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Mestská časť Bratislava-Rača 
 

Zápisnica č. 6/2019 

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

vinohradníctva 

zo dňa 15.10.2019 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Prítomní poslanci:  

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

Pajdlhauser, Mgr. Ján Polakovič, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Robert Hammer, Ivan 

Vrana, Dominik Vrba, JUDr. Marián Vulgan, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 
 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján Lipiansky 

 

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

Mário Khnadl, Ing. Ľubomír Prekop  
 

Prizvaní: Mgr. M. Porvazník, Mgr. A. Bezděková, PhDr. Margaréta Cehláriková 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácie z oblasti športu – Mgr. M. Porvazník, ústna informácia 

3. Informácie z oblasti školstva – Mgr. A. Bezděková, ústna informácia 

Návrh na rozšírenie rozsahu osôb, ktorým je možné prideliť nenávratný mesačný finančný 

príspevok 90 € na pobyt dieťaťa v súkromnej MŠ. 

4. Informácia k stretnutiu s Bratislava Tourist Board, dňa 14.10. 2019 o 15 h v Obecnom dome na 

Alstrovej ulici –  PhDr. Margaréta Cehláriková, ústna informácia 

5. Informácia zo služobnej cesty v Nórsku a návštevy potenciálneho nórskeho partnera pre 

projekt nórskych fondov na Slovensku – Mgr. L.A. Plavuchová, ústna informácia  

   Informácia a prezentácia projektu RMS o zriadenia Račianskeho múzea s galériou v 

Koloničovej kúrii – PhDr. Jana Maniková, predseda RMS 

6. Návrh na zriadenie redakčnej rady pre mesačník Rača Račiansky výber – návrhy (počet 

členov, špecifikácia redakčnej rady, jej pravidiel atd.)  

Návrh na zriadenie redakčnej rady mesačníka Račiansky výber  –  PhDr. Margaréta 

Cehláriková  

   Návrh zásad na zriadenie redakčnej rady Račianskeho výberu - Ing. Michal Krištofič, doc., 

CSc.  

7. Voľba členov do redakčnej rady pre mesačník Račiansky výber  
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8. Vytvorenie spoločného stanoviska členov komisie k ostatným  dvom vydaniam mesačníka 

Račiansky výber pre verejnosť 

9. Film Amnestie v NKD – Mgr. M. Luknárová, ústna informácia  

10. Informácie z oblasti kultúra – Plán kultúrno-spoločenských podujatí na október, november - 

písomná informácia a návrh k Vianočným slávnostiam  2019 – PhDr. Margaréta Cehláriková, 

ústna informácia  

11. Rôzne 

11.1. Tlač a distribúcia Račianskeho výberu  –  PhDr. Margaréta Cehláriková, ústna informácia 

12. Záver 

 

K bodu 1 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre  podporu podnikania a vinohradníctva 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 -   
Ivan Vrana  poslanec     
Dominik Vrba  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:  13 - - 

 

K bodu 2 

Informácie z oblasti športu – Mgr. M. Porvazník, ústna informácia 

 

Referent športu Mgr. M. Porvazník informoval o športových podujatiach v Rači. Dňa 28.9.2019 

sa konal MTB cyklomaratón a podujatie Beháme pre srdce - charitatívny beh, dňa 29.9.2019.  

ZŠ Tbiliská sa zapojila do projektu Stolný tenis do škôl, ktorý sa konal dňa 10.10.2019, na 

ktorom obdržala riaditeľka školy aj stolnotenisový stôl s vybavením. Následne informoval členov 

komisie o pripravovaných športových podujatiach: 
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23.10. Račianska veža, šachový turnaj, NKD 

24.10. Futbalový turnaj, ZŠ Tbiliská, Sporiteľňa cup 

27.10. Račiansky kros 

10.11. Memoriál J. Jakubca 

 

Športový areál ZŠ Tbiliská: Je vypracovaný návrh prevádzkového poriadku, čaká sa na 

kolaudačné rozhodnutie a povolenie od hygieny. Záujem je hlavne o futbal. Vybudovanie 

športového areálu prinieslo nárast športových krúžkov. Veľa športových klubov mimo územia 

MČ Rača prejavilo záujem o prenájom plôch. Je potrebné v zmluvne ošetriť podmienky 

prevádzkového poriadku, kto môže vstupovať do areálu, a i. Správca areálu musí byť prítomný a 

bude kontrolovať pohyb v areáli v čase prevádzkových hodín. 
 

