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Maratón kampane 2022 končí. Adep-
ti na verejné mandáty dobiehajú do cie-
ľa. A voliči hlasmi a nohami 29. októbra 
zmerajú dôveryhodnosť ich ponuky.

Súčasný starosta získal úrad v  r. 2018 
ako nezávislý kandidát. 8-ročnou prácou 
poslanca. Nízkonákladovou kampaňou. 
Programom s  konkrétnymi riešeniami. 
S jediným billboardom.

Post starostu obhajuje opäť ako ne-
závislý. Bez jediného billboardu. S  pod-
porou 15 členov tímu RAČA JE NÁŠ 
DOMOV. Neponúka billboardy a  heslá, 
ale odpočet práce 2018-22 a  60 riešení 
na roky 2022-2026. Nájdete ich aj tu.

Neprajníci zvyknú starostu škandalizo-
vať za fakt, že v račan.sk výbere dostáva najviac 
priestoru. Pritom dôvod je zjavný. Piliermi 
jeho práce pre verejnosť od r. 2010 boli a sú: 
•  Občiansky prístup k verejným veciam 

a občanom.
•  Mnohostranné odborné znalosti a skú

senosti v samospráve.
•  Spôsobilosť odhaliť a  naprávať pasce 

v zámeroch developerov.
•  Výsledkami zavŕšená práca ako základ 

vzťahu s verejnosťou.
•  Bezúhonnosť. Neúplatnosť. Čestnosť.

Na portáli račan.sk za 10 rokov uverejnil 
120 analýz a  návrhov ako riešiť ťažkosti 
a výzvy mestskej časti Rača. Výnimočnosť 
tohto počinu korunuje fakt, že po r. 1989 
sa počtu ani kvalite jeho návrhov nepri-
blížil žiadny poslanec / starosta Rače. Ani 
dohromady.

Ako poslanec v predstihu vytvoril ve-
rejný fond návrhov riešení.

Ako starosta s tímom miestneho úra-
du návrhy mení na riešenia:
•  Obnova Koloničovej kúrie a ZŠ Plickova.
•  Kroky k založeniu Račianskeho múzea 

v Koloničovej kúrii.
•  Obnova a výstavba športových areálov 

v časti Rača, Krasňany a Východné.
•  Revitalizácia pešej zóny na  Detvian-

skej ulici a na Peknej ceste.
• Reorganizácia a  posilnenie oddelení 

miestneho úradu.
•  Odstránenie nelegálnych skládok od-

padu a iné.
A ešte jeden unikát. V r. 2018 ako nový 

starosta odmietol návrh poslancov dať si 
zvýšiť základný plat. Že až keď pre obec 
získa zo zdrojov mimo rozpočtu 1 MIL. €. 
Dnes táto čiastka presahuje 5 MIL. €. 
A základný plat si ponechal. Lebo verí, že 
šetriť sa má zhora.

NÁŠ ZÁVER: 
Rečou Michala Drotována sú činy.
Bez okázalosti. Samochvály. A pýchy.
Úspech vo voľbách želáme každému 

kandidátovi, ktorý ctí také hodnoty ako 
súčasný starosta. S  nádejou, že sa raz 
objaví zdatný vyzývateľ. A keď preukáže 
porovnateľné ľudské a  odborné kvality 
a prinesie novú energiu, možno nástupca 
v úrade starostu.

Poprajme si múdrosť takých kandidá-
tov rozpoznať. A ochotu ísť voliť.

A 29.10. dať im hlas.

Miro Ščibrany a Michal Krištofič
Správna rada OZ račan.sk
RAČA JE NÁŠ DOMOV
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Udrží si starosta dôveru aj ďalšie 4 roky?
Koľko kresiel získa jeho tím RAČA JE NÁŠ DOMOV?

INZERÁT
Diaconia Svätý Jur

Felcánova 111/25, 900 21 Svätý Jur
Domov sociálnych služieb 
 a Zariadenie pre seniorov

ponúka prac. pozíciu opatrovateľ/ka.
Bližšie informácie: +421 908 461 131

info@diaconia-svatyjur.sk  
www.diaconia-svatyjur.sk/
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 2 číslo 3 / 2022
v ý b e r

racan.sk

V Bratislave 14. septembra na galave-
čere Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ 
SRDCE Asociácia poskytovateľov sociál-
nych služieb (APSS) ocenila najlepších 
pracovníkov v sociálnych službách (SS).

Cenou DOBRÉ SRDCE za výnimoč-
ný počin v SS bola poctená Milada Dob-
rotková.

 
Laureátka ceny vo svojej reči uviedla: 

„Ďakujem vám všetkým, ktorí ste posky-
tovateľmi v  SS a  robíte dobro klientom, 
o ktorých sa staráte. APSS sa rokmi stala 
ústami, očami a  ušami poskytovateľov 
a  ich klientov, keďže sami nemôžu byť 
partnermi tvorcov zákonov pre SS. Aby tie 
zákony slúžili ľuďom, na to je tu asociácia. 
Želám jej veľa síl, zdravia a entuziazmu.“

„DOBRÉ SRDCE vzdáva hold ľuďom 
v  pomáhajúcich profesiách. Práca v  SS 
nie je charita. Je to profesionálna služba 
vyžadujúca odborné vedomosti a znalosti 

a  lásku k  ľuďom,“ uviedla autorka pro-
jektu Anna Ghannamová, predsedníčka 
APSS v SR a poroty DOBRÉHO SRDCA.

Autorom ocenenia – sklenenej plastiky 
– je Dominik Pirháč. Víťazi si z galaveče-
ra odniesli popri plastike aj ďakovnú pa-
mätnú zlatú mincu od Českej mincovny.

•  Aké pohnútky rozhodli, že si venovala 
um a energiu starostlivosti o seniorov?
Bolo to začiatkom milénia. Vzdela-

ním som programátorka-analytička, ale 
po  rokoch v  komunálnej politike (bola 
som zástupkyňou starostu Pavla Bielika) 
som sa do pôvodnej práce nemohla vrátiť. 
Pokrok v technológiách je taký rýchly, že 
4 roky znamenajú večnosť. V  komunál-
nej politike som videla, že demografické 
zmeny a starnutie obyvateľstva prinášajú 
potrebu primeraných služieb pre senio-
rov. S kamarátkami Gitkou a Terkou sme 
sa rozhodli založiť neziskovú organizá-
ciu a  vybudovať domov pre dôchodcov. 
Napísali sme projekt. Na  BSK sa zapáčil 
a tak nám dali do prenájmu nevyužívaný 
objekt v Dúbravke. Museli sme však zais-
tiť na rekonštrukciu milióny korún. Naiv-
ne som si myslela, že byt po mame bude 
stačiť. Zadlžili sme sa, aj keď nám BSK 
pomáhal ako iným začínajúcim poskyto-
vateľom. Postupne sme sa stávali lepším 
zariadením, poskytovali sme dobré soci-
álno-zdravotné služby. Mali sme povole-
nie na výkon činnosti Agentúry domácej 
ošetrovateľskej služby. Boli to krásne, aj 
keď ťažké roky.
•  Očakávala si, že Tvoja činnosť v  SS 

nadobudne národný rozmer?
Neočakávala som to. Chcela som, aby 

sme sa dobre postarali o  klientov a  aby 
sme dali našim zamestnancom dobrú 
prácu, aby sme vytvorili dobre fungu-
júce zariadenie a  aby sme splatili dlhy. 
Ibaže to nebolo ľahké, lebo MPSVaR SR 
zmenilo stratégiu v  SS. Pôvodný Zákon 
o  sociálnej pomoci sa zmenil na  Zákon 
o sociálnych službách. Pomoc sa zmenila 
na služby a za služby sa platí. Štát si zrazu 
začal uvedomovať, že nezvládne nárast 
nákladov na  tieto služby a  škrtil a  škrtil 
– a  to najmä na neverejných poskytova-
teľoch. Volali nás hanlivo podnikateľmi. 

Vedeli, že ťažko ustojíme fakt, že klienti 
a  ich rodiny budú musieť hradiť vysoké 
náklady na pobytové služby. Vedeli sme, 
že ak sa nezjednotíme, štát nás zlikviduje 
a na trhu zostanú iba verejní poskytovate-
lia. Väčšina neverejných zariadení (vráta-
ne nášho) však bola zadlžená investíciami 
do rekonštrukcie alebo výstavby zariade-
ní, v  ktorom poskytovali služby. Museli 
sme do boja. Vytvorenie APSS bol logic-
ký krok proti zlej sociálnej politike štátu 
a  zlej sociálnej politike samosprávy voči 
neverejným poskytovateľom.
•  Čím ocenenie DOBRÉ SRDCE pre 

Teba je? Zadosťučinením? Záväz-
kom? Výzvou?
S  pokorou prijímam toto ocenenie, 

ktoré patrí aj Doc.  Bušovej a  PhDr.  Mi-
kulcovi. My traja sme založili APSS SR 
a  o  jeden mesiac pri zakladajúcom VZ 
sme mali 47 členov. Ich počet postupne 
rástol. Vytvorili sme regionálne štruktú-
ry a  začali vyjednávať s  ministerstvami, 
s  vyššími územnými celkami a  veľkými 
obcami. Museli sme problematike veľmi 
dobre rozumieť, inak by sme pre politikov 
neboli partnermi. Dnes asociácia má viac 
ako 240 členov.

Ocenenie DOBRÉ SRDCE je pre mňa 
veľkým darom a  užívam si ho. Každé-
mu by som želala zažiť ten krásny pocit 
na pódiu, keď dostane vo svojom odbore 
činnosti to najvyššie ocenenie: DOBRÉ 
SRDCE – akéhosi Oskara v  SS. Bolo to 
fantastické, aj keď som si uvedomovala, že 
bolo ľahšie „vadiť sa o formulácie v zákone 
na ministerstve“ ako stáť na pódiu a pove-
dať niečo zmysluplné pred kolegami zo SS 
(ktorí na  rozdiel od  niektorých politikov 
veľmi dobre vedia, o čom hovorím).
•  Ako zúročíš skúsenosti zo SS ako po-

slankyňa v Rači a BSK?
Už som ich zúročila vybudovaním 

zariadenia SS v  roku 2004. Mám skúse-
nosti ako poskytovateľ SS a  tvrdo nado-
budnuté vedomosti v  legislatíve v  tejto 
oblasti. Mám skúsenosti ako poslankyňa 
na úrovni mestskej časti v Rači, hl. m. SR 
Bratislavy a  BSK – to je veľmi dôležité. 
Tým sa mi mozaika kompetencií na všet-
kých úrovniach priblížila a rozumiem jej. 
Napriek tomu sa vekom stávam pokor-
nejšou. Viem, že všetkému dokonale ro-
zumieť nemôžem a musím sa spoľahnúť 
na iných poslancov a na odborníkov úra-
du. Považujem za  dôležité, aby poslanec 
rozumel oblasti, v ktorej pracuje a ostat-
ných vedel poučiť o veciach, ktorým ne-
rozumejú. Rozpočet je vždy jeden a musí 
pokryť všetky oblasti. Preto by poslanci 
mali byť z  rôznych odborov. Najlepšie 
ak poslanectvo neberú ako zamestnanie, 
lebo živiť by ich mala činnosť, v ktorej sú 
odborníkmi.
•  Ďakujem za rozhovor.

Pripravil Miro Ščibrany

DOBRÉ SRDCE 
Milady Dobrotkovej

MILADA DOBROTKOVÁ začala verejnú činnosť v  komunálnej politike. Bola 
poslankyňou miestneho, mestského aj župného zastupiteľstva. 18 rokov pôsobila 
v SS. Najprv ako zakladateľka a  riaditeľka zariadenia SS HESTIA n. o.. Neskôr 
ako spoluzakladateľka a predsedníčka APSS v SR. Prednášala na SZU (Slovenskej 
zdravotníckej univerzite) manažment a  riadenie zariadení SS. Po  odchode 
do dôchodku pracuje v miestnom zastupiteľstve a v základnej organizácii Jednoty 
dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v Rači. Dosiaľ zastupuje APSS na Rade vlády SR 
pre mimovládne neziskové organizácie. Zároveň je občianskou aktivistkou pre 
sociálne veci a seniorov. Vytvorila a koordinuje úspešný projekt ŽIJEME V RAČI 
zameraný na  medzigeneračnú solidaritu a  lepší život seniorov a  senioriek. 
Za výnimočný prínos pre SS jej bola udelená národná cena DOBRÉ SRDCE 2022. 
Uchádza sa o dôveru spoluobyvateľov ako kandidátka do miestneho zastupiteľstva 
a do zastupiteľstva BSK.
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Ako občiansku aktivistku v  oblasti 
sociálnych služieb (SS) seniorom a člen-
ku viacerých OZ (APSS SR, JDS), ako aj 
Komory opatrovateliek Slovenska (KOS), 
ma prizvala predsedníčka KOS, pani 
Dana Grafiková, spolu s členom vedenia 
komory Jaroslavom Servátkom do  dele-
gácie na rokovania na MPSVaR SR u štát-
nej tajomníčky PhDr. Sone Gaborčákovej.

 
Rokovanie nadväzovalo na  III. VZ 

KOS, ktoré v  systéme výkonu povolania 
„opatrovateľ/ka“ formulovalo zásadné 
problémy: nedostatočné ohodnotenie, 
nízka spoločenská akceptácia, zlé zara-
denie v stupni náročnosti práce v pracov-
no-právnych normách a i. Opatrovateľky 
vykonávajú úkony, za ktoré sú zodpoved-
né sestry, a  to bez primeranej ochrany 
v  zákonoch, bez primeranej kvalifikácie 
a bez úhrady za výkon. Nedostatok opat-

rovateliek na pracovnom trhu vedie k ich 
katastrofálnej preťaženosti a  hľadaniu 
riešenia prácou v  zahraničí. Tieto prob-
lémy ovplyvňujú všetky opatrovateľky 
pracujúce v systéme SS, t. j. opatrovateľky 
zamestnané v mestách a obciach, aj u ne-
verejných poskytovateľov v  pobytových 
a  terénnych službách. Svojím dosahom 
ovplyvňujú aj tisíce opatrovateliek pracu-
júcich v zahraničí.

Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková 
potvrdila, že situácia v  oblasti opatrova-
teľských služieb ako jednej z  pracovných 
pozícií v  SS je zlá. A  že opatrovanie ako 
originálna kompetencia samosprávy 
miest a obcí je závislé od finančných pro-
striedkov, ktoré sú vyčlenené poslancami 

v ročnom rozpočte. Samosprávy a ostatní 
(neverejní) poskytovatelia domácej opat-
rovateľskej služby sa nemôžu stále spolie-
hať na dofinancovanie domácej opatrova-
teľskej služby z európskych štrukturálnych 
fondov, ktoré čoskoro skončia platnosť.

Riešenie vidí v realizácii PLÁNU OB-
NOVY, Komponent 13. V ňom je uvede-
ný aj nový systém financovania, ktorý má 
byť zavedený od  roku 2025. Dotkne sa 
celého systému SS, teda aj pobytových SS, 
nie iba terénnej, domácej opatrovateľskej 
služby. Ráta sa v ňom so zásadnou zme-
nou finančných tokov.

Príspevok podmienený stupňom od-
kázanosti (tzn. poškodenia zdravia) ide 
poskytovateľovi pobytovej SS. Obce fi-
nancujú domácu opatrovateľskú službu 
z  podielových daní v  ročnom rozpočte. 
V novom systéme sa zavedie adresný prí-
jemca – prijímateľ SS, tzv. „osobný rozpo-

čet prijímateľa“ a poukaz na SS. Teda po-
skytovatelia SS formou pobytu v zariadení 
už príspevok podmienený odkázanosťou 
nedostanú. Pritom finančný príspevok 
na prevádzku pobytovým zariadeniam SS 
z rozpočtov VUC a obcí bude zachovaný.

Toto by bola revolučná zmena vo fi-
nancovaní SS a podporila by zásadne roz-
voj terénnych, t. j. domácich opatrovateľ-
ských a ošetrovateľských služieb. Doteraz 
domácu opatrovateľskú službu zabezpe-
čovali obce vlastnými zamestnancami – 
opatrovateľmi / opatrovateľkami a  príp. 
(veľmi málo obcí) dávalo príspevok neve-
rejným poskytovateľom (napr. Červené-
mu krížu), ktorí opatrovali ich občanov. 
V novom systéme by bol občan posúdený 

podľa závažnosti a  trvania jeho ochore-
ní a sociálneho statusu. Príspevok, ktorý 
by mu podľa tohto posúdenia prináležal, 
pôjde priamo do jeho rúk.

Čo sa stane? Človek, ktorý dostane pe-
niaze „do ruky“, ich môže použiť na úhra-
du nákladov v  pobytovom zariadení, 
alebo na  úhradu opatrovateľky u  neho 
doma. Čo si vyberie? Voľba je jasná. Väč-
šina občanov zvolí pobyt doma, aby opat-
rovateľka a  sestra prišla za  ním. Peniaze 
dostane cez poukaz. Malo by to viesť k re-
álnej podpore domácej opatrovateľskej 
služby. Obce a  neverejní poskytovatelia 
by rozšírili kapacity a  možno ak by boli 
opatrovateľky lepšie zaplatené, neodchá-
dzali by do zahraničia starať sa o chorých 
ľudí. Neničili by si rodiny neprítomnos-
ťou a seniorom by pomohli u nich doma 
v čase, keď to budú potrebovať.

Vážnym úskalím pre systém poskyto-
vania pobytových SS je to, že by pobyto-
ví poskytovatelia stratili zásadný príjem 
od  MPSVaR SR, tzv. finančný príspevok 
podmienený odkázanosťou. Otázkou 
zostáva, či by štát nechcel otvoriť otázku 
výšky podielových daní v  nadväznosti 
na finančnú podporu domácej opatrova-
teľskej služby priamo občanovi. V súčas-
nosti máme na  Slovensku približne 940 
poskytovateľov pobytových SS. Lôžková 
kapacita týchto poskytovateľov je približ-
ne 42 500 lôžok. V  prechodnom období 
to bude na  týchto poskytovateľov veľmi 
ťažko doliehať. Hore uvedený nový sys-
tém financovania bude vyžadovať mno-
ho zmien v zákonoch a nižších právnych 
normách – vyhláškach: zmenu systému 
posudkovej činnosti, zásadný príklon 
k  spolupráci rezortov zdravotníctva 
a práce a sociálnych vecí, rozšírenie mož-
nosti dohľadu nad výkonom služieb opat-
rovania a  ošetrovania v  domácom pros-
tredí. Treba zmeniť podporu domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti. V súčasnos-
ti máme cez zdravotné poisťovne (podľa 
poistného kmeňa) zazmluvnených iba 
809 sestier v Agentúrach domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti na celú SR. V po-
rovnaní s Českou republikou je to podľa 
PLÁNU OBNOVY o 30 % menej.

Všetko by mal vyriešiť nový systém fi-
nancovania SS s platnosťou od roku 2025. 
Pre krátkosť času, reálne 2 roky, MPSVaR 
SR nebude do  toho času systém finan-
covania SS ani systém stanovenia výšky 
finančných príspevkov podmienených 
odkázanosťou meniť. Ťaživú situáciu pra-
covníkov (opatrovateľov a opatrovateliek) 
v SS budú riešiť mimoriadnou dotáciou / 
odmenou pre zamestnancov ešte do kon-
ca roka 2022.

Opatrovateľské služby chce vláda hradiť inak
Vytrhne adresný príjemca-prijímateľ sociálnej služby tŕň z päty 
financovania opatrovateľskej služby?

Druhá sprava štátna tajomníčka MPSVaR SR Soňa Gaborčáková, druhá zľava Dana Grafiková. 
Vpravo Jaroslav Servátka, vľavo Milada Dobrotková.

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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dovoľte mi Vám poďakovať za  spolu-
prácu, námety a  podnety počas uplynu-
lých 4 rokov. Tak ako som sľúbil, postupne 
dobiehame investičný dlh na  verejných 
priestoroch, chodníkoch, cestách, našich 
budovách či zeleni, ktorý v  Rači za  celé 
desaťročia vznikol.

Za  toto volebné obdobie sme opravili 
detské ihriská a rozšírili ich o nové hracie 
prvky aj pre deti ŤZP. Zrekonštruovali sme 
športoviská na ZŠ Tbiliská (bežecký ovál, 
futbalové ihrisko aj hokejbalové ihrisko) 
a v Krasňanoch (multifunkčné a basketba-
lové ihrisko, tenisový kurt). Otvorili sme 
urban park. Nezabudli sme ani na Rendez. 
Zrekonštruovali sme dve ihriská na Skla-
binskej a  jedno pred KS Impulz. Otvorili 
sme prvý pumptrack v Rači.

Za 4 roky sme opravili viac 
športovísk ako za predošlých 
16 rokov dokopy.
Výrazne sme v  Rači rozšírili plochy 

kvetín a zelene. Dosádzame nové stromy. 
Zlepšili sme pohyb v centre Rače na Det-
vianskej pre chodcov a cestujúcich MHD. 
Aj na základe Vašich podnetov sme vybu-
dovali nové chodníčky a  chodníky v našej 
správe opravujeme. V roku 2020 sme otvo-
rili pre naše deti novú škôlku Novohorská 
a v nasledujúcich týždňoch sa kapacita MŠ 
rozšíri aj o škôlku na sídlisku Rínok Rača. 
V roku 2019 sme zateplili budovu škôlky 
Cyprichova. Postupne zlepšujeme mate-
riálové zabezpečenie pre školy Hubeného 
a Tbiliská. Dočasne na  jeden školský rok 
sme otvorili ZŠ Na  pántoch. Podarilo sa 
nám rozšíriť kapacitu detských jaslí. A za-
viesť príspevok pre viacdetné rodiny a ro-
diny s ŤZP členom.

