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1. 
Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
a/ volí  

 
za členku Komisie sociálnej a bytovej poslankyňu Dagmar Gelingerovú 
 
b/ schvaľuje  

 
doplnenie stálych komisií pri miestnom zastupiteľstve o odborníkov z radov obyvateľov Mestskej 
časti Bratislava – Rača nasledovne:  

 
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva 
 
PaedDr. Jozef Bratina 
Mgr. Viera Pilková 
Ing. Michal Hrdlička 
Ing. Ľubomír Prekop 
Mgr. Dobroslava Luknárová 
Mgr. Vladimír Katrinec 
  
 
Komisia finančná a majetková:  
 
Anna Sokolová 
Ing. Martin Babík 
 
 
Komisia sociálna a bytová:  
 
Mária Šujancová  
Alojz Khandl  
Ing. Marián Fechter 
Mgr. Petronela Blahovcová 
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3.   Dôvodová správa 
 
A: Pani poslankyňa Dagmar Gelingerová listom zo dňa 16.1.2015 požiadala, aby mohla byť členkou 
Komisie sociálnej a bytovej. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že sa jej nepodarilo získať za člena tejto komisie 
žiadneho odborníka z radu obyvateľov mestskej časti a považuje za potrebné, aby časť Východné mala 
v tejto komisii zastúpenie. 

 
B: Miestne zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2014 zriadilo 5 stálych  komisií, zvolilo 
predsedov a členov jednotlivých komisií a uznesením č. UZN 08/10/12/14/P uložilo predsedom komisií 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrhy na voľbu ďalších členov – odborníkov z radov 
obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača. Komisie na svojich zasadnutiach prerokovali návrhy 
jednotlivých členov komisií a predkladajú návrh na voľbu členov komisií – odborníkov z radov obyvateľov 
mestskej časti nasledovne: 

 
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva 
 
PaedDr. Jozef Bratina, Kadnárova 35, povolaním pedagóg. 
Celý profesijný život vykonával v oblasti kultúry a školstva na pozíciách stredoškolský profesor, zástupca 
riaditeľa školy, riaditeľ strednej školy a v súčasnosti riaditeľ ZŠ s MŠ vo Vajnoroch. V období 2006 - 2010 
vykonával funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva, bol členom Komisie školstva a členom rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V období 2011 – 2014 bol členom Komisie školstva, kultúry 
a športu ako odborník z radov obyvateľov. 
 
Mgr. Viera Pilková, Majakovského 21, Pezinok, povolaním pedagóg.  
Celý profesijný život vykonáva v oblasti školstva, od roku 1980 na území MČ Bratislava – Rača   ako 
učiteľka v materskej škole, neskôr zástupkyňa riaditeľky, od roku 2000 riaditeľka MŠ na Gelnickej ul. 
Zároveň pôsobí ako metodička pre všetky pedagogické pracovníčky materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti. V období 2011 – 2014 bol členkou Komisie školstva, kultúry a športu ako 
odborník z radov obyvateľov. 
 
Ing. Michal Hrdli čka, Vtáčikova cesta 27, povolaním vodohospodár, v súčasnosti dôchodca. 
Ako vodohospodár prispel k výstavbe vodovodu a kanalizácie v Rači, za zásluhy o životné prostredie bol 
ocenený primátorom hlavného mesta. V mladosti bol aktívny futbalista, neskôr tréner mládeže a funkcionár 
futbalového klubu v Rači, viedol športové krúžky na račianskych základných školách a aj dnes sa zúčastňuje 
športových podujatí. V rokoch 2002 – 2006 a 2010 – 2014 bol poslancom miestneho zastupiteľstva, členom 
komisií a rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta. 
Pokiaľ mu čas a zdravie dovolí, chce prispievať k lepšiemu a plnohodnotnejšiemu životu nielen dospelých, 
ale hlavne mládeže v Rači. 
 
Ing. Ľubomír Prekop, PhD., Žitná 2, povolaním vysokoškolský pedagóg. 
Od r. 1988 pôsobí ako odborný asistent na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity, katedra 
stavebnej mechaniky. Je vedúcim bakalárskych prác a prác Študentskej vedeckej konferencie. Od r. 2011 
aktívne dokumentuje prostredníctvom fotografií spoločenský, kultúrny a športový život v mestskej časti. Je 
aktívny člen a tajomník Račianskeho vinohradníckeho spolku, podieľa sa na organizácii vinárskych podujatí 
organizovaných RVS aj mestskou časťou. 
 
