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Pozorný čitateľ občasníka račan.sk výber si iste všimne, že v tomto čísle na rozdiel od predošlých je jediný komunálno-politický článok – text starostu Michala
Drotována Prečo je škola Plickova veľmi
dôležitá?. Nie je to náhoda. Zaradili sme ho do čísla, lebo
postoj k rekonštrukcii bývalej
školy, dnes schátranej budovy
na Plickovej, rozdelil poslancov
MiZ na dva súperiace tábory.
A predznamenáva ďalší vývoj
v Rači. Tábor okolo vicestarostky
sa sústredil na podporu rekonštrukcie, tábor odporcov na spochybnenie
zmluvy so školou FELIX a investorom.
Zákopový boj prebiehal niekoľko mesiacov. Prvá bitka skončila nedávno tesnou
výhrou odporcov. Viaceré ich výhrady
voči zmluve pôsobili politikársky účelovo, iné mali racionálne jadro. Napokon sa
vykľulo šidlo z vreca. Politicky nezainteresovaní pozorovatelia nadobudli dojem,
že časti poslancov ide viac o budúcu moc
v Rači než o školu a verejný záujem. Dá sa
to pochopiť. Úradujúci starosta vo voľbách
2018 vypálil rybník PRAVÝM RAČANOM a po voľbách nenaplnil ne/oprávnené vicestarostovské ambície dvoch-troch
z nich. A to sa neodpúšťa. Predkolom boja
o Plickovu bol pred rokom spor o ÚP-Z
Krasňany. Výsledok? Bojovníci o moc

v ňom mestskej časti prehajdákali 30 tisíc
€ a spolu s peniazmi aj základný zmysel
zonálky – ochranu Krasňan pred developerskými nájazdníkmi. Obe zápolenia
majú popri politikárčení aj ďalšieho spoločného menovateľa. Obmedzenú schopnosť vicestarostky dotiahnuť kontroverzné
projekty v MiZ do úspešného
konca. Osobitne v očiach obyvateľov centrálnej Rače. Načo
je starostovi a Rači vicestarostka na plný úväzok, keď nedokáže argumentami položiť
na lopatky námietky svojich
a starostových neprajníkov?
Po neúspešnom obsadení postu prednostky stále väčší otáznik visí aj
nad výberom vicestarostky. Ukazuje sa, že
mať oporu v progresívnom vedení mesta
je málo, keď chýba hlbšia znalosť miestnych pomerov a talent získavať odporcov
na svoju stranu. Ešte jedna-dve takéto Biele hory a Michal Drotován môže mať pri
obhajobe mandátu starostu a župného poslanca v supervolebnom roku 2022 vážny
problém. Bývalý starosta, neúspešná uchádzačka o post starostky a ďalší súperi si nič
lepšie ako takýto vývoj želať nemôžu. No
nespoliehajú sa naň. Trpezlivo a sústavne
hádžu polená pod nohy starostu a jeho
vice. Vo vrzgote starých kostí cítim, že voľby o necelé tri roky môžu byť o kus väčšia
kucapaca než boli tie posledné.
Miro Ščibrany, OZ račan.sk
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Vážení čitatelia a priatelia Rače,
predkladáme Vám ďalší výber článkov z občianskeho portálu račan.sk.
Hlavnou témou čísla sú historické výročia v roku 2020, informácia o činnosti
RMS a rozhovory s dvomi kandidátmi
do NR SR – jedným z Rače, druhým
z Vajnôr.
Na www.racan.sk nájdete oveľa viac,
stačí kliknúť. Prajeme príjemné čítanie
Ján Drotován a Miro Ščibrany
redaktori

OZNAM

pre vlastníkov urbárskeho lesa
VZ Urbár Rača, pozem. spol.
sa uskutoční v máji 2020.
Pozvánky dostanete
na sprístupnené adresy.

Viac článkov
a informácií
nájdete na
www.racan.sk
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MAREK KRAJČÍ: Štát musí postaviť
zdravie ľudí do prvej línie svojho záujmu
MAREK KRAJČÍ má 45 rokov, býva v Rači a s manželkou Kamilou má 5 detí.
Rodina je pre neho darom od Boha, za ktorý je nesmierne vďačný. Povolaním
je lekár, detský kardiológ. Dvadsaťdva rokov pracuje a vedecky pôsobí v Detskom kardiocentre SR, jedinom špecializovanom centrom pre liečbu detských
vrodených a získaných ochorení srdca. Je autorom a spoluautorom odborných
publikácií, kazuistík a prednášok. Aktívne pomáha Nadácii Detského kardiocentra. Angažuje sa v pomoci núdznym deťom v rómskych komunitách na Slovensku a ako člen správnej rady Nadácie dobrá budúcnosť a nádej aj v Ugande
a Mjanmarsku. Je zakladateľom a predsedom platformy Kresťania v meste, ktorá
v Bratislave prepája viac ako 30 spoločenstiev, kresťanských komunít a rôzne mimovládne organizácie. Práca, ktorú cez platformu rozvinul, sa stala základom
pre mnohé podujatia, benefičné koncerty, verejno-prospešné a charitatívne akcie s dosahom na celú spoločnosť. Asi najznámejšími sa stali aktivity pre ľudí bez
domova a festival Milujem svoje mesto, kedy stovky dobrovoľníkov pomáhajú
núdznym, školám, škôlkam, domovom dôchodcov, sociálnym inštitúciám – čistia parky, lesy, námestia, maľujú zábradlia, lavičky, či ihriská.
Práca Mareka Krajčího bola ocenená najvyšším samosprávnym vyznamenaním – Cenou primátora hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 Za nezištnú
a účinnú pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za hranicami mesta. V roku 2016 získal na kandidátke
OĽANO takmer 32 000 preferenčných hlasov. Stal sa poslancom NR SR, podpredsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňovým ministrom zdravotníctva OĽANO. Získal si odborný rešpekt a bol hlavným opozičným oponentom
ministrov zdravotníctva SR.
Občiansky portál račan.sk požiadal
Mareka Krajčího o rozhovor.
• Čo ťa priviedlo do politiky?
Nemal som ambíciu vstúpiť do politiky, avšak aktívne som podporoval
každú snahu slušných ľudí angažovať sa
v politike. Túžil som, aby čestní politici
boli predĺženou rukou odborníkov, zastupujúcich jednotlivé sféry spoločnosti a pomáhali im rozvíjať našu krásnu
krajinu. Asi aj vďaka tomuto nastaveniu
som dostal ponuku kandidovať na kandi-

dátke OĽANO. Najskôr som dosť váhal,
no presvedčili ma povzbudenia od ľudí
okolo mňa. Do politiky som vstúpil s nádejou, že sa nám podarí prinavrátiť politike jej skutočné poslanie. Slovensko
patrí ľuďom, ktorí tu žijú. Túžim, aby rodiny, starí, chorí a núdzni nemuseli stáť
na vedľajšej koľaji. Lebo vyspelosť každej
spoločnosti sa meria práve podľa toho,
ako sa dokáže postarať o týchto ľudí.
Od začiatku som mal ambíciu venovať sa prioritne zdravotníctvu. Záležalo mi na tom, aby sme mali kvalitné