Keďže počet detí v  Rači narastá, roz-
hodli sme sa vybudovať novú škôlku Kad-
nárova (Tramín). V  nasledujúcom roku 
ju chceme dokončiť a otvoriť. Táto škôl-
ka bude drevostavba a pre budúcnosť sa 
jednoduchými úpravami môže zmeniť aj 
na denný stacionár pre seniorov. Pre nás 
je tiež dôležité, že bude mať veľmi nízku 
spotrebu energie a zelenú strechu.

Naším najväčším projektom v centrálnej 
Rači je kompletná rekonštrukcia ZŠ Plic-
kova, ktorá viac ako desaťročie chátrala. Je 
to veľmi náročný projekt, ktorý zahŕňa veľa 
krokov – väčšina z nich je už za na nami. 
Pred nami sú však dôležité kroky: školu do-
končiť a  skolaudovať, vybudovať športový 
a oddychový areál pre školu aj verejnosť, za-
riadiť a rozbehnúť školu pre naše deti. Prá-
ve pokračovanie nášho tímu aj po októbri 
2022 bude kľúčové, aby sa škola v septembri 
2023 riadne otvorila.

Pracujeme tiež na  projektoch, ktoré po-
máhajú pri adaptácií na  klimatické zmeny, 
ako sú vodozádržné opatrenia, rozširovanie 
biodiverzity lúčnych kvetín či šetrenie energií.

Máme rozrobené ďalšie projekty, ktoré 
chceme dokončiť – či už ide o  park Strel-

kova, kde čakáme príspevok z  fondov EÚ 
a vyhodnotenie výzvy (náš projekt bol veľmi 
dobre ohodnotený) alebo o kompletnú re-
konštrukciu KS Žarnovická. V KS vznikne 
priestor pre stretávanie sa združení, senio-
rov, ale aj moderná knižnica a multimediál-
ne centrum. V našich plánoch máme aj vy-
budovanie prechádzkového korza od parku 
J. M. Hurbana až po Komisárky, ďalšie zlep-
šovanie verejných priestorov, ale aj rekon-
štrukciu hasičskej zbrojnice a tržnice.

Samozrejmosťou je pokračovanie 
v opravách ciest a chodníkov a revitalizá-

cii parku J. M. Hurbana. Dokončíme re-
konštrukciu Koloničovej kúrie a zriadime 
v  nej múzeum. Zachovanie kultúrneho 
a historického povedomia o Račištorfe je 
kľúčové aj pre ďalšie generácie.

Za posledné obdobie sme si všetci, aj 
samospráva, prešli náročnými a krízový-
mi úlohami (Covid-19, vojna na Ukraji-
ne). Pre infláciu a  energetickú krízu nás 
nečaká ľahké obdobie. Pre mňa je priori-
tou dokončiť naše projekty, udržať pre bu-
dúcnosť kvalitu služieb pre občanov a čo 
najviac pomôcť tam, kde je to potrebné.

Ponúkam svoje skúsenosti a  odbor-
nosť pre túto náročnú dobu.

Pre celý náš tím RAČA JE NÁŠ DO-
MOV je dôležité, aby sme mali aj pod-
poru poslancov. Preto mi dovoľte odpo-
rúčať Vám krúžkovať našich kandidátov. 
Kandidujú ako občianski kandidáti aj ako 
kandidáti koalície politických strán SPO-
LU-Za ľudí-KDH-DS. Je to 14 odborní-
kov a  skúsených ľudí, Vašich susedov. 
Ich profily si môžete prečítať na  stránke   
www.drotovan.sk. K tejto 14-tke treba prirá-
tať Martu Štefánkovú za Krasňany.

Dovoľte mi odporučiť Vám aj kandidátov 
do zastupiteľstva BSK Miladu Dobrotkovú 
a  Róberta Pajdlhausera, a  do  zastupiteľ-
stva hlavného mesta Róberta Pajdlhausera 
a Lenku Antalovú Plavuchovú.

Je určite veľa vecí, ktoré by sme boli 
radšej, ak by sa robili rýchlo, je však mno-

ho legislatívnych aj finančných obmedze-
ní – preto sa snažíme riešiť dlho nerieše-
né veci krok po kroku. Pevne verím, že aj 
vďaka Vašej podpore bude Rača v  roku 
2026 zase o kus krajšia.

Za Vašu podporu 29. 10. 2022 Vám aj 
s celým mojím tímom vopred ďakujeme! 
S pozdravom a želaním všetkého dobrého.

Vážené obyvateľky a obyvatelia Rače, Krasňan a Rendezu,
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Všetci máme radosť, že sa Rači darí 
začínať nové projekty. Každý projekt však 
niečo stojí a  za  každou investíciou sú 
ukryté nemalé finančné výdavky. Oslovi-
la som preto poslanca miestneho zastu-
piteľstva Ing.  Miloslava Jošta, predsedu 
finančnej a majetkovej komisie, aby nám 
priblížil, ako na tom Rača stojí po finanč-
nej stránke.

V  akej finančnej kondícii je aktuálne 
mestská časť?

Rača minulý rok začala s rekonštruk-
ciou ZŠ Plickova, čo je s prehľadom naj-
väčšia investícia mestskej časti za ostat-
ných minimálne 30 rokov. Celkovo nás 
môže vyjsť aj na  7,5 mil. €, čo je viac, 
ako sme minuli na  kapitálové výdavky 
dohromady za predošlých 5 rokov. Inak 
povedané, ak by sme narátali dokopy 
všetky veľké rekonštrukcie za  posled-
ných 5 rokov, ešte stále bude Plickova 
stáť viac.

Za  týmto účelom sme si zobrali úver 
vo výške 3,5 mil. €, ktorý budeme splácať 
20 rokov. Okrem toho sa nám podarilo 
získať eurofondy, z  ktorých by sme mali 
vykryť asi 3 mil. €. Zvyšok požadovanej 
sumy pôjde z vlastných zdrojov.

Dobrá správa je, že aj popri takej veľ-
kej investícii sa stále darí držať dobrý 
stav financií, ešte stále existuje rezerva 
v úsporách z minulosti, ktoré sú účtova-
né v osobitných fondoch. Takže by nemal 
byť problém so splácaním záväzkov voči 
dodávateľom, ani s  bežnou prevádzkou, 
resp. s ďalšími projektami.

Spomínal si úver, ktorý mestská časť čer-
pá na rekonštrukciu školy Plickova. Na-
koľko je Rača zadlžená? Máme aj ďalšie 
úvery?

Okrem nového úveru na  rekonštruk-
ciu školy, naša mestská časť čerpala fi-
nančné prostriedky z úverových zdrojov 
aj v minulosti. Historicky prvý úver bra-
la mestská časť v r. 2012 v sume 1,3 mil. 
€ a  bol použitý na  rekonštrukciu škôl 
a  škôlok. Tento bol na  10 rokov a  už sa 
nám ho podarilo splatiť. Druhýkrát sme 
sa zadlžili vo výške 1,9 mil. € v roku 2017 
na rekonštrukciu ďalších budov a športo-

vého areálu na Tbiliskej. Z neho už máme 
viac než polovicu splatenú. Na  Plickovu 
sme teraz čerpali 3,5 mil. €. ZŠ Plickova je 
najväčší obecný projekt v Rači za posled-
ných 30 rokov a aktuálne najväčší projekt 
školy na  Slovensku. Tam sme so spláca-
ním iba na začiatku.

Celkovo má Rača nesplatené úvery 
vo výške necelých 4,5 mil. €.

Celková hodnota úverov akejkoľvek 
obce by nemala presiahnuť určité percen-
to z  bežných príjmov. V  prípade Rače je 
aktuálne horná hranica zadlženia približ-
ne 8 mil. €. Aktuálne úvery neprekračujú 
zdravú mieru zadlženosti, avšak s  ohľa-
dom na neisté časy skôr odporúčam opatr-
nosť. Ak by vypukla hospodárska kríza, tá 
sa určite prejaví v nezamestnanosti, čo zas 
automaticky zníži príjmy mestskej časti.

Aké sú ďalšie vízie? Sú nejaké projekty, 
na ktoré sa môžeme tešiť?

Uchádzame sa o  ďalšie eurofondové 
zdroje. Máme v pláne postaviť novú škôl-
ku na mieste bývalého Tramína. Tam sa 
nám žiaľ proces spomalil kvôli odporu 
niektorých obyvateľov. Z väčších projek-
tov stojí za  zmienku Koloničova kúria, 
ktorá by po  oprave strechy mala prejsť 
komplexnou rekonštrukciou. Zároveň 
sa budem usilovať aj o  to, aby sa poda-
rilo zrekonštruovať aj kultúrne stredisko 
na Žarnovickej a vytvoriť tam zmysluplné 
komunitné centrum.

V najbližších voľbách a po nich však 
nepôjde len o  projekty. Bude dôleži-
té, aby si Rača udržala nasadenú latku 
v  transparentnosti verejných obstará-
vaní. Onedlho napríklad končí zmluva 
s  Račianskou teplárenskou a  počas naj-
bližšieho volebného obdobia budeme 
hľadať nového dodávateľa tepla. Je dôle-
žité, aby prebehla férová súťaž, a aby sa aj 
obyvatelia o tento proces zaujímali, nech 
je výsledok v prospech ľudí. Súčasné ve-
denie mestskej časti podľa mňa presved-
čilo, že je schopné takúto súťaž zodpo-
vedne zabezpečiť.

FINANCIE
Rača má zdravú 
mieru zadlženosti
Rozhovor Júlie Štefanidesovej 
s poslancom MČ Bratislava-Rača  
Miloslavom Joštom, 
dlhoročným predsedom 
finančnej a majetkovej komisie
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Po  prázdninách školy opätovne pri-
vítali žiakov. Pre mestskú časť Rača bol 
tento rok výnimočný. Prváci nastúpili aj 
do  novozriadenej školy ZŠ Na  pántoch. 
Oslovila som zástupcu starostu, pána Ró-
berta Pajdlhausera, aby sa s nami podelil 
o aktuálne informácie.

Dobrý deň, pán vicestarosta. Môže-
te prosím obyvateľov Rače informovať 
o  našich školách? Ako prebehol prvý 
deň v novej ZŠ Na pántoch?

Začiatok školského roka je vždy vý-
nimočný deň. Nechcená chcená a  nevy-
hnutne potrebná ZŠ Na  pántoch mala 
svoju premiéru. Je záplatou na  veľký 
nárast počtu detí v  ostatných rokoch. 
Vznikla ako z núdze cnosť v budove SOŠ 
hotelových služieb a obchodu. Otvorila 4 
triedy pre 74 prvákov. Prijala 4 učiteľov 
a 4 vychovávateľov. Ide o ľudí s odbornou 
praxou. Nájsť a získať dnes učiteľa je do-
slova zázrak. Ale podarilo sa.

V  priestoroch školy je riaditeľňa-zbo-
rovňa, dva kabinety, učebňa pre jazyky 
a  náboženstvo, herňa, oddychová a  tech-
nická miestnosť. Vybavené sú technikou 
pre modernú výuku. Stravovanie, varenie 

a servis zabezpečujú kuchári a majstri od-
borného výcviku ako aj študenti SOŠ hote-
lových služieb.

Vonkajší areál je obrovský. Škola má 
veľkú telocvičňu a  plaváreň. Pre deti sú 
plánované krúžky plávania. Verím, že 
po vynútenej pauze sa podarí otvoriť pla-
váreň aj pre verejnosť.

Školu obsluhuje školský autobus. Stojí 
v blízkosti vchodu do školy s pedagogic-
kým dohľadom. Pri vzájomnom rešpekte 
je možné aj operatívne zaparkovanie. Sla-
bou stránkou je príjazdová komunikácia. 
O jej opravu sme požiadali BSK.
Aké boli dôvody zriadenia ZŠ Na  pán-
toch?

Táto škola je dočasné riešenie. Tr-
valým riešením je obnova ZŠ Plickova, 
ktorá je v plnom prúde. Pokiaľ sa nič ne-
pokazí, práce budú ukončené na prelome 
januára a  februára 2023. Dôvody vzniku 
tohto problému starosta MČ Rača vopred 
komunikoval s rodičmi detí.

MČ Rača dosiaľ bola zriaďovateľom ZŠ 
Tbiliská v Rači a ZŠ Hubeného v Krasňa-
noch. Počet žiakov ZŠ Tbiliská a ZŠ Hu-
beného je na hranici ich kapacity. Každý 
rok sa do  prvých ročníkov hlásilo viac 
a viac detičiek, až bol stav neudržateľný. 
V  tomto roku nastúpilo v MČ Rača 244 
prvákov. Bez otvorenia ZŠ Na pántoch by 
pre týchto žiakov neboli triedy.

Problém s kapacitou ZŠ sme začali rie-
šiť hneď po komunálnych voľbách 2018. 
V roku 2019 sme dali vypracovať demo-
grafickú štúdiu. Postavila nás pred prob-
lém, kde ani optimistický variant nebol 
optimistický. Začali sme konať na viace-
rých frontoch. Na  školský rok 2021/22 
sme zabezpečili dve triedy ZŠ na  Gym-
náziu Hubeného. Pre školský rok 2022/23 
už chýbalo 4 až 6 tried. Tu sme prenajali 
vrchné poschodie jedného bloku SOŠ ho-
telových služieb a obchodu, ktorý sa dlh-
šie nevyužíval. Za  ústretovosť ďakujeme 
pani riaditeľke Ing.  Márii Katreniakovej 

a  zriaďovateľovi školy BSK a  jeho pred-
sedovi. Určili sme rozsah rekonštrukcie 
priestorov na triedy ZŠ. Aj keď sme zria-
dili školu v  škole, museli sme predložiť 
všetky podklady, revízie, súhlasy pre riad-
nu prevádzku a  zaradenie do  siete škôl 
a školských zariadení. Obraz vtedy a dnes 
sa nedá porovnať.
Pamätám si, že keď pred 10 rokmi začala 
chodiť do školy najstaršia dcéra, ZŠ Tbi-
liská prijala približne 50 prvákov. Keď 
ZŠ pred rokom opúšťala, prváčikov bol 
viac než dvojnásobok. Čím si vysvetľuje-
te tento nárast?

Všetko malo svoj vývoj na časovej osi. 
Školy a škôlky v Rači aj v minulosti pre-
chádzali rekonštrukciami. Realizovali sa 
prístavby MŠ, zvyšovala sa kapacita. Ak 
bol veľký nápor na  materské školy, bola 
len otázka času, keď sa presunie na zák-
ladné školy. Súčasný stav vznikol podce-
nením až ignorovaním indícií a varovaní 
od riaditeliek ZŠ a MŠ počas dvoch mi-
nulých volebných období.

V  školách, najmä na  ZŠ Tbiliská, sa 
stavebnými úpravami rozširoval počet 
tried. Za  obeť padla zborovňa, kabine-
ty a  odborné učebne. Takýto stav nie je 
udržateľný. Na ZŠ Tbiliská je takmer 900 
žiakov; čo je veľmi náročné pre učiteľov 
a všetkých zamestnancov školy. Príbeh ZŠ 
Tbiliská a prinavrátenie ZŠ Plickova pod 
MČ Rača a jej rekonštrukcia by vystačili 
na ďalší článok.

Za  nárastom počtu žiakov sú odložené 
pôrody „mladej generácie“, prisťahovalectvo 
za prácou, pribúdajúca nová výstavba, ako aj 
výmena generácií v starých zástavbách.

Pre školský rok 2022/2023 sa na  ZŠ 
Tbiliská podarilo otvoriť 3 triedy (73 
žiakov) a  na  ZŠ Hubeného 4 triedy (97 
žiakov). V  oboch prípadoch o  triedu 
viac, ako sme čakali. Po odchode žiakov 
na osemročné gymnáziá sa podarilo spo-
jiť triedy druhého stupňa. ZŠ Na pántoch 
otvorila 4 triedy (74 žiakov).

NAŠE ŠKOLY
Podarilo a darí sa  
mnoho vecí
Rozhovor Júlie Štefanidesovej  
s vicestarostom Róbertom  
Pajdlhauserom

Priečelie ZŠ Na pántoch

Júlia Štefanidesová a vicestarosta Róbert Pajdlhauser
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Evidujeme aj značný počet odkladov 
(52), ktoré sa presunú do ďalšieho roka.
Veľa sa dnes hovorí o ZŠ Plickova. Ako 
napreduje rekonštrukcia? Koľko tried 
v ZŠ Plickova po obnove vznikne?

ZŠ Plickova bola, je a ešte chvíľu bude 
silne sledovanou témou.

Dnes je to hlavne o čistom stavebnom 
pragmatizme pri realizácií diela a hľada-
ní riešení. Denne narážame na problémy, 
ktoré sú pri rekonštrukcii takéhoto roz-
sahu bežné. Problémy sa riešia s  dodá-
vateľom a stavebným dozorom urgentne. 
Harmonogram prác sa plní. Dnes už nik 
o dokončení obnovy školy nepochybuje. 
Reálny termín je prelom januára a febru-
ára 2023. ZŠ Plickova bude mať 25 tried, 
odborné učebne, laboratóriá, kabinety, 
jedáleň s terasou, modernú kuchyňu, pa-
rádne telocvične so zázemím, interneto-
vú sieť, interaktívne školské tabule. Proste 
všetko, čo k modernej smart škole patrí.
Takže chápem správne, že po dokončení 
obnovy ZŠ Plickova sa žiaci ZŠ Na pán-
toch presunú do nových priestorov a ZŠ 
Na pántoch bude zrušená?

Áno, po zaradení do siete škôl bude ZŠ 
Plickova otvorená v  septembri 2023. ZŠ 
Na pántoch svoju činnosť ukončí a žiaci sa 
presunú na ZŠ Plickova. Rajonizáciu pre ZŠ 
Na pántoch sme nastavili tak, aby po roku 
mali žiaci školu doslova za humnom.
Veľa sa dnes hovorí o nedostatku učite-
ľov. Máte stratégiu, ako prilákať na novú 
školu kvalitných pedagógov? Ako sa 
vám vlastne darilo s  náborom pre ZŠ 
Na pántoch?

Nedostatok učiteľov, asistentov, špe-
ciál nych pedagógov je skutočne problém.

Platy v školstve nemotivujú a najmar-
kantnejšie je to práve v  hlavnom meste. 
Ceny bytov, prenájmov sú pre učiteľov 
nad pomery a  k  tomu sa pridala ener-
getická kríza a inflácia. Uvedomujeme si 
a  vieme sa vcítiť do  kože mladého uči-
teľa, ktorý chce len slušne žiť a  starať sa 

o  svoju rodinu. Možnosti samospráv sú 
obmedzené. Postupne rekonštruujeme 
byty v  ubytovni. Tie poskytujeme učite-
ľom na štart v našej MČ Bratislava Rača. 
Kiežby sme ich mali viac. Tak sa nám po-
darilo získať dvoch učiteľov a dvaja prešli 
z našich škôl.

Ak sa partia pedagógov zo ZŠ Na pán-
toch osvedčí, bude pilierom učiteľského 
zboru na ZŠ Plickova. Aj do budúcna pre 
otvorenie ZŠ Plickova pripravujeme plán, 
ako učiteľov motivovať, aby prišli práve 
k nám.
Určite aj v Rači žijú potenciálni budúci 
pedagógovia či ďalší zamestnanci po-
trební pre chod novej školy. Kedy očaká-
vate nábor zamestnancov? Komu môžu 
záujemci o  zamestnanie poslať životo-
pis?

Nábor či žiadosti učiteľov riešime radi 
kedykoľvek, či už najkratšou cestou pria-
mo na  riaditeľky škôl, alebo na  školské/
personálne oddelenie MČ Bratislava-Rača.
Všetci sa už na obnovenú školu Plickova 
tešíme a  držíme vám palce s  úspešnou 
kolaudáciou. Aké ďalšie projekty chystá-
te v oblasti školstva?

Ďalšie projekty nie sú tajomstvom, 
už sa o  nich písalo z  rôznych pohľadov. 
Materská škôlka Kadnárova („Tramín“) 
je téma, ktorá ma obzvlášť mrzí. Mala 
byť otvorená už v  septembri 2021; a  ani 
o rok nie sme ďalej. Narážame na odvo-
lania obyvateľov. Projekt zastal dvakrát 
na  Okresnom úrade. Je nepochopiteľné, 
že sa obyvatelia postavia proti škôlke. Po-
važujem to za  jedno veľké nedorozume-
nie. Jedná sa o 4-triednu škôlku pre 80-88 
detí. Čo by takmer uspokojilo potreby 
Račanov. Škôlka je bezbariérová. Keď 
už škôlku nebude treba, bude slúžiť ako 
denný stacionár pre seniorov. Aktuálne je 
otvorená viackolová výzva o  nenávratný 
finančný príspevok z  MIRRI SR na  ma-
terské školy. Tam je šanca získať 2,4 mil. €. 
Dve kolá sú fuč. Hodiny tikajú, šanca sa 

vytráca. Stavať budeme asi za svoje. O to 
menej opravíme chodníkov a ciest. Ško-
da.

