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ZŠ Plickova o rok končí. Prečo?
Decká z Rendezu majú opäť smolu. Po tom, ako zanikla škola na Dopravnej ulici, začali dochádzať na
Čachtickú. Tá zmenila charakter a kočovníci z Východného sa presunuli kúsok ďalej – na Plickovu. O rok
začnú kočovať ešte ďalej. Do Krasňan. Je ich vyše sto, ale za „ich“ školu nebojoval nikto z poslancov.
Starosta Ján Zvonár navrhol a račianski
poslanci schválili, že v septembri sa začne odratúvať posledný školský rok existencie základnej
školy Plickova. Potom sa zlúči so školou na
Hubeného v Krasňanoch a na Plickovej zostane
fungovať len škôlka.
Starosta na rokovaní zastupiteľstva zdôrazňoval, že Rača dáva ministerstvu „len“ návrh
na vyradenie školy zo siete. Až ono rozhodne.
Poslanci v zastupiteľstve však nevzniesli skoro
žiadne pripomienky a hlasovanie bolo drvivo jednoznačné, takže je nepravdepodobné, že ministerstvo by žiadosti Rače nevyhovelo. Výsledok: v roku
2008/2009 žiaci z Plickovej budú chodiť do školy
inde. Keďže ZŠ Tbiliská je viac-menej plná
(z kapacity 24 tried má už 22), zostáva Hubeného.
Žiaden poslanec nehlasoval proti návrhu.
Školu, ktorá desaťročia vychovávala račiansky
drobizg, poslanci „zrušili“ za pár minút. Keby sa
na nich nesnažili (neúspešne) apelovať zástancovia školy z radov občanov, tak diskusia o škole by

takmer ani nebola. Akoby to poslancom bolo jedno.
Nechcelo sa im hovoriť, nemali ochotu sa pýtať.
V rozhovoroch po zasadnutí zastupiteľstva
sa ukázalo, že niektorí nevedeli, o čom presne
hlasujú. Jeden tvrdil, že na nutné opravy, ktoré
by umožňovali zachovanie školy treba 4 milióny,
ktoré Rača nemá, ďalší potvrdil, že vie o 11 miliónoch, ktoré „má Rača v rezerve“, keďže poslanci
sa rozhodli nedať šancu ani kinu Nádej. Ďalší bol
presvedčený, že škola je každoročne stratová a
mestská časť ju musí každoročne dotovať niekoľkými miliónmi. Iný zasa vedel, že škola z peňazí
od štátu vyžije a stratu neprodukuje.
Poslanci dostali o škole analytický materiál.
Ten niektoré dôležité fakty nespomínal. Iné uvádzal veľmi nepresne. Poslancom to však neprekážalo, aby o škole rozhodli. Materiál, na základe
ktorého hlasovali, prinášal dosť otázok. Žiaden
poslanec nenavrhol, aby starosta nechal materiál
dopracovať. Ani opozícia, ani poslanci z Rendezu. (kr)
(Viac na stranách 4 až 8)
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Milé čitateľky a čitatelia,
držíte v ruke prvé z dvoch dvojčísiel, ktoré toto leto pre vás
pripravíme. Počas mája a júna prijali totiž račianski poslanci
niekoľko zásadných rozhodnutí, ktoré si zaslúžia obšírnejší rozbor
a dvojnásobný rozsah novín nám umožní priniesť ucelený pohľad
na každé z nich.
Vieme, že teraz v lete vás zamestnávajú dovolenky a neznesiteľné teplo odoberá energiu na sledovanie politického a spoločenského
vývoja.
V tomto dvojčísle však prinášame závažné informácie, ktoré
sa dotýkajú každého račianskeho voliča. Prečítate si, ako málo
informácií a podkladov stačí voleným zástupcom, aby odobrili
predaje lukratívneho majetku. Pokúsime sa nájsť odpoveď na otázku, či rozhodnutia poslancov povedú k jeho
zhodnoteniu alebo skôr premárneniu, a či poslanci rozmýšľajú dlhodobo a strategicky.
Navyše pootvoríme dvierka do politickej kuchyne a zamyslíme sa nad tým, kam zmizla račianska opozícia.
Prezenčné listiny síce jej prítomnosť na zastupiteľstve naznačujú, ale počas diskusií a hlasovaní o zásadných
otázkach akoby sa zrazu niekam vyparila. Otázku, prečo si opozícia neplní svoju základnú a všade vo svete
očakávanú pozíciu kritika vládnucej väčšiny, však podrobnejšie otvoríme až na budúce.
Nesľubujeme síce príjemné čítanie, ale tým viac sa budeme snažiť, aby ste sa po jeho ukončení vedeli vašich
poslancov kvaliﬁkovane pýtať na to, ako vo vašom mene rozhodujú.
Zuzana Wienk

Vladimír Plicka sa o rok už nebude
dívať na deti náhliace sa do školy.
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Téma: Kino Nádej

Beznádejné kino Nádej
Poslanci rozhodli o predaji kina podľa neúplnej analýzy. Neprekážalo im to.
„Bože, v tom kine som ako dieťa videla ﬁlm E. T. - mimozemšťan,“ znela jedna reakcia na rozhodnutie mestskej časti Rača predať budovu. Dnešné deti
podobné spomienky na račianske kino mať nebudú. Rača totiž nielenže nemá kino, ale ani iný kultúrny stánok. Na vyše 20-tisícovú obec je to rarita.

Prenájom po rekonštrukcii
Projektová analýza uvažovala tiež o odpredaji alebo prenájme už zrekonštruovanej budovy kina. Počíta pri tom s cenou
za prenájom celého objektu 1 200 Sk za m2
na rok a označuje ju za najvyššiu možnú.
Celkovú sumu za prenájom tak vyčíslili
na 1 144 800 Sk ročne. Aj toto číslo však
projekt označuje za idealistické a hovorí, že
je nutné počítať so sumou nižšou najmenej
o 20 % (915 840 Sk). Takéto tvrdenie ale
ničím nedokladuje.
Podľa realitnej maklérky Valérie Vittekovej sa súčasná cena skladových (!) priestorov
v Rači pohybuje medzi 1 500 až 2 500 korún
za meter štvorcový ročne. „Cena kancelárskych a obchodných je 2 500 až 5 000 Sk a
prenájom na kultúrne účely, na ktoré by sa budova kina mala orientovať, je niekde v strede,
čiže 3 000 až 4 000 Sk za m2 na rok“.

FOTO: Peter Kunder

Budovu kina Nádej miestny úrad navrhol predať. Poslanci miestneho zastupiteľstva súhlasili. Potom sa
na priestory išli pozrieť. Budova už verejnosti zrejme slúžiť nebude.

Celková ročná suma za možný prenájom sa tak vyšplhá na viac ako dvojnásobok
odhadu v predloženej analýze.
Odhad návratnosti je postavený na nereálne nízkom nájme. Pri pôvodnom odhade
príjmov z prenájmu je v analýze vyrátaná
na 25 rokov. Návratnosť pri reálnych cenách
môže byť o polovicu kratšia. V materiáli je
poznámka, že ak sa zaráta inﬂácia, tak návratnosť sa ešte predĺži... Nájomné zmluvy
však možno uzatvoriť s obvyklou podmienkou - že nájomné je možné zvyšovať o mieru
inﬂácie - takže inﬂácia sa návratnosti nedotkne.

Predaj po rekonštrukcii
Pokiaľ by šlo o odpredaj po rekonštrukcii, analýza mestskej časti tvrdí: „Je takmer
isté, že predajná cena by výraznejšie neprekročila hodnotu budovy s pripočítaním hodnoty
rekonštrukcie.“ Toto tvrdenie však Valéria
Vitteková odmieta: „Hodnota objektu po
rekonštrukcii výrazne stúpa.“ Rovnaké stanovisko má aj hlavný architekt mesta Bratislava Štefan Šlachta. „Pokiaľ ide o rekon-

štrukciu v každom prípade bude hodnota
vyššia a predaj výhodnejší po rekonštrukcii.“
Z dlhodobého strategického hľadiska je
pritom pre mestské časti dôležité udržať si
pozemky. Obdobná situácia je aj v prípade
nehnuteľností. „Čo sa týka predaja nehnuteľností MČ považujem za výhodnejší prenájom ako predaj,“ povedal Šlachta.

Rekonštrukcia a prevádzka
Pri vlastnej prevádzke zrekonštruovaného objektu ráta mestská časť s nákladmi
takmer 2 milióny korún ročne. O tom, že
dobre prevádzkovaný objekt má aj príjmy, sa
však analýza už nezmieňuje. O výške položiek navyše možno diskutovať.
Vykurovanie
Vodné a stočné
Elektrina
Odpisy (budova a zariadenie)

500 000,23 000,170 000,94 000,-

Mzda pracovníkov

600 000,-

Telefón, poistné, benzín,
propagácia, materiálové,
kancelárske, čistiace potr. a i.