zdravotníctvo, aby peniaze, ktoré idú
do zdravotníctva, boli efektívne použité
na zdravotnú starostlivosť a nestrácali sa
vo vreckách tých, ktorí sa chcú na zdravotníctve priživiť. Zdravie a vzťahy sú to
najcennejšie, čo ako ľudia máme. Zdravie
nebudeme nikdy vedieť označiť cenovkou. Je hodnotou, ktorú si musíme vážiť
a chrániť, pretože je jedným zo základných atribútov spokojnosti človeka. Ak
chce štát mať spokojných občanov, musí
postaviť ich zdravie do prvej línie svojho
záujmu a zdravotnú starostlivosť ako prioritnú sociálnu službu.
• Lanárili ťa aj do iných politických
strán? Prečo si sa rozhodol pre OĽANO a Igora Matoviča?
Pri vstupe do politiky som nemal iné
ponuky. Neskôr, ako rástla moja politická hodnota, samozrejme prišli. Nie
som prelietavý vták, som konzervatívec.
Na odchod by som musel mať naozaj
pádne argumenty. Tak ako každý z nás,
má aj Igor Matovič svoje muchy. Zostáva
však pre mňa autentický bojovník proti
skorumpovanému a prehnitému systému
a má dobré srdce. Vyhovuje mi jeho sociálne cítenie. Zároveň by som nemal asi
v žiadnej politickej strane takú slobodu
byť sám sebou, nestraníkom a riešiť naozaj len problémy ľudí, bez politického
diktátu nad sebou. Na druhej strane je
mojou skúsenosťou, že v poslaneckom
klube OĽANO sme si vždy vedeli veci vydiskutovať a v zásadných veciach zodpovedne spoločne hlasovať.
• Čo sa ti počas štvorročnej práce poslanca NR SR podarilo presadiť? Čo
nie a prečo?
Poslanecký klub OĽANO je už štandardne najaktívnejší. Ja som za toto volebné obdobie v Národnej rade predložil 167
zákonov. Samozrejme, opozícii zákony
neprechádzajú, avšak mnohé z nich boli
následne prebraté koaličnými poslancami
a schválené. Darilo sa mi na legislatívu
vplývať aj odborným pripomienkovaním
vládnych návrhov zákonov. Najznámejší
je asi môj návrh zaviesť v rámci stratifikácie nemocníc pre pacientov maximálne čakacie lehoty na plánované výkony
v nemocniciach. Úspešne som sa zasadil
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aj za zníženie cien liekov pre ťažko chorých pacientov. Poukázal som na viaceré
zdravotnícke kauzy, napr. na tunelovanie
zdrojov Všeobecnej zdravotnej poisťovne
pri nezmyselnej digitalizácii dokumentov
cez externú firmu za milióny eur. Po medializácii kauzy VšZP spoluprácu s externou firmou ukončila. Taktiež sme odhalili
enormne predražený „vianočný“ tender
Nitrianskej nemocnice na nákup komplexného informačného systému za 5
miliónov eur. Po našej medializácii vedenie nemocnice tender zrušilo. Ďalej som
upozornil na netransparentný a protizákonný tender na záchranky za 800 mil.
eur a vytrvalým naliehaním na premiéra
dosiahol odvolanie predsedu Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Vďaka mojej priamej legislatívnej iniciatíve sa do zoznamu zakázaných látok
zaradili aj dve nebezpečné, lacné a veľmi
účinné syntetické drogy, na následky ktorých už v Európe zomreli desiatky ľudí.
Z mimo zdravotníckych tém som napríklad inicioval zmenu zákona, ktorý znížil
plytvanie potravinami a umožnil charitatívnym organizáciám ich efektívnu distribúciu núdznym ľuďom.
• Ako hodnotíš úroveň nášho zdravotníctva?
Trápi ma zlý stav nášho zdravotníctva, hoci v ňom pracuje veľké množstvo
poctivých a profesijne zdatných ľudí.
Od Zajacovej reformy, aj vďaka vládam,
ktoré sme tu posledných 12 rokov mali,
sa úroveň slovenského zdravotníctva
v porovnaní s priemerom krajín V4
takmer vo všetkých ukazovateľoch zhoršuje. Máme zle nastavený systém. Trh nič
nevyriešil, skôr iba rozbil relatívne slušne
organizované socialistické zdravotníctvo.
Žiaľ, na Slovensku sa bez korupcie veľmi
podnikať nedá, absentujú jasné a transpa-
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rentné pravidlá. Zdravotnícky trh je
zmonopolizovaný, oligarchovia napojení
na politikov si dohodli v zdravotníctve
z našich zdravotných odvodov výnosný
biznis a štátne nemocnice generujú ročne
100 miliónový dlh. Samozrejme, že takýto neefektívny systém sa musel odzrkadliť
na zdravotnom stave občanov Slovenska.
V Európe majú Slováci jedno z najkratších dožití v plnom zdraví, len 56 rokov
a zo všetkých Európanov sú najviac chorí v dôchodkovom veku. Na Slovensku
v porovnaní s Českou republikou zomrie
o 2 200 ľudí viac na ochorenia, ktoré by
sa dali vyliečiť. Každé druhé onkologické ochorenie sa končí smrťou pacienta,
pričom v krajinách na západ od nás je až
70% onkologicky chorých ľudí úspešne
liečených. Prial by som si, aby peniaze,
ktoré idú do zdravotníctva, boli efektívne
použité na kvalitnú zdravotnú starostlivosť
a nestrácali sa vo vreckách tých, ktorí sa
na zdravotníctve priživujú. OECD konštatuje, že keby sme financie v zdravotníctve
dokázali správne využiť, každý z nás by sa
v priemere dožil až o 6,5 roka viac.
• V OĽANO si sa stal tieňovým ministrom zdravotníctva. Čo navrhuješ
zmeniť, aby sa tento trend podarilo
zvrátiť?
Zdravotníctvu žiaľ nepomôžu parametrické zmeny, musíme v ňom zaviesť
poriadok, presadiť systémové zmeny
a implementovať zásadné reformy. A to sa
nebude dať, ak sa zdravotníctvo nestane
premiérskou témou a štát nepostaví zdravie ľudí do prvej línie svojho záujmu. Pracovať bude treba hneď, takmer na všetkých frontoch. V hnutí OĽANO som
pripravil reformu, ktorá prinesie riadenú
zdravotnú starostlivosť o pacienta. Ten
má mať nárok byť ošetrený do určitého
času a objednaný na vyšetrenie na presný
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termín, prechádzať cez vyšetrenia hladko, bez hľadania nemocnice alebo lekára.
Plánujeme zlepšiť postavenie zdravotníkov, pustiť sa do budovania novej infraštruktúry a zreformovať ambulantnú
sféru. Náš zámer počíta aj s vytvorením
zdravotno-sociálnej platformy, ktorá
má byť základom reformy starostlivosti
o dlhodobo chorých pacientov. Štát musí
nastaviť podnikateľom v zdravotníctve
jasné pravidlá, no zároveň musí aj sám
prevziať opraty zodpovednosti do vlastných rúk a súkromníkom vytvoriť zdravú
konkurenciu. Máme zúfalo zdevastovaný
systém, investičný dlh zdravotníckych zariadení dosahuje viac ako 1 miliardu eur.
Musíme strategicky plánovať investície,
začať stavať nové nemocnice. Zriadime
štátny investičný fond, navrhneme predvídateľné a stabilné financovanie zdravotníctva, ktoré naviažeme na náš hrubý
domáci produkt (HDP) a koncepciu
ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá
bude odrážať potreby Slovenska do roku
2030. Súčasné nemocnice už nespĺňajú
moderné štandardy. Nové zvýšia komfort
pacienta a uľahčia prácu zdravotníkom,
budú motivovať lekárov a sestry, aby
u nás chceli študovať a zamestnať sa. Univerzitná nemocnica v Bratislave je v katastrofálnom stave, neustále sa enormne
zadlžuje. Nevyhnutnosťou je konečne
na Rázsochách postaviť v Bratislave modernú koncovú univerzitnú nemocnicu.
Mám pripravený tím ľudí, s ktorými si
ju trúfam postaviť do 5 rokov. Ináč nám
systém za pár rokov skolabuje a kvalitnú
zdravotnú starostlivosť si budú môcť dovoliť iba bohatí.
• Ďakujeme za rozhovor.
Miro Ščibrany a Ján Drotován
račan.sk výber
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Kúpna sila peňazí v bankách klesá
Na zvyšovanie cien
potravinárskych výrobkov a nápojov pred
Vianočnými sviatkami
sme si už zvykli, ako
napokon aj na zvyšovanie všetkých druhov energii na začiatku kalendárneho roka. Čo však väčšinu
z nás prekvapilo je zvyšovanie bankových
poplatkov a tiež pokles úrokov na bežných ako aj na sporiacich účtov, o čom
nás komerčné banky pri zasielaní koncoročných výpisov informovali. Či domácnosti uspokojí informácia, že úroky na ich účte nemôžu byť nulové ani
záporné nebudeme špekulovať, ale keď
sa započítajú bankové poplatky za ich
spravovanie, zisťujeme, že máme na účte
menej ako sme mali predtým bez ohľadu
na výšku inflácie. Čo sa teda deje v bankovom sektore? Povedzme si pravdu, že
za terajšie nízke úroky v komerčných
bankách zodpovedá Európska centrálna banka, ktorá v rámci svojej menovej
politiky tlačí obrovské množstvo ničím

nekrytých peňazí, ktoré tak prestali plniť funkciu nositeľa hodnoty a plnia len
funkcie zúčtovaciu a výmennú. Prečo to
robia? Nuž ekonomike eurozóny sa prestalo dariť, väčšina z jej členských štátov
je zadlžená a potrebuje si lacno peniaze
požičať. Banky prestali mať záujem o peniaze od domácností, keďže ich lacnejšie
na ich účty poskytne centrálna banka.
Potom si treba ale odpovedať na otázku,
kedy pri terajších devastačne nízkych
úrokových sadzbám na vklady si mladé
rodiny majú usporiť požadovaných 40
percent z ceny vysnívanej nehnuteľnosti,
keď po posledných opatreniach Národ-
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nej banky Slovenska im žiadna slovenská
banka hypotéku na celú cenu bytu už peniaze nepožičia?
Ziskové marže bánk sa scvrkli
Z nízkych úrokov nemajú radosť ani
komerčne banky, keďže rozdiel medzi
úrokmi na úvery a vkladmi je tak nízky,
že klesajú bankové zisky a navyše budú
od tohto roku musieť platiť bankový odvod v dvojnásobnej výške ako platili minulý rok. A tak sa nečudujme, že od tohto
roku platíme aj vyššie poplatky predovšetkým za manipuláciu s papierovými
peniazmi a mincami pri bankových priehradkách, čo však podľa názoru bankových odborníkov nebude stačiť na zabezpečenie zdravého fungovania bankového
sektora. Či to bude mať dopad na znižovanie počtu bankových pobočiek alebo
dokonca niektoré zo zahraničných bánk
zo slovenského bankového trhu aj odídu,
si počkajme. Treba však počítať, že banky
budú menej požičiavať, investovať s následných dopadom na zhoršovanie podnikateľského prostredia.
Róbert Hölcz
obyvateľ MČ Bratislava-Rača

Otázka pre Jána Mrvu, kandidáta OĽANO č. 58 do NR SR
• Do volieb ideš s víziou LEPŠIA DOPRAVA. Čo to presne znamená pre
Raču, Vajnory, Bratislavu, BSK?
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by mali v centre mesta rozpracovať projekt podzemnej veľkokapacitnej koľajovej
dopravy – od Starého mosta cez Karadžičovu, Dostojevského rad a Mlynské Nivy
po budúcu podzemnú regionálnu železničnú stanicu Filiálka vedľa Trnavského
mýta, dopravného uzla mesta, a preveriť
možnosť realizovať ju ako združenú investíciu mesta, BSK, ŽSR, MDV SR, EU
fondov, rozvojového poplatku a zdrojov
EIB a ECB. Do centra mesta navrhnem

zaviesť veľkokapacitnú hromadnú dopravu, a to sa dá len vlakovou koľajovou
dopravou s niekoľkokrát väčšou kapacitou ako električky. ŽSR by mali zveľadiť
predstaničné námestie a zrekonštruovať
Hlavnú železničnú stanicu, veď je hanbou
Slovenska, a opraviť všetky železničné
stanice v našom kraji.
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LEPŠIA DOPRAVA znamená dobudovať dopravnú infraštruktúru na vstupe do mesta a v jeho okolí. Ide o Nultý
obchvat – D4, kolektory pri diaľnici, Pezinsko-triblavinský obchvat, 4-prúdovú
Seneckú cestu a o rýchle a pohodlné premiestňovanie sa. To je možné iba uprednostnením verejnej hromadnej dopravy
pred individuálnou, automobilovou. Prioritou v meste by malo byť – škoda, že nie
je – predĺženie električkových tratí ako
nosného dopravného koľajového systému
do okrajových častí mesta a spolu so železničnými traťami vytvorenie nosného
dopravného systému Bratislavy až k parkoviskám s prestupnými bodmi integrovanej dopravy (Petržalka, Bory, Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory).
V mestskej doprave by na križovatkách
mala byť preferencia električiek.

21 22 23 24 25 26 27 28 29
Pýtal sa Miro Ščibrany
OZ račan.sk

31 32 33 34 35 36 37 38 39

41 42 43 44 45 46 47 48 49

Tzv. Bratislavská integrovaná doprava (BID) musí zosúladením verejnej
osobnej dopravy (ZSSK, Slovak lines,
Regiojet, DPB) minimalizovať prestupy
a čakací čas na prípoje. Zo zákona by
malo byť povinnosťou dopravcov takto
pripraviť grafikony. Štát, mesto aj BSK

51 52 53 54 55 56 57 58 59

61 62 63 64 65 66 67 68 69
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Urbársky les ako hodnota
Pohľad vlastníka
na les nie je iba o využití jeho potenciálu
na spríjemnenie pobytu počas voľných
chvíľ prežitých pod
stromami pri šumení
listov, či čoraz zriedkavejšia prechádzka po bielej perine pozorujúc stádo sŕn ako o využití tzv. mimoprodukčnej – rekreačnej funkcie lesa
tak, ako to vnímajú všetci návštevníci
lesa.
Les pre vlastníka – to je už zároveň
ale i hodnota, záväzok, či už k dedovizni
alebo ku vlastníctvu. Les je zodpovednosť
správneho hospodára a jeho plnenie zákonných povinností. Les je i živobytie
ľudí v ňom pracujúcich pre les i pre všetkých nás, ktorí si les užívame.
Začiatkom roka sa zvykne bilancovať
predchádzajúci rok. Väčšinou sa uverejňujú pozitívne výsledky a plánujú sa ešte
väčšie úspechy. Informácie o nakladaní
s majetkom budú prezentované vlastníkom na Valnom zhromaždení. Pre čitateľov sa pokúsim opísať, s čím všetkým
sa taký vlastník musí vysporiadať. Prečo?
Pre informovanosť. Preto vám opíšem
niečo „Z denníka urbárnika“.
V posledných mesiacoch, viac ako
inokedy v minulosti, sa na nás zo všetkých strán valia informácie o klimatických zmenách, ktoré sú z roka na rok
výraznejšie. Dostávame informácie o rizikách, ktoré z tejto situácie vyplývajú pre
človeka, čítame o nevyhnutnosti šetrenia
s vodou, o správnom nakladaní s drevom.
A preto, že drevo je výsledkom hospodárenia v lese a naše spoločenstvo, ktorého
vlastníci zabezpečujú obhospodarovanie
územia vo výmere približne 160 ha, má
viac ako 90% výmery lesných pozemkov, je to i o nás, no mnohokrát bez nás.
Keď som sa pracovne stretla s podobnými praktikami zástupcov verejnej správy
v spolupráci s tými „šikovnejšími občanmi“, vždy to bolo na úkor tých slabších
– drobných vlastníkov pôdy. Keď som
o podobných skúsenostiach počúvala
od vlastníkov z iných lokalít Slovenska,
nemyslela som, že sa to čochvíľa dotkne
i nás – tých, ktorí konečne od roku 2016
môžeme po mnohoročných ťahaniciach
s predstaviteľmi štátneho podniku Lesy
SR nakladať s vlastným majetkom a nemať iba povinnosti vlastníka nehnuteľnosti voči štátu.
Začiatkom roka 2018 v médiách prebehla informácia, že Iniciatíva Naše
Karpaty chce zmenu v prístupe k bratislavským lesom. Zverejnené informácie
hovorili, že aktivisti navrhujú „ako najvhodnejšie trvalé riešenie problémov