Nevsadili sme iba na  jednu kartu. 
Uzavreli sme dohodu s developerom Rín-
ku Rača o  prenájme parteru novoposta-
veného domu na  účely MŠ pre 44 detí. 
Triedy budú prevádzkované ako alokova-
né pracovisko MŠ Barónka. No karty drží 
v  rukách opäť Okresný úrad, od  neho 
závisí termín kolaudácie. Všetci už naň 
netrpezlivo čakáme.

Keby škôlku „Tramín“ na  Kadnárovej 
nebolo možné postaviť, záložným rieše-
ním je prístavba ZŠ Tbiliská a vytvorenie 
tried MŠ v jej areáli. V šuplíku máme pro-
jekt, ktorý mal slúžiť na rozšírenie kapacít 
ZŠ, keby nevyšla rekonštrukcia ZŠ Plic-
kova. Dnes je platné stavebné povolenie 
na prístavbu dvoch tried. Dokonca nám 
schválili dotáciu z  výzvy MIRRI SR vo 
výške 500 tis. €. Tento projekt má svoje 
„ZA“ aj „PROTI“, ale hlavne je to zásah 
do už fungujúceho zariadenia.

Máme rozpracované aj ďalšie projek-
ty, napr. Školské zariadenie na  Rendezi 
v  nevyužívanej budove bývalej škôlky. 
Ide o majetok štátu, ktorý spravujú ŽSR. 
Oslovili sme Ministerstvo dopravy a vý-
stavby SR so záujmom odkúpiť budovu 
vrátane pozemku.

Uplynulé volebné obdobie bolo plné 
práce, realizácie a  finalizácie projektov. 
Spomeniem len väčšie: príprava a  za-
hájenie rekonštrukcie ZŠ Plickova, do-
končenie a  otvorenie MŠ Novohorská, 
vynovenie športového areálu ZŠ Tbilis-
ká, obnova strediska čistoty, oprava a za-
teplenie strechy Koloničovej kúrie, vy-
budovanie skateparku, príprava nových 
projektov a  mnohé iné. Ide o  najväčšie 
investície za posledných 30 rokov.

Podarilo sa nám získať 5 mil. € na do-
táciách z eurofondov.

A to všetko sa dialo a deje napriek tvr-
dým opatreniam počas COVID19 a vojne 
na Ukrajine, energetickej kríze a rastúcej 
inflácii.

Vďaka za spoluprácu všetkým pracov-
níkom úradu, pánovi starostovi Micha-
lovi Drotovánovi, pani viceprimátorke 
Lenke Antalovej Plavuchovej a  všetkým 
poslancom, ktorí boli vecní, nerobili ob-
štrukcie a priložili ruky k dielu. MAKÁ-
ME, POKRAČUJEME
Ďakujem za otázky.

ZŠ Plickova, súčasný stav

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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Mala som šťastie byť od  roku 2001 
poslankyňou prvého zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho kraja (BSK). 
Pamätníci vedia, aké ťažké bolo v  tom 
čase politikom dohodnúť, ako bude vyze-
rať samospráva vyšších územných celkov 
(VÚC). Vtedajšie politické reprezentácie 
ťažko prichádzali k dohode, koľko má byť 
krajských samosprávnych útvarov, kde 
majú mať sídla, ako ich nazývať a najmä 
aké budú mať kompetencie. Nebolo to 
jednoduché, štát sa znovu vzdával časti 
dovtedy centrálneho riadenia a  posúval 
ho na  VÚC. Všetko riešil Zákon o  sa-
mospráve vyšších územných celkov č. 
301/2001 Z. z.. Určil 8 VÚC a vymedzil 
im tzv. pôsobnosti resp. kompetencie.

 
Dôležité pravidlo je, že obecná sa-

mospráva (obce) a  územná samospráva 
(VÚC) nie sú v  postavení nadriadeného 
a podriadeného. Konajú samostatne a spo-
lupracujú vo veciach vymedzených záko-
nom. Po vzniku VÚC štát okrem kompe-
tencií presunul veľký nehnuteľný majetok, 
napríklad niektoré polikliniky, stredné 
školy, zariadenia sociálnych služieb, a iné. 
VÚC hospodári s  rozpočtom, ktorého 
hlavným príjmom sú tzv. podielové dane, 
tzn. štátom vybrané dane z príjmov fyzic-
kých osôb. Sadzby daní z  príjmov určuje 
štát. 30% z týchto daní sa rozdelí medzi 8 
VÚC a 70% dostáva cca 3.000 obcí. Ďal-
ším veľkým zdrojom príjmov VÚC je vý-
ber daní z  motorových vozidiel – cestná 
daň. Výšku cestnej dane určuje VÚC.

Pre obyvateľov je dôležité aspoň pri-
bližne vedieť, aké kompetencie VÚC 
sa nás dotýkajú a  ovplyvňujú náš život. 
Hovorí o  nich Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja BSK, prijatý na roky 
2021-2027 s výhľadom do roku 2030. Ur-
čuje, aké má kraj priority v  oblastiach, 
ktoré spravuje a v nadväznosti na čerpa-
nie eurofondov.

Z  kompetencií, ktoré sa nás priamo 
dotýkajú, vyberiem niektoré.

VÚC má rozsiahle kompetencie v ob-
lasti zdravotníctva. Ustanovuje hlavného 
lekára a  hlavnú sestru samosprávneho 
kraja. Udeľuje povolenie na  výkon čin-
nosti ADOS (Agentúry domácej ošet-
rovateľskej starostlivosti). Vedie register 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Ustanovuje tzv. obvody lekárov prvého 
kontaktu (praktických lekárov pre dospe-
lých, dorast a  iné). Spolupracuje s  Úra-
dom pre dohľad nad zdravotnou starost-
livosťou. Riadi napríklad pohotovostné 

ambulancie lekárov, ktorí majú inak am-
bulancie vo svojich obvodoch.

V  oblasti sociálnych služieb zabez-
pečuje sociálne služby pre ľudí odkáza-
ných na  pomoc a  pre seniorov, ktorým 
sa zásadne zhoršil zdravotný stav. A  to 
vo vlastných zariadeniach, alebo sociál-
ne služby zabezpečuje (objednáva) u ne-
verejných poskytovateľov, ktorým dáva 
na prevádzku príspevky. Toto je pre oby-
vateľov veľmi dôležitá kompetencia.

VÚC majú v  pôsobnosti tzv. stredné 
školstvo. Všetky gymnáziá, stredné od-
borné školy vrátane hotelových akadé-
mií a  konzervatórií. Stredné umelecké 
a  športové školy. Školy pre mimoriadne 
nadaných študentov. A  spolupracuje so 
súkromnými strednými školami.

V oblasti dopravy má kompetenciu ur-
čiť cestnú daň, daň z motorových vozidiel. 
Ďalej má na  starosti tzv. cestné prieťahy, 
mosty a zabezpečovanie autobusovej, prí-
mestskej dopravy obyvateľov (t. j. mimo 
miestnej hromadnej dopravy) a  výstavbu 
a organizovanie cykloturistických trás.

V oblasti kultúry riadi viaceré divadlá 
a múzeá.

Zaujímavosťou je, že VÚC má právo 
spolupracovať a uzatvárať zmluvy o spo-
lupráci na  regionálnej úrovni s  inými 
štátmi.

Všetky spomenuté kompetencie sa do-
týkajú každého z nás. Krajská samospráva 
nie je od nás ďaleko, hospodári s rozpoč-
tom asi 260 miliónov € a to je suma, ktorá 
nás ako občanov zaujíma.

Čo pre nás robí vyšší 
územný celok
Zamyslenie

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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RAČA JE NÁŠ DOMOV

Vážené obyvateľky a obyvatelia  
Rače, Krasňan a Rendezu,  
dovoľte mi úvodom Vám poďakovať za spoluprácu,  
námety či podnety počas predošlých 4 rokov. Postupne,  
tak ako som sľúbil, sa snažíme dobehnúť investičný dlh 
na verejných priestranstvách, chodníkoch, cestách, našich 
budovách či zeleni, ktorý za celé desaťročia vznikol v Rači.  
Za toto volebné obdobie sa nám podarilo opraviť detské 
ihriská, zrekonštruovali sme športoviská, dokončili novú  
materskú školu a rozšírili jasle, opravujeme a budujeme  
naše chodníky, pracujeme na nových parčíkoch a nezabú- 
dame ani na viacdetné rodiny či seniorov. Výrazne sme  
v Rači rozšírili plochy kvetín a zelene, dosádzame nové  
stromy, zlepšili sme podmienky pre chodcov a mnohé  
ďalšie. Rozbehli sme náročný projekt ZŠ Plickova, ktorý  
chceme dokončiť. Za posledné obdobie sme si všetci, aj  
samospráva, prešli náročnými a krízovými úlohami (Covid19, 
vojna na Ukrajine), pre infláciu a energetickú krízu nás  
nečaká ľahké obdobie. Pre mňa je prioritou dokončiť naše 
projekty, udržať pre budúcnosť kvalitu služieb pre občanov 
a čo najviac pomôcť tam, kde je to potrebné. Ponúkam svoje 
skúsenosti a odbornosť pre túto náročnú dobu. Predstavujem 
Vám aj môj tím 15 kandidátov na poslancov a poslankyne 
v Rači. S pozdravom a želaním všetkého dobrého.

www.drotovan.sk

strana 6

NÁŠ TEAM
Spoznajte našich kandidátov  
na poslancov mestskej časti Rača.  
 
Do týchto komunálnych volieb ideme  
silnejší s chuťou nadviazať na začaté. 

DARÍ SA NÁM
Nová škola, škôlky, športoviská,  
chodníky, zeleň a iné.  
 
Výsledky pôsobenia za uplynulé  
obdobie v rôznych oblastiach. strana 2

VOLEBNÝ PROGRAM
2022

strana 4
60 bodov plánov a projektov  
na budúce volebné obdobie.

Mgr. Michal Drotován 
starosta Rače 2018-2022  

a kandidát na starostu  
na obdobie 2022-2026
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Získali sme 

5 MILIÓN € 
z externých zdrojov  

Hospodárime zodpovedne  

a rozumne.

Nové
škôlky 
Dokončili a otvorili sme škôlku Novohorská. Vypracovali sme projekt 
škôlky Kadnárova, ktorý má právoplatné územné rozhodnutie. Máme 
rozpracovaný projekt dvoch tried novej škôlky pri ZŠ Tbiliská, dohodli 
sme nájomnú zmluvu na ďalšie priestory pre dve triedy v Rínku Rača, 
kde sa aktuálne dokončuje výstavba. Začali sme rokovania so ŽSR  
o možnom odkúpení budovy bývalej škôlky na Dopravnej.

Rozbehli sme náročný projekt novej školy Plickova, vrátene vonkajšieho  
areálu. Otvorenie celej školy s vonkajším areálom sa očakáva v septembri 2023. 
Získali sme viac ako 3.000 000 € z mimorozpočtových zdrojov a veľmi  
výhodný úver na 20 rokov.

2023

Darí sa:
Výsledky pôsobenia za uplynulé  
obdobie v rôznych oblastiach 

www.plickova.sk

Z prázdnej  
ruiny rastie  
nová škola

Kompletná  
rekonštrukcia  

ZŠ Plickova

2019

2022

Nová škôlka Novohorská
88 detí / 4 triedy / kuchyňa / jedáleň / ihrisko

Opravujeme NKP  
Koloničova kúria 

a pokračujeme v projekte  
zriadenia račianskeho múzea  

s informačným centrom.

Zaviedli sme

 príspevok viacdetným 

rodinám a rodinám  

s ŤZP dieťaťom.

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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Chodníky
krok po kroku
Dávame do poriadku roky neriešené chodníky.  
Nejde iba o kompletné opravy, ale aj o výtlky a budovanie  
nových chodníčkov. Investičný dlh za 30 rokov je vysoký. 
Opravili sme roky rozbité chodníky v Krasňanoch (Hagarova,  
Kadnárova, Hubeného), vybudovali spojovacie chodníky  
(Hlinická/Nový Záhon, Jurkovičovej, Plickovej, Černockého,  
Sklabinská). Z ulíc odstraňujeme prvky vizuálneho smogu
(čierne reklamné plochy a staré tabule s nápismi).

Darí sa:
Výsledky pôsobenia za uplynulé  
obdobie v rôznych oblastiach 

Opravili sme stredisko čistoty, výrazne  
rozšírili strojový park a zlepšili údržbu.

Na výstavbu Urban parku na Tbiliskej  
sme získali štátnu dotáciu 100 000 €.

Nová zóna pre chodcov na Detvianskej ulici 

Nové
športoviská
2019 / Bežecká dráha a futbalové ihrisko na Tbiliskej  
2020 / Hokejbalové ihrisko a obnova ihriska pred KS Impulz 
2021 / Urban park na Tbiliskej, multifunkčné ihrisko  
 na Hubeného a tenisový kurt na Cyprichovej 
2022 / Fitness prvky na Hubeného, dve ihriská a pumptrack 
 na Sklabinskej a basketbalové ihrisko na Hubeného

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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Dokončenie projektu ZŠ Plickova vrátane športovísk 
a rozbehnuti e úspešnej novej školy pre naše deti 
Revitalizácia pešej zóny od parku J. M. Hurbana až po Komisárky
Vybudovanie nového parku na Strelkovej
Dokončenie kompletnej obnovy Koloničovej kúrie a zriadenie Račianskeho múzea
Vybudovanie novej škôlky Kadnárova, ktorá v budúcnosti  bude môcť 
byť aj denným stacionárom pre seniorov
Projekt nového športového areálu na Hečkovej
Revitalizácia pešej zóny v Krasňanoch od Račianskej 149 po Černockého
Kompletná rekonštrukcia KS Žarnovická a vybudovanie novej sály pre stretávanie 
sa seniorov, občianskych  združení  a kultúrne podujati a
Kompletná rekonštrukcia zdravotného strediska Krasňany vrátane vybudovania výťahu
Projekt novej škôlky na Rendezi
Pokračovanie projektu rekonštrukcií chodníkov 
a verejných priestransti ev v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi
Pokračovanie projektu rekonštrukcie ubytovne na Kadnárovej 
aj s vytvorením nového bývania pre učiteľov
Kompletná revitalizácia futbalového ihriska na Peknej ceste
Dotácie pre rodinné a bytové domy na vybudovanie vodozádržných opatrení
Umiestnenie exteriérových žalúzií na budovy v správe Rače
Revitalizácia slalomky na oddychovú zónu ekologickým spôsobom
Klimati zácie v Krasňanskej besede, KS Impulz a ďalších objektoch
Prepojenie ulíc Na pántoch a Pri šajbách
Spolupráca pri realizácií železničných zastávok na Rendezi a Krasňanoch so ŽSR a štátom
Dokončenie revitalizácie námestí čka na Rendezi a postupná oprava 
chodníkov a komunikácií na Rendezi
Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa
Vybudovanie cyklotrás Pasti erska/Dopravná, Pri Šajbách/Jurava a Černockého/Strelkova
Rozširovanie lokalít s kvetmi a drevinami vrátane remízok
Revitalizácia Račianskeho potoka nad Krasňanmi
Rozvoj sociálnych služieb pre deti , seniorov, viacdetné rodiny a ľudí so znevýhodnením
Dokončenie rekonštrukcie športového areálu Sklabinská vrátane nových 
chodníkov a bežeckého okruhu
Pokračovanie spolupráce s BSK a Hl. mestom SR Brati slava
Zmeny územného plánu musia priniesť zlepšenie aj pre súčasných obyvateľov
Podpora vinohradníkov a spolupráca pri údržbe verejne prístupných ciest
Stanovenie jasnej čiary a územia vinohradov a ich zachovanie pre budúcnosť

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8) 

9)
10)
11) 

12) 

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)
30)

Revitalizácia pešej zóny od parku J. M. Hurbana až po Komisárky

2022 – 2026
VOLEBNÝ PROGRAM

RAČA
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Dokončenie projektu ZŠ Plickova vrátane športovísk 
a rozbehnuti e úspešnej novej školy pre naše deti 
Revitalizácia pešej zóny od parku J. M. Hurbana až po Komisárky
Vybudovanie nového parku na Strelkovej
Dokončenie kompletnej obnovy Koloničovej kúrie a zriadenie Račianskeho múzea
Vybudovanie novej škôlky Kadnárova, ktorá v budúcnosti  bude môcť 
byť aj denným stacionárom pre seniorov
Projekt nového športového areálu na Hečkovej
Revitalizácia pešej zóny v Krasňanoch od Račianskej 149 po Černockého
Kompletná rekonštrukcia KS Žarnovická a vybudovanie novej sály pre stretávanie 
sa seniorov, občianskych  združení  a kultúrne podujati a
Kompletná rekonštrukcia zdravotného strediska Krasňany vrátane vybudovania výťahu
Projekt novej škôlky na Rendezi
Pokračovanie projektu rekonštrukcií chodníkov 
a verejných priestransti ev v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi
Pokračovanie projektu rekonštrukcie ubytovne na Kadnárovej 
aj s vytvorením nového bývania pre učiteľov
Kompletná revitalizácia futbalového ihriska na Peknej ceste
Dotácie pre rodinné a bytové domy na vybudovanie vodozádržných opatrení
Umiestnenie exteriérových žalúzií na budovy v správe Rače
Revitalizácia slalomky na oddychovú zónu ekologickým spôsobom
Klimati zácie v Krasňanskej besede, KS Impulz a ďalších objektoch
Prepojenie ulíc Na pántoch a Pri šajbách
Spolupráca pri realizácií železničných zastávok na Rendezi a Krasňanoch so ŽSR a štátom
Dokončenie revitalizácie námestí čka na Rendezi a postupná oprava 
chodníkov a komunikácií na Rendezi
Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa
Vybudovanie cyklotrás Pasti erska/Dopravná, Pri Šajbách/Jurava a Černockého/Strelkova
Rozširovanie lokalít s kvetmi a drevinami vrátane remízok
Revitalizácia Račianskeho potoka nad Krasňanmi
Rozvoj sociálnych služieb pre deti , seniorov, viacdetné rodiny a ľudí so znevýhodnením
Dokončenie rekonštrukcie športového areálu Sklabinská vrátane nových 
chodníkov a bežeckého okruhu
Pokračovanie spolupráce s BSK a Hl. mestom SR Brati slava
Zmeny územného plánu musia priniesť zlepšenie aj pre súčasných obyvateľov
Podpora vinohradníkov a spolupráca pri údržbe verejne prístupných ciest
Stanovenie jasnej čiary a územia vinohradov a ich zachovanie pre budúcnosť
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60)

Ďalšia redukcia počtu bilbordov v Rači
Vydanie reprezentatí vnej knihy o dejinách a súčasnosti  Rače
Získanie do správy komunikácií a chodníkov na sídlisku 
Pri šajbách a ich kompletná obnova
Podpora komunitných akti vít v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi
Rozšírenie bezpečných chodníkov do škôl a vybudovanie 
ďalších stojísk pre bicykle
Spolupráca s Mestskými lesmi Brati slava, aby lesopark bol 
zónou oddychu, prírody a rekreácie
Prestrešenie amfi teátra a rekonštrukcia zázemia pre účinkujúcich
Odborné pripomienkovanie zámerov developerov
Postupná kompletná obnova komunikácií v správe Rače 
(Popolná, Knižkova dolina, Šúrska, Nový Záhon a ďalšie)
Obnova vnútorných priestorov zdravotného strediska 
Tbiliská a vybudovanie nových parkovacích miest
Vybudovanie divadielka na základnej škole Tbiliská
Rozvoj našich škôl a škôlok po personálnej aj materiálovej 
stránke a riešenie problému s nedostatkom učiteľov
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a tržnice
Náhrada nepotrebných spevnených plôch (napr. pod bývalými PNS stánkami) za zeleň
Kompletná revitalizácia parku J.M.Hurbana z fondov EÚ a ďalšie 
adaptačné opatrenia na klimati cké zmeny v Rači 
Oddychový areál pri KS Impulz
Projekt nového komunitného centra pre seniorov na Vrbenského ulici
Podpora športovým klubom, neziskovým organizáciám a občianskym iniciatí vam
Dokončenie rekonštrukcie NKD vrátane priestoru parkoviska tak, 
aby to bolo reprezentatí vne centrum Rače
Právne, ekonomické aj sociálne poradenstvo pre seniorov
Organizácia divadelného festi valu v amfi teátri
Získanie domu smútku na cintoríne do správy a jeho kompletná rekonštrukcia
Zvýšenie bezpečnosti  chodcov na Račianskej / Žitnej / Púchovskej
Vybudovanie pitných fontánok
Revitalizácia okolia nádrže Vajspeter
Poradenstvo pre obyvateľov ohľadom stavebných konaní
Oddychová zóna pod poldrom v Knižkovej doline (Pánska lúka)
Rozšírenie parkovacej zóny, ktorá zvýhodní rezidentov
Pokračovanie dobrej spolupráce s DSS Rača a so strednými školami v Rači
Dokončenie územného plánu zóny Táborky/Huštekle

RAČA

RAČA
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1Michal DROTOVÁN
kandidát na starostu mestskej časti Rača

www.drotovan.sk
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1
Michal DROTOVÁN
kandidát na starostu mestskej časti Rača

ĎAKUJEM  VÁM
ZA SPOLUPRÁCU 
A PODNETY  
V UPLYNULÝCH 
4 ROKOCH.

