
Vážené Račianky, Račania, 
milí priatelia,

dovoľte mi oznámiť Vám, 
že páni Ľudovít Havlovič, 
Michal Krištofič a  Miro 
Ščibrany, správna rada OZ 
račan.sk, vydavateľa por-

tálu račan.sk a  občianskych novín račan.
sk výber, ma požiadali napísať k tomuto 
volebnému špeciálu zopár slov. Ich prejav 
dôvery som po krátkom váhaní a s poci-
tom záväzku prijal.

Voľby sú čas, kedy má Váš hlas naj-
silnejší zvuk. 10. novembra rozhodnete, 
kam sa bude Rača uberať v  ďalších ro-
koch. Pre mňa je dôležité všetkým oby-
vateľom Rače umožniť, aby pri správe 
veci verejných zaznieval ich hlas celé štyri 
roky – cez miestne referendum či verejné 
zhromaždenia.

Uchádzam sa o Vašu dôveru, aby sme 
spoločne zabezpečili rovnomerný rozvoj 
pre všetky časti našej milej mestskej časti. 
Mojím cieľom je, aby Rača bola dobrým 
miestom pre život obyvateľov každého 
pôvodu a veku. Pozíciu starostu vnímam 
nie ako funkciu či status, ale ako prostrie-
dok pre lepšiu starostlivosť o obec a záuj-
my občanov.

Nedávno som na webe aj v  uliciach, 
pri rozhovoroch s  Vami, predstavil 80 
bodový volebný program. Moje záväzky 
nájdete aj v  tomto výtlačku. Ako infor-
máciu a zároveň preto, aby ste mohli žia-

dať odpočet. Verím, že zámery spoločne 
uskutočníme.

Pri plnení programu budem potrebo-
vať aj podporu poslancov. Nielen v Rači, 
ale aj v hlavnom meste. Preto považujem 
za dôležité podporiť a požiadať Vás o hlas 
pre našu kandidátku do mestského zastu-
piteľstva Ingrid Vanerkovú.

S Ingrid ste sa mnohí zoznámili počas 
stretnutí na uliciach, pri zbieraní podpi-
sov a  pri vysvetľovaní jej poslaneckých 
cieľov. Verím, že osobnosti ako je Inka 
pomôžu Raču posunúť o veľký krok do-
predu.

Inka má viacgeneračné račianske ko-
rene a je dlhoročnou členkou a predsed-
níčkou pozemkového spoločenstva Urbár 
Rača. Vďaka tomu má jedinečné znalosti 
vývoja a  stavu pozemkového vlastníctva 
v  Rači. Práve preto som presvedčený, že 
v MsZ bude významnou oporou a hlasom 
Rače v  témach ako sú zmeny a  doplnky 
územného plánu hlavného mesta, deve-
loperi, neprimeraná výstavba, problémy 
s  verejným majetkom a  pozemkami, či 
v otázke správy lesných pozemkov.

Ak mi Vašu dôveru dáte, ako starosta 
zmením omnoho viac vecí ako poslanec 
či prednosta. Pre Raču chcem pracovať 
v prvej línií, o iný mandát sa neuchádzam.

Ďakujeme Vám za podporu!

Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
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Vážení čitatelia a priatelia, 
v čísle nájdete materiály o obecných 

voľbách v Račištorfe 1931 a 1938, ktoré 
uchoval a spracoval pán Ľudovít Havlo-
vič, a údaje ku KV 2018 v Rači o uchá-
dzačoch o verejné mandáty. Získali sme 
ich z  verejne dostupných zdrojov, ako 
napr. obchodný a živnostenský register, 
web MČ Rača a  iné, a v predstihu zve-
rejnili na www.racan.sk, aby ich kandidáti 
mohli pripomienkovať a doplniť, čo nie-
ktorí využili. Členky OZ Priatelia Rače 
uskutočnili dotazníkovú anketu s  kan-
didátmi na starostu, mestských i miest-
nych poslancov. Prinášame Vám odpo-
vede tých, čo poskytnutý priestor využili. 
V strede čísla nájdete a na budúcu kon-
trolu si môžete odložiť program kandidá-
ta na starostu, ktorý ako jediný dlhodobo 
prispieva na portál račan.sk odbornými 
článkami. Prajeme príjemné čítanie a 10. 
novembra šťastnú ruku pre Raču.

Miro Ščibrany
Ján Drotován

račan.sk výber
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O  demografickej štruktúre a  politic-
kom živote obyvateľov Račištorfa za I. 
ČSR (1918 - 1938) veľa vypovedajú zo-
znamy voličov pre obecné voľby 1931 
a  kandidátne listiny pre obecné voľby 
1938 (archív autora).

Obecné voľby 1931 sa konali v nedeľu 
14. júla.

V  roku 1931 v  Račištorfe žili obyva-
telia s hlbokými nemeckými koreňmi – 
časť z nich bola o 15 rokov neskôr na zá-
klade Benešových dekrétov odsunutá 
do Nemecka. Žili tu prisťahovalci z Mo-
ravy a Čiech z čias vzniku I. ČSR – po jej 
rozpade a  vytvorení Slovenského štátu 
o 8 – 12 rokov neskôr sa väčšinou museli 
vrátiť do  Protektorátu Čechy a  Morava. 
A žili tu židovskí starousadlíci – mnohí 
boli o 8 – 12 rokov neskôr, za Slovenského 
štátu, deportovaní do koncentračných tá-
borov, alebo sa o 15 až 20 rokov, po II. sv. 
vojne, vysťahovali do Izraela.

Voliči sú v  zoznam zoradení podľa 
popisných čísel domov a dvorov a v nich 
podľa rodín. Každý volič má uvedené 
povolanie a  deň, mesiac a  rok narode-
nia. Zoznam tvorí 180 listov (prvé tri sa 
nezachovali), obsahuje 3 600 záznamov 
obyvateľov-voličov s dátumom narodenia 
1848 – 1915 a naše OZ ho má aj v podo-
be elektronickej tabuľky. Kto má o svojich 
predkoch a  príbuzných aspoň aké-také 
záchytné údaje, môže pre pátranie po ro-
dinných koreňoch získať dôležité infor-
mácie.

3 600 obyvateľov-voličov starších ako 
16 rokov malo podľa stavu a zamestnania 
takúto štruktúru:
•  domáce – viac než tretina
•  robotníci – šestina
•  vinohradníci – desatina
•  železničiari – desatina

V  zozname sú aj dnes už zabudnuté 
profesie ako dohadzovač, doručovateľ 

(kišbír), drotár, kamenár, pastier, sluha, 
slúžka, žobrák, ...

Obecné voľby 1938 sa konali v júni.
Kandidátne listiny zostavilo 11 politic-

kých strán a postavili na nich 172 kandi-
dátov, z toho
•  domáce – 0
•  železničiari –  sedmina
•  robotníci –  pätina
•  vinohradníci –  štvrtina

Medzi kandidátmi sú aj dvaja najzná-
mejší prvorepublikoví richtári – Mar-
tin Lednár a  Móric Wallner. V  rokoch 
1918  –  1938 boli striedavo richtárom 
v  úhrnnej dobe 18 rokov, z  toho Móric 
Wallner až 10 rokov.

V  pamäti Račanov viac utkvel Martin 
Lednár. V  roku 1943 zahynul pri železnič-
nom nešťastí na železničnej stanici Račištorf.

Úplný zoznam kandidátnych listín 
a  kandidátov je v  článku Obecné voľby 
Račištorf 1938 – kandidátne listiny.

Ľudovít Havlovič
autor knihy RAČA • Z dejín a pamiatok

člen správnej rady OZ račan.sk

Obecné voľby v Račištorfe za I. ČSR

Rok 1917, Silver Lednár s manželkou a ich deti Martin (budúci starosta),  
Ľudovít, Albertína, Anton, Dominik.

Móric Wallner s manželkou a deťmi
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Komunálne voľby 2018 – kandidáti za Raču
KANDIDÁTI NA STAROSTU
1.  Michal Drotován, Mgr. 
 37 r., prednosta MÚ KV; 
 Na pasekách 14
 nezávislý kandidát
 V minulosti prednosta OÚ ŽP v Bra-

tislave či šéf oddelení dopravy a ŽP 
na MÚ BA-Karlova Ves i MÚ BA-
-Staré Mesto; predtým personalista, 
konzultant a majiteľ Political Consul-
ting s.r.o.

 2017-2022 poslanec Z BSK (nezá-
vislý); člen Komisie školstva, športu 
a mládeže, Komisie ŽP, regionálneho 
rozvoja a územného plánovania; člen 
Dozornej rady Bratislavská integro-
vaná doprava a.s.

 2014-2018 poslanec MZ v Rači (OKS, 
SDKÚ-DS); člen Rady MZ (do konca 
r. 2017); podpredseda Komisie ŽP, 
výstavby, územného plánu a dopra-
vy; člen Komisie školskej, kultúrnej, 
športovej a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva a Komisie mandá-
tovej

 2010-2014 poslanec MZ v Rači (SD-
KÚ-DS, SaS, KDH, OKS)

2.  Monika Luknárová, Mgr. 
 48 r., manažérka
 Alstrova 150
 SaS, OĽaNO...
 Zástupkyňa riaditeľky Strediska 

kultúry Bratislava Nové Mesto, 
manažérka a dramaturgička 
(skvajnorska.sk). Predtým 25 rokov 
zastávala rôzne pozície na MÚ 
Bratislava-Rača, najdlhšie ako 
referentka kultúry. 

 2014-2018 poslankyňa MZ za Raču 
(nezávislá); členka Rady MZ (od za-
čiatku r. 2018), členka Komisie 
školskej, kultúrnej, športovej a pre 
podporu podnikania a vinohradníc-
tva, Komisie ŽP, výstavby, územného 
plánu a dopravy, Komisie soc. a by-
tovej; členka Dozornej rady Media 
Rača spol. s r.o.

3.  Peter Pilinský, Mgr. 
 46 r., starosta MČ Bratislava-Rača
 Úžiny 3
 nezávislý kandidát
 Býv. predseda a štatutár Strany zele-

ných. Predtým zoológ na Minister-
stve ŽP SR.

 2017-2022 poslanec Z BSK (SMER-
-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, 
SDKÚ-DS, SaNK); člen Komisie 
školstva, športu a mládeže,  
Komisie ŽP, regionálneho rozvoja 
a územného plánovania a Mandáto-
vej komisie

 2014-2018 starosta Rače (Sieť, KDH, 
Most-Híd, NOVA, SZ)

 2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, 
Most-Híd, SDKÚ-DS); člen Mestskej 
rady hl. mesta SR Bratislavy; člen 
Komisie pre školstvo, vzdelávanie 
a šport, Komisie územného a strate-
gického plánovania, ŽP a výstavby; 
člen Dozornej rady OLO a.s.

 2010-2014 starosta Rače (SZ)
 2010-2014 poslanec MsZ (SZ); člen 

Mestskej rady hl. mesta SR Bratisla-
vy; člen Dozornej rady Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu

 2007-2010 poslanec MZ v Rači 
(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ); člen 
Rady MZ

KANDIDÁTI NA POSLANCOV 
MSZ
Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti.
1.  Lenka Antalová Plavuchová, Mgr.  

40 r., projektová manažérka
 Černockého 7
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
 Manažérka projektu Inklúzia 

vo vzdelávaní v Nadácii pre deti 
Slovenska. Predtým pracovala pre 
Inštitút pre dobre spravovanú spoloč-
nosť (SGI). V Krasňanoch sa podieľa 
na činnosti rodinného centra Ráčik, 
komunitnej záhrady a OZ Stará Jedá-
leň.

 2014-2018 poslankyňa MZ za Kras-
ňany (OKS, SDKÚ-DS); predsed-
níčka Komisie školskej, kultúrnej, 
športovej a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva, členka Komisie 
ŽPVÚPaD a Komisie soc. a bytovej

 2010-2014 poslankyňa MZ za Kras-
ňany (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS); 
členka Dozornej rady Media Rača, 
s.r.o.

2. Iveta Bačićová  
 50 r., osobná asistentka
 Bebravská 11, Vrakuňa
 MOST-HÍD
 Predsedníčka Bratislavského Spolku 

Nepočujúcich. V minulosti pracovala 
ako krajčírka.

