
1 

 

12 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa 26.06.2018 

 

 

Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017 

 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Predkladateľ :      Materiál obsahuje :   

Mgr. Peter Pilinský, starosta, v. r.    1. Návrh uznesenia MZ MČ 

Mestskej časti Bratislava-Rača        Bratislava-Rača  

        2. Uznesenie MR MČ 

            Bratislava-Rača 

        3. Dôvodová správa 

4. Materiál 

        5. Stanoviská komisií 

         

 

 

 

 

Zodpovedný :  

Ing. Monika Debnárová, konateľka, v. r. 

Media Rača, spol. s r.o. 

 

 

 

 

Spracovateľ :  

Ing. Monika Debnárová, konateľka, v. r. 

Media Rača, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2018 

 

  



2 

 

1.  

 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

 

Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

2.  

Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

MZ MČ Bratislava-Rača  

zobrať na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Dôvodová správa 

 

Materiál obsahuje Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2017, na ktorú nadväzuje Správa 

o činnosti spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017. 

V správe o hospodárení nájdete prehľad skutočných výnosov a nákladov spoločnosti za 

obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2017. 

Príjmy spoločnosti sú rozdelené do dvoch častí. Finančné prostriedky pochádzajúce z rozpočtu 

mestskej časti slúžiace na zabezpečovanie mediálnych služieb pre mestskú časť. Ďalším 

zdrojom príjmov spoločnosti tvoria príjmy z jej podnikateľských činností. 

V roku 2017 mala spoločnosť celkové výnosy vo výške 115 726,96 €.  

- Z toho skutočné výnosy v zmysle zmluvy za zabezpečovanie mediálnych služieb pre 

mestskú časť boli vo výške 48 916,35 € (Oproti pôvodnej plánovanej čiastke 53 769,96 

€.)  

- Z toho výnosy z tržieb z vlastných činností (reklamné partnerstvá k podujatiam, predaj 

inzercie v Račianskom výbere, v miestnom rozhlase a na webe, výroba reklamy a 

reklamných bannerov, predaj račianskych suvenírov a kníh, prenájom reklamného 

priestoru na trhovisku, vrátane príjmov súvisiacich s komplexným zabezpečením pódia 

na námestí A. Hlinku boli v celkovej výške 66 810,61 €. 

Celkové náklady spoločnosti za rok 2017 boli vo výške 109 865,88 €.  

- Z toho náklady na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť v zmysle zmluvy 

boli oproti pôvodnému plánu (53 769,96 €) vo výške 48 916,35 €. Ušetrené finančné 

prostriedky vo výške 5 824,33 € vrátane DPH boli poukázané na účet mestskej časti dňa 

22.3.2018 dobropisom č. 20172209 (viď vyúčtovanie nižšie). 

- Náklady na zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou spoločnosti a jej vlastnou 

činnosťou, vrátane nákladov za zamestnancov, cestovné, či náklady spojené s nákupom 

tovaru na ďalší predaj, či financovaním komplexných reklamných kampaní k hodom a 

vinobraniu boli vo výške 60 949,53 €.  

Skrátená Súvaha spoločnosti odráža celkovú bilanciu spoločnosti za obdobie dvoch po sebe 

nasledujúcich účtovných obdobiach. Výsledok hospodárenia po odpočítaní daní predstavuje 

výšku 3 946,99 €. 

Správu o činnosti spoločnosti sme tiež rozdelili do dvoch prehľadných častí. Prvá časť je 

venovaná podrobnému popisu činností súvisiacich so zabezpečovaním mediálnych služieb 

viažucich sa na financovanie z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Rača a v druhej časti 

nájdete prehľad činností súvisiacich s chodom spoločnosti a jej podnikateľskými činnosťami, 

ako napríklad výroba a predaj račianskych suvenírov.  
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3. Materiál 

1. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2017 
 

 

Celkové výnosy spoločnosti boli vo výške 115 726,96 € 
•         z toho výnosy za zabezpečovanie mediálnych služieb pre mestskú časť v zmysle 

zmluvy (po odrátaní dobropisovanej čiastky) boli vo výške   48 916,35 € 

a 

•         výnosy z tržieb z vlastných činností (reklamné partnerstvá k podujatiam, predaj 

inzercie v Račianskom výbere, v miestnom rozhlase a na webe, výroba reklamy a reklamných 

bannerov, predaj račianskych suvenírov a kníh, prenájom reklamného priestoru na trhovisku, 

vrátane príjmov súvisiacich s komplexným zabezpečením pódia na námestí A. Hlinku boli 

v celkovej výške  66 810,61 € 

                              

