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Masívna bytová výstavba v Rači vytvá-
ra tlak o. i. na miesta v jasliach, škôlkach 
a školách. Starosta Michal Drotován na-
vrhoval riešiť nedostatok miest v základ-
ných školách (ZŠ) obnovením bývalej ZŠ 
Plickova. Ján Polakovič a „jeho“ poslanci 
prístavbami k  ZŠ Tbiliská. V  areáli ZŠ 
Plickova hrali iba o telocvičňu a priľahlý 
pozemok.

UDALOSTI 1. DEJSTVO
Podmienky obnovenia ZŠ Plicko-

va boli (1) zverenie budovu školy hl. 
mestom do  správy Rače a  (2) získanie 
zdrojov príp. investora na jej obnovu.

Na MiZ 18. 06. 2019 zverenie budovy 
na účel zriadenia školy poslanci odsúhla-
sili. Hlasovania sa zdržali len Polakovič 
a Máťuš.

Starosta Drotován navrhol dve alter-
natívy obnovy: 
•	 variant A: celá obecná škola
•		 variant B: spolovice obecná a spolovi-

ce súkromná škola

Variant A vyžadoval 7 mil. € z rozpoč-
tu a/alebo cez úver a eurofondy. 

Variant B zaisťoval (1) kapitál investo-
ra, (2) rýchle vyriešenie nedostatku miest 
pre žiakov ZŠ a (3) alternatívu k tradičné-
mu vyučovaniu. Záujem o ňu bol.

Pracovné komisie a  poslanci MiZ 
na stretnutí 23. 09. 2019 prijali variant B.

Na  MiZ 10.  12.  2019 poslanci súhla-
sili prenajať časť budovy investorovi Edu 

Development s. r. o.. S tým, že zriadi sú-
kromnú školu Felix. A že zmluvu prero-
kuje mimoriadne MiZ.

Na riadnom MiZ 21. 01. 2020 dal sta-
rosta info, že na obnovu ZŠ Plickova má 
MČ šancu získať eurofondy z programov 
BSK len vtedy, keď stihne vybaviť staveb-
né povolenie do  konca júna 2020. A  že 
časové okno sa rýchlo zatvára. 

Na tomto MiZ pred hlasovaním o ško-
le Felix starosta Drotován urobil strate-
gický ťah. Autoremedúrou navrhol zvý-
šiť čiastku na  projektové dokumentácie 
o 100 000 €. Poslanci návrh jednohlasne 
odsúhlasili. Ďalší vývoj ukázal, že sta-
rosta tým prezieravo udržal v hre variant 
A  (obecná škola). A  to aj pre prípad, že 
poslanci svoje kladné stanovisko z decem-
bra 2019 zmenia a  školu Felix nakoniec 
zamietnu. V  štýle „zamietame, čo sme 
schválili, schvaľujeme, čo sme zamietli“.

Na  mimoriadnom MiZ 29.  01.  2020 
sa stalo presne to, čo starosta Drotován 
predvídal. Poslanec Polakovič navrhoval 
uprednostniť rekonštrukciu telocvične 
a  prístavbu k  ZŠ Tbiliská. A  obnovu ZŠ 
Plickova odsunúť. Poslanec Máťuš ob-
novu ZŠ Plickova otvorene spochybnil: 
„Nikde neni napísané, že tú Plickovu (...) 
vôbec budeme na školu potrebovať.“

Školu Felix časť poslancov pocho-
vala krkolomným obvinením z  pokusu 
o podvod.

Máťuš a Polakovič dnes tvrdia, že za-
chraňovali obecnú školu.

číslo 2/2022
ZDARMA
pre Raču, 
Krasňany 
a Východné;
výber z

www.racan.sk

racan.skv ý b e r

Kto zachránil obecnú školu Plickova?
Ján Polakovič si nárokuje zásluhu, že on a „jeho“ poslanci zachránili  
obecnú školu Plickova. Oprávnene? 

INZERÁT
Predám frankovku z dobre 

obrobenej vinice v Rači. 
tel. 0903 754 593

michalkristofic5@gmail.com

Víno, ty mok zlatý,
nedovoľ mu opiť sa!
Nespozná ho mati,
bude z neho opica.

Oj, ty vínko z Rače,
tiež si taký potmehúd?
Čím viacej si sladšie,

tým viac na teba rastie chuť.

Čože človek zmôže
proti takej zradnosti?
Nik mu nepomôže,
pije, pije – z radosti!

ALEX LETENAY, 1921 – 1996

ČLOVEK – OBRAZ BOŽÍ
Výber z básne

pokračovanie na strane 2
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UDALOSTI 2. DEJSTVO 
Uznesenie, ktoré navrhol Polakovič, 

obecnú školu nepribližovalo ani o piaď. 
Zato z tušenia, že hrá iba o čas a o moc, 
sa stal holý fakt. Róbert Hammer, Radko 
Tiňo, Miloš Jošt a Lenka Antalová Plavu-
chová za uznesenie nehlasovali.

Deň po zamietnutí školy Felix staros-
ta Drotován a jeho tím začali s prípravou 
obnovy obecnej školy. A rozbehli pokus 
o  nemožné – za  5 mesiacov obstarať 
a  vypracovať projekt, získať vyjadrenia 
dotknutých orgánov a  stihnúť stavebné 
povolenie. A  dokázali to! Napriek CO-
VID-u, lockdownom a  kompletnému 
„vypnutiu Slovenska“ od  10.  03.  2020. 
Kvalitným spracovaním projektu získa-
li na  obnovu ZŠ Plickova z  eurofondov 
2,85 mil. €. Z  fondu na podporu športu 
387 tis. €. A výhodný úver 3,5 mil. €.

Na prelome jún/júl 2020, keď už bolo 
na obecnú školu vydané stavebné povole-

nie, Jánovi P. a skupinke poslancov okolo 
neho neostávalo iné ako otočiť o 180° – 
odfotiť sa pred bustou Vladimíra Plicku, 
zahlasovať za  úver 3,5 mil. € a  projekt 
ZŠ Plickova vyhlásiť za  „náš najnovší 
úspech“. 

Vtedy vznikol klub Spoločný cieľ (SC). 
A  Polakovič odvtedy šíri zvesť, že za-
chránil obecnú školu. Aj keď preukáza-
teľne presadzoval iné riešenia. A  prišiel 
s krížikom po funuse.

Na MiZ 14. 07. 2020 klub SC mohol 
skúsiť neschváliť úver a projekt ZŠ Plic-
kova potopiť. Otázne je, či by pokus us-
pel. A či a čím by ho obhájil pred verej-
nosťou. 

ZÁVER
Kto sa uchádza o verejný mandát, mal 

by konať vo verejnom záujme. A  férovo. 
Z  uvedených faktov vyplýva, že posla-
nec Polakovič pri projekte ZŠ Plickova 

na férovosť a verejný záujem nedbal. Pre 
osobné ambície.

Projekt obecnej školy Plickova sabo-
toval. A  teraz si privlastňuje cudzie zá-
sluhy.

K  reálnej „zásluhe“ o  jednoročný sklz 
obnovy ZŠ Plickova a  o  dochádzku časti 
našich prváčikov v školskom roku 2022/23 
do provizória na Pánty sa nehlási. 

A hrozilo to byť horšie. Katastrofe za-
bránili manažérske a politické schopnos-
ti starostu a práca jeho tímu. Bez nich by 
sa sklz predĺžil na roky. A za neskúsenosť 
a  politikárčenie lídra SC by platili naj-
menší žiaci. Celé roky.

Uvedomovať si a  predvídať následky 
rozhodnutí a činov nedokáže každý. 

Zvlášť, keď mu výhľad zakrýva záujem 
skupiny. 

A túžba po úrade.
Miro Ščibrany

OZ račan.sk
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Dva týždne pred začatím volebnej 
kampane dvojnásobný starosta Pilinský 
oznámil rozhodnutie nevstúpiť do súťaže 
o post starostu mestskej časti Bratislava-
Rača. A ponúkol politické skúsenosti len 
ako kandidát na  miestneho, mestského 
a župného poslanca.

Oznámenie prišlo po  dlhom váhaní. 
Zrkadlí sa v ňom fakt, že Petrovi P. skrížil 
cestu jeho niekdajší politický učeň a ob-
divovateľ. Bezmála rok pred voľbami za-
čal javiť starostovské ambície. A o ňom je 
od volieb do BSK 2017 verejne známe, že 
keď si niečo vezme do hlavy, ide si za tým 
hlava-nehlava. Spojenec-nespojenec.

ÚSKALIA A DÔSLEDKY
Vo veci kandidatúry na  starostu na-

razili na  seba dvaja kohúti-vyzývatelia. 
Postupne získaval navrch mladší, agresív-
nejší. A starší, dosiaľ otrasený z volebnej 
prehry v roku 2018, nevydržal tlak. Zložil 
krídla. A spadol mu hrebienok.

Stratégia Petra P.  zľaviť z  ambícií sa 
javí ako rozumná hra na  istotu. Nebyť 
toho, že ňou zároveň prejavil zníženú 
sebadôveru. Zvlášť rozhodnutím kan-

didovať na  miestneho poslanca. Tým 
sa oblúkom vrátil o 16 rokov späť, kedy 
uchádzaním sa o  tento najnižší verejný 
mandát vstúpil ako novic do rehole ko-
munálnej politiky.

Prezradil tým, že si na  viac netrúfa? 
A že už myslí na politický dôchodok?

Má vôbec šancu s  takouto stratégiou 
v kampani uspieť?

Vzdaním sa kandidatúry na starostu si 
Peter P. z vlastnej vôle „zaistil“ a prijal (1) 
nemožnosť stať sa starostom, (2) menej 
pozornosti médií a  voličov, (3) stratu 
rešpektu časti podporovateľov a  proti-
kandidátov, (4) postavenie druhoradého 
kohúta.

Možné dôsledky? Že mu klesne po-
čet hlasov a  vyhliadka získať mandáty. 
A že vrabce mu z hrste uletia k holubom 
na streche.

Dnes sa dá s pravdepodobnosťou blíz-
kou istote povedať to, čo pozorovatelia 
komunálnej scény v Rači tušili už počas 
KV 2018. Že Peter P. v tom čase prekročil 
zenit politickej dráhy. A že ho v lepšom 
prípade čaká pozvoľná, v horšom strmšia 
strata politickej váhy.

Prehra v súboji o úrad starostu 2018 
dala tomuto tušeniu pečať podobnosti 
pravde.

Terajšie vyhlásenie Petra P. predznaču-
je, že voľby 2022 môžu otvoriť ešte horší 
variant jeho budúcnosti. Strmhlavý zo-
suv do politickej penzie. A bezvýznam-
nosti.

ZÁVER
Osobitne trpkú príchuť pre Petra 

P. musí mať fakt, že o krutú výslužku sa 
mu pričiňujú jeho bývalí najbližší spo-
jenci a klienti. Tí, čo boli v kampani 2014 
príp. 2018 jeho oporou. Vinári Máťuš 
a Vrana. Otec a syn Polakovičovci. Prvý 
ako muž v  pozadí a  lovec hlasov staro-
usadlíkov. Druhý – vtedy nosič vody Pet-
ra P. – ako nadháňač hlasov omladiny.

Posledne menovaný za tri roky v MiZ 
znásobil už tak vysoké sebavedomie. 
Ubral z  pokory a  sebareflexie. A  hodil 
za  hlavu obdiv k  bývalému politickému 
vzoru.