lesov, ktoré je aj v záujme obyvateľov,
obnovenie tzv. veľkého Bratislavského
lesoparku. A to v jeho pôvodných hraniciach z roku 1973, od Bratislavy až po Stupavu, Borinku a Svätý Jur, vrátane lesov
na území Devínskych Karpát a lužných
lesov na oboch brehoch Dunaja“. S tým,
že na území tohto lesoparku by mal platiť
jeden spoločný štatút a mala by byť zabezpečená aj jeho jednotná správa s prioritou
rekreácie a ochrany prírody. Tieto informácie vychádzali z rokovaní, ktoré mali
prebiehať od decembra 2017 do konca
apríla 2018 medzi zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, samospráv, štátnej ochrany prírody, občianskych združení i Lesov SR. Vlastníci súkromných
pozemkov - urbáre neboli uvádzané. Na-

koľko Urbár Rača, pozem. spol., je stále
organizačne začlenený do LC Lesy SR
a zistení, že neboli oslovené ani ostatné
susedné urbariáty, obrátila som sa písomne so žiadosťou na BSK ako úrad, ktorý
bol jedným so spoluiniciátorom zmeny s cieľom upozorniť na určité zmeny
v spôsobe vlastníctva od roku 1973, ktoré
nastali po spoločenských zmenách v roku
1989. Požiadala som o prizvanie zástupcu
súkromných vlastníkov lesov združených
v Bratislavskom regionálnom združení
vlastníkov neštátnych lesov a pasienkov
o spoločné rokovanie, nakoľko už v tom-
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to období bola vytvorená pracovná skupina na posilnenie mimoprodukčných
funkcií prímestských lesov Bratislavy,
v ktorej boli zastúpení zástupcovia OZ
Naše Karpaty, š. p. LESY SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Štátnej ochrany
prírody, hlavného mesta SR Bratislavy
i Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
V marci roku 2019 som o spoluprácu
požiadala splnomocnenca primátora Bratislavy pre životné prostredie a zeleň pána
A. Kovarika i z dôvodu, že od roku 1997
riešime chybné protokolárne odovzdanie
urbárskych pozemkov mestu Bratislava.
Vo veci opravy chyby v zápisoch katastra
som požiadala o súčinnosť i mestskú poslankyňu a vicestarostku Rače pani Lenku Antalovú Plavuchovú. Po veľmi krátkej dobe som vďaka obsahu príspevkov
na sociálnych sieťach zistila, že som „zaklopala na nesprávne dvere“.
Opakované kritické vyjadrenie na adresu obhospodarovateľa urbárskych lesov
a spoločenstvo vlastníkov viedlo k procesu FSC certifikácii hospodárenia na našich pozemkoch a zároveň som požiadala
o vyjadrenie k našej činnosti môjho bývalého šéfa – lesníka s dušou ochranára,
pri ktorom som „naberala rozumy“ z lesníckej problematiky – Jána Mičovského,
na ktorého názor dám a ktorý opäť kandiduje vo voľbách. Pri takto odbornej
téme ako je lesníctvo si vždy dám poradiť
odborníkom, tak ako pri iných, v ktorých
ťahám za kratší koniec. Požiadala som
ho, aby niečo napísal do nášho račan.sk
výberu, lebo mal možnosť poznať náš
les. Chcela by som Vám predstaviť človeka, s ktorým som sa spoznala vďaka jeho
profesii lesníka a môjmu hobby – Urbáru.
Našim spoločným cieľom bola ochrana
a spravodlivosť v plnom význame oboch
slov. Ochranu prírody a spravodlivosť
prinavracania vlastníckych práv nevynímajúc. Jeho slová si môžete prečítať
v stĺpčeku na strane 9.
Pri debate, kto je/vie viac medzi ochranárom a lesníkom, vždy tvrdím, že je tu
i vlastník a ten si určite nepodpíli konár,
na ktorom sedí. Neviem, ako sa bude
vyvíjať komunikácia medzi záujmovými
zoskupeniami, no jeden pozitívny výsledok snaženia „urbárnikov“ sa už prejavil.
V novovzniknutom Expertnom nezávislom poradnom orgáne predsedu BSK pre
ochranu a využívanie lesov majú svojho
zástupcu.
Verím, že doba hľadania si nepriateľa
pominie a všetci si budeme užívať plody
svojej práce podľa zásluh. I oddychovať
pod stromami v urbárskom lese.
Na budúce otvoríte inú stranu „Z denníka urbárnika“.
Ingrid Vanerková
Urbár Rača, pozem. spol.
predsedníčka výboru
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MICHAL DROTOVÁN:
Prečo je škola Plickova veľmi dôležitá?
Začiatkom roku
2020 čaká miestne
zastupiteľstvo v Rači
dôležité rozhodnutie
ohľadom tried v základných
školách
a budúcnosti budovy
na Plickovej – toto
rozhodnutie ďaleko presahuje jedno volebné obdobie a bude nás v Rači ovplyvňovať minimálne do roku 2030.
Začnem faktami – v roku 2003 škola
oslavovala 30. výročie vzniku, už pár rokov na to sa však začalo riešiť, čo s ňou
ďalej. Nepomohla ani petícia a MČ Bratislava-Rača v roku 2007 školu zrušila.
Následne sa nezrealizoval plán urobiť
z tejto školy vysokú školu ani gymnázium s ruskými investormi (2009 – 10),
ani idea v programe bývalého starostu
z roku 2014 o dvojjazyčnej nemeckej
škôlke a škole. Mesto malo v pláne urobiť
v tejto budove depozit pre galériu.

Minulosť už nezmeníme – je potrebné pozrieť sa do budúcnosti.
Čo sa dialo v roku 2019
Vo februári 2019 sme ako nové vedenie MČ začali rokovať s primátorom
o zverení danej budovy do správy za účelom vybudovanie školského zariadenia,
nakoľko počet potrebných prvých tried
bude výrazne prevyšovať kapacitu našich
dvoch základných škôl. Tieto rokovania
boli náročné, pretože mesto už investovalo nemalé zdroje do dokumentácie
na zriadenie depozitu pre galériu. Nakoniec zabral argument polohy, potreby
a tiež to, že budova vznikla aj pôvodne
za účelom školy.
Dňa 18.6.2019 miestne zastupiteľstvo
Rača uznesením č. 87/18/06/19/P schválilo v bode 22A „súhlas so zverením areálu
bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl.
mesta SR Bratislavy za účelom renovácie
resp. vybudovania školských zariadení.“

číslo 2 / 2019
Dňa 27.6.2019 mestské zastupiteľstvo
Bratislavy uznesením schválilo zverenie
budovy aj príslušných pozemkov do správy MČ Bratislava-Rača pod podmienkou,
že sa tam musí do 5 rokov od platnosti
preberacieho protokolu zriadiť škola.
Dňa 03.07.2019 som o aktuálnom stave informoval na mojom blogu, Facebooku aj v tlačovej správe.
Dňa 23.9.2019 po splnení všetkých podmienok (odčlenenie parcely ihriska pozemného hokeja, kde je nájom do roku 2024)
som podpísal protokol o prevzatí budovy
na Plickovej. V rovnaký deň bolo pracovné stretnutie s poslancami MČ Rača o stave
počtu tried a návrhu ďalších riešení. Poslanci vyslovili súhlas s tým, že by sa mala
budova Plickova preveriť v rámci možností na odčlenenie dvoch samostatných škôl
(jedna súkromná a druha obecná).
Dňa 25.9.2019 bola zadaná objednávka
spoločnosti IXYPSILON, s.r.o. vo výške
2 900 € na vypracovanie štúdie rekonštrukcie školy Plickova a možného rozdelenia
na dva subjekty pri zachovaní spoločnej telocvične a jedálne. Štúdia bola vypracovaná
a doručená v polovici októbra 2019.
Dňa 10.10.2019 bol zverejnený protokol o zverení Plickovej Rači – nasledujúci deň 11.10.2019 začala byť budova
v správe MČ Rača a začala tiež plynúť 5
ročná lehota na zriadenie školy – reálne
pre proces zaraďovania škôl do siete najneskôr do marca 2024).
Dňa 16.10.2019 prebehlo v NKD
stretnutie s rodičmi detí a riaditeľkami
našich základných škôl (zúčastnilo sa
ho cca 150 ľudí), kde boli dva základné
výstupy – rodičia nesúhlasia s riešením
tried na SOŠ Na pántoch (ani dočasne)
a preferujú opravu ZŠ Plickova a prístavbu ZŠ Tbiliská.
Dňa 25.10.2019 prebehlo rokovanie
vedenia MČ so školou FELIX ohľadom
možného konkrétneho prenájmu časti
školy (vymedzenej v štúdii IXYPSILON,
s.r.o.) za podmienok bezplatného využívania opravenej telocvične a jedálne
pre potreby obecnej školy v budúcnosti.
Dňa 04.11.2019 investor uviedol, že má
o predmetný nájom za daných podmienok záujem s tým, že na základe tohto záujmu bude následne predstavený verejne
na spoločnom stretnutí s poslancami.
V dňoch 11.11. a 28.11.2019 prebehli
spoločné stretnutia vedenia MČ, zástupcu školy FELIX a investora s poslancami
MČ Bratislava-Rača.
Dňa 03.12.2019 miestna rada odporúčala zaradiť predmetný materiál na najbliž-
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šie zastupiteľstvo a dňa 10.12.2019 miestne
zastupiteľstvo hlasovaním všetkých prítomných poslancov prijalo uznesenie, že
súhlasia s prenájmom časti školy spoločnosti Edu Development, s.r.o. za účelom
zriadenia školy FELIX a žiadajú, aby samotná zmluva o prenájme následne schválilo MiZ na mimoriadnom zastupiteľstve.
21. januára 2020 o 17.00 v NKD som
zvolal v tejto veci predmetné mimoriadne zastupiteľstvo.
Prečo je škola Plickova pre Raču a jej
obyvateľov dôležitá
Na základe návrhu pána poslanca Pajdlhausera ešte z roku 2018 sa postupne
preverujú možnosti prístavby školy Tbiliská, tiež podobné žiadala poslanecká
komisia školstva dňa 28.05.2018.
Aktuálne sa v tejto veci spracováva projektová dokumentácia na spojené územné
a stavebné konanie a podľa vyjadrení dotknutých orgánov je možné vybudovať maximálne 14 nových tried (6 tried na jednej
strane a 8 tried na druhej strane budovy
prístavbou) – tento počet sa môže ešte v samotnom konaní (jedáleň, telocvičňa) znížiť
– aktuálne však rátajme so 14 triedami.
Počet 14 tried je však podľa všetkých
prepočtov postačujúci iba maximálne
do školského roku 2022/23. Všetky aktuálne prepočty (vychádza sa z detí jednotlivých
vekových kohort) ukazujú, že nasledujúce
roky bude počet „odchádzajúcich„ tried
nižší ako počet potrebných prvých tried.
Zatiaľ vieme prepočítať na dátach triedy
detí, čo sa narodili do roku 2019, a teda pôjdu do prvého ročníka v školských rokoch
2025/26 a 2026/27 – predikcie na ďalšie
roky (podľa demografickej analýzy odborníkov) budú k dispozícií vo februári 2020.
Aktuálna veková pyramída Rače
(k 31.12. 2018) je dostupná na statistics.sk.

