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Mestská časť Bratislava-Rača 
 

Zápisnica č. 4/2019 

z rokovania Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 

a vinohradníctva (ďalej len „KŠKŠaPPaV“) 

zo dňa 14.05.2019 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Prítomní poslanci:  

Mgr. Monika Luknárová, JUDr. Marián Vulgan, JUDr. Juraj Madzin, Ing. Róbert Pajdlhauser, 

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. Ján Polakovič 

 

Ospravedlnení poslanci: Miloš Máťuš, Robert Hammer, Ing. Ján Lipiansky 
 

Prítomní neposlanci – odborníci: PhDr. Jana Maniková, Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., 

Mgr. Mário Khnadl, Ing. Ľubomír Prekop  

 

Prizvaní: Mgr. M. Porvazník, Ing. T. Ratkovská, Mgr. A. Bezděková, Mgr. J. Feriancová,  

Ing. Peter Semanco, Mgr. Michal Drotován 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

3. Informácie z oblasti športu – ústna informácia  

4. Nové finančné pásma v školskom stravovaní platné od 01.09.2019  

5. Návrh na priznanie príspevku na stravu v MŠ Barónka 17  

6. Predpokladané potrebné kapacity a počet tried k rekonštrukcii v ZŠ Plickova 9 na obdobie 

4 -5 rokov 

7. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača 

8. Informácie z oblasti školstva – ústna informácia 

9. Informácie z oblasti kultúry – písomná aj ústna informácia 

 9.1. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí marec, apríl 2019 

 9.2. Plán kultúrno-spoločenských podujatí máj, jún 2019 

        9.3. Zhodnotenie Račianskych hodov a informácia o Kultúrnom lete. 

10. Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov MČ Bratislava-Rača na roky 2019-

2022 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov 

12. Vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného ruchu -  

OOCR Malé Karpaty  a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 

13. Rôzne 

14. Záver 
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K bodu 1 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre  podporu podnikania a vinohradníctva (ďalej 

len „KŠKŠaPPaV“) schválila program rokovania  

 

Hlasovanie: 
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     
Mgr. Ján Polakovič poslanec            
JUDr. Marián Vulgan poslanec     
JUDr. Juraj Madzin poslanec     

Robert Hammer poslanec         -    
Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec     

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. poslanec    
Miloš Máťuš poslanec        -   

Ing. Ján Lipiansky  poslanec         -   

Mgr. Khandl Mário neposlanec - odborník     
Ing. Prekop Ľubomír neposlanec – odborník     
PhDr. Maniková Jana neposlanec - odborník     
Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník     

HLASOVANIE SPOLU:   9 - - 

 

K bodu 2 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

Stanovisko 10/5/2019   

KŠKŠaPPaV odporúča MZ MČ Bratislava – Rača schváliť bez výhrad 

a) záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 bez 

výhrad  

b) 1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 469.271,24 Eur zistený podľa 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa 

znižuje o nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2018 v sume 109.951,99 Eur na výšku 

359.319,25 Eur  

2. prebytok hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača po započítaní záporného zostatku z 

finančných operácií v sume -23.262,80 Eur za rok 2018 v celkovej výške 336.056,45 Eur  

3. prerozdelenie prebytku hospodárenia zisteného podľa bodu 2. nasledovne:  

- Rezervný fond v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vo výške 33.606,00 Eur  

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 302.450,45 Eur. 

 

Hlasovanie: 
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     
Mgr. Ján Polakovič poslanec            
JUDr. Marián Vulgan poslanec     
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JUDr. Juraj Madzin poslanec     

Robert Hammer poslanec         -    
Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec     

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. poslanec     
Miloš Máťuš poslanec        -   

Ing. Ján Lipiansky  poslanec         -   

Mgr. Khandl Mário neposlanec - odborník     
Ing. Prekop Ľubomír neposlanec – odborník     
PhDr. Maniková Jana neposlanec - odborník     
Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník     

HLASOVANIE SPOLU:  10 - - 

 

K bodu 3 

Informácie z oblasti športu – ústna informácia 

 

Športový referent Mgr. M. Porvazník informoval členov komisie o športových akciách 

organizovaným športovým referátom v mesiaci apríl a máj:  