600 000,-

ZDROJ: MÚ MČ Bratislava-Rača

Analýza, na základe ktorej sa poslanci
MZ rozhodli predať budovu bývalého kina,
ponúkla celkovo štyri varianty: zrekonštruovať a prevádzkovať, zrekonštruovať a prenajať,
zrekonštruovať a predať, alebo predať v súčasnom stave. Tento dokument, ktorý redakcii
poskytol miestny úrad, má však nedostatky.
Dôvodová správa nezahŕňa graﬁckú
štúdiu. Bez nej si len ťažko predstaviť, „ako
to má vlastne vyzerať“. Analýzu preskúmala
Ing. Arch. Gabriela Bednáriková. Podľa nej
nie je relevantným zdrojom: „pokiaľ poslanci posudzovali budúcnosť a využitie budovy
iba z tohto materiálu, je to veľmi málo na to,
aby sa mohli zodpovedne rozhodnúť. Je tam
síce na jednej strane napísaný obsah podlažia, to je ale tiež nepostačujúce. Nie sú tam
rozkreslené plochy, nie sú tam dispozičné
väzby na okolie.“
Nie je tiež jasné, kde sa dá v súčasnosti robiť v Rači kultúra akéhokoľvek druhu. „Rača
nie je zmapovaná pokiaľ ide o konkrétnu
využiteľnosť kultúrnych zariadení, teraz ani
v blízkej budúcnosti. Zastupiteľstvo by malo
zodpovedne posúdiť potrebu týchto zariadení vzhľadom k počtu obyvateľov, ktorých
je viac ako 20-tisíc,“ dodáva architektka.
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Nepreskúmané možnosti
Analýza nepriniesla pohľad na to, ako
by to vyzeralo, keby sa možnosti kombinovali. Tri poschodia „zadného“ traktu budovy
možno po rekonštrukcii premeniť na lukratívne kancelárske miestnosti. Analýza miestneho úradu nemá graﬁckú časť ale ani rozpis
plochy jednotlivých častí budovy kina.
Materiál nehovoril o možnosti prevádzkovať zrekonštruovaný objekt a v zadnom
trakte prenajímať kancelárske priestory.
Po zarátaní príjmov z nájmov z „kancelárskeho“ traktu a prípadnom výnose z prevádzkovania kultúrneho zariadenia, variant
nemusí vyzerať až tak tragicky.
Nedostatkom analýzy je aj to, že keď už
označila kino Nádej ako neschopné slúžiť
v prospech račianskej kultúry, neskúmala
jeho iné možnosti verejného využitia. Napríklad športové (vybudovanie a prevádzka
squashových dvorcov, či iné). Rovnako sa
nezamýšľa nad iným riešením vnútra budovy v rámci prestavby („predĺženie“ balkónu,
vybudovanie galérie - teda zväčšenie využiteľnej plochy...), či nad stavebnou koncesiou.

Odchádza kus histórie
Kino Nádej slúžilo Račanom ako kultúrny stánok za tzv. Tisovho štátu, za Beneša, počas budovania socializmu, aj trhovej ekonomiky. Prežilo viacero režimov. Takmer 80-ročná budova sa nedočkala plánovanej rekonštrukcie. Jej nádeje pochoval miestny úrad v súčinnosti s poslancami, ktorí
rozhodli o predaji. Koncepčný materiál, ako Rača bude nakladať s nehnuteľnosťami stále chýba.
FOTO: Peter Kunder
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Predaj bez rekonštrukcie
Miestny úrad navrhol predaj budovy bez
rekonštrukcie a poslanci tento návrh akceptovali. Ani túto možnosť materiál poriadne
nerozobral. Neriešil, či odhady vývoja cien
nehnuteľností hovoria o tom, či je výhodné predávať nehnuteľnosť tohto typu teraz,
alebo či ceny na trhu s nehnuteľnosťami
dávajú predpoklad, že o rok sa bude dať budova speňažiť výrazne lepšie.
Analýza nehovorí, „ako drahé je s rozhodnutím čakať“ (a či to drahé vôbec je).
Neuvádza totiž príjmy, ktoré budova ešte
stále produkuje z prenájmov zadného traktu.
Bolo nutné o osude tejto budovy rozhodovať teraz? Nevedno.
Paradoxné sa zdá byť to, že sa poslanci
pri porovnání spochybniteľných variantov
rozhodli pre variant úplne neznámy. Schválili odpredaj za čo najvyššiu cenu, „najmenej
za cenu podľa znaleckého posudku“. Tú im
však analýza nepovedala. Zastupiteľstvo si
vyhradilo, že o konkrétnom návrhu na opre(ld, kr)
daj bude ešte hlasovať.
Odpredaj budovy kina Nádej schvaľovalo
zastupiteľstvo 10. apríla 2007:
Za hlasovali: Čerňan F.; Červenková E.;
Demečko P.; Dobrotková M.; Ivičič R.; Jóna
M.; Krajčovičová H.; Krampl Ľ.; Krekovič
T.; Madzin J.; Mórik J.; Nedeliak L.;
Novotná A.; Pilinský P.; Polakovič

Verejnosti menej známa časť budovy kina Nádej skrýva tri poschodia priestorov, ktoré by sa po rekonštrukcii zrejme dali výhodne prenajímať aj napriek tomu, že v okolí sú problémy s parkovaním.

Bývalé kino Nádej postavili obyvatelia Rače svojpomocne v roku 1940. Najskôr slúžilo ako
kultúrny dom, účinkoval v ňom prvý ochotnícky súbor. Funkciu kina prebral až neskôr. Naposledy sa v ňom premietalo v roku 2002. Potom sa naň zabudlo. Minulé volebné obdobie
zastupiteľstvo rozhodlo o jeho generálnej oprave, ktorá „vo veľkom“ mala začať tento rok.
V rozpočte na rok 2007 je na rekonštrukciu kina vyčlenených 11 miliónov korún. V rámcovom rozpočte na rok 2008 sa ráta so 14 miliónmi. Zástupkyňa petičného výboru za záchranu kina Mária Luknárová upozorňuje: „Minulý rok sa pripravil projekt rekonštrukcie, začali sa
prípravné práce a vymenili štyri okná.“ Do objektu sa tak už investovalo okolo 900-tisíc korún.
Celkové náklady na obnovu kina by sa podľa projektu pohybovali okolo 29 miliónov korún.
Kultúrny dom Andreja Hlinku mal slúžiť viacúčelovo: na kultúrne podujatia, zasadnutia
miestneho zastupiteľstva, či prenájmy. Možno predpokladať, že náklady na prevádzku budovy by mohol pomáhať vykrývať prenájom rozsiahlych kancelárskych priestorov, ktoré sa
nachádzajú v severozápadnej časti kina.
Súčasné miestne zastupiteľstvo sa na základe analýzy projektového zámeru, ktorý predložila prednostka MÚ Dagmer Kramplová, rozhodlo kino nerekonštruovať, ale predať ho
v pôvodnom stave. Budova je vo vlastníctve mesta, Rača ju len spravuje. Na jej predaj tak
(ld)
bude musieť získať povolenie mesta Bratislava.
J.; Radošínska J.; Rafaj R.; Rovenská
M.; Sekerka C.; Švarc P.; Vörös L.;
Zvonárová K.; Žitný R.

Nehlasoval: --Neprítomný: Jakab Š.

Proti: Brychta E.; Krištoﬁč M.; Máťuš M.

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj petíciu
občanov „za zachovanie a proti odpredaju
objektu bývalého kina Nádej v Rači“.

Zdržali sa: Andráš M.; Bratina J.; Házy J.;
Janečka I.; Vraníková M.
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Budova pre kultúru?

Ožije Nemecký dom?

FOTO: Peter Kunder

Nemecký dom ako kultúrne centrum už dlhé roky nefunguje. Jedinou časťou, ktorá sa dá využiť na oddych, sú trávou prerastené schody pred ním.

Račianski poslanci schválili vytvorenie Zoznamu evidovaných
pamätihodností Mestskej časti Bratislava-Rača. Potom schválili zápis prvej pamätihodnosti. Stal sa ňou Nemecký kultúrny dom. Správa, ktorú predložil starosta Ján Zvonár, túto budovu označila ako
„jednu z najdôležitejších stavieb, ktorá si zasluhuje osobitnú pozornosť“.
Podobná budova sa nachádza aj v Limbachu.
Spomínaný zápis možno považovať za jeden z prvých krokov k
tomu, aby sa Rača mohla uchádzať o peniaze z eurofondov, za ktoré
by mohla budovu opraviť. Koľko by to mohlo stáť, nevedno. Mestská časť totiž ešte nevypracovala projekt využitia Nemeckého kultúrneho domu. Dnes nie je jasné, na čo konkrétne ho plánuje použiť, aká veľká bude rekonštrukcia, ako dlho bude prebiehať a najmä
koľko investícií sa do nej vloží. Bývalá poslankyňa Mária Luknárová
odhaduje túto sumu „na najmenej 150 miliónov korún.“
Pozemok, na ktorom budova stojí, stále nie je vo vlastníctve
mesta. Majiteľom je súkromná ﬁrma LEMOS, s. r. o. Vyjednávanie
s majiteľmi o zámene pozemkov môže celú obnovu značne oddialiť.
Starosta v niekoľkých vyjadreniach tvrdil, že je to záväzok na celé volebné
obdobie. Kina Nádej sa miestny úrad rozhodol zbaviť. Kultúrne zázemie
Račania teda tak skoro mať nebudú...
(ld)

Z HISTÓRIE NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU
V roku 1939 na podnet evanjelického farára Dezidera Alexyho si Račania nemeckej národnosti založili Nemecké vinohradnícke družstvo (cca 170 členov). Družstvo v roku 1942
vybudovalo vinárske centrum s technologickou a kultúrnou časťou. V budove sa spracovávalo hrozno a vyrábalo víno. To zrelo
vo veľkých pivniciach a miestnostiach na archiváciu vín.
V roku 1946 bol majetok Nemeckého vinohradníckeho
družstva konﬁškovaný.
V roku 1956 boli nehnuteľnosti pridelené do operatívnej
správy Malokarpatským vinárskym závodom. Polovicu objektu
využíval MNV ako stredisko pre kultúrne a osvetové akcie.
V roku 1988 bol objekt uzavretý.
V roku 2002 Mestská časť Bratislava - Rača odkúpila Nemecký kultúrny dom do vlastníctva.
(ZDROJ: Návrh na zápis do Zoznamu evidovaných pamätihodností
Mestskej časti Bratislava - Rača)
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Historické budovy

Bojujú stavby o prežitie?
Ak račianske nehnuteľnosti skutočne podstupujú konkurenčný zápas o prežitie, tak kino
Nádej tento boj prehralo kontumačne. Poslanci mu vzali šancu skôr, ako by poznali výsledok hodnotenia využiteľnosti nehnuteľností
v správe MČ Rača.
Rača v súčasnosti nemá kultúrny dom.
Taktiež tu chýbajú priestorové kapacity na zorganizovanie spoločenskej zábavy
alebo iného podujatia. Ešte do apríla tohto
roka prichádzali do úvahy dve budovy, ktoré
by sa po rekonštrukcii dali takto využiť: bývalé kino Nádej a Nemecký kultúrny dom.
Aké sú teda ich prednosti a chyby? Stoja
obe za rekonštrukciu? Prečo vložilo miestne zastupiteľstvo nakoniec všetky nádeje
do Nemeckého kultúrneho domu? Nedali
sa sprevádzkovať obe budovy?
O osude oboch objektov sa rokovalo
v jeden deň. Desiateho apríla zastupiteľstvo
rozhodlo, že bývalé kino (kedysi známe ako
Kultúrny dom A. Hlinku) navrhne na predaj. Nemecký kultúrny dom naopak zaradili
ako prvú pamiatku do čerstvo vytvoreného
zoznamu pamätihodností MČ Rača. Rokovanie vyvolalo dojem, že sa Rača musela rozhodnúť medzi týmito dvoma stavbami. Bývalé kino tak prišlo o svoju poslednú nádej.