„Starostu ako Peter potrebuje Rača 
ďalších 20 rokov,“ nechal sa počuť v roku 
2018.

V roku 2022 si až na malý detail myslí 
to isté.

O sebe.
Miro Ščibrany

OZ račan.sk

Trpký koniec dvojnásobného starostu?
Peter Pilinský oznámil, že sa o úrad starostu uchádzať nebude.
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Dlho som si myslela, že dôchodok je 
ďaleko. Niekoľko rokov som v  zamest-
naní dokonca „presluhovala“. Myslela 
som si, že bezo mňa to nemôže ísť. Na-
koniec som bola taká vyčerpaná, až som 
sa začala báť o svoje zdravie. Odišla som 
do dôchodku, zariadenie sociálnych slu-
žieb, ktoré som založila, zrekonštruovala 
a  viedla bezmála 20 rokov, som prene-
chala mladším. A čuduj sa svete, išlo to. 
Zariadenie fungovalo a funguje doteraz. 

Začala som sa rozhliadať, čo robiť vo 
svojom živote ďalej. Prvý rok ma zamest-
návala práca doma a  v  záhrade. Všetko 
som mala zanedbané a chýbal mi systém 

ako pracovať. Objednala som si donášku 
obedov a  snažila sa dať životu stratený 
rytmus.

Z minulosti mi zostali viaceré aktivity. 
Najmä som poslankyňou Miestneho za-
stupiteľstva v Rači a pracujem v sociálnej 
oblasti. Tu sa cítim byť odborníčkou. Pra-
cujem v  Komisii sociálnej a  bytovej ako 
predsedníčka.

Zostala som v predsedníctve Aso ciácie 
poskytovateľov sociálnych služieb. APSS 
zastupujem v Rade vlády pre mimovlád-
ne organizácie. Často zasadáme online 
a to mi dáva pocit, že stále zvládam mo-
derné technológie.

Zo zamestnaného človeka sa zo mňa 
stala občianska aktivistka. Venujem sa 
sociálnym veciam zameraným na  senio-
rov a  odkázaných ľudí. Neľutujem, že 
som odišla do  dôchodku. Nachádzam 
nových priateľov a známych a mám viac 
času na rodinu a svoje záujmy v sociálnej 
oblasti.

Vo februári 2019 som sa stala členkou 
Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), ZO 
Bratislava-Rača. Vtedajší predseda JDS 
Ján Lipiansky st. ma pozval pracovať 
v  komisii, ktorá sa venovala sociálnym 
veciam a  zdravotníctvu. JDS bola vtedy 
v tejto téme partnerom pre ministerstvá – 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 
Poznala som tam viacero skvelých od-
borníkov na  sociálne veci a  zdravotníc-
tvo. Po odchode Janka Lipianskeho som 
s nimi stratila kontakt.

Môj odkaz pre občanov Rače: neza-
budnite, že po období korony sa na jeseň 
znovu rozbiehajú tzv. Poslanecké dni. 
Bývajú prvý pondelok v mesiaci. Náš vo-
lebný obvod č. 1 má stretnutia s  občan-
mi v  KS na  Žarnovickej od  18.00 hod.: 
5. 9., 3. 10., 7. 11. a 5. 12. 2022. Teším sa 
na stretnutia s vami.

Začiatkom roka 2022 vyhlásilo Hl. 
mesto SR Bratislava grantové výzvy 
a  medzi nimi bola jedna šitá na  mie-
ru seniorom: Medzigeneračná solidarita 
a zlepšovanie života seniorov a senioriek 

v Bratislave. Upozornila ma na to tajom-
níčka našej ZO JDS pani Terka Richtero-
vá. A odporučila mi zúčastniť sa školenia. 
Školenie som absolvovala a  videla mož-
nosť získať z  grantu pre seniorov v  Rači 
finančné prostriedky, ak napíšeme zmys-
luplný projekt. Bola to pre mňa výzva. 
Napísala som projekt ŽIJEME V  RAČI. 
Po malých úpravách a schválení Výborom 
ZO JDS som projekt ako garant odovzda-
la na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy. 
Náš projekt vybrali. Nevyškrtli ani jednu 
akciu. Pani predsedníčke ZO JDS poslali 
Zmluvu o poskytnutí grantu a  zaslali fi-
nancie na účet.

ŽIJEME V RAČI.  
Zážitkové stretnutie seniorov.
Prvou veľkou akciou projektu ŽIJEME 

V RAČI bolo Zážitkové stretnutie senio-
rov. Konalo sa 15. júna 2022 popoludní 
v  zariadení BIVIO na  Alstrovej. Zúčast-
nilo sa viac ako 40 členov našej ZO JDS. 
Pozdraviť nás prišiel aj zástupca staros-
tu, pán Ing. Robert Pajdlhauser, čo bolo 
od  samosprávy Rače milé gesto záujmu 
a podpory. 

Podstata zážitkového stretnutia bola 
v  tom, že tí, ktorí budú chcieť, prinesú 
svoje výtvory: koláče, umelecké a  reme-
selné diela. Ostatní vyberú, čo sa im naj-
viac páči a súčasne ochutnajú koláče ako 
súčasť „zážitku“. Nakoniec sme hodnotili, 
čo sa komu najviac páčilo. Bol to skvelý 
zážitok. Po  dlhom čase, keď sme sa ne-
mohli pre pandémiu stretávať, sme mohli 
byť spolu. Počasie bolo skvelé. Prostredie 
v  záhrade BIVIO očarujúce. Nálada vý-
borná.

Súťaž na Zážitkovom stretnutí vyhrala 
pani Adelka Rybová. Priniesla velikán-
sky Račiansky makovník a  Smotanovo-
-kôprový osúch. Oba koláče boli vyni-
kajúce a  tí, ktorí ich ochutnali, svojimi 
hlasmi vyniesli Adelku Rybovú na  prvé 
miesto.

Aj ďalšie koláčiky a výtvory boli skve-
lé. Pani Dagmar Žaloudková priniesla 
výborné Pagáče so sezamom. Pani Mar-
ta Janečková páperovú, výbornú Ríbez-
ľovo-marhuľovú bublaninu, každý, kto 
ochutnal, chválil. Pani Slavomíra Vajan-
ská Pagáčiky rôzneho tvaru. Boli chutné 
a veľmi pekne tvarované. Ďalšie výborné 
pagáčiky priniesla pani Blažena Ondru-
šová. Pani Helenka Nagyová „Štrimfle“ 
– háčkované papuče. Niekedy sme ich vy-
rábali, štrikovali a  háčkovali. Každý, kto 
niekedy háčkoval, zaspomínal na  staré 
časy. Pani Blažena Ondrušová priniesla 
vlastnoručne namaľované obrazy, naozaj 
krásne. Pani Marta Gregorová Mačku, 
nie živú, ale ušitú z tkanín, bola ako živá. 
Pani Julka Arendášová priniesla Obrazy 
z  paličkovanej čipky, naozaj prekrásne. 
Pani Tatiana Židovská vymaľované man-
daly, celú knihu. Skutočne pôsobivé, krás-

AKO SOM SA STALA 
DÔCHODKYŇOU. 
A čo na dôchodku robím.

SOCIÁLNE  
SLUŽBY.  
Tu sa cítim doma.



 4 číslo 2 / 2022
v ý b e r

racan.sk

ne farebne ladiace mandaly. Pani Darinka 
Jurická priniesla krásny, vlastnoručne 
namaľovaný obraz. Nakoniec, keď sme už 
takmer všetky koláče zjedli, prišla pani 
Beátka Mladenková a priniesla Mrkvový 
koláč s  orechmi. To bola skvelá bodka 
za krásnym popoludním.

Bolo to skvelé zážitkové stretnutie. 
Každý si odniesol pocit príjemne stráve-
ného júnového popoludnia.

ŽIJEME V RAČI. 
Sociálne služby.
Druhou akciou projektu ŽIJEME 

V RAČI bol seminár O sociálnych služ-
bách, ktoré poskytuje Rača svojim obyva-
teľom. Uskutočnil sa 14. júla 2022, v spar-
ný letný deň s teplotou popoludní vysoko 
nad 30 st. Celzia, našťastie v klimatizova-
ných priestoroch BIVIO. Zúčastnilo sa 
23 účastníkov. Seminár pripravila a pred-
niesla vedúca oddelenia sociálnych slu-
žieb (SS) mestskej časti Bratislava-Rača, 
pani Mgr. Hana Štetinová. A tému rozší-
rila o svoje skúsenosti pani Mgr. Eva Sol-
dánová, referentka opatrovateľskej služby. 

Pani Štetinová pútavo hovorila o čin-
nosti Oddelenia SS. Zamerala sa na služ-
by najdôležitejšie pre seniorov: domáca 
opatrovateľská služba, služby denného 
stacionára, ale spomenula aj SS pre deti 
do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) 
a službu pre ľudí bez domova alebo ľudí, 
ktorí sa ocitli dočasne v  ťaživej životnej 
situácii: SS krízovej intervencie.

Podstatnú časť prezentácie pani Šteti-
nová venovala domácej opatrovateľskej 
službe. V  Rači máme opatrovateľky-za-
mestnankyne Miestneho úradu, ktoré 
vykonávajú opatrovateľské činnosti v do-
mácom, prirodzenom prostredí občana. 
Rozsah činností sa spravidla dopredu do-
hodne. Zahrňuje pomoc pri seba-obsluž-
ných činnostiach ako zvládanie hygieny, 
obliekanie, donáška obeda, pomoc pri 
jedle, upratanie po jedle, alebo pomoc pri 
nákupe a vybavovaní na úrade. Pre ľudí, 
ktorí sú ešte schopní byť doma, je to veľmi 
dôležitá pomoc.

Keď je už ťažké zostať doma osamote, 
Rača ponúka Denný stacionár. Je to SS, 
ktorú v Rači poskytujeme na profesionál-
nej úrovni, v krásnom prostredí zrekon-
štruovaných priestorov na Plickovej ulici, 
vchod z Kafendovej. Túto službu využíva 
25 občanov. Chodia na  celodenný alebo 
poldenný pobyt. Poskytujú sa tu odborné 
a obslužné služby ako je pomoc pri den-
ných úkonoch, pri jedení, vyprázdňova-
ní, hygiene, obliekaní a  pod.. Súčasťou 
sú aj denné aktivity, pri ktorých sa od-
borní pracovníci stacionára snažia roz-
víjať alebo udržiavať úroveň schopnosti 
čo najviac zachovať samostatný život. 
Dôležitou časťou služieb je aj privezenie 
občana do  stacionára. Rodine odpadne 
problém ako ráno dopraviť svojho otca 
alebo mamku do  zariadenia. Skúsenosti 
rodín a klientov sú veľmi dobré.

Dôležitou súčasťou seminára bolo vy-
svetliť proces, ako sa občan stane prijíma-
teľom sociálnych služieb – klientom, a čo 
treba k tomu predložiť. Žiadateľ o sociál-
nu službu na konci posudzovania dosta-
ne tzv. Rozhodnutie o odkázanosti na SS 

a  určí sa jeho stupeň odkázanosti. Ten 
indikuje, aké SS potrebuje. Vychádza sa 
z lekárskeho posudku a posúdenia sociál-
nych podmienok, v ktorých žiadateľ žije.