3.  Miloš Eliáš, Ing. 
 64 r., poradca v medzinárodnom 

obchode
 NAJ...
4.  Nadežda Fuksová, Ing., PhD. 
 35 r., lektorka
 Alstrova 179
 NAJ...
 VŠ pedagogička, lektorka na odb. 

konferenciách, šéfredaktorka vyd. 
Verlag Dashöfer, autorka odb. pub-
likácií, poradkyňa pre účtovníctvo, 
členka medzinárodných odb. organ. 
pre ekon. oblasť, konateľka NF Com-
pany, s.r.o.

5. Adam Hochel, MUDr., PhD., MPH 
 47 r., lekár
 Alstrova 42
 Demokratická strana
 Detský chirurg a urológ  

na ZS Tbiliská, podnikateľ;  
býv. gen. riaditeľ sekcie zdravia 
na MZ SR.

6.  Ľubomír Krampl 
 62 r., živnostník, občiansky aktivista 

Zvončeková 40
 SMER-SD, SNS
 Konateľ Krampl & Co, s.r.o. (pre-

daj solárnych systémov, predtým 
reklamná sieťotlač). V minulosti člen 
kontrolnej komisie PD Bratislava-Vi-
nohrady.

 2006-2010 poslanec MZ v Rači 
(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ);  
člen Rady MZ; člen Dozornej Rady 
Račianskej zdravotnej spoločnosti

 1998-2002 poslanec MZ v Rači 
(HZDS, SNS); člen Rady MZ;  
predseda Komisie školstva

 1996-1998 poslanec MZ
7. Róbert Pajdlhauser, Ing. 
 51 r., manažér logistiky
 Závadská 18
 OĽaNO, SaS...
 Venoval sa obchodu a pôsobil vo via-

cerých firmách. Bol aj živnostníkom.
 2014-2018 poslanec MZ za Raču 

(SIEŤ, KDH, MOST-HÍD, NOVA, 
SZ); člen Rady MZ, člen Komisie 
finančnej a majetkovej, Komisie ŽP, 
výstavby, územného plánu a dopravy, 
Komisie školskej, kultúrnej, športovej 
a pre podporu podnikania a vino-
hradníctva a Komisie mandátovej

8.  Peter Pilinský, Mgr. 
 46 r., starosta MČ Bratislava-Rača
 Úžiny 3
 nezávislý kandidát
 (údaje viď Kandidáti na starostu)
9.  Ján Polakovič, Mgr.
 29 r., manažér
 Žitná 18
 nezávislý kandidát
 Manažér kozmetickej firmy PIMP 

Your Body. Býv. marketingový a pro-
jektový manažér MÚ BA-Rača, exko-
nateľ Date 22 s.r.o. a P&T Company 
s.r.o. a úspešný thajboxer.

10. Lucia Polakovičová, Ing. 
 55 r., podnikateľka
 Nobelovo námestie 8, Petržalka; 

Kotleba – ĽS NS
 Event manažérka, riaditeľka agen-

túry NOVUM PRO+ s.r.o., predtým 
spoločníčka aj v iných firmách.

11. Roman Ruhig, Mgr.
 47 r., právnik
 Cyprichova 10
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 Slovenská národná jednota – strana 
vlastencov

 Podniká v oblasti energetiky, staveb-
níctva, projektových a obchodných 
činnostiach, taktiež v poskytovaní 
servisu v oblasti organizačných 
a ekonomických poradcov, účtov-
níctva a v daniach. V obchodnom 
registri figuruje vo viacerých spoloč-
nostiach.

12. Filip Rybanič
 26 r., asistent poslanca NR SR
 Výhonská 4
 OĽaNO, SaS...
 Poslanecký asistent Jozefa Rajtára 

(SaS), býv. poradca v Tatrabanke.
13. Ingrid Vanerková, Ing. 
 54 r., stavebná inžinierka
 Lisovňa 29
 nezávislý kandidát
 Predsedníčka výboru Urbár Rača, 

p.s.. Riaditeľka Humno n.o., člen-
ka OZ račan.sk. SZČO v oblasti 
poradenstva. 2012-2016 asistentka 
poslanca NR SR Jána Mičovského 
(OĽaNO).

 2011-2014 členka Komisie výstav-
by, územného rozvoja, dopravy, ŽP 
a verejného poriadku ako odborník-
-neposlanec

14. Miroslava Vermeiren, Mgr. 
 34 r., finančná analytička IBM
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
 Zakladajúca členka a predsedníčka 

Dozornej rady strany PS.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV 
MZ
Volebný obvod 1 – Rača
Krúžkujú sa maximálne 10 kandidáti.
1. Milan Abel
 57 r., živnostník
 Žulová 1
 nezávislý kandidát
 Strojár so zameraním na zemné prá-

ce.
2.  Martin Babík, Ing.
 49 r., energetik
 Alstrova 129
 SaS, OĽaNO...
 Manažér a konateľ firmy TMC 

Servis s.r.o. zameranej na energetiku 
a stavebníctvo. Organizátor spolo-
čenských podujatí (Farský ples, Deň 
rodiny, atď.).

 2015-2018 člen Komisie finančnej 
a majetkovej ako odborník-neposla-
nec

3. Viktor Bielko, Ing. 
 39 r., manažér
 Závadská 4
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
 Býv. technický konzultant v Gotive 

a.s. (vývoj a výroba mobil. zariadení), 
potom Sygic a.s. (výroba navigácie 
pre telefóny). Spolukonateľ firmy 
ELCHEM SR s.r.o..

4. Marián Borbély 
 59 r., podnikateľ
 Žarnovická 5
 SaS, OĽaNO...
 Konateľ firmy JMB Consulting, s.r.o. 

(pomocné obchodné činnosti). Or-
ganizátor futbalového turnaja Majstri 
futbalového remesla.

5. František Čmelko 
 70 r., dôchodca
 Cígeľská 10
 SMER – SD, SNS
 Pracoval ako mechanik.
 2008-2010 poslanec MZ za Raču 1 

(KDH, DÚ, SZS, DSS); člen Komisie 
pre dopravu, ŽP a verejný poriadok

 2002-2006 poslanec MZ za Raču 1 
(KDH, SZS, DÚ)

 1998-2002 poslanec MZ za Raču 1 
(KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)

6. Milada Dobrotková, Ing., MPH 
 62 r., riaditeľka zariadenia soc. slu-

žieb
 Čachtická 17
 nezávislý kandidát
 Riaditeľka Domova soc. služieb HES-

TIA, n.o., predtým aj podnikateľka.
 2014-2018 poslankyňa MZ za Raču 

(Lepšia štvrť); predsedníčka Komisie 
soc. a bytovej, členka Komisie finanč-
nej a majetkovej, Komisie pre ochra-
nu verejného záujmu a nezlučiteľnosť 
výkonu funkcií, Komisie ŽPVÚPaD

 2006-2010 poslankyňa MsZ (SDKÚ-
-DS, KDH); členka Mestskej rady hl. 
mesta SR Bratislavy

 2006-2010 poslankyňa MZ v Rači 
(SDKÚ-DS); predsedníčka Komisie 
soc., zdravotnej a bytovej

 2005-2009 poslankyňa Z BSK (ANO, 
DS, SDKÚ, SMK-MKP, SZS)

 2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, 
DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)

 1998-2002 poslankyňa MsZ (KDH, 
DÚ, DS, SDSS, SZS, SDK, SDĽ)

 1998-2002 poslankyňa MZ v Rači 
(KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ); 
vicestarostka a členka Rady MZ

7. Juraj Dobšovič, Mgr. 
 30 r., živnostník
 Pri vinohradoch 25
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
 Ochranca prírody, konzultant pri od-

borných posudkoch. Gestor skupiny 
region. rozvoja v SPOLU-OD, v r. 
2012 spoluorganizoval protesty Gori-
la, v 2012-2013 Predseda študentskej 
komory Prírodovedeckej fakulty UK

8. Štefan Engi 
 32 r., technický manažér nových 

médií TV Markíza
 Alstrova 152
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
9. Mária Fatulová 
 68 r., ekonómka
 Sadmelijská 5
 SMER – SD, SNS

 Konateľka MBF plus, s.r.o., predtým 
živnostníčka a členka Dozorných rád 
Siemens Enterprise Communications 
a.s. a TTCI a.s.

10. Nadežda Fuksová, Ing., PhD. 
 35 r., lektorka
 Alstrova 179
 NAJ... (údaje viď Kandidáti na po-

slancov MsZ)
11. Ondrej Halás 
 30 r., podnikateľ
 Karpatské námestie 10/A; 
 SMER – SD, SNS
 Vodič taxislužby, konateľ AMS - Slo-

vakia, s.r.o. (podnikateľské poraden-
stvo a admin. služby) a Krtkovanie 
s.r.o., predtým Veron Group s.r.o.

12. Jozef Hlucháň, Ing. 
 36 r., energetik
 Alstrova 198
 SMER – SD, SNS
13. Adam Hochel, MUDr., PhD., MPH 
 47 r., lekár
 Alstrova 42
 Demokratická strana (údaje viď Kan-

didáti na poslancov MsZ)
14. Soňa Holíková, PhDr. 
 43 r., Únia materských centier
 Na medzi 3/A
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
 Štatutárna zástupkyňa a riaditeľka 

Centra koordinácie a advokácie Únie 
materských centier. V minulosti 
pracovala v zdravotníctve a venovala 
sa soc. veciam.

15. Rudolf Ivičič, Mgr. 
 63 r., lesník
 Alstrova 209
 nezávislý kandidát
 Námestník Mestských lesov Bratisla-

va.
 2014-2018 poslanec MZ za Raču (ne-

závislý); člen Komisie soc. a bytovej, 
Komisie pre ochranu verejného záuj-
mu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 
a Komisie ŽPVÚPaD

 2006-2010 poslanec MZ v Rači 
(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ); člen 
Rady MZ, predseda Komisie pre 
dopravu, ŽP a verejný poriadok

16. Miloslav Jošt, Ing. 
 36 r., ekonóm
 Detvianska 15
 SaS, OĽaNO...
 Daňový poradca.
 2014-2018 poslanec MZ za Raču 

(SIEŤ, KDH, MOST-HÍD, NOVA, 
SZ); člen Rady MZ, predseda Komisie 
finančnej a majetkovej, člen Komisie 
školskej, kultúrnej, športovej a pre 
podporu podnikania a vinohradníctva, 
Komisie pre ochranu verejného záuj-
mu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

 2010-2014 poslanec MZ za Raču 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS); pred-
seda Komisie finančnej, majetkovej 
a podnikateľskej
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17. Rudolf Kazmer, Mgr. 
 40 r., štátna správa
 Koľajná 35
 nezávislý kandidát
 Predseda Športového hokejbalového 

klubu Račištorf. Laureát ocenenia 
Račianske srdce za rok 2008 – za dl-
horočnú obetavú prácu so školopo-
vinnou mládežou v športovom klube.

18. Mário Khandl, Mgr. 
 41 r., obchodný manažér
 Karpatské námestie 12
 SaS, OĽaNO...
 2014-2018 poslanec MZ za Raču 

(SIEŤ, KDH, MOST-HÍD, NOVA, 
SZ); podpredseda Komisie finanč-
nej a majetkovej a Komisie školskej, 
kultúrnej, športovej a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva, člen 
Komisie pre ochranu verejného záuj-
mu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 
a Komisie ŽPVÚPaD

 2010-2014 poslanec MZ za Raču 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)

19. Branko Kovačič 
 49 r., podnikateľ
 Plickova 5
 SaS, OĽaNO...
 Dlhoročný prezident FK Rača. 

Živnostník, vlastník stavebnej spol. 
(rezanie a vŕtanie do betónu).

20. Ivan Krampl, Mgr. 
 51 r., technik
 nezávislý kandidát
21. Ľubomír Krampl 
 62 r., živnostník
 občiansky aktivista
 Zvončeková 40; SMER-SD, SNS 
 (údaje viď Kandidáti na poslancov 

MsZ)
22. Ján Lipiansky, Ing. 
 44 r., hokejový tréner reprezentácie 

mládeže
 Rustaveliho 15; SaNK
 Tréner reprezentácie SR do 17 rokov. 

Býv. hokejový útočník a reprezen-
tant, viacnásobný majster Slovenska. 
V minulosti konateľ LUSAVI, s.r.o.

23. Monika Luknárová, Mgr. 
 48 r., manažérka
 Alstrova 150
 SaS, OĽaNO...
 (údaje viď Kandidáti na starostu)
24. Juraj Madzin, JUDr. 
 64 r., právnik
 Koľajná 29
 nezávislý kandidát
 Člen Dozornej rady Račianska teplá-

renská a.s., býv. konateľ ElektroProg-
resQuality, s.r.o.

