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1.       
     Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

 
 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2015 nasledovným osobám: 
p. Michaela Brchnelová  
p. Renáta Fitošová  
p. Alojz Khandl  
p. Lucia Krajčovič  
p. Martin Solotruk  
p. Anna Welnitzová  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2015 
nasledovným osobám:  
p. Michaela Brchnelová  
p. Renáta Fitošová  
p. Alojz Khandl  
p. Lucia Krajčovič  
p. Martin Solotruk  
p. Anna Welnitzová  
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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.  
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 25. januára 2016. Členom komisie boli 
predložené na posúdenie všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za 
rok 2015.  
Podľa čl. 1 ods. 4 štatútu v príslušnom kalendárnom roku môže byť udelených spravidla 5 
ocenení. 
Do 31.12.2015 bolo do kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača doručených 12 návrhov 
na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2015.  
Nominácie podali oprávnené osoby v zmysle čl. 3 ods. 1 štatútu.  
Z doručených 12 nominácií  
a) 10 nominácií obsahovalo k 31.12.2015 všetky povinné náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 2 

štatútu, 
b) 2 nominácie boli k 31.12.2015 neúplné, lebo chýbali súhlasy nominovaných k nominácii, 

ktoré boli dodatočne na základe výzvy kancelárie starostu doručené až v januári 2016.  
Komisia na základe tejto skutočnosti rozhodla, že 2 nominácie uvádzané v písmene b) budú 
vyradené z posudzovania z dôvodu nedodržania štatútom určenej lehoty doručenia návrhu so 
všetkými potrebnými náležitosťami v termíne do 31.12.2015. 
 V minulosti ani jednému zo zvyšných 10 nominovaných ešte nebolo udelené ocenenie 
,,Račianske srdce“.  
 
Výberová komisia po posúdení jednotlivých návrhov väčšinou svojich hlasov odsúhlasila na 
ocenenie za rok 2015 nasledovné osoby uvedené v abecednom poradí: 
p. Michaela Brchnelová: 
V súčasnosti patrí medzi najúspešnejších mladých vedcov na Slovensku. V roku 2014 ako 17-
ročná získala prvé miesto v kategórii astronómia na najväčšej súťaži mladých vedcov, Intel 
ISEF. S projektom o urýchľovaní častíc v pozostatku po Tychovej supernove oslovila aj 
astronómov v zámorí, ktorí jej ponúkli spoluprácu. Zároveň získala aj špeciálnu prvú cenu 
Koalície pre plazmovú vedu, ako aj výlet do švajčiarskeho CERNu. Do finále Google 
Scienece Fair sa prebojovala ako jediná súťažiaca zo strednej Európy. Nominácia za oblasť 
vedeckej činnosti. 
p. Renáta Fitošová: 
Svojou aktivitou prispieva ku skvalitneniu života seniorov v Rači v kultúrnej, športovej 
a spoločenskej oblasti. Publikuje v Račianskom výbere o činnosti seniorského centra Rača, 
ktorého je dlhoročnou členkou, ale aj výkonnou funkcionárkou. Organizuje pre seniorov 
poznávacie výlety, pripravuje pre nich spoločenské podujatia, zabezpečuje pre seniorov 
prednášky na rôzne  aktuálne témy. V sociálnej oblasti sa angažuje tým, že navštevuje 
chorých a starých občanov Rače, ktorým pomáha. Nominácia za sociálnu oblasť za jej 
dlhoročnú prácu so seniormi. 
p. Alojz Khandl: 
Je dlhoročným vinohradníkom šíriacim dobré meno Račianskeho vinohradníckeho spolku, je 
aktívny v činnostiach a akciách organizovaných týmto spolkom, a to od jeho založenia v roku 
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1998. Pravidelne sa zúčastňuje akcií na propagáciu Rače, ktoré organizuje mestská časť 
Bratislava - Rača a Račiansky vinohradnícky spolok. Nominácia za rozvoj vinohradníctva a 
vinárstva ako súčasti Račianskeho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva.  
p. Lucia Kraj čovič: 
Dlhoročná športovkyňa - thajboxerka šíriaca dobré meno Rače. Tomuto športu sa venuje od 
roku 2006 a už v roku 2008 stála v ringu, kde si vyskúšala svoj prvý amatérsky zápas. Neskôr 
prešla k profi zápasom. V súčasnosti je profesionálnou zápasníčkou v thajskom boxe a K1 za 
Hanuman Gym Bratislava. V roku 2010 otvorila skupinu thaiboxu pre ženy a dievčatá, ktorá 
dnes funguje ako samostatný klub Ladies Thaibox, kde vykonáva trénerku. Je majsterkou 
Slovenska, Čiech, Európy a sveta v thajskom boxe. Nominácia za oblasť športu. 
p. Martin Solotruk: 
Básnik, prekladateľ, autor divadelných hier. Je vedúcim editorom vydavateľstva Ars Poetica a 
riaditeľom rovnomenného medzinárodného festivalu poézie, ktorý počas trinástich ročníkov 
na Slovensku predstavil stovky osobností a mladých talentov súčasnej svetovej poézie a 
umelcov z desiatok krajín. Je rovnako iniciátorom a hlavným editorom platformy Európske 
fórum. Pravidelne sa zúčastňuje na literárnych festivaloch po celom svete. Ukážky z jeho 
tvorby boli knižne a časopisecky publikované aj v zahraničí. Nominácia za oblasť kultúry. 
p. Anna Welnitzová: 
Ako absolventka pedagogickej školy sa od roku 1973 venuje výchove detí. Od roku 1982 je 
jej súkromný a profesijný život spojený s Račou. Od vzniku Základnej školy na Tbiliskej ulici 
v roku 1984 je vychovávateľkou v školskom klube detí a neskôr sa stala aj vedúcou školského 
klubu, kde pôsobí do súčasnosti. Vo výchovnom procese a v pedagogickej činnosti dosahuje 
mimoriadne dobré výsledky. Vedie tanečný krúžok pre deti, kde sa pod jej vedením 
vystriedalo už viacero generácií detí venujúcich sa ľudovým tancom zo všetkých regiónov 
Slovenska. Nominácia za oblasť výchovy a vzdelávania. 
 
Osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2015 sa 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava – Rača a rozvoj života jej 
obyvateľov v oblastiach ako je veda, sociálna oblasť, vinohradníctvo, šport, kultúra a výchova 
a vzdelávanie.  
 
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 2015 nasledovným osobám: 
p. Michaela Brchnelová  
p. Renáta Fitošová 
p. Alojz Khandl 
p. Lucia Krajčovič 
p. Martin Solotruk 
p. Anna Welnitzová 
 
Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2015 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 
v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava – Rača, ktoré sa bude konať dňa 21. 
marca 2016 o 18,00 hod. 
 

 