K bodu 3 

Informácie z oblasti školstva – Mgr. A. Bezděková, ústna informácia 

Zo školského úradu bol na Magistrát zaslaný  list s vysvetlením o vzniknutej situácii v rámci 

rekonštrukcie MŠ Novohorská, pričom žiada o možnosť pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 

vyčleneniť naviac určitú sumu peňazí pre mestskú časť Bratislava-Rača na prevádzku MŠ 

Novohorská. Ostatné mestské časti by túto finančnú ujmu nemuseli príliš pocítiť vo svojich 

rozpočtoch na rok 2020. Zatiaľ nebola doručená odpoveď. Taktiež boli zaslané listy so žiadosťou 

o finančnú podporu na Ministerstvo financií a Ministerstvo školstva.  

Návrh na rozšírenie rozsahu osôb, ktorým je možné prideliť nenávratný mesačný finančný 

príspevok 90 € na pobyt dieťaťa v súkromnej MŠ. 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva berie na 

vedomie informáciu o návrhu na rozšírenie rozsahu osôb, ktorým je možné prideliť nenávratný 

mesačný finančný príspevok 90 € na pobyt dieťaťa v súkromnej MŠ.  

 

K bodu 4 

Informácia k stretnutiu s Bratislava Tourist Board, dňa 14.10. 2019 o 15 h v Obecnom 

dome na Alstrovej ulici –  PhDr. Margaréta Cehláriková, ústna informácia 
 

Bratislava Tourist Board je organizácia, ktorá združuje viacero účastníkov, ktorej cieľom je 

vyzdvihnúť lokality Bratislavy z pohľadu cestovného ruchu. MČ Bratislava-Rača je dostatočne 

atraktívna pre spoluprácu. Vyhodnocovali sa dve témy - Prechádzky „Špacírky” po vinohradoch 

a Železničné múzeum  Rendez. Téma víno je dlhodobo nosnou témou takisto lokálne tradície. 

Ak BTB pristúpi k propagácii Rače na celom SR a v zahraničí, treba zabezpečiť harmonogram 

otvorených vínnych pivníc pre návštevníkov, minimálne 2 pivnice od štvrtka do soboty večera. 

BTB oslovilo račianskych vinárov s ponukou na dve podujatia - Veľká noc na Hviezdoslavovom 

námestí, Bratislava a Slovenské dni v Prahe. Úrad predloží BTB návrh na vybrané dve témy, 

ktoré BTB odkomunikuje so svojím predstavenstvom, po schválení môže pristúpiť k  

podporným marketingovým aktivitám, tlači builtenov. Keďže BTB je renomovaná spoločnosť 

určená a podporu CR, ich propagácia Rače je bezplatná. 

MČ Bratislava- Rača by mala vypracovať zaujímavý produkt (projekt) na ponúkanie svojich 

aktivít. 
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K bodu 5 

Informácia zo služobnej cesty v Nórsku a návštevy potenciálneho nórskeho partnera pre 

projekt nórskych fondov na Slovensku – Mgr. L.A. Plavuchová, ústna informácia 

 

Mgr. L. A. Plavuchová prezentovala návštevu v Nórsku - Molde. Služobná cesta bola  plne 

hradená z grantov - účel získanie podpory na obnovu Koloničovej kúrie, podmienkou je aby bola 

zapísaná v zozname ohrozeného kultúrneho dedičstva, čo Koloničová kúria spĺňa. Nórsky partner  

recipročne navštívil našu MČ, návštevu zhodnotili veľmi pozitívne, taktiež pripravený program,  

poďakovanie patrí p. Vranovi (RVS). V rámci návštevy mesta Molde bola zaujímavá knižnica a 

múzeum. Knižnica je moderná a variabilná budova, v strede divadlo, spolupracuje s Divadlom 

Astroka. Ich myšlienkou je využívať priestor maximálne, prispôsobiť všetkým aktivitám rôznych 

organizácií. Knižnica „bez zamestnancov“. Prispôsobená pre všetky vekové skupiny. ZUŠ v 

centre mesta - bývalé väzenie s prístavbou. Moderný, otvorený a variabilný priestor. Koncept 

otvorených priestorov pre žiakov, pedagógov a rodičov, založený na dôvere a strážený len 

bezpečnostnými kamerami. Múzeum – regionálne, umiestnené v parku na spôsob skanzenu od 

15. stor. až po súčasnosť. Univerzálne a variabilné na rôzne podujatia pre všetkých návštevníkov, 

žiakov a pedagógov. V rámci múzea je obchod s výrobkami miestnych umelcov a kaviareň. MČ 

Rača plánuje a navrhuje spoluprácu pri zariaďovaní interiéru pre plánované využitie priestorov 

(múzeum) v Koloničovej kúrii pre rôzne vekové skupiny ale v prvom rade verejné priestory a 

okolie kúrie. Nórsky partner je garant pre získanie bodov na pridelenie grantu. Mgr. Drotován 

informoval že vypracovaný projekt obnovy Koloničovej kúrie poslúži aj pre ostatné granty ktoré 

bude MČ požadovať.     