 2014-2018 poslanec MZ za Raču 
(nezávislý); člen Rady MZ, predseda 
Komisie mandátovej, člen Komisie 
školskej, kultúrnej, športovej a pre 
podporu podnikania a vinohrad-
níctva a Komisie ŽPVÚPaD; člen 
Dozornej rady Media Rača s.r.o.

 2010-2014 poslanec MZ za Raču 
(Smer-SD, Most-Híd, SZS)

 jún-november 2013 poslanec Z BSK 
(HZD, ĽS-HZDS, Smer, SZS)

 2006-2010 poslanec MZ v Rači 
(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ); pred-
seda Komisie pre školstvo a šport

25. Alexander Marčan 
 67 r., chemik
 Závadská 16
 nezávislý kandidát
 Básnik, spisovateľ a režisér. Dlhoroč-

ný člen súboru Divadlo pre Vás pri 
Istrocheme.

26. Stanislava Mattová, Bc. 
 31 r., tlačová hovorkyňa
 NAJ...
 Vedúca tlačového oddelenia strany 

NAJ. Inštruktorka jumpingu.
27. Miloš Máťuš 
 48 r., vinár a vinohradník
 Detvianska 33
 SaNK
 Konateľ firiem Prvá račianska vino-

téka, s.r.o. a Vinohradníctvo a vi-
nárstvo Miloš Máťuš s.r.o., predtým 
podnikal najmä v oblasti obchodu 
a služieb

 2014-2018 poslanec MZ za Raču 
(SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ); 
člen Komisie školskej, kultúrnej, 
športovej a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva, Komisie ŽPVÚPaD 
a Komisie pre ochranu verejného záuj-
mu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

 2010-2014 poslanec MZ za Raču 
(SZ); vicestarosta, člen Rady MZ

 2006-2010 poslanec MZ v Rači 
(KDH, DÚ, SZS, DSS)

 2002-2006 poslanec MZ v Rači 
(KDH, SZS, DÚ)

28. Peter Mazúr 
 64 r., stavebný technik
 Závadská 14
 nezávislý kandidát
 Ako živnostník mal staviteľskú firmu.
29. Daniela Mýtna, Ing. 
 61 r., redaktorka
 Rumunská 1
 SaS, OĽaNO...
 Redaktorka vyd. Ringier Axel Sprin-

ger SK, býv. redaktorka magazínu 
Nový čas Bývanie.

30. Róbert Pajdlhauser, Ing. 
 51 r., manažér logistiky
 Závadská 18
 SaS, OĽaNO... (údaje viď Kandidáti 

na poslancov MsZ)
31. Ján Polakovič, Mgr.
 29 r., manažér
 Žitná 18
 nezávislý kandidát (údaje viď Kandi-

dáti na poslancov MsZ)
32. Peter Potocký, Ing. 
 65 r., živnostník-informatik
 Kafendova 2
 SMER-SD, SNS

 Predmet podnikania – vydavateľská 
činnosť.

33. Filip Rybanič 
 26 r., asistent poslanca NR SR
 Výhonská 4
 SaS, OĽaNO... (údaje viď Kandidáti 

na poslancov MsZ)
34. Pavel Schwarz, IWT 
 36 r., dopravný manažér
 Cígeľská 4
 SaS, OĽaNO...
 Býv. vedúci zásahovej jednotky.
35. Viliam Srdoš, MUDr. 
 49 r., lekár
 Víťazná 6
 SMER-SD, SNS
 Internista, srdciar v ZS Tbiliská. Bol 

členom Dozornej rady Nemocnice 
Ministerstva obrany SR, a.s.

36. Ingrid Vanerková, Ing. 
 54 r., stavebná inžinierka
 Lisovňa 29; nezávislý kandidát 
 (údaje viď Kandidáti na poslancov 

MsZ)
37. Miroslava Vermeiren, Mgr. 
 34 r., finančná analytička IBM
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD (údaje 

viď Kandidáti na poslancov MsZ)
38. Ivan Vrana 
 50 r., vinár; Gelnická 8; SaNK
 Živnostník – obchod s vínom a jeho 

propagácia. Býv. obch. zástupca 
v spol. Vinohradníctvo a vinárstvo 
Miloš Máťuš s.r.o.

39. Marián Vulgan, JUDr. 
 34 r., advokát
 Cígeľská 12
 nezávislý kandidát
 Vykonáva advokáciu ako konateľ 

advokátskej kancelárie SODOMA 
VULGAN, spol. s r.o., je konateľom 
v ďalších spol., člen výboru Urbár 
Rača, pozem. spol., poskytuje právne 
rady aj cez portál račan.sk.

Volebný obvod 2 – Krasňany
Krúžkujú sa maximálne 3 kandidáti.
1. Milan Andráš, doc. Ing. Arch. PhD. 
 65 r., VŠ pedagóg
 Hubeného 28
 Nezávislé fórum
 Pôsobí na Fakulte architektúry STU 

v Bratislave. Ako architekt aj podni-
ká.

 2014-2018 poslanec MZ za Krasňany 
(NF); predseda Komisie ŽP, výstavby, 
územného plánu a dopravy, člen Ko-
misie pre ochranu verejného záujmu 
a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

 2010-2014 poslanec MZ za Krasňany 
(nezávislý); člen Rady MZ

 2006-2010 poslanec MZ za Krasňany 
(NF)

 2002-2006 poslanec MZ za Krasňany 
(NF)

 do 2002 člen stavebnej komisie MZ 
Rača ako odborník-neposlanec
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2. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. 
 40 r., projektová manažérka
 Černockého 7
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD 
 (údaje viď Kandidáti na poslancov 

MsZ)
3. Matúš Burian, Mgr. 
 37 r., hostinský
 SaNK
 Prevádzkar záhradného bufetu 

Šínweg na Peknej ceste.
4. Miloš Eliáš, Ing. 
 64 r., poradca v medzinárodnom 

obchode
 NAJ...
5. Martin Fadin, Mgr. 
 40 r., knihovník
 Pri vinohradoch 45
 SaS, OĽaNO...
 Knihovník na Odd. knižničných fon-

dov FiF UK, býv. pedagóg na školách 
v Rači.

6. Martin Hajdúch, Mgr. 
 29 r., ekonóm
 Hubenného 11
 SaS, OĽaNO...
 Pracoval v oblasti dopravného 

staviteľstva v nadnárodnom staveb-
nom koncerne STRABAG, predtým 
ekonóm na výstavbe diaľničného 
úseku D3 Svrčinovec-Skalité. Pôsobil 
aj ako finančný kontrolór v agentúre 
SAMRS.

7. Robert Hammer 
 39 r., farmár
 Kadnárova 36
 nezávislý kandidát
 Vedúci Hospodárskeho Dvora 

na hornom konci Krasňan. Konateľ 
Optima-Life s.r.o. Predtým organizá-
tor konferencií pre komoru lekárov.

8. Ivan Janečka 
 52 r., podnikateľ
 Kadnárova 65
 Nezávislé fórum
 Podniká najmä v pohostinstve. 
 Konateľ DŽAMBO s.r.o. a JIM s.r.o., 

býv. konateľ BeB s.r.o. a JAD s.r.o.
 2006-2010 poslanec MZ za Krasňa-

ny (NF); člen Komisie pre školstvo 
a šport

 1997-1998 poslanec MZ
9. Jozef Kadlečík, RNDr. 
 64 r., VŠ učiteľ
 Pekná cesta 11 
 SaNK
 Konateľ Landier s.r.o. (správa objek-

tov, bytov a nebytových priestorov). 
K 30. 6. 2018 bol asistentom na Le-
kárskej fakulte SZU v Bratislave. 
Pôsobil aj ako riaditeľ odboru met-
rológie ÚNMS SR. Bol predsedom 
Občianskej strany Slovenska.

10. Miroslav Marejka 
 58 r., skladník-vodič
 Kadnárova 34
 nezávislý kandidát

11. Charilaos Papageorgiou 
 38 r., finančný riaditeľ
 Malokrasňanská 12
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
 Konateľ Alpha Trade, s.r.o. a GF SR, 

s.r.o., v minulosti aj v ALPHA SER-
VICES SLOVAKIA, s.r.o.

12. Roman Ruhig, Mgr. 
 47 r., právnik
 Cyprichova 10
 Slovenská národná jednota – strana 

vlastencov
 (údaje viď Kandidáti na poslancov 

MsZ)
13. Peter Šinály, Ing. 
 60 r., kontrolór hlavného mesta SR
 Karpatské námestie 13
 SaS, OĽaNO...
 Do roku 2009 predseda predstaven-

stva firmy Hotel Kúpeľný dom, a.s., 
predtým pôsobil vo viacerých spoloč-
nostiach.

 2009-súčasnosť mestský kontrolór
 2006-2009 poslanec MsZ (SDKÚ-DS, 

KDH)

Volebný obvod 3 – Východné
Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti.
1.  Dagmar Gelingerová 
 54 r., obchodná manažérka
 Pri Šajbách 24
 SaS,  OĽaNO...
 Konateľka F.G., s.r.o. (nákup a pre-

daj tovarov a vedenie účtovníctva), 
predtým s tým istým záberom ako 
živnostníčka. Od r. 2016 členka 
predstavenstva Bytového družstva 
Bratislava III.

 2014-2018 poslankyňa MZ za Vý-
chodné (OKS, SDKÚ-DS); predsed-
níčka Komisie pre ochranu verejného 
záujmu a nezlučiteľnosť výkonu 
funkcií, členka Komisie ŽPVÚPaD, 
Komisie finančnej a majetkovej a Ko-
misie soc. a bytovej; od 10/2017 člen-
ka Dozornej rady Media Rača, s.r.o.

2.  Patrik Líška, Mgr. 
 26 r., podnikateľ-živnostník
 Rustaveliho 4 (do 03/2017 Dopravná 4)
 SaS,  OĽaNO...
 Živnostník, majiteľ sťahovacej firmy 

FOX WAY.
3. Dušan Seifert, Ing. 
 43 r., administratívny pracovník
 SMER-SD, SNS
 Zamestnanec Referátu lesného 

hospodárstva Odboru opravných 
prostriedkov na OÚ Bratislava. Vy-
študovaný technický inžinier.

4.  Dušan Štancel, Mgr.
 60 r., učiteľ, tréner atletiky
 Dopravná 21
 SMER-SD, SNS
 Býv. popredný bežec na dlhých a stred-

ných tratiach, neskôr tréner v Interi 
Bratislava a MAC Rača, vychoval 
i trénoval viacero reprezentantov, 

dlhoročný člen dozornej rady SAZ 
a v súčasnosti člen disciplinárky SAZ. 
Učil telocvik na ZŠ v Rači a Vajnoroch.

5.  Radko Tiňo, doc. Ing. PhD. 
 44 r., VŠ pedagóg
 Na pasekách 19
 nezávislý kandidát
 Pedagóg Fakulty chemickej a potravi-

nárskej technológie STU v Bratislave.
6.  Dominik Vrba 
 19 r., študent
 Sklabinská 14
 Strana zelených Slovenska
 Študent maturitného ročníka Gym-

názia školských bratov v Spojenej 
škole de La Salle.

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA 
BRATISLAVY
1. Viktor Béreš, Ing.
 41 r., predseda strany NAJ, ekonóm 

NAJ...
2.  Jaroslav Brada, JUDr.
 36 r., advokát
 Strana moderného Slovenska
3.  Václav Mika, Ing.
 55 r.; manažér
 nezávislý kandidát
4.  Ján Mrva, Ing.
 49 r., starosta
 OĽaNO, SaS...
5.  Ivo Nesrovnal, JUDr.
 54 r.; primátor hl. mesta SR Bratislava
 nezávislý kandidát
6.  Iveta Plšeková, MUDr.
 47 r.; námestníčka primátora
 nezávislá kandidátka
7.  Roman Ruhig, Mgr.
 47 r., právnik
 Slovenská národná jednota - strana 

vlastencov
8.  Andrej Trnovec, RNDr.
 55 r.; odb. pracovník
 Slovenská ľudová strana Andreja 

Hlinku
9.  Matúš Vallo, Ing. arch.
 41 r.; architekt
 Team Vallo, PS, SPOLU-OD
10. Miroslav Vetrík, Mgr.
 43 r.; organizátor korunovačných 

slávností
 nezávislý kandidát

Skratky:
SaS, OĽaNO... – SaS, OĽaNO, Sme ro-
dina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, 
ZZ, DÚS
Team Vallo, PS, SPOLU-OD – Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – 
občianska demokracia
NAJ... – NAJ – Nezávislosť a Jednota, 
Strana mladých ľudí
SaNK – Starostovia a nezávislí kandidáti

Zoznamy z otvorených zdrojov zostavil
Ján Drotován

redaktor račan.sk výber
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1|ABY DOPRAVA
 NEBOLA NOČNOU
 MOROU RAČE:

1

2

3

4

5

6
7

8

Zabezpečím vyznačenie parkovacích miest  
a zavediem jasné pravidlá parkovania zvýhodňujúce  
obyvateľov s trvalým pobytom.

