rače a novembrových volieb, preto sa téma vo-

lieb objavuje aj v tomto čísle. Tradične najak-

tívnejším autorom je Michal Drotován, posla-

nec MZ a teraz už aj kandidát na starostu Rače. 

Na spoločnej kandidátke sa s ním budú o man-

dát poslancov MZ uchádzať aj občianski kan-

didáti Michal Krištofi č a Viktor Bielko (Rača), 

Dagmar Gelingerová (Východné) a  Lenka 

Antalová-Plavuchová (Krasňany) – nájdete tu 

aj články od nich. Na rozdiel od dosiaľ nevi-

diteľných kandidátov, ktorí sa zviditeľňujú 

cez bilbordový vizuálny smog, M. Drotován 

a občianski kandidáti vsádzajú na svoju dote-

rajšiu prácu a na kvalitnú víziu rozvoja Rače. 

Za nikým z nich nestoja developerské fi rmy 

ani stranícke zdroje, či peniaze zarobené verej-

ným obstarávaním, a tak ich triezva kampaň 

nebude plytvať peniazmi, ktoré do nej vkladajú 

oni sami a ich podporovatelia. Pre tento účel 

Michal Drotován (www.drotovan.sk) zriadil 

transparentný účet:

SK5709000000005057186515

5057186515/0900

V čísle ako vždy nájdete aj zaujímavé 

články o histórii Rače.

  
Miro Ščibrany
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Rača má šancu na dobrého starostu

Poslanec MZ Michal Drotován ohlásil kandidatúru na starostu Rače
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Pritiahnuté za  vlasy? Nie. Naozaj tu 

máme stav ohrozenia. 

V  Rači sú naplánované projekty pre 

viac ako 14  000 nových obyvateľov, 

v  špičkovej hodine pribudnú tisíce áut 

a nových cestujúcich do MHD. Bez aké-

hokoľvek reálneho rozvoja infraštruktúry. 

Tisíce ľudí znamenajú desiatky električiek 

v špičke navyše, jedna električka stojí cca 

2,6 mil. eur. Bude mať mesto desiatky 

miliónov eur na  nové električky? Prispe-

jú na  to developeri? A vynárajú sa ďalšie 

otázky. Bude absolútna preferencia elektri-

čiek, aby sa nestretávali na križovatkách? 

Bude mať mesto na postavenie ciest, kto-

ré sú plánované v územnom pláne? Podľa 

priorít vlády a možností mesta sotva.

Nová výstavba v Rači situáciu iba zhor-

ší. Už teraz stojíme ráno v  zápchach, za-

tiaľ čo z pezinského smeru veselo prúdia 

po Račianskej ulici autá do  centra. Pred-

stavte si, že sa k tomu pripoja ďalšie stovky 

áut. Na Púchovskú / Žitnú resp. Račiansku 

sa dostanete nie na 1.-2. svetelný interval, 

ale na 4.-5. Do električky sa už na Hybešo-

vej nemusíte zmestiť, nie to ešte na Peknej 

ceste. Predstavte si to: Ráno sa stanete 

väzňami vo vlastnej mestskej časti.

Je v poriadku, ak mesto rastie a rozví-

ja sa. Je to vlastne účel miest – fungovať 

efektívnejšie, šetriť čas a vzdialenosti, po-

skytovať prácu, služby aj oddych. A budo-

vať komunity a intenzívnejšie socializovať 

ľudí. Bratislava má potenciál byť „milió-

novým mestom“. No robí to prakticky bez 

akéhokoľvek strategického plánovania, 

rozvoja infraštruktúry a služieb. Prevláda 

developerský princíp postaviť, zhrabnúť 

prachy a  po  mne potopa. Výsledkom sú 

dopravné zápchy, preplnená MHD a ne-

možnosť umiestniť dieťa v škôlke. 

Susedná Viedeň tiež rastie, rozvíja sa, 

no tam používajú princíp „infraštruktú-

ra najprv“. Jednoducho najprv naplánujú 

ulice, dopravnú obslužnosť, školy a škôl-

ky a podľa týchto limitov stavajú. Je sta-

novený postup, úradníci aj developeri sa 

ho musia držať. Má svoje pravidlá a myslí 

na  svojich obyvateľov. Aj preto je teraz 

Viedeň jedným z  TOP svetových miest 

s najlepšou kvalitou života.

Ako pomôcť Bratislave a Rači? Proste 

sledujte, čo sa tu deje na  web-stránkach 

www.raca.sk, www.bratislava.sk, www.racan.

sk, na  � -stránkach „Zachráňme Raču“, 

„Priatelia Rače“, „Priatelia Východného/

Rendezu“, „Naša Bratislava“ a  v  skupine 

https://www.facebook.com/groups/pria-

teliarace/. Aktívne sa zapájajte do pripo-

mienkovania projektov a  ak to nepôjde 

inak, pohrozte starostovi a  primátorovi 

na nejakom zasadnutí.
Rastislav Turanský

OZ Priatelia Rače 
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Milí priatelia, držíte v rukách občasník 

račan.sk výber. Témou tohto čísla sú žiaľ 

opäť developeri. Raču, Krasňany aj Vý-

chodné čaká v najbližších rokoch výstav-

ba, ktorá by navždy zmenila ich charakter. 

