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     Február 2019 

1.       

     Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2018 nasledovným osobám: 

p. Jozefína Kaperová 

p. Mária Kiššíková 

p. Dušan Máťuš 

OZ Kengura 

OZ Račiansky vinohradnícky spolok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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 17. januára 2019. Členom komisie boli 

predložené na posúdenie všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za 

rok 2018, ktoré mali všetky povinné náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 2 štatútu. 

Podľa čl. 1 ods. 4 štatútu v príslušnom kalendárnom roku môže byť udelených spravidla 5 

ocenení. 

Do 31.12.2018 bolo do kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava-Rača doručených 5 návrhov na 

udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2018, ktoré podali oprávnené osoby v zmysle čl. 3 

ods. 1 štatútu a ktoré obsahovali všetky povinné náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 2 štatútu, 

V minulosti ani jednému z 5 nominovaných ešte nebolo udelené ocenenie ,,Račianske srdce“.  

Do 31.12.2018  boli doručené aj 2 nominácie, ktoré aj napriek včas doručenej výzve na 

doplnenie súhlasu nominovaného, predkladatelia túto povinnú náležitosť do 31.12.2018 

nedoplnili.  
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Výberová komisia po posúdení jednotlivých návrhov väčšinou svojich hlasov odporučila MZ 

MČ Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2018 nasledovným 

nominovaným osobám: 

p. Jozefína Kaperová 

Celý svoj život zasvätila práci s ľuďmi. Od roku 1995 je členkou Slovenského zväzu 

invalidov v Rači, kde pracovala aj ako pokladníčka. Je členkou aj výboru okresnej organizácie 

jednoty dôchodcov na Slovensku pre Bratislavu III a taktiež členkou denného centra 

dôchodcov v Rači a spolku protifašistických bojovníkov. Zúčastňuje sa brigád v Rači a je 

nápomocná starým ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi. Vo všetkých týchto spolkoch je toho 

času aktívna. 

Nominácia za oblasť verejného života. 

 

p. Mária Kiššíková 

Ocenenie za vyše desaťročia trvajúce cvičenie a organizovanie cvičenia pre ženy v Rači. P. 

Kiššíková vedie cvičenie pre ženy nepretržite do roku 1976, momentálne v telocvični 

Spojenej školy de La Salle v Rači na Čachtickej 14. P. Kiššíková je príjemná, obetavá, 

spoľahlivá, ochotná pomôcť a poradiť, nikdy nevynechala cvičenia. Vďaka nej sa medzi 

cvičiacimi ženami vytvorili priateľské vzťahy, spolu s ňou tvoria akýsi „klub“. 

Nominácia za oblasť športu. 

 

p. Dušan Máťuš 

P. Máťuš pôsobí v Zväze invalidov v Rači 22 rokov, pracoval ako pokladník, neskôr ako 

podpredseda a ostatné 2 roky sa stará o svojich členov ako predseda Zväzu invalidov. Jeho 

pôsobením v SZI v Rači organizácia ožila, pripravuje pre členov rôzne poznávacie zájazdy, 

rekondičné pobyty, športové zápolenia, vďaka čomu aj zrástol počet členov na 450. Aktívne 

sa zapája do brigád spojených so skrášľovaním mestskej časti. Prispieva ku propagácii 

a k šíreniu račianskych tradícií. 

Nominácia za oblasť verejného života. 

 

OZ Kengura 

Ocenenie za aktívnu činnosť pri práci s mládežou v oblasti športu. Občianske združenie 

Kengura sa dlhoročne venuje práci s futbalovou mládežou pri futbalovom klube FK Rača. 

Členovia o.z. robia dobrú reklamu mestskej časti Bratislava-Rača svojim pôsobením v 

súťažiach Bratislavského futbalového zväzu, ale aj výbornými umiestneniami na turnajoch na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia o.z. sa nezištne zúčastňujú akcií organizovaných 

mestskou časťou a sú hlavnými organizátormi medzinárodného turnaja Memoriál Miloša 

Sedramača pre prípravky, ktorý je tradične súčasťou Račianskeho vinobrania. 

Nominácia za oblasť športu. 

 

OZ Račiansky vinohradnícky spolok 

Ocenenie za zachovávanie, podporu a obnovu tradícií vinohradníctva a vinárstva v Rači, 

záchranu a obnovu vinohradov a vínnych pivníc. Vínne pivnice vinárov v Rači sú zapojené do 

projektu Malokarpatská vínna cesta, v rámci ktorej otvárajú dvakrát do roka svoje pivnice 

návštevníkom. Od roku 2016 sú niektorí z vinárov zápojení aj do projektu „Račianske 

otvorené viechy“. Členovia o.z. sa nezištne zúčastňujú akcií organizovaných mestskou časťou 

a sú neodmysliteľnou súčasťou každoročného Račianskeho vinobrania. 

Nominácia za oblasť vinohradníctva.  

 



4 

Osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2018 sa 

významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava-Rača a rozvoj života jej 

obyvateľov v oblastiach ako je šport, verejný život a vinohradníctvo. 

 

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 2018 nasledovným osobám: 

p. Jozefína Kaperová 

p. Mária Kiššíková 

p. Dušan Máťuš 

OZ Kengura 

OZ Račiansky vinohradnícky spolok 

 

Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2018 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 

v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava, ktoré sa bude konať dňa 18. marca 

2019 o 18,00 hod. 

 

 