Príďte nás
podporiť vo voľbách
29. októbra

www.drotovan.sk
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Kandidujú ako občianski kandidáti  ale aj kandidáti  
politi ckých strán (koalícia SPOLU / Za ľudí / KDH / DS).
Kandidáti  do BSK: 
Milada Dobrotková a Róbert Pajdlhauser
Mestské zastupiteľstvo Brati slava: 
Róbert Pajdlhauser a Lenka Antalová Plavuchová

Krúžkujte našich kandidátov!
15 odborníkov a skúsených ľudí, 

Vašich susedov. 
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Bratislavské lesy patria k  najkrajším 
a  najzachovalejším lesom na  Slovensku. 
Je tu pomerne málo monokultúr a holo-
rubov a ich rozloha je menšia ako v iných 
častiach Slovenska. Monokultúra je ume-
lo vysadený les z  jedného druhu stromu 
rovnakého veku. Vyznačuje sa nízkou bi-
odiverzitou a nižšou protieróznou a pro-
tipovodňovou schopnosťou. Holorub je 
väčšie územie, kde nastala úplná ťažba 
lesa, skrátka väčšie rúbanisko. Najväčší 
holorub, aký som kedy videl, sa nachádzal 
neďaleko obce Sirk (okres Revúca) a vy-
stihuje ho označenie „mesačná krajina“. 
Na dĺžku mal viac ako 10 km a vyťažený 
bol celý jeden vrch aj s okolím. Holoruby 
často vznikajú na miestach s monokultú-
rou a po nich prichádza ďalšia monokul-
túra. Aké má monokultúra a holorub vý-
hody? Ľahšie obhospodarovanie a  ľahšia 
ťažba. Myslím si, že tento spôsob výsadby 
a  ťažby je už zastaralý. Drevo, rovnako 
ako les, však na  svoj život potrebujeme. 
Je to strategická surovina a jej význam sa 
zväčšuje práve v dnešnej ťažkej dobe.

My, obyvatelia Bratislavy, našťastie 
žijeme pod zdravými lesmi. Stačí zájsť 
do Pezinka k oblasti vrchu Žilová a neu-
vidíme les, ale len takú lysinu. Tento môj 
pocit umocnil aj ekológ a europoslanec 
Michal Wiezik, keď sme sa prechádzal 
lesom v okolí Železnej studničky, a kto-
rý bol pozitívne prekvapený kondíciou 
bratislavských lesov. Lesopark nad Bra-
tislavou plní mnoho funkcií. Je zdrojom 
dreva, cenným krajinotvorným prvkom, 
zvyšuje kvalitu ovzdušia, plní protieróz-
nu a protipovodňovú funkciu, stabilizuje 
klímu a hlavne je miestom pre oddych. 
Je dôležité, aby bol v  Bratislave a  blíz-
kom okolí dostatočný podiel rekreač-
ných lesov.

Každý z  nás má svoje obľúbené 
miesto na oddych v prírode. Niekto pre-
feruje oddych pri vode, niekto v parku, 
na hubách či pri ohniskách. Samostatnú 
kapitolu tvorí skupina uprednostňujúca 
aktívny oddych, ktorý využíva líniové 
trasy na  aktívny životný štýl. Medzi ne 
patria napríklad turistické značky, cyk-
lotrasy a  pod. Preferované miesta od-
dychu sa u  každého človeka postupne 
menia. A to aj počas roka (napr. ohniská 
a miesta pri vode sa preferujú skôr počas 
teplého počasia), ale najmä počas života. 
Úplne inú preferenciu majú aktívni ľu-
dia, rodiny s malými deťmi, či ľudia s ob-
medzenou schopnosťou pohybu. Na  to, 
aby les dokázal slúžiť všetkým, stále 

si plnil základné funkcie a  zároveň sa 
z neho nestal „lunapark“, potrebuje poc-
tivé plánovanie využitia lesa. Do  úvahy 
treba brať počet obyvateľov a návštevní-
kov, infraštruktúru, možnosti dopravy, 
geomorfologické členenie, ale tiež práva 
vlastníkov lesov a priľahlých pozemkov. 
Je vhodné vyčleniť miesta, kde bude les 
„obetovaný“ pre masové návštevy, kde 
bude jeho biodiverzita slabšia, ale záro-
veň sa tým zvýši možnosť ochrany iných 
lokalít. Takéto miesto si vyžaduje dosta-
točne veľký priestor, ktorý nebude príliš 
strmý, má ľahký prístup, s  možnosťami 
pre deti, grilovačky a  opekačky, so so-
ciálnymi zariadeniami a ideálne aj s bu-
fetom. Dobrým príkladom je Horáreň 
nad Peknou cestou, ideálne miesto pre 
stretnutia rodín s deťmi.

Ja vyhľadávam skryté a  menej známe 
miesta. Napríklad ohniská mimo turistic-
kých ciest, kde si môžem vychutnať ticho 
a kľud. Takýchto ohnísk však nemôže byť 
príliš veľa, aby sa z našich lesov nestal „zá-
bavný park“. Podobne je to aj pri pláno-
vaní cyklotrailových ciest či turistických 
značiek. Nájsť správne spojenie je ťažké. 
Veľa ľudí a podnikateľov by chcelo bufet, 
altánok či sociálne zariadenia na každom 
rohu, ale potom by to už nebol les.

V  Rači sú tri hlavné vstupy do  lesa. 
Nad Peknou cestou. Nad amfiteátrom. 
A  nad ulicou Potočná. Pekná cesta mo-
mentálne dosahuje svoje limity využi-
teľnosti a potrebuje pravidelne udržiavať 
a zveľaďovať celý areál. Som rád, že tu ko-
nečne premáva autobusová linka, ako aj 
že sa dá využiť bezpečnejšia lesná cesta. 

LESOPARK
Dobré miesto 
pre oddych
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Vodná nádrž Vajspeter
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Zrejme každý návštevník lesoparku 
pozná Malú Baňu (361 m n. m.), či Dolný 
Červený kríž, ale počuli ste už o názvoch 
Erdödyho kopec a Bukovec?

Oba vrchy sa nachádzajú nad Dolným 
Červeným krížom. Väčšina máp uvádza 
výšku 471 metrov nad morom. Podľa mera-
nia Prírodovedeckej fakulty UK je ich presná 
nadmorská výška 471,9 a 472,8 metra n. m.

Z vyššieho Bukovca je vidieť hrad Paj-
štún a za určitých okolností aj Malý Javor-
ník (584 m n. m.). Konkrétne bolo treba 
sa postaviť na  spadnutý kmeň stromu. 
Možno tu nájsť vrcholový kameň, avšak 
chýba názvoslovné značenie.

Bolo by dobré všetky vŕšky nad Račou 
označiť tabuľkami. Mohli by na  nich byť 
račianske motívy. Na viacero lokalít dopo-
siaľ nevedú turistické značky. Aspoň naj-
významnejšie z nich by mohli byť súčasťou 
tematických náučných chodníkov ako je to 
inde po Slovensku. Jednou z tém by mohli 
byť napríklad huby a hubárčenie.

Značený chodník by mohol viesť na-
príklad na Veľkú Baňu (444 m n. m.), vrch 
najviac viditeľný z centra Rače. Pozývajú 
naň infotabule v  MHD, ale značený tu-
ristický chodník k  jeho vrcholu nevedie, 
cyklotrasa áno. Na  chodníku by mohli 
pribudnúť lavičky. Tie by mali viac lemo-
vať aj iné značené chodníky, aby pohyb 
po nich zvládli tiež menej zdatní turisti.

BUKOVEC
Najvyšší vrch 
nad Račou

Väčšina ľudí však stále využíva na  pre-
pravu k  Horárni vlastné vozidlo. Občas 
sa tu koná oslava, na ktorej sa zúčastní 15 
ľudí, prídu na 10 autách a  sťažujú sa, že 
sa nedá zaparkovať. Neďaleko Horárne sa 
nachádza pre viacerých ľudí stále nezná-
my skrytý klenot, vodná nádrž Vajspeter. 
Po úprave okolia bude ideálnym miestom 
na romantické prechádzky a posedenia.

Vodná nádrž Vajspeter
Knižkovu dolinu využívajú často turis-

ti smerujúci k  Malej Bani či na  červenú 
trasu, majúci v  pláne dlhšie výlety. Na-
chádzajú sa tu dve turistické trasy. Keď sa 
vyberiete zelenou, tak kúsok za posledný-
mi domami nájdete po  ľavej strane pol-
der, ktorý chráni pred povodňami. Toto 
miesto je dnes nevyužívané a je ako stvo-
rené na  vybudovanie oddychovej zóny 
s dobrým prístupom.

Malá Baňa 361 m n. m.
Vstup na  konci ulice Potočná využí-

vajú najmä cyklisti. V  okolí sa nachá-
dza veľké množstvo cyklotrás a  MTB 
trás s  populárnou náročnou asfaltkou 
na Biely kríž, ktorú aj ja pravidelne vyu-
žívam. Žiaľ, bývam často svedkom neo-
hľaduplnej jazdy, či dokonca jazdy na bi-
cykli po  lesnom turistickom chodníku, 
ktorý je len pár metrov od asfaltky. Zjazd 
z Bieleho kríža je dlhý, rýchly a na nie-
ktorých úsekoch technicky náročný. 
Bol by som rád, keby sa osadilo stále 
dopravné značenie na  dvoch úsekoch 
tejto cesty. Jedno pred zákrutou, kto-
rá vynáša a  kde sa žiaľ pred nedávnom 
stala smrteľná nehoda, a druhé na križo-
vatke s  cestou na  Červený kríž. Ďalším 
miestom s dobrým potenciálom je dnes 
nevyužívaný areál Slalomky, nachádza-
júci sa asi 800 m nad konečnou zastáv-

kou autobusu č. 52, Potočná. V  nedáv-
nej minulosti sa objavili megalomanské 
plány na  obnovu Slalomky. Nemyslím 
si, že by príslušná infraštruktúra taký-
to veľký projekt zvládla, preto som skôr 
zástancom ekologickejšej revitalizácie 
na oddychovú zónu. V tomto bode však 
musí prebehnúť široká diskusia, keďže 
sa nejedná o príliš veľké územie, ktoré je 
navyše dosť strmé.

Buďme vďační za  tento les, je to dra-
hokam rastúci priamo nad Račou. Vážme 
si ho, využívajme, ale aj chráňme. On nás 
totiž tiež chráni, pred povodňami, stre-
som a pomáha aj znížiť dopad klimatickej 
zmeny.
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Pohľad z Bukovca na Pajštún

Bukovec Veľká Baňa
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Je príjemné byť pri tom, keď sa podarí 
veľký projekt. Ako projektový manažér 
MIRRI SR som mala česť zúčastniť sa 7. 
októbra slávnostného otvorenia zrekon-
štruovaného kaštieľa v neďalekej Modre.  

Kaštieľ, národná kultúrna pamiatka, 
ktorej história siaha do  16. storočia, pre-
šiel komplexnou obnovou vnútorných aj 
vonkajších priestorov. Vzniká kultúrno-
-kreatívne centrum pre vinárov, umelcov 
i remeselníkov. Čerešničkou na torte je digi-
tálno-dokumentačné centrum. Tento pro-
jekt s názvom Heritage SK AT je výsledkom 
spolupráce BSK s Malokarpatským osveto-
vým strediskom a partnermi zo susedného 
Rakúska. MIRRI SR poskytlo z  programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg SK AT 
viac než 3 mil. €. 85% rozpočtu projektu je 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program INTERREG SK AT je jeden 
z  mála, kde je možné čerpať prostried-
ky na  projekty na  území Bratislavského 

kraja. Podmienkou úspešného projektu 
je nájsť si partnera v  Rakúsku. Z  regió-
nov Burgenland, Dolné Rakúsko a mesto 
Viedeň. Pre nové programové obdobie je 
na  projekty spolupráce s  Rakúskom vy-
členených 69 mil. €. 

Nosnými témami budú vytvorenie ino-
vatívnejšieho, zelenšieho a  sociálnejšieho 
pohraničia, a  zvýšenie efektivity verejnej 
správy. Novinkou bude FOND MALÝCH 
PROJEKTOV s  témou Budovanie vzá-
jomnej dôvery, najmä propagáciou akcií 

typu „ľudia ľuďom“. Fond bude spravovať 
regionálna agentúra Dolného Rakúska – 
NÖ.Regional GmbH. Prvé výzvy budú vy-
hlásené v prvej polovici roka 2023.

Verím, že aj nám v Rači sa podarí nájsť 
v Rakúsku partnerov pre zmysluplné pro-
jekty.

Rád by som na  tomto mieste vyjadril 
uznanie a vďaku tým, ktorým ležal na srd-
ci Rendez (Východné) a  jeho obyvatelia, 
a  myseľ a  čas venovali poslaneckej práci. 
Za ich činnosť sa im namiesto ocenenia ne-
raz dostali urážky a osočovanie. Nie všetko 
sa im podarilo presadiť, hoci pre to spravili 
veľa. VĎAKA, Radko Tiňo, Dagmar Gelin-
gerová, Cyril Sekerka, Helena Krajčovičová, 
Viera Drotovánová a  ďalší, za  Váš osobný 
prínos do rozvoja tejto časti Rače.

Bezpečnosť chodcov na prvom mieste
Dlhodobým cieľom zostáva zvyšovať 

bezpečnosť chodcov, osobitne detí a  star-
ších obyvateľov. Priechody pre chodcov by 
mali byť tam, kde sa ľudia pohybujú najčas-
tejšie, t. j. pri zastávkach MHD. Konkrétne 
miesta treba určiť v spolupráci s magistrá-
tom a  Dopravným inšpektorátom . Naj-
problematickejšia je Dopravná ulica.

Bratislava má málo dopravných ihrísk, 
Rača žiadne. Jedno by mohlo byť na plo-

che za KS Impulz alebo v areáli na Skla-
binskej.

Park Wenzlových, Park Ľuboša Janegu
V  uplynulých rokoch sa podarilo 

od ŽSR získať do prenájmu pozemky pod 
chodníkmi a cestami. Teraz je čas čím skôr 
ich zrekonštruovať. Začať sa už malo ná-
mestíčkom na zastávke Východné, zdržalo 
sa to riešením dažďovej kanalizácie. Nový 
šat by mal dostať aj Park Wenzlových pred 
KS Impulz a Park Ľuboša Janegu vo vnút-
robloku na Dopravnej. Podobné oddycho-
vé zóny si zaslúžia aj obyvatelia na Šajbách 
i Na pasekách. Pri Račianskom potoku sa 
počíta s promenádou.

Mesto čaká po prevzatí od spoločnos-
ti Siemens postupná výmena osvetlenia 
za úspornejšie. Treba zabojovať, aby boli 
čím skôr vymenené a doplnené aj lampy 
na  Rendezi. Napríklad pri KS Impulz. 
Tam treba vymeniť aj povrch prístupovej 
cesty. Lampy treba osadiť aj na ihriskách, 
osobitne na  Sklabinskej. Toto ihrisko 

po obnove možno bude potrebovať správ-
cu. Človeka, čo sa oň bude starať a orga-
nizovať podujatia. Priľahlý kopec by sa 
mohol navýšiť. A  na  vrchole by mohla 
vzniknúť plošinka so smerovníky ozna-
čujúcimi svetové strany a okolité miesta.

Náučný chodník Rendez
Medzi zastávkami MHD Rušňové depo 

1 a Na pasekách by popri železničnej trati 
mohli pribudnúť infotabule so zaujíma-
vosťami zo sveta železníc. Zatraktívnili by 
tento verejný priestor a  spríjemnili pre-
chádzky. V jeho strede snáď bude čoskoro 
stáť funkčná stanica pre osobnú dopravu.

Jednou z najnáročnejších výziev zostá-
va doriešiť chodníky a parkovanie Na pa-
sekách. Doterajšie rokovania neviedli k že-
lanému výsledku.

INTERREG SK AT
Cezhraničná 
spolupráca 
s Rakúskom

ZOPÁR VIET 
K RENDEZU 
A poďakovanie 
bývalým poslancom

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

Park Wenzlových pri KS ImpulzDopravná ulica – zastávka Rušňové depo 1

Ján Drotován
kandidát do MiZ

3

Júlia Štefanidesová
kandidátka do MiZ

35
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V  dnešnej dobe sa využíva množstvo 
technológií, ktoré pomáhajú a  uľahčujú 
život. Bez mnohých z nich si ťažko pred-
staviť naše fungovanie. Preto neprekvapí, 
že aj pri pestovaní viniča je už k dispozícii 
veľa možností ako ich využiť.

V tomto článku priblížim svet dátových 
integrácii, ktorý je mojím „remeslom“, 
a možností, ktoré prináša v spojení s tra-
dičnou činnosťou pestovania viniča v na-
šej mestskej časti.

Základom dobrej úrody je schopnosť 
správne reagovať na vonkajšie činitele: roč-
né obdobie, slnko, vodu, škodcov. A násled-
ne zvoliť vhodný postup obhospodarovania. 
Pri porozumení toho, čo sa s hroznom deje, 
sa vinári spoliehali často iba na svoje skú-
senosti a vizuálnu kontrolu. Ale to, čo bolo 
ešte pred niekoľkými generáciami vinárov 
úplne nepredstaviteľné, sa dnes stáva bež-
ným a  dostupným vybavením. Moderné 
senzory napojené na bezdrôtové siete novej 
generácie umožňujú priebežne a  neustále 
monitorovať kľúčové ukazovatele, ktoré zá-
sadne ovplyvňujú produkciu hrozna, jeho 
chuť, farbu a ďalšie vlastnosti. Systém zberu 
a vyhodnotenia údajov sa v IT terminológii 
volá aj „IoT“ – Internet vecí alebo „Industry 
4.0“ – Priemysel 4.0. Tieto technológie de-
finujú budúcnosť priemyslu a poľnohospo-
dárstva. Umožňujú presne a cielene využiť 
zdroje, znížiť použitie hnojív a  pesticídov, 
ale taktiež stabilizovať úrodu – jej kvalitu 
a kvantitu. Vplyvom klimatických zmien sa 
podmienky pestovania viniča menia rých-
lejšie ako kedykoľvek v  minulosti a  adap-
tácia bude hrať v nadchádzajúcich rokoch 

a  desaťročiach kľúčovú rolu. Možnosť za-
reagovať včas na zmeny, ktoré sú ešte nevi-
diteľné bežným pohľadom, bude znamenať 
optimalizáciu nákladov, zabezpečenie do-
statočnej produkcie, a teda aj konkurenčnú 
výhodu.

Ako teda funguje takýto systém ako 
celok?
Základom je stanica, ktorá je energe-

ticky sebestačná – napríklad napájaná 
solárnym panelom, prepojená cez 5G 
sieť na  najbližší vysielač a  ďalej na  inter-
net optimalizovaný pre zber a  výmenu 
dát zo senzorov. Informácie putujú ná-
sledne do  vzdialeného dátového centra – 
„cloudu“. Tam sa spracujú a  prispôsobia 
na  zobrazenie a  interakciu s  užívateľom 
pomocou samostatnej aplikácie alebo in-
ternetového prehliadača. Celý proces beží 
neustále a bez nutnosti manuálneho zása-
hu. Pre užívateľa je k dispozícii v každom 
čase a okrem prehľadu situácie a možnosti 
nastavenia rôznych upozornení umožňuje 
tiež automatizáciu činností, ktoré využíva-
jú tieto informácie. Využitie a prínos tých-
to technológií významne narastá s plochou 
obrábaného vinohradu a  už existujúcou 

automatizáciou procesov, ako napríklad 
zavlažovanie, postrek alebo zber.

Príklad informácii, ktoré možno 
získať zo senzorov
Vlhkosť a teplota pôdy, vlhkosť listov, 

slnečné žiarenie, atmosférický tlak, prie-
mer stonky/plodu, rýchlosť a smer vetra, 
výdatnosť zrážok, teplota a vlhkosť vzdu-
chu a ďalšie.

Pokrok v  informatizácii a  automa-
tizácii dnes umožňuje využívať veľké 
množstvo rôznych technológii aj pri pes-
tovaní viniča. Ale nie vždy je nasadenie 
prínosom a nie vždy sa podarí zmysluplne 
skombinovať starý – vinársky a nový – IT 
svet. Je potrebné hľadať príklady úspeš-
nej praxe a tiež používať zdravý sedliacky 
rozum. Postupným nasadením a vyhod-
notením prínosu konkrétnej technológie 
sa minimalizujú riziká spojené s novými 
postupmi. Odmenou je stabilná úroda 
a kvalitné a chutné víno rok čo rok.

Chodníky sú samozrejmosťou v každom 
meste. Napríklad na  ulici Pri Šajbách sa 
táto skutočnosť míňa s realitou. V okolí sú 
dve zastávky „Pri Šajbách“ a  „Sklabinská“. 

K prvej zastávke „Pri Šajbách“ vedie provi-
zórny chodník, ktorý potrebuje urgentnú 
opravu, aby sa aj ťažšie mobilní ľudia a mat-
ky s  kočíkmi vedeli ku  nej ľahšie dostať. 
Ku  druhej zastávke „Sklabinská“ chodník 
začína kdesi na  rohu hlavnej cesty. Tento 
chodník treba napojiť na  nový zamýšľaný 
chodník, ktorý by viedol od bytoviek.

Budeme silno pracovať, aby sa všetko 
spravilo tak, ako má byť.

MČ Rača usilovne pracuje na  tom, 
aby pozemky na  sídlisku „Pri Šajbách“ 

boli v jej správe a potom bude mať dvere 
na plnohodnotnú údržbu otvorené. Rov-
nako ako sa podarilo dostať pod správu 
pozemky na starom Rendezi.

A to sme spomenuli len dva chodníky 
z mnohých po celom Rendezi.

Držte palce. Pokračujme.