FOTO: Peter Kunder

Sála Nemeckého domu je v dezolátnom stave. Lepšie na tom nie sú ani ostatné časti. Strecha zateká.

Čo čaká Nemecký kultúrny dom dodnes (viac
ako tri mesiace po rozhodnutí) nie je známe.
V suteréne a východnej časti Nemeckého domu sú dodnes laboratóriá a sklady
na víno. Dom poskytuje viac využiteľných
priestorov ako kino. Jeho výhodou je zázemie pre reštauráciu, keďže v ňom v minulosti fungovala. Objekt však zatvorili v roku
1988, čo sa odzrkadľuje na jeho stave. Zde-

PLUSY A MÍNUSY KINA NÁDEJ (
®

KEBY MALO ŠANCU)

• už sa začalo s čiastočnou rekonštrukciou,
• je pripravený projektový zámer, vyčlenená tretina peňazí,
• budova bola uzatvorená v roku 2002 (niektoré jej časti sa

•
•

•
•

–

využívajú ďalej),
má historický význam pre obyvateľov Rače,
je vhodné na široké spektrum podujatí (javisko s
kompletnou technikou, malé divadlá, kongresy, prezentácie, prenájmy na stužkové slávnosti, schôdze, školenia,
aukcie...),
obyvatelia Rače odovzdali MZ petíciu za zachovanie
kina s viac ako 500 podpismi,
jeho rekonštrukcia by bola lacnejšia a časovo menej
náročná, Račanom by mohlo slúžiť čoskoro.

• nemá parkovisko,
• hodí sa skôr na menšie podujatia.

molované ústredné kúrenie, zničené parkety
a poškodená strecha potrebujú podľa miestneho úradu okamžitú opravu. Pri súčasnom
stave podkladov pre rekonštrukciu rýchla
oprava vyzerá málo pravdepodobná.
Je náročné porovnávať tieto dva objekty, hlavne keď neexistuje projektový zámer.
Hrubé zhrnutie argumentov pre a proti prinášajú rámčeky.
(ld, kr)

PLUSY A MÍNUSY NEMECKÉHO DOMU
®
• je zapísaný v zozname pamätihodností Mestskej časti
Bratislava-Rača,

• má väčšiu kapacitu (viacero druhov využitia), priestor
pre kuchyňu,

• je vhodný aj na veľké podujatia (Račiansky bál),
• vraj existuje šanca, že na časť rekonštrukcie prispeje EÚ.

–

• nie je vytvorený projektový zámer, nie je napr. jasné ani to,
•

•
•
•

ako Rača využije rozsiahle výrobné a ubytovacie priestory
v Nemeckom kultúrnom dome,
nevie sa, koľko bude napokon MČ stáť a či na to MZ
nájde v rozpočte dostatočné finančné prostriedky, prípadne či nájde peniaze inde,
pozemky pod budovou sú stále nevysporiadané,
je zatvorený od roku 1988 a odvtedy intenzívne chátra,
náklady na rekonštrukciu budú mnohonásobne vyššie.

6

Zastupiteľstvo

Starosta dostal odmeny
Na májovom zasadnutí schválili poslanci štvrťročné odmeny
starostovi Jánovi Zvonárovi a jeho
zástupcovi Rafaelovi Rafajovi. Starostovi pribudlo na konto 50 %
jeho trojmesačného platu (teda
odmena 130 500 korún) a vicestarostovi 30 % jeho trojmesačného
platu (odmena 39 150 Sk). Odmeny boli schválené v maximálnej výške povolenej zákonom.
Schvaľovanie odmien bolo
do programu doplnené až na zasadnutí, pričom navrhovanú
výšku odôvodnili predkladatelia
veľmi stručne. Poslanci nemali
predložené žiadne materiály, ktoré by obsahovali detailný popis
výsledkov práce oboch zástupcov
mestskej časti alebo vyčíslenie
náročnosti plnených úloh.
Po zasadnutí poslanci dostali od Fair-play v Rači otázku,
prečo vyplácali odmeny, keď sa
na zastupiteľstve často pripomína zlá ﬁnančná situácia mestskej
časti, na základe akých kritérií sa
rozhodli schváliť odmeny v tejto
výške a či im nechýbalo presnejšie
zdôvodnenie. Všetci oslovení sa
odvolávali na náročné problémy,
ktoré starostovi zanechalo bývalé
vedenie Rače a jeho vysoké pracovné vyťaženie. Konkrétne ukazovatele, podľa ktorých sa poslanci rozhodovali, však nepovedali.
Odmeny k základnému platu sú nenárokovateľné. Otázkou
teda je, na základe akých kritérií

FOTO: Peter Kunder

Peniaze nie sú všetko. Starosta Rače to iste dobre vie. Ako poslanec Národnej rady SR berie slušný plat. Je to práca na celý úväzok.
Zároveň robí starostu. Aj to je práca na celý úväzok. A tiež dobre zaplatená. (87-tisíc korún mesačne, teda citeľne viac ako predchádzajúci
starosta.) Pri predpoklade, že starosta niekedy aj spí, jedáva, potrebuje čas na hygienu, je ťažko predstaviteľné, že by dokázal odpracovať
pre Raču aj nejaké nadčasy. O odmenách starostu a vicestarostu žiaden poslanec nechcel diskutovať, akoby sa nepatrilo byť neprajným.
Rači chýbajú peniaze. Ani opoziční poslanci však nevzniesli námietky a väčšina z nich odhlasovala starostovi maximum.

by sa mali vyplácať. Audítor Vladimír Polák pre Fair-play v Rači
povedal, že odmeny by mali oceňovať výsledky práce a plnenie
stanovených úloh za dané časové obdobie. „Vyplatiť by sa mali
iba vtedy, ak daná inštitúcia disponuje dostatkom ﬁnančných
prostriedkov. Odmeny by tak mali reﬂektovať plnenie vopred
určených špeciálnych úloh. Premietnuté na mestskú časť sa dá
povedať, že ak chce zastupiteľstvo efektívne spravovať verejné
peniaze, malo by vopred dávať starostovi aj jeho zástupcovi konkrétne pracovné úlohy a následne kontrolovať ich plnenie.“ Až
takáto analýza je dostatočným podkladom k rozhodnutiu o vyplatení odmien. „V žiadnom prípade by to nemalo byť tak - dodatočne zistím, že mám dostatok ﬁnancií, a preto sa rozhodnem
vyplatiť odmeny,“ uzatvoril Polák.
Starosta v apríli pre Fair-play v Rači vyhlásil, že uvažuje
nad tým, že sa zriekne platu. Doteraz tak neurobil. Na júlovom
zasadnutí zastupiteľstva poslanci schválili starostovi odmeny
(zw)
za druhý štvrťrok znova. Opäť v maximálnej výške.

Odmeny starostovi Jánovi Zvonárovi
za prvý štvrťrok jeho pôsobenia schvaľovali
poslanci v máji 2007:
Za hlasovali: Andráš M.; Bratina J.; Brychta
E.; Čerňan F.; Červenková E.; Demečko
P.; Dobrotková M.; Házy J.; Ivičič R.;
Jakab Š.; Janečka I.; Jóna M.; Jurečka M.;

Krajčovičová H.; Krampl Ľ.; Krekovič T.;
Madzin J.; Mórik J.; Nedeliak L.; Novotná
A.; Pilinský P.; Polakovič J.; Radošínska J.;
Rafaj R.; Rovenská M.; Švarc P.; Vörös L.;
Vraníková M.; Zvonárová K.; Žitný R.
Proti: ---

ODPOVEDE NA OTÁZKU:
„PREČO STE HLASOVALI,
ABY STAROSTA DOSTAL
ODMENU V MAXIMÁLNEJ
VÝŠKE?“
Poslanec J. Mórik: „Som novým poslancom a od starších kolegov
sa ešte učím, ale viem ohodnotiť prácu a tá bola adekvátna odmenám.“
Tajomník obecnej rady
M. Jóna: „Ako tajomník Rady
sa na úrade pohybujem často a
poznám prácu starostu lepšie ako
iní. Na úrade je od rána do večera,
musel hasiť zložité veci.

Zdržal sa: Máťuš M.
Nehlasoval: Krištoﬁč M.
Neprítomný: Sekerka C.
Poslankyňa K. Zvonárová hlasovanie
o manželovom plate zrejme nepokladala
za konﬂikt záujmov.
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FOTO: Peter Kunder

Názory, inšpirácie

Milan Krištoﬁč - jeden z mála poslancov, ktorý sa snaží pýtať a diskutovať.
Aspoň občas.