   

 

 

Celkové náklady spoločnosti boli vo výške 109 865,88  € 
•          z toho náklady na zabezpečenie mediálnych služieb pre MČ v zmysle zmluvy boli 

oproti pôvodnému plánu (53 769,96 €) vo výške  48 916,35 € 

- ušetrené finančné prostriedky vo výške 5 824,33 € vrátane DPH boli poukázané na účet 

mestskej časti (viď vyúčtovanie nižšie) dňa 22.3.2018 dobropisom č. 20172209 

•         náklady na zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou spoločnosti a jej vlastnou 

činnosťou, vrátane nákladov za zamestnancov, cestovné a náklady spojené s nákupom tovaru 

na ďalší predaj  boli vo výške   60 949,53 € 

  

Vyúčtovanie mediálnych služieb za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

   

Celkové výnosy bez DPH: 53 769,96 € 

Celkové skutočné náklady bez DPH: 48 916,35 € 

Rozdiel v plnení: 4 853,61 € 

Dobropisovaná čiastka v prospech účtu MČ vrátane DPH: 5 824,33 € 

   

Račiansky magazín 20 477,87  € 

112 Mzdy a zmluvy dramaturgia 6 300,00 € 

112 odvody dramaturgia 831,60 € 

112 výroba vysielania 12 786,27 € 



5 

 

112 Moderovanie relácie, kurz 560,00 € 

  

Račiansky výber 23 148,29 € 

120 mzdy - grafické spracovanie Račianskeho výberu 5 160,00 € 

120 odvody - grafické spracovanie Račianskeho výberu 1 816,32 € 

121 mzdy - fotopráce 1 110,00 € 

121 odvody - fotopráce 222,25 € 

121 Zmluvy - fotopráce 1 960,00 € 

122 mzdy - roznos Račianskeho výberu 550,00 € 

122 odvody - roznos Račianskeho výberu 5,72 € 

122 Roznos Račianskeho výberu - Slovenská pošta 1 551,52 € 

123 tlač Račianskeho výberu 10 772,48 € 

  

Web stránka www.raca.sk 5 290,19 € 

130 administrácia web stránky 3 913,00 € 

130 odvody administrácia 

1 377,19 

€ 

 

140 Poplatky banka, bezpečnostný projekt k ochrane OU 224,36 € 

 

Ušetriť sa nám podarilo v priebehu roka v rámci výroby televízneho vysielania Račianskeho 

magazínu (zmena zamestnaneckej zmluvy na Príkaznú zmluvu, t.j. poníženie nákladov o 

odvody). K ďalšiemu šetreniu došlo v rámci položiek, alokovaných na zabezpečenie vydávania 

mesačníka Račiansky výber (grafické spracovanie, tlač a distribúcia a fotopráce).   

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 

365/12/12/17/P konaného 3. októbra 2017 sme k 31.12.2017 ukončili Zmluvu o spolupráci na 

výrobu televízneho vysielania Račianskeho magazínu so spoločnosťou Viva studio vrátane 

všetkých ostatných služieb, čo sa súčasne odrazilo aj na ponížení finančných prostriedkov, 

ktoré sú alokované na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť v roku 2018. Zmluva 

o spolupráci na výrobu televízneho vysielania Račianskeho magazínu bola viazaná 

trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá uplynula až 31.03.2018. Vysielanie Račianskeho 

magazínu bolo k tomuto dátumu ukončené spolu so všetkými službami, ktoré boli potrebné na 

jeho výrobu. Mimo plán sme boli nútení kvôli zamestnancom riešiť aj administratívu ohľadom 

ochrany osobných údajov, ktorú sme konzultovali so spoločnosťou SOMI Systems a.s., ktorá 

sa touto problematikou zaoberá. Ďalším novým nákladom oproti minulým  obdobiam boli 

náklady súvisiace s vedením nového bankového účtu, určeného na sprehľadnenie finančných 

tokov súvisiacich s vyššie uvedenými rozpočtovanými činnosťami alokovanými na 

zabezpečenie mediálnych služieb a nákladmi spojenými so zmluvou o odpadovom 

hospodárstve v zmysle zákona.  