7
Dáta podľa registra obyvateľov (aktualizované každý deň, je tam však oneskorenie oproti realite cca 4 týždne) sú dostupné na egov.raca.sk.
Podrobnejšia analýza prepočtov potrebných tried (stav k 2.1.2020) je dostupná v zalinkovanej analýze. Upozorňujem,
že predpokladaný minimálny počet tried
neráta ešte s novo nasťahovanými rodinami v Rínku Rača ani s tým, že cirkevná
škola bude môcť otvárať menej prváckych
tried ako doteraz. Ide teda o „optimistický variant„ – v analýze nazvaný „najnižší
variant“. Sú tam však uvedené aj prepočty
vyššie vrátane variantu, ak by zostala zachovaná MŠ Hubeného.
Podľa finančných prepočtov by kompletná rekonštrukcia vrátane telocvične
na Plickovej vyšla cca 7 miliónov eur +
DPH – túto sumu MČ nevie zabezpečiť
a nie je predpoklad na jej zabezpečenie ani
v budúcnosti. Najneskôr v školskom roku
2023/24 však budú musieť byť pripravené
nové triedy základnej školy, keďže chystaná kapacita prístavby Tbiliská sa naplní.
Dočasné riešenia – ako je možný
prenájom časti priestorov SOŠ Hlinická a SOŠ Na pántoch – daný problém
nevyriešia, nakoľko tieto priestory (pre
potrebné učebne a pod.) nie je možné
využívať pre druhý stupeň a zároveň BSK
ich môže prenajať iba na krátke obdobie
dvoch-troch školských rokov.
Preto vychádza ako veľmi dôležité
začať opravu časti budovy súkromným
investorom – školou FELIX – z týchto
dôvodov:
1. budova Plickova nebude naďalej chátrať, a teda sa nebude ďalej znehodnocovať, do budúcna ostane zachovaná
ako škola;
2. vytvorí sa tým možnosť najneskôr
v školskom roku 2021/22 začať s prípra-
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vou na nové triedy obecnej základnej
školy, ktoré budú potrebné najneskôr
v roku 2023, ktoré by následne využívali jedáleň aj telocvičňu už opravenú
súkromným investorom a tiež by sa napojili na siete vybudované súkromným
investorom školy FELIX;
3. určitý počet detí z Rače bude chodiť aj
do školy FELIX a tým sa o 5% až 10%
zníži tlak na obecné školy;
4. rodičia v Rači budú mať na výber dať
dieťa do obecnej, cirkevnej a aj súkromnej základnej školy – zlepšia sa tak
služby pre obyvateľov a tiež do budúcna dobré bývanie v Rači;
5. lokalizácia v centre Rače umožní
po roku 2028 (2030) postupne – v prípade poklesu detí (očakáva sa v zmysle demografie súčasných obyvateľov
– nie je tam však zarátané prisťahovanie nových obyvateľov s rodinami)
– vybudovanie a rozšírenie denného
stacionára o objekt na Plickovej.
Z vyššie uvedeného dôvodu považujem rozhodovanie MiZ Bratislava-Rača
v januári 2020 za kľúčové nielen pre toto
volebné obdobie, ale pre obdobie minimálne do roku 2030 (v prípade potrebného denného stacionára ešte dlhšie).
Ako starosta MČ som posledný rok
venoval stovky hodín analýze a príprave
podkladov, stretnutiam s magistrátom,
školami pod správou BSK, našimi riaditeľkami, investormi, diskusii s obyvateľmi, architektmi a projektantmi aj poslancami Rače. S čistým svedomím môžem
uviesť, že predkladané navrhované riešenie na zriadenie časti školy Plickova ako
súkromnej školy FELIX a druhej časti
ako obecnej školy je podľa všetkých dát,
stretnutí, reality aká je aj mojej úvahy
najlepšie možné reálne riešenie pre Raču.
Beriem zaň plnú zodpovednosť ako štatutár MČ, ktorá má povinnosť zabezpečiť
pre školopovinné deti povinnú školskú
dochádzku v obci.
Verím, že sa MiZ v Rači rozhodne
v prospech rodičov detí (a neskôr vlastne aj v prospech starších ľudí a denného
stacionáru) a bude súhlasiť s uzavretím
zmluvy pre zriadenie školy FELIX a tým
otvorí aj možnosť vytvoriť tam neskôr aj
obecnú školu. A budova nebude naďalej
chátrať.
DODATOK 9.2.2020: Poslanci MiZ
prenájom 29.1.2020 hlasovaním 8 : 7 neschválili a odporúčali realizovať opravu
budovy iba na obecnú školu. Vedenie MČ
to vzalo na vedomie a pokračuje už iba
v intenciách obecnej školy Plickova.
Michal Drotován
starosta Rače
Fotografie Plickovej z 03.12.2019
vytvoril © Michal Gumenický.
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žať si zamestnanie len malému percentu
ľudí s mentálnym postihnutím. Chceli sme aktívne prispieť k riešeniu tohto
problému. Preto sme sa rozhodli vytvoriť
podmienky na ich zaúčanie v reálne fungujúcich prevádzkach a po cca roku im
nájdeme pracovné miesta. A to, že zároveň zamestnávame ľudí s postihnutím je
pre nás samozrejmosťou. Toto bol plán.

Poznáte sociálny podnik
BIVIO na Alstrovej?

Rozhovor s Mgr. Mariánom Horaničom, projektovým manažérom
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Alstrova 153, 831 06 Bratislava
• Vaše zariadenie viacerí Račania poznajú ako reštauráciu a hotel. Čím sa
líšite od bežných gastronomických
a ubytovacích zariadení?
V prvom rade tým, že BIVIO založilo a prevádzkuje Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
a ide o sociálny podnik. BIVIO tvoria tri
podnikateľské prevádzky – hotel so spoločenskou miestnosťou, reštaurácia a práčovňa. Všetky prevádzky sú určené pre
širokú verejnosť. Súčasťou podniku je
veľká udržiavaná záhrada otvorená pre
komunitu Račanov a návštevníkov Rače.
Najviac sa líšime tým, že zamestnávame ľudí so zdravotným postihnutím.
Takých u nás pracuje jedenásť. Okrem
podnikania však v BIVIO funguje aj vzdelávaco-rehabilitačné stredisko, v rámci

ktorého zaúčame na profesie pomocní čašníci, pomocníci do kuchyne, upratovačky
a práce v práčovni mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Ide o praktický tréning zručností a zároveň rozvoj osobnosti,
sociálnu komunikáciu a podobne.
• Prečo si myslíte, že je takéto zariadenie potrebné?
To, že sme toto zariadenie vytvorili,
je podmienené poslaním našej organizácie. Jej cieľom je pomoc a začlenenie
ľudí s mentálnym postihnutím do života
vo všetkých oblastiach. Chceme, aby žili
normálnym životom, ako bežná populácia. Ako vravievame: Žiť tak normálne,
ako sa len dá... O dôležitosti práce snáď
nikto nepochybuje, no napriek všetkým
snahám sa podarí zamestnať resp. udr-

• A aké služby poskytujete návštevníkom?
V našom hoteli vieme poskytnúť ubytovanie v jedenástich izbách pre 21 ľudí.
Okrem toho je súčasťou hotela aj klimatizovaná seminárna miestnosť s kapacitou
do 60 ľudí. Je obzvlášť vhodná na rodinné oslavy ako napr. krsty, jubileá, svadby,
pohrebné hostiny, semináre, konferencie,
školenia.
Súčasťou BIVIO je aj útulná reštaurácia s kapacitou 40 osôb, kde varíme kvalitne a chutne z čerstvých surovín. Otvorené
máme 7 dní v týždni, návštevníci si u nás
môžu dať raňajky, obed, či večeru. Sme
presvedčení, že v našom jedálnom lístku
si každý niečo nájde. Vieme poskytnúť aj
catering. Pravidelne robíme vedomostné
pub kvízy.
Máme vlastnú záhradu s vonkajším
posedením, vďaka finančnej pomoci
z MČ Rača sme zakúpili a osadili detské
ihrisko pre deti od 3 rokov, k dispozícii je
pieskovisko.
Dôležitým faktom je aj to, že disponujeme dostatočne veľkým parkoviskom
v areáli zariadenia.
• Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
OZ račan.sk
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk
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Zmena poskytovania sociálnych služieb
v DSS a ZpS Rača
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (DSS a ZpS Rača),
bývalý Domov dôchodcov v Bratislave-Rači, je najväčším zariadením sociálnych služieb v Bratislavskom kraji. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny
kraj. Kapacita zariadenia je 236 prijímateľov. Poskytuje tri druhy sociálnych služieb – v domove sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov a v špecializovanom
zariadení. Služby zariadenia sú dlhodobo
vyhľadávané pre svoju kvalitu, prístup
k prijímateľom a pre príjemné prostredie.

do zrekonštruovanej budovy na Strelkovej ulici a do novovybudovaného
dvojdomu na Račianskej ulici v Bratislave. Stavebné práce na komplexnej
rekonštrukcií budovy na Strelkovej ulici
a na výstavbe nového dvojdomu na Račianskej ulici by sa mali začať na jar
v roku 2020. Stavebné práce budú financované z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu
na podporu transformácie sociálnych
služieb. Tomuto momentu predchádzala takmer 5 ročná príprava v podobe