Poslanci, ktorí by (teoreticky) mali tvori opozíciu:
Milan Andráš (NF); Milada Dobrotková (SDKÚ-DS);
Jozef Házy (NF); Ivan Janečka (NF); Michal Krištoﬁč (NF);
Miloš Máťuš (KDH, DÚ, SZS, DSS); Mária Vraníková (NF);
Alojz Zvozil (KDH, DÚ, SZS, DSS); Roman Žitný (SDKÚ-DS)

Na rovinu...
... o opozícii, ktorá akoby ani nebola
Jedným z najprirodzenejších kontrolných mechanizmov v demokracii je
opozícia. Práve ona úzkostlivo stráži kroky väčšiny a nenechá si ujsť žiadnu
príležitosť na to, aby hlasno poukázala na jej zlyhania. Koalíciu hlas opozičných protivníkov núti správať sa zodpovednejšie, aby sa vyhla zbytočným
chybám. Volič sa teda vďaka opozícii častejšie dočká premyslených riešení,
prichádzajúcich z radnice. A nie je to prospešné iba pre demokraciu, ale aj
pre samotnú opozíciu. Ako inak sa má dostatočne vymedziť voči svojím
súperom a získať si budúce hlasy voličov? Keď opozícia funguje, má z toho
osoh každý.
Tieto prirodzené zákony akoby v Rači vôbec nefungovali. Zásadné
návrhy starostu, či „väčšinových“ poslancov prechádzajú bez výraznejších
diskusných námietok opozície, dokonca i absolútne nevyargumentované odmeny starostovi odklepla opozícia (až na drobné výnimky) bez výhrad. Zásadné opozičné slovo nezaznelo ani pri takých závažných bodoch rokovania,
akými boli zrušenie základnej školy na Plickovej ulici, či návrh na predaj
kina Nádej. Opozícii vôbec neprekážalo, že nepozná dôsledky rozhodnutí,
že čiastkové kroky sa poslancom predkladajú bez ucelenej koncepcie. Kto,
ak nie práve opozícia, má úzkostlivo strážiť kvalitu práce miestneho úradu
a domáhať sa odpovedí na svoje otázky? Takzvané interpelácie poslancov
voči úradu sú však v račianskom poňatí úplne formálnym a takmer nevyužívaným bodom programu väčšiny rokovaní poslancov. Kým Smer a
SDKÚ sa v celoslovenskom meradle proﬁlujú ako dva póly, v Rači žijú v
symbióze, ktorá by Fica a Dzurindu určite zaskočila.
Prečo tomu tak je? Táto otázka ostáva nateraz záhadou. Možno iba
povedať, že niečo základné „nie je s kostolným poriadkom“.
Bez normálne fungujúcej opozície ostáva všetko na bežných ľuďoch,
prípadne médiách. Ich možnosti sú však v porovnaní s poslancami značne
obmedzené. Môžu dlhodobo poukazovať na závažné nedostatky, chýbajúce
kompletné riešenia pre školy, čo najlepšie zhodnotenie majetku, či dobré
spravovanie peňazí mestskej časti, ale návrhy predkladať nemôžu. To už
patrí k výsostným právam a povinnostiam poslancov.
Zdá sa, že v Rači sa ľudia zatiaľ nemôžu spoľahnúť ani na opozíciu.
Prečo?
(zw)

Čo dokázali vymyslie v iných mestách?
TRNAVA DARUJE OBČANOM KREDIT NA MESTSKÉ SLUŽBY
Občania s trvalým bydliskom v Trnave dostanú kartu s ročným kreditom, ktorý im umožní zadarmo využívať niektoré služby.
Trnavčania si budú môcť vybrať, či si predplatia parkovné, zaistia
vstup na kultúrne a športové podujatia, plaváreň alebo cestovanie
mestskou hromadnou dopravou. Mesto uvažuje o tom, že sociálne
slabší občania budú mať na karte vyšší kredit.
Trnavská karta by mala fungovať od budúceho roka, keď Trnava
oslávi 770. výročie založenia mesta. Bude to dar mesta občanom,
ktoré má 68-tisíc obyvateľov. V zahraničí sú takéto karty bežné,
úspešne ich vyskúšali aj v Česku.

ZA OPRAVENÉ FASÁDY ODPUSTENÉ DANE
Ten, kto si v Tisovci v najbližšom možnom termíne opraví fasádu svojho rodinného alebo bytového domu, nebude musieť počas troch rokov mestu zaplatiť daň z nehnuteľnosti. Poslanci tento
návrh schválili na svojom zasadnutí začiatkom januára tohto roku.

Rozhodnutie je aj reakciou na kritiku samotných obyvateľov mesta,
ktorým sa nepáči, ako Tisovec vyzerá.

ŠKOLA

V

LIPTOVSKOM HRÁDKU

DOHLIADA NA PORIADOK PRO-

STREDNÍCTVOM KAMIER

Základná škola s materskou školou v Liptovskom Hrádku zaviedla vo svojich priestoroch monitorovací kamerový systém. Prostredníctvom šestnástich kamier inštalovaných na chodbách a v odborných triedach monitoruje priestor, kde je najväčší pohyb žiakov a
návštevníkov. Záznam z kamier sa zároveň archivuje. Dôvodom inštalácie kamerového systému bola najmä snaha zamedziť prípadom
ublíženia na zdraví, ničenia školského zariadenia a nábytku žiakmi,
ale aj kontrola pohybu cudzích osôb v priestoroch školy. Rodičia
boli projektu naklonení. Zaviesť kamerový systém aj v ostatných
školách mesto zatiaľ neplánuje.
(ZDROJ: Projekt HESO regióny - www.ineko.sk)
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ZŠ na Plickovej

Skaza školy na Plickovej
Voda. Živel, ktorý dokáže ožobračovať, aj zabíjať. Spôsobil i zánik školy. Kedy začala strecha pretekať si už dnes nikto presne nepamätá.
V polovici deväťdesiatych rokov však boli problémy so strechou realitou. V roku 2003 priniesol denník SME článok, v ktorom školu
označil za najschátralejšiu budovu v Rači. Roky nečinnosti mesta aj mestskej časti spôsobili obrovské škody. Predchádzajúce zastupiteľstvo vyčlenilo na opravu 1,9 milióna korún, opravu však prenechalo súčasnému starostovi. Ten školu odmietol opravovať a navrhol, aby sa
o rok už v budove neučilo. V materiáli pre poslancov sa hovorí o mnohých dôvodoch, prečo treba školu zlúčiť (zrušiť). Z reakcií poslancov
po skončení zasadnutia je však takmer isté, že keby bola strecha v poriadku, tak by škola fungovala ďalej...

Zruší sa, či nezruší?
Starosta Ján Zvonár si v predslove k diskusii o svojom návrhu
„organizačnej zmeny na úseku
škôl“ dal záležať na vysvetlení,
že MČ Rača školu neruší. A venoval tomu (v porovnaní s inými
záležitosťami) aj dosť času.
Formálne má iste pravdu.
Základná škola Plickova sa zlúči s Hubeného. Zo siete škôl ju
vyradí ministerstvo, nie miestne
zastupiteľstvo...
Výsledkom však bude to, že o
rok ZŠ Plickova nebude existovať a žiaci budú chodiť inam. Asi
nie je podstatné ani to, kto školu
vyradí zo siete škôl. Samotné ministerstvo by to bez výzvy Rače
zrejme nespravilo.
Na rokovaní zastupiteľstva
starosta opakovane zdôrazňoval,
že k rušeniu ZŠ Plickova nedôjde (lebo dôjde k zlučovaniu škôl).
Aj tento starostov boj o formálne
správne pomenovanie však svedčí
o nedôslednosti materiálu, ktorý
predložil poslancom na rokovanie. Materiál sa totiž nebráni
proces „zlučovania“ školy nazvať
„rušením“. Napríklad hovorí:
„...bude rušená škola ZŠ a MŠ Plickova 9...“, na inom mieste zasa
„...dochádzka pre žiakov rušenej
školy bude...“ atď.

Urobte si názor sami...

FOTO: Peter Kunder

Vyše desať rokov zatekajúca strecha zvíťazila. Najprv vyradila z prevádzky niekoľko učební. Teraz (s pomocou
starostu a poslancov) „potopila“ celú školu. V septembri do nej žiaci nastúpia posledný raz. Pohľad do najzdevastovanejšej učebne je nechutný. Výučba v „postihnutej“ časti školy neprebiehala a deti do nej nemali prístup. Deti sa učili
v častiach, kde nie je ani náznak toho, že so školou niečo nie je v poriadku.