VINÁRSTVO
A Industry 4.0.

RENDEZ
Chodníky tu nie sú 
samozrejmosť

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

Chodec kráčajúci od zastávky Sklabinská po hlavnej ceste Cesta zo sídliska na zastávku Sklabinská Podarilo sa urobiť aj dlho žiadanú bránku na ihrisko Sklabinská

Produkt „Waspmote“ z viacerými 
senzormi od firmy Libelium

Architektúra zberu a vyhodnotenia 
údajov z terénu od firmy Libelium.

Vladimír Groch
kandidát do MiZ

9

Adam Gubran
kandidát do MiZ

4
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zmena nespravodlivej parkovacej politiky na systém  
s absolútnym uprednostnením obyvateľov s trvalým pobytom  
v Bratislave, obyvatelia Rače sú tiež obyvatelia Bratislavy a musia 
vedieť zaparkovať ako u seba doma, tak kdekoľvek v Bratislave

podpora račianskych športových klubov  
(profesionálnych, poloprofesionálnych i rekreačných)

oprava ciest a chodníkov, ďalšie rozšírenie kapacít škôl a škôlok, 
rekonštrukcia zdravotných stredísk, zvýšenie počtu odborných 
ambulancií lekárov v Rači

dokončenie rekonštrukcie Nemeckého kultúrneho domu  
a jeho využívanie v prospech všetkých obyvateľov Rače

ochrana a podpora račianskych tradícií

2

1

3

4

5

Objednávateľ: Mgr. Herman Krampl, Kubačova 7481/3, 831 06 Bratislava - Rača, 
Dodávateľ: KO & KA spol. s r.o., Kadnárova 102, 831 06 Bratislava, IČO: 31 355 412

Kandidát do račianskeho  
miestneho zastupiteľstva  
za Slovenskú národnú stranu

Herman KRAMPL

Objednávateľ: Mgr. Herman Krampl, Kubačova 7481/3, 831 06 Bratislava. Poskytovateľ OZ račan.sk, IČO 42 183 863, Albánska 5A, 831 06 Bratislava
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Veže evanjelického a katolíckeho kos-
tola sú jednou z  dominánt starej Rače. 
Pritom ev. kostol bol postavený bez veže. 
Tú postavili až o  70 rokov neskôr. Málo 
známe súvislosti sa týkajú aj kríža, ktorý 
zdobí vrch veže.

Veža ev. kostola v Rači
História ev. kostola v Rači sa začala pí-

sať 6. augusta 1834, kedy bol položený zá-
kladný kameň kostola. Dokončený a vy-
svätený bol v  máji nasledujúceho roka, 
dňa 17. mája 1835. Kostol bol v  týchto 
rokoch vybudovaný bez veže ako tzv. ar-
tikulárny kostol.

Stavba veže ev. kostola
K  stavbe veže pristúpili evanjelickí Ra-

čania pod vedením ev. farára Otta Schul-
zeho v  r. 1905. Posvätenie veže sa konalo 
1. okt. 1905 za účasti ev. biskupa Fridricha 
Baltíka. Vzhľadom na  previazanosť dejín 
račianskych a  bratislavských evanjelikov 
bola okrem ev. biskupa prítomná aj širo-
ká delegácia bratislavských evanjelikov, 
tiež delegácia zo Svätého Jura a dokonca aj 
z mesta Györ. Udalosť mala taký význam, že 
na druhý deň 2. okt. 1905 o nej vyšiel článok 
vo  vtedajšom denníku Preßburger Zeitung 
– Bratislavské noviny. Tie v tejto súvislosti 
spomínajú že v deň vysviacky boli do veže 
kostola zamurované čísla troch najvýznam-
nejších novín vychádzajúcich v  tomto re-
gióne – Bratislavské noviny (Preßburger Ze-
itung), Západouhorský pohraničný hlásnik 
(Westungarischer Grenzbote), a  Západou-
horský žurnál (Nyu gatmagyarorzági Hira-
dó), všetky tri zo dňa 1. okt. 1905. Nebola to 
však jediná vec, ktorá bola vo veži ev. kosto-
la v r. 1905 umiestnená...  

Veža ev. kostola bola postavená z da-
rov a  príspevkov Račanov. Zachované 
sú dokonca aj mená tých, ktorí darovali 
ev. obci príspevky na kostolné zvony. Ich 
mená boli odliate na  tieto zvony. Zvony 
zhotovila šopronská firma Friedrich Sel-
tenhof a synovia a nápisy na zvonoch boli 
v  maďarčine. Malý zvon s  váhou 199 kg 
dali pre vežu račianskeho ev. kostola uliať 
Pavel Gschweng st. s  manželkou Katarí-
nou, rod. Wenzlovou, Pavel Gschweng 
ml. s manželkou Rózou, rod. Pražákovou, 
Juliana Petschuchová a  Friedrich Kom-
pauer s  manželkou Julianou Gschwen-
govou. Stredný zvon s  váhou 334 kg dal 
uliať Michal Wenzl starší s manželkou Ju-
lianou, rod. Follrichovou. Najväčší zvon 
vážiaci 710 kg nesie nápis v  maďarskom 
jazyku: „Zo zbierky veriacich dala odliať 
račišdorfská ev. obec a. v. 1905.“ Vežové 
hodiny dodal Ferdinand Winkler z  Bra-

tislavy (HAVLOVIČ, Ľ.: RAČA – z  dejín 
a  pamiatok obce, Vydavateľstvo FB, stra-
na 43).

Je tiež známe, že kríž na veži zhotovila 
dielňa bratislavského umeleckého kováča 
a zámočníka Ferdinanda Kohla. Koho da-
rom bol kríž na veži dlho nebolo známe. Je-
den z dokladov s vlastnoručnými podpismi 
račišdorfských darcov i vtedajšieho ev. fará-
ra Otta Schulzeho bol pritom viac ako sto 
rokov skrytý práve vo veži ev. kostola a mal 
byť objavený počas opráv strechy približne 
v rokoch 2005-2006. Podobne ako noviny 
zo dňa vysvätenia veže, aj táto listina bola 
ukrytá vo veži kostola od r. 1905.

Preklad:
„Tento vežový kríž bol na poctu Bohu 

venovaný ev. cirkvi a. v. v Rači v r. 1905 pri 
príležitosti výstavby veže vtedajším pred-
sedom (ev. – pozn. prekl.) obce Michalom 
Gschwengom a jeho manželkou Alžbetou, 
rod. Follrichovou, a  Michalom Stroken-
dlom a  jeho manželkou Katarínou, rod. 
Slobodovou.

V  mojej prítomnosti (podpísaný – 
pozn. prekl.) Karl Otto Schulze, ev. farár

Vlastnoručne podpísaní darcovia: Stro-
kendl Michal, Katarína Strokendlová, 
Gschweng Michal, Alžbeta Gschwengová.“

Záver
Mená tých, ktorí kríž račianskemu ev. 

kostolu darovali, nespomínajú ani Brati-
slavské noviny z 2. okt. 1905, ani žiadne 
neskoršie bežne dostupné záznamy. Ná-
sledkom tohto mená týchto Račanov boli 
viac ako sto rokov skryté. Bolo by určite 
dobrou otázkou, či uvedené je viac die-
lom náhody, alebo skôr dielom skrom-
nosti a  pokory darcov. Určite však ide 
o dôkaz veľkej úcty k Rači, jej tradíciám 
a histórii, čo je zároveň významný dôvod, 
pre ktorý by sme si mená týchto ušľachti-
lých Račanov mali pamätať.

Mgr. Herman Krampl
obyvateľ Rače

krátené

Poďakovanie
Za poskytnutie kópie listiny z  r. 1905 

ďakujem pani Alžbete Hlinkovej, rod. 
Slobodovej.

Kto daroval ev. 
kostolu kríž na veži?

Listina z r. 1905 – darovanie kríža pre vežu ev. kostola račianskymi evanjelikmi
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1237 Najstarší známy zápis týkajúci sa 
územia Rače (vtedy osada Okol). Listi-
na hovorí o  spore majiteľov pozemkov, 
ktorý kráľ Belo IV. prikázal rozsúdiť pa-
latínovi.
1296 Najstaršia známa písomná zmien-
ka o pestovaní viniča v Rači. Svedectvo 
bratislavskej kapituly o  riešení sporov 
medzi račianskymi zemanmi, mešťanmi 
a  hosťami z  Bratislavy o  platení dávok 
z vinohradov.
1306 Postavenie veže farského kostola. 
Veža je postavená na  východnej strane 
nad chórom svätyne, čo ju radí k  výni-
močným stavbám na území Slovenska. 
1342 Najstarší známy písomný záznam 
o  existencii fary a  farára. Je dokladom, 
že kostol bol postavený skôr, hoci v  pí-
somných prameňoch sa spomína až v  r. 
1390.
1358 Najstaršia zachovaná zmienka 
o richtárovi v Rači. Z písomných prame-
ňov vieme meno prvého známeho richtá-
ra v Rači. Volal sa Martin. Bližšie infor-
mácie sa nezachovali.
1390 Prvá písomná zmienka o  kosto-
le a  farárovi v  Rači. Zápis sa nachádza 
v  popise bratislavského archidiakonátu. 
Archeologický a  pamiatkový výskum 
potvrdil, že kostol bol postavený už skôr. 
Jeho vznik sa kladie na začiatok 14. storo-
čia a pravdepodobne stojí na mieste ešte 
staršej stavby.
1399 Povolenie na  stavbu šibenice. 
Kráľ Žigmund Luxemburský udelil pri-
vilégium majiteľom pozemkov v  Rači 
– Michalovi, synovi Dominika a  Jánovi, 
synovi Beňadika z Uzoru (Kvetoslavova) 
postaviť na svojich majetkoch šibenice.
1428 Pobyt husitských vojsk v  okolí 
Rače. Husitské výpravy pod vedením 
Prokopa Holého začali prenikať na  Slo-
vensko koncom dvadsiatych rokov 15. 
storočia. Začiatkom februára 1428 sa 
presúvali od Senice cez Modru a Pezinok 
smerom na  Bratislavu. V  Rači boli 18. 
februára 1428. Následne vypálili Podhra-
die a predmestie Bratislavy.
1460 Rača sa stala súčasťou panstva 
grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Určité 

majetky v Rači vlastnili okrem potomkov 
šľachtickej rodiny pôvodného vlastníka 
Raču, aj zemania Marcholfovci, brati-
slavský richtár a  bratislavskí mešťania, 
kráľovská rodina, mariánski paulíni a tr-
navskí jezuiti. Ako majitelia pozemkov sa 
v  Rači vystriedali napr. rodiny Garajov-
cov, grófov zo sv. Jura a Pezinka, Bátho-
ryovci, Keglevičovci, Farkašovci a od 17. 
stor. najmä Pálffyovci a Néveryovci.
1508 Prvá známa zmena patrocínia far-
ského kostola (zasvätenia konkrétnemu 
svätcovi – patrónovi). Pôvodné zasväte-
nie kostola nepoznáme. Podľa záznamu 
v „Series parochiarum et parochorum“ L. 
Némethyho bol farský kostol v roku 1508 
zasvätený úcte Všetkých svätých. Patrocí-
nium sa neskôr zmenilo viackrát. Kostol 
bol zasvätený svätému Leonardovi a po-
tom Panne Márii. Zasvätenie dnešným 
patrónom-apoštolom – svätým Filipovi 
a Jakubovi – sa uskutočnilo 1. mája 1844 
za pôsobenia farára Adama Hájka.
1527 Časť Rače sa dostala do  majetku 
rodiny Báthoryovcov. V  polovici 16. 
stor. mala Rača dvoch zemepánov An-
dreja Báthoryho a Ignáca Farkaša a podľa 
portálneho súpisu aj dvoch richtárov.
1558 Prvé známe zobrazenia obecnej 
pečate. V  16. storočí mala Rača vlastnú 
pečať. Z tohto obdobia poznáme podobu 
malej pečate s  iniciálami „WS“, pod kto-
rými je skrížený kopáč a motyka.

 Pečať z roku 1780

1574 Rača sa označuje ako mestečko. 
V  písomných dokumentoch sa nazýva 
mestečkom, kým predtým sa v listine krá-
ľa Ferdinanda I. spomína ešte ako osada.
1580 Príchod prvého evanjelického ka-
zateľa do Rače. Prvý evanjelický kazateľ 
Ondrej Reis prišiel do Rače na pozvanie 
grófa Sigfrieda Koloniča, významného 
majiteľa pozemkov v Rači. V r. 1590-1606 
prichádzali na  služby božie do  Rače aj 
evanjelici z Bratislavy, kde sa na bohosluž-
bách nesmeli zhromažďovať. Bohoslužby 
sa konali v súkromnej kaplnke grófa, kto-
rá bola súčasťou kúrie na námestí. Od r. 
1937 na jej mieste stojí Obecný dom.
1605 Prvá známa podoba súčasného 
erbu Rače. Otlačok pečatidla z  r. 1605 

predstavuje dva levy, ktoré prednými 
končatinami držia korunu s krížom.
1629 Navrátenie farského kostola kato-
líkom. V  období reformácie, pravdepo-
dobne v roku 1580, keď bol zemepánom 
časti Rače gróf Kolonič, kostol zabrali 
evanjelici. Po  opätovnom navrátení ka-
tolíkom bol prvým katolíckym kňazom 
vo  farnosti Tomáš Biela. Na  račiansku 
faru nastúpil 17. júna 1629 a  pôsobil tu 
päť rokov. Od  jeho nástupu je vedený 
zoznam kňazov pôsobiacich v  Rači až 
po súčasnosť.
1635 Rod Pálffyovcov získal vlastnícke 
práva na pozemky v Rači. Rodina pala-
tína Pálffyho z  Erdödu získala v  r. 1635 
do vlastníctva devínske panstvo, ktorého 
súčasťou boli aj pozemky v Rači. Pálffyov-
ský rod malackej línie si udržal toto vlast-
níctvo až do prvej pozemkovej reformy.
1666 Zmluva s  Pálffyovcami o  urbár-
skych povinnostiach. 1. januára Račania 
podpísali zmluvu s Pálffyovcami o urbár-
skych povinnostiach a  platbách. Podľa 
zmluvy mohli račianski vinohradníci jed-
notlivé dávky a  roboty určené urbárom 
vyplácať aj v peniazoch a nemuseli praco-
vať na panských majetkoch.
1702 Prvý dátum na  hlavnom kríži 
na  cintoríne. Pravdepodobne svedčí 
o premiestnení cintorína, ktorý sa pôvod-
ne nachádzal pri farskom kostole. 
1711 Morová epidémia obišla Raču 
a  susedné obce. Pri rozsiahlej morovej 

Významné udalosti v histórii Rače

Koloničova kúria a kaplnka, stav v roku 1935 

Farský Kostol sv. Filipa a Jakuba Socha sv. Floriána na ulici Pri vinohradoch
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epidémii v r. 1711-1712 v okolí Bratisla-
vy, obce Rača, Vajnory a Svätý Jur zostali 
ušetrené väčších obetí. 
1712 Koniec morovej epidémie. Moro-
vá epidémia zúrila v  Uhorsku aj v  roku 
1712, avšak v Rači ochoreli iba obyvate-
lia dvoch domov. Vo farskej kronike sa 
zachoval zápis o „večnom sľube“, ktorým 
sa obyvatelia Rače, Vajnôr a Svätého Jura 
zaviazali konať každoročne okolo sviatku 
Nanebovzatia Panny Márie ďakovnú púť 
do Pustého kostolíka. 
1712 Inštalácia dvoch bočných baroko-
vých oltárov vo farskom kostole sv. Fili-
pa a Jakuba oltára sv. Jána Nepomuckého 
a  oltára Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie.
1721 Postavenie sochy sv. Floriána, 
ochrancu pred požiarmi a  patróna ha-
sičov. Socha stála na mieste, kde skončil 
jeden z ničivých požiarov. Dnes sa nachá-
dza o niečo ďalej na ul. Pri vinohradoch 
pred domom č. 77.
1730 Vznik kaplnky Najsvätejšej Troji-
ce na  cintoríne. Kaplnka stála na  okraji 
cintorína pri hlavnej ceste z  Bratislavy 
do Trnavy. Bola zbúraná pri rekonštruk-
cii cesty, ktorá sa dotkla aj časti cintorína. 

Namiesto nej bola na cintoríne v r. 1974 
postavená dnešná kaplnka Lurdskej 
Panny Márie. Je na nej osadená kovová 
mreža z  pôvodnej kaplnky Najsvätejšej 
Trojice.
1732 Raču postihol jeden z najväčších 
požiarov. Požiar vypukol 30. mája a zni-
čil v Rači 93 domov. Zahynulo pri ňom 
7 obyvateľov. Zhorela aj farská budova 
a dokumenty v nej. Od toho roku sa za-
čala písať nová farská kronika.
1753 Založenie fundácie grófky Erdő-
dyovej na údržbu sochy sv. Jána Nepo-
muckého. Manželka majiteľka pozemkov 
v  Rači grófka Mária Terézia Erdődyová 
venovala 500 zlatých na  údržbu sochy 
sv. Jána Nepomuckého a  na  slúženie 
svätých omší k úcte tohto svätca. Socha 
stála pred kúriou na  námestí, nad sú-
tokom dvoch hlavných potokov v  obci 
(dnešných – Banského – od  Knižkovej 
doliny a Pieskového - z Kopaníc). Sochu 
z námestia odstránili v roku 1953 a na-
miesto nej umiestnili do stredu námestia 
pomník v tvare červenej hviezdy. 
1767 Návšteva Račanov u Márie Terézie. 
Delegáciu Račanov s gratuláciou jubilujú-
cej panovníčke k 50-inám viedol 27. júna 
1767 farár Pavel Radočáni. Panovníčka 
darovala račianskemu farárovi bohoslu-
žobné rúcho – ornát a Račanov odmenila 
listinou, dokladajúcou, že frankovka je 
nápoj hoden cisárskeho dvora.
1768 Uvedenie tereziánskeho urbára 
v  Rači. Nový urbár, ktorý v  Rači uvied-
li do  platnosti 21. apríla 1768, zavádzal 
prísnejšie povinnosti, preto ho Račania 
neprivítali s  nadšením. Podľa pôvodnej 
zmluvy s Pálffyovcami z  roku 1666 mali 
Račania voľnejšie povinnosti a  nemuse-
li vykonávať niektoré roboty v panských 
vinohradoch. Po intenzívnych 6-ročných 

rokovaniach so  stolicou (1773-1779) sa 
Račanom podarilo dosiahnuť dohodu 
a z časti povinností sa vykúpili.
1812 Evanjelická cirkevná obec si po-
stavila dvojtriednu školu. Škola stála 
na  mieste dnešnej budovy evanjelickej 
fary na Alstrovej ul.
1815 Postavenie Dolného a  Horného 
červeného kríža. Oba kríže boli posta-
vené na pôvodnej pútnickej ceste do pút-
nického miesta Marianka. Horný červený 
kríž bol v  r. 2002 rekonštruovaný. Dol-
ný červený kríž v  súčasnej podobe stojí 
na mieste pôvodného kríža na okraji čis-
tinky, ktorá je dnes obľúbeným výletným 
miestom.
1816 Kríž „Pri Leitbrúne“. Kríž bol po-
stavený v  časti Štrajcle (dnešná Stupav-
ská). Stál pri starej pútnickej ceste do Ma-
rianky. Kríž bol obnovený v r. 2018.
1826 Pri farskom kostole bola posta-
vená škola. Samostatná murovaná škola 
bola jednotriedka s bytom učiteľa, ktorý 
bol zároveň organistom, zvonárom i kos-
tolníkom. Objekt stál v priestore dnešné-
ho parčíka pri farskom kostole do  roku 
1969.
1831 V  Rači vypukla epidémia tzv. 
Ázijskej cholery. Od  23. augusta do  27. 
septembra zomrelo 170 obyvateľov. Rača 
mala vtedy 2019 obyvateľov. Gróf Pálffy 
prizval na svoje náklady doktora z Vied-
ne, ale zastaviť nákazu sa nepodarilo.
1834 Osamostatnenie sa evanjelickej 
obce v  Rači. Evanjelická cirkevná obec 
v  Rači existovala od  polovice 16. storo-
čia. Po osamostatnení sa od bratislavskej 
evanjelickej obce 1. 5. 1834 získala povo-
lenie na stavbu vlastného kostola.
1834 Položenie základného kameňa 
evanjelického kostola. Majiteľ panstva 
Gróf Anton Pálffy vydal povolenie a od-