Vďaka vyššie uvedeným šetreniam bola opäť na účet mestskej časti poukázaná čiastka v zmysle 

vyúčtovania vo výške 5 824,33 € vrátane DPH. 
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2. Súvaha, Výkaz ziskov a strát za rok 2017 
údaje v € 

Súvaha 
Stav k 

31.12.2017 

Stav k 

31.12.2016 

 

STRANA AKTÍV   

 SPOLU MAJETOK 27 195 24 260 

  Neobežný majetok 0 0 

  Obežný majetok 27 195 24 260 

   Zásoby 6 005 4 227 

   Dlhodobé pohľadávky 0 488 

   Krátkodobé pohľadávky 7 362 13 234 

   Finančný majetok 13 828 6 311 

STRANA PASÍV   

 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 195 24 260 

  Vlastné imanie 12 348 11 285 

   Základné imanie 6 639 6 639 

   Fondy zo zisku 517 53 

   Nerozdelený zisk minulých rokov 1 245 862 

   Výsledok hospodárenia po zdanení 3 947 3 731 

  Záväzky 14 847 12 975 

   Krátkodobé záväzky 14 847 12 975 

    

Výkaz ziskov a strát 
Stav k 

31.12.2017 

Stav k 

31.12.2016 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 115 727 113 576 

 Tržby z predaja tovaru 3 418 12 966 

 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 111 659 100 500 

 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 650 110 

Náklady na hospodársku činnosť spolu 109 866 108 153 

 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 667 3 877 

 Spotreba materiálu, energie 2 159 3 128 

 Služby 78 424 62 996 

 Osobné náklady 25 442 35 732 

 Dane a poplatky 334 66 

 Opravné položky k pohľadávkam 1 746 2 350 

 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 094 4 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 861 5 423 

Pridaná hodnota 33 827 43 465 

Náklady na finančnú činnosť 239 285 

 Ostatné náklady na finančnú činnosť 239 285 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -239 -285 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 5 622 5 138 

 Daň z príjmov 1 675 1 407 

Výsledok hospodárenia po zdanení 3 947 3 731 
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Výsledovka spoločnosti za rok 2017  

 Hospodársky výsledok spoločnosti (daňový) za rok 2017:    7 974,64 € 

 Z toho daň:          1 674,67 €  

 Účtovný HV:          5 621,66 € 

 Čistý zisk po zdanení za rok 2017 na prerozdelenie:    3 946,99 €  

 Pohľadávky k 31.12.2017:       7 408,88 € 

 Záväzky k 31.12.2017:       3 013,91 € 
 

 

3. Správa o činnosti za rok 2017 
 

A. Zabezpečovanie mediálnych služieb 
 

Račiansky magazín / televízne vysielanie 

V rámci zabezpečenia mediálnych služieb sme v roku 2017 pokračovali vo výrobe 

premiérových častí Račianskych magazínov, vysielaných prostredníctvom Televízie 

Bratislava, ktorý sa spolu s premiérou vysielal v jednom dvojtýždňovom turnuse. Dokument 

o Rači, jej histórii, kultúre, voľnočasových aktivitách a podujatiach, ktorý sme ešte v roku 2016 

vyrobili v spolupráci s Mirom Hájekom sme sprístupnili na web stránke mestskej časti. Ku 

koncu roku 2017 mal dokument viac ako 2 500 vzhliadnutí. Celkové náklady na výrobu 

Račianskeho magazínu vrátane odvysielania jeho repríz boli vo výške 20 477,87 € oproti 

pôvodnému plánu 23 886,66 €. V nadväznosti na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača sme k 31.12.2017 vypovedali zmluvu so spoločnosťou Viva studio, 

prostredníctvom ktorej sme zabezpečovali výrobu Račianskeho magazínu ako súčasti 

vysielania Televízie Bratislava. K ukončeniu vysielania Račianskeho magazínu došlo k 

31.03.2018. Uvedené poníženie financií sme zapracovali aj do dodatku k Zmluve o spolupráci, 

ktorým každoročne aktualizujeme výšku odsúhlasených financií miestnym zastupiteľstvom, 

slúžiacich na zabezpečenie fungovania médií v zmysle zmluvy.  