Na spadnutie sú projekty ako Dolný Sla-

nec, Záhumenice, Rínok Rača, Račany 

Rosso, Ohňavy či Dolná Pekná. Niektoré 

sú už rozbehnuté, iné sa nám podarilo za-

tiaľ zastaviť. Ľudia sa však často zobudia 

neskoro, až keď sa začne stavať. Dovtedy 

väčšina čaká, že to „niekto iný vybaví“. 

V občianskom združení Priatelia Rače 

sa snažíme pomôcť, pripomienkovať zá-

mery a  informovať ľudí. Naši členovia 

organizujú aj akcie ako čistenie fontány 

či zber odpadkov. Všetko sa to však deje 

v našom voľnom čase, preto sú možnosti –  

hlavne v porovnaní s úradom v Rači – ob-

medzené. Vítame preto každú pomocnú 

ruku aj nových členov. Nechceme sa pýtať, 

čo za nás spravia ostatní, ale čo môžeme 

spraviť my. Rača je naša a chceme, aby sa tu 

dobre žilo aj naďalej. Lebo ak výstavba po-

kročí, nebude už cesta späť a Rača sa stane 

tuctovou mestskou časťou bez identity. Ak 

sa chcete zapojiť a pomôcť Rači, kontak-

tujte nás cez Facebook, prostredníctvom 

členov alebo na  priateliarace@ gmail.com. 

Príjemné čítanie.
Michal Drotován

poslanec miestneho zastupiteľstva Rača
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Od dávna ľudia vedia, že pôda je prvot-
nou podmienkou ich činnosti a existencie, 
zdrojom ich bohatstva. Záujmy a  vzťahy 
ľudí k pôde sú rôznorodé a preto ich regulá-
cia je veľmi významná.

V  čase pričlenenia Rače do  obce Bra-
tislava, súkromný majetok patril všetkým 
a  pôvodný dedinský charakter Rače za-
čala vytláčať sídlisková výstavba v  území 
pôvodných vinohradov a  pasienkov. Ná-
sledná etapa budovania sídliskovej vý-
stavby 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. Netranspa-
rentné konanie počnúc predajom obec-
ných pozemkov cez povoľovanie výstavby, 
realizácia nie v  súlade s  prvotným archi-
tektonickým stvárnením územia až po sa-
motnú kolaudáciu. O dôvod viac na zvý-
šenie 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 ná-
stroja pri pomoci zachovania genia loci 
obzvlášť v centrálnej časti územia. Územ-

ný plán hl.  m. SR Bratislava podporuje 
priority pre rozvoj Bratislavy, medzi kto-
ré patrí i  dobudovanie centier mestských 
častí. Jedným z pilierov, ktorým môže MČ 
ovplyvniť rozvoj a dobudovanie centra pô-
vodnej Rače je vlastníctvo pozemkov.

Vlastníctvo ako také je závislé od správ-
nej evidencie. V katastrálnom území Rača 
bol schválený projekt ROEP. S chybami, ná-
prava je komplikovaná a pomalá. Pre účely 
poľnohospodárskej výroby boli v minulosti 
realizované i  pozemkové úpravy. Reali-
zovali sa medzi prvými na  Slovensku. Ich 
chybný zápis robí problémy i  v súčasnos-
ti. 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 prob-
lém desaťročia trvajúcich reštitučných ko-
naní a  nedodržiavanie platných zákonov. 
Inak to nie je ani v Rači. Dediči po pôvod-
ných vlastníkoch stále čakajú, že dôjde ku 
navráteniu vlastníctva k  pozemkom. Týka 
sa to i lesov, keď ešte v r. 1993 došlo ku chy-
be v zápise do operátu katastra. 

Ingrid Vanerková
riaditeľka Humno n. o.
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Vážení čitatelia a priatelia Rače, 
odporúčame Vám do pozornosti vý-

ber z najnovších článkov uverejnených 
na občianskom portáli račan.sk, na kto-
rý môžete prispievať vlastnými článka-
mi aj vy.

OZNAM
V noci z 30. na 31. januára niekto 

krutým spôsobom zabil 8-ročného ko-
cúra Laurela, miláčika obyvateľov Žar-
novickej ulice. Prosíme o akékoľvek in-
formácie, ktoré pomôžu objasniť príčiny 
a odhaliť páchateľa/páchateľov tohto 
brutálneho činu. Informácie hláste pro-
sím polícii, alebo vo vlasovom a kozme-
tickom štúdiu Marika na Žarnovickej 3. 
Cez OZ MačkySOS prebieha zbierka na 
odmenu pre osobu, ktorej svedectvo po-
môže odhaliť páchateľa.
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5 P = pôda, pozemok, parcela, 
proces, právo
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