 Bočné oltáre vo Farskom kostole

Kaplnka Najsvätejšej Trojice Fundačná listina

Drevený kríž Pri Lajprúne  
po obnove v roku 2018
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súhlasil pozemok na stavbu kostola. Sláv-
nostným položením základného kameňa 
6. 8. 1834 sa začalo s jeho stavbou. .
1835 Slávnosť vysvätenia evanjelického 
kostola na  Alstrovej ulici. 17. 5. 1835 
sa uskutočnila vysviacka evanjelického 
kostola. Kostol v klasicistickom slohu bez 
veže bol postavený za 9 mesiacov. Stavite-
ľom kostola bol Bohumil Pendl z Bratisla-
vy. Prvým kazateľom v novom kostole bol 
Ján Pospich.
1840 Otvorenie prvého úseku konskej 
železnice z  Bratislavy do  Svätého Jura. 
24. 9. 1840 bol spustený do  prevádzky 
prvý úsek konskej železnice na trase Bra-
tislava – Svätý Jur v  dĺžke 15,5 km, kde 
jedna zo zastávok bola v Rači. Konská že-
leznica do Sv. Jura bola prvou železnicou 
na Slovensku a v Uhorsku. V Rači sa na-
chádzala prepriahacia stanica pre kone.
1841 Do farského kostola bol zakúpený 
nový organ. Organ postavila firma Joha-
na Fazekaša z Prešporka za 1500 zlatých. 
Polovicu nákladov hradila obec.
1844 Zasvätenie farského kostola sv. 
Filipovi a  Jakubovi. Slávnosť zasvätenia 
farského kostola apoštolom sv. Filipo-
vi a  Jakubovi sa konala 1. mája, kedy sa 
podľa starého cirkevného kalendára slávil 
jeho sviatok. Pri konsekrácii (posvätení) 
kostola bol posvätený aj nový hlavný ol-
tár. V  súčasnom cirkevnom kalendári je 
sviatok sv. Filipa a  Jakuba 3. mája. Po-
sviacka kostola je hlavným sviatkom far-
nosti a nedeľa v blízkosti tohto sviatku je 
hodovou nedeľou.
1848 Udalosti meruôsmych rokov 
(1848-1849). V Rači vtedy táborilo 1500 
dobrovoľníkov. V  revolučných rokoch 
1848-1849 Rača podporovala slovenské 
povstanie a postavila zo svojich obyvate-
ľov celú stotinu dobrovoľníkov. Štáb zbo-
ru dobrovoľníkov sídlil v dome stojacom 
na mieste Katolíckeho kultúrneho domu 

(dnešného sídla spoločnosti Villa Vino 
Rača a. s.), na ktorom v roku 1998 Nadá-
cia Korene a MÚ Rača umiestnili pamät-
nú tabuľu.
1849 Prísaha dobrovoľníckeho zbo-
ru. Slovenskí dobrovoľníci v  počte 1500 
mužov sa do Rače v  rámci letnej výpra-
vy 1849 presídlili zo Stupavy. Tábor slo-
venských dobrovoľníkov sa rozprestieral 
na  mieste dnešného parku pred cintorí-
nom a v okolí hostinca Peklo. V júni 1849 
navštívili slovenských dobrovoľníkov 
v Rači Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. Hodža. 
Na počesť tejto udalosti nesie dnes park 
názov Park J. M. Hurbana.
1849 Epidémia cholery v  Rači. Zápis 
vo farskej kronike uvádza, že za dva me-
siace zomrelo v Rači na choleru 88 ľudí, 
z toho 81 katolíkov, 6 evanjelikov a 1 žid.
1850 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 „Rin-
zle“ (dnes areál autoopravovne na  rohu 
ul. Hybešova, Žitná). Kríž dala postaviť 
Katarína Dostálová a na jeho údržbu ve-
novala finančný dar. Na  druhom konci 
smerom do  Jura stál kríž pri obecnom 
pasienku v  časti nazývanej „Pri pastier-
ni“. Tento kríž bol po renovácii v r. 2018 
osadený v  parčíku na  začiatku sídliska 
Komisárky.
1850 Zavedenie číslovania domov. Pô-
vodne neboli v Rači domy označené čísla-
mi. Číslovanie bolo zavedené až v r. 1850.
1855 Na vežu farského kostola boli za-
dovážené vežové hodiny. 
1855 Zichyho kúria sa stala sídlom ka-
tolíckej školy. Obec zakúpila budovu Zi-
chyho kúrie (Alstrova č. 171), pre potreby 
katolíckej školy. Budova slúžila do  roku 
1931 ako ľudová cirkevná škola, potom 
do  roku 1935 ako meštianka. Po  roku 
1935 dostali budovu rádové sestry Naj-
svätejšieho Spasiteľa, ktoré tam zriadili 
„Detskú opatrovňu – Úvodu“. V  päťde-
siatych rokoch tam bola materská škola 
a  po  r. 1990  2 triedy novozriadenej cir-
kevnej školy. Dnes je v  budove Arcidie-
cézne centrum mládeže – Vinica.
1856 Na  fare vypukol veľký požiar. Pri 
požiari vyhorela budova fary, okrem 
dvoch izieb na  ulicu i  hospodárske bu-
dovy. Pri oprave po požiari bola prista-

vaná „kaplánka“ (byt kaplána) a  tretia 
izba na ulicu, čím budova dostala dnešnú 
podobu.
1858 Zakúpenie bývalej kúrie mariatál-
skych paulínov pre účely evanjelickej 
fary a  školy. Objekt bol pôvodne zakú-
pený pre potreby fary, neskôr ho viac-
krát prestavovali a  do  dvorného krídla 
pristavili miestnosti pre evanjelickú ško-
lu. V roku 1931 vo dvore postavili novú 
budovu ľudovej evanjelickej nemeckej 
školy. Do roku 1945 sa v škole vyučovalo 
po nemecky. Po II. svetovej vojne objekt 
slúžil ako školská budova do  čias, kým 
boli na  sídliskách Záhumenice a  Barón-
ka postavené nové školy. Neskôr v  ňom 
bola zriadená základná umelecká škola. 
V  reštitúcii bol objekt vrátený evanjelic-
kej cirkvi. Terajším majiteľom je BIVIO – 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím. 
1861 Na Dolnom konci vypukol požiar, 
pri ktorom zhorelo 152 domov. Vtedajší 
p.  farár Bachta zorganizoval pre poško-
dené rodiny finančné zbierky. Vyzbieralo 
a rozdalo sa 3000 zlatých.
1862 Obec postihli dva požiare (7. janu-
ára a 30. apríla), pri ktorých zhorelo via-
cero domov a bola poškodená aj katolícka 
škola. Na  jej opravu poskytol bezúročnú 
pôžičku vo  výške 1000 zlatých barón 
Névery, majiteľ barónskeho domu na Al-
strovej ul., dnešná „Pálffyovská kúria“.
1863 Oprava zvona na  veži farského 
kostola a miléniové oslavy príchodu sv. 
Cyrila a Metoda. Na veži farského kosto-
la pukol v roku 1863 veľký zvon. Vtedajší 
farár Móric Alster dal zvon preliať a dal 
naň vyhotoviť reliéf s nápisom. Osadenie 
zvona 19. novembra 1863 bolo súčasťou 
veľkolepej slávnosti, ktorú Móric Alster 
usporiadal na  oslavu milénia príchodu 
vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie. 
1869 Zriadenie katolíckej školskej sto-
lice. V  zmysle vtedajšieho školského zá-
kona bola v  Rači ustanovená katolícka 
školská stolica, Riadil ju výbor, ktorý do-
hliadal a organizoval vzdelávanie v kato-
líckych školách v Rači. Predsedom bol fa-
rár Móric Alster, podpredsedom starosta 
František Krajčirovič, zapisovateľom or-

Erb rodu Zichyovcov na budove kúrie Farár Móric Alster, slovenský rodoľub

Evanjelický kostol s vežou na Alstrovej ulici
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ganista a učiteľ Ján Mirovszký. Vo výbore 
boli ešte dvaja hospodári a 12 obyvateľov 
Rače.
1871 Tragická smrť Floriána Brichtu 
– postavenie pomníka (Brichtov kríž). 
Pri zvážaní dreva z hôr 31. mája 1871 voz 
s koňmi usmrtil furmana Floriána Brich-
tu. Na mieste tragédie bol postavený mu-
rovaný pomník s krížom a nápisom.
1872 V  Rači sa objavila epidémia cho-
lery. Hoci trvala krátko, zomrelo pri nej 
130 ľudí. Epidémia pokračovala aj v  na-
sledujúcom roku a  v  júni 1873 zomreli 
v Rači na choleru kostolník Alex Luknár 
a Štefan Veselský.
1873 Založenie školskej knižnice. V de-
cembri sa z  iniciatívy farára Mórica Al-
stera zriadila školská knižnica, ktorá bola 
určená nielen pre školu, ale aj pre všet-
kých občanov. Pán farár poskytol kniž-
nici na  začiatok 18 kníh. Knihovníkom 
bol rechtor, organista, kostolník, zvonár 
a  učiteľ Ján Mirovszký. V  záznamoch 
z roku 1873 sa spomína ako jediný učiteľ 

na račianskej škole.
1874 Sprevádzkovanie železničnej spoj-
ky medzi Račou a Vajnormi. Železničnú 
spojku vybudovala Spoločnosť Považskej 
železnice. Došlo tak k  prepojeniu Po-
važskej a  Uhorskej centrálnej železnice. 
(Uhorská centrálna železnica spájala Bu-
dapešť s  Viedňou cez Bratislavu. Považ-
ská železnica nahradila pôvodne konskú 
železnicu z  Bratislavy do  Trnavy a  ďa-
lej na  Považie). Slávnostné otvorenie sa 
uskutočnilo 1. februára 1874.
1882 Založenie dobrovoľného hasičské-
ho spolku. Hlavným organizátorom bol 
ev. učiteľ Karol Tim. Za aktívnych členov 
spolku sa prihlásilo 85 obyvateľov. Dreve-
né hasičské depo si členovia spolku po-
stavili na Dolnom konci (dnešná ulica Pri 
vinohradoch).
1882 Nepokoje namierené proti židom. 
Raču zasiahla vlna nepokojov, ktoré sa ší-
rili celou Európu. Na upokojenie situácie 
bolo povolané vojsko z Modry.
1885 Prvá kniha o Rači. Evanjelický fa-
rár Gustáv Polevkovics spísal históriu 
evanjelickej cirkevnej obce, kde zachytil 

aj históriu Rače. Kniha má názov „Ges-
chichte der evangelische Kirchengemein-
de A. B. Récse (Ratzersdorf )“. Je to prvá 
známa kniha o Rači.
1888 Realizovala sa rozsiahla prestav-
ba farského kostola. Na  podnet farára 
Mórica Alstra sa uskutočnila rozsiahla 
prestavba farského kostola, ktorú Alster 
pripravoval od svojho príchodu do Rače. 
Kostolná loď bola zväčšená (predĺžená 
o  8 m a  zvýšená o  1 m) a  bol postavený 
aj nový chór. Kostol tak dosiahol dnešnú 
dĺžku i podobu. Celá rozsiahla prestavba 
trvala iba jeden rok. Zrekonštruovaný 
kostol posvätil 3. novembra 1889 trnav-
ský generálny vikár Jozef Boltizár.
1889 Prvá známa zmienka o  divadel-
ných ochotníkoch v Rači. V Rači pôso-
bilo viacero ochotníckych skupín – Jed-
nota Orla, evanjelická – nemecká skupina 
a  Spolok slovenské robotnícke divadlo 
v  Račišdorfe. Divadelné predstavenia sa 
konávali najprv v sálach alebo nádvoriach 
vtedajších hostincov, a to: hostinec Peklo, 
Raj, u Raguša a u Končeka. Najviac pod-
ujatí až do roku 1943 sa udialo v bývalej 
„Katolíckej budove“, ktorá stála vo dvore 
za Zichyho kúriou. Pôvodný objekt stajní 
bol prestavaný na telocvičňu s  javiskom. 
Po  postavení Katolíckeho kultúrneho 
domu sa vystúpenia račianskych ochotní-
kov presunuli do tohto objektu, ktorý mal 
na  vtedajšiu dobu javisko vybavené naj-
modernejším zariadením. Mnohé pred-
stavenia mali vysokú umeleckú a kultúr-
nu úroveň.
1890 Rozsiahla nákaza vinohradov 
révokazom. Sľubný rozvoj vinohrad-
níctva, ktoré patrilo k  hlavným zamest-
naniam Račanov, prerušila v  roku 1890 
fyloxéra (révokaz), ktorá zničila takmer 
všetky vinice. Obnova vinohradov v pô-
vodnom rozsahu sa už nikdy neuskutoč-
nila.
1896 Do  presbytéria farského kostola 
bolo osadených 5 farebných vitrážových 
okien. Jednotlivé okná boli financované 
príspevkami jednotlivých rodín, miest-
neho farára a farnosti.
1905 Posviacka veže a  rekonštrukcie 
evanjelického kostola na  Alstrovej uli-
ci. Keďže pôvodný kostol z  roku 1835 
bol postavený bez veže, po  uvoľnení 
predpisov o  vzhľade evanjelických chrá-
mov si evanjelickí veriaci v Rači postavili 
ku kostolu vežu aj s hodinami. Zároveň sa 
zrealizovala aj úprava kostola, čím dostal 
dnešnú podobu. Vežu projektoval archi-
tekt I. B. Kauser a postavil ju J. Terebes. 
Ďalšie rozsiahlejšie rekonštrukcie pre-
behli v rokoch 1955-1959 a v r. 1985.
1909 Založenie Mariánskej kongre-
gácie. Hnutie mariánskych kongregácií 
malo veľký význam pri obnove a prehlbo-
vaní náboženského života. V Rači vznik-
la Mariánska kongregácia 8. decembra 
1909. 

1916 Dva zvony z farského kostola boli 
zrekvirované na  vojnové účely (jeden 
o  váhe 702 kg a  druhý o  váhe 437 kg). 
Nové zvony, ktoré sú na veži dodnes, boli 
zakúpené v roku 1923.
1918 Zrekvirovanie zvonov evanjelic-
kého kostola na  vojenské účely. Zvony 
a  tiež veľké píšťaly z organu evanjelické-
ho kostola boli zrekvirované 16. septem-
bra 1918. Pôvodne boli na veži tri zvony, 
ktoré pre evanjelický kostol zhotovila 
šopronská firma Synovia Bedricha Sel-
tenhofera. Na  vežu boli umiestnené ako 
dar obetavých veriacich 22. augusta 1905. 
Po  zrekvirovaní dvoch zvonov zostal 
na veži už len veľký zvon s váhou 710 kg. 
Pri 100. výročí postavenia kostola v roku 
1935 zadovážili obetaví veriaci pre vežu 
kostola nové zvony.
1919 Zriadenie Masarykovej štátnej 
ľudovej školy. Bola to prvá štátna ško-
la po  vzniku Československej republiky 
v Rači. Sídlila v bývalej kúrii na námestí 
a jej prvým riaditeľom a učiteľom bol Ľu-
dovít Izák.

1920 Zmena názvu obce. Názov obce Ra-
čišdorf po prvej svetovej vojne a vzniku I. 
ČSR upravili na  Račištorf. Krátke obdo-
bie niesla obec pomenovanie Rastislavice. 
Tento názov sa zachoval na  niekoľkých 
úradných dokladoch, ako aj na  poštovej 
pečiatke z roku 1920.
1923 Založenie spolkov Katolícka jed-
nota Orla a Katolícka jednota žien. Ka-
tolícka jednota orla bola v  Rači založená 
17. februára 1923. Jej cieľom bola výcho-
va mládeže od najmenších, cez dorast až 
po dospelých v kultúrnospoločenskej i te-
lovýchovnej oblasti. Prvým predsedom bol 
František Kubu, organista, učiteľ a správca 
školy. Náčelníkom bol Anton Lednár. 
Katolícka jednota žien vznikla podľa prí-
kladu podobných organizácií z  Belgicka, 
Holandska, Nemecka, Talianska a  mala 
povzbudzovať k viere a mravnosti.
1925 Založenie futbalového klubu ŠK 
Račištorf. Klub bol slávnostne založený 
10. 9. 1925. Na jeho čele stál notár Václav 
Jošt. Prvú koženú futbalovú loptu znač-
ky Rabax daroval futbalovému oddielu 
mäsiar Aladár Wessel. V roku 1928 získal 
futbalový oddiel lúku oproti železničnej 
stanici Račištorf a postavil na nej futba-
lové ihrisko.
1926 Začiatok výstavby rodinných do-
mov v časti Pozotória. Po Mrázovej ko-

Račiansky kantor Ján Mirovszký

Masarykova štátna ľudová škola
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lónii to bola druhá časť domov, postave-
ných na bývalých lúkach v časti na sever 
od železničnej trate.
1926 31. októbra sa začala písať pamät-
ná obecná kniha. V úvodnej časti obsa-
hovala popis histórie Rače. Kniha sa žiaľ 
„stratila“.
1928 Odhalenie Pomníka padlých 
v  Parku J. M. Hurbana. Kamenný mo-
hylový pomník račianskych vojakov 
padlých v  I. svetovej vojne postavili pri 
10. výročí vzniku Československej repub-
liky. Pomník bol odhalený 28. októbra 
po  slávnostnej sv. omši. Projektoval ho 
Jozef Mesároš a  postavil staviteľ Ľudovít 
Ivanič, obaja račianski rodáci. Na  jeho 
realizácii sa finančne podieľalo vtedajšie 
obecné zastupiteľstvo, viacerí darcovia, 
projektant aj staviteľ. Po II. svetovej voj-
ne na pomník doplnili tabuľu s menami 
padlých občanov z Rače počas vojnových 
rokov 1939 až 1945 i za Slovenského ná-
rodného povstania 1944.
1928 Začiatok tlače Farského vestníka. 
Farár Vojtech Rudroff začal v  októbri 
1928 vydávať pre račianskych farníkov 
Farský vestník. Vestník informoval o  ži-
vote farnosti, jej spolkoch a  aktivitách, 
ako aj o  hospodárení farnosti, prinášal 
články o dianí v cirkvi a vo svete. Vychá-
dzal do roku 1934.
1928 Vznik Potravného družstva 
v Rači. Potravné družstvo vzniklo 5. no-
vembra 1928 s  cieľom zásobovať obyva-
teľstvo spotrebným tovarom za prijateľné 
ceny. Za  predsedu bol zvolený katolícky 
kňaz Vojtech Rudroff. Predajňa Potrav-
ného družstva sa nachádzala na dnešnej 

ul. Pri vinohradoch č. 23. Na  pamiatku 
zakladateľa slovenského a  európskeho 
družstevníctva Samuela Jurkoviča (1796-
1873) je v Rači pomenovaná ulica a pred 
budovu súčasného sídla spoločnosti Villa 
Vino Rača, a. s. (bývalého kina Nádej) je 
umiestnená bronzová busta.
1930 Odhalenie pamätnej tabule Móri-
covi Alstrovi. Pamätnú tabuľu na budove 
rímsko-katolíckej farskej budovy venoval 
Spolok sv. Vojtecha z  vďaky za  činnosť 
v spolku. Móric Alster patril k zakladate-
ľom spolku a jeho štedrým podporovate-
ľom. Bol aj podpredsedom spolku a  po-
dieľal sa na jeho mnohých aktivitách.
1930 Ustanovenie Školskej stolice 
v obci. Školskú stolicu zvolilo obecné za-
stupiteľstvo ako orgán pre správu katolíc-
kej školy. 1. júna 1930 doň zvolili Martina 
Lednára, Jozefa Krampla, Cyrila Krišto-
fiča, Jozefa Krížika, Augustína Pajdlhau-
sera, Jána Podešvu, Silvestra Žitného, Ra-
faela Vulgana, Františka Číka, Ľudovíta 
Číka, Františka Žitného, Jána Máťuša.
1931 Otvorenie novopostavenej rím-
sko-katolíckej školy. Budovu školy po-
stavenej podľa projektu Milana M. Har-
minca na rohu dnešných ulíc Detvianska 
a  Čachtická 30. augusta 1931 posvätil 
trnavský generálny vikár vdp. Karol Ne-
česálek.
1931 Postavenie novej evanjelickej ško-
ly. Školu postavila evanjelická cirkev-
ná obec vo  dvore objektu staršej školy 
na dnešnej Alstrovej ul. č.153 (dnes hotel 
a reštaurácia BIVIO).
1932 Založenie Cyklistického klu-
bu (CK) Štefánik. Pri zrode stáli: Ján 

Hauskrecht, Pavel Borovský, Ján Zachar-
da, Otto Wenczel, Robert Pažitný, Silves-
ter Juričkovič, Ľudovít Hrdlička, Pavel 
Hauskrecht, Gabriel Hrdlička, Štefan Ha-
linkovič. Najúspešnejší cyklisti klubu boli 
Rafael Krampl a Vlastimil Ružička.
1933 Postavenie budovy evanjelickej 
fary na  Alstrovej ulici. Evanjelická fara 
bola pôvodne v budove na Alstrovej ulici 
158. Budova slúžila zároveň ako evanje-
lická škola. Po postavení novej evanjelic-
kej školy v roku 1931 si evanjelickí veria-
ci postavili aj novú budovu fary v tesnej 
blízkosti kostola.
1935 Začiatok úspešného rozvoja stol-
ného tenisu. Začiatok histórie stolného 
tenisu v Rači je spojený s menami Brych-
ta, bratia Stejskalovci, Podešva, Krušpán 
a  Turzo. Hrávalo sa v  bývalom hostinci 
Raj, neskôr v starej škole, potom tiež v za-
sadačke Obecného domu.
1935 Obec odkúpila od katolíckej cirkvi 
Erdödyovskú kaplnku pre výstavbu 
nového obecného domu. Kaplnka bola 
dlhé roky súčasťou bývalej Koloničovej 
kúrie. Grófka Erdödyová ju v r. 1756 da-
rovala katolíckej cirkvi. Financie získané 
predajom obci katolícka cirkev použila 
na výstavu kostola na cintoríne.
1936 Slávnostná posviacka hlavnej zá-
stavy spolku vojenských vyslúžilcov. 
Zástava z  hrubozrnného plátna pošité-
ho hodvábom dekorovaná maľovaným 
portrétom generála Štefánika v oválnom 
ráme a  postavami patrónov Rače sv. Fi-
lipom a  Jakubom je dodnes majetkom 
Zväzu vyslúžilých vojakov M. R. Štefáni-
ka v Rači.
1937 Na  mieste bývalej Erdödyovskej 
kaplnky bol postavený a  slávnostne 
otvorený Obecný dom. V  r. 1956 bola 
v  budove zriadená pôrodnica, ktorá tu 
pôsobila viac ako 10 rokov. Dnes je v bu-
dove sídlo starostu mestskej časti a  sídli 
tu aj pamätná izba s názvom „Račianska 
izba“.
1937 Návšteva Andreja Hlinku v  Rači. 
Andrej Hlinka navštívil faru a prihovoril 
sa občanom na námestí, ktoré dnes nesie 
jeho meno.Cyklistické preteky v Rači, Cyklistický spolok Štefánik