 

Račiansky výber  

Z finančných prostriedkov alokovaných na zabezpečenie mediálnych služieb sme 

zabezpečovali grafické spracovanie, tlač a distribúciu 11 vydaní tlačeného periodika mestskej 

časti - Račianskeho výberu, vrátane distribúcie spomínaného periodika do račianskych 

domácností. V čase hodov a vinobrania bol Račiansky výber obohatený o samostatné prílohy 

s programom k Hodom a Vinobraniu, ktoré boli distribuované aj priamo na podujatiach. 

Distribúcia Račianskeho výberu je zabezpečovaná prostredníctvom kolportérov a poštovej 

doručovacej služby. Najväčšie problémy s doručovaním sú v starej Rači na Alstrovej ulici, kde 

sa nachádzajú spoločné dvory a väčšina domov nemá domové schránky, alebo majú uzatvorené 

dvory bez možnosti vstupu. Ďalšou problémovom lokalitou je Východné, konkrétne oblasť 

Šajby. Počas celého roka sme zabezpečovali aj fotenie množstva kultúrno – spoločenských 

a športových podujatí organizovaných mestskou časťou prostredníctvom zmluvných 

fotografov. V súvislosti s tlačou Račianskeho výberu a s tým súvisiacich zákonných povinností 

máme uzatvorenú zmluvu so spoločnosť Natur pack prostredníctvom Zmluvy o plnení 

vyhradených povinností v zmysle Zákona 79/2015. Celkové náklady na zabezpečenie 

grafického spracovania, tlače a distribúcie račianskeho výberu, vrátane spravovania fotoarchívu 

k podujatiam boli vo výške 23 148,29 € oproti pôvodnému plánu 25 421,66 €. 
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Web stránka raca.sk 

V rámci zabezpečenia služieb súvisiacich s administráciou web stránky mestskej časti 

(www.raca.sk) sme počas roka zabezpečovali import informácií a dokumentov dodávaných 

jednotlivými oddeleniami miestneho úradu do jednotlivých sekcií, vrátane úradnej tabule na 

web stránke mestskej časti www.raca.sk. Administrácia web stránky je zabezpečovaná na dennej 

báze počas pracovných dní, mimo víkendov a sviatkov, a to v popoludňajších hodinách, okrem 

sekcie aktualít, ktorá je aktualizovaná denne v dopoludňajších hodinách prostredníctvom 

mediálneho a marketingového oddelenia. V roku 2017 sme ukončili testovanie novej web 

stránky mestskej časti a súčasnosti pokračujeme v aktualizácii starších a pridávaní nových 

sekcií. Osobné náklady v spojitosti so zabezpečením aktualizácie úradnej tabule na web stránke 

mestskej časti boli vo výške 5.290,19 €. 

 

Mediálne služby v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 91/2012 v znení neskorších dodatkov sme 

vyúčtovali v dobropise v prospech mestskej časti. Ušetrili sme 5 824,33 € vrátane DPH. 

Finančné prostriedky boli poukázaná na účet mestskej časti začiatkom roka 2018. 

 

 

B. Administratíva 
 

Chod spoločnosti, kancelária 

V roku 2017 sme kúpili mikrofón, USB disk na prenos fotografií, prenosnú chladničku na víno 

do stánku. Ďalšie výdavky sme mali v súvislosti s nákupom kancelárskych potrieb  

a spotrebného materiálu. Zapracovali sme aj novinky na web stránke suveniryraca.sk. 

S výkonom kancelárie súvisí aj mzda pre administratívnu pracovníčku, ktorá zabezpečuje 

súčasne aj predaj suvenírov vo vyhradenom čase, kuriérske služby, bankové poplatky, kolky, 

domény a nákup spotrebného materiálu. Všetky uvedené náklady sú hradené z vlastných 

zdrojov, pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti. 

 

Cestovné náhrady, právne služby, 211 

Cestovné náklady konateľky boli v celkovej výške 1 937,48 € a náklady na reprezentáciu 

(občerstvenie), boli vo výške 1 630,83 €. Účtovné služby, mzdy a personalistika boli vo výške 

3 530,00 €, externé právne služby sme nevyužívali. Uvedené náklady na prevádzku boli hradené 

z vlastných zdrojov, pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti.  