Zabezpečím, aby každá cesta aj chodník mali svojho 
pána, ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať 
zimnú službu.

Postarám sa o to, aby chodníky  
a prechody pre chodcov boli bezpečné.

Na magistráte a na župe budem presadzovať vlakovú  
dopravu a nízkoprahové veľkokapacitné električky  
s kvalitnými zastávkami a príjemným prostredím.

Vybudujem cyklochodníky a bezpečné  
parkoviská pre bicykle.

Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

Pokúsim sa presadiť vybudovanie osobnej vlakovej  
stanice na Východnom a jej zapracovanie do BID.

Zabezpečím vybudovanie protihlukových bariér pri  
električkovej trati všade tam, kde je to možné a účelné.

DOPRAVA

9

10

11

12

Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov 
pod cestami a chodníkmi.

Za prioritu považujemZa prioritu považujem začať robiť reálne kroky 
potrebné k realizácii predĺženia Bojnickej a prekládky 
Púchovskej cesty - predĺženie Na pántoch.

NaštartujemNaštartujem budovanie chodníka a cyklochodníka 
pred Vozovňou Krasňany a v úseku od Černockého 
po Hečkovú popri električkovej trati , vrátane umiest-
nenia smetných košov a údržby.

Presadím prenájom pozemkov ŽSR na Východnom
pod účelovými komunikáciami, následnú revitalizáciu 
a vytvorenie námesti a na Dopravnej.

RAČA

VÝCHODNÉ

volebný program 2018

DOBRÉ 
MIESTO
PRE ŽIVOT

Objednávateľ Michal Drotován, Bratislava
Poskytovateľ OZ račan.sk, 831 06 Bratislava, Albánska 5A. IČO 42183863
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 NAJZELENEJŠIA 
 MESTSKÁ ŠTVRŤ:

1

2

3
4

5

6

7

8

Vytvorím nový útvar na Miestnom úrade - inšpektor-
ov verejného poriadku, ktorí budú sledovať v teréne 
dodržiavanie VZN, upozorňovať na porušenia a vyberať 
pokuty, a ktorým aj občania budú môcť priamo hlásiť 
podnety.

Zabezpečím pravidelné umiestňovanie  
veľkokapacitných kontajnerov pre obyvateľov.

Zabezpečím viac košov na psie exkrementy.

Zrealizujem komplexnú revitalizáciu parku  
J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.

Presadím, aby sa developerský poplatok za rozvoj  
investoval prioritne v oblasti dotknutej výstavbou  
(napr. okolie Rínku Rača).

V spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory, Mestskými 
lesmi BA a Urbárom Rača zrevitalizujem lesopark.

Postarám sa o odstránenie nelegálnych skládok 
odpadu a pomocou inšpektorov verejného poriadku 
zabránim vzniku nových.

Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu  
verejnej zelene a výsadbu kvetov.

ZELEŇ

V územnom a stavebnom konaní budem presadzovaťbudem presadzovať
moderné ekologické riešenia – zelené strechy, využiti e 
dažďových vôd na závlahu a iné.

Postarám sa o revitalizáciu Račianskeho potoka
a vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov Krasňan 
a Východného úpravou brehov v spolupráci so SVP, š. p..

Postarám sa o revitalizáciu verejného priestoru na 
Peknej ceste, ktorá bude vynikať zeleňou a nie betónom.

Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd
a ochranu Račianskej ulice pred vytápaním.

Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí  
a vybudujem v spolupráci s mestom bezpečný chodník.

ZabezpečímZabezpečím funkčné využiti e areálu Matador
Obnova a budovy na Strelkovej ulici s okolím. 

9

10

11

12

13

14

RAČA

3|ABY BOLA RAČA  
 ŽIVÁ KOMUNITA    
 ĽUDÍ:

1

2

3

4

5

6

Vybudujem bezbariérové priechody cez cesty  
a bezbariérový prístup do všetkých úradov  
mestskej časti.

Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne 
záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, 
spoločné podujatia s národnostnými komunitami  
v Rači.

Budem spolupracovať s neziskovými organizáciami,  
ktoré majú výsledky a dobré meno, v oblasti sociálnej  
starostlivosti a pomoci rodinám.

Podporím komunitný život oblastí pri Vozovni  
Krasňany, na Žabom Majeri a Na pántoch s cieľom 
zapojiť ich do života Rače.

Podporím rozvoj opatrovateľskej služby  
a aktívnu prácu terénnych pracovníkov so staršími, 
znevýhodnenými a chorými ľuďmi.

Budem podporovať zmysluplné voľnočasové aktivity 
pre mládež - šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc  
v komunite.

KOMUNITY

7

8

9

Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej 
využiti e pre komunitu.

PodporímPodporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu 
priestorov kultúrnych stredísk pre komunitný život, 
rodiny s deťmi, mládež a seniorov.

Budem spolupracovaťspolupracovať so sociálnymi zariadeniami BSKspolupracovať so sociálnymi zariadeniami BSKspolupracovať
v Rači (DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).

RAČA

Objednávateľ Michal Drotován, Bratislava
Poskytovateľ OZ račan.sk, 831 06 Bratislava, Albánska 5A. IČO 42183863
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5|ABY SI RAČA UDRŽALA   
 SVOJ JEDINEČNÝ     
 CHARAKTER:

1

2

3

4
5

6

7

Presadím pozitívne zmeny územného plánu,  
rozšírenie bezzásahového územia nad Krasňanmi,  
vybudovanie evolučného parku prístupného  
pre obyvateľov a návštevníkov, rozšírenie plôch 
lúčnych kvetín. 

Presadím stanovenie jasnej čiary  
a územia vinohradov.

Zastavím projekty sídliskovej výstavby  
Račany Rosso – Dolná Pekná – Ohňavy.

Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

Budem podporovať pestovanie hrozna  
a malé vinárničky.

Zabezpečím propagáciu Rače v rámci Malokarpatskej  
vínnej cesty aj v zahraničí s perspektívou zavedenia  
tzv. vínnych turistických kariet.

Zabezpečím vytvorenie základnej stránky Rače  
v anglickom a nemeckom jazyku pre propagáciu  
mestskej časti v zahraničí a vytvorenie bezplatného  
sprievodcu na Wikitravel.

CHARAKTER

8

9

10

11

Budem podporovaťBudem podporovať vytváranie nových 
pracovných miest v Rači (startupy).

SpropagujemSpropagujem železničiarske múzeum na Východnom;

VybudujemVybudujem vyhliadkové plošiny s lavičkami 
a informačnými tabuľami nad Račou a Krasňanmi.

NaštartujemNaštartujem rozvoj Račianskeho múzea
s galériou a obnovu Koloničovej kúrie.

RAČA

4|ABY BOLA RAČA 
 IDEÁLNE MIESTO 
 PRE RODINY S DEŤMI:

1

2
3

4

5

6

7
8

Mojou prioritou budeMojou prioritou bude v spolupráci s mestom, 
BSK a štátom vytvárať nové miesta v predškolských 
zariadeniach vrátane jaslí.

PodporímPodporím vybudovanie bezbariérových škôl a škôlok.

ZapojímZapojím stredné školy BSK do života Rače.

Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk 
stredných škôl aj račianskou verejnosťou.

PodporímPodporím futbalové a športové kluby uzatvorením 
zmlúv o spolupráci, aby získali peniaze od obce 
aj nad rámec súčasných dotácií.

Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu 
na ZŠ Tbiliská - vytvorenie ihriska a tartanovej 
bežeckej dráhy s jednoduchým osvetlením (LED), 
multi funkčným ihriskom, revitalizáciou ostatných 
ihrísk a ti ež zachovanie časti  plôch pre školské družiny.

VybudujemVybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.

VybudujemVybudujem voľnočasové ihrisko a zrekonštruujemzrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka) v spolupráci 
s Gymnáziom Hubeného.

RODINY S DEŤMI

9

10

11

13

14

12

ZrevitalizujemZrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy (bicykel, 
beh do kopca, bobová dráha) v Račianskom lesoparku.

PodporímPodporím ochotnícku divadelnú scénu
a organizáciu mestského divadelného podujati a.

Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov 
na vinobranie či hody a kaucie za dodržiavanie čistoty.

VytvorímVytvorím na Tbiliskej areál pre skejterov a zrevitalizu-
jem celé územiejem celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosti  a čistota.

ZrevitalizujemZrevitalizujem okolie zdravotného strediska 
v Krasňanoch.

Zavediem systém opráv a revízií hracích prvkov, 
vybudovanie prvkov aj pre deti  so zdravotným 
posti hnutí m.

RAČA

Objednávateľ Michal Drotován, Bratislava
Poskytovateľ OZ račan.sk, 831 06 Bratislava, Albánska 5A. IČO 42183863
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7|ABY BOL RAČIANSKY 
 MIESTNY ÚRAD      
 MODERNÁ INŠTITÚCIA:

1

2

3

4

5

Vykonám personálny audit na miestnom úrade,  
prehodnotím počet zamestnancov úradu  
a uplatňovanie osobného ohodnotenia v ich  
odmeňovaní.

Reštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, 
školského a stavebného úradu, oddelenie životného 
prostredia a dopravy, strediska čistoty a zabezpečím 
ich materiálne, strojové aj personálne posilnenie.

Vytvorím klientské centrum zlúčením podateľne, 
matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.

Zavediem využívanie moderných technológií  
na miestnom úrade aj v zastupiteľstve s cieľom  
je zvyšovať produktivitu práce, usporiť náklady,  
šetriť životné prostredie, dať možnosť občanom riešiť 
väčšinu vecí cez internet a minimalizovať používanie 
papierových materiálov v internej komunikácii MÚ.

Zabezpečím zverejnenie územného plánu  
a územnoplánovacích podkladov na stránke Rače;  
všetky podstatné zmeny budú medializované, úrad  
bude občanov o nich informovať pred uskutočnením.

ÚRAD

6

7

8

ZabezpečímZabezpečím vypracovanie eti ckého kódexu
zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

ZverejnímZverejním svoje kompletné majetkové priznanie
a to isté budú musieť urobiť vicestarosta, hlavný 
kontrolór a prednosta úradu na stránke www.raca.sk.

Presadím, aby služobné autá nebolo možné 
využívať na súkromné účely.

RAČA

6|ABY MAL KAŽDÝ   
 OBČAN SLOVO 
 PRI SPRÁVE RAČE:

1

2

3

4

5

6

7

Zavediem min. raz ročne zhromaždenia obyvateľov  
Rače, ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach  
života v Rači.

Zabezpečím, aby všetky dokumenty z komisií,  
miestnej rady a zastupiteľstva boli prehľadne  
zverejňované na internete.

Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva  
cez jednoduchú webkameru a možnosť občanov  
pýtať sa poslancov a starostu priamo online  
cez zastupiteľstvo (cez aplikáciu Sli.do).

Zavediem automatické udelenie slova občanom  
pri prihlásení sa do diskusie na zastupiteľstve.

Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov 
združení, cirkví, seniorov, záhradkárov, zástupcov 
detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.

Zavediem raz mesačne verejné stretnutia  
občanov so starostom a vedením úradu.

Vytvorím interaktívnu mapu developerských  
projektov.

OBČAN

Návrhy veľkých zmien územného plánu budú
s obyvateľmi verejne prerokované a stanovisko 
verejnosti  bude pre vedenie mestskej časti  záväzné.

VytvorímVytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu 
rozpočtu a zavediem parti cipatí vny rozpočet, 
cez ktorý sami obyvatelia rozhodnú o vyčlenení 
peňazí na komunitné projekty (šport, kultúra, 
životné prostredie).

Zavediem tzv. rozklikávací rozpočet za účelom 
prehľadnosti  a kontrolu čerpania verejných peňazí.