 6. apríla sa na ZŠ Tbiliská uskutočnil Svetový deň stolného tenisu, ktorý bol 

organizovaný v spolupráci so stolnotenisovým klubom ST Relax Rača, za účasti prvého 

slovenského kozmonauta Ivana Bellu a reprezentantky SR v stolnom tenise – akcia prebehla s 

nad očakávanie a žiaci boli odmenení raketami, loptičkami, tričkami a drobnými 

upomienkovými predmetmi 

 10. apríl – 1. kolo Račianskej ligy v stolnom tenise – turnaj na ktorom sa zúčastnili 

všetky základné školy, patriace pod Školský úrad. Súťažilo sa v jednotlivcoch a turnaja sa 

zúčastnilo cca 40 detí 

 27. apríl – 8. ročník Račiansky polmaratón, Račianska desiatka – beh dopadol podľa 

hodnotenia športového referenta dobre, o čom svedčili pozitívne komentáre na sociálnych 

sieťach 

 4. máj – 9. ročník Račianskej cykločasovky Memoriál Rafaela Krampla – cyklistické 

preteky ovplyvnila nízka účasť kôli počasiu, ale inak hodnotené pozitívne 

 8. máj – Jurava cup vo futbale pre deti nar. roku 2002 – turnaj zorganizovaný na 

vysokej úrovni dopadol na výbornú 

 

Záverom informoval členov komisie o druhom termíne podávania dotácií a poďakoval 

poslancom za účasť na športových súťažiach 

 

Mgr. M. Luknárová požiadala Mgr. M. Porvazníka o písomné informácie z oblasti športu, 

materiál bude predkladaný v nasledujúcich rokovaniach KŠKŠaPPaV. 

 

K bodu 4 

Nové finančné pásma v školskom stravovaní platné od 01.09.2019 

Stanovisko 11/5/2019 

KŠKŠaPPaV odporúča MZ MČ Bratislava – Rača schváliť 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rača č. ...../2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 5/2017 o 

určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a 

školských zariadeniach s pripomienkou so zapracovaním úpravy textu v čl. 1 bod 1: 

„(1) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni je zložený z príspevkov ktoré 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zo štátnej dotácie na podporu stravovacích 

návykov detí v poslednom ročníku materskej školy a žiakov (ďalej len „dotácia“)“. 
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Príspevky hradené zákonným zástupcom sú príspevok na nákup potravín (ďalej len „stravné“)  

a príspevok  na režijné náklady (ďalej len „réžia“). 

 

Hlasovanie: 
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec    
Mgr. Ján Polakovič poslanec     
JUDr. Marián Vulgan poslanec     
JUDr. Juraj Madzin poslanec     

Robert Hammer poslanec         -    
Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec     

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. poslanec     
Miloš Máťuš poslanec        -   

Ing. Ján Lipiansky  poslanec         -   

Mgr. Khandl Mário neposlanec - odborník     
Ing. Prekop Ľubomír neposlanec – odborník     
PhDr. Maniková Jana neposlanec - odborník     
Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník     

HLASOVANIE SPOLU:  10 - - 

 

K bodu 5 

Návrh na priznanie príspevku na stravu v MŠ Barónka 17  
 

KŠKŠaPPaV berie na vedomie  

spôsob zabezpečenia stravy pre MŠ Barónka 17 externým dodávateľom, ktorá bude 

financovaná z výdavkov určených na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných 

predškolských zariadeniach z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy 

Novohorská 1. 

 

K bodu 6 

Predpokladané potrebné kapacity a počet tried k rekonštrukcii v ZŠ Plickova 9 na 

obdobie 4 -5 rokov 

Stanovisko 12/5/2019 

KŠKŠaPPaV odporúča MZ MČ Bratislava – Rača schváliť  

informácie o riešení kapacít základných škôl. 

 

Hlasovanie: 
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     
Mgr. Ján Polakovič poslanec            
JUDr. Marián Vulgan poslanec     
JUDr. Juraj Madzin poslanec     

Robert Hammer poslanec         -    
Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec     

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. poslanec     
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Miloš Máťuš poslanec        -   

Ing. Ján Lipiansky  poslanec         -   

Mgr. Khandl Mário neposlanec - odborník     
Ing. Prekop Ľubomír neposlanec – odborník     
PhDr. Maniková Jana neposlanec - odborník     
Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník     

HLASOVANIE SPOLU:  10 - - 

 

K bodu 7 

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača 

KŠKŠaPPaV berie na vedomie  

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača s pripomienkami 

poslancov a členov komisie, pričom Ing. M. Krištofič na základe vlastných pripomienok a 

pripomienok členov komisie predostrie pozmenenú a skrátenú verziu kódexu Mgr. M. 