Účastníci získali informácie, ktoré by 
inak vyžadovali osobne navštíviť Odde-
lenie sociálnych vecí, alebo hľadať na we-
bových stránkach. Na konci pani Štetino-
vá zožala zaslúžený potlesk.

ŽIJEME V RAČI. 
Kompetencie v sociálnych službách.
Treťou akciou projektu ŽIJEME 

V  RAČI bol seminár O  kompetenciách 
v  sociálnych službách v  Rači, Bratislave 
a  BSK. Uskutočnil sa 17. augusta 2022 
v  priestoroch BIVIO. Zúčastnilo sa 20 
účastníkov. Prednášku som pripravila 
a predniesla ja. Je to pre mňa známa téma. 
Sociálnym službám a kompetenciám v SS 
som sa venovala počas celej mnohoročnej 
poslaneckej činnosti a ako riaditeľka za-
riadenia SS. Účastníkov seminára prišiel 
pozdraviť zástupca starostu, pán Ing. Ró-
bert Pajdlhauser. Zostal na  celom semi-
nári.

Prvá časť bola venovaná organizácii 
spravovania vecí verejných prostredníc-
tvom štátnej správy a  samosprávy. Pre 
nás, občanov, je podstatná Samospráva, 
ktorá sa delí na tri druhy:
•		 miestna	 samospráva:	 samospráva	 hl.	

mesta Bratislavy a  samosprávy mest-
ských častí,

•		 územná	 samospráva:	 samosprávne	
kraje – pre nás Bratislavský samo-
správny kraj (BSK),

•		 záujmová	 samospráva:	 spolky	 a  ob-
čianske združenia; sem patrí aj JDS.
Toto členenie je dôležité pre pochope-

nie fungovania kompetencií, tzn. činností, 
ktoré štát preniesol na miestnu a územnú 
samosprávu, alebo ktoré boli a  sú za-
bezpečované samosprávou. Napríklad 
domáca opatrovateľská služba je tzv. ori-
ginálna kompetencia obce. Naproti tomu 
štát preniesol na obce povinnosť zabezpe-
čovať výuku na základných školách, ale-
bo činnosti stavebného úradu, vodného 
hospodárstva a pod.. To sú tzv. prenesené 
kompetencie štátu. Na  základe toho sú 
tieto činnosti buď výhradne financované 
z  podielových daní, alebo sú dofinanco-
vané zo štátneho rozpočtu.

 
Zamerala som sa na  SS, ktoré posky-

tuje Rača, Bratislava a BSK pre seniorov.
(A) Na  úrovni Rače je to hlavne Do-

máca opatrovateľská služba (služba v do-
mácom prostredí) a služby Denného sta-
cionára (ambulantná, pobytová služba). 
Rača zabezpečuje obe SS a treba povedať, 
že to zďaleka nie je bežné v každej mest-
skej časti či obci. Denné centrá pre senio-
rov (bývalé kluby dôchodcov) sú tiež SS. 
Rača má v  registri poskytovateľov SS 3 
denné centrá.
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(B) Na úrovni hl. mesta Bratislavy sú 
SS pre seniorov najmä pobytové služby:
•		 Zariadenia	pre	seniorov	(pobytové,	ce-

loročné zariadenie pre ľudí v dôchod-
kovom veku).

•		 Zariadenia	opatrovateľskej	služby	(do-
časné, spravidla 3-mesačné pobyty pre 
žiadateľov, ktorých zdravotný stav by 
sa mal po pobyte zlepšiť a mali by ísť 
znova do domáceho prostredia).

•		 SS	krízovej	 intervencie	pre	 ľudí,	ktorí	
sa ocitli trvale alebo dočasne v zlej ži-
votnej situácii.

•		 Rad	iných	služieb	ako	jedáleň,	práčov-
ňa, útulok a iné.
(C) Na úrovni BSK je pre seniorov naj-

dôležitejšia SS:
•	 Špecializované	 zariadenie	 (pobytové,	

celoročné, pre žiadateľov, ktorí majú 
napr. Alzheimerovu chorobu, Parkin-
sonovu chorobu, sklerózu multiplex, 
schizofréniu, demenciu rôzneho stup-
ňa, hluchoslepotu...)
BSK poskytuje mnoho iných SS a  zá-

kladné a  špecializované sociálne pora-
denstvo. Má veľmi dobre zorganizované 
SS a  výbornú webovú stránku. Nájdete 
na nej prehľadný Register poskytovateľov 
SS a  publikáciu Sprievodca sociálnymi 
službami, ktorú si môžete stiahnuť.

Samospráva poskytuje SS vo vlastných 
zariadeniach, ktoré sama zriadila a  pre-
vádzkuje, alebo si SS objednáva a zabez-
pečuje u neverejného poskytovateľa.

DÔLEŽITÉ PRAVIDLO: Ak potrebu-
jete pomoc, obráťte sa na sociálne odde-
lenie (najlepšie to, čo je Vám najbližšie – 
v Rači). Tam dostanete základné sociálne 
poradenstvo. Buď vám pomôžu priamo 
v Rači, alebo vás nasmerujú na SS posky-
tované na úrovni Bratislavy alebo BSK.

Občan sa stane prijímateľom sociálnej 
služby, iba ak si u príslušnej samosprávy 
podá  Žiadosť o  posúdenie odkázanosti 
na SS. Tlačivá sú na webových stránkach 
(Rače, BSK). Aby ste vedeli, akú SS máte 
žiadať, kontaktujte oddelenie SS. Po  po-
daní žiadosti samospráva posudzuje, 
či žiadateľ je alebo nie je na  SS odkáza-
ný. Vychádza z  lekárskeho a  sociálneho 
posudku žiadateľa. Po  posudzovacom 
procese, ktorý môže trvať mesiac, samo-
správa vydá Rozhodnutie o  odkázanos-
ti... s určením stupňa poškodenia zdravia 
na  druh SS. Tento dokument oprávňuje 
žiadateľa uchádzať sa o príslušný druh SS 
u samosprávy alebo iného poskytovateľa.

Proces posudkovej činnosti a zabezpe-
čovania SS je zložitý, neprehľadný a  pre 
ľudí, ktorí práve prežívajú zlom vo svo-
jom živote, frustrujúci. Preto sa samo-
správa a  poskytovatelia SS snažia žiada-
teľom vysvetľovať, radiť a  pomáhať. Keď 
sa rodina ocitne v  situácii, že musí uva-
žovať a rozhodovaúť o umiestnení svojho 
milovaného otca alebo mamičky do  za-

riadenia SS, je to vždy tragické. Dospelé 
deti, často pred dôchodkom, sa nedokážu 
postarať o  svojich rodičov vyžadujúcich 
prebaľovanie, kŕmenie, umývanie na lôž-
ku, polohovanie, či trpiacich demenciou 
a  poruchami správania. Chodia obvykle 
do práce a starostlivosť o ich rodiča vyža-
duje 24-hodinové nasadenie. Ešte ťažšie 
je zvládnuť túto situáciu, ak ide o manže-
la alebo manželku. Je to ťažké pre každú 
rodinu. Najťažšie je vyrovnať sa s tým, že 
môj otecko/maminka sa stali „mojimi 
deťmi“ – úlohy sa obrátili a naše srdiečko 
to nedokáže prijať.

Každý člen ZO JDS, či bol na  pred-
náške či nie, dostal e-mailom kontakty 
na pracovníkov SS v Rači, BSK a kontakt 
na web Bratislavy. A pre ilustráciu aj for-
muláre žiadostí.

Pre túto prednášku som sa rozhodla, 
lebo z  osobnej skúsenosti viem, aké 
je psychicky náročné zvládnuť proces 
umiestňovania otca/mamičky do  po-
bytového zariadenia, keď neviete, kam 
a na koho sa obrátiť. Tieto situácie vzni-
kajú náhle, po  páde, kolapse, nehode... 
a  my nie sme na  ne po  žiadnej stránke 
pripravení. Nik nás nepripraví na  cho-
robu alebo úraz a  ich dôsledky. Nikomu 
neželám takúto bolestnú skúsenosť, ale 

vyhnúť sa tomu nedá. Ako spoločnosť 
sa v zásade vieme postarať o deti, ale žiaľ 
o starých, chorých a umierajúcich ľudí sa 
plnohodnotne postarať nevieme. Myslím 
si ale, že samospráva v  Rači, Bratislave 
a BSK robí všetko, čo je v  jej silách a fi-
nančných možnostiach, aby sa vytvoril 
systém, v ktorom každý dostane pomoc. 
O to sa ale musíme snažiť všetci, ktorí to 
máme v povinnostiach.

Milada Dobrotková
členka ZO JDS Rača
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Po mojom nástupe na pozíciu starostu 
som zrušil pôvodne vysúťažený projekt 
na  revitalizáciu ihrísk na  Tbiliskej pre 
finančnú náročnosť. Projekt sme upravili 
a nakoniec sa postupne realizoval v men-
šej miere a ušetrili 0,5 mil. €. Tie sme dali 
do  športovej infraštruktúry inde. Ako 
prvé sa urobilo ihrisko s umelou trávou 
aj osvetlením a bežecký ovál v roku 2019. 
Následne pribudlo v  roku 2020 (stavalo 
sa počas prvej vlny Covid19) hokejbalové 
ihrisko a neskôr doskočisko.

V  roku 2021 sme skolaudovali nový 
urban park na Tbiliskej (kde sme získali 
dotáciu od mesta a štátu viac ako 100 000 
€), opravilo sa multifunkčné ihrisko 
na  Hubeného, tenisový kurt na  Cypri-
chovej, ihriská na Kafendovej aj Východ-
nej pri KS Impulz.

 Tento rok 2022 sme na jar v spoluprá-
ci s Be Cool (organizátor behov ako Bra-
tislava Marathon) a  DM-drogerie markt 
otvorili nové fitness prvky na Hubeného 
a  v  lete nás čaká ešte kompletná obnova 
dvoch ihrísk na  Sklabinskej, basketbalo-
vého ihriska za školou Hubenka s výme-
nou povrchu a nový pumptrack na Skla-
binskej.

Tento rok budú aj kompletne dokon-
čené opravy dvoch telocviční a  malého 
štúdia na  tanečnú na  ZŠ Plickova. Celú 

školu aj so športovým areálom plánujeme 
otvoriť v septembri 2023.

Pre obdobie rokov 2022 – 2026 máme 
v pláne tieto projekty športovísk v Rači:

Keď sa dokončí prevod ihriska na Peknej 
ceste a získame ho do majetku, tak chceme 
ho kompletne revitalizovať a obnoviť vráta-
ne zázemia a tribúny. 

Na Strelkovej chceme vybudovať par-
čík aj s hracími prvkami a fitness prvka-
mi, čo bude ďalší priestor na športovanie 
v strede Rače.

Plánujeme dokončiť celý športový 
a oddychový areál pri ZŠ Plickova, ktorý 
bude pre školu a mimo vyučovanej doby 
aj pre širokú verejnosť. Aktuálne sa do-

Projekty športovísk v Rači. Dokončené aj pripravované.
Za posledné štyri roky sme opravili každý rok minimálne jedno väčšie športovisko a do budúcna 
máme tiež plán v tom pokračovať.

Objednávateľ Michal Drotován, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava; Poskytovateľ OZ račan.sk, IČO 42 183 863, Albánska 5A, 831 06 Bratislava
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Za človeka majú hovoriť činy a nie reči. 