Račiansky výber budú občianske noviny 
bez zásahov z vedenia mestskej časti .

PodporímPodporím vytvorenie interaktí vnej webovej stránky, 
na ktorej budú môcť slobodne publikovať aj obyvatelia 
Rače.

8

9

10

11

12

RAČA

Objednávateľ Michal Drotován, Bratislava
Poskytovateľ OZ račan.sk, 831 06 Bratislava, Albánska 5A. IČO 42183863
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OZ Priatelia Rače sa za Vás pýtalo 
kandidátov na poslancov a starostu Rače 
a v ankete nižšie Vám prináša ich odpo-
vede. Zo 62 kandidátov reagovalo 63%. 
Napriek ponuke priestoru zdarma viacerí 
možnosť predstaviť sa nevyužili a  troch 
sa nám nepodarilo napriek značnému 
úsiliu vypátrať. Názor necháme na Vás.
•  Kandidáti na poslancov MZ dostali 4 

rovnaké otázky a  priestor v  tlačenej 
verzii 500 znakov

•  Kandidáti na poslancov MsZ za Raču 
dostali navyše 2 otázky a 200 znakov

•  Kandidáti na starostu dostali 5 otá-
zok a priestor 1500 znakov

Vysvetlivky:
MZ ... miestne zastupiteľstvo
MsZ ... mestské zastupiteľstvo

Otázky pre kandidátov  
na starostu
1 Akú sumu ste do  dnešného dňa mi-

nuli na Vašu kampaň vrátane zatiaľ 
nezaplatených faktúr / objednávok?

2 Ktoré sú podľa Vás 3 najväčšie prob-
lémy Rače a čo konkrétne chcete za 4 
roky urobiť, aby ste ich vyriešili alebo 
zmiernili ich dopad na Račanov?

3 Ako chcete zlepšiť životné prostredie 
v Rači (hluk, ovzdušie, zeleň)?

4 Ako chcete riešiť vysporiadanie po-
zemkov v Rači?

5 Ako si predstavujete ďalší rozvoj Rače?

1  Michal Drotován
1 Aktuálne od  začiatku roka 2018 
do 20. 10. 2018 je suma za moju kampaň 
vo výške 2.700,24 €. Predpokladám, že 
celková suma bude do 4.000 €. Mojim cie-
ľom je predstaviť môj program a nie oble-
piť celú Raču bilbordami. 2 Tri najväčšie 
problémy v  Rači sú doprava, developeri 
a  verejné priestory. V  rámci verejných 
priestorov mám v  programe revitalizáciu 
Peknej cesty, spodnej časti Detvianskej 
od križovatky Kubačova nižšie a námestia 
na Dopravnej ulici. Pri doprave považu-
jem za kľúčové predĺženie Bojnickej, pre-
kládku Púchovskej a zavedenie bezplatné-
ho rezidenčného parkovania. A čo sa týka 
developerov, tak zastavenie nezmyselných 
projektov ako Dolný Slanec, Račany Ros-
so, Ohňavy či Dolná Pekná. Celý môj 
program má 80 základných bodov a  je 
dostupný na mojej stránke www.drotovan.
sk. 3 Hluk – vytvorenie hlukových máp 
a riešenie najkritickejších úsekov – napr. aj 
výstavbou protihlukových stien, zvyšova-
nie plôch zelene a výsadba vhodných list-
natých stromov a teda znižovanie prašnos-
ti a hlučnosti prirodzenými bariérami. 4 
V prvom rade je potrebné urobiť passport 

pozemkov a  potom nájsť férový spôsob 
ako začať vysporiadanie pozemkov – pri-
oritne pod budovami a  komunikáciami. 
5 Predstavujem si rozvoj tak, že verejné 
priestranstvá v  Rači budú vyzerať ako sa 
na mesto v 21. storočí patrí – budú príjem-
né, bezpečné a plné zelene. Developeri ne-
budú mať hlavné slovo, ale hlavné a dôraz-
né slovo bude mať mestská časť. Pre mňa je 
kľúčové, aby sa centrálna Rača, Krasňany 
aj Východné rozvíjali rovnomerne.

2 Monika Luknárová
1 Vyúčtovanie predložím po voľbách, to, 
čo napíšem dnes, zajtra už nebude aktuál-
ne. Pre informovanosť verejnosti slúži môj 
transparentný účet. Kampaň je nízkoná-
kladová, pozostáva z vlastných zdrojov. 2 
Hlavným problémom našej mestskej časti 
je riadenie. Pokiaľ starosta ľudí rozdeľuje 
a nespája, akýkoľvek problém sa ťažko rie-
ši. Samozrejme, najviac rezonuje doprava, 
návrhy územných plánov zón, zahusťovanie 
územia výstavbou a momentálny nedosta-
tok miest v MŠ. Problémov je však omnoho 
viac. Hoci sa niektoré zdajú menšie, pre do-
tknuté osoby sú rovnako dôležité. Je naivné 
si myslieť, že sú riešiteľné za štyri roky, ale 
z hlavných vidím ako realizovateľné dobu-
dovanie škôlky na Novohorskej, pasportizá-
ciu parkovacích miest a skúšobnú prevádz-
ku rezidenčného parkovania. Ostatné body 
vidím ako spoluprácu s  hlavným mestom 
a BSK, napríklad aj v rámci našej koalície. 
Nekandidujem sama, ale v tíme. Máme spo-
ločný program, no každý z nás má ešte svoj 
„osobný“. Mojím je zriadenie múzea a  in-
formačného strediska a  snaha o  to, aby sa 
naša MČ nebola len spálňou, ale bola kvalit-
ným miestom pre život. 3 4 5 Odpovede 
na tieto otázky nájdete aj v našom progra-
me. Chcem však touto cestou zdôrazniť to 
hlavné. Všetky zásadné zásahy do  života 
našej MČ chcem riešiť transparentne, so 
zapracovanými pripomienkami obyvateľov. 
Neriešiť ich „od stola“, pozrieť sa na problé-
my z viacerých aspektov, riešiť ich odborne 
aj srdcom. Som demokraticky zmýšľajúci 
človek a vážim si ľudí s vlastným názorom.

3 Peter Pilinský
1 Všetko zverejňujem na transparentnom 
účte. 2 Preferujem pomoc vinohradní-
kom, aby obrábali rodiace a revitalizovali 
spustnuté vinice. Stopnem možnosť meniť 
mestské vinice na výstavbu a naopak – aby 
sa prenajali skúseným vinohradníkom. 
Riešenia ponúkam v programe Rača 2022, 
je na pilinsky2018.sk. Za môjho pôsobenia 
sa nezmenil žiadny vinohrad na výstavbu 
– a na tom budem ďalej trvať pri schvaľo-
vaní zmien Územného plánu (ÚP). Tran-
zitujú cez nás tisíce áut z Pezinka aj Senca. 

Záchytné parkoviská s prestupom na elek-
tričky a  vlakové spoje sú alternatíva, aby 
ľudia do centra nešli autom. Pre cyklistov 
chcem prepojenie Rendezu na JuRaVu, 
cyklotrasu Alstrova – Pekná a cyklopruhy 
v starej Rači. Územný plán Bratislavy z r. 
2007 umožňuje výstavbu aj v zastavaných 
lokalitách, čo je na úkor tamojších rezi-
dentov. Regulovať sa dá územnými plánmi 
zón, aké sme vypracovali pre Krasňany 
a  Východné, a  tiež stopnutím zmien ÚP 
v  prospech bytovej výstavby – napríklad 
na letisku Vajnory. 3 Zriadením parku na 
Východnom a areálu Vajspeter, kde vodnú 
nádrž s okolím zmeníme na oázu oddychu. 
V starej Rači umožní reorganizácia dopra-
vy okrem vytvorenia cyklopruhov aj viac 
zelene, priestor na korzovanie a pohodlné 
parkovanie. 4 Náš úrad nemá právomoc 
vstupovať do vlastníckych vzťahov tretích 
osôb. 5 Po rokoch dobrého gazdovania 
sme z najhoršieho vonku. Môžeme sa sú-
strediť na kvalitu života: cesty, parky, ihris-
ká, obnovu historických objektov, športo-
viská. Pomoc potrebuje LBG Aréna, ktorú 
chce určitá lobby zastaviť. Zásadná je par-
kovacia politika, doprava a zmeny Územ-
ného plánu. Rodí sa nový systém spolu-
práce mesto – mestské časti v starostlivosti 
o zeleň, ožíva aj nápad spoločného podni-
ku verejných služieb ako v minulosti.

Otázky pre kandidátov 
na poslancov
1 Aká je Vaša motivácia kandidovať 

do MZ?
2 Aké problémy chcete ako poslanec 

MZ riešiť?
3 Čo ste doteraz urobili pre Raču a  jej 

obyvateľov?
4 Prečo by voliči mali voliť práve Vás?
5 Aké problémy Rače chcete riešiť 

v MsZ?
6 Riešenie čoho považujete v Bratislave 

za najväčšiu prioritu?
(Otázky 5 a 6 boli položené len kandidá-

tom do MsZ.)

Kandidáti na poslancov MsZ za Raču
1 Lenka Antalová Plavuchová
1 Chcem dobre spravovanú Raču pre 
dobrý život pre všetkých Račanov. 2 Ob-
lasť participácie a transparentnosti, verej-
né priestory, zeleň, školské a sociálne témy, 
cieľom je dostatočná kapacita ZŠ a MŠ, ih-
riská a podpora komunít. 3 Presadila som 
rekonštrukciu ihriska Hubeného a úpravu 
ďalších, práce na územ. pláne zóny a rieše-
nie nedostatku voľných miest v ZŠ a MŠ. 
Som spoluzakladateľka projektu Stará 
jedáleň. 4 Mám skúsenosti a  prax ako 
poslankyňa a každý hlas je pre mňa závä-
zok konať čestne a zodpovedne. 5 Vrátiť 

Komunálne voľby 2018 – Anketa s kandidátmi
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vzdelávanie do ZŠ Plickova, kapacita ZUŠ, 
verejné priestory, doprava a infraštruktúra 
pre chodcov a cyklistov. 6 Plán Bratislava: 
parkovacia politika, lepšia MHD, bezba-
riérovosť a verejné priestory.

4 Nadežda Fuksová
Vnímam činnosť obč. združení, a tiež 

org. tretieho sektora ako aktivity, ktoré 
by sa nemali žiadnym spôsobom dotýkať 
priamo politiky, a to i v zmysle sprostred-
kovania informácii o kandidátoch do ko-
mun. volieb, atď.. Na tento účel sú zria-
dené médiá. Domnievam sa, že práve 
zapojením obč. združení do diania v sú-
vislosti s komun. voľbami by mohlo dôjsť 
k chybnej interpretácii aktivít ľudí, ktorí 
tam pôsobia alebo pôsobili, že to robia či 
robili pre ich „politickú budúcnosť“.

7 Róbert Pajdlhauser
1 Chcem zmeniť Raču k lepšiemu – pri za-
chovaní jej tradícií z nej spraviť miesto pre 
moderný život. 2 Rezidenčné parkovanie, 
ďalšie rozširovanie kapacít ZŠ a MŠ a vytvá-
ranie športovísk pre mládež. 3 Z  pozície 
poslanca som v poslednom volebnom ob-
dobí presadil navýšenie kapacít pre údržbu 
ciest a zelene. Ako člen školských rád MŠ 
Tbiliská a  Barónka som participoval na 
ich rekonštrukcii. 4 Mnohí Račania ma 
poznajú a vedia, že projekty, do ktorých sa 
pustím, sa vždy snažím dotiahnuť do úspeš-
ného konca. 5 Jednoznačne dopravu – re-
zidenčné parkovanie a  podporu verejnej 
dopravy. Tiež územný rozvoj, najmä regu-
láciu novej výstavby. 6 Už spomínanú do-
pravu a územný rozvoj.