Luknárovej, ktorá ho pošle k pripomienkovaniu ostatným členom komisie. Po zapracovaní 

prípadných pripomienok sa na ďalšom zasadnutí komisie bude o tejto verzii hlasovať. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali: 

 

Hlasovanie: 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     
Mgr. Ján Polakovič poslanec     
JUDr. Marián Vulgan poslanec     
JUDr. Juraj Madzin poslanec     

Robert Hammer poslanec         -    
Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec     

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. poslanec    
Miloš Máťuš poslanec         -   

Ing. Ján Lipiansky  poslanec          -   

Mgr. Khandl Mário neposlanec - odborník     
Ing. Prekop Ľubomír neposlanec – odborník     
PhDr. Maniková Jana neposlanec - odborník     
Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník     

HLASOVANIE SPOLU:  10 - - 

 

K bodu 8 

Informácie z oblasti školstva – ústna informácia 

Mgr. A. Bezděková informovala o aktuálnom stave rekonštrukcie budovy MŠ Novohorská a 

požiadala členov komisie o členstvo vo výberovej komisii na zvolenie riaditeľky MŠ 

Novohorská, ktorí by sa následne stali delegovanými členmi Rady školy pri MŠ Novohorská 

za zriaďovateľa. Členovia komisie a následne delegovaní členovia rady školy pri MŠ 

Novohorská - JUDr. Juraj Madzin, Ing. Róbert Pajdlhauser, Mgr. Ján Polakovič a Mgr. 

Angelika Bezděková. Na Základnej škole na Tbiliskej ulici slávnostne uviedli do prevádzky 

nový výťah určený pre žiakov aj pedagógov s pohybovým obmedzením. Riaditeľky ZŠ s MŠ 

J. A. Komenského, MŠ Barónka a MŠ Tbiliská uspeli vo výberovom konaní a prevzali si 

menovacie dekréty.  

Poslanci dostali informácie o: 

• aktuálnom stave počtu detí zapísaných na povinnú školskú dochádzku, 
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• počte prijatých žiadostí o materskú školu po vylúčení duplicít,  

• predbežný počet záujemcov o MŠ Novohorská, 

• druhej etape výberových konaní na riaditeľky škôl, 

• odovzdávaní menovacích dekrétov riaditeľkám, zvoleným v prvej etape. 

 

K bodu 9 

Informácie z oblasti kultúry – písomná aj ústna informácia 

Ing. T. Ratkovská informovala o plánovaných kultúrno-spoločenských podujatiach 

organizovaných odd. kultúry na mesiac máj, jún. Informovala a pozvala na podujatie MDD,  

ktoré sa bude konať v amfiteátri-Knižkova dolina dňa 2.6.2019. Podujatie je podporované 

miestnymi spolkami, združeniami a klubmi ktorým MČ BA-Rača pridelila dotáciu. Pozitívne 

zhodnotila priebeh Račianskych hodov a odprezentovala plán na kultúrne leto. Informovala 

o bežiacich prípravách na Račianske vinobranie. 

Ing. Ľubomír Prekop požiadal prizývať na stretnutia ohľadne príprav Hodov a Vinobrania 

členov Račianskeho vinohradníckeho spolku a kladne ohodnotil program Račianskych hodov. 

 

K bodu 10 

Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov MČ Bratislava-Rača na roky 

2019-2022 

KŠKŠaPPaV berie na vedomie  

Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov MČ Bratislava-Rača na roky 2019-

2022 s pripomienkami a zároveň súhlasí s návrhom Mgr. Lenky A. Plavuchovej zorganizovať 

samostatné stretnutie k programovému vyhláseniu.  

 

K bodu 11 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov 

Stanovisko 13/5/2019 

KŠKŠaPPaV odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zrušiť 

• všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 1/2012 z 15. mája 2012 o nájme 

bytov v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 4/2017 

z 23. mája 2017 

• zrušiť uznesenie MČ Bratislava-Rača UZN 170/15/05/12/P zo dňa 15. mája 2012 

 

KŠKŠaPPaV odporúča MZ MČ Bratislava – Rača schváliť 

•  návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2019 z 

.....2019 o nájme bytov 

e) navrhujeme doplniť VZN o nový paragraf  11 – „Nájom bytu alebo časti bytu na účely 

zabezpečenia bývania pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti“ mestskej časti 

 