Obecný dom

Pamätná tabuľa M. Alstrovi na farskej budove z roku 1930 

Pomník padlým v prvej a druhej svetovej vojne
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1937 27. júna Posviacka kostola Panny 
Márii Pomocnice kresťanov. Posviacku 
nového kostola vykonal Michal Bubnič, 
rožňavský biskup, rodák z Pajštúna, dnes 
Borinka.
1938 Vzniklo námestie Andreja Hlin-
ku. Po  smrti Andreja Hlinku bolo 30. 
októbra 1938 centrálne námestie vo vte-
dajšom Račištorfe pomenované jeho 
menom. Na slávnostnom akte prehovo-
rili poslanci slovenského parlamentu J. 
Drobný a J. Mora.
1938 Návšteva delegácie autonómnej 
vlády na  račianskej fare. 3. decembra 
1938 navštívil račiansku faru Karol Si-
dor s členmi autonómnej vlády a funk-
cionármi Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany.
1939 Návšteva Dr.  Jozefa Tisa na  ra-
čianskej fare. Delegácia vedená prvým 
predsedom autonómnej Slovenskej vlády 
Dr. Jozefom Tisom navštívila 26. januára 
1939 faru a stretla sa s obyvateľmi Rače.
1939 Založenie Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej. Slávnosť sa konala 5. feb-
ruára 1939. Do  čela miestneho odboru 
bol zvolený farár Vojtech Rudroff.
1939 Založenie Družstva pre stavbu 
katolíckeho kultúrneho domu – 19. 
marca 1939. Družstvo viedla Správa 
„Katolíckeho kultúrneho domu Andreja 
Hlinku v Račištorfe“. Do správy boli zvo-
lení dekan Vojtech Rudroff, Rafael Ivanič, 
Michal Krištofič, Augustín Pajdlhauser, 
Rudolf Štefánek, Alojz Luknár a  Štefan 
Drobný. Do dozorného výboru boli zvo-
lení Teodor Beladič, Augustín Mayer, 
Róbert Procházka, Ing.  Ľudovít Lednár 
a Jozef Strelka.
1939 Založenie Nemeckého vinohrad-
níckeho družstva. Vzniklo z  podnetu 
evanjelického farára Dezidera Alexyho 
pre občanov nemeckej národnosti. Druž-
stvo malo až 170 členov, viedla ho päť-
členná správna rada. Úlohou družstva 
bolo spoločne spracovávať hrozno, naku-

povať pre vinohradníkov umelé hnojivá, 
nástroje a školením zvyšovať úroveň pes-
tovania a spracovania hrozna.
1939 Postavenie Hasičského domu. 
Dom postavili za 179 248,40 Ks ako „Ha-
sičskú zbrojnicu a  sklad dobrovoľného 
hasičského zboru v  Račištorfe“. Budove 
s účelovou architektúrou dominuje širo-
ký vjazd pre požiarne vozidlá. Pod tre-
ťou okennou osou je v nike umiestnená 
soška sv. Floriána, patróna hasičov. Vežu 
dekoruje smaltovaný slovenský znak. Pô-
vodne sa mal v suteréne objektu vybudo-
vať aj verejný kúpeľ pre obyvateľov. Obec 
naň dostala subvenciu 10  000 Ks. Mo-
mentálne je v budove sídlo Zväzu vyslú-
žilých vojakov M. R. Štefánika s vlastnou 
expozíciou i sídlo obnoveného dobrovoľ-
ného hasičského zboru.

1939 Vysťahovanie obyvateľov českej ná-
rodnosti. Po vzniku 1. Slovenskej republi-
ky v roku 1939 odišlo z Račištorfu do Pro-
tektorátu Čechy a  Morava 170 obyvateľov 
českej národnosti a do obce sa prisťahovalo 
asi 250 obyvateľov z obcí a miest z územia 
južného Slovenska, zabraného Maďarmi.
1939 Vysvätenie 3 Račanov za kňazov – 
3 primičné sv. omše. V júli 1939 za pô-
sobenia farára Vojtecha Rudroffa slúžili 
v týždenných intervaloch svoje primičné 
(prvé) sväté omše traja račianski rodáci, 
členovia rehole bratov Tešiteľov z Getse-
man - Hieronym M. Tarzícius Havlovič 
(2. júla), Klaudius Emil Polakovič (9. júla) 
a Xaver M. Stanislav Čík (18. júla).
1941 Otvorenie budovy Katolíckeho 
kultúrneho domu Andreja Hlinku. Bu-
dovu 14. septembra 1941 slávnostne po-
svätil farár Vojtech Rudroff za prítomnos-
ti vtedajšieho ministra vnútra A. Macha 
a  náčelníka štábu Hlavného veliteľstva 
Hlinkovej gardy O. Kubalu. V budove ne-
skôr sídlilo kino Nádej, dnes ju využíva 
Spoločnosť Villa Vino Rača.

1941 Tragická smrť poľovníka Viktora 
Haluzického. Poľovníka, ktorý poľoval 
na  sluky, zastrelil v  časti Široké kamene 
(na Zálistku) 5. apríla 1941 pytliak Pišta 
Skala. Na pamiatku tejto udalosti členovia 
L.O.S. Bratislava postavili na mieste tra-
gédie pamätník „Haluzického pomník“.
1942 Z Rače museli odísť židovskí oby-
vatelia. 9. júna boli do tábora na Patrón-
ke transportovaní židia, ktorí nedostali 
výnimku ako „hospodársky dôležití“.
1942 Postavený Nemecký kultúrny dom 
s vínnymi pivnicami a kolónia rodinných 
domov v  oblasti ul. Barónka-Hybešova. 
Stavby iniciovala a finančne zabezpečovala 
račianska nemecká národnostná menšina 
a Nemecký vinohradnícky spolok.
1945 Bombardovanie Rače. 26. 3. 1945 
medzi 13. a  14. hodinou bola pri spo-
jeneckom nálete bombardovaná Rača, 
časť „Pozotória“ medzi hlavnou cestou 
(dnešná Žitná ul.) a  železničnou traťou. 
V  prvej náletovej vlne boli zbombar-
dované domy Samuela Rukriegla, Ulic-
kého, Strelku a  mnohé boli poškodené. 
V druhej náletovej vlne bolo bombardo-
vané zriaďovacie nádražie, najmä objekt 
remízy. Pri nálete zahynulo 10 civilistov, 
16 nemeckých vojakov a  veľa ľudí bolo 
zranených.
1945 Príchod vojsk Červenej armády 
do Rače – oslobodenie Rače od Nemcov. 
3. 4. 1945 prišla do Rače Červená armáda 
a Rača bola oslobodená od Nemcov. Po-
čas prechodu frontu padlo v račianskom 
chotári 5 civilistov, 14 ruských vojakov, 
42 nemeckých vojakov a  6 maďarských 
vojakov.
1945 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 Polako-
vič, Gustáv Polakovič, Jakub Sučanský, 
za nestraníkov – Ondrej Ivanič. Funkcia 
starostu bola nahradená predsedom ná-
rodného výboru.
1946 Rača sa stala súčasťou „Veľkej 
Bratislavy“. Na  základe uznesenia Zbo-
ru povereníkov zo dňa 21. 12. 1945 bolo 
dňom 1. 4. 1946 pričlenených k Bratislave 
sedem obcí, medzi nimi aj Rača. Pričlene-
ním k Bratislave sa zmenil názov bývalej 
samostatnej obce z Račištorf na Rača.

Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov

Hasičský sklad a strážnica z roku 1939, stav v roku 1942 

Nemecký kultúrny dom
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1948 Zavedenie vodovodu do  Rače. 
V  polovici 20. storočia nemala obec 
okrem potokov prakticky žiadne vod-
né zdroje. Nebolo ani čím hasiť. Studne, 
ktoré sa v obci nachádzali, boli len na prí-
tokovú vodu (povrchovú vodu – z poto-
kov), takzvané čistiarne. Ani jedna studňa 
nebola na pramenitú vodu. Vodovod bol 
do  Rače zavedený „brigádnicky“ v  roku 
1948 z bývalej Dynamitky (dnes Gaštano-
vý hájik), po veľkom suchu v roku 1947, 
kedy všetky studne v Rači vyschli a voda 
sa musela dovážať cisternami z Bratislavy.
1948 Postavenie Horvátovho kríža. Kríž 
stojí v  blízkosti cesty vedúcej na  Biely 
a  je venovaný pamiatke tragickej smr-
ti 21-ročného študenta medicíny Iva-
na Horváta z  Rače, ktorý tam zahynul 
v mrazivej zime 25. februára 1948.

1949 Založenie Jednotného roľníckeho 
družstva – 28. októbra 1949. Z  podne-
tu predstaviteľov komunistickej strany 
a členov prípravného výboru vzniklo poľ-
nohospodárske družstvo – ako družstvo 
prvého typu. Do  družstva sa sústredila 
orná pôda, cirkevné role, urbariálne pa-
sienky a časť konfiškátov.
1949 Rozsiahla úprava cintorína. Rea-
lizovala sa najväčšia známa úprava cin-
torína. Plocha cintorína bola rozčlenená 
prístupovými komunikáciami a do areálu 
boli vysadené stromy. Členenie a zeleň sa 
zachovali dodnes.
1951 Otvorenie sídliska Krasňany. 
Do  novopostaveného sídliska sa v  de-
cembri 1951 nasťahovali prví obyvatelia. 
Obytný súbor Krasňany v prvej etape tvo-
rilo 41 obytných domov a  šesť objektov 
základnej občianskej vybavenosti s tromi 
dopravnými komunikáciami podľa pro-
jektov Kamila Grossa, Emanuela Hrušku 
a Jána Svetlíka.
1954 Založenie súboru Račan. Spevác-
ky a hudobný súbor s  takmer 50 členmi 
vznikol z  iniciatívy mladých nadšencov 
a  dlhé roky vystupoval nielen pri sláv-
nostných príležitostiach v  Rači, ale aj 
po celom Slovensku i Čechách. Dirigen-
tom bol Ervín Bednarič a organizačným 
vedúcim bol Stanislav Stovíček.

1956 Otvorenie budovy Pošty na Čach-
tickej ulici. Do  novopostavenej budovy 
sa presťahovala prevádzka poštového 
úradu, ktorý dovtedy vykonával svoje 
služby v budove rodinného domu na Det-
vianskej ul. č. 7.
1958 Založenie celoobecného družstva. 
Jeho noví členovia doň odovzdali aj vino-
hrady. Družstvo malo 1 120 členov a vyše 
300 hektárov viníc zložených z vyše 2 100 
malých parciel s kolovým vedením.
1958 Založenie obecnej organizácie 
Zväzu slovenských záhradkárov v Rači, 
po  ktorom nasledovalo intenzívnejšie 
využívanie neobrábanej pôdy pre účely 
ovocinárstva a  záhradkárstva. Najväčšiu 
zásluhu na  rozvoji ovocinárstva v  Rači 
mal Jozef Strelka, po ktorom je pomeno-
vaná jedna z račianskych ulíc.
1961 Začala sa výstavba sídliska Experi-
mentálka. V rokoch 1961-1962 bolo podľa 
návrhov architektov Svetka, Krukovskej, 
Viciana, Paluša postavených 247 bytov.
1966 Začiatok pravidelnej premávky elek-
tričiek do Rače 1. januára 1966. Električ-
ky končili na Čachtickej ulici a obracali sa 
na trianglovom obratisku tesne za križovat-
kou s Detvianskou ulicou.
1966 Tragická nehoda bulharského lie-
tadla IL-18B na  vrchu Sakrakopec nad 
Račou. Pri nehode 24. 11. 1966 zahynulo 
všetkých 82 osôb nachádzajúcich sa v lie-
tadle. Na mieste tragédie bola v r. 2010 od-
halená pamätná tabuľa s krížom. K pamät-
níku dnes vedie značená turistická cesta.
1966 Vznik šachového oddielu TJ Kras-
ňany. Šachisti sa stretávali v priestoroch 
reštaurácie Družba. Predsedom bol La-
dislav Sopko a prvým kapitánom Ing. Ju-
raj Lipták.
1967 V Rači sa konalo prvé celomestské 
vinobranie. Na  slávnosti sa zúčastnila 
stranícka delegácia na čele s Alexandrom 
Dubčekom.
1970 Významná úprava liturgické-
ho priestoru v  katolíckych kostoloch. 
V oboch kostoloch (Farský kostol sv. Fi-
lipa a  Jakuba i  Kostol Panny Márie Po-
mocnice kresťanov) sa upravil liturgický 
priestor podľa nových liturgických pred-
pisov II. vatikánskeho koncilu. Do  svä-
tyne sa doplnila oltárna menza obrátená 
„tvárou k ľudu“.
1971 Začiatok výstavby sídliska Komisár-
ky. Na  sídlisku bolo v  rokoch 1971–1976 
postavených 1392 bytov. Sídlisko bolo po-
stavené bez použitia panelovej technoló-
gie.
1971 Otvorenie Základnej deväťročnej 
školy na  Hubeného ul. 25. Do  novo-
postavenej školy po prvý krát vstúpili žia-
ci a učitelia 22. februára 1971.
1972 2. septembra Na Černockého ulici 
bol slávnostne otvorený nový futbalový 
štadión. Štadión s hracou i  tréningovou 
plochou je domovským stánkom futbalo-
vého oddielu FK Rača.

1975 Otvorenie prvej expozície Ra-
čianskej izby. 13. 4. 1975 bola slávnostne 
otvorená expozícia s  typickým nábytkom 
a  zbierkou artefaktov zo  starej Rače. Bola 
zriadená z  iniciatívy členov miestneho od-
boru 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 ex-
pozícia Račianskej izby a historicky najvzác-
nejšie exponáty prevzalo Mestské múzeum 
do svojho archívu. Nová expozícia „Račian-
skej izby“ sídli od roku 1998 v budove Obec-
ného domu na Alstrovej ulici 249.
1978 Postavenie Družstevného domu 
Račan. Družstevný dom podľa návrhu 
architekta V. Dedečka postavili ako zdru-
ženú investíciu obce, vtedy Miestneho 
národného výboru Rača, a  Jednotného 
roľníckeho družstva Rača.

1985 Vznik BMX klubu Rača 9.  12. 
1985. BMX klub Rača je najstarším BMX 
klubom na  Slovensku. Svoju činnosť za-
čínal ako Mládežnícky klub  bikross. 
Od  roku 1987 má v  tzv. Račianskom 
športovom areáli vybudovanú bikrosovú 
dráhu (BMX trať).
1990 Obnovenie funkcie starostu. Po re-
forme verejnej správy v dôsledku veľkých 
politických a  spoločenských zmien z  r. 
1989 sa zmenil názov výkonného orgánu 
obce. Miestny národný výbor Bratislava-
-Rača sa zmenil na Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Rača, pričom v  násled-
ných voľbách bol za prvého novodobého 
starostu zvolený Ing. Libor Pajdlhauser.
1991 Otvorenie Cirkevnej základnej ško-
ly. Škola bola zriadená v pôsobnosti Inšti-
tútu školských bratov Jána de La Salle v bu-
dove dovtedajšej ZDŠ na Detvianskej ulici.
1991 Začiatok rekonštrukcie Kostola 
Panny Márie pomocnice kresťanov. Re-
konštrukcia podľa návrhu architekta D. 
Bereca za  spolupráce architektov M. Bašu 
a  B. Polomovej sa realizovala v  rokoch 
1991-1996. Kostol 23. mája 1996 slávnostne 
posvätil arcibiskup Ján Sokol, metropolita 
bratislavsko-trnavskej diecézy.
1992 Osadenie sochy sv. Floriána 
po reštaurovaní na mieste, kde bol ukon-
čený ničivý požiar v roku 1732. Sochu z 18. 
stor. odstránili v 50. rokoch 20. storočia.
1993 Čiastočná úprava kostola Panny 
Márie Pomocnice kresťanov. Pri re-
konštrukcii bolo realizované zastrešenie 
plochých striech tohto kostola, vymenili 

Družstevný dom Račan

Horvátov drevený kríž
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a  prerobili sa okná za  zdvojené plastové 
a  realizovala sa prístavba sakristie. Pô-
vodný mramorový oltár bol odstránený 
a  uskutočnila sa prestavba svätyne. Pre-
stavba interiéru pokračovala až do  roku 
1996 aj s vymaľovaním a novou krížovou 
cestou a potom i konsekrovaním kostola.
1993 Založenie Gymnázia školských bra-
tov. Gymnázium školských bratov, dnes 
Spojená škola Jána de La Salle, na Čachtic-
kej ulici bolo otvorené 1. septembra 1993. 
Školu zriadil Inštitút školských bratov, kto-
rého zakladateľom je patrón kresťanských 
učiteľov sv. Ján de La Salle. Poslaním školy 
je popri kvalitnom vzdelávaní vštepovať 
mladým ľuďom aj kresťanské hodnoty. 
Gymnázium je umiestnené v  budove bý-
valej Masarykovej štátnej ľudovej a  meš-
tianskej školy z roku 1934 (neskôr základ-
nej školy na Čachtickej ulici).
1993 Rekonštrukcia božej muky so  so-
chou sv. Urbana. Tehlová, murovaná božia 
muka stávala vo vinohradoch nad Račou. 
Po odcudzení sochy v päťdesiatych rokoch 
jej hrozilo úplné zničenie. Rekonštruk-
ciou v roku 1993 bola zachránená. Sochu 
svätca dal vyhotoviť vtedajší starosta Libor 
Pajdlhauser. V roku 2016 dostala po ďalšej 
rekonštrukcii dnešnú podobu s novou so-
chou sv. Urbana – patróna vinohradníkov.

1994 Obnova Kaplnky sv. Anny. Kapln-
ka stojí na  konci ul. Pri vinohradoch. 
V  jej blízkosti bol kedysi cintorín. Ob-
nova kaplnky sa realizovala s  finančnou 
podporou miestneho úradu.
1997 Prestavba a rozšírenie budovy no-
vej pošty.