Tieto formálne nedostatky
však neboli jedinou slabinou materiálu. Miestny úrad Rača zatiaľ
spomínanú dôvodovú správu
na internete nesprístupnil. Záujemcovia ju však nájdu na:
www.fair-play.sk/vraci
(kr)
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ZŠ na Plickovej

Ako starosta svoj návrh zdôvodnil
Poslanci miestneho zastupiteľstva dostali približne týždeň pred
hlasovanám o osude ZŠ Plickova materiál,
ktorý
obsahoval dôvodovú správu. Podľa nej sa
poslanci mali rozhodnúť, čo ďalej so zatekajúcou základnou školou na Plickovej.
V úvodnej časti dôvodová
správa vymenuváva dôvody, prečo zrušiť ZŠ Plickova. Uvádzané
citácie zo správy označujeme kurzívkou.
Pre základnú orientáciu o školách (tabuľka prevzatá z dôvodovej správy):

POČET

POČET

ŽIAKOV

TRIED

ZŠ a MŠ
Hubeného

334

15

ZŠ a MŠ
Plickova

210

10

ZŠ
Tbiliská

591

22

1 135

47

ZŠ

SPOLU:

MALÁ ŠKOLA
Škola, ktorá má 210 žiakov, nie je schopná normálnej existencie, nie je v plnej miere
schopná zabezpečiť vyhovujúcu prevádzku,
dostatočný pedagogický zbor, starostlivosť
o majetok... ...ZŠ s MŠ Plickova a Hubeného
nenapĺňajú optimálne počty žiakov a spôsobujú nedostatočné ﬁnančné zdroje na všetkých
základných školách.
Priemerný počet žiakov v ZŠ na Slovensku dlhodobo klesá. Začiatkom 90-tych
rokov bol okolo 300 žiakov na školu, v roku
2006 bol 227. Z toho pohľadu je ZŠ Plickova (čo do počtu žiakov) školou, akých sú
na Slovensku stovky.
Riaditeľka školy Zuzana Rauová tvrdí, že doteraz škola dokázala hospodáriť
bez prevádzkovej straty (t. j. nemala problém
platiť účty), takže úvahy na tému ﬁnančnej
neudržateľnosti ZŠ Plickova možno pokladať za neopodstatnené. Škola navyše produkuje vlastné príjmy porovnateľné s príjmami
ostatných dvoch.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Demograﬁcký vývin detí (myslený zrejme vývoj) narodených v Rači má výrazne klesajúcu tendenciu. Preto podľa demograﬁckého

vývoja nie je
predpoklad zvýšenia počtu žiakov. Naopak sa dá predpokladať úbytok
žiakov zo 4. ročníka do 8-ročných gymnázií.
Počet zapísaných detí na školský rok
2007/2008 do 1. triedy ZŠ Plickova je 25 detí,
čo nedáva predpoklad zvýšenia počtu žiakov.
Predpokladaná investičná výstavba v Rači zatiaľ neprebieha, je zatiaľ v štúdiu investičných plánov. Najbližších 10 rokov nie je
predpoklad výrazného nárastu školopovinných detí z dôvodu investičnej výstavby.
Nevedno, čo predkladateľ myslí pod pojmom výrazný nárast školopovinných detí.
Investičná výstavba sa však v Rači rozbieha
(nielen plánuje). Hoci v dôvodovej správe
tvrdí opak, miestny úrad o tom vie. Napr.
v deň rokovania o Plickovej vydal formou
vyhlášky „rozhodnutie o umiestnení stavby
Bytový dom, Strelkova ul., Bratislava Rača“.
Rovnako možno spomenúť stavebný zámer
na komplex budov Triangel (Pri Šajbách),
obytný komplex Kadnárova-Vinice a nakoniec aj výstavbu v zóne Podhorský pás. Len
tá by mala do oblasti priniesť 7 až 9-tisíc
nových obyvateľov. Výstavba by mala byť
ukončená už v roku 2009.
Aj pri opatrných odhadoch sa dá predpokladať, že v krátkom čase do oblasti pribudne niekoľko stoviek školopovinných
detí. Kapacita ZŠ na Hubeného, ktorá bude
k najmasívnejšej výstavbe najbližšie, je okolo
700 žiakov. Teraz ju navštevuje 334 žiakov.
Z Plickovej o rok pribudne vyše 200.
Vo veľmi krátkom období je reálne, že
vznikne situácia, že račianske školy nebudú
mať možnosť prijímať žiakov bývajúcich
v okolí. Dôvodová správa teda v istote nulového nárastu detí zavádza. Starosta však

Z Š
Plickova sa môže
pochváliť aj
tým, že o prácu
jej ôsmakov prejavilo záujem Národné
múzeum. Autori modelu
rímskej pevnosti: V. Fudala,
M. Beladič, M. Pročko

na rokovaní zastupiteľstva pohotovo našiel
pre túto situáciu „jednoduché“ riešenie: Keby
sa tak stalo, Rača vraj postaví novú školu.

NÍZKY POČET ŽIAKOV
Nízky počet žiakov mal za následok nedostatok ﬁnančných prostriedkov a spôsobil
schátranie budovy. Momentálne je časť školy
odstavená, pretože nevyhovuje požadovaným
kritériám školy. Predpokladané investičné
náklady na opravu školy sú vo výške 20 mil.
Zdroje k dispozícii nie sú, aj keby sa škola teoreticky zrekonštruovala, tak ﬁnančné prostriedky, ktoré škola dostáva na počet žiakov by
nedovoľovala jej ďalšiu starostlivosť o budovu
a škola by ďalej chátrala.
Toto konštatovanie je minimálne nespravodlivé. Ako už bolo spomenuté, ZŠ Plickova patrí medzi priemerne veľké školy.
Opravy škôl sa bežne ﬁnancujú zo samostatných rozpočtových balíkov. A obciam prispieva štát... V Rači rekonštrukcie a modernizácie materských a základných škôl vlani stáli
skoro 4 mil. korún. Aj väčšie školy dostávajú
na rozsiahlejšie opravy peniaze ako zvláštne dotácie. Konkrétne MŠ a ZŠ Hubeného
dostala vlani na opravu strechy 2,77 milióna
korún. ZŠ Plickova od štátu (teda nie od Rače) pred pár rokmi dostala podľa slov jej riaditeľky dotáciu 1,8 mil. korún, ktorými by sa
v roku 2003 problém zatekania dal riešiť. Peniaze boli dokonca účelovo viazané na opravu strechy. Zastupiteľstvo však rozhodlo, že
sa použijú na opravu telocvične, ktorá bola
v havarijnom stave.
(pokrač. na str. 10)
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Ako starosta svoj návrh zdôvodnil
(pokrač. zo str. 9)

O opravu strechy škola teda prišla nie
vlastnou vinou.
V správe uvedená suma 20 miliónov
(na opravu) je tiež trošku zavádzajúca a
pre hľadanie riešení je nepochopiteľné, že
materiál neuvádza jednotlivé položky, ktoré
túto sumu tvoria.
Na stabilizovanie stavu (aby zatekaním nevznikali ďalšie škody) je nevyhnutné
opraviť zatekajúcu strechu. Podľa odhadu
by sa oprava mohla vojsť do sumy 2,5 mil.
korún (verejná súťaž túto sumu môže znížiť). Za predpokladu tejto investície by
škola mohla ešte pekných pár rokov ďalej
fungovať ako doteraz. Treba upozorniť, že
odhady sa v tomto líšia. Viac-menej sa však
zhodujú v tom, že za 4 až 5 miliónov by
sa dala opraviť strecha a aj odstrániť škody, ktoré zatekanie spôsobilo, čiže škola by
mohla využívať aj priestory, ktoré sú teraz
z hygienických dôvodov nevyužívané.
Kebyže sa nájde ešte ďalších cca 15 miliónov, tak by sa dala urobiť rekonštrukcia,
po ktorej by škola vyzerala „takmer ako nová“.
Čiže by sa napr. vynovili aj okná, ktorým by
sa výmena síce zišla, ale pokojne by (aj so zateplením) mohla ešte pár rokov počkať.
Nie je tiež celkom pravdou, že v Rači
„zdroje k dispozícii nie sú“. V stále platnom
rozpočte je na opravu strechy na Plickovej
vyčlenených 1,9 mil. korún. Pred mesiacom zastupiteľstvo zrušilo rekonštrukciu
kina Nádej a rozhodlo sa pre jeho predaj.
Rača teda teraz schováva „v pančuche“ 11
miliónov korún vyčlenených na prestavbu
kina. Presunúť z nich zhruba pol milióna na
opravu školskej strechy (či aj viac na ďalšie
opravy) by zrejme neznamenalo pre rozpočet
väčší problém. Starostov úrad o tejto možnosti evidentne poslancov neinformoval.

NEVYUŽITEĽNOSŤ PRIESTOROV
... predpoklad, že škola by získala zdroje
prenájmom priestorov, ktoré nevyužíva, je
nereálny a určite nie je základným princípom
fungovania školy ako napr. ubytovacieho zariadenia pre verejnosť.
Nereálnosť predpokladu ďalších nájmov
nie je podložená údajmi. Faktom však je,
že priestory Plickovej kvôli zatekaniu musela opustiť umelecká škola, pre chýbajúce
nezatekajúce priestory sa nemohlo vyhovieť skautom, ktorí sa v škole chceli usídliť.

Faktom je aj to, že základným
princípom fungovania školy
nie je ani to, že má prinášať
zisky. Veľa obcí na Slovensku
sa rozhodlo investovať, aby ich
deti nemuseli do školy ďaleko
dochádzať a aj za cenu istej ﬁnančnej záťaže udržiavajú svoje školy, ktoré navštevuje pár
desiatok žiakov. To však nie je
problém školy na Plickovej. Tá
prevádzku dokáže vykryť bez
dlhov...