Dovoľte mi sa Vám predstaviť. Vyštu-
doval som tri vysoké školy. Mám viac ako 
10 rokov skúseností s riadením, za sebou 
prácu v piatich krajinách a odborné zna-
losti zo súkromného, verejného aj štátne-
ho sektoru. 

Celý náš tím na  miestnom úrade 
v  týchto neľahkých časoch rozbehol zá-
sadné projekty ako je komplexná rekon-
štrukcia ZŠ Plickova, príprava projektov 
nových škôlok a parkov, opravujeme dlho 
zanedbané verejné priestory, obnovujeme 
budovy mestskej časti, hľadáme ekolo-
gicky aj ekonomicky čo najlepšie riešenia 
pre obyvateľov, ale aj pre obecnú kasu. 
Na  úspešné projekty minulých vedení 
sme nadviazali, neúspešné sme zmenili. 
Hospodárime rozumne. Podarilo sa nám 

získať už viac ako 4,5 mil. € z mimoroz-
počtových zdrojov. Ďalšie projekty ako 
park Strelkova sú tesne pred schválením 
dotácie. 

Ak nám vyjadríte svoju dôveru, za-
väzujeme sa Vám tieto projekty úspešne 
dokončiť.

Ako starosta mestskej časti som počas 
tohto náročného obdobia, ktoré ovplyv-
nili celosvetové udalosti ako Covid-19, 
vojna na  Ukrajine či vysoká inflácia 
a ekonomické problémy, spoločne aj s na-
ším tímom dokázal, že krízu berieme ako 
možnosť nového začiatku. Keď začala 
prvá vlna Covid-19, museli sme prijímať 
veľmi rýchlo zásadné rozhodnutia a vte-
dy sa aj jasne ukázalo, kto chce pomôcť 
obyvateľom Rače bez ohľadu na politické 
tričko a  kto naopak vie len „mudrovať“ 
na sociálnych sieťach.

Vo voľbách 2022 som sa rozhodol, 
hlavne na základe podnetov od Vás oby-
vateľov, že budem obhajovať svoju pozí-
ciu a aj prácu celého nášho tímu. Keďže 
práca starostu v tejto náročnej dobe si vy-
žaduje celého človeka, budem kandidovať 
iba na túto jedinú pozíciu. Zbieral som si 
podpisy a  budem kandidovať ako nezá-
vislý občiansky kandidát.

Kto trochu sleduje račiansku ko-
munálnu politiku, ten vie, že praktic-
ky počas celého obdobia som nemal 
v  zastupiteľstve väčšinu. Napriek tomu 
sa nám podarilo presadiť drvivú väčši-

nu našich projektov vrátane opravy ZŠ 
Plickova či opravy verejných priestorov 
alebo športovísk. Všetkých nás čaká 
náročné obdobie zvyšovania cien, eko-
nomickej neistoty a  tiež zásahov štátu 
do  autonómie samospráv. Preto nasle-
dujúce štyri roky je kľúčové dokončiť 
začaté projekty a  zároveň zabezpečiť 
udržateľnosť verejných financií a  slu-
žieb pre obyvateľov. A  ak sa dá, aj im 
pomôcť tam, kde štát zlyháva. Preto 
som rád, že sa nám podarilo presadiť 
aj podporu viacdetných rodín či ro-
dín so  ZŤP dieťaťom. Zverejnili sme 
program so 60 úlohami, ktoré chceme 
dokončiť nasledujúce 4 roky. Je zverej-
nený na stránke www.drotovan.sk/program.

Nakoľko je dôležité, aby starosta mal 
oporu v  miestnom zastupiteľstve, roz-
hodol som sa v  týchto voľbách podporiť 
15 kandidátov na poslankyne a poslan-
cov. Časť z nich sú členovia politických 
strán a časť občianski kandidáti. Predsta-
vujem Vám ich v nasledujúcich profiloch. 
Som veľmi rád, že prijali ponuku byť sú-
časťou nášho tímu a v prípade, ak sa roz-
hodnete podporiť ma vo voľbách, pod-
porte prosím aj ich. Pretože zastupiteľstvo 
má hľadať vecné riešenia problémov a nie 
sporiť sa hodiny o malichernosti. 

Vo voľbách 29. 10. 2022 Vám prajem 
dobrú ruku.

Michal Drotován
kandidát na starostu MČ Bratislava-Rača

www.drotovan.sk

končuje projektová dokumentácia a  za-
čne stavebné konania.

Nakoľko spoločnosť LBG Aréna, 
s.r.o. nevie preukázať financova-
nie svojho zámeru, nechce predložiť 
platnú bankovú záruku na  300  000 € 
v  prospech mestskej časti a  tiež nevie 
ani predložiť harmonogram prác, tak 
do budúcna už s daným projektom ako 
nereálnym nerátame. Chceme preto 
v danom areáli urobiť nový projekt, kde 
sa zachová BMX dráha, vznikne tam 
priestor pre tréningové ihrisko pre fut-
balistov, squash, urban park a  parkúr 
plus horolezeckú stenu aj s  oddycho-
vým areálom pre verejnosť.

Pevne verím, že tak, ako sme uká-
zali, že vieme robiť aj veľké a náročné 
projekty ako ZŠ Plickova, že sa nám 
podarí realizovať aj projekty v  rokoch 
2022 – 2026. Na veľkú časť z nich bu-
deme zháňať mimorozpočtové zdroje 
(v prípade parčíku Strelkova je už žia-
dosť podaná).

Michal Drotován
kandidát na starostu MČ Bratislava-Rača

www.drotovan.sk

Objednávateľ Michal Drotován, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava; Poskytovateľ OZ račan.sk, IČO 42 183 863, Albánska 5A, 831 06 Bratislava
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Mám 38 rokov a od narodenia bývam v Rači, na ulici Na pasekách. Zaujímam sa o okolie a za-
pájam sa do verejného diania vo farnosti aj v mestskej časti: ako zberateľ podpisov pri petí-
ciách, sčítací komisár, člen volebných komisií, či kolportér novín MČ Rača. Som zakladateľom 
a správcom skupiny Priatelia Východného/Rendezu s viac ako 2-tisíc členmi, ktorá pomáha 
informovať a  spájať obyvateľov Rendezu. Som aj pomocný správca skupiny Priatelia Rače. 
Pracoval som ako redaktor pre občiansky portál račan.sk a jeho občasník račan.sk výber. Po-
chádzam z viacdetnej rodiny, preto mi je blízka sociálna oblasť a pomoc iným. V minulosti 
som študoval geografický odbor, osobitne ma zaujímal rozvoj verejnej dopravy, najmä MHD 
a železníc, keďže v ich blízkosti žijem celý život. V súčasnosti pracujem v TESCO STORES SR, 
a. s. v odd. internetového predaja. Mojimi záľubami sú turistika a záhrada. Ako poslanec by 
som chcel pomáhať riešiť problémy obyvateľov Rendezu a prispieť k rozvoju tejto časti Rače.

Profily členov tímu RAČA JE NÁŠ DOMOV

Pracujem už 20 rokov v  úspešných sloven-
ských IT firmách (Sygic, Innovatrics), ktoré sa 
presadili celosvetovo. Skúsenosti, ktoré som 
takto získal, by som rád ponúkol Rači. Lebo 
Rača je miesto, kde som vyrastal a  miesto, 
kde chcem vychovávať svoje dve deti. 
Do miestneho zastupiteľstva som kandido-
val už dva razy, minulé voľby som bol „tesne 
pod“. V zastupiteľstve by som sa chcel veno-
vať školám, ale aj hospodáreniu s majetkom 
a  finančnými prostriedkami mestskej časti. 
Tiež by som chcel trochu viac potiahnuť in-
formatizáciu subjektov, kde je Rača zriaďo-
vateľom.

Som miestnou poslankyňou a  do  zastupi-
teľstva kandidujem v  tíme podporujúcom 
starostu Michala Drotována. Chcem praco-
vať v  oblasti sociálnych služieb (SS). V  mi-
nulosti som viac volebných období viedla 
Komisiu sociálnu a  bytovú, viackrát bola 
poslankyňou zastupiteľstva hl. mesta a BSK. 
Dlhé roky som bola riaditeľkou zariadenia SS 
pre seniorov s najťažším stupňom poškode-
nia zdravia. Prednášala som na  Slovenskej 
zdravotníckej univerzite (SZU) manažment 
a  riadenie zariadení SS. Som činná v Asoci-
ácii poskytovateľov SS SR, ktorú zastupujem 
v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové 
organizácie.

Som mladý a veselý človek, skaut. Ako štu-
dent regionálnej geografie som na  PriF UK 
predsedal Študentskej komore a podieľal sa 
na príprave protestov Gorila. Po štúdiu som 
bol živnostník, venoval sa odchytu chráne-
ných živočíchov a bol konzultant odborných 
posudkov a  zájazdov. Od  r. 2015 bývam 
s  manželkou v  starej Rači. Som zakladajúci 
člen strany SPOLU a predseda jej etickej ko-
misie; od r. 2021 hlavný štátny radca na MH 
SR. Rád cestujem a  spoznávam iné kultúry. 
Ako poslanec sa chcem venovať témam: 
ochrana životného prostredia, vodozádržné 
opatrenia a adaptácia na klimatické zmeny.

Objednávateľ Michal Drotován, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava; Poskytovateľ OZ račan.sk, IČO 42 183 863, Albánska 5A, 831 06 Bratislava

Rača mi je domovom od raného detstva. Vyrastal som na Rendezi, neskôr sa presťahoval pod 
račianske kopce a  vinohrady. Som spokojný manžel a  šťastný otec štyroch detí, radi spolu 
trávime čas v lesoparku a na cyklotrasách. Mám 43 rokov. V oblasti IT riešim medzinárodné 
dátové integrácie. Prvé pracovné skúsenosti som získal ako vedúci odd. IT na miestnom úra-
de v Rači, kde sme úspešne nasadili komplexný informačný systém samosprávy – používa sa 
dodnes. Kandidujem ako občiansky kandidát v tíme Michala Drotována. Skúsenosti a energiu 
ponúkam v  prospech kvalitného a  bezpečného života v  mestskej časti. Mojou prioritou je 
inteligentné mesto a efektívne spravovanie vecí verejných, v budúcnosti adaptácia na nové 
klimatické podmienky v regióne.
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Pochádzam z  račianskej rodiny. Som ženatý a  mám jednu dcéru. Vyštudoval som odbor 
dopravy a  konštrukcie strojov. Od  r. 2014 som miestny poslanec, od  marca 2021 zástupca 
starostu. Dovtedy som pracoval ako manažér obchodno-distribučných a  logistických spo-
ločností. Ako poslanec som sa podieľal na príprave technických riešení viacerých projektov 
MČ Bratislava-Rača ako sú revitalizácie, rekonštrukcie, prístavby a obnovy tepelného hospo-
dárstva. Ako technik som prispel k obnove a posunutiu technického vybavenia, strojového 
a vozového parku do 21. storočia. V ďalšom volebnom období dokončíme rozpracované pro-
jekty. Klimatické zmeny a  energetická kríza nás nútia hľadať energetické úspory, možnosti 
využitia obnoviteľných zdrojov a čerpania eurofondov pre zelené projekty. Na príchod krízy 
sme nečakali – vo viacerých budovách MČ sme zabezpečili obnovu vykurovacej techniky 
a  rozvodov. Výzvou na  ďalšie roky je e-mobilita. S  rodičmi obrábam dedičný vinohrad, ale 
revitalizujem aj priľahlé 15 až 20-ročné pusťáky vo výmere cca 50 árov. 