Za účelom ďalšieho zvyšovania kvality
poskytovaných sociálnych služieb zariadenie vstúpilo v roku 2015 do procesu
„deinštitucionalizácie“, čiže postupnej
premeny veľkokapacitného zariadenia
na zariadenie komunitného typu. V praxi to znamená, že prijímatelia sociálnych
služieb budú postupne presťahovaní
z veľkej budovy na Podbrezovskej ulici
č. 28 do menších komunitných budov,
domov alebo bytov v mestskej časti Rača.
Zmyslom procesu premeny zariadenia
nie je iba samotné presťahovanie prijímateľov, ale aj zmena v kvalite ich života. Táto premena umožní prijímateľom
žiť nezávislý život tak, ako ho žijú bežní
zdraví ľudia. Na to, aby sa tento cieľ mohol naplniť, budú zamestnanci zariadenia poskytovať prijímateľom primeranú
podporu. Každému individuálne podľa
aktuálnej potreby a zdravotného stavu.
Prvým krokom k premene zariadenia
bude presťahovanie časti prijímateľov

vzdelávania zamestnancov cez pilotný
Národný projekt Deinštitucionalizácie
financovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu (ESF), prípravy a vypracovania projektovej dokumentácie,
podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z ESF a jej následné schválenie
a vydanie stavebných povolení.
V budove na Strelkovej ulici bude
zariadenie poskytovať sociálnu službu
v Špecializovanom zariadení, v celoročnej forme pre 12 prijímateľov a v ambulantnej – dennej forme rovnako pre 12
prijímateľov. V novopostavenom dvojdome bude zariadenie poskytovať sociálnu
službu v domove sociálnych služieb pre
12 prijímateľov. Dvojdom bude pozostávať z dvoch samostatných častí – bytov,
v každom byte bude umiestnených 6 prijímateľov.
Mgr. Ján Kmeť, PhD.
riaditeľ DSS a ZpS Rača
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Inka Vanerková
a račiansky urbár
Túto otázku si
Račania iste ani nekladú, pretože prácu
svojej rodáčky poznajú. No ja – lesník
z Humenného, ktorého voliči v roku 2012
vyslali do NR SR, sa
jej nemôžem vyhnúť. Keď som sa vtedy
rozhliadal po asistentke, ktorá by bývala
v Bratislave a zároveň mala silný vzťah
k mojej celoživotnej profesii, dostal som
tip práve na Inku. Že vraj sa angažuje občiansky i v račianskom urbári. Nuž sme
sa stretli, porozprávali a rozhodol som
sa – pre ňu. Spolupracovali sme celé štyri
roky. Nie vo všetkom sme sa zhodli, no
v tom podstatnom pre legislatívnu prácu a ľudské porozumenie sme fungovali
dobre. Navyše sme sa obohacovali, keďže
ja celý život slúžim štátnym lesom a Inka
rozumie lesom neštátnym.
Táto spomienka nie je samoúčelná.
S blížiacimi sa voľbami pribúda i zneistenie voličov. A nič na tom nezmení ani
tento text. Ale jedno by som Račanom
rád povedal: S ľuďmi ako Inka nemôže
v žiadnych voľbách prehrať ani Rača, ani
Slovensko. Nie, na aktuálnych kandidátkach ju nenájdete. Ona je totiž vo vyššej
politike – medzi tými, ktorí našu krajinu
pretvárajú k lepšiemu. Používa osvedčenú metódu – poctivo urobí všetko, čo jej
deň naloží na pracovný stôl. To je rada aj
pre tých, čo sa obávajú výsledkov volieb:
Nie od parlamentu, ale od každého z nás
závisí, ako bude naša krajina vyzerať,
bez ohľadu na to, kde nás život posunie.
Hoc aj do račianskeho urbáru. Nepochybujem, že s Inkou a ľuďmi okolo nej je
a bude spravovaný dobre. Inka má totiž
zelené srdce, a to je pre les rozhodujúce.
Čosi o tom viem. V živote som stretol veľa
ľudí od lesa, napísal o nich knihy i filmové
scenáre. Založil som vo Vydrovskej doline Lesnícky skanzen a kus života venoval
tým, pre ktorých nie je prírode blízke
hospodárenie v lese prázdnym pojmom.
Vždy mi z toho vyšlo, že rozhoduje nie
výška úradného kresla, ale veľkosť osobného odhodlania. A to je aj prípad vašej
– mojej Inky. Ak sa vám vo vašom urbári
niečo nebude pozdávať, obráťte sa na ňu.
Určite nájde riešenie. A ak bude treba,
zájdite aj za mnou. Len ešte neviem, či
do Bratislavy, alebo do Humenného. Túto
otázku zodpovie 29. február.
Lesu zdar a Račanom, čo majú radi
les, zvlášť.
Ján Mičovský
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Umelé jamky v balvanoch nad Račou
Jednou zo zaujímavostí Malých Karpát sú granodioritné
balvany vystupujúce
najmä na vyvýšených
miestach z oblého reliéfu pohoria. Hádam
najznámejším z nich
je Kamenná sviňa v údolí vedúcom k Slalomke. Zvykol som si na ich obraz v prírode a spravidla som im nevenoval väčšiu
pozornosť. Rád som sa však zastavil najmä nad Krasňanmi pri skupinke balvanov
na romantickom mieste, ktoré sme ako
menší chlapci z Rače nazývali Žaba. Raz
som pri mojich hubárskych potulkách
natrafil na blízkej stráni s mladými dubmi na skupinu balvanov vo výške 350 m
(GPS 48°12´50.2´´ a 17°07´32.0´´) akoby
obklopených okolo mohutného balvana
týčiaceho sa do výšky takmer troch metrov. Jeho symbolické postavenie ma ešte
viac upútalo, keď som si všimol na východnej strane balvanu tri vodorovné
zjavne umelo vyhĺbené jamky dlhé 12 cm,
široké 5 cm a hlboké 8 cm. V Krásach
Slovenska č.11-12/2003 som potom publikoval článok s názvom Tajomný balvan
v Karpatoch, v ktorom som popustil uzdu
svojej fantázii. Keďže som nenachádzal
predstavu o praktickom význame jamiek,
nevylúčil som, už aj vzhľadom na nahromadenú skupinu balvanov, ani ich dávny
kultový význam.
Mesiac po uverejnení môjho článku
opísal Ľuboš Vodička na internete, ako
sa vybral na toto tajomné miesto, kde
sa stretol s poľovníkom Ing. Artúrom

Beladičom. Ten mu vysvetlil, že takto
označených kameňov bývalo v okolí
viac a vytvárali akúsi líniu. Možno to
boli staré hranice pozemkov urbariátu.
Keď som neskôr vo výške 283 m objavil
na blízkej Žabe a v potoku ďalší balvan
s tromi umelými jamkami, začala sa mi
javiť domnienka o hraniciach pozemkov najvhodnejším vysvetlením záhady.
Až na to, že takéto značenie, odkázané
na náhodný a dosť riedky výskyt balvanov zatiaľ neukázalo nejaké ucelené
ohraničenie. Chcelo by to hľadať ďalšie
podobné kamene, aby sa potvrdila domnienka značenia pozemkov. Podobný príklad označenia pozemkov z roku
1600 na balvanoch v lese pri Kačíne tu
je, s vyrytím znaku mesta Prešporok
a erbu rodiny Pálfiovcov.
Iba nedávno som s prekvapením zistil, že umelé jamky v balvanoch nad Račou si začala tiež približne od roku 2003
všímať pri behu v prírode i Gabriela Slivová. Neskôr našla vysvetlenie zmyslu
jamiek pomocou fotografie z oblasti
Machu Picchu v Peru, ktorá naznačovala, že takýmto spôsobom, pomocou
drevených klinov napučených vodou,
domorodci štiepali kamene. Nevylučujem, že tento spôsob objavili aj naši
dávni predkovia. Akurát sa mi vzhľadom na hrúbku balvanov a umiestnenie jamiek nezdá, že by to mohlo byť
definitívne a jediné ozrejmenie záhady.
Pomohlo by, keby sa našlo v chotári
Rače viacero častí kameňov, rozštiepených práve touto metódou (jeden taký
kameň G. Slivová už našla).

Kamenná tvár

Tajomný balvan

Detail jamiek na Žabe

Záhada balvanov nad Račou sa však
umelými jamkami nekončí. Pred rokmi
napísal istý Račan do miestneho časopisu, že mu dedo rozprával o podivnej
mohyle v lesoch nad Krasňanmi, ktorá
je ukončená kamennou postavou jazdca.
Pisateľ sám mohylu nenašiel, vyzval však
na jej hľadanie. Telefonicky som s ním
rozprával, ale ďalšie podrobnosti nevedel uviesť. Odvtedy som vždy v blízkosti
balvanov v račianskych lesoch spozornel,
avšak bezvýsledne. Lenže, čo keď je legenda o kamennej soche jazdca skreslená,
čo keď ide o reliéfne dielo na mohutnom
kameni? A takýto kameň nad Račou je.
Upozornil ma naň Milan Thurzo, ktorý
podrobne dokumentuje pozemkové hraničné kamene v lesoch nad Bratislavou.
Nedávno som sa dozvedel, že aj o tomto
reliéfe už G. Slivová písala.
Bolo by asi vhodné bližšie skúmať, či
sú jednotlivé črty prirodzenou štruktúrou
kameňa, alebo vznikli umelo. Pravdaže,
skúmať bez akéhokoľvek poškodenia, kameň treba chrániť. Nedá sa zatiaľ vylúčiť
ani ich vznik obojakým spôsobom.
Tak či onak, iritujú našu fantáziu.
Ladislav Khandl
snímky autor

číslo 2 / 2019

11

O prvom roku
Račianskeho muzeálneho spolku
Milí Račania,
sme radi, že naša muzeálna prezentácia v uplynulom roku priniesla svoje ovocie. V priebehu roka sme sa Vám predstavili v Rači na štyroch podujatiach, otvorili
sme pre Vás FB stránku a o našej činnosti
aj plánoch sme Vás informovali vo viacerých článkoch v Račianskom výbere
i na stránkach račan.sk.
V marci na festivale „Račania Račanom“, v NKD, sme sa Vám predstavili osobne, hovorili sme Vám o našom
programe a plánoch. Hlavným dôvodom
rozhodnutia založiť RMS je úsilie zriadiť
v Rači v Koloničovej kúrii profesionálne múzeum. Hovorili sme o obdobných
snahách našich predchodcov z MO MS,
ktorí založili v roku 1975 prvú Račiansku
izbu. Jej história využitia do súčasnosti potvrdzuje, ako je dôležité spoločne
uchovávať našu históriu, podrobnejšie
ju dokumentovať, odborne spracovávať
a napokon vo väčšej miere a hĺbke prezentovať v Račianskom múzeu. Aké bude
naše múzeum, čo všetko v ňom nájdete,
o čom všetkom sa vzájomne poučíme aj
potešíme, záleží na nás všetkých.
Na prvej muzeálnej výstave vo veľkej
sále NKD počas minuloročných hodov
sme vám predstavili v základných obrysoch to, čo by malo byť v budúcom Račianskom múzeu: Náčrt dejín obce aj s jej
premenou na MČ Bratislavy s publikáciami, katastrálne mapy Rače a jej chotára,
historické fotografie a podrobné informá-