8 Peter Pilinský
viď Kandidáti na starostu.

9 Ján Polakovič
1 Vždy som robil veci pre Raču – v rámci 
svojich možností a kompetencií, aké kom-
petencie budem mať v ďalšom období zá-
visí na voličoch. 2 Všetci vedia pomeno-
vať „čo“ treba riešiť. Dôležité je „ako“ – ja 
ich budem riešiť s absolútnym nasadením. 
3 Hájil som záujmy Rače v kauze Hagaro-
va, park v RNR, LBG aréna. Priniesol som 
projekty ako napr. streetworkout ihrisko 
na Tbiliskej. 4 Som mladý, ambiciózny, 
s chuťou pracovať. Vždy som robil všetko 
na 100% a inak tomu nebude ani teraz. 5 
Najmä vrátenie býv. školy Plickova do rúk 
Račanom. Pre Raču je mimoriadne dôle-
žitá a  v  súčasnom stave je lákadlom pre 
developerov. Aktívne budem riešiť každú 
aktuálnu tému. 6 Doprava (parkovanie, 
kvalita ciest a chodníkov, cyklotrasy).

10 Lucia Polakovičová
1 Posunúť veci tak, aby nabrali rýchlejšie 
správny smer. Riešenie problémov stále 
stagnuje, treba konať! 3 V rámci projek-
tu sporttube.sk zameraného na preven-

ciu detskej obezity sa mi podarilo zapojiť 
do  pohyb.-šport. aktivít deti z  Rače. 4 
Dokážem objektívne zhodnotiť situáciu 
a navrhovať riešenia. 5 Riešenie dopravy! 
Ďalšou prioritou je podporovať slabších 
spoluobčanov: seniorov, deti, TP, výstav-
bou nájomných bytov pomôcť mladým 
rodinám. 6 Bratislava si zaslúži fungujúcu 
dopravu so všetkým čo k tomu patrí!

11 Roman Ruhig
1 Odborne pomáhať naším obyvateľom 
a chrániť ich práva. Vytvoriť také prostre-
die v našej MČ, kde sa oplatí žiť. 2 Ochra-
nu životného prostredia, vinohradov 
a  lesov, budovať cyklotrasy, športoviská. 
Zabezpečiť zavedenie školských autobu-
sov. Vytvoriť ohradené výbehy pre štvor-
nohých miláčikov. 3 Kto má pozná vie, že 
keď sa na mňa obrátil s akoukoľvek práv-
nou radou, rád som mu nezištne pomo-
hol. 4 Keď niečo poviem, tak to platí. Som 
typ, ktorý sa nedá skorumpovať a úprimne 
chcem pomôcť našej MČ a  jej obyvate-
ľom. 5 Zastaviť pokračujúcu ziskuchtivú 
výstavbu nových sídlisk vo vinohradoch. 
6 Parkovaciu politiku a dopravu v meste, 
kde je potrebné odstrániť stres v zápchach 
a nemať kde zaparkovať. Zefektívniť MHD.

12 Filip Rybanič
1 Zodpovedné riadenie mestskej časti, 
zlepšenie spolupráce starosta – zastupiteľ-
stvo 2 Revitalizácia parku J. M. Hurbana 
a vybudovanie skejt-parku. Zlepšenie vla-
kového spojenia a  obmedzenie výstavby 
bez pridanej hodnoty súčasným občanom. 
3 V  súčasnosti nie som poslanec a  asi 
ma neuvidíte natierať zábradlia či zame-
tať chodníky, cieľom je aby sa o to starala 
mestská časť. 4 Nezaujímajú ma žiadne 
mocenské spojenia ani požiadavky – Rača 
výlučne pre jej obyvateľov. 5 Revitalizá-
cia parku J. M. Hurbana a  vybudovanie 
skejt-parku. Zlepšenie vlakového spojenia 
a obmedzenie výstavby bez pridanej hod-
noty súčasným občanom. 6 Rozpočet BA 
je poddimenzovaný, musíme zohľadniť 
reál ny počet ľudí, ktorí tu žijú.

13 Ingrid Vanerková
1 Nespokojnosť s rozvojom územia, spo-
luprácou samosprávy a investora a súčin-
nosti občana. 2 Nakladanie s  verejným 
vlastníctvom, súkromné vlastníctvo a ve-
rejný záujem, komunikácie a  parkovacie 
miesta. 3 Reštitúcie obyvateľov – na-
vrátenie vlastníctva pôdy. Urbársky les, 
suplujúci verejný záujem už prináša osoh 
i  vlastníkom lesa, nielen užívateľom. 4 
Skúsenosť, odbornosť, práca pre obča-
nov, znalosť prostredia a problematiky. 5 
Cesty – motoristi, bicyklisti, chodci i hen-
dikepovaní. Lesy, vinice, verejný priestor 
– menovateľ pre vlastníkov a  užívateľov. 
6 Územný rozvoj, doprava, parkovanie. 
Efektívnosť, nakladanie s verejným vlast-

níctvom. Odbornosť a charakter ako zák-
lad rozhodovania.

14 Miroslava Vermeiren
1 Už sa nechcem sťažovať ako veci ne-
fungujú. Potrebujeme ľudí, ochotných 
spolupracovať. 2 Parkovanie, cyklotra-
sy, zeleň a  elektromobilita. Budem pod-
porovať aj riešenia ostatných zvolených 
členov Teamu Vallo. 3 So susedmi sme 
kúpili zanedbaný pozemok, vysadíme 
tam stromy a urobíme komunitnú záhra-
du. Montovala som lavičky, natierala zá-
bradlia, upratovala po víchrici, odhŕňala 
sneh. 4 V zastupiteľstve je dôležitá spo-
lupráca a  to je benefit voľby kandidátov 
Team Vallo. Sme odhodlaní ťahať za je-
den povraz. 5 Veľa treba riešiť na úrovni 
mesta. Od dopravy, cez pravidlá výstavby, 
po zeleň (stromy a vinice) a zaplavovanie 
ulíc. 6 Doprava – pre zlepšenie pohybu 
po meste, aj pre zlepšenie kvality ovzdu-
šia a zdravia.

Kandidáti na poslancov MZ – obvod 1

1 Milan Abel
1 Vo voľbách 2014 som získal takmer 
1000 hlasov, (do zvolenia chýbalo 7). Na 
Rači mi záleží, počas 4 rokov som pokra-
čoval v dobrovoľníckej práci pre Raču. 2 
Zastavenie výstavby vo viniciach a ich ob-
nova, oprava a údržba ZŠ a MŠ, podpo-
ra športu, spolkov. 3 Bezplatnú pomoc 
s  mojimi stavebnými strojmi, (Obecná 
záhrada, chodník pre MŠ Barónka, úpra-
va terénu MŠ Rendez, revitalizácia 40 
árov viníc). 4 Žijem tu celý život, pozná 
ma veľa ľudí a tí vedia, čo môžu odo mňa 
očakávať a čo by som nespravil.

2 Martin Babík
1 Spoločenská angažovanosť je niečo, čo 
mi koluje v krvi. Aj mne záleží na dobrom 
rozvoji našej Rače. 2 Za mňa energetickú 
efektívnosť budov a zachovanie vinárstva 
v programe je toho viac. 3 Hodne z hľa-
diska drobných skutkov a málo z hľadiska 
trvácej nespokojnosti obyvateľov. Skutky: 
organizovanie plesu a  dňa rodiny, člen 
fin. komisie, upratovanie Rače, podpora 
Vinobrania, spolupráca s  vinohradníc-
kym spolkom. 4 Ján Kuric spieva: „Rad-
šej budem dnes aktívny ako zajtra rádio-
aktívny“, ostatné nechám na voličov.

3 Viktor Bielko
1 Chcem zlepšiť ako Rača funguje. Moja 
prvotná motivácia bola, že mi developer 
zastaval okolie domu. Teraz tu však máme 
aj nové výzvy. 2 Popravde, nie je toho 
veľa, na čo má miestny poslanec vplyv, 
no určite by som chcel riešiť parkovaciu 
politiku, záplavy, a tiež by som sa pozrel 
na stravovanie v školských zariadeniach. 
3 Spolu s ďalšími aktivistami sme založili 
OZ Priatelia Rače a venujeme sa rôznym 
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aktivitám, ako brigády a pod. 4 Som ra-
cionálne zmýšľajúci a čestný človek.

6 Milada Dobrotková
1 Vediem súkromné sociálne a  zdravot-
nícke zariadenie, v  ktorom poskytujeme 
sociálne a ošetrovateľské služby seniorom. 
2 Opatrovateľskú službu pre všetkých aj 
s  príspevkom na jej dofinancovanie. 3 
Pripomienkujem zákony v  oblasti sociál-
nych služieb a zdravotníctva. Píšem člán-
ky a vystupujem v odborných reláciách na 
tému sociálne služby, radím a  pomáham 
bezradným ľuďom. 4 Bola som poslanky-
ňou Rače, Bratislavy a BSK. Pracovala som 
aj ako zástupkyňa starostu v Rači.

7 Juraj Dobšovič
1 Raču mám rád, býva sa tu super, vidím 
možnosti zlepšenia. Rád by som zistil, 
ako to v  komunál. politike funguje na 
vlastnej koži. 2 Zachovanie tradičného 
rázu Rače, Zodpovedná doprava, Život 
v  Rači, Zelené mesto. 3 Aktívne sa zú-
častňujem kultúrnych, športových a spo-
ločen. podujatí. Som člen výboru domu. 
Robil som viacero dendrolog. a ornitolog. 
posudkov. Podporujem miestnych pro-
ducentov. 4 Kombinácia dobrého vzde-
lania (regionálny rozvoj), skúseností (aj 
z “veľkej“ politiky), mladosti a zanietenia 
pre vec.

8 Štefan Engi
1 Zmeniť dianie v Rači, podporiť šikov-
ných ľudí a ochrániť to, čo nás špecifikuje 
– krásna príroda s  vinohradmi 2 Určiť 
jasné pravidlá developerom, aby výstavba 
nemala šialené kontúry ako teraz, som za 
záchranu vinohradov a rozhodne sa treba 
začať venovať aj Žabiemu Majeru. 3 Ako 
sa vraví, treba začať od maličkostí a teda 
snažím sa vo svojom okolí vždy dačo 
očistiť, vyniesť pohádzané plasty a  pod. 
4 Čerstvý vietor v radoch poslancov nie 
je na škodu, verím, že dokážem priniesť 
správny vietor do plachiet.

10 Nadežda Fuksová
viď Kandidáti do MsZ

12 Jozef Hlucháň
1 Som pracovitý človek, Račan a otec. Zá-
leží mi na svojom okolí a  veľmi mi záleží 
na budúcnosti mojich detí. Tieto veci treba 
riešiť už teraz. 2 Deti – novú generáciu. 
Výstavba a rozvoj vôbec nepamätali na ško-
ly, škôlky a bezpečné cesty k nim. A mnohé 
iné... 3 Doteraz veľmi málo. Nastal čas to 
zmeniť – odplatiť sa za skvelé detstvo na 
Rendezi, za „račanské“ vzdelanie, športo-
viská a šťastný život. 4 Tí, ktorí ma poznajú 
si dúfam povedia: A prečo nie?

14 Soňa Holíková
1 Vytvoriť v Rači lepšie miesto na život 
pre všetkých. 2 Podporiť rozvoj komu-

nitných soc. služieb pre rodiny a  senio-
rov. Vybudovať ihrisko/klubovňu pre 
tínedžerov. Podporiť vybudovanie zá-
chytného parkoviska. Vytvárať priestor 
pre občianske iniciatívy zamerané na soc. 
oblasť, kultúru a  šport. 3 V  Rodinnom 
centre Ráčik som bez nároku na honorár 
dobrovoľníčila 8 rokov a  rovnako som 
pomáhala vypracovať Komunitný plán 
soc. služieb Rača. 4 Hrám vždy fér a plá-
ny, i keď po malých krokoch, realizujem.

15 Rudolf Ivičič
1 Mám právo zúčastňovať sa na správe 
vecí verejných, ktoré si uplatňujem, lebo 
kandidáti spravidla netušia čo znamená 
správa vecí verejných (SVV). 2 Z pozície 
poslanca riešim všetky aktuálne problémy 
obce, ktoré sú zákonom vymedzené MZ. 
Poslanec môže relevantne rozhodovať 
iba v zbore hlasovaním. 3 Všetko a nič. 
Naivita tejto otázky vyplýva z neznalosti 
problematiky SVV. Moja snaha dobu-
dovať potrebné miesta v  MŠ by nebola 
úspešná, keby si problematiku neosvojila 
väčšina poslancov. 4 Je to dobrá voľba.