Na Slovensku žijem už 23 rokov, z toho viac ako polovicu v najkrajšej štvrti Bratislavy, v Kras-
ňanoch. Študoval som stavebnú fakultu a neskôr medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Už vyše 
16 rokov robím v  nadnárodnej IT spoločnosti v  pozícii finančného a  operačného riaditeľa 
interných IT systémov. Nakoľko mesto, v ktorom žijem, mi nie je ľahostajné, dlhé roky sa an-
gažujem v  občianskom aktivizme, hlavne v  oblasti životného prostredia a  výstavby. Preto 
som sa rozhodol kandidovať na miestneho poslanca, aby som mohol tieto veci riešiť zvnútra 
a taktiež podporovať starostu Michala Drotována v uskutočňovaní jeho volebného programu 
a pokračovaní jeho dobrej práce pre Raču.

Som rodený Račan. Mám 36 rokov, 8-r. syna. 
Absolvoval som právnickú fakultu UK. Pra-
cujem ako knihovník v Ústrednej knižnici FiF 
UK. Uchádzam sa o  dôveru spoluobčanov 
z  centrálnej časti Rače, ktorá je vo  výraznom 
materiálnom rozvoji. Rád by som pomáhal 
k  vysokému štandardu v  oblasti kultúrnej, 
komunitnej a športovej (športové areály, Tbi-
liská, skejt park…). Podujatia, výročné sláv-
nosti a letné obdobie by malo byť magnetom 
pre ľudí žijúcich v okolí. Rád by som prispel aj 
k rozvoju mobility v regióne a do agendy za-
radil aj kontinuálne, k  životnému prostrediu 
citlivé riešenie dopravy v spolupráci so zriaďo-
vateľmi, ktoré Račanom uľahčí každodenný ži-
vot. Za výzvu považujem spoluprácu s novými 
Račanmi a račianskymi vinohradníkmi.

V Rači žijem celý život a mám k nej veľmi blízky 
vzťah, najmä vďaka viniciam a  blízkosti lesa. 
Vyrastal som v  bývalej apatheke vo výho-
ne (pre tých, čo nevedia, tak je to dom vedľa 
víchy), rodičia majú kúsok vinohradu v  Za-
hmenci. Mám 40 rokov a celý profesijný život 
sa venujem financiám a daniam (aktuálne ako 
senior manažér v  nadnárodnej spoločnosti), 
vo voľnom čase zase dobrovoľníctvu a aktivi-
tám s  deťmi. Túto kombináciu vzťahu k  Rači 
a odbornosti už roky využívam v račianskom 
zastupiteľstve, kde som miestnym poslancom 
a  predsedom finančnej komisie. Vždy som 
podporoval a presadzoval zmysluplné projek-
ty pre ľudí ako opravy škôl a škôlok, športovísk 
alebo zdravotných stredísk, ale tiež menej vidi-
teľné zmeny ako územné plány zóny.

Objednávateľ Michal Drotován, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava; Poskytovateľ OZ račan.sk, IČO 42 183 863, Albánska 5A, 831 06 Bratislava

Mám 31 rokov a  žijem na  sídlisku pri Šaj-
bách. Rendez som si zaľúbil aj vďaka jeho 
silnej komunite. Projekt Rendez Garden je 
toho dokonalým príkladom. Myslím si, že 
Rendez je ideálne miesto pre rodiny a  vi-
dím v  ňom veľký potenciál. Plánujem tu 
svoju budúcnosť aj so svojou ženou a rád 
by som prispel k  jeho správnemu smero-
vaniu. Preto som sa rozhodol kandidovať 
za  miestneho poslanca. Vyštudoval som 
Manažment na UKF v Nitre a momentálne 
pracujem v úspešnej softvérovej firme Er-
ste Digital.
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Pri práci v NR SR som pochopil, že existujú 
dva typy politikov. Tí, čo robia a  tí, čo iba 
hovoria. Starosta Michal Drotován doká-
zal, že patrí do prvej skupiny. Nové škôlky, 
rekonštrukcie škôl, nové ihriská, priestory 
pre voľnočasové aktivity. Viem, že sa za tým 
skrýva enormná práca. Kandidujem, aby 
som Michala podporil a aby som pracoval 
na veciach, ktoré ma bavia. Baví ma prejsť 
sa po Rači a vidieť, ako napredujeme. Baví 
ma konštruktívna práca na projektoch, kto-
ré majú pre ľudí zmysel. Najviac ma baví, 
že Rača je stále dedina v  meste a  chcem, 
aby to tak zostalo. Pokračujme. Mojimi pri-
oritami ako poslanca sú kvalita verejných 
priestorov, efektivita fungovania MČ a  rie-
šenie požiadaviek obyvateľov.

Som matka 2 detí a bývam v Krasňanoch. Vy-
študovala som právo na UK v Bratislave a pra-
cujem ako firemný právnik v  oblasti práva 
duševného vlastníctva a  IT práva. Mám rada 
prírodu, trávim v nej s rodinou mnoho času. 
Preto sme si Raču vybrali za náš domov. Raču 
so zeleňou, vinohradmi a  nižšou zástavbou. 
Tento osobitý ráz treba rozvíjať a chrániť. Som 
zakladajúci člen OZ Malé Krasňany a  jeden 
z  iniciá torov petície za záchranu vinohradov. 
Na základe nej hlavné mesto začalo pripravo-
vať urbanistickú štúdiu pre pásmo vinohra-
dov. Ako poslankyňa sa zameriam na  presa-
dzovanie kvalitného územného plánovania 
a opatrení na zmiernenie dopadov klimatickej 
zmeny. Verím, že s tímom okolo Michala Dro-
tována urobíme Raču ešte krajšou.

Objednávateľ Michal Drotován, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava; Poskytovateľ OZ račan.sk, IČO 42 183 863, Albánska 5A, 831 06 Bratislava

Som absolventom VŠE v Bratislave. Celú pra-
covnú kariéru spájam s ekonómiou. Od skon-
čenia VŠ som pracoval vo finančníctve a ob-
chode, v  rokoch 1990 až 1996 som viedol 
v  Nemecku výstavné a  obchodné centrum. 
Neskôr som sedem rokov pracoval v oblasti 
financovania komoditnej burzy, z  toho šty-
ri roky ako výkonný riaditeľ. V  tom období 
som bol poslancom Hl. mesta SR Bratislavy 
za obvod Rača. V rokoch 2009-2019 som bol 
kontrolór Hl. mesta SR Bratislavy a krátko som 
pôsobil aj ako prednosta MÚ Petržalka. Ako 
väčšina obyvateľov MČ Rača som sa nasťaho-
val s rodičmi do jedného z prvých panelákov 
v roku 1972. Ako miestny poslanec by som sa 
chcel venovať ekonomickým témam, ktoré 
sú pri súčasnej inflácií a problémoch kľúčové. 

Mám 43 rokov a bývam na ulici Pri vinohradoch. Som matkou troch školákov. Aktívne sa zaují-
mam o školstvo, som členkou školskej rady ZŠ Tbiliská a ZUŠ Vrbenského. Vnímam nedostatok 
kapacity školských zariadení a  počas uplynulých rokov som sa aktívne venovala obnove ZŠ 
Plickova. Pracujem ako projektová manažérka pre eurofondové projekty na  Ministerstve in-
vestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Vyštudovala som na Fakulte ekonomiky 
a manažmentu na SPU v Nitre. Ako miestna poslankyňa chcem podporovať vedenie našej MČ 
v úspešnom dokončení rekonštrukcie ZŠ Plickova, ako aj v ďalších projektoch, ktoré občania 
Rače potrebujú. Pre mňa osobne je dôležité celkové zlepšovanie životných podmienok našich 
obyvateľov.

Mám 45 rokov a s manželom a troma deťmi žijeme v Krasňanoch. Žijem aktívny komunitný ži-
vot. Roky som bola členkou a štatutárkou Rodinného centra Ráčik. Z Ráčikovskej komunity vzišli 
ďalšie projekty – prvá komunitná záhrada Krasňanský zelovoc a komunitné centrum Stará Jedá-
leň. Založila som a 7 rokov pracovala pre projekt alternatívneho vzdelávania – Montessori škôlku 
Krasňanko. Teraz pracujem pre MČ Rača ako projektová manažérka. Vždy som rada prispievala 
k lepšiemu životu ľudí. V tom chcem pokračovať aj ako miestna poslankyňa. Mojou prioritou je 
moderné vzdelávanie. Ďalej rozvoj sociálnych služieb. A za dôležitú považujem problematiku ži-
votného prostredia – kroky ku zmierňovaniu globálneho otepľovania a rozvoj cyklodopravy.
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Vojtech Polakovič sa narodil v  Račiš-
dorfe 17. septembra 1915. Pôsobil ako 
vojenský pilot. Zahynul 27. augusta 1938 
neďaleko Dolného Hričova, počas letecké-
ho výcviku pri havárii lietadla Letov Š-328.

Tri lietadlá Letov Š-328 pozorovacej 
letky 15, premiestnenej z  vajnorského 
letiska do Žiliny v novembri 1937, vyko-
návali 27. augusta západne od Žiliny plá-
novaný letecký výcvik v súčinnosti s po-
zemnými jednotkami. Výcvikový nálet 
smeroval na  obranné postavenie červe-
ných (nepriateľa), a to v čase, kedy modrí 
(vlastní) vyrazili do útoku.

Osádku vedúceho lietadla Letov Š-328 
tvorili pozorovateľ nadporučík pechoty 
poľný lietadlový pozorovateľ Jozef Ficku-
liak, pridelený z Pešieho pluku 25 vo Zvo-
lene, a pilot poručík letectva poľný pilot 
letec Oldřich Justra.

V  druhom lietadle Letov Š-328.152, 
boli pozorovateľ podporučík letectva 
v  zálohe pozorovateľ letec Vojtech Zajac 
a pilot čatár ďalej slúžiaci poľný pilot letec 
Vojtech Polakovič.

Osádka tretieho lietadla Letov Š-328.226 
sa skladala z  pozorovateľa podporučíka 
letectva v  zálohe pozorovateľa letca Vi-
libalda Richtera a pilota desiatnika ďalej 
slúžiaceho pilota letca Josefa Štěpána.

Približne o  8.00 hod. roj náhle vle-
tel do hustej hmly. Pilot vedúceho stroja 
včas vystúpil do bezpečnej výšky. Zvyšné 
dve lietadlá stratili priestorovú orientáciu 
a v hmle nad lesnatým terénom pri Ov-
čiarsku juhovýchodne od  Dolného Hri-
čova sa pravdepodobne zrazili.

Stroj Vojtecha Polakoviča dopadol 
do  hustej hory a  roztrieštil sa. Nárazom 
do zeme sa poškodili palivové nádrže, vy-
buchli a  lietadlo čiastočne zhorelo. Stroj 
Josefa Štepána narazil do zeme asi 500 m 

od  prvého stroja, v  priestore pasienkov 
Dubníky, a úplne zhorel.

Osádky oboch lietadiel zahynuli.