 

Zverejňovanie  

Aj naďalej pokračujeme vo zverejňovaní dokumentov a informácií vyplývajúcich zo Zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Prehľad všetkých uzatvorených zmlúv je 

pravidelne aktualizovaný na web stránke spoločnosti, vrátane faktúr súvisiacich so 

zabezpečovaním mediálnych služieb pre potreby mestskej časti. V spomínanej sekcii sú aj 

Rozhodnutia jediného spoločníka, jednotlivé rozpočtované obdobia a aj množstvo iných 

dopytovaných informácií.  

 

Zamestnanci 
V roku 2017 sme nemali žiadneho zamestnanca na trvalý pracovný pomer. V priebehu roka 

zamestnávame ľudí podľa potreby na dohodu, alebo na zmluvy podľa § 51, alebo 427. Prevažne 

je to za účelom zabezpečenia mediálnych služieb ako napr. fotografov, ktorých krytie je viazané 

na rozpočet mestskej časti. Dohody súvisiace so zabezpečením administratívnych činností 

a ostatných výkonov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou spoločnosti (výroba a predaj 

reklamy, predaj suvenírov, reklamné partnerstvá k podujatiam, atď.) sú hradené výhradne 

z príjmov pochádzajúcich z týchto činností. Z dôvodu potreby riešenia ochrany osobných 

http://www.raca.sk/
http://www.raca.sk/
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údajov sme konzultovali problematiku s ÚOOU a konzultácie so spoločnosťou SOMI Systems 

a.s, ktorá nám vypracovala usmernenie k práci s osobnými údajmi.  

V roku 2017 sme mali uzatvorených  

 7 DoPČ, z toho 1 DoPČ na administratívne práce a predaj suvenírov, 1 DoPČ na 

grafické spracovanie Račianskeho výberu, 3 DoPČ na fotopráce k pdujatiam, 1 DoPČ 

na dramaturgiu Račianskeho magazínu  a 1 DoPČ na administáciu webu, 

 7 DoBPŠ, z toho 2 DoBPŠ na pomocné administratívne práce, 1 DoBPŠ na distribúciu 

Račianskeho výberu a 4 DoBPŠ na fotopráce, 

 2 DoVP (zasadnutie členov DR). 

 

Spracovanie účtovníctva, mzdová agenda 

Agenda súvisiaca so zabezpečovaním mesačnej účtovnej, personálnej a mzdovej agendy 

spoločnosti je náročná na reportovanie pre potreby vypracovania odpovedí na dopyty, ktoré sú 

podané v zmysle Zákona č. 211/2000 a iných neplánovaných dotazov zo strany občanov. 

V roku 2017 sme s novou účtovnou spoločnosťou zosúlaďovali systém fungovania a reportov 

potrebných pre zaúčtovanie dokladov v nadväznosti na predchádzajúci účtovný rok. Náklady 

na spracovanie účtovníctva v roku 2017 boli vo výške 3 530,00, vrátane opráv v mzdovej 

agende za predchádzajúce obdobie. Mesačné náklady na spracovanie mesačnej účtovnej agendy 

zostávajú nezmenené a sú hradené z vlastných zdrojov pochádzajúcich z podnikateľských 

činností spoločnosti. 

 

 

C. Podnikateľská činnosť 
 

Podnikateľskou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj suvenírov, výroba, predaj a prenájom 

reklamy a reklamného priestoru, partnerstvá k podujatiam, ktoré sú financované z vlastných 

prostriedkov z podnikania, mimo rozpočtu mestskej časti. 

 

Výroba a predaj reklamy  

V rámci výroby reklamy zabezpečujeme pre miestne firmy výrobu reklamných bannerov, 

plagátov a  reklamných predmetov. V rámci prenájmu reklamného priestoru zastrešujeme 

predaj reklamy v Račianskom výbere, na webe, v miestom rozhlase a informačných skrinkách, 

vrátane reklamy na trhovisku a na vybraných športoviskách. Počas roka zabezpečujú tieto 

služby zamestnanci na dohodu alebo jednorazovo zmluvne. Nakoľko fungovanie miestneho 

rozhlasu bolo v priebehu roku 2017 ukončené, príjem z predaja reklamného priestoru už nebude 

tvoriť časť príjmov spoločnosti. Zariadenie miestneho rozhlasu, ktoré sme zapožičali mestskej 

časti pre potreby výroby a odvysielania čítaných oznamov sme zobrali späť do spoločnosti. 

Preto uvažujeme o jeho odpredaji.  