16 Miloslav Jošt
1 „Politika je jednou z najvyšších foriem 
milosrdenstva“ (pápež František) 2 Mo-
jimi prioritami budú územné plány zóny 
a rozširovanie kapacít ZŠ a MŠ. 3 Počas 
uplynulých 2 voleb. období som bol po-
slancom MZ, výsledkom spoločnej práce 
sú opravené všetky MŠ, amfiteáter, rozbeh-
nutá rekonštrukcia zdrav. strediska Tbilis-
ká, vyše 100 nových miest v MŠ atď. Ďalej 
spomeniem moje analýzy záverečných úč-
tov, ktoré odhalili rezervy v sume 350 tis. 
EUR, ktoré môžme použiť. 4 Opýtajte sa 
tých, ktorí ma poznajú osobne.

18 Mário Khandl
1 Rád by som po 8 rokoch ako posla-
nec pokračoval, aby sa začaté projekty 
dotiahli a začala sa práca na dlhodobých 
projektoch 2 Územ. plán zóny Rača, 
rekonštrukcia MÚ, dotiahnutie zámeru 
LBG Aréna, rekonštr. terasy na Komi-
sárkach. 3 Kolektívne sme odsúhlasili 
opravy a rozšírili kapacity MŠ a ZŠ, úpra-
va a  vybudovanie športovísk a  ihrísk, 
stacionár, niektoré develop. projekty sme 
pozastavili (napr. Račany Rosso). 4 Za 8 
rokov sa ľudia mohli presvedčiť, že som 
veci dotiahol do konca a môžu sa na mňa 
spoľahnúť.

20 Ivan Krampl
1 Podporiť každý dobrý návrh v  pro-
spech občanov. Robiť politiku zdola 
od  občanov. Zlepšiť prácu poslancov. 2 
Dopravu (cestné prepojenie Pánty-Ren-
dez, Bojnická-Černockého, Tomášiko-
vá, Račianska). Parkovanie. Nezákonnú 
výstavbu. Doplniť parky o zeleň, lavičky, 
zariadenia pre deti. Pospájať cyklochod-

níky. 3 Zbieranie podpisov proti výstav-
be Račany Rosso. 4 V Rači/Krasňanoch 
žijem od  narodenia, mám vzdelanie 
v oblasti verejnej správy, nie som členom 
polit. strany, tlak na moje rozhodovanie 
môžu urobiť len občania Rače. Nevstu-
pujem do  miestnej politiky so žiadnym 
zištným zámerom.

23 Monika Luknárová 
viď Kandidáti na starostu.

24 Juraj Madzin
1 Hlavnou motiváciou každého kandi-
dáta by malo byť prioritou podieľať sa na 
riešení vecí verejných, ktoré pozitívne 
ovplyvnia život obyvateľov Rače. 2 Rie-
šenie situácie sociálne slabých a neprispô-
sobivých spoluobčanov, skvalitniť sociálnu 
politiku v Rači a venovať pozornosť dobu-
dovaniu kvalitných športovísk a podporiť 
rozvoj agroturistiky a  vinohradníctva. 3 
Moju doterajšiu prácu by mali posúdiť 
obyvatelia Rače. 4 Odpoveď na otázku 
„Prečo?“... ponechávam na Račanoch.

29 Daniela Mýtna
1 Mať väčšie možnosti vytvárať pekný 
a funkčný verejný priestor pre ľudí, ktorí 
žijú v Rači. 2 Znepríjemniť život spreje-
rom a vrátiť život do  tržnice. Budovanie 
cyklociest, športovísk, LBG arény. Záleží 
mi na tom, aby sa Rača stala jednou z naj-
krajších MČ. 3 Maľujeme zastávky, scho-
dy, ihriská, organizujem brigády, čistíme 
verejné priestory. Na budove MÚ bude 
kreslená mapa Rače a  vylepšíme vchod 
do sobášnej siene. 4 Kto chce, aby bola 
Rača krajšia a  čistejšia, môže ma nielen 
voliť, ale sa aj pridať.

30 Róbert Pajdlhauser
viď Kandidáti do MsZ.

31 Ján Polakovič
viď Kandidáti do MsZ.

32 Peter Potocký
1 Podporiť požiadavku rodičov na vy-
tvorenie lepších podmienok výchovno-
-vzdelávacej práce pedagógov pre ich deti. 
2 Presadzovať vytvorenie týchto podmie-
nok. 3 Pre vytvorenie podmienok beží 
Petícia obyvateľov Mestskej časti Rača, 
ktorej som autorom. 4 Lebo im aj uvede-
nou PETÍCIOU dávam hmatateľnú záru-
ku v podpore a presadzovaní týchto požia-
daviek rodičov detí v našej mestskej časti.

33 Filip Rybanič
viď Kandidáti do MsZ.

34 Pavel Schwarz
1 Som Račan, nie som ľahostajný k svoj-
mu okoliu, mestskej časti, kde bývam, 
žijem a  trávim svoj voľný čas. Chcem sa 
podieľať na jej zveľaďovaní, zmene. 2 



 14 číslo 5 / 2018
v ý b e r

racan.sk

Mojou prioritou je bezpečnosť a  čistota. 
3 V  Rači žijem a  nie sú mi ľahostajné 
problémy mestskej časti. Aj preto sa sna-
žím zapájať do riešenia. Z titulu profesie 
aktívne zveľaďujem Raču. 4 Moje sme-
rovanie je úprimné, chcem, aby moje deti 
mohli bezpečne vyrastať, v prostredí, kto-
ré motivuje, ponúka a dáva možnosti pre 
bezpečnú hru, vzdelávanie a voľný čas.

36 Ingrid Vanerková
viď Kandidáti do MsZ.

37 Miroslava Vermeiren
viď Kandidáti do MsZ.

38 Ivan Vrana
1 Som presvedčený, že mám čo na-
šej Rači vracať. Žijem tu od  narodenia 
a  Rača mi prirástla k  srdcu. 2 Chcem 
zachovať Raču, ako ju poznám, aj pre 
ostatné generácie. Treba dať ľuďom 
možnosť športového vyžitia. 3 Prezen-
tujem našu MČ ako jednu z najkrajších 
lokalít. Mojou myšlienkou bola Špacírka 
po račanských pivnicách. Chcel by som 
spojiť majiteľov vinohradov, psíčkarov 
a cyklistov. 4 Najlepšie bude, ak sa vo-
liči rozhodnú sami. Viem ponúknuť čo 
najlepšie schopnosti a vlastnosti, tak ako 
som bol vychovaný.

39 Marián Vulgan
1 Moja nespokojnosť s tým, čo sa v Rači 
deje. 2 Parkovanie, výstavba, využitie 
NKD, žalostný stav zdrav. a iných služieb. 
vytvorenie priestoru „srdce Rače“, lepšia 
komunikácia s MÚ, obnovenie požiarnej 
zbrojnice, cyklotrasy, atď. 3 V  právnej 
poradni a cez portál racan.sk poskytujem 
pomoc občanom, 5 rokov som bol člen 
doz. rady a t. č. člen výboru Urbáru Rača, 
poz. spoločenstva. 4 Ako poslanec MZ 
by som robil to, čo je mojím poslaním aj 
v práci – riešenie problémov iných ľudí. 
Nepodlieham straníckej kontrole.
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2 Lenka Antalová Plavuchová
viď Kandidáti do MsZ

3 Matúš Burian
1 Baví ma meniť veci k lepšiemu a viem, 
že byť poslancom môže zlepšiť životy 
ľudí. 2 Podporovať soc., hospod. a envi-
ronment. životaschopnosť MČ; zlepšovať 
celkovú kvalitu života ľudí v miestnej ko-
munite. 3 Pracujem v komunite ako akti-
vista a dobrovoľník po celý rok. Pracujem 
na tom, aby miestny rozvoj dosahoval vý-
sledky a udržujem kontakt s ľuďmi. Som 
predseda Račianskeho spolku a aktívnym 
členom Račianskeho vinohradníckeho 
spolku. 4 Som všímavý, odhodlaný po-
môcť a motivovaný túžbou zlepšiť životy 
ľudí.

6 Martin Hajdúch
1 Dlhodobý záujem o politiku a pozitívny 
vzťah ku Krasňanom, kde žijem od  naro-
denia. 2 Úprava návrhu územného plánu 
zóny Krasňany na základe pripomienok 
obyvateľov a strategických plánov Bratisla-
vy, zvýšiť bezpečnosť chodcov. 3 Podpora 
petícií a zbierok ohľadom regulácie výstav-
by a starostlivosti o zeleň. 4 V Krasňanoch 
chcem žiť aj naďalej a vďaka svojím nado-
budnutým vedomostiam sa budem usilovať 
o zachovanie podoby komunitného sídliska 
a o zlepšenie životnej úrovne obyvateľov.

7 Robert Hammer
1 Ako zodpovedný občan, rodič a farmár, 
ktorý uznáva tradície, remeslá a  kultúru. 
2 Nedostatok soc. zabezpečenia – ZŠ, 
MŠ, doprava, kultúrne akcie, farmárske 
trhy a park oddychu. Neodkladne vypra-
covať územný plán, aby slúžil občanom 
a pomôcť miestnym malým živnostníkom 
a firmám vytvoriť pracovné miesta. Integr. 
doprava detí do škôl a krúžkov. 3 Akcie 
pre deti na farme, dielničky, živý betlehem, 
mini zoo so zvieratami a náučné programy 
pre deti ZŠ a MŠ. 4 Aby vplyvné skupiny 
neurobili z Rače druhú Petržalku.

9 Jozef Kadlečík
1 Nezákonnosti v návrhu Územného plá-
nu zóny Krasňany, ktorý bol účelovo zada-
ný bez riadneho prerokovania s  občanmi. 
2 Vnútornú infraštruktúru sídliska Kras-
ňany. Máme podmáčané základy domov. 
Je prehustená doprava, hluk a prach. 3 Bol 
som aktívny v správnych radách miestnych 
škôl. Ako správcovská spoločnosť sme vy-
budovali vo verejnom priestore kontajne-
rové státie, ktoré je príkladné po stránke 
funkčnej aj estetickej. 4 Mám sociálne cíte-
nie. Viem racionálne riešiť problémy. Nikdy 
som nevzal žiadny úplatok.

10 Miroslav Marejka
1 Dlhodobá nespokojnosť s  aktuálnym 
stavom v Krasňanoch 2 Územný plán bez 
ďalšieho zahusťovania a  vyvlastňovania, 
starostlivosť o zeleň a zlepšiť napojenie na 
verejnú dopravu, zavedenie parkovacie-
ho systému. Zastavenie developerských 
aktivít, zverejniť použitie developerského 
poplatku vo všetkých projektoch. Vyu-
žitie areálu CVČ pre všetkých. 3 Každý 
rok spoluorganizujem jarné brigády na 
skrášlenie okolia. 4 Aktívne sa zapájam 
do života v Krasňanoch a zúčastňujem sa 
poslaneckých dní s vlastnými podnetmi.

12 Roman Ruhig
viď Kandidáti do MsZ.

13 Peter Šinály
1 Dlhoročnými skúsenosťami v  ko-
munál. sfére chcem pomôcť obhajovať zá-
ujmy obyvateľov Krasňan. 2 Zabezpečiť, 
aby územný plán reagoval na objektívne 

požiadavky obyvateľov Krasňan. Odmiet-
nem schváliť v  súčasnosti predkladaný 
dokument. 3 Zabezpečil som realizáciu 
svetelnej križovatky na vjazde do  Rače, 
prispel k  vyriešeniu kauzy výstavby na 
Hagarovej, aktívne pracoval ako posla-
nec a  člen komisie v  radách ZŠ a  SŠ na 
území Rače. 4 Lebo ich budem počúvať. 
Dozvedia sa odo mňa odborné odpovede 
a objektívnu pravdu.

Kandidáti na poslancov MZ – obvod 3

3 Dušan Seifert
V  stručnosti k  mojej kandidatúre uvá-
dzam, že aj ako bývalý zástupca vlastníkov 
bytov sa každodenne v celej Rači a zvlášť 
vo VO 3 stretávam s rovnakými, opakujú-
cimi sa a neriešenými problémami. Mojím 
cieľom ale nie je kritika doterajšej práce 
zastupiteľstva MČ, ale vôľa priložiť spo-
ločne ruku k dielu, ktoré bude v prospech 
všetkých obyvateľov. Verím, že v  prípade 
úspešnosti to bude možné realizovať.