cie o jednotlivých častiach MČ: Krasňany,
Rendez a Rača, vrátane údajov o školách,
spolkoch atď. Na výstave sme mali pripravené pre deti i dospelých tematické ankety,
hry aj hádanky, veľký záujem návštevníkov
pútala na seba železničná dráha. Premietal
sa dokument z roku 2002, v ktorom pán
Ľudovít Havlovič sprevádzal žiakov zo ZŠ
Tbiliská po pamiatkach v Rači. V strede sály boli vystavené na stoloch rôzne
úžitkové predmety z domácností, hlavne
z kuchyne, ale tiež z dielní, z pivnice či
vinohradu. Bohato boli zastúpené športové potreby, diplomy, trofeje a fotografie.
Nechýbali mnohé čísla časopisov Račiansky výber a račan.sk výber. Na pódiu dominovala výstave ukážka tradičnej račianskej domácnosti s dobovým nábytkom,
umývadlom, šijacím strojom, množstvom
odevov i slávnostne prestretým stolom.
Tradičný kuchynský riad, ale aj starodávna posteľ a kolíska pre dieťa priťahovali
pozornosť detí aj dospelých – detí zo zvedavosti pre neznalosť a dospelých iste
z nostalgie a pre spomienky.
Literárne a výtvarné práce detí, žiakov
aj dospelých zo súťaže Račiansky jahodový kvet, 23. ročník organizovaný MO MS
v Rači, a výstava zobrazení krojov karpatských Nemcov na Slovensku vhodne dopĺňali pestrý kolorit výstavy. Jej početní
návštevníci nás potešili svojimi spomienkami, ale aj všetečnými otázkami, darmi
do múzea aj podpismi a odkazmi do knihy návštev. Po hodoch ešte ďalšie tri dni
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navštevovali výstavu deti z miestnych MŠ
a žiaci zo ZŠ.
V auguste MÚ prizval RMS ku spolupráci na náročnom projekte s cieľom
získať dotácie z Nórskych fondov na rekonštrukciu Koloničovej kúrie. Spolu
s pracovníčkami MÚ a prizvanými odborníkmi, aj zástupcami Fakulty architektúry, sme sa zúčastnili rokovaní s občanmi počas Račianskeho vinobrania,
kde sme znovu prezentovali potrebu múzea v Koloničovej kúrii. Vypracovali sme
komplexný projekt, ako by malo múzeum
fungovať s jeho stálou aj tematickými expozíciami, príslušným zázemím aj pravidelnou prevádzkou. Z podnetov, ktoré
odzneli pri prehliadke Koloničovej kúrie,
sme vytvorili plán aktivít, čo všetko by
mohlo múzeum pre návštevníkov pripraviť. Aj keď Nórske fondy už nebudú, pre
potrebnú a pripravovanú rekonštrukciu
prísľub a podporu MÚ máme.
V závere roka počas Vianočných trhov sme sa s vami, milí Račania, podelili
o spomienky na tradičné Vianoce v Rači
na našej výstave „Ako trávili Vianoce
naši starí rodičia“. Príprava výstavy bola
vzhľadom na stav bývalej vinárne v NKD
veru veľmi náročná, ale výsledok stál
za to. Veď sa návštevníci mohli tešiť nielen z množstva zaujímavých predmetov,
napr. zo šestnástich betlehemov, či vianočne prestretých stolov a ozdobených
stromčekov, ale predovšetkým z vyčarenej predsviatočnej chvíle. Tú ochotne
komentovali členovia RMS svojím výkladom a dotvárala aj pani Orihelová pečením oplátok pre návštevníkov počas troch
dní. Nasledujúce štyri dni prichádzali
deti zo škôlok a škôl s cieľom obdivovať
aj poučiť sa, nakresliť či napísať vianočné
pozdravy aj priania, zaspievať pri ozdobených stromčekoch koledy aj porozprávať
o rodinných vianočných zvykoch.
Výstavu navštívilo viac ako 900 návštevníkov a opäť nám pribudli ďalšie zaujímavé exponáty k tým, čo sme od vás
dostali v priebehu roka, za čo vám všetkým veľmi srdečne ďakujeme a v novom
roku prajeme pevné zdravie, veľa lásky
a Božích milostí.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom
aj návštevníkom výstav za záujem, podporu aj spoluprácu v priebehu našich podujatí a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
Myslite, prosím, na nás, veď na máj pripravujeme ďalšiu pútavú výstavu pod názvom
„Ako sa hrali naši starí rodičia“.
Váš RMS:
PhDr. Maniková Jana
Mgr. Luknárová Dobroslava
Ing. Hatalová Mária
Mgr. Luknárová Monika
Ing. Vanerková Ingrid
Šilberský Aleš (autor článku)
Bratislava-Rača 17. 1. 2020
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Historické výročia v roku 2020
• Rok 1300 (720 rokov)
Záznam o urovnaní pozemkových sporov. Listinou zo 6. 11. 1300 Bratislavská
kapitula osvedčuje urovnanie majetkových sporov šľachtických rodov Beňadika
a Raču, ako prvých známych majiteľov
pozemkov v Rači.
• Rok 1390 (630 rokov)
Prvá písomná zmienka o kostole a farárovi v Rači. Zápis sa nachádza v popise bratislavského archidiakonátu. Keďže v tomto
období bola už Rača pomerne veľkou osadou, ktorá mala vlastného richtára, kostol
musel byť postavený už skôr, čo potvrdil aj
archeologický a pamiatkový výskum. Jeho
vznik sa kladie na začiatok 14. storočia.
• Rok 1505 (515 rokov)
Potvrdenie vlastníckych práv Svätojurských grófov. Zápis vo vlastníckej listine,
kde sa spomína ako majiteľ Rače svätojurský gróf a krajinský sudca Tomáš. Pôvodná osada patriaca sčasti potomkom
šľachtickej rodiny pôvodného vlastníka
Raču, potom zemanom Marcholfovcom,
bola neskôr v 14. storočí osídlená nemeckými kolonistami. Určité majetky tu mal
aj bratislavský richtár a kráľovská rodina,
mariánski paulíni a trnavskí jezuiti. Ako
majitelia pozemkov sa v Rači vystriedali napr. rodiny Garajovcov, grófov zo sv.
Jura a Pezinka, Báthoryovci, Keglevičovci, Farkašovci a od 17. storočia najmä
Pálffyovci a Néveryovci.
• Rok 1580 (440 rokov)
Príchod prvého evanjelického kazateľa
do Rače. Prvý evanjelický kazateľ Ondrej Reis prišiel do Rače na pozvanie
grófa Sigfrieda Koloniča, významného
majiteľa pozemkov v Rači. V roku 1590 –
1606 prichádzali na služby božie do Rače
aj evanjelici z Bratislavy, kde sa nesmeli
zhromažďovať na bohoslužbách. Bohoslužby sa konali v súkromnej kaplnke
grófa, ktorá bola súčasťou kúrie na námestí. Od roku 1937 na jej mieste stojí
Obecný dom.
• Rok 1605 (415 rokov)
Prvá známa podoba súčasného erbu
Rače. Otlačok pečatidla z roku 1605
predstavuje dva levy, ktoré prednými
končatinami držia korunu s krížom.
• Rok 1635 (385 rokov)
Rod Pálffyovcov získal vlastnícke práva na pozemky v Rači. Rodina palatína
Pálffyho z Erdödu získala v roku 1635
do vlastníctva devínske panstvo, ktorého
súčasťou boli aj pozemky v Rači. Pálffyovský rod malackej línie si udržal toto vlastníctvo až do prvej pozemkovej reformy.

• Rok 1730 (290 rokov)
Vznik kaplnky Najsvätejšej Trojice na cintoríne. Kaplnka stála na okraji cintorína
pri hlavnej ceste z Bratislavy do Trnavy.
Bola zbúraná pri rekonštrukcii cesty, ktorá
sa dotkla aj časti cintorína. Namiesto nej
bola na cintoríne v roku 1974 postavená
dnešná kaplnka Lurdskej Panny Márie. Je
na nej osadená kovová mreža z pôvodnej
kaplnky Najsvätejšej Trojice.

• Rok 1780 (240 rokov)
Fundačná listina o povinnostiach, týkajúcich sa zvonenia v obci. Listina z 19.
augusta 1780 je ukážkou administratívy
miestnej samosprávy. Je napísaná v dobovej slovenčine a je potvrdená podpismi
richtára, notára a prísažných. Na listine
je vosková pečať obce s erbom a nápisom
„Sigilis * AC+Račišdorf “, ako aj potvrdenie generálnym vikárom trnavskej apoštolskej administratúry.
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• Rok 1800 (220 rokov)
Postavenie kríža pri farskom kostole sv.
Filipa a Jakuba. Kríž dali postaviť Ján
a Klára Andrašovičovci. Pôvodne stál pri
ceste na úrovni budovy fary. V roku 1939
bol premiestnený na súčasné miesto pri
veži kostola. Kovová ohrada okolo kríža
pochádza z roku 1922.
• Rok 1815 (205 rokov)
Postavenie Dolného a Horného červeného kríža. Oba kríže boli postavené na pôvodnej pútnickej ceste do pútnického
miesta Marianka. Horný červený kríž bol
v roku 2002 rekonštruovaný rodinou Orihelovou. Dolný červený kríž v súčasnej
podobe stojí na mieste pôvodného kríža
na okraji čistinky, ktorá je dnes obľúbeným výletným miestom.
• Rok 1835 (185 rokov)
Slávnosť vysvätenia evanjelického kostola na Alstrovej ulici. 17. 5. 1835 sa uskutočnila vysviacka evanjelického kostola.
Stavba kostola v klasicistickom slohu
začala po oddelení sa račianskej evanjelickej obce od bratislavskej evanjelickej
obce. Základný kameň položili 6. 8. 1834
a celý kostol bol postavený za 9 mesiacov.
Staviteľom kostola bol Bohumil Pendl
z Bratislavy. Pôvodný kostol bol postavený bez veže. Prvým kazateľom v novom
kostole bol Ján Pospich.
• Rok 1840 (180 rokov)
Otvorenie prvého úseku konskej železnice z Bratislavy do Svätého Jura. 24. 9.
1840 bol spustený do prevádzky prvý
úsek konskej železnice na trase Bratislava – Svätý Jur v dĺžke 15,5 km, kde jedna
zo zastávok bola v Rači. Konská železnica
do Sv. Jura bola prvou železnicou na Slovensku a v Uhorsku. V Rači sa nachádzala
prepriahacia stanica pre kone.
• Rok 1850 (170 rokov)
Postavenie dvoch kamenných krížov
označujúcich pôvodné hranice Rače. Dva
kamenné kríže vyznačovali začiatok a koniec obce. Na začiatku obce od Bratislavy
stál kríž pod vinicami „Rinzle“ (dnes areál autoopravovne na rohu ulíc Hybešova,
Žitná) a na druhom konci smerom do Jura
stál kríž pri obecnom pasienku v časti nazývanej „Pri pastierni“. Tento kríž bol po
renovácii v roku 2018 osadený v parčíku
na začiatku sídliska Komisárky.
Zavedenie číslovania domov. Pôvodne
neboli v Rači domy označené číslami.
• Rok 1855 (165 rokov)
Na vežu farského kostola boli zadovážené vežové hodiny.
Zichyho kúria sa stala sídlom katolíckej
školy. Obec zakúpila budovu Zichyho
kúrie (Alstrova č. 171) ako nové sídlo pre
katolícku školu. Budova slúžila do roku
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1931 ako ľudová cirkevná škola, potom
do roku 1935 ako meštianka. Po roku
1935 dostali budovu rádové sestry Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré tam zriadili
„Detskú opatrovňu – Úvodu“. V päťdesiatych rokoch tam bola materská škola
a po roku 1990 dve triedy novozriadenej
cirkevnej školy. Dnes je v budove Arcidiecézne centrum mládeže – Vinica.

• Rok 1870 (150 rokov)
Založenie miestneho Spolku svätého Vojtecha. Iniciátorom založenia spolku bol
kňaz Móric Alster. Spolok slúžil na pozdvihnutie vzdelanostnej a náboženskej
úrovne členov. Spolok mal vtedy 52 členov.

