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1.       
     Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

 
 
udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2014 nasledovným osobám: 
Mgr. Eva Šišková  
PhDr. Ignác Ružarovský  
p. Dušan Žitný  
p. Štefan Dolinay  
p. Jozefína Ondrušková 
p. Soňa Poláková  
 
 
 
 
2. Dôvodová správa 
 
Mestská časť Bratislava – Rača už niekoľko rokov prejavuje úctu a vyslovuje poďakovanie 
svojim občanom, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a šíreniu jej dobrého mena, 
udeľovaním ocenenia pod názvom „Račianske srdce“. Pravidlá a podmienky, za akých je 
možné ocenenie udeliť, upravuje štatút ocenenia „Račianske srdce“, ktorý bol schválený 
uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača č. UZN 117/13/12/11/P  
zo dňa 13.12.2011 a ktorý nadobudol platnosť 01.01.2012.  
Do 31.12.2014 bolo do kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača doručených 10 návrhov 
na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2014, ktoré podali oprávnené osoby v zmysle čl. 
3 ods. 1 štatútu a ktoré obsahovali povinné náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 2 štatútu. 
V minulosti ani jednému z nominovaných ešte nebolo udelené ocenenie ,,Račianske srdce“.  
Podľa čl. 3 ods. 4 štatútu doručené návrhy posudzuje výberová komisia, ktorá pozostáva z 
predsedov stálych komisií miestneho zastupiteľstva, zástupcu starostu mestskej časti, 
prednostu miestneho úradu mestskej časti a vedúceho oddelenia pre sociálne veci, kultúru a 
šport. Podľa čl. 1 ods. 4 štatútu v príslušnom kalendárnom roku môže byť udelených spravidla 
5 ocenení. 
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 26. januára 2015 za účasti 5 členov komisie, 
ktorým boli na posúdenie predložené všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia 
„Račianske srdce“ za rok 2014. Výberová komisia po posúdení jednotlivých návrhov 
odsúhlasila na ocenenie za rok 2014 nasledovné osoby: 
Mgr. Eva Šišková – od roku 2011 je riaditeľkou ZŠ Tbiliská, predtým od roku 1991 bola 

zástupkyňou riaditeľky školy. Celý jej súkromný a profesijný život je 
spojený s mestskou časťou Bratislava – Rača. 37 rokov v školských 
službách – všetky strávené v mestskej časti Bratislava - Rača – 
pedagogické pôsobenie na niekoľko generácií detí v Rači. Propagátorka 
počítačovej gramotnosti vo vzdelávacom procese, zaslúžila sa 
o informatizáciu školy. Nominácia za jej celoživotnú pedagogickú 
a riadiacu prácu pri príležitosti 30. výročia ZŠ Tbiliská. 
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PhDr. Ignác Ružarovský - od ukončenia vysokoškolského štúdia až do odchodu do dôchodku 
pracoval ako vedecký pracovník na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. Vydal 4 monografie a viac ako 40 rokov zhromažďoval 
bibliografické záznamy o živote gen. M. R. Štefánika pre potreby 
Slovenského národného múzea. Menovaný sa dlhodobo aktívne 
podieľal aj na verejnom živote Krasňan – organizoval brigády na 
skrášľovanie životného prostredia, v 90. rokoch sa významnou mierou 
pričinil o výstavbu rímskokatolíckeho kostola v Krasňanoch. 
V súčasnosti sa ako 82 – ročný stará o svoju bezvládnu manželku. 
Nominácia za celoživotnú pedagogickú prácu a za prácu vo verejnom 
živote. 

p. Dušan Žitný – je dlhoročným vinohradníkom šíriacim dobré meno Račianskeho 
vinohradníckeho spolku, pravidelne sa zúčastňuje akcií na propagáciu 
Rače, ktoré organizuje mestská časť Bratislava - Rača a Račiansky 
vinohradnícky spolok. Od 11. marca 2013 je predsedom Račianskeho 
vinohradníckeho spolku, ktorého je zakladajúcim členom. Nominácia 
za rozvoj vinohradníctva a vinárstva ako súčasti Račianskeho 
prírodného, kultúrneho a historického dedičstva.  

p. Štefan Dolinay – je šľachtiteľom, okrem iného vyšľachtil dve odrody ruží, šľachtí ľaliovky, 
narcisy, zaoberá sa pestovaním stolových odrôd viniča, stromčekov aj 
pre obyvateľov Rače. Úspešne sa zúčastňoval súťaže o najväčší 
strapec hrozna. V poslednom období je prednášateľom so 
záhradkárskou tematikou nielen pre členov SZZ, ZO 3-2 Rača, ale aj  
pre nečlenov z radov obyvateľov Rače. Spolupracuje pri zriaďovaní 
Obecnej záhrady v Rači. Nominácia za šľachtiteľskú a záhradkársku 
prácu propagujúcu mestskú časť Bratislava – Rača. 

p. Jozefína Ondrušková – až do odchodu na dôchodok bola vychovávateľkou v Strednom 
odbornom učilišti dopravnom na Východnom. Aj po odchode do 
dôchodku zostala veľmi činná – pôsobila v Červenom kríži a viac 
rokov aj ako predsedníčka klubu dôchodcov, kde organizovala rôznu 
činnosť. Všetko robila zanietene a s láskou, bez nároku na odmenu. 
Ešte aj dnes ako 88 - ročná prináša do klubu seniorov nápady. 
Nominácia za celoživotnú prácu, výchovu svojich a cudzích detí a za 
bezplatnú činnosť vo funkciách v rôznych verejnoprospešných 
organizáciách. 

p. Soňa Poláková - menovaná je členkou Denného centra seniorov v Rači (klub dôchodcov) 
od roku 2003. V roku 2004 bola zvolená do samosprávy klubu dôchodcov 
a poverená jeho riadením. Po ďalších voľbách bola zvolená za 
predsedníčku. Túto funkciu vykonáva i v súčasnosti. V rokoch 1994 – 
1998 bola poslankyňou za mestskú časť Bratislava - Rača. V roku 1976 – 
2001 bola aktivistkou pre občianske záležitosti. Denné centrum seniorov 
pod jej vedením dosahuje veľmi dobré výsledky, čoho dôkazom je početná 
účasť členov klubu na organizovaných akciách. Nominácia za prácu so 
seniormi. 

 
Osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2014 sa 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava – Rača a rozvoj života jej 
obyvateľov v oblastiach ako je školstvo, vinohradníctvo, záhradkárstvo či sociálna oblasť.  
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Podľa čl. 3 ods. 5 štatútu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rača schvaľuje 
udelenie ocenenia, pričom návrh miestnemu zastupiteľstvu predkladá starosta mestskej časti. 
Na tomto právnom základe sa predkladá materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Rača s cieľom prijať uznesenie, ktorým by sa schválilo udelenie 
ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2014 nasledovným osobám: 
Mgr. Eva Šišková  
PhDr. Ignác Ružarovský  
p. Dušan Žitný  
p. Štefan Dolinay  
p. Jozefína Ondrušková 
p. Soňa Poláková  
 
Slávnostné odovzdávanie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2014 sa bude konať  
v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava – Rača dňa 16. marca 2015 o 18,00 
hod. 

 