 

Partnerstvá k podujatiam  
V rámci reklamných partnerstiev k vybraným podujatiam sme v roku 2017 získali reklamných 

partnerov k Račištorfskému bálu, Račianskemu polmaratónu a desiatke, Festivalu Frankovky 

modrej, Račianskym hodom a Račianskemu vinobraniu. Zo získaných reklamných partnerstiev 

sa následne kompletne financujú reklamné kampane k uvedeným podujatiam (grafické 

spracovanie, výroba a tlač plagátov a propagačných materiálov k podujatiam, mediálne 

kampane, bilboardy, informačné stojany, reklama v MHD), vrátane nižšie uvedených 

doplnkových podporných atrakcií k podujatiam. Všetky atrakcie, ktoré zabezpečujeme 

v spolupráci s reklamnými partnermi zvyšujú atraktívnosť jednotlivých podujatí. To, že všetky 

vyššie uvedené náklady financujeme z reklamných partnerstiev výrazným spôsobom šetrí 

súčasne prostriedky mestskej časti, ktoré by v opačnom prípade musela financovať sama 

z rozpočtu mestskej časti.  
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Račištorfský bál 

V súvislosti s organizovaním XI. ročníka Račištorfského bálu sme v roku 2017 financovali časť 

programu v podobe vystúpenia skupiny Sisi Sklovskej (1 000,00 €), zabezpečovali sme fotenie 

návštevníkov do archívu, výrobu a tlač plagátov k podujatiu, tlač vstupeniek, výrobu tlač 

buletínu s programom a tombolovými cenami, financovali sme vstupenky pre reklamných 

partnerov (1 224,00 €) a ako každý rok, aj tento krát sme opäť zabezpečili vyše 90 cien do 

tomboly, obslužný personál k tombole, vrátane poskytnutia hlavnej ceny do tomboly „TV“ (1 

189,00 €) . Príjem z predaja tombolových lístkov išiel opäť v plnej výške do príjmov mestskej 

časti, vďaka čomu sa opäť zvýšia jej príjmy k tomuto podujatiu. Celkové náklady na 

zabezpečenie vyššie uvedených služieb k podujatiu boli vo výške 3 273,00 € a hradili sme ich 

z vlastných finančných zdrojov pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti 

a reklamných partnerstiev k podujatiu.  

 

Račianske hody 

V súvislosti s hodmi sme z vlastných prostriedkov financovali, okrem komplexného 

zabezpečenia grafického spracovania plagátov, aj výrobu reklamných bannerov s logami 

partnerov na hlavné pódium v amfiteátri a pred Nemeckým kultúrnym domom vrátane ich tlače 

a distribúcie. Financovali sme aj kompletné zabezpečenie propagácie podujatia vrátane 

personálneho zabezpečenia Račianskeho chotára a s tým súvisiacim predajom suvenírov. 

Novinkou na hodoch bol aj kráľovský fotostánok, ktorý sme si dali vyrobiť ako podpornú 

atrakciu na podujatia. Fotostánok vzbudil pozornosť, čo sa potvrdilo počtom záujemcov 

o fotografovanie. Na podporu tejto služby sme vydali kupóny, ktoré sme prepojili so súťažou 

a zacielili na podporu predaja našich vinárov. Myslíme si, že má zmysel v tejto službe 

pokračovať, nakoľko to rozširuje propagačné kanály na jednotlivcov. Vyhotovením pamätnej 

fotografie s názvom a dátumom podujatia sme návštevníkom poskytli pekný darček, ktorý si 

dali radi vyrobiť, pričom si aj zasúťažili a dostali možnosť vyhrať zaujímavú cenu. Bohužiaľ 

z dôvodu zlého počasia sme ho prevádzkovali iba v sobotu. V tejto službe sme pokračovali opäť 

počas Račianskeho vinobrania pre hlavného partnera – Kaufland, ktorý fotil návštevníkov 

bezplatne. Aj tento rok sme sa pokúsili podporiť výrobu tradičných račianskych špecialít 

a rozšírili sme stánok so suvenírmi o predajný stánok s jedlom, kávou a nápojmi. Pre tieto 

potreby sme sa zaregistrovali aj na ambulantný predaj, čo môžeme využiť aj do budúcnosti. 