Za  hlavnú príčinu havárie označila 
vyšetrovacia komisia (členom bol veliteľ 
letky 15 štábny kapitán letectva Svatoslav 
Pihert) stratu orientácie v  priestore pre 
hmlu, tým spôsobenú zrážku a následný 
pád do lesného porastu.

Správa o smrti ppor. Zajaca a ppor. Rich-
tera pri výkone letecké služby je uvedená 
vo Vestníku MNO – časť osobná, 1938, str. 
317. Čatár Polakovič a  desiatnik Štěpán 
v  zozname obetí havárie uvedení nie sú, 
pretože do Vestníka sa zaznamenávali len 
úmrtia dôstojníkov a vojakov z povolania 
– tzv. gážistov.

Smútočná rozlúčka príslušníkov let-
ky 15 so štyrmi letcami bola 29. augusta 
v Žiline (sprievod prešiel mestom na že-
lezničnú stanicu). Telesné pozostatky za-
hynutých potom dopravili do ich domov-
ských obcí.

Pilota Vojtecha Polakoviča pochovali 
30. augusta v  Račištorfe (dnes mestská 
časť Bratislava–Rača). Vojtecha Zajaca 
v  Hlohovci. Josefa Štěpána v  Jaroměři. 
Vilibalda Richtera v Pardubiciach.

     
Tu v Kristu Pánu odpočíva 

náš drahomilovaný
syn četar. pol. pilot letec

VOJTECH POLAKOVIČ
nar. 17. sept. 1915 zomr. 

tragickou smrťou
u Žiliny dňa 27. aug. 1938

Česť Tvojej pamiatke!
 

Petr Švanda
(uverejnené s láskavým súhlasom autora 

sprostredkoval Vladimír Bučka).

ZDROJE:
Švanda Petr, Letectví + kosmonautika 10/2010, 

s. 60 – 62 

Zabudnutý letec z Račišdorfu. Vojtech Polakovič (1915 – 1938)
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„Áno, bolo! Ak sa vydaril rok, stihli sa 
načas všetky práce vo vinohrade, bola bo-
hatá úroda aj šikovný skúsený vinár. A ešte 
šikovnejší, kto víno popredal“ – tak by sme 
odpovedali mnohí. No možno by vzápä-
tí nasledovali výhrady – čo ak by ... lebo 
cesta hrozna prostredníctvom vína až 
po možné zlato, teda zisk, z jeho predaja 
máva veľa úskalí. 

„Áno, môže byť! Veď sa stačí pozrieť 
na tieto bobuľky iršaja, keď svieti na ne sln-
ko. Už sú zrelé, pozrite – zlaté?! – presvied-
ča zvedavca priamo vo vinohrade jeho 
majiteľ, alebo ešte lepšie jeho manželka a či 
nejaký nadšený majster – fotograf.

A čo ak existuje ešte tretie „áno“? Do-
konca s  pomerne širokým popisom aj 
zdôvodnením vo veľmi významnom, do-
konca historicko-vedeckom spise? 

Autorom nie je nikto iný ako sláv-
ny uhorský polyhistor 18. storočia, ten, 
ktorému sám pápež Klement XII. udelil 
prestížny titul „Veľká ozdoba Uhorska“ 
a ktorého vedecké úsilie nadšene a boha-
to podporoval vtedajší rakúsko-uhorský 
panovník, cisár Karol VI. Áno, je to Matej 
Bel a jeho slávne dielo Notitia Hungariae 
novae historico-geografica (Historicko-
-geografická znalosť nového Uhorska).

Typograficky nádherne vybavené spisy, 
viazané v koži, kde latinský text bohato ilu-
strujú mapy a barokové knižné dekorácie 
od Samuela Mikovíniho (vytlačené v Am-
sterdame), podávajú široký a  plastický 
obraz vtedajšieho Uhorska podľa jednotli-
vých stolíc. Malo ich byť 48 a celý súbor bol 
rozplánovaný do 6 – 7 zväzkov. Škoda, že 
vyšli z nich v 18. storočí iba štyri! Našťastie 
sa mimo nich zachovalo množstvo ďalších 
podkladových materiálov a medzi nimi aj 
pozoruhodné pojednávanie O  uhorskom 
víne a vinohradníctve. Čítame v ňom:

„Naša rozprava nemôže opomenúť, že 
v  uhorských viničoch je aj čosi zázračné. 
Napodiv, ako rastú, zároveň s nimi narastá 
zlato podľa obdivuhodného umenia príro-
dy, takže čím viac sa tomu divíš, tým menej 
postihuješ príčiny a podstatu tohto úkazu. 
Raz totiž žilky letorastov sú popretkávané 
zlatými nitôčkami, tu sa na listoch ukazujú 
zlaté pásiky a lupienky, tam hroznové zrnká 
sú najčistejšie zlato, inde úponky, ktoré sa 
prichytávajú o koly a ako kučery sa okolo 
nich vinú, pozostávajú z  ťahavého zlata – 
neraz vinič vyrastajúci z koreňov na spôsob 
chmelu ako stočené vlákno objíma iný vinič, 
ba zlato ako kvapka sedí na zrelom hrozne, 
podľa čoho v  Hornom Uhorsku zvláštnu 
odrodu hrozna, ktorá sa ľudovo volá Arany 
szőlő, nazývajú Zlatým hroznom. Obyvate-
lia to už nepokladajú za zázrak, ale pretože 
sa to vyskytuje na viacerých miestach, chápe 
sa to ako bežný a častý úkaz.“(O uhorských 

vínach“, §V, viď Matej Bel: O svätojurskom 
víne. Vydavateľstvo OBZOR, Bratislava 
1984).

Pravda – nepravda? Popísaný úkaz 
bol vraj vo vtedajšom vedeckom sve-
te pomerne rozšírený. Z  nášho pohľadu 
zmienka o „viničnom zlate“ vlastne vôbec 
nie je podstatná. Oveľa dôležitejšie a pre 
súčasnosť cennejšie sú mnohé ďalšie fakty 
a opisy, ako sa nimi podarilo M. Belovi, 
prípadne jeho spolupracovníkom naplniť 
pojednanie O uhorských vínach, O sväto-
jurskom víne, Vinohrady a vína v dolnom 
Uhorsku roku 1720, ale aj Stať o malokar-
patskom vinohradníctve v samotnom veľ-
kolepom diele Notitia...

Aj v nej sa mihne pomyselný motív „zla-
ta“, avšak – čo nás viac zaujme – tiež pozo-
ruhodná charakteristika vín zo slovenských 
vinárskych lokalít, ako sa tradujú dodnes: 

„Račianske víno teda patrí medzi tie 
najlahodnejšie lahôdky a  pije sa s  veľkou 
nádejou na  uzdravenie. Najmä vtedy, keď 
rok bol viniču priaznivý. Je lahodnej chuti, 
príjemnej vône, farby blížiacej sa k zlatej, ak 

je ročné až dvojročné. Keď ho vypiješ, ne-
zdolá ľahko hlavu, ani svaly, ale po zohriati 
žalúdka rýchlo prechádza do močového me-
chúra... Za  račianskym vínom ani trochu 
nezaostáva vajnorské, ak ho dokonca netre-
ba uprednostniť. Čokoľvek sme totiž chválili 
na onom, vrchovato by si našiel aj na tomto, 
býva dokonca ešte staršie... Ďalej treba po-
chváliť vína pezinské a im príbuzné: grinav-
ské, limbašské. Ich mok býva hustý, ak úroda 
dobre dozrela, a taký silný, že ľahko pomúti 
hlavu. Im sú najbližšie bratislavské, najmä 
tie, ktoré sa rodia na  vŕškoch v  susedstve 
Rače a ktorých ľudový názov je Hohenau. 
Majú totiž výbornú chuť a nie sú nadmieru 
sírnaté... Chvála patrí aj vínu modranské-
mu, vinosadskému, šenkvickému, červeno-
kamenskému, orešianskemu, viničnianske-
mu, suchovskému a  na  druhej strane hôr 
kuchynskému. Vôbec však nepoškodíme ich 
povesť, ak ich neopíšeme podrobnejšie (viď 
Matej Bel: O svätojurskom víne. Vydava-
teľstvo OBZOR, Bratislava 1984).

V  súčasnosti viacerí slovenskí vinári 
získavajú za svoje značkové vína prestížne 
medzinárodné ocenenia – v Paríži, Viedni, 
ale aj vzdialenom Tokiu. Máme znameni-
tých šľachtiteľov nových odrôd napr. pani 
Dorotu Pospíšilovú, prosperujúce vinárstva 
napr. v Pezinku, Topoľčiankach, Rači, Mod-
re, Nitre, v Doľanoch a Šintave pri Trnave, 
a ď. Máme vinárov – rytierov i majstrov aj 
uznávaných somelierov. V  mnohých slo-
venských mestách aj obciach, v  chotári 
ktorých sa dajú ľahko rozpoznať vinohra-
dy, sa udržiavajú rázovité vinárske tradície. 
Odbor vinohradníctvo a  vinárstvo sa dá 
študovať na strednej aj vysokej škole, pribú-
dajú tematicky zamerané knihy aj múzeá. 
Možno viete a  možno aj nie, že vybrané 
vína z  vinárstva VILLA VINO RAČA sa 
v súčasnosti vyvážajú až do Japonska. 

Zlato v hrozne? Máme túto tému spra-
covanú aj v  poetických textoch – možno 
si starší račianski vinohradníci a  vinári 
ešte spomenú na  pána Alexa Letenaya 
(1921  –  1996)? Podľa úvodného tex-
tu k  výberu z  jeho básní, uverejneného 
v zborníku Čriepky z domoviny (Vydava-
teľstvo FB, Bratislava 2004), boli jeho verše, 
plné životného optimizmu, známe nielen 
po račianskych viechach. Našiel iné slová, 
ako dávnejšie slovutný pán M. Bel, ale rov-
nako ako on nielen chváli, ale aj vystríha 
pred zradou na dne čaše, naplnenej zlatis-
tým mokom:

Zlato v hrozne? História nášho kraja, 
celá jeho vinohradnícka a vinárska tradí-
cia nám každý rok potvrdzuje, že napriek 
náročnej práci, napriek neľahkému pod-
nikaniu, napriek sústavnému úsiliu o  jej 
zachovanie je práve ona naším najrýdzej-
ším vinárskym zlatom. Chvála a  vďaka 
tým, ktorí túto tradíciu uchovávajú a ďa-
lej rozvíjajú.

Spracovala D. Luknárová

Bolo-nebolo zlato v hrozne?
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Bolo to pred stodva rokmi. Po rozpade 
Rakúsko-Uhorska a  dvoch rokoch exis-
tencie Československa. Kalendár na stene 
izby vinohradníckeho domku na Prešov-
ni (teraz Lisovni) v  Račišdorfe ukazoval 
dátum 15. jún 1920.

V tento deň sa manželom Júlii a Joze-
fovi Šánerovcom, rímsko-katolíckeho vie-
rovyznania, narodilo šieste dieťa – diev-
čatko. Dali jej meno Alžbeta. Oslovovali 
ju Lízenka, podľa pretrvávajúceho zvyku 
z monarchie. Alžbeta = Lizzi, Lízi, Lízla.

Hlava rodiny otec Jozef, veľký dobrá-
čisko, sa staral o  hmotné zabezpečenie 
mnohopočetnej rodiny. Razantnejšia bola 
mama Júlia. Pevnou rukou viedla domác-
nosť a starostlivosť o deti. V roku 1927 sa 
rodina rozšírila o siedme dieťa Jozefínu.