1998 Obnovenie spolkovej vinohradníc-
kej tradície. V roku 1998 bola založením 
nového Račianskeho vinohradníckeho 
spolku obnovená spolková vinohradníc-
ka tradícia; spolok je súčasťou projektu 
Malokarpatskej vinnej cesty. Zároveň 
bola obnovená tradícia – slávnostné po-
žehnanie mladého vína spoločne kňazmi 
katolíckej a evanjelickej cirkvi. 
2000 Obnovenie premávky električko-
vej dopravy po  rozsiahlej rekonštruk-
cii. 7. 7. 2000 bola slávnostne otvorená 
električková trať do  Rače po  obnovenej 
Čachtickej ulici, kde bolo vymenené ko-
ľajisko a zrekonštruovaný povrch vozov-
ky i chodníkov.
2001 Rača nadviazala partnerskú spo-
luprácu s  rakúskym mestečkom Gols. 
V uvedenom roku sa uskutočnilo podpí-
sanie spolupráce a dohodol sa jej program 
na najbližšie obdobie.
2001 V  suteréne obecného domu bola 
zrekonštruovaná pivnica. Slávnostne 
bola otvorená 17. 11. 2001, kedy sa Rača 
pripojila k projektu „Deň otvorených piv-
níc malokarpatskej vinnej cesty“.
2002 Na cintoríne bola 10.  novembra 
požehnaná urnová stena. Jej postavenie si 
vyžiadal nedostatok hrobov na cintoríne.
2002 Otvorenie Národného štadióna po-
zemného hokeja Pavla Rosu 26. októbra. 
Štadión pomenovali po dlhoročnom pra-
covníkovi, vedúcom a  trénerovi striebor-
ného reprezentačného družstva ČSFR žien 
na moskovskej olympiáde v roku 1980.
2003 Historická návšteva Sv. otca Jána 
Pavla II. 11. septembra 2003 sa Sv. otec 
v  rámci návštevy Slovenskej republiky 
nakrátko zastavil v parčíku v Rači, kde ho 
privítali farár Miloš Kohútek a  starosta 
Pavol Bielik a  odovzdali mu dary Rača-
nov. Svätý otec, napriek svojej pokročilej 
chorobe a veku, požehnal Raču a jej oby-
vateľov a pokračoval v papamobile do Ka-
tedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
2003 Nadviazanie spolupráce s  talian-
skym mestom Priverno. Stredotalianske 
staroveké mesto Priverno leží asi 90 km 
na  juh od  Ríma. V  jeho blízkosti vedie 
najslávnejšia staroveká cesta Via Appia. 
Mesto Priverno každoročne v  auguste 
organizuje Stredoveké oslavy, na  ktoré 
pozýva aj hostí z partnerských miest. Obe 
mestá spája bohatá vinárska tradícia.
2003 Ukončenia prác na  rekonštrukcii 
interiéru farského kostola. Pod vede-
ním vtedajšieho administrátora farnosti 
Miloša Kohútka sa uskutočnila rozsiahla 
obnova kostola spojená s  pamiatkovým 
a  reštaurátorským výskumom, pri kto-
rom boli odkryté staršie fresky v  pres-
bytériu kostola. Slávnostné požehnanie 
rekonštruovaného kostola 30. novembra 
2003 vykonal biskup Štefan Vrablec. 
2006 Začiatok rekonštrukcie železničnej 
stanice Bratislava-Rača. Projekt v  rámci 
výstavby tzv. V. koridoru obsahoval pre-

stavbu staničnej budovy, koľajiska i nástu-
pišťa, ku ktorému bol vybudovaný podchod 
a bezbariérový prístup s výťahom. Pôvodná 
staničná budova v Rači patrila medzi naj-
staršie stanice na Slovensku.
2008 Pomenovanie parku menom Park 
J. M. Hurbana. Park prešiel rekonštruk-
ciou a  pri slávnosti výročia udalostí re-
volučných rokov 1848-1849 dostal meno 
Park J. M. Hurbana. Na  mieste, kde stál 
pôvodný pomník „Vychádzajúce slnko“ 
pripomínajúci oslobodenie Rače 4. 4. 
1945, mala podľa vtedajšieho návrhu stáť 
busta J. M. Hurbana.
2009 Posviacka katedrály sv. Šebastiá-
na – 13. júna 2009. Chrám bol stavaný 
v rokoch 2007 – 2009 ako filiálny kostol 
farnosti a  mal byť pôvodne zasvätený 
sv. Jozefovi. Pri slávnostnej posviacke 
ho Bratislavský arcibiskup-metropolita 
Mons. Stanislav Zvolenský za  účasti ge-
nerálneho vikára Mons. Jána Formánka, 
kňazov bratislavského dekanátu a širokej 
verejnosti odovzdal do  užívania ako ka-
tedrálny chrám ordinariátu ozbrojených 
síl a  ozbrojených zborov Slovenskej re-
publiky a sídlo biskupa Františka Rábeka. 
Keďže patrónom zboru je sv. Šebastián, 
pri slávnostnej posviacke bol chrám za-
svätený tomuto svätcovi.
2009 Odhalenie pamätníka Andreja 
Hlinku – 22. septembra. Pamätník An-
drejovi Hlinkovi bol odhalený na námestí 
pomenovanom po tejto osobnosti pri prí-
ležitosti 145. výročia jeho narodenia. Tvor-
com busty je akademický architekt Peter 
Nižňanský a  autorom architektonického 
riešenia je Ing. Arch. Jaroslav Procházka. 
2009 Odovzdanie obytného komplexu 
Račany Bianco do  užívania. Autorom 
pôvodnej štúdie z roku 2004 a prvofázo-
vých projektov bol tandem architektov 
Alexy-Klimková. 
2010 Slávnostné otvorenie obnoveného 
Nemeckého kultúrneho domu. 10.  9. 
2010 bola slávnostne otvorená budova 
Nemeckého kultúrneho domu po  roz-
siahlej rekonštrukcii a  pamiatkovej ob-
nove, ktorej predchádzalo vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov.

Zostavila Mária Hatalová
OZ Račiansky muzeálny spolok

OZ račan.sk
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Božia muka so sochou sv. Urbana

Pošta po prestavbe a rozšírení v roku 1997 
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Asi iba niektorí z miestnych obyvate-
ľov Rače a obdivovatelia prírody Malých 
Karpát sa niekedy zatúlali na kopec Veľká 
Baňa severozápadne od  Rače. Ich po-
zornosti možno ušli prírodou zahladené 
stopy po banskom kutaní. Kto sa však po-
hyboval v blízkosti vrcholu kopca, mohol 
natrafiť na v teréne dobre ukrytú priehl-
binu. Ak sa nebál zísť asi tri metre hlboko 
na dno jamy, zistil, že do skaly je vyraze-
ná podzemná dutina a mohol nahliadnuť 
do  prítmia vydobytého priestoru pod 
zemou. Vedomosť o tejto podzemnej do-
bývke nemajú väčšinou ani ľudia venujúci 
sa histórii alebo baníctvu v Malých Kar-
patoch.

 
Nezachovali sa žiadne písomné zázna-

my, kedy a za akým účelom sa tieto práce 
uskutočnili. Neskoršie dve archívne sprá-

vy, ktoré môžu súvisieť s touto lokalitou, 
sú z prelomu 18. a 19. storočia. 

Prvá správa je z  roku 1773. Banský 
podnikateľ Jozef Entzler, ktorý obnovil 
ťažbu zlata v  Pezinku, požiadal banský 
súd o vydanie oprávnenia na všetky kovy 
z banskej štôlne niekde na území Rače. 

Druhá správa pochádza z roku 1811. 
Banský radca a správca baní v Kremnici 
František Kornélius Hell v  správe o  vý-
skyte zlata v  okolí Modry uvádza, že 
pri Rači sa zlaté žily nevyskytujú, ale že 
na viacerých miestach sú v hornine zvý-
šené koncentrácie s  obsahom 1,4 – 2,1 
gramu zlata na  tonu rudy. Kde v  okolí 
Rače sa také miesta našli banský radca 
v správe neuviedol.

Je možné, že by spolu súviseli rozsa-
hom malé dobývky na kopci Veľká Baňa 
so zmienkami o  chudobne zrudnených 

polohách v  Rači? Alebo existuje iný dô-
vod, pre ktorý boli dobývky vyrazené? 
A nachádzalo sa vôbec v Rači spomínané 
zlato? Odpovede na  tieto otázky nie sú 
vôbec jednoduché.

Zlato v  Malých Karpatoch vystupuje 
buď na  primárnych ložiskách, a  to ako 
„viditeľné“ zlato v kremenných žilách vo 
forme zŕn a  zhlukov, alebo ako „nevidi-
teľné“ zlato v  submikroskopickej forme 
v kryštálovej mriežke „zlatonosných“ mi-
nerálov. 

Zatiaľ čo zlato v kremenných žilách má 
aj niekoľko milimetrov, zlato v  sulfidic-
kých mineráloch je viazané na pyrit ale-
bo arzenopyrit. Zdrojom „neviditeľného“ 
zlata v Malých Karpatoch je antimonitová 
mineralizácia s  prímesou zlatonosného 
arzenopyritu. Pyrit v  metamorfno-sedi-
mentárnom pyritovom zrudnení obsahu-
je zlato, ale len v nepatrnej miere. 

 „Viditeľné“ zlato v kremenných žilách 
na lokalite Pezinok – Staré mesto objavi-
li už starí baníci a  s úspechom ho ťažili. 
Okrem tejto lokality sú zmienky o výsky-
te hydrotermálnych žíl s malým obsahom 
zlata aj z  Perneku vo Svätodušnej štôlni 
a z Kuchyne v lokalite Schwanzbach. 

„Neviditeľné“ zlato vyžaduje zložitej-
šie spracovanie rúd a  ťažbu vo veľkom 
rozsahu, aby sa vyťažilo v  nejakom zau-
jímavom množstve. Mikroskopické zlato 
v antimonitových rudách na ložisku Pezi-
nok – Kolársky vrch sa nezhodnocovalo 
alebo len minimálne v  určitých rokoch 
ťažby v 20. storočí.

Antimonitové rudy v  Pezinku so zla-
tonosným arzenopyritom a pyritom majú 
obsah zlata cca 4 gramy na  tonu rudy. 
V porovnaní s tým baníci v kremenných 
žilách a  hydrotermálne premenených 
granitoidných horninách často objavili 
zlato v  koncentrácii desiatky až stovky 
gramov na tonu rudy.

Z  okolia Rače nie sú známe žiadne 
hydrotermálne žily, ktoré by mohli ob-
sahovať zlato. Masív pohoria pri Rači je 
takmer úplne tvorený granitoidnými hor-
ninami s častými niekoľko desiatok cen-
timetrov hrubými pegmatitovými žilami 
prerážanými aplitovými žilami. V  tomto 
masíve lokálne vystupujú plošne malé 
kryhy metamorfovaných hornín (amfi-
bolity, svorové ruly a pararuly). V nich je 
bežným akcesorickým minerálom pyrit. 
Zrnká pyritu vystupujú v  podobe nepa-
trných impregnácií alebo tenkých vrs-
tvičiek. Práve vrchol kopca Veľká Baňa je 
tvorený amfibolickými horninami tma-
vosivej až čiernej farby so zeleným odtie-
ňom a s masívnou páskovanou textúrou. 
Amfibolity sú jemne impregnované pyri-
tom.

Historické zmienky o  výskyte zla-
ta v  okolí Rače sa nedajú ani teoreticky 
podložiť. Kremenné zlaté žily sa tu nevy-
skytujú, obsahy pyritu sú nepatrné a zla-

Ťažilo sa na Veľkej Bani zlato?

Povrchová jama – pinga na Veľkej Bani svedčí o banskej činnosti na tomto mieste

Nenápadná jama s podpovrchovou dobývkou –  Veľká Baňa
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tonosnosť pyritu v  amfibolitoch je oveľa 
nižšia ako v hydrotermálnych žilách. Tak-
že sa tu nenachádza zdroj, na ktorý by bol 
viazaný výskyt zlata. Dobové informácie 
o  lokálnom obsahu zlata v  koncentrácii 
1,4 – 2,1 g/t sú tým spochybnené.

Ale prečo sú potom na  Veľkej Bani 
stopy starých kutacích prác? A  prečo sa 
potok tečúci v  blízkosti nazýva Banský 
potok? 

Ak sa tu nenachádzajú primárne lo-
žiská rúd, možno sa baníci zamerali 
na  sekundárne výskyty rúd. Tieto vzni-
kajú zvetrávaním a  rozkladom hornín 
a  následne druhotnou akumuláciou ale-
bo vyzrážavaním zložiek v  usadeninách 
alebo rozložených horninách. Produkty 
vznikajúce zvetrávaním a  rozkladom 
môžu byť potom premiestňované alebo 
zostávajú na  mieste. Príkladom zvetrá-
vania na mieste, čo môžeme pozorovať aj 
v  horninách v  blízkosti Rače, je rozklad 
pyritu na  limonit a  vznik limonitových 

rúd. Zmienka o výskyte „limonitových žíl 
v kryštalických bridliciach“ je v dobových 
správach aj z okolia Rače. 

V  okolí Rače sú metamorfované hor-
niny zachované iba v  nepatrnej miere 
ako drobné kryhy amfibolitov „utope-
né“ v  granitoidných horninách na  kop-
coch Veľká Baňa a  Malá Baňa. Iné typy 
metamorfovaných hornín sa nachádzajú 
vo forme krýh na južných svahoch kopca 
Piesky (svorové ruly až pararuly).

Pri zvetrávaní a následnom transporte 
zložiek rozpadu vznikajú sekundárne lo-
žiská alebo výskyty minerálov rezistent-
ných voči rozkladu. Pri zvetrávaní kre-
menno-zlatých žíl vznikajú sekundárne 
nahromadenia zlata, tzv. rozsypy. Tieto sú 
bežné v  blízkosti každého hydrotermál-
neho ložiska zlata s  viditeľným zlatom. 
Na povrchu zlaté žily zvetrávali a zrnieč-
ka zlata – zlatinky sa usádzali v náplavoch 
potokov. Tak to bolo v prípade ložiska Pe-
zinok – Staré mesto. Zlatinky z kremen-

ných žíl boli splavené do  Limbašského 
potoka, kde sa vplyvom väčšej špecifickej 
hmotnosti usádzali v náplavoch. A v naj-
starších dobách boli objavené a začalo sa 
s ich ryžovaním. 

V  náplavoch Banského potoka tečú-
ceho medzi kopcami Veľká Baňa a Malá 
Baňa sa zlatinky neobjavili, čo iba potvr-
dzuje, že v amfibolických horninách ani 
granitoidoch nie je žiaden zdroj, z ktoré-
ho by mohlo pochádzať zlato zmieňované 
v starých správach. Zlatinky sa neobjavili 
v potokoch, ani v širšom okolí Rače.

Tieto fakty hovoria, že zrudnenie, 
ktoré by mohlo byť zdrojom spomína-
ných chudobných koncentrácií zlata 
v horninách, sa v okolí Rače nenachádza. 
Uvádzaný opis možno vznikol zámenou 
zrniečok pyritu za  zlato a  tento omyl sa 
tradoval ďalej. Tiež mohlo ísť o nespráv-
ny výklad ústnej správy alebo bola infor-
mácia zmenená odkazmi medzi viacerý-
mi ľuďmi . 

Na základe toho, že ani kremenné žily 
alebo mohutné polohy metamorfovaných 
hornín s hydrotermálnymi ložiskami rúd 
so zlatonosnými minerálmi, sa v Rači ne-
vyskytujú, zmienky o výskyte zlata v Rači 
sa zdajú byť značne nepravdepodobné. 

Napriek tomu, dobývky situované 
na kopci Veľká Baňa dávajú predpoklad, 
že ide o  kutacie práce pravdepodobne 
staršie, ako sú nepriame písomné správy 
z  prelomu 18. a  19. storočia. Založenie 
baní na mieste, kde je vyvinutá slabá li-
monitová výplň puklín po rozklade pyri-
tu v amfibolitoch nevylučuje možnosť, že 
sa tu dobýval limonit. 

Iba archeologický prieskum lokality by 
mohol priniesť aspoň čiastočné odpovede 
najmä na  otázku, z  akého obdobia po-
chádzajú dobývky na Veľkej Bani. Z toho 
by sme potom mohli usudzovať, či slúžili 
na hľadanie zlata alebo dolovanie limoni-
tu. Druhá možnosť je pravdepodobnejšia. 

Pri obchôdzkach banskými úradník-
mi a  na  základe tradovanej informácie 
o  existencii bane nad Račou a  hlavne 
po  dlhšom časovom odstupe od  vzniku 
baní sa banským podnikateľom javilo ako 
najpravdepodobnejšie uvažovať, že sa tu 
vyskytovalo a  ťažilo zlato. Preto v  čase 
„zlatej horúčky“ si okamžite zabezpečo-
vali banské oprávnenia na  túto lokalitu 
v  domnienke, že starí baníci tu objavili 
zlato, o čom svedčili pozostatky už vtedy 
starých a opustených baní.

Z knihy Peter Ondrus:  
Podzemie Malých Karpát. 
Spolok pre montánny výskum,  
Bratislava, 2013, 204 s.,  
skrátená kapitola Bratislava-
Rača Banské práce, ktorých 
pôvod nie je známy. 
Uverejnené s láskavým 
súhlasom autora.

Priestor neveľkej podpovrchovej dobývky na Veľkej Bani

Pohľad z „jamy“ smerom von – Veľká Baňa
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Lucka (Lucia) sa narodila v roku 1889 
ako prvorodená dcéra Terézie a Jána Hrd-
ličku, mojich prastarých rodičov. Ich dom 
sa nachádzal v  poslednom spoločnom 
dvore na  pravej strane Dolného konca 
Račišdorfu, ktorý susedil s  Pastýrňou 
(pastierňou).

Ján Hrdlička bol vinohradník. Dopes-
tované hrozno a vyrobené víno z neho boli 
jediným zdrojom príjmov rodiny, ktorá sa 
postupom rokov rozrastala. V  roku 1904 
Lucka mala pätnásť rokov a päť súroden-
cov, z toho štyri sestry. Dopĺňala rodinný 
príjem zárobkom v  prešporskej čokolá-
dovni Štolverka (Stollwerck, od roku 1958 
Figaro na  Račianskej ulici). Ručne viklo-
vala (obaľovala) čokoládové cukríky, bon-
bóny, figúrky a salónky tenkým staniolom.

Luckinou veľkou túžbou bolo vlastniť 
mašinu, čiže šijací stroj, ktorý vyrábala 
firma Singer. Chcela nielen šiť pre rodinu, 
ale si aj šitím zarábať. V tom čase šijacie 
mašiny začínali patriť do  výbavy ma-
jetnejších domácností. Otec Ján si takú 
kúpu nemohol dovoliť. Nakoniec sa veci 
vyriešili tak, že zložili obchodníkovi zálo-
hu a zvyšok sa splácal z Luckinho zárob-
ku. Z tej sa za dva roky stala šikovná kraj-
čírka, ale musela ďalej chodiť do roboty, 
kým sa všetko nesplatí.

Račišdorfania do  Prešporku cestovali 
vlakom – tragačom. Stál pri každej vŕbe 
a  cesta trvala dlho. K  vlaku sa chodilo 
pešo a  za každého počasia. Tak sa stalo, 
že sedemnásťročná Lucka v  tuhej zime 
veľmi prechladla. Nebolo divu, oblečenie 
bolo nedostatočné – spodná košeľa, blúz-
ka, široká sukňa, pančuchy, žiadne gaťky 
ani spodky, namiesto topánok len drevá-
ky, nejaká plachietka cez hlavu a  plecia. 
Chradla, domáca liečba nebola účinná 
a k odbornému lekárovi sa prišlo neskoro. 
Zomrela, keď mala len 18 rokov.

Na  mašine sa naučili šiť jej mladšie 
sestry a  keď sa povydávali, mašina zo-
stala v domácnosti rodičov. V roku 1928 
si Ján s  Teréziou zabezpečili doživotné 
opatrovanie v  starobe darovaním domu, 
jeho zariadenia, pivnice, maštale a pol vi-
nohradu Zahmenca (Záhumenica) svojej 
dcére Ernestíne a jej manželovi Antono-
vi. Mašina Singerka patrila k tomu. V šití 
na nej pokračovala ich dcéra Mária a po-
tom som do  poradia prišla ja. Ale to už 
nebolo také jednoduché.

Babka Ernestína sa blížili k sedemde-
siatke, mašina bola v ich izbe a strážili ju 
ako jastrab. Od detstva mali zakódované, 
že mašina je Luckina a hotovo.

Jasné, že sme na nej šili, ale za sprievo-
du babkiných upozorňovaní: nepokaz to! 
daj na to pozor! co tam robíš? ešče si tam? 
skonči už! atď. Tak to bolo až do ich smrti 
v  roku 1977. Akceptovali sme to. Babka 
svoju staršiu sestru Lucku milovali a nik-
dy na ňu nezabudli. 

Luckin šijací stroj SINGER, vyrobený 
v manufaktúre v roku 1903, má dnes 118 
rokov a  je stále funkčný. Šicí mechaniz-
mus má ešte člnkový, čo je vzácnosť. Fun-
guje aj navíjanie nite, poháňa sa nohami 
a má drevený kryt. Zošije látky od tenké-
ho hodvábu až po koberec.

Luckina mašina žije a šije v domácnos-
ti môjho brata.

Teraz je to Marošova mašina.
Aňa Polakovičová

rodáčka z Dolného konca

Tetku Šandorku Klinkovú z  Dolného 
konca som poznala ako dieťa. Pamätám si 
ju ako peknú päťdesiatničku, rovesníčku 
mojej babky. Vždy čisto oblečená, dobro-
srdečná a s milým výrazom v tvári. Vlasy 
mávala zakryté bielym plátenným čep-
com, ktorý v nedeľu do kostola vymenila 
za parádny s farebnými stužkami. Jej muž 
Filip robil v  niektorej z  bratislavských 
fabrík. Ona sa starala o  domácnosť, po-
máhala neveste Hedvige s deťmi a vo vi-
nohrade za domom.

Písal sa rok 1954. Začiatkom marca 
jeden pochmúrnejší deň som bola s ma-
mou a babkou vo vrchnej časti vinohradu 
Zahmenca. Ten susedil len s  urbárskou 
roľou a  potom už len obyčajná cesta, 
na ktorú sme videli. Mama s babkou robi-
li prípravné práce pred kopačkou a ja ako 
štyri a pol ročná som sa pri nich motala. 
Hore cestou bolo vidno dve ženy s vozí-

kom. Jedna ťahala, druhá tlačila menší 
rebrinový vozík plne naložený nákladom. 
Zastali na  našej úrovni. Bola to mladšia 
Hedviga, ktorá vozík ťahala, a tetka Šan-
dorka, vtedy 55-ročná, vozík tlačili. Ženy 
si vydýchli a ako bývalo nepísaným pra-
vidlom medzi susedmi odznel dialóg:

„Pomáhaj Pámbu.“
„Aj Vám. A kde ste Vy dvje byli?“
„Ná, chystáme sa kopat, tak sme byli 

ve skladze pri železnici kúpit umelé hno-
jivo.“

„Porádne ste si teho naložili.“
„Tri metráky, tolko sa na vozík zmjes-

cilo. To aby sme nemoseli ít ešče raz.“
Po krátkom odpočinku si Hedviga za-

ložila na  ramená popruhy a  chytila oje 
vozíka. Tetka Šandorka sa vzadu sklonili, 
ruky položili na vrecia.

So slovami „Tak sa mjejte s Pánem Bo-
hem,“ mladšia potiahla, staršia potlačila.

Plne naložený vozík sa ani nepohol. 
Malé drevené kolesá s kovovou obručou 
zostali pohrúžené v  zemi. Ženy zopa-
kovali pokus dať vozík do pohybu. V tej 
chvíli tetka zachrčali a zvalili sa na vreca-
mi naložený vozík. 

To bol posledný výdych tetky Šan-
dorky. 

A moje prvé stretnutie so smrťou.

Aňa Polakovičová
rodáčka z Dolného konca

Tetka Šandorka Klinková  
(cca 1899 – marec 1954)

Babka strážili Luckinu 
mašinu ako jastrab

Lucia Hrdličková

Dolnokončanky 1953. V bielom čepci tetka Šandorka. 
V kočíku Aňa.