• Rok 1875 (145 rokov)
Vznikol mládežnícky cirkevný hudobný spolok. Mládež pod vedením učiteľa
a organistu Jána Mirovského začala s nácvikom hudobných skladieb. Pre potreby
spolku si vo Viedni zakúpila hudobné
nástroje. Finančné prostriedky poskytol
Móric Alster. Prvé vystúpenie sa uskutočnilo na Vianoce 1875.
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• Rok 1885 (135 rokov)
Prvá kniha o Rači. Evanjelický farár
Gustáv Polevkovics spísal históriu evanjelickej cirkevnej obce, kde zachytil aj históriu Rače. Kniha má názov „Geschichte
der evangelische Kirchengemeinde A. B.
Récse (Ratzersdorf)“. Je to prvá známa
kniha o Rači.
• Rok 1890 (130 rokov)
Prvá zmienka o divadelných ochotníkoch. V Rači pôsobilo od roku 1890 viacero ochotníckych skupín – Jednota Orla,
evanjelická – nemecká skupina a Spolok
slovenské robotnícke divadlo v Račišdorfe. Divadelné predstavenia sa konali
v sálach alebo nádvoriach vtedajších hostincov (Peklo, Raj, u Raguša, u Končeka).
Hrávali sa hry s náboženskou tematikou
a hry F. Urbánka. Najviac hier, akadémií
a iných spoločensko-kultúrnych podujatí sa realizovalo v tzv. Katolíckej budove,
ktorá stála na mieste terajšieho kultúrneho objektu v Knižkovej doline. Od roku
1942 sa predstavenia konali v budove
Katolíckeho kultúrneho domu A. Hlinku
na dnešnom nám. A. Hlinku, ktorý mal
na vtedajšiu dobu javisko vybavené najmodernejším zariadením. Tu nacvičili
račianski ochotníci aj náročnejšie divadelné predstavenia a operety rôznych
populárnych autorov. Napr. predstavenie
operety Gejzu Dusíka Modrá ruža pripravili račianski ochotníci v úzkej súčinnosti
s umelcami Novej scény, pričom na niekoľkých nácvikoch aj premiére operety
bol prítomný aj samotný autor.
Rozsiahla nákaza vinohradov révokazom. Sľubný rozvoj vinohradníctva, ktoré
patrilo k hlavným zamestnaniam Račanov, prerušila v roku 1890 fyloxéra (révokaz), ktorá zničila takmer všetky vinice.
Obnova vinohradov v pôvodnom rozsahu sa už nikdy neuskutočnila.
• Rok 1905 (115 rokov)
Posviacka veže a rekonštrukcie evanjelického kostola na Alstrovej ulici. Keďže pôvodný kostol z roku 1835 bol postavený bez veže, po uvoľnení predpisov
o vzhľade evanjelických chrámov si evanjelickí veriaci v Rači postavili ku kostolu
vežu aj s hodinami. Zároveň sa zrealizovala aj úprava kostola, čím dostal dnešnú
podobu. Vežu projektoval architekt I. B.
Kauser a postavil ju J. Terebes. Ďalšie
rozsiahlejšie rekonštrukcie prebehli v rokoch 1955 – 1959 a v roku 1985.
• Rok 1920 (100 rokov)
Zmena názvu obce. Názov obce Račišdorf po prvej svetovej vojne a vzniku
I. ČSR upravili na Račištorf. Krátke obdobie niesla obec pomenovanie Rastislavice.
Tento názov sa zachoval na niekoľkých
úradných dokladoch, ako aj na poštovej
pečiatke z roku 1920.
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• Rok 1925 (95 rokov)
Založenie futbalového klubu ŠK Račištorf. Klub bol slávnostne založený 10. 9.
1925. Na jeho čele stál notár Václav Jošt.
Prvú koženú futbalovú loptu značky Rabax daroval futbalovému oddielu mäsiar
Aladár Wessel. V roku 1928 získal futbalový oddiel lúku oproti železničnej stanici
Račištorf a postavil na nej futbalové ihrisko.
• Rok 1930 (90 rokov)
Odhalenie pamätnej tabule Móricovi Alstrovi. Pamätnú tabuľu na budove
rímskokatolíckej farskej budovy venoval
Spolok sv. Vojtecha z vďaky za činnosť
v spolku. Móric Alster patril k zakladateľom spolku a bol jeho štedrým podporovateľom. Bol aj podpredsedom spolku
a podieľal sa na jeho mnohých aktivitách.

Bola ustanovená Školská stolica v obci.
Školskú stolicu zvolilo obecné zastupiteľstvo ako orgán pre správu katolíckej školy. 1. júna 1930 doň zvolili Martina Lednára, Jozefa Krampla, Cyrila Krištofiča,
Jozefa Krížika, Augustína Pajdlhausera,
Jána Podešvu, Silvestra Žitného, Rafaela
Vulgana, Františka Číka, Ľudovíta Číka,
Františka Žitného, Jána Máťuša.
Do farského kostola pribudla socha sv.
Jozefa. Sochu, ktorá je dnes na pilieri
ľavej strany kostolnej lode, daroval Dr.
Bathány, o ktorom sa vo Farskom vestníku č. 5 z roku 1931 píše ako o maďarskom kniežati, očnom chirurgovi
s vlastnou nemocnicou v Kittsee. Jeho
pacientmi boli aj občania z Rače. Bol
dobrodincom a často liečil aj bez honorára (stačila modlitba Otčenáš). Bol tiež
veľkým ctiteľom sv. Jozefa a z vlastných
prostriedkov zakúpil sochu do kostolov,
kde ju ešte nemali.
• Rok 1935 (85 rokov)
Začiatok úspešného rozvoja stolného
tenisu. Začiatok histórie stolného tenisu
v Rači je spojený s menami Brychta, bratia Stejskalovci, Podešva, Krušpán a Turzo. Hrávalo sa v bývalom hostinci Raj, neskôr v starej škole, potom tiež v zasadačke
Obecného domu.
Obec odkúpila Erdödyovskú kaplnku na stavbu nového obecného domu.
Kaplnka bola dlhé roky súčasťou bývalej
Koloničovej kúrie. Financie získané pre-
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dajom katolícka cirkev použila na výstavu kostola na cintoríne.
• Rok 1945 (75 rokov)
Bombardovanie Rače. 26. 3. 1945 medzi
13. a 14. hodinou bola pri spojeneckom
nálete bombardovaná Rača, časť „Pozotória“ medzi hlavnou cestou (dnešná
Žitná ul.) a železničnou traťou. V prvej
náletovej vlne boli zbombardované domy
Samuela Rukriegla, Ulického, Strelku
a mnohé boli poškodené. V druhej náletovej vlne bolo bombardované zriaďovacie nádražie, najmä objekt remízy. Pri nálete zahynulo 10 civilistov, 16 nemeckých
vojakov a veľa ľudí bolo zranených.
Príchod vojsk Červenej armády do Rače.
3. 4. 1945 prišla do Rače Červená armáda
a Rača bola oslobodená od Nemcov. Počas
prechodu frontu padlo v račianskom chotári 5 civilistov, 14 ruských vojakov, 42 nemeckých vojakov a 6 maďarských vojakov.
Zriadenie Národného výboru v Rači.
5. 4. 1945 bol na základe reformy verejnej správy zriadený Národný výbor v Rači
v zložení: za DS – vdp. Ľudovít Horváth,
račiansky farár, Teodor Beladič, Michal
Polakovič, za KS – Karol Polakovič, Gustáv
Polakovič, Jakub Sučanský, za nestraníkov
– Ondrej Ivanič. Funkcia starostu bola nahradená predsedom národného výboru.
• Rok 1970 (50 rokov)
Významná úprava liturgického priestoru v katolíckych kostoloch. V oboch kostoloch (Farský kostol sv. Filipa a Jakuba
i Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov) sa upravil liturgický priestor podľa
nových liturgických predpisov II. vatikánskeho koncilu. Do svätyne sa doplnila
oltárna menza obrátená „tvárou k ľudu“.
• Rok 1975 (45 rokov)
Otvorenie prvej expozície Račianskej izby.
13. 4. 1975 bola slávnostne otvorená ex-

pozícia s typickým nábytkom a zbierkou
artefaktov zo starej Rače. Bola zriadená
z iniciatívy členov miestneho odboru Matice slovenskej v Rači a nachádzala sa v staršom račianskom dome na Alstrovej ulici č.
86 (dom už dnes nestojí). Po zrušení MO
MS v roku 1979 sa musela zrušiť aj expozícia Račianskej izby a historicky najvzácnejšie exponáty prevzalo Mestské múzeum
do svojho archívu. Nová expozícia „Račianskej izby“ sídli od roku 1998 v budove
Obecného domu na Alstrovej ulici 249.
• Rok 1985 (35 rokov)
Vznik BMX klubu Rača. 9. 12. 1985 vznikol BMX klub Rača, ktorý je najstarším
BMX klubom na Slovensku. Svoju činnosť začínal ako Mládežnícky klub bikross. Od roku 1987 má v tzv. Račianskom
športovom areáli vybudovanú bikrosovú
dráhu (BMX trať).
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v Skalici 11. 12. 1830 a zomrel 17. 11.
1914. Najplodnejší slovenský historik 2.
polovice 19. storočia. Spracovával najstaršie dejiny Slovenska a Slovákov, tému
sv. Cyrila a Metoda a Veľkej Moravy,
Uhorska, ale aj Čiech. Ako učiteľ napísal
aj niekoľko učebníc, ktoré sa používali
na cirkevných školách. Napísal diela náboženského charakteru, spevohry, trúchlohry, verše, príležitostné básne, poviedky
a črty, náboženské, historické a národnobuditeľské štúdie a články. Na račianskej
fare vypomáhal a účinkoval za pôsobenia
farárov A. Hájeka a M. Alstra.

• Rok 1990 (30 rokov)
Obnovenie funkcie starostu. Po reforme
verejnej správy v dôsledku veľkých politických a spoločenských zmien z roku
1989 sa zmenil názov výkonného orgánu
obce. Miestny národný výbor Bratislava-Rača sa zmenil na Miestny úrad mestskej
časti Bratislava-Rača, pričom v následných voľbách za prvého novodobého starostu bol zvolený Ing. Libor Pajdlhauser.
• Rok 2000 (20 rokov)
Obnovenie premávky električkovej dopravy po rozsiahlej rekonštrukcii. 7. 7.
2000 bola slávnostne otvorená električková
trať do Rače po obnovenej Čachtickej ulici,
kde bolo vymenené koľajisko a zrekonštruovaný povrch vozovky i chodníkov.
• Rok 2005 (15 rokov)
Reštaurovanie bočných oltárov vo farskom kostole. Po rozsiahlej reštaurácii
boli posvätené biskupom Dominikom
Tóthom dva bočné oltáre (oltár Panny
Márie a oltár sv. Jána Nepomuckého)
vo farskom kostole sv. Filipa a Jakuba
na Alstrovej ulici. Reštaurátorské práce
viedol Mgr. František Šmigrovský.
4. 6. 2005 Otvorený zberný dvor v Rači.

Vilma Névery ml.
165 rokov od úmrtia
Barónka. Bola dcérou majiteľov tzv.
Pálffyho kúrie. Zomrela 21. 9. 1855 ako
šesťročná na následky uštipnutia hadom.
Je pochovaná v tzv. barónskych hroboch
na miestnom cintoríne. (Príbeh úmrtia
literárne spracovala D. Luknárová v povesti „Potešenie i utrpenie zároveň“.)

• Rok 2010 (10 rokov)
Slávnostné otvorenie obnoveného Nemeckého kultúrneho domu. 10. 9. 2010 bola
slávnostne otvorená budova Nemeckého
kultúrneho domu po rozsiahlej rekonštrukcii a pamiatkovej obnove, ktorej predchádzalo vysporiadanie vlastníckych vzťahov.