SWOT ANALÝZA
V dôvodovej správe nasleduje SWOT analýza – je to
metóda, ktorou sa prehľadne
popíše súčasný stav, aby sa ľahšie dali nájsť riešenia. Bežne
má štyri časti: silné stránky,
slabé stránky, rezervy (príležitosti) súčasného stavu a
nakoniec jeho riziká. Miestny
úrad ju trošku upravil: miesto
rezerv (príležitostí) SÚČASNÉHO stavu hodnotil „príležitosti – predpokladaný efekt pri
organizačnej zmene“. Jednoducho povedané: v analýze neskúmal, či ešte existujú nejaké
možnosti ako zlepšiť stav pri
zachovaní školy v prevádzke.
Teraz sa o natečenú vodu stará personál školy. Škody v prízmeZ pozitívnych vecí (príležitostí) ných priestoroch voda neurobila. O rok už nebude nikto, kto by
sa hľadali len tie, ktoré prinesie vylieval lavóry, či vytieral dlážky. Voda rýchlo zničí zvyšok.
zmena (zrušenie školy). MiestaFOTO: Ivan Gaža
mi dosť kŕčovito - v tejto časti sa
• kvalitnú prácu učiteľov, ktorí aj v ťažnapr. môžeme dozvedieť, že zlúčenie (zrušekých podmienkach zabezpečujú výnie) školy umožní rozvinúť spoluprácu mechovu a vzdelávanie na veľmi dobrej
dzi školami a ﬁrmami v Rači... Prečo táto
úrovni,
spolupráca nie je možná aj za existencie ZŠ
•
prepracovaný systém krúžkovej a záPlickova, analýza už nevysvetľuje...
ujmovej činnosti,
V časti venovanej rizikám sa už analýza
• výborné podmienky pre vznik športovenovala súčasnému stavu. Po lopate: hľavých tried,
dalo sa, čo zlé prinesie, ak škola ostane fungovať. (Naopak v rámci SWOT analýzy nie
• prepojenie predškolského vzdelávania
je ani zmienka o problémoch, ktoré prinesie
so ZŠ,
zrušenie školy.)
• zabezpečenú dopravu pre deti z VýAko slabé stránky školy sa uviedli v podchodného,
state tie výhrady, ktoré tvorili úvod dôvodo• vlastnú kotolňu, pre ekonomické hodvej správy.
notenie je dôležitou skutočnosťou,
Silnú stránku školy pozná miestny úrad
pretože umožňuje pohotovo reagovať
len jednu: polohu. Nedokázal vidieť ďalšie
na podmienky a šetriť energiu/peniaveci, ktoré hovoria pre školu:
ze.
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V závere dôvodová správa veľmi nejasne načrtáva niektoré problémy:
Stravovanie materských škôl Plickova a Barónka. Stravovanie zabezpečovala ZŠ Plickova.
Miestny úrad chce, aby táto povinnosť prešla na ZŠ
Hubeného. Doprava jedla však bude stáť peniaze
– koľko, to úrad v dôvodovej správe nevyčíslil.
Vykurovanie MŠ Plickova – ide o spoločný
obvod so ZŠ Plickova. Buď bude nutné platiť prevádzku kotolne len kvôli škôlke, alebo pripojiť materskú školu na verejný rozvod tepla. Obe riešenia
budú vyžadovať peniaze - koľko, to úrad v dôvodovej správe nevyčíslil.
Doprava žiakov z Východného. Zatiaľ to robil
Dopravný podnik mesta Bratislava zadarmo – aj to
len dopravu smerom do školy. Presmerovať autobus z Východného do Krasňan môže znamenať pre
DPMB väčší problém, pretože nemá k dispozícii
linku, ktorá by týmto smerom premávala. Miestny
úrad Rača nevyčíslil ﬁnančnú náročnosť zabezpečenia dopravy, keby rokovania s DPMB nedopadli
úspešne.
(kr)

PROBLÉMY, KTORÉ SA V MATERIÁLI MČ RAČA VÔBEC NEOBJAVILI
• Dôsledkom presmerovania žiakov z Plickovej na Hubeného budú triedy s vyšším
počtom žiakov.
Netreba vysvetľovať, že kvalitu vyučovania tento fakt ovplyvňuje negatívne.
• Doprava žiakov ZO školy. Je ťažko predstaviteľné nechať cestovať šesťročné dieťa
z Krasňan na Východné – hlavne pri absencii vhodných spojov.
• Vyriešenie ďalšieho využívania opravenej telocvične a jej vykurovania v zime.
Peniaze odídu spolu so žiakmi na ZŠ Hubeného, Rača bude musieť prevádzkovať
(minimálne v zime vykurovať) z vlastných zdrojov. Peňažné nároky na Raču sú neznáme.
• Ďalší osud budovy ZŠ Plickova.
Opustenú budovu je nutné konzervovať. Paradoxne to znamená nutnosť opraviť
strechu, ktorá je dôvodom na vysťahovanie školy.
Jedinou inou možnosťou je nechať budovu chátrať s tým, že k devastačnej sile pretečenej vody, ktorú už nikto nebude chytať do hrncov a vytierať z podlahy, sa pripojí
mráz. V priebehu krátkeho času sa z budovy stane ruina nebezpečná okoliu, ktorú rekonštruovať by stálo mnohonásobne viac peňazí ako teraz.
Nie je dôležité, či budova patrí magistrátu, či MČ Rača. Niekto to bude musieť zaplatiť. (Teda ten „niekto“ by to mohol zaplatiť už teraz a škola by nemusela zaniknúť...)
Starostovou povinnosťou by malo byť usilovné rokovanie s magistrátom. Ak nie, tak
ďalšia ruina môže byť pre mnohých Račanov „pomníčkom“, že Raču vedú ľudia, ktorí
pre záchranu hodnôt nedokážu veľa urobiť.
(kr)
Zastupiteľstvo MČ Rača 12. júna schválilo
„Návrh organizačnej zmeny na úseku škôl“.
Predkladateľom návrhu bol starosta Ján
Zvonár.
ZA hlasovali: Čerňan F.; Červenková E.;
Demečko P.; Dobrotková M.; Házy J.;
Ivičič R.; Jakab Š.; Janečka I.; Jóna M.;

Jurečka M.; Krampl Ľ.; Krištoﬁč M.;
Madzin J.; Máťuš M.; Mórik J.; Nedeliak L.;
Novotná A.; Pilinský P.; Polakovič J.; Radošínska J.; Rovenská M.; Sekerka C.; Švarc P.;
Vörös L.; Vraníková M.; Zvonárová K.
PROTI: ---

Komentár na záver?
Asi nie je potrebný. Skutone je
v právomoci mestskej asti, aby povedala, ktorú školu potrebuje, ktorú nie.
Poslanci sú na to, aby zvážili možnosti
a perspektívu investícií do školy. Úrad
starostu je na to, aby pre ich rozhodovanie pripravil dobré podklady.
Patrí sa sná doda, že de pred
hlasovaním zastupitestva petiný
výbor odovzdal na miestnom úrade petíciu urenú starostovi. Podpísalo ju
  obanov. (Pre porovnanie: starosta bol zvolený   hlasmi...)
Na rokovanie zastupitestva
. júna sa petícia však nedostala.
Starosta Ján Zvonár na otázku preo?
odpovedal: „Ja som o nej ni nevedel.
Zrejme ju podali do podatene a odtia
sa ešte nedostala do pošty a preto sme
o nej nemohli rokova. Urite, keby
som ju mal  hodiny pred zasadnutím,
tak ju nechám spracova, aby sme o nej
mohli rokova.“ Peiatka hovorí jasne
. jún...
Starosta . júna povedal: „Je už
urobené rozhodnutie, hlasovanie bolo
jednoznané, tá petícia urite nemôže
zmeni hlasovanie, ale je petiný zákon, do  dní sa musíme zaobera takouto petíciou. tým, že tá petícia bola
odovzdaná zrejme iba dnes poobede na
miestny úrad, musí sa spracova a prerokova v zastupitestve a nemôžem
stopercentne poveda, ale predpokladám, že nezmení ni na rozhodnutí.“
Mal pravdu. . júla zastupitestvo petíciu len vzalo na vedomie,
osud Plickovej nezmenilo. Poslanec J.
Bratina v diskusii o petícií povedal,
že ho mrzí, ako o ZŠ Plickova zastupitestvo rozhodlo. Starosta ho za to
nervózne pokarhal. Na otázky, ktoré dostal (napr. i úrad pošle petíciu
na ministerstvo), však neodpovedal.
Peter Kunder
Videozáznam Bratinovho prejavu a
odpove starostu prinesieme na webe:
www.fair-play.sk/vraci
ZDRŽALI SA: Andráš M.; Bratina J.
NEHLASOVAL: --NEPRÍTOMNÍ: Brychta E.; Krajčovičová H.; Krekovič T.; Rafaj R.; Žitný R.
Hrubým písmom sme zvýraznili poslancov,
ktorí boli zvolení voličmi Rendezu.
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Načo je...

Rada miestneho zastupiteľstva
Okrem všeobecne známych orgánov samosprávy – starostu a miestneho parlamentu sa mimo zrakov verejnosti rozhoduje aj
na iných fórach. Jedným z najvýznamnejších
je zákonom umožnený, ale nepovinný orgán
- obecná rada. V Rači má Rada MZ 11 členov. Jej tajomníkom je Martin Jóna. Schádza sa podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a
riadi starosta.
Členovia Rady za koalíciu SMER-SD,
ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ: Eva Červenková,
Rudolf Ivičič, Martin Jóna, Ľubomír
Krampl, RSDr. Ladislav Nedeliak, Mgr.
Peter Pilinský, MUDr. Jana Radošinská,
Mgr. Rafael Rafaj, Cyril Sekerka, PhDr.
Katarína Zvonárová, za SDKÚ-DS: Ing.
Roman Žitný.
Odborník na samosprávu Jaroslav Pilát
odpovedal na otázky o jej význame.
Načo je Rada miestneho zastupiteľstva?
J. P. : Najhlavnejšou a najdôležitejšou
úlohou obecnej rady je prerokovávanie materiálov, ktoré budú predmetom rokovania
zastupiteľstva. Ide totiž o orgán zastupiteľstva, nie orgán obce, čo treba osobitne
zdôrazniť. Vo vzťahu k zastupiteľstvu je
iniciatívnym, kontrolným a na rozdiel od
iného typu orgánu zastupiteľstva - komisie,
aj výkonným orgánom.
Rada je zložená len z poslancov zastupiteľstva a zastupieľstvo samotné jej môže
uložiť úlohy. Okrem zastupiteľstva sa na ňu
môže obracať aj starosta, keďže rada je voči
nemu poradným orgánom. Ako poradný orgán neprijíma žiadne rozhodnutia, respektíve nevykonáva žiadnu konkrétnu agendu,
ktorej výsledkom by boli právne akty alebo
rozhodnutia. Jej uznesenia majú len odporúčací charakter. Ako výkonný orgán však
môže, pokiaľ tak zastupiteľstvo rozhodne,
vykonávať určité konkrétne činnosti.
Z praxe by asi stálo za zmienku, že je
možné využiť člena rady ako ďalšieho zástupcu starostu (primátora). Keďže zákon
o obecnom zriadení pozná len jedného zástupcu starostu, zastupiteľstvá často protiprávne volili ešte ďalšieho (ďalších), čo malo
potom svoje následky v podobe „problémov”
zo strany prokuratúry, ktorá takéto rozhodnutia napádala. Ak je však člen rady zastupiteľstvom poverený výkonom niektorých
činností, môže de facto konať ako kvázi zástupca starostu (aj keď ním de iure nie je).