 Lízenka chodila do račišdorfskej Ka-
tolíckej školy. Bola veľmi vnímavá, učen-
livá a vzorná žiačka. V tom čase školským 
dekanom vyučujúcim náboženstvo bol 
významný katolícky kňaz Vojtech Rud-
roff. Okrem iného bol aj veľkým náro-
dovcom a bojovníkom za slobodu. Ten si 
u nej všimol vynikajúce schopnosti, dopĺ-
ňané ešte veľkým pocitom zodpovednosti 
splniť každú uloženú úlohu.

Pod jeho vplyvom a  so súhlasom ro-
dičov 28. augusta 1934 štrnásťročné diev-
ča, Lízenka – Alžbeta Šánerová, vstupuje 
do  kláštora Kongregácie sestier Najsvä-
tejšieho Spasiteľa, na Jakubovom námestí 
v Bratislave.

Úlohou Kongregácie sestier bolo a do-
teraz je vnášať radostné posolstvo do sve-

ta opaterou chorých a  starých, výchov-
nou a  vzdelávacou činnosťou, prínosom 
k  rozvoju obyvateľstva a  podporovaním 
ženy, starostlivosťou o osamelých a ukriv-
dených spoločnosťou. V  duchovnej ob-
lasti podstatným zmyslom existencie 
a  činnosti je dať ľuďom zakúsiť nikdy 
nekončiacu Božiu lásku a milosrdenstvo, 
ktoré sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Posol-
stvo spásy a  pomoci sestry Kongregácie 
vnášajú do života ľudí podľa svojej kvali-
fikácie a možností.

Stať sa mníškou a zložiť sľuby si vyža-
dovalo štvorročnú prípravu v oblasti du-
chovnej a tiež odborno-praktickej. Lízen-
kine obdobie prípravy priamo v kláštore 
pozostávalo:
•	 z  trojročného	 obdobia	 postulátu,	 po-

čas ktorého dokončila meštianku a ab-
solvovala a  v  roku 1937 záverečnou 
skúškou ukončila ošetrovateľskú školu,

•	 z  jednoročného	 obdobia	 noviciátu	
od 27. augusta 1937,

•	 zo	 zloženia	 prvých	 sľubov	 27.	 augus-
ta 1938 v Bratislave a zároveň prijatia 
mena Sr. M. Maristella Šánerová.
Po  zložení sľubov začala pracovať 

na  Detskej klinike na  Lazaretskej uli-
ci v  Bratislave. Zo začiatku na  detskom 
oddelení. Neskôr na  chirurgii a  18 ro-
kov na operačnej sále neurológie priamo 
s  p.  docentom Žuchom, ako odborná 
anestéziologická sestra. Častokrát od sko-
rého rána, v  horúčavách (operačné sály 
nemali klimatizáciu) aj od štvrtej hodiny 
rannej, niekoľko hodín v kuse, bez jedla 
a  tekutín. Okrem zodpovednej práce pri 
operáciách pomáhala svedomito a  obe-
tavo opatrovať chorých a zároveň im po-

skytovala duševnú útechu. Keď uspávala 
pacientov, hovorila: „A teraz sa prežehná-
me, aby nám Pán Boh pomáhal.“

Do 14. apríla 1950 pracovalo na Det-
skej klinike vyše 70 sestier tejto Kongre-
gácie. Na kojeneckom, novorodeneckom, 
internom, infekčnom, chirurgii, krčnom 
oddelení – všetky s  odborným zdravot-
níckym vzdelaním.

A potom prišla v  roku 1950 tzv. Bar-
barská noc. Rozhodnutie Komunistickej 
strany Československa znelo: zlikvidovať 

a odstrániť činnosť rehoľníkov na celom 
území republiky.

V  Detskej nemocnici na  Lazaretskej 
sa pogrom začal tým, že bola pridelená 
civilná vrchná zdravotná sestra, ktorá 
mala za úlohu rehoľné sestry kontrolovať 
a  pripraviť ich na  odchod z  nemocnice. 
V roku 1950 muselo odísť prvých desať, 
o dva roky neskôr ďalších desať. Nepomá-
hali ani protesty lekárov, keďže išlo o veľ-
mi kvalifikované sestry a  náhrada za  ne 
nebola.

Popri tom sa na rehoľné sestry vyvíjal 
tlak vystúpiť z kongregácie, vzdať sa viery 
a  zaradiť sa do  bežného civilného živo-
ta, ktorý sa začal riadiť materialistickou 
a  komunistickou ideológiou. Mnohé re-
hoľné sestry tento tlak nezvládli, vystúpili 
z rádu a z obavy, že budú vyvezené na Si-
bír, vrátili sa do rodičovských domov.

Tie, čo odolali, žili denný neistý život, 
nevediac, čo s nimi bude. V roku 1960 ich 
v Detskej nemocnici pracovalo ešte dvad-
sať štyri, vrátane Maristelly.

Ďalší príkaz znel: druhého júla 1960 
musia všetky sestry kongregácie defini-
tívne odísť z nemocnice!

Sestra Maristella sľub dodržala. Do posledného písmena.

Rok 1927, rodina Šánerová: 
Lízenka (7 r.) sedí v strede, za ňou stojí Jakub (11 r.),

vľavo matka Júlia (38 r.) s niekoľkomesačnou Jozefínou, 
vpravo otec Jozef (44 r.),vzadu zľava Paulína (17 r.), 

Emanuel (18 r.), Mária (15 r.) a Filoména (13 r.)
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Sestra Maristella Šánerová (Lízenka) 
vo svojom svedectve uviedla:

V noci o tretej hodine sme mali v ma-
lej kaplnke na  Lazaretskej ulici oproti 
klinike svätú omšu, po  nej raňajky a  pri 
nich rozlúčku s  našimi lekármi. Na  cestu 
nám nachystali balíček s  jedlom. O piatej 
ráno prišiel autobus a veľký sťahovací voz. 
S námahou sme naložili veci do  sťahová-
ku a  nastúpili do  autobusu. V  Bratislave 
ešte k  nám pristúpili sestričky Alžbetínky 
už čakajúce pred ich kláštorom. A potom 
sme sa pohli cez Raču, Pezinok, Trnavu 
a  ďalej, no vôbec sme nevedeli kam. Len 
sme počítali, že do Kláštora pod Znievom. 
Na otázku „kam nás vezú“ dostali sme od-
poveď „do Ruska“.

Cieľ bol Kláštor pod Znievom, no žiad-
ne seriózne bývanie. Naše nové pôsobisko 
bola stará ošarpaná budova mimo obce. 
Okná to nemalo, ani dvere. Na chodbách 
boli kopce hliny, nedá sa povedať, čo to 
bolo.

Hrozné podmienky, jedna veľká miest-
nosť pre 16 sestier. Zariadené len posteľ-
-nočný stolík, posteľ-nočný stolík... Kufríky 
sme mali pod oknami a pod posteľami. Bu-
dova bez kúpeľní a  päť drevených zácho-
dov pre všetky vonku na dvore.

Ubytovaných nás tu bolo asi 110 sestier 
zo siedmich reholí – vincentky, františkánky, 
alžbetínky, krížové vykupiteľky, my sestry 
z kongregácie a ďalšie. Komunisti si mysleli, 
že sa budeme hádať, ale bolo to naopak. Na-
vzájom sme si pomáhali. Viete si predstaviť 
variť, prať, žehliť, zabezpečovať osobnú hy-
gienu, kúriť v  kachliach? Prali sme vonku 
pri kačíne v korytách, plákali sme v potoku. 
Drevo nám narúbal jeden pán a my sme ho 
vnášali dnu v prútených košoch. V lete na-
šou kúpeľňou bola riečka Vríca, v chladných 
dňoch lavór položený na dlážke.

Postupne nás zaraďovali na  práce 
na  štátnych majetkoch a  štátnych lesoch: 
vytŕhať burinu vyššiu než my, seno hrabať 
na lúkach vzdialených hodinu pešo do kop-
ca, chodili sme do žatvy, na jeseň sme vy-
berali repu a zemiaky, v  lesných škôlkach 
sme sadili sadenice stromov. Do  lesa sme 
chodili aj v zime, aby sme si zarobili a mali 
z čoho zaplatiť ubytovanie a stravu v Cha-
rite. Práca bola ťažká a namáhavá, no my 
sestry sme prijímali všetko ako obetu k Pá-
novi Ježišovi.

Obedy nám vtedy varila pani Timková. 
Bola to naša dobrodinka. Všetky sme ju 
mali radi a aj ona nás. Videla, že trpíme 
a cítila s nami. Nech jej to Pán Boh odplatí.

Mali sme aj svojich kňazov, ktorí du-
chovnou útechou a silou plynúcou zo svä-
tej omše nám pomáhali prežiť najťažšie 
obdobia.

Menovite to boli: dôstojní páni Vrabec – 
františkán a Marko – diecézny kňaz, páni 
Kolmáčka – jezuita, Škoda a Be zák – oba-
ja verbisti, kláštorný farár dôstojný pán 
profesor Valko.

Sestra Maristella ďalej spomína:
V zime roku 1962 ma naša predstavená 

sestra Leontína požiadala, aby som praco-
vala ako zdravotná sestra na našej ošetrov-
ni v Charite. Ale už v júli toho istého roku 
nás desať sestier preložili do Ústavu soci-
álnej starostlivosti v Kovarciach pri Topoľ-
čanoch. Tam sme opatrovali staršie a choré 
sestry až do  dubčekovskej doby, kedy na-
stalo na  jar 1969 uvoľnenie. Na  žiadosť 
pani Prof. MUDr. Jakubcovej bolo nás 12 
sestier preložených na  Detskú fakultnú 
nemocnicu na Úprkovej ulici v Bratislave. 
Tam sme vykonávali do  roku 1980 prácu 
zdravotných sestier, na ktorú sme mali od-
bornosť a dlhoročnú prax.

Rok 1980 bol rokom môjho odcho-
du do  dôchodku a  bola som umiestnená 
v Kláštore pod Znievom, v útulku pre pen-
zionované sestry. Aj napriek tomu, že som 
bola poznamenaná utrpením a chorobou, 
pomáhala som všade tam, kde to bolo po-
trebné.

Do svojho generálneho domu Kláštora 
na Jakubovom námestí v Bratislave sa ses-
tra Maristella vrátila na jeseň v roku 1995. 
Tam spokojne prežívala. No tento kláštor 
ešte raz opúšťa v roku 2009 z dôvodu jeho 
rekonštrukcie. Do konca septembra 2014 
je o  ňu postarané v  Charitatívnom do-
move v  Smoleniciach. Od  októbra 2014 

je opäť presťahovaná do Bratislavy na Ja-
kubovo námestie. Tu ju už opúšťajú sily 
a od prvého júna ostala celkom ležiaca.

Sestry ju sprevádzali modlitbami 
a zaopatrená sviatosťami odovzdala svo-
ju dušu nebeskému Otcovi dňa 14. júna 
2015 ako 95-ročná, 77 rokov po zložení 
sľubov.

Sestra Maristella udržiavala so svoji-
mi rodičmi, šiestimi súrodencami a  ich 
rodinami nepretržitý kontakt. Pozna-
la a  osobne komunikovala so všetkými 
svojimi neterami, synovcami a zaujímala 
sa o  ich ďalšie potomstvo. Osudy členov 
rozvetvenej Šánerovskej rodiny jej ležali 
hlboko v srdci.