OSOBNOSTI
František Víťazoslav Sasinek
190 rokov od narodenia
Katolícky kňaz – kapucín, vynikajúci
kazateľ, historik, publicista, národovec,
tajomník Matice slovenskej. Narodil sa

Vojtech Rudroff
145 rokov od narodenia
Katolícky kňaz, národovec a bojovník
za slovenskú samostatnosť, priekopník
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modernej pastorácie a okresný školský
dekan. Narodil sa v Lomnici 10. 4. 1875.
Popri Móricovi Alstrovi bol ďalšou významnou osobnosťou na račianskej
fare. V Rači pôsobil 33 rokov. Zomrel
23. januára 1942 vo veku 67 rokov a je
pochovaný na tunajšom cintoríne. V račianskej farnosti založil viacero spolkov
ako napr. Mariánsku kongregáciu, Spolok Božského srdca Ježišovho, Katolícku jednotu žien, Jednotu Slovenského
orla. K farskej budove dal pristavať tzv.
kaplánku, letnú kuchyňu a farskú kanceláriu. Zorganizoval zbierku a dal pre
farský kostol odliať nové zvony, keďže
pôvodné boli zrekvirované v I. svetovej
vojne. S veľkou láskou sa venoval mládeži, za jeho pôsobenia vzišlo z Rače
9 kňazov. Pre račištorfských farníkov
začal v roku 1928 vydávať „Farský vestník“, mesačník o živote vo farnosti a vo
svete. Počas jeho pôsobenia a s jeho veľkým nasadením bola vo farnosti postavená rímskokatolícka škola na Detvianskej ulici (v roku 1931) a kostol Panny
Márie Pomocnice kresťanov (Dolný
kostol v roku 1937) na cintoríne, ako
aj Katolícky kultúrny dom A. Hlinku
na námestí rovnakého mena (v rokoch
1939 – 1941).
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Vilma Névery st.
140 rokov od úmrtia
Barónka, vdova po barónovi Karolovi Néverym. Zomrela 3. mája 1880. Pre
obyvateľov Rače bola veľkou dobrodinkou a podporovateľkou viacerých dobročinných aktivít. Je pochovaná na cintoríne v Rači. Nad jej hrobom je ihlanovitý
pomník: s nápisom „Vdova po barónovi
NÉVERY KAROLOVI rodená FRIDES
VILMA barónka zomrela 3. mája 1880.
Pokoj prachu jej!“ Názvom Barónka sa
dodnes označuje dom, v ktorom žila, ulica i sídlisko.

František Kubu
135 rokov od nástupu do funkcie
Vynikajúci učiteľ a organista. 17. marca
1885 nastúpil na miesto učiteľa a organistu. Neskôr pôsobil aj ako správca cirkevnej školy. V Rači pôsobil celých štyridsať
rokov. Býval v dome vilového typu s barokovými prvkami z konca 19. storočia
na Alstrovej ulici 46. František Kubu ani
v dobe silnejúcej maďarizácie na konci
19. storočia nepodľahol tlaku a v škole sa
aj napriek vyhrážkam vyučovalo po slovensky. Počas svojho pôsobenia nacvičil
s miestnym speváckym zborom vianočnú omšu od Jána Jakuba Rybu, ktorá sa
na polnočnej omši vo farskom kostole
spievala viac ako 90 rokov.
Karl Otto Schulze
120 rokov od príchodu do Rače
Evanjelický farár. Do miestneho zboru
prišiel v roku 1900. Za jeho pôsobenia
pristavili v roku 1905 ku chrámu vežu
a osadili na nej 3 zvony, ktoré darovali
veriaci. Jeho pričinením v roku 1931 postavili novú evanjelickú školu na Alstrovej ulici (dnes zariadenie Bivio), pretože
stará už kapacitne nevyhovovala.
Zlata Dônčová
115 rokov od narodenia a 35 rokov
od úmrtia
Spisovateľka – autorka viacerých historických románov a noviel, veršov pre
deti aj životopisného románu Netýkavka
sa venovala aj kultúrnej publicistike, literárnej kritike a prekladom umeleckej
literatúry z českého jazyka. Narodila sa
2. 8. 1905 v Nitrianskej Strede a zomrela
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14. 9. 1985 v Bratislave. V Rači pôsobila
10 rokov (1942 – 1952) ako učiteľka slovenského jazyka a dejepisu. Organizovala
pre žiakov veľmi pútavé školské výlety, ale
aj recitačné súťaže, nacvičovala kultúrne
programy. Bola medzi žiakmi obľúbená
pre svoj empatický prístup k žiakom, hlboké vedomosti z oboch učebných predmetov a lásku k literatúre.
František Luknár
110 rokov od narodenia a 25 rokov
od úmrtia.
Amatérsky maliar a scénograf. Narodil
sa, tvoril a pracoval v Rači, kde aj zomrel
a je pochovaný. Pochádzal z vinohradníckej rodiny, ktorá bývala na Alstrovej ulici.
Vyučil sa za maliara písma u p. Borovského a Šibrinu a po absolvovaní strednej
meštianskej školy chcel pokračovať v štúdiu maliarstva na VŠVU, ktorú však musel opustiť pre zlé sociálne pomery v rodine. Nastúpil pracovať na železnici, kde
pôsobil v rôznych funkciách až do dôchodku. Namaľoval asi 2000 obrazov, ktoré sú v rôznych súkromných zbierkach.
Bol aj realizátorom takmer všetkých scén
ochotníckych divadelných predstavení,
ktoré sa odohrali v bývalej katolíckej budove až do roku 1942.
Vlastimil Ružička
95 rokov od narodenia a 35 rokov
od úmrtia
Významný cyklista a člen víťazného
družstva na viacerých ročníkoch Pretekov mieru. Narodil sa 27. 2. 1925 v českej
obci Louny a zomrel 29. 3. 1985. Do Rače
sa prisťahoval s mamou a sestrou ako dieťa, po tragickej nehode otca, motoristického pretekára. Jazdil v drese Práce Bratislava, Štefánik Račištorf aj Lokomotívy Rača
na ceste, dráhe, v teréne, ba i na motocykloch. Nevedel, čo je to strach, nevnímal
bolesť, nepoznal neprekonateľnú únavu.
Slávu si vybojoval na Pretekoch mieru, kde
viackrát skončil na popredných miestach.
Pamätná tabuľa Vlastimilovi Ružičkovi sa
nachádza na budove na Detvianskej ul.
Peter Ševčovič
85 rokov od narodenia
Prozaik, dramatik a scenárista, autor
literatúry pre deti a mládež. Narodil
sa 16. 3. 1935 a zomrel 14. 4. 2006. Veľkú časť života prežil v Krasňanoch, jeho
manželka učila na ZDŠ v Rači. Patril
k priekopníkom tvorby pôvodnej slovenskej televíznej hry a rozhlasovej poviedky.
Napísal vyše osemdesiat televíznych, rozhlasových a divadelných hier, desať kníh
krásnej literatúry a niekoľko pozoruhodných teoretických diel. Väčšiačasť jeho
tvorby sa spája aj s históriou Bratislavy.
Zostavila Mária Hatalová
december 2019
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Zabíjačka a fašiangy
Ešte bola poriadna
zima, každé ráno som
sa zobúdzala na pišťanie dievčat a víťazný smiech a pokriky
chlapcov. Jasné, guľovačka! Horšie bolo
umývanie snehom –
že to chlapcov neprestávalo baviť? Občas
ich pán riaditeľ Záhorský vyhrešil, ale oni
skúšali vždy nanovo. Chúďatá – dievčatá!
Ani som si nechcela predstaviť, že to raz
čaká aj na mňa. Ale ja chcem o inom.
V jedno také zimné ráno ma zobudil
príšerný zvuk. Dievčenské pišťanie bolo
proti nemu nič. Posadila som sa na pos
tieľke, aj mamička na svojej. Zvuk sa
však nezopakoval. Ale o pár dní sa to
stalo opäť a potom opäť, len niekedy bol
ten zvuk slabší, niekedy silnejší, niekedy
krátky, niekedy sa aj viackrát zopakoval.
To som sa už dozvedela dôvod – vraj zabíjačka.
Vykŕmené prasiatka sa menili na jaterničky, krvavničky, žobrácku kašu,
oškvarky... V tej podobe zablúdili občas
aj k nám – ako výslužka – a boli to celkom chutné jedlá. Len to zabíjanie ma
neprestávalo desiť – aj keď som nebola
jeho svedkom.
Ale iba do času! Raz v sobotu som sa
zobudila nato, že ešte za tmy stojí moja
mamička pri dverách izby, opiera sa o ne
a drží si ruky na ušiach. Vzápätí sa ozvalo to príslovečné ryčanie prasaťa celkom
blízko. Rozbehla som sa k nej. Čupla si,
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objala ma - a tak sme prečkali ešte jedno
zaryčanie.
„Pospi si ešte,“ povedala a odviedla ma
k postieľke. „Ja musím ísť, mám prácu.“
Bolo mi čudné, že vstala tak skoro. Aj
sa mi zdalo, že je okolo akosi viac hluku,
nuž som si obula papučky a poďho do kuchyne. Čoskoro mi bolo všetko jasné – zabíjačka sa konala priamo pri nás...
Bola som svedkom jednotlivých fáz
zabíjačky, avšak len tých, ktoré sa týkali spracovania mäsových produktov.
Moja mamička ma uchránila pre tými
drastickejšími. Zato som videla, ako sa
vo velikánskom hrnci postupne menia
biele veľké kocky slaniny na škvariacu
sa masť, pozorovala som, ako sa do kolies ukladá dlhý had jaterníc a ako ho
potom nejaký ujo v zástere delí na pravidelné kúsky ukončené drievkami...
Ale videla som aj veľkú hlavu prasaťa
uloženú v drevenom korýtku a vedľa
nej vyumývané paprčky a ďalšie kusy
mäsa...
Výsledkom zabíjačky, ktorá vraj bola
spoločná aj pre rodinu Záhorských, boli
geletky, plné chutnej voňavej masti, spracované upečené mäsko zaliate v mäsových pohároch, vyúdené pôlty slaninky,
chutné oškvarky..., ale to už nebolo pre
mňa až také dôležité.
Z neskoršieho rozprávania svojich
rodičov viem, že roky po vojne neboli vôbec jednoduché v zabezpečovaní
potravinových článkov. A zo svojho
dnešného pohľadu a skúseností si tuším
ani neviem predstaviť, aké to muselo
byť náročné. Napríklad bez chladničky
a mrazničky...

číslo 2 / 2019
A opäť musím dať na prvé miesto zvukový zážitok, keď sa chcem dostať k fašiangom. Neviem, aký to bol deň, len som
spozornela pri nejakej svojej hre kvôli
muzike, treskotu a veselým pokrikom,
ktoré sa ozývali z ulice.
„Poď, poď sa pozrieť na maškary,“
volala ma Marka a rýchlo ma babušila
do vlniačika, obúvala mi kapce.
Vybehli sme von pred školu a práve
dobre. Smerom k nám sa poberal čudesný sprievod. Chytila som sa Markinej
ruky, lebo v tom sprievode poskakovali
samé príšery: jedna bola celá omotaná
do skrútenej slamy, iná mala zvieraciu
srsť a strašne začiernenú tvár, ďalšia bola
celkom ako čert aj s reťazami, bola tam aj
veľmi tučná tetka s namaľovanými červenými lícami, ale aj s fúzami...ani som nestačila sledovať každú z tých „maškár“...
jedna dokonca pripomínala koňa, ale to
mi bolo jasné, že pod dekou je skrytý
ďalší človek, keď mal ten kôň všetky štyri
nohy obuté v čižmách...
Maškary sprevádzala muzika, skoro
ako pri svadbách, len pesničky boli iné
...no a tento sprievod nerozhadzoval koláče. Naopak, zbieral do takého veľkého
koša zabíjačkové dobroty...
Viem, že k fašiangom patria aj šišky
a fánky. Fánky mamička robievala aj
neskôr a vždy sme pri nich spomínali
na časy v Rumanovej. Boli to iste aj pre
mojich rodičov roky plné nezabudnuteľných zážitkov, pravda z iného pohľadu,
ako bol ten môj.
Dobroslava Luknárová-Koričanská
úryvok z knihy ...ako let motýľa...
foto z archívu autorky
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