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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2016 nasledovným osobám:
p. Alena Hinczová
p. Alojz Khandl
PhDr. Ladislav Khandl
p. Vincent Kolek
Mgr. Oľga Mäsiariková
MUDr. Jana Radošinská

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2016
nasledovným osobám:
p. Alena Hinczová
p. Alojz Khandl
PhDr. Ladislav Khandl
p. Vincent Kolek
Mgr. Oľga Mäsiariková
MUDr. Jana Radošinská

2

3. 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 (ďalej len „štatút“).
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 kultúru a šport.
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 30. januára 2017. Členom komisie boli
predložené na posúdenie všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za
rok 2016.
Podľa čl. 1 ods. 4 štatútu v príslušnom kalendárnom roku môže byť udelených spravidla 5
ocenení.
Do 31.12.2016 bolo do kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava-Rača doručených 8 návrhov na
udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2016.
Nominácie podali oprávnené osoby v zmysle čl. 3 ods. 1 štatútu.
Z doručených 8 nominácií všetky nominácie obsahovali k 31.12.2016 všetky povinné
náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 2 štatútu,
V minulosti ani jednému z 8 nominovaných ešte nebolo udelené ocenenie ,,Račianske srdce“.
Výberová komisia po posúdení jednotlivých návrhov jednohlasne odporučila MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2016 nasledovným
nominovaným osobám, uvedeným v abecednom poradí:
p. Alena Hinczová:
Nominovaná pôsobí 13 rokov v Zväze invalidov v Rači, z toho 11 rokov je členkou výboru.
Angažuje sa v starostlivosti o členov zväzu, osobne ich navštevuje pri životných jubileách,
pomáha pri potrebe lekárskej starostlivosti v chorobe, pripravuje a zabezpečuje poznávacie
výlety, rekreácie doma i v zahraničí, rekondičné pobyty na Slovensku. Svojimi aktivitami
prispieva k skvalitneniu života občanov Rače, angažuje sa a zabezpečuje účasť členov na
rôznych kultúrno - spoločenských akciách, zabezpečuje účasť na rôznych brigádach. Je
pravidelnou prispievateľkou do novín „Račiansky výber“.
Nominácia za sociálnu oblasť.
p. Alojz Khandl:
Nominovaný sa významnou mierou podieľa na práci a rozvíjaní činností seniorských
organizácií v MČ Bratislava-Rača (Denné centrá seniorov, Jednoty dôchodcov). Je
dlhoročným členom DC seniorov v Rači, je členom ČSČK, MO SZI, pôsobí ako neposlanec odborník v komisii sociálnej a bytovej pri MZ MČ Bratislava-Rača, je členom Rady seniorov
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy za MČ Bratislava-Rača. Svoju prácu na všetkých postoch
zameriava na to, aby seniori vo svojom voľnom čase sa zapájali do aktívnych činností.
Nominácia za sociálnu oblasť.
PhDr. Ladislav Khandl:
Nominovaný od roku 1969 až do konca roku 2009 pôsobil profesionálne vo sfére
organizovania turistiky a táborenia, naposledy ako generálny sekretár Klubu slovenských
turistov. Súčasne bol dlhé roky turistickým funkcionárom na dôležitých postoch (naposledy
podpredseda KST). Nemenej významná je jeho publicistická činnosť. Je autorom alebo
spoluautorom 38 publikácií v oblasti metodiky a histórie turistiky, ochrany prírody, či
prírodných a kultúrnych zaujímavostí Slovenska. Napísal stovky článkov, v ktorých

3

propagoval a približoval zaujímavé zákutia Malých Karpát i ďalších slovenských pohorí,
publikoval stovky fotografií o krásach Slovenska, viaceré aj na pohľadniciach. Je autorom
turistického logaritmického pravítka (1986), z ktorého možno v praxi aj pri plánovaní túry
odčítať vzájomnú závislosť dĺžky trasy, času a rýchlosti postupu.
Nominácia za oblasť športu.
p. Vincent Kolek:
Nominácia za aktívnu činnosť v športe. Menovaný sa dlhoročne venuje výučbe bojových
umení, pracuje s račianskou mládežou a vychoval viacerých medailistov na medzinárodných
podujatiach v úpolových športoch, medzi inými Luciu Krajčovič a Jakuba Benka.
Nominácia za oblasť športu.
Mgr. Oľga Mäsiariková:
Nominovaná celý svoj osobný aj pracovný život prežila v Krasňanoch. Do základnej školy na
Hubeného ul. nastúpila ako začínajúca učiteľka matematiky a fyziky. Za roky svojej
pedagogickej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít. Za
takmer 40 rokov strávených v dnešnej Základnej škole s materskou školou Jána Amosa
Komenského na Hubeného ulici prešla viacerými kariérovými pozíciami. V roku 1990
nastúpila na pozíciu zástupkyne riaditeľa školy a túto funkciu vykonáva veľmi zodpovedne
dodnes. Pod jej vedením dosiahli žiaci úspechy nielen v rámci okresných, krajských, ale i
celoslovenských kôl súťaží v matematike.
Nominácia za oblasť výchovy a vzdelávania.
MUDr. Jana Radošinská
Nominovaná je lekárkou všeobecnej ambulancie pre dospelých v Krasňanoch. Svojím
dlhoročným ľudským prístupom, odbornými radami a ochotou pomôcť chorým aj mimo
ordinačných hodín si získala obľúbenosť u obyvateľov mestskej časti. Okrem toho viac ako
dvadsať rokov svoj poordinačný voľný čas obetuje chorým v Domove sociálnych služieb a
zariadení pre seniorov v Rači. Je bývalou dlhoročnou poslankyňou MZ MČ Bratislava-Rača,
pri výkone poslaneckého mandátu hájila záujmy obyvateľov.
Nominácia za oblasť zdravotníctva.
Osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2016 sa
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava-Rača a rozvoj života jej
obyvateľov v oblastiach ako je sociálna oblasť, šport, školstvo a zdravotníctvo.
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 miestne zastupiteľstvo
schválilo udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2016 nasledovným osobám:
p. Alena Hinczová
p. Alojz Khandl
PhDr. Ladislav Khandl
p. Vincent Kolek
Mgr. Oľga Mäsiariková
MUDr. Jana Radošinská
Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2016 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní
v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava, ktoré sa bude konať dňa 27. marca
2017 o 18,00 hod.

4