5 Radko Tiňo
1 Chcem pomôcť rozvoju Rendezu a ce-
lej Rači a ich obyvateľom. 2 Nevyhovujú-
cu MHD, osobnú stanicu na Rendezi, ha-
varijnú infraštruktúru a absenciu služieb. 
V  Rači dopravu, neregulovanú výstavbu 
a  nedostatok miest v  MŠ, ZŠ a  centrách 
pre seniorov. 3 Bojujem proti čiernej 
stavbe na žel. priecestí, organizujem bri-
gády a komunitné akcie, podpora aktivít 
proti hluku zo ŽSR a  riešení kanalizácie 
Na pasekách a ďalšie. 4 Ponúkam moju 
energiu, znalosti a  schopnosti Rendezu 
a Rači, stať sa lepším miestom pre život.

6 Dominik Vrba
1 Mojou motiváciou kandidovať je to, že 
chcem z Rendezu spraviť miesto, v ktorom 
by sa každý jeden jeho obyvateľ cítil prí-
jemne. 2 Chcem riešiť všetky problémy, 
ktoré trápia obyvateľov Rendezu. 3 Už 
6 rokov spolupracujem pri organizovaní 
akcií v  Železničnom múzeu na Rendezi. 
Taktiež dobrovoľne pomáham na akciách 
na Rendezi organizovaných MČ Rača. 4 
Myslím si, že by ma ľudia mali voliť kvôli 
tomu, aby sa presvedčili, že aj mladí vedia 
riešiť problémy a zastupovať druhých.

Anketu pripravili Lucia Kalmárová  
a Vieroslava Štrbáková

OZ Priatelia Rače
Popis ankety a úplné odpovede

nájdete na račan.sk
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Kandidátne listiny pre voľbu 
do obecného zastupiteľstva v Račištorfe 
v júni 1938

1 Odborová Jednota republikánskych 
zamestnancov 

1  Václav Koutný, úradník, č. 857
2  Ján Prokeš, knihár, č. 633
3  Ladislav Stankovič, sociálny referent  

Zemed. rady, č. 891
4  Eduard Lednár, skladník, č. 623
5  Jozef Šašinka, murár, č. 857
6  Ferdinand Strnátko, zámočník, č. 355
7  Ľudovít Ivičič, železničiar, č. 999
8  Gustáv Dóza, zamestnanec ČSD, č. 

709
9  Viliam Fekete, robotník, č. 262
10 Štefan Hrdlička, obuvník, č. 220
11 Jozef Pavelka, robotník, č. 271

2  Komunistická strana Československa 
 (sekcia Komunist. internacionál.) 
1  Karol Polakovič, robotník, č. 431
2  Anton Jendek, robotník, č. 485
3  Štefan Mičunek, bednár, č. 958
4  František Máťuš, robotník, č. 432
5  Arpád Sloboda, robotník, č. 1018
6  Jozef Janeček, murár, č. 647
7  Ján Pelan, stolár, č. 473
8  Štefan Mičunek ml., robotník, č. 958
9  Ján Žitný, robotník, č. 482
10 Gustáv Gruber, robotník, č. 927
11 Michal Polakovič, robotník, č. 380
12 Adolf Wenzl, robotník, č. 23
13 Ján Kratochvíla ml., robotník, č. 416

3  Miestna organizácie Hlinkovej slo-
venskej ľudovej strany, K.R.S. a Sväzu 
Slovenských železničiarov 

1  Jozef Krampl, vinohradník, č. 322
2  Michal Krištofič, vinohradník, č. 309
3  Rudolf Štefánek, bednár, č. 315
4  Ondrej Hrdlička, vinohradník, č. 324
5  Rafael Ivanič, vinohradník, č. 266
6  Štefan Lednár, železničiar, č. 1007
7  Matej Fekete, železničiar, č. 159
8  František Polakovič, vinohradník, č. 74
9  Ľudovít Čík, vinohradník, č. 121
10 Ľudovít Havlovič, železničiar, č. 30
11 Jozef Krajčirovič, vinohradník, č. 201
12 Julius Zacharda, vinohradník, č. 780
13 Anton Polakovič, vinohradník, č. 135
14 Alexius Brychta, vinohradník, č. 909
15 Jozef Khandl, vinohradník, č. 667
16 Imrich Luknár, železničiar, č. 1010
17 Silvester Žitný, vinohradník, č. 96
18 Anton Máťuš, vinohradník, č. 266
19 Jozef Čmelko, vinohradník, č. 221
20 Ján Ščibrány, vinohradník, č. 164
21 Ľudovít Polakovič. vinohradník, č. 155
22 Ján Podešva, kovár, č. 86/b 
23 Jozef Polakovič, vinohradník, č. 252

24 Ján Fekete, vinohradník, č. 84
25 Jozef Prokeš, železničiar, č. 212
26 Urban Gocký, vinohradník, č. 218
27 Jozef Hoffner, vinohradník, č. 254- 
28 Michal Ribanič, vinohradník, č. 77
29 Karol Hobreiler, železničiar, č. 704
30 Benedikt Krištofič, vinohradník, č. 351

4  Československá sociálne 
demokratická strana robotnícka

1 Jozef Ivičič, št. penzista, č. 897
2  Anton Luknár, železničiar, č. 627
3  Ondrej Ivanič, kanc. zriadenec, č. 774
4  Móric Wallner ml., úradník, č. 852
5  Viliam Luknár, úradník, č. 55!
6  Ľudovít Fekete, mest. zamestnanec,  

č. 897
7  Henrich Križik, železničiar, č. 878
8  Michal Korček, robotník, č. 458
9  Štefan Cich, robotník, č. 114
10 Ján Hauskrecht, železničiar, č. 84
11 Móric Černý, vinohradník, č. 159
12 Julius Štrba, robotník, č. 454
13 Štefan Frgala, penzista, č. 817
14 Alex Letenay, vinohradník, č. 185
15 Čenek Kostelníček, železničiar, zriad. 

nádr, 
16 Juraj Belha, robotník, č. 967
17 Jozef Budovský st., železničiar, č. 681
18 Vojtech Ivičič, kanc. pom., č. 374
19 Gabriel Jendek, robotník, č. 934
20 Michal Bisták, železničiar, č. 876
21 Stanislav Řiha, riad. mešt. školy, č. 828
22 Ondrej Polakovič, železničiar, č. 609
23 Karol Vencl, železničiar, zriad. nádr.
24 Rudolf Letenay, kanc. pom., č. 111
25 Jozef Ivičič ml., mest. zamestn., č. 897
26 Alojz Sedlák, železničiar, č. 643
27 Gejza Mifkovič, robotník, č. 777
28 Jozef Čajkovský, robotník, č. 801
29 Michal Pátek, železničiar, č. 764
30 Ľudovít Čavojský, stolár, č. 920
31 Ľudovít Klinko, robotník, č. 140
32 Rudolf Korček, zámočník, č. 458
33 František Kovačovič, železničiar, č. 969
34 Rudolf Lintner, robotník, č. 131
35 Eduard Fekete, úradník, č. 963

5  Karpathendeutsche Partei 
(Vorzsitzender Konrad Henlein) 

1  Štefan Gschweng, Weingärtner, Nr. 75
2  Johann Prechtl, Weingärtner, Nr. 38
3  Gustav Weng, Weingärtner, Nr. 67
4  Eduard Gschweng, Weingärtner,  

Nr. 270
5  Johann Ruckriegl, Weingärtner, Nr. 832
6  Julius Wenzl, Arbeiter, Nr. 462
7  Otto Wenzl, Weingärtner, Nr. 67
8  Matthias Gschweng, Weingärtner,  

Nr. 735
9  Eduard Wenzl, Fabriksarbeiter, Nr. 438
10 Štefan Pražák, Weíngärtner, Nr. 988

6  Československá živnostensko-
obchodnícka strana stredostavovská

1  František Šlosár, pekár, č. 103
2  František Paulík, stolár, č. 740
3  Ondrej Halinkovič, obuvník, č. 71
4  František Černohous, obchodník, č. 867
5  Ján Hanák, obchodník, č. 804
6  Pavel Borovský, obchodník, č. 223
7  Bohumír Gschweng, holič, č. 71
8  Silvester Juričkovič, elektrotechnik,  

č. 97

7  Československá strana ľudová
1  Karol Málek, inšpektor štát. železníc, 

č. 630
2  Michal Kodnar, automontér, č. 759
3  Jozef Henčl, majiteľ píly, č. 781
4  Melichar Kučera, robotník, č. 871
5 Karol Jobbágy, pom. zamestn. ČSD, 

zriaď. nádr.
6  Ján Rybanič, robotník ČSD, č. 765
7  František Fekete, úradník, č. 174
8  Karol Janák, robotník ČSD, č. 572

8  Republikánska strana zemedelského 
a maloroľníckeho ľudu

1  Martin Lednár, predseda Slov. vino-
hrad. družstva, vinohradník, č. 349

2  Ferdinand Fekete, vinohradník, č. 124
3  Anton Lednár, vinohradník, č. 76
4  František Žitný, vinohradník, č. 204
5  Michal Polakovič, vinohradník, č. 252
6  Dr. Štefan Čačko, generálny tajomník 

Zemedelskej rady, člen riaditeľstva 
Slov. vinohrad. družstva, č. 349

7  Eduard Žitný, vinohradník, č. 119
8  Ľudovít Luknár, vinohradník, č. 492
9  Gustav Mayer, úradník Sväzu hospod. 

družstiev, č. 700
10 Jakub Bednarič, vinohradník, č. 698
11 Teodor Beladič, vinohradník, č. 296
12 Augustin Cich, vinohradník, č. 196
13 Benedikt Halinkovič, vinohradník,  

č. 123
14 Jakub Luknár, vinohradník, č. 195
15 Dr. Rafael Vojáček, hlavný veterinár. 

radca, č. 880
16 Karol Beladič, vinohradník, č. 53
17 Ján Máťuš, vinohradník, č. 137
18 Viktor Brychta, vinohradník, č. 69
19 Viktor Khandl, úradník Zemed. rady, 

vinohradník, č. 349
20 Vavrin Beladič vinohradník, č. 176
21 Ondrej Hrdlička, vinohradník, č. 217
22 Gabriel Cich, vinohradník, č. 5
23 Rafael Vieger, vinohradník, č. 282
24 František Máťuš, vinohradník, č. 278
25 Anton Veselský, podúradník, č. 158
26 Vincenc Pulc, vinohradník, č. 125
27 František Luknár ml., úradník,  

č. 106
28 Vendelín Veselský, vinohradník, č. 83

Obecné voľby Račištorf 1938 – kandidátne listiny
Obec RAČIŠTORF, okres BRATISLAVA
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9  Miestna skupina Slovenského 
kresťansko-sociálneho odborového 
sdruženia v Račištorfe 

1  František Čík, zriadenec, č. 222
2  František Krampl, robotník, č. 318
3  Augustín Pajdlhauser, robotník, č. 91
4  Anton Slováček, robotník, č. 693
5  Ľudovít Benkovič, robotník, č. 833
6  Jozef Macháček, robotník, č. 787
7  Felix Polakovič, robotník, č. 658
8  Lukáč Vrba, robotník, č. 297

10 Národné Sjednotenie 
1 František Liška, prednosta stanice, 

zriaď. nádr.
2  Štefan Divijak, stroj vedúci ČSD, 

zriaď. nádr.

3  Štefan Husarovič, topič ČSD, č. 796
4  Jozef Komínek, dielmajster ČSD, 

zriaď. nádr.
5 Jozef Filöp, pom. zamestnanec ČSD, 

zriaď. nádr.

11 Československá strana národne-
socialistická 

 (predseda senátor Václav Klofáč) 
1  Eduard Brychta, železničiar, č. 682
2  Michal Bolgáč, železničiar, č. 250
3 Václav Břehovský, adjunkt ČSD, zriaď. 

nádr.
4 Vlastimil Vohradský, adjunkt ČSD, 

zriaď. nádr.
5  Ľudovít Janeček, úradník, č. 1005
6  František Kiš, železničiar, č. 680

7  Jozef Vitouš; súkr, úradník, č. 727
8  Silvester Klinko, zriadenec, č. 136
9  František Budovský, bank. zriadenec, 

č. 1004
10 Štefan Polák, železničiar, č. 776
11 Henrich Nagy, železničiar v. v., č. 342
12 Lukáč Budovský, robotník, č. 116/b
13 Jozef Patik, zriadenec, č. 948
14 Ján Zacharda, živnostník, č. 246
15 František Lukačovič, podúradník, č. 

710, 
16 Ján Hajda, železničiar, č. 826 

Kandidátne listiny poskytol  
Ľudovít Havlovič

textové zoznamy OZ račan.sk