Nakoľko sme touto aktivitou nedosiahli očakávaný výsledok (množstvo faktorov vplyvu – 

počasie, udržateľnosť, návštevnosť), rozhodli sme sa v tejto aktivite ďalej nepokračovať 

a zostať iba pri predaji suvenírov. Celkové náklady v súvislosti so zabezpečením podujatia boli 

vo výške 2 033,00 € a opäť boli hradené z vlastných finančných zdrojov pochádzajúcich z 

podnikateľských činností spoločnosti, vďaka čomu sa opäť ušetrili prostriedky mestskej časti. 

 

Račianska desiatka 

Zapojili sme sa aj do podujatia Račiansky polmaratón a desiatka, kde sme pomohli 

zabezpečiť občerstvenie a komerčné stanovisko pre reklamného partnera a v rámci MDD sme 

na zatraktívnenie podujatia zabezpečili skákadlo, ceny do tomboly pre deti a sladkosti do 

súťaží. Náklady na tieto podujatia boli vo výške 344 € a boli hradené z vlastných finančných 

zdrojov pochádzajúcich  z partnerstiev k podujatiam a podnikateľských činností spoločnosti.  
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Račianske vinobranie 

V rámci vinobrania sme taktiež z vlastných prostriedkov financovali kompletné zabezpečenie 

propagácie a s tým súvisiacu tlač plagátov a propagačných materiálov, reklamu v inBa, 

mesačníku Kam do mesta, platenú FCB kampaň, vyvesenie plagátov na prezentačných 

stojanoch na peších zónach a zastávkach MHD v Bratislave, vrátane reklamy v dopravných 

prostriedkoch. Zabezpečili sme propagáciu podujatia na 12 bilboardoch v Bratislave a okolí 

vrátane personálneho zabezpečenia predaja suvenírov v Račianskom chotári a sponzorsky sme 

vďaka reklamným partnerom zabezpečili občerstvenie pre domácich i zahraničných hostí vo 

VIPke mestskej časti, vďaka čomu mestská ušetrila na nákladoch 2 000,00 €. V súvislosti 

s podporou propagácie podujatia sme financovali bicykel ako hlavnú cenu vinobrania. Celkové 

náklady na zabezpečenie všetkých spomínaných služieb v súvislosti s vinobraním boli vo výške 

6 909,20 € a boli hradené z vlastných finančných zdrojov pochádzajúcich  z podnikateľských 

činností spoločnosti.  

 

Komerčné pódium na kruhovom objazde (Račianske vinobranie) 

Už štvrtý rok po sebe sme komplexne zabezpečovali komerčné pódium pre reklamného partnera 

Kaufland na kruhovom objazde. Celé pódium bolo kompletne financované  spoločnosťou 

Kaufland vrátane pódia, zastrešenia, ozvučenia, personálneho zabezpečenia a programu. 

Mestská časť má toto tretie pódium s programom úplne zadarmo. Vďaka tomuto reklamnému 

partnerstvu máme nie len ďalšiu zaujímavú atrakciu pre návštevníkov, ale aj obohatený 

program, čo sa výrazným spôsobom prejavuje aj na návštevnosti celého podujatia. Vďaka 

tomuto strategickému reklamnému partnerovi sme získali konkurenčnú výhodu oproti iným 

mestám a mestským častiam.  

 

Račianske suveníry 

V roku 2017 sme doplnili zásobu žiadaných suvenírov  (kolekciu tričiek, mikín, záster a šálok 

s novou grafikou), čo sa prejavilo aj na navýšení skladových zásob spoločnosti. Do sortimentu 

sme zaradili aj cyklomapy bratislavského kraja. K najpredávanejším suvenírom patria 

kuchárske knihy (Tradičné račianske jedlá a Tradičné račianske koláče), tričká a mikiny ešte 

z kolekcie 2016, magnetky a šálky. Žiadané sú aj kalendáre. Predaj suvenírov zabezpečujeme 

počas roka v pondelok a štvrtok v kancelárii vo vyhradenom čase, ale i celoročne 

prostredníctvom eshopu na web stránke suveniryraca.sk. S predajným stánkom so suvenírmi sa 

zúčastňujeme aj na hodoch a vinobraní. Na podporu predaja máme zriadenú aj samostatnú FCB 

stránku: Suveníry RAČA / Media Rača.  
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5. Stanoviská stálych komisií  
 

 

Materiál: Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková 

Komisia Finančná a majetková odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača zobrať na 

vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, 

spol. s r.o. za rok 2017. 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva  

  

  

Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a 

dopravy 
      

Komisia sociálna a bytová 

   

 
 