Aký je význam rady v porovnaní s inými orgánmi?
J. P. : Jej význam určuje
najmä zastupiteľstvo tým,
aké úlohy jej zverí. Keďže je
zložená z poslancov, prerokuváva najmä materiály, ktoré majú byť zaradené na rokovanie zastupiteľstva, aby sa
na tomto rokovaní poslanci
neoboznamovali s materiálmi úplne prvýkrát. V tomto
zmysle však uznesenia rady
takisto nemajú rozhodovací,
ale len odporúčací charakter,
rozhoduje zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo môže radu ako
svoj orgán poveriť aj inými
úlohami, vypracúvam rôznych materiálov, prípadne aj
v spolupráci s inými orgánmi
zastupiteľstva (komisiami) a
pod. Zákon presne neurčuje
jej úlohy a je na konkrétmom
zastupiteľstve
konkrétnej
obce, aký orgán si zo svojej
rady vystavia.
Mala by sa pri nomináciách
do Rady uplatňovať politická kultúra v zmysle dostatočného zastúpenia napríklad pre opozíciu?

Tajomníkom Rady MZ v Rači je Martin Jóna. Zasadnutie zastu-

J. P. : Rada nie je (okrem piteľstva, na ktorom chýbal starosta Ján Zvonár aj vicestarosta
FOTO: Peter Kunder
Bratislavy, Košíc a ich mest- Rafael Rafaj, viedol miesto nich práve on.
ských častí) povinným orgánom. Zastupiteľstvo ju zriadiť môže, ale neNAČO JE ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY?
musí. Samozrejme, najmä vo väčších sídlach
Mestská časť Rača nemá Územný
má rada svoj význam. Je, na rozdiel od koplán zóny. Územný plán zóny je plán,
misií, zložená len z poslancov zastupiteľstva,
ktorý stanovuje pravidlá zástavby v riepričom počet členov rady nemôže byť vyšší
šenom území do tej miery, že predpisuje
ako jedna tretina počtu poslancov zastupiuličnú čiaru, výšku stavby, jej objem, sateľstva. Zákon hovorí, že v zložení obecnej
mozrejme funkciu a aj percentá plochy
rady sa prihliada na zastúpenie politických
zastavanej a zelene.
strán v obecnom zastupiteľstve, ale už z tejto
Hlavný architekt mesta Štefan
dikcie je jasné, že ide o vágne, k ničomu neŠlachta
varuje pred jeho absenciou:
zaväzujúce ustanovenie. Je teda na samotnej
„Ak ho mestská časť nemá, riadi sa
politickej kultúre a vyspelosti zastupiteľstva
iba Územným plánom mesta, ktorý sta(jeho členov), aké zloženie bude rada nakonovuje funkčné využitie územia, ale nič
niec mať. Stáva sa, že si z nej urobí zastupiviac. To dáva stavebníkom veľmi voľné
teľstvo ďalší nástroj v boji proti starostovi,
ruky, a keď im úradníci ešte vychádzaak je tento inej politickej príslušnosti. Vtedy
jú (spravidla veľmi ochotne) v ústrety,
sa ani nedá očakávať, že bude rada plniť úlo(ld)
môžu stavať, čo chcú.“
hu poradného orgánu starostu.
(zw)
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Úvaha o rozpočte

Kde by ste ubrali
a kde naopak pridali?
Pri štúdiu dokumentov je zaťažko sa ubrániť myšlienke, že rozpočet Rače, ktorý schválilo bývalé zastupiteľstvo, sa stal iba akýmsi
rámcovým dokumentom. Je prirodzené, že pri zmene richtárov
novému starostovi málokedy vyhovuje rozpočet, ktorý mu vypracoval a zanechal jeho predchodca. Koniec-koncov nový starosta
vyhral s iným volebným programom a iste by bolo neprirodzené,
keby ho musel upravovať podľa predstáv svojho predchodcu.
Samozrejme, že to nemusí. Je bežné, keď novozvolený starosta
navrhne zmeny v rozpočte a po odsúhlasení zastupiteľstvom už
ide podľa „svojho“. V Rači akoby svet fungoval inak. Miestny úrad
akoby si rozpočet príliš nevšímal. Míňanie peňazí pripomína postoj „však to kúp (či predaj), potom, keď začneme tušiť, čo vlastne
niekedy v budúcnosti chceme robiť, to nejako zalátame“.
Kvôli okolnostiam, za ktoré miestny úrad a starosta naozaj nemôžu, na júnovom zastupiteľstve vznikla potreba zakomponovať
do rozpočtu väčšie platby a nájsť pre nich krytie. Iste to bola vhodná príležitosť na to, aby rozpočet prešiel širšími zmenami, ktoré by
z neho urobili „rozpočet nového vedenia Rače“. Nezakomponovali
sa však ani známe (doteraz nerozpočtované) výdavky a ani sa neurčilo využitie „úspor“ (zrušená rekonštrukcia kina Nádej, či ZŠ Plickova). Výsledkom je, že rozpočet naďalej funguje ako dokument,
ktorý akoby miestny úrad k ničomu nezaväzoval. Zvlášť zreteľným
sa to stalo pri bilancii výdavkov prvého štvrťroka 2007.
Príklady: Dve nové kancelárie na Plickovej stáli 126-tisíc korún, ktoré v rozpočte nemajú žiadne krytie. Ani zmenený rozpočet
s tou položkou (naďalej) neráta.
Takmer najvyššie percentuálne prekročenie rozpočtu sa „podarilo“ v položke „sekretariát starostu“. Za tri mesiace sa minuli peniaze na celý rok a ešte nejakých 40 % navrch. Starosta nezreálnil túto
položku, aby po odsúhlasení už novú sumu bral ako záväznú...
Miestna časť Rača sa stala jediným vlastníkom spoločnosti,
ktorá má licenciu na vysielanie TV Rača. Tá za štvrťrok minula
tretinu svojho rozpočtu. Čo za tie peniaze dokázala vyprodukovať,
môže vidieť každý Račan.
Teraz podľa vicestarostu má vysielať 18 hodín denne a to aj
spravodajstvo, publicistiku a podľa starostu dokonca živé vstupy!
Živé vstupy sú ﬁnančne náročné aj pre STV... Je vysoko pravdepodobné, že takú prevratnú zmenu TV Rača neurobí za tie isté
(resp. menšie) peniaze, aké mala doteraz. Pred poslancov však nik
nepredstúpil s predstavou nového fungovania (a nových výdavkov)
televízie. Komunálna ﬁrma sa naviac ťažšie kontroluje. Aké jednoduché je takú ﬁrmu zadĺžiť, ukázal Račanom Bytofond, za ktorý
dlžné milióny Rača stále spláca.
Budeme TV Rača držať prsty a tíško dúfať, že keď zvýši divácku
atraktivitu, tak nebude mať problémy získať lukratívny balík reklamy. Problém je však v tom, že najprv musí nechať inú ﬁrmu vyprodukovať program (a de facto zadĺžiť sa alebo zaplatiť z rozpočtu).
Koreňom úrazu je však nekoncepčnosť. Miestny úrad NAJPRV ohlásil, čo sa bude robiť, POTOM sa uvidí, ako to bude
s peniazmi...
Ak to nevyjde, tak sa zasa bude čosi rušiť, aby sa našli peniaze?
Príde na rušinie zelene, lavičiek, či MŠ na Cyprichovej?
(kr)

VÝBER Z VÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK ROZPOČTU MČ 2007
(kompletný rozpočet nájdete na www.fair-play.sk/vraci)
Vyčlenená
suma (v Sk)

Účel použitia ﬁnancií
Reprezentačné - kancelária starostu
Reprezentačné - kancelária prednostky
Reprezentačné - kancelária vicestarostu

60 000
12 000
3 000

Výdavky na sekretariát starostu
(k 31.3. 2007 minutých 99-tisíc korún)

70 000

Štandardná údržba výpočtovej techniky

371 000

OVS-I - servis kopíriek

130 000

Strategický plán rozvoja MČ Rača

200 000

Račiansky výber
(2 položky - 250 + 10-tisíc)

250 000
10 000

TV Rača (3 položky 550 + 25 + 25-tisíc)
TV Rača - reportáž z hodov
TV Rača - reportáž z vinobrania
(k 31. 3. 2007 minutých už 200 tisíc korún)

550 000
25 000
25 000

Odmeny/mzdy - starosta, vicestarosta
Rozvoj vinárstva, vinohradníctva
- publikácia

1 785 000
150 000
50 000

Bezbariérový prístup do MÚ

1 300 000

Stavebný úrad - služby (vrátane právnika)
Výroba informačných tabulí
Oprava informačných tabulí

190 000
30 000
15 000

Bežné opravy a údržba komunikácií
Dopravné značenie
Údržba komunikácií - krajnice, vpuste
Čistenie rigolov

1 000 000
50 000
70 000
100 000

Detské ihriská - výmena piesku
Detské ihriská - údržba zariadení
Detské ihriská - údržba oplotení

320 000
200 000
100 000

Parkové lavičky
Opravy parkových lavičiek

40 000
100 000

Odpadkové koše
Oprava odpadkových košov

40 000
30 000

Odd. údržby zelene
Likvidácia nepovolených skládok
Problematika psov

600 000
200 000
300 000

Nákup výpočtovej techniky - PC, tlačiarne

571 000

Kamerový systém pre MÚ

100 000

Nákup nábytku

150 000

Územný plán zóny Rinzle
Územný plán zóny - zastavaného územia a
zahradkárskej oblasti MČ BA-Rača

700 000
500 000

Rekonštrukcia kina Nádej - p. dokumentácia
Rekonštrukcia kina Nádej (zrušená)

10 000
11 000 000

Rek. - 2 nové kancelárie na Plickovej ul.
(preinvestovaných 126-tisíc korún)
P. dokumentácia pre rekonštrukcie ZŠ a MŠ

0
200 000

Strecha MŠ a ZŠ Plickova (zrušená)

1 900 000

Strecha a okná MŠ, Cyprichova ul.

