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1.       
     Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

 
 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2017 nasledovným osobám: 
RNDr. Viera Drotovánová  
Ing. Zuzana Klaučová  
p. Ľudmila Kovačičová  
p. František Madola  
Mgr. Martin Mýtny  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 
nasledovným osobám:  
RNDr. Viera Drotovánová  
Ing. Zuzana Klaučová  
p. Ľudmila Kovačičová  
p. František Madola  
Mgr. Martin Mýtny  
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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 (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 22. januára 2018. Členom komisie boli 
predložené na posúdenie všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za 
rok 2017.  
Podľa čl. 1 ods. 4 štatútu v príslušnom kalendárnom roku môže byť udelených spravidla 5 
ocenení. 
Do 31.12.2017 bolo do kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava-Rača doručených 8 návrhov na 
udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2017.  
Nominácie podali oprávnené osoby v zmysle čl. 3 ods. 1 štatútu.  
Z doručených 8 nominácií všetky nominácie obsahovali k 31.12.2017 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 väčšinou svojich hlasov odporučila MZ 
MČ Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2017 nasledovným 
nominovaným osobám, uvedeným v abecednom poradí: 
RNDr. Viera Drotovánová  
Matka 7 detí, komunálna poslankyňu v období 2001 - 2006, členka Klubu mnohodetných 
rodín, podpredsedníčka Miestneho spolku SČK Bratislava-Východné, dobrovoľníčka 
Farskej charity Rača a bývalá aktivistka v Slovenskom misijnom hnutí. Pre Račanov ako 
členka Charity Rača šesťkrát iniciovala a spoluorganizovala Stretnutie viacdetných rodín 
(2000 - 2005). V lete 2003 bola aj hlavnou organizátorkou tábora pre račianske deti zo 
sociálne slabších rodín. Neskôr sa podieľala na organizácii jednodňových výletov, 
kultúrnych a iných podujatí, tiež ako ex-podpredsedníčka Klubu dôchodcov Rendez (Denné 
centrum seniorov Rendez). Viac ako pätnásť rokov sa ako dobrovoľníčka venuje 
obyvateľom Rače, ktorí sú odkázaní na rôzne druhy pomoci, od poradenstva cez finančnú a 
materiálnu pomoc až po opatrovanie. Od Slovenského Červeného kríža získala 15. mája 
2014 vyznamenanie „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa.“ Aj napriek 
dôchodkovému veku stále pracuje ako opatrovateľka.  
Nominácia za sociálnu oblasť. 
 
Ing. Zuzana Klaučová  
Obyvateľka sídliska Šajby, ktorá ako stavebná inžinierka svojimi odbornými radami, ale aj 
ľudským prístupom, vo svojom voľnom čase, riešila problematické sídlisko, kde po roku 1989 
bolo veľa nedostatkov. Bola jedna z mála aktívnych ľudí zo sídliska, ktorá písala listy, 
vystupovala na verejnosti, navrhovala odborné riešenia problémov, ktoré prakticky 
paralyzovali celé sídlisko. Sídlisko Šajby ani po 20 rokoch nemalo skolaudovanú vodovodnú 
a kanalizačnú sieť, občania platili nemálo finančných prostriedkov za opakované havárie 
vody, nebolo urobené geometrické zameranie sietí, cez verejné dražby boli rozpredané 
pozemky i parkoviská. Ing. Zuzana Klaučová je ako odborný poradca za všetkými zmenami, 
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ktoré sa udiali na sídlisku za posledné obdobie. Je to mimoriadne pracovitá a obetavá matka 
dvoch detí a jej ľudské vlastnosti sú mimoriadne. 
Nominácia za oblasť verejného života.  
 
p. Ľudmila Kovačičová  
Pôsobí vo Zväze invalidov od roku 1981. Päť rokov pracovala ako podpredsedníčka Zväzu 
invalidov. Roky viedla evidenciu členov, organizovala kúpania, aktívne sa zapája pri 
organizovaní schôdzí, kde ju vždy nájdete pripravovať občerstvenie, v lese pri guláši, či 
varení kapustnice. Vždy je ochotná pridať ruku k dielu. Pre jej zanietenie, dlhoročnú prácu a 
usilovnosť bola nominovaná na ocenenie „Račianske srdce“. 
Nominácia za oblasť verejného života. 
 
p. František Madola  
Pán Madola je členom Základnej organizácie 3-2 Rača SZZ, kde aktívne pracuje. Je 
každoročným vystavovateľom a aj organizátorom výstavy zeleninárskych a ovocinárskych 
výpestkov z regiónu Rača so zameraním na porovnanie rôznych odrôd hlavne jabĺk. 
Každoročne sa aktívne zúčastňuje na Jablkovom hodovaní organizovanom mestskou časťou 
Bratislava-Rača. V súťaži o najväčšie jablko získal v roku 2016 prvú cenu a v roku 2017 
druhú cenu. Spolupracoval na zriaďovaní Obecnej záhrady v Rači a v súčasnosti sa podieľa na 
jej udržiavaní nielen cennými radami. Okrem záhradkárskej činnosti aktívne pracuje v 
organizácii dôchodcov. 
Nominácia za oblasť záhradkárstva. 
 
Mgr. Martin Mýtny  
Menovaný dlhoročne pôsobí ako tréner mládežníckych kategórií v Klube pozemného hokeja 
Rača. Trénovaniu sa venuje 15. rokov a družstvá pod jeho vedením robia vzornú reklamu 
mestskej časti Bratislava-Rača. Medzi najväčšie tréningové úspechy sa radia 1. miesta na 
turnajoch v Nemecku, Slovinsku, Maďarsku, Česku, atď. 
Nominácia za oblasť športu. 
 
Osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2017 sa 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava-Rača a rozvoj života jej 
obyvateľov v oblastiach ako je sociálna oblasť, verejný život, záhradkárstvo a šport. 
 
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 2017 nasledovným osobám: 
RNDr. Viera Drotovánová  
Ing. Zuzana Klaučová  
p. Ľudmila Kovačičová  
p. František Madola  
Mgr. Martin Mýtny  
 
Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2017 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 
v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava, ktoré sa bude konať dňa 19. marca 
2018 o 18,00 hod. 
 
 