§11 

Nájom bytu alebo časti bytu na účely zabezpečenia bývania pre zamestnancov škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

(1) Starosta mestskej časti môže po predchádzajúcom súhlase komisie vyčleniť vybrané 

obecné byty pre riešenie bývania zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti (ďalej len „zamestnanci škôl“).  
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KŠKŠaPPaV zároveň na základe paragrafu 11 bodu 1 odporúča MZ MČ Bratislava – Rača 

vyčleniť  

vybrané obecné byty pre riešenie bývania zamestnancov škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a zároveň na návrh Mgr. M. Luknárovej doplniť o 

možnosť prenajať obecný byt zamestnancom mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

Hlasovanie: 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     
Mgr. Ján Polakovič poslanec     
JUDr. Marián Vulgan poslanec    
JUDr. Juraj Madzin poslanec     

Robert Hammer poslanec         -    
Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec     

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. poslanec    
Miloš Máťuš poslanec        -   

Ing. Ján Lipiansky  poslanec         -   

Mgr. Khandl Mário neposlanec - odborník     
Ing. Prekop Ľubomír neposlanec – odborník     
PhDr. Maniková Jana neposlanec - odborník     
Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník     

HLASOVANIE SPOLU:   9 - - 

 

K bodu 12 

Vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného ruchu -  

OOCR Malé Karpaty  a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 

KŠKŠaPPaV neprijala žiadne stanovisko a požiadala o doplnenie materiálu  

k návrhu o  vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného 

ruchu -  OOCR Malé Karpaty a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu. 

 

K bodu13 

Rôzne 

Mgr. M. Luknárová na základe požiadavky starostu predostrela k diskusii ponuku spolupráce 

s TV Bratislava. Zároveň však upozornila, že poslanci túto požiadavku už raz odmietli s tým, 

že na spoluprácu v rozpočte MČ neboli vyčlenené ani plánované finančné prostriedky. 

Členovia komisie sa vyjadrili rovnako. Informovala o požiadavke Račianskeho muzeálneho 

spolku vyčleniť v Račianskej kúrii priestor pre expozíciu.  

Ing. R. Pajdlhauser pozitívne zhodnotil prezentáciu komunálnej techniky ktorú zorganizovali 

pracovníci OŽP vedúci Mgr. M. Čupka s pánom Tomášom Halinkovičom  a bude rád, keď sa 

podarí techniku pre miestny úrad obstarať. Upozornil, že v rámci dodatočného pridávania 

materiálov,  príp. zmien k rokovaniu komisie a MZ nedostávajú  poslanci a členovia mailové 

upozornenie na túto skutočnosť. Potrebné riešiť s IT oddelením a následne dodávateľom 

programu. Požaduje vytvoriť na spoločnom disku pracovný priestor /úložisko/ prístupný pre 

všetkých členov komisie kde by sa ukladali zápisnice z rokovaní nahliadnutiu a k 

pripomienkovaniu ešte pred jej zverejnením na verejnej web stránke.  

Podrobná špecifikácia požiadavky: 

 pracovný priestor /úložisko/ pre poslancov a členov komisii – neverejný: 
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- kde budú materiály v otvorenom formáte - aby poslanec /člen komisie/ mohol čerpať z 

materiálu pri spracovaní úprav uznesení a doplnení uznesení, úprav textu pre vlastný návrh 

- šablóny pre doplňujúce návrhy, interpelácie, oficiálne formuláre  

- na pracovný priestor by bolo možné aj počas rokovania MZ uloziť pozmeňujúci návrh a 

vedeli by ho technici dať na tabuľu - všetci by vedeli o čom presne hlasujú 

- Push NOTIFIKÁCIA - na mobilný telefón /e-mail/ o implementácií materiálov, zmenách, 

doplnení  

- Push NOTIFIKÁCIA - na mobilný telefón /e-mail/ o uložení pracovnej verzie zápisnice z 

komisie pre členov komisie, ako aj z rokovania MZ - pre overovateľov 

 

Mgr. M. Khandl informoval, že sa vzdáva nároku na odmenu za účasť na komisiách a žiada 

informáciu presunúť na personálne oddelenie.  

 

K bodu 14 

Záver 

 

Zasadnutie ukončila predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová a poďakovala za aktívnu 

účasť. 
 

 

 

 

 

 

 

Predsedníčka komisie:  Mgr. Monika Luknárová  v.r. 

Zapísala:      Dana Ölvecká v.r. 