Mgr. Dobroslava Luknárová, Karpatské nám. 28, povolaním pedagóg, v súčasnosti dôchodkyňa. 
Celý život zasvätila učiteľskému povolaniu, pôsobila ako učiteľka na základných školách, zástupkyňa 
riaditeľky, riaditeľka a školská inšpektorka. V r. 1990 – 2003 pôsobila ako učiteľka na základnej škole na 
Tbiliskej ul. V období 2002 – 2006 bola poslankyňou miestneho zastupiteľstva, pracovala v Školskej 
komisii. Angažovala sa v činnosti výboru miestneho odboru Matice slovenskej smerom ku školám 
a aktivitám v Račianskej izbe. Intenzívne sa zaujíma o bohatú históriu mestskej časti, spolupodieľa sa na 
prednáškovej činnosti v rámci Seniorakadémie a venuje sa publikačnej činnosti. K Rači má úprimný 
občiansky vzťah a snaží sa ho dávať najavo v rámci svojich možností. 
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Mgr. Vladimír Katrinec, Švabinského 8 /nie je obyvateľom našej MČ/, povolaním učiteľ hudby. 
Profesijný život je spojený s hudbou a kultúrou. Bol členom orchestra SĽUKU, neskôr pracoval ako 
pracovník pre kultúru, lektor hudobných kurzov. Od r. 1991 pracuje ako učiteľ hudby na základných 
umeleckých školách, zástupca riaditeľa a od r. 2014 ako riaditeľ Základnej umeleckej školy na Vrbenského 
ul. v Krasňanoch. 
 
  
Komisia finančná a majetková  
 
Anna Sokolová, Žitná 20,  povolaním administratívna pracovníčka, v súčasnosti dôchodkyňa. 
Počas aktívnej činnosti pracovala ako administratívna pracovníčka celé obdobie na úsekoch kontroly 
s výnimkou 4 rokov nástupnej praxe. Od 2003 súkromný podnikateľ.  
Vo verejnej správe aktívne pôsobila v prvom volebnom období ako člen finančnej komisie a od roku 2001 do 
2006 ako miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Rača. Ako členka Komisie finančnej, majetkovej 
a podnikateľskej pôsobila aj v období 2011 – 2014. 
Ako rodáčka MČ s veľkou empatiou k obci by veľmi rada využila odborné skúsenosti z činnosti vo verejnej 
správe ako člen neposlanec vo finančnej komisii. 
 
Ing. Martin Babík, Alstrova 129, povolaním technický manažér 
Je vlastníkom spoločnosti, ktorá podniká v oblasti energetiky a stavebníctva. Je držiteľom osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti v energetike. Vzhľadom na svoje pracovné skúsenosti a dlhodobý záujem o dianie 
v mestskej časti má záujem o prácu vo finančnej a majetkovej komisii. 
 
 
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre spoluprácu s občianskymi združeniami 
 
Mária Šujancová, Cyprichova 1, povolaním pedagóg. 
Pracuje dlhé roky v Krasňanoch v Materskej škole na Cyprichovej ulici, neustále prichádza do kontaktu        
s problematikou mladých rodín, potrebami ich detí, popr. s formami  pomoci. 
Navštevuje Klub dôchodcov a  Klub invalidov, stretáva sa so staršími spoluobčanmi, v rámci svojich 
možností im poskytuje pomoc a radu, počúva ich problémy aj námety. Tieto inštitúcie pravidelne navštevuje 
z vlastnej iniciatívy aj  s deťmi z MŠ, ktoré tam spríjemňujú program svojím vystúpením.  
 
Mgr. Petronela Blahovcová, Novohorská 4, povolaním sociálna poradkyňa.              
Jej doterajšia kariéra a prax súvisí s problematikou ľudských práv. Pôsobila v krízovom centre, pracovala 
s menšinami v oblasti psychiatrických služieb, sociálno – právnej ochrany detí, mladistvých alebo 
problematiky gender. Aktívne sa spolupodieľala na vytváraní a realizovaní projektov pri organizácii 
a vytvárania systému fungovania chodu rôznych centier. Je presvedčená, že veľa zo svojich skúseností 
a zručností bude užitočných pre prácu v sociálnej komisii. 
 
Alojz Khandl, Závadská 1, dôchodca. 
V Komisii sociálnej pracoval už v období 2010 – 2014. Je členom samosprávy Denného centra Rača, 
zastupuje mestskú časť v Rade seniorov hlavného mesta Bratislavy, pôsobí v sociálnej komisii pri rade 
seniorov Slovnaft. Podieľal sa na organizácii športovej olympiády seniorov Bratislavského kraja. 
 
Ing. Marián Fechter, Jurkovičova 1, pracuje ako hlavný radca na Okresnom úrade Bratislava.  
Počas svojej praxe pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách, v r. 2001 – 2003 ako vedúci oddelenia správy 
bytov a sociálnych činností na miestnom úrade v Rači. Je predsedom miestneho spolku Červeného kríža 
Rača a predsedom OZ Dobrovoľný hasičský zbor Rača. 
 

 