1 900 000
ZDROJ: MÚ MČ Bratislava-Rača
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Poslanci

Roman Žitný - stavebný podnikateľ
Hoci Roman Žitný neuspel vo voľbách
ako kandidát na starostu, ako opozičný poslanec získal významné pozície. Pri rozdeľovaní funkcií členom miestneho zastupiteľstva
sa mu ich ušlo až päť.
Okrem toho, že je členom Rady Miestneho zastupiteľstva, zotrval aj v Komisii
územného rozvoja a výstavby, kde pôsobil aj
predošlé volebné obdobie.
Už vtedy aktívne podnikal. Jeho ﬁrma LARO INVEST s. r. o. (pôsobí v nej
s ďalším spoločníkom) sa orientuje práve
na stavebníctvo, architektúru a obchodovanie s nehnuteľnosťami. Okrem toho uvádza
v predmete činnosti aj reklamné a propagačné služby, prenájom motorových vozidiel
a strojov, či usporadúvanie školení a seminárov.

EXISTUJE PRIESTOR
NA KONFLIKT ZÁUJMOV?
• Komisia územného rozvoja a výstav•

•
Roman Žitný, poslanec za SDKÚ-DS

FOTO: Peter Kunder

Kde všade nás čítate?
Karpatské námestie 7 - 29 (365 ks); Tbiliská 1 - 29 (190 ks); Závadská1, 3, 5, 7 (50 ks);
Závadská 2 - 16 (132 ks); Závadská 18, 20, 22 (3 x 72 ks); Kadnárova 15, 17, 19 (3 x 12
ks); Kadnárova 57 (14 ks); Kadnárova 104, 106, 108 (3 x 53 ks); Dopravná 2 - 10 (108 ks);
Na pasekách 8 - 22 (180 ks); Jurkovičova 1, 3 (2 x 52 ks); Jozefa Hagaru 1, 3, 5 (3 x 34 ks);
Jozefa Hagaru 11, 13, 15 (3 x 28 ks); Žarnovická 1, 3, 5 (216 ks); Cígeľská 2 - 18 (136 ks);
Gelnická 2 - 30 (200 ks); Mudrochova 1 - 15 (167 ks); Jurkovičova 1, 3 (104 ks); Novohorská 2 - 42 (306 ks); Sadmelijská 1, 3, 5 (len časť) (100 ks)
Spolu sme v Rači rozniesli 2 969 kusov predchádzajúceho Fair-play v Rači plus vyše
25 kusov sme doručili na zvláštne adresy.

•

•
•

by by mohla pripraviť návrhy tak, aby
boli výhodné pre firmu poslanca,
poslanec môže využiť v prospech
svojej firmy nadštandardné informácie o pripravovaných výstavbách,
rekonštrukciách, predajoch, prenájmoch, verejných súťažiach,
poslanec sa môže podieľať na príprave podmienok vo verejných súťažiach s účasťou jeho firmy a prispieť
k tomu, aby boli podmienky súťaží
vhodné pre jeho firmu,
poslancova firma by mohla získať
lacnú inzerciu v TV Rača, Roman
Žitný je totiž členom programovej
rady televízie,
televízia by mohla dať firme priestor
aj vo forme skrytej reklamy,
firma by sa tiež mohla pokúsiť inak
participovať na chode televízie,
napr. vo výrobe reklamy pre iné spoločnosti.

www.fair-play.sk/vraci

Rôzne

Potrebujeme prostriedky,
aby sme mohli
robiť svoju prácu.

FOTO: Jana McDonnell
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Podporte nás tak,
že podporíte
seba...

Inzerujte
u nás !!!
Podmienky inzercie
nájdete na:
Starnutie populácie v Rači môže zvrátiť investičná výstavba. Je však Rača
na deti pripravená?

Ak žijete v Rai a spolu s inými organizujete zaujímavé
obianske aktivity alebo hadáte podporu pre obianske,
i komunitné záujmy, dajte o sebe vedie. Radi uverejníme
krátky text o vás v novinách a vyhradíme väší priestor
vo webovom vydaní mesaníka.

www.fair-play.sk/vraci
Číslo účtu: 2624 762 547 / 1100

Ráik – svet nielen pre tých najmladších
Do redakcie sme dostali pozitívne ladený článok troch mamičiek, ktoré zrejme tvoria dušu materského centra Ráčik na Kadnárovej 20. Pre nedostatok priestoru uverejňujeme základné informácie
o centre doplnené citáciami autoriek článku. Celý článok nájdete
na adrese www.fair-play.sk/vraci.
Keď už je reč o webových stránkach, treba povedať, že tá, ktorú
prevádzkuje Ráčik (www.racik.sk), je výbornou vstupnou bránou
pre všetkých, ktorí o centre ešte nevedia. Momentálne síce oznamuje, že cez letné prázdniny zatvára svoje priestory, od septembra však
sľubuje obnovenie činnosti. Ak nadviaže na doterajšie aktivity, deti
a rodičia sa môžu tešiť na tanečné škôlky, kurzy zdravého hrania,
angličtinu, či herne. O program (a prevádzku) sa stará 12 mamičiek,
ktoré si angažovanie nevedia vynachváliť a práce majú podľa vlastných slov zrejme nad hlavu: „Treba zháňať peniažky, písať projekty,
komunikovať s Miestnym úradom v Rači, doviezť hasiace prístroje.
Jedna robí účtovníctvo, ďalšia zabezpečuje program, iná pripravuje
webstránku. Veru, Ráčik je vlastne ako malá ﬁrma s rodinnou atmosférou.“

Okrem programu pre deti má Ráčik aj iné aktivity. V ostatnom
roku bol napríklad spoluorganizátorom konferencie o výchove detí
a mnohé dobrovoľníčky centra počas nej ubytovali u seba kolegyne
z Guatemaly.
Podľa slov Zuzany Turóciovej, Eleny Socháňovej a Sone Holíkovej plní centrum naozaj komplexné úlohy, poskytuje zázemie,
povzbudzuje rodičov na materskej dovolenke k sebarealizácii, spája
komunitu a vytvára priestor pre vzájomnú pomoc.
Elena Turóciová: „Ráčik mi dal priestor opäť tvoriť, realizovať
svoje nápady, vzdelávať sa. Svoju materskú dovolenku som si začala
užívať plnými dúškami. No a vyznanie Sone Holíkovej môže byť
vhodnou bodkou za predstavením jednej užitočnej občianskej aktivity, ktorá životu svojich členov dodáva ďalší rozmer: „Je príjemné,
keď sa mi večer zjaví v mobile SMS – IDEME ZAJTRA PLÁVAŤ, MÁM
VOĽNÉ MIESTO V AUTE. IDETE? Á propó ....mám už aj druhé dieťa...
ročného syna a dlho mi nie je. A domácnosť sa stále nezrútila. Dokonca ani môj manžel.“

16

Rôzne

Stretneme sa na festivale Pohoda?
Aliancia Fair-play sa chystá na hudobný festival Pohoda v Trenčíne. Ak si prídete vypočuť príjemnú hudbu, zastavte sa na kus reči
pri našom stánku. Budeme v „diskusnom sektore“ (blízko stanu Človeka

v ohrození), kde budeme vysvetľovať, čo robíme a prečo to robíme, čo
zasa nerobíme a prečo to nerobíme. Veľmi radi si vypočujeme, čo si
myslíte o našej práci vy. Váš názor nás zaujíma.
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www.fair-play.sk/vraci
V krátkom ase sa na stránke objavia veci, ktoré by
(poda nás) mali by na webe Rae (ale nie sú). Teda dôvodové strávy (analýzy) o kine Nádej a ZŠ Plickova, aby ste si

mohli vytvori názor z neskrátených verzií.
Na stránke pribudnú aj tabuky. Budeme sledova úas
poslancov na zasadnutiach a tiež zaznamenáme významné
hlasovania, aby Raania sami vedeli posúdi, i ich poslanci
zastupujú tak, ako subovali. A objavíte aj nové ankety...

Hlasujte v anketách na www.fair-play.sk/vraci
Dajte v ankete hlas najlepšiemu riešeniu problému ihrísk.
Zatiaľ 68 hlasov: Nové ihrisko by budovalo len 26 % hlasujúcich.
Vydávanie novín je podporené z grantov od:
Open Society Institute,
Nadácie Ekopolis a Centra pre Filantropiu, n. o.
ako aj priamo z CEE Trustu, oba v rámci programu
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

Fair-play v Rači - nezávislý občiansky mesačník. Verzia pre web. Nepredajné
Vydavateľ: Aliancia Fair-play, o. z., Páričkova 18, 821 08 Bratislava.
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vydavateľa. Zadané do tlače: 15. 7. 2007; ďalšia uzávierka: 6. 8. 2007

Tlač
a podpora:
Vox & Vopravil,
Ladomerská
Vieska 145