Tento silný vzťah bol vzájomný. Všetci, 
aj tí najmladší, si sestru Maristellu váži-
li, mali ju radi, navštevovali ju, pomá-
hali a  podporovali ju, v  rámci možností 
aj Kongregáciu. Svoje dovolenky a voľné 
dni trávila striedavo u  nich v  rodinách. 
Posledné roky jej života, keď potrebovala 
ústavnú starostlivosť, až do  posledného 
konca ju pravidelne navštevovali.

V Rači bola váženou osobnosťou, „Ses-
tričkou Maristellou“. Nie len v cirkevných 
kruhoch, ale všeobecne medzi obyva-
teľmi. Na  Dolnom konci nebolo rodiny, 
kde by nepomohla v  ťažkých chvíľach 
choroby. Zabezpečením lekárskej pomo-
ci, opaterou alebo duchovnou útechou. 
Som jedna z tých, ktorým pomohla. Mala 
som dva roky, keď v  Detskej nemocnici 
na  Lazaretskej v  Bratislave, odborný zá-
sah pána docenta Žuchu a niekoľkodňová 
Maristellina nepretržitá osobná starostli-
vosť ma vrátili do života.

Dnes, 27. augusta 2022 je tomu pres-
ne 84 rokov, čo osemnásť ročná Alžbeta 
Šánerová zložila sľub „svoj život zasvätiť, 
podriadiť a  obetovať zásadám a  posla-
niu Kongregácie sestier Najsvätejšieho 
Spasiteľa ako Sr. M. Maristella Šánero-
vá“. Vďaka svojmu charakteru, silnému 
pocitu zodpovednosti, obetavosti a  lás-
ke k  Pánovi Ježišovi tento sľub dodržala 
do posledného písmena. Aj napriek nie-
koľko desaťročí trvajúcemu potláčaniu 
a neuznávaniu komunistickým režimom.

Aňa Polakovičová
rodáčka z Dolného konca

august 2022

Na záver: Sestra Maristella bola sester-
nicou môjho otca. Aňa P.

ZDROJE:
Archív rodiny Šánerovej

Nekrológ Sr. M. Maristelly Šánerovej
Svedectvo Sr. M. Maristelly Šánerovej, vydané 

na spomienkovej slávnosti poriadanej  
Konfederáciou politických väzňov  

v Kláštore pod Znievom 30. 8. 2014
Kongregácia sestier  

najsvätejšieho spasiteľa – webstránka

Sestry Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa.
Sestra Maristella vľavo.

Vianoce 1997. Sestra Maristella u netere Márie Šánerovej.
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Lekáreň bola v  Rači už za  Rakúsko-
-Uhorska a  fungovala aj počas I. (okt. 
1918 – sept. 1938) a II. (okt. 1938 – marec 
1939) ČSR.

Právo (koncesiu) založiť v Rači verej-
nú lekáreň získal od  uhorského minis-
terstva vnútra už v  januári 1902 lekár-
nik Adolf Schulmann. Dovtedy pôsobil 
v Budapešti. Lekáreň v Rači mala názov 
„Anjel“ (maď. „Angyal“). Sídlila v dome 
na terajšej Alstrovej ulici č. 108 (foto z r. 
1902 – 1904).

Lekárnik Schulmann sa v r. 1903 zasnú-
bil so Zelmou (*17. 7. 1874 Prešov), dcérou 
Dr.  Šimona Horovitza (*1843  –  †1927), 
učiteľa na prešovskej právnickej akadémii 
a kráľovského radcu. Zrejme aj z tohto dô-
vodu si už v r. 1904 hľadal miesto na vý-
chode Slovenska a z Rače chcel odísť. Na-
koniec tu zostal až do r. 1906, kedy dostal 
koncesiu na lekáreň v Košiciach.

Lekáreň „Anjel“ v  Rači po  Schulman-
novi prevzal v  r. 1906 Elöd Farkas. Le-
kárnika tu robil 2 roky. V r. 1909 bol stá-
le uvádzaný ako majiteľ lekárne (vlastník 
koncesie), ale v lekárni už mal nájomníka 
Ladislava (László) Szolda. Vyštudovaný 
farmaceut mohol samostatne viesť lekáreň 
až po päťročnej praxi. Zrejme aj preto boli 
vlastnícke práva na  lekárnika Szolda pre-
vedené až v r. 1912. Ani Szold v Rači dlho 
nevydržal. V r. 1913 odišiel do Budapešti. 
Lekárnikom sa stal Jozef Andersch. Pre-
vod vlastníctva lekárne na Anderscha bol 
však zaregistrovaný až v r. 1915. Andersch 
prežil v  Rači rozpad Rakúsko-Uhorska 
a pôsobil tu až do r. 1921.

Dňa 1. apríla 1922 vyšiel v  tlači výnos 
o  prevode osobného práva lekárnického 
na Ph. Mg. Rozsypala. Nový lekárnik ma-
gister Josef Rozsypal (*26.  6.  1896 Písek) 
bol synom českého právnika a  štátneho 
úradníka JUDr.  Antonína Michala Roz-
sypala (*1866 Domažlice – †1937 Praha), 
v rokoch 1923 – 1928 viceguvernéra a od r. 
1928 zemského prezidenta Podkarpatskej 
Rusi, a Emílie Karolíny Hadingerovej. Le-
kárnický titul „Ph. Mg.“ získal na  Lekár-
skej fakulte Univerzity Karlovej v  Prahe. 
29. mája 1920 sa v Prahe oženil s Justínou 
Sládkovskou. Lekárnikom v Račištorfe bol 
až do r. 1927. Veľmi dobre sa mu tu darilo.

Na jeseň roku 1927 riaditeľ pražskej far-
maceutickej firmy «Medica» ponúkol jed-
nému z  bratislavských lekárnikov aspirín. 
Ten odpovedal, že aspirínu má veľa a rád by 
ho zamenil za iné lieky. Bola dohodnutá vý-

mena. Riaditeľ firmy «Medica» si pri výme-
ne všimol, že ide o ich tovar, ktorý ale firma 
lekárnikovi nepredala. Na otázku o pôvode 
liekov lekárnik povedal, že ich kúpil od le-
kárnika Rozsypala. Po  kontrole v  sklade 
bratislavskej filiálky firmy «Medica» sa zis-
tilo, že niekto zo skladu kradne najcennejšie 
a najdrahšie lieky. Začalo sa trestné stíhanie 
proti neznámemu páchateľovi. Vyšetrova-
nie krádeže viedli Ľudovít Kubina a Vojtech 
Mesároš. Polícia konala rýchlo. 14. októbra 
1927 predviedla na výsluch Fr. Pokorného, 
baliča vo firme «Medica». Ten sa priznal, 
že od r. 1922 zo skladu kradol lieky s vedo-
mím zástupcu riaditeľa firmy Jána Hlaváčka. 
A odcudzené lieky lacno predával lekárni-
kovi Rozsypalovi. Po tejto výpovedi polícia 
ihneď vykonala domovú prehliadku u lekár-
nika v Račištorfe. Podarilo sa nájsť ukrad-
nuté lieky v  hodnote asi 100 000 korún. 
Lekárnik Rozsypal nebol počas prehliadky 
doma. Práve keď detektívi prehliadku do-
končili, dorazil z  poľovačky v  Moravskom 
Sv. Jáne na šesťvalcovom aute „Praga“. Rov-
no v poľovníckom oblečení ho kriminalisti 
posadili späť do jeho auta a odviezli na bra-
tislavské policajné riaditeľstvo. Rozsypal sa 
na  polícii priznal, že od  Pokorného lieky 
kupoval, ale domnieval sa vraj, že Pokorný 
je k ich predaju oprávnený. Po výsluchu ho 
spolu s Pokorným a Hlaváčkom zatkli. Už 

20. októbra 1927 všetkých troch prepustili, 
pretože firma «Medica» obvinenie stiahla, 
keď Rozsypal prehlásil, že je ochotný firme 
škodu 220.000 korún uhradiť. Súdu sa však 
nevyhol. Obvinili ho, že prechovával ukrad-
nuté lieky v hodnote cez 100 000 Kč a dodá-
val ich bratislavským lekárňam. Bratislavský 
trestný senát ho 19. decembra 1928 uznal 
vinným a odsúdil za zneužitie úradnej moci 
na päť mesiacov väzenia.

Do  lekárne sa magister Rozsypal na-
koniec vrátil. Z rokov 1930 – 1938 exis-
tujú záznamy o  jeho pôsobení v  lekárni. 
V spomínaných rokoch sa nazývala leká-
reň „U anjela strážneho“ (v češtine „U an-
děla strážce“) a  sídlila na  Hlavnej (teraz 
Alstrovej) ulici.

O ďalšom osude lekárne nie je veľa zná-
me, ale zachoval sa artefakt, ktorý svedčí 
o  tom, že prinajmenšom v  čase krátko 
po  vzniku Slovenského štátu (14.  marec 
1939) ešte stále fungovala a  lekárnikom 
bol naďalej magister Rozsypal. Svoj post 
zastával aj v  máji 1939. Jeho lekáreň sa 
vtedy nazývala „Anjelova lekárňa – Enge-
lapotheke“. Artefaktom, ktorý nás o  tom 
informuje, je malá firemná obálka na  re-
cepty. Na  nej je ceruzkou dopísaný text 
„8.V.939 pre otca od dr. Hlav proti reumi“.

Adresátom bol pravdepodobne ra-
čiansky vinohradník Jakub Fekete 
(*1865  –  †1951), keďže sa obálka naš-
la v  dome jeho potomkov. Na  obálke sa 
spomína, že liek predpísal Dr. Hlav. Jed-
nalo sa o  MUDr.  Jakuba Hlaváča, ktorý 
vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte 
v Bratislave a lekársku prax začal v r. 1935. 
Od r. 1936 pôsobil ako lekár v Račištorfe.  

Súčasne s  MUDr.  Hlaváčom v  Račiš-
torfe od  r. 1937 pôsobili ďalší bratislav-
skí absolventi: MUDr.  Jozef Neumann 
(*1908 Trnava  –  †1982 Praha) a  zubná le-
kárka MUDr.  Růžena Neumannová, rod. 
Kurzmannová (*1909 Važec – †2011 Praha). 
Pred nimi bol v r. 1934 – 1935 v Rači leká-
rom MUDr. Michal Staník a v r. 1930 – 1936 
v Prahe vyštudovaný MUDr. Zigmund Win-
ter. Ten sa v r. 1936 presťahoval do Bratislavy 
a v r. 1938 emigroval do Anglicka, lebo ako 
Žid sa cítil ohrozený. Najstarší údaj o lekáro-
vi v Rači je z r. 1920, kedy tu pôsobil obvod-
ný a vrchný železničný a pokladničný lekár 
MUDr. Quido Kohn (*1872 – †1932), zrejme 
tiež židovského pôvodu. Vyštudoval v Buda-
pešti v r. 1905. V Rači pôsobil do r. 1931.

Lekárnik Josef Rozsypal odišiel 
do  Čiech asi už v  r. 1939, keď občania 
českej národnosti museli opustiť Raču. 
Jeho odchodom zrejme račianska leká-
reň na určitý čas zanikla.

Ľubomír Vidlička
obyvateľ Rače

O histórii 
„Anjelovej lekárne“