 

Informácia a prezentácia projektu RMS o zriadenia Račianskeho múzea s galériou v 

Koloničovej kúrii – PhDr. Jana Maniková, predseda RMS 

P. Maniková informovala, že OZ RMS nie je prizývaný k rokovaniam o obnove Koloničovej 

kúrie, napriek tomu, že RMS bol stanovený ako jeden z partnerov k žiadosti o Nórske fondy a 

členovia RMS vypracovali a vedeniu MČ zaslali projekt k Zriadeniu Račianskeho múzea s 

galériou (ďalej RM) v Koloničovej kúrii. 

Snaha o zriadenie RM sa datuje od r. 1975, predskokanom bola Račianska izba na Alstrovej ul. - 

skanzen, ktorý s prerušením spravoval MO Matice slovenskej.  

V súčasnosti RMS nadväzuje na návrh dobrovoľníkov okolo p. Havloviča z r. 2012. RMS 

plánuje zriadiť moderné, interaktívne, komunitné a multifunkčné múzeum s galériou. Hlavným 

zámerom využitia Koloničovej kúrie (ďalej KK) je zriadiť múzeum so zameraním na prácu, 

kultúrny a spoločenský v život v Rači v 20. stor., aj staršom období tak, aby vykresľovalo 

dlhodobý vývoj obce, so zahrnutím vplyvu špecifických skupín obyvateľov v Rači – nemeckú, 

chorvátsku a židovskú komunitu. Úlohou je zriadiť expozíciu z exponátov získaných darom od 

obyvateľov Rače, resp. združení, ktoré ich majú v držbe, so zaradením aj exponátov z Račianskej 

izby.  

Súčasťou RM bude galéria na rôzne výstavy a spoločenské akcie, a račianske informačné 

centrum.  

Predložený návrh predpokladá využiť priestory KK tak, aby sa RM stalo živým organizmom, 

ktorý bude podnecovať záujem obyvateľov Rače a jej návštevníkov o históriu a rozvoj obce a 

regiónu, o svoje korene a o nadviazanie súčasnosti na minulosť. V budove a priľahlých 

priestoroch organizovať rôzne spoločenské a kultúrne aktivity, ktoré obohatia život v KK. 
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K bodu 6 

Návrh na zriadenie redakčnej rady pre mesačník Rača Račiansky výber – návrhy (počet 

členov, špecifikácia redakčnej rady, jej pravidiel atď.)  

Návrh na zriadenie redakčnej rady mesačníka Račiansky výber  –  PhDr. Margaréta 

Cehláriková  

Návrh zásad na zriadenie redakčnej rady Račianskeho výberu - Ing. Michal Krištofič, doc., 

CSc.  

Člen komisie Ing. R. Tiňo odporúča aby bol do redakčnej rady ako člen navrhnutý a zvolený aj 

odborník - novinár, šéfredaktor. 

Člen komisie JUDr. J. Madzin navrhuje zloženie redakčnej rady v zložení štyroch členov (2 

poslanci, 2 zamestnanci OKK) + profesionálny novinár z radu obyvateľov Rače.  

 

Stanovisko 21/10/2019 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva navrhuje 

zloženie redakčnej rady v počte 5 členov - 2 poslanci, 2 zamestnanci Odd. kultúry a komunikácie 

a jeden obyvateľ MČ Bratislava-Rača – odborník. 

Predsedníčka komisie Mgr. M. Luknárová navrhla zasielať návrhy mailom členovi komisie Ing. 

R. Pajdlhauserovi, ktorý následne návrhy vyhodnotí a zašle mená zvolených členov.   

 

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 -   
Ivan Vrana  poslanec     
Dominik Vrba  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:  15 - - 

  

K bodu 7 

Voľba členov do redakčnej rady pre mesačník Račiansky výber  
 

Členovia komisie nerokovali a neprijali žiadne stanovisko.  
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K bodu 8 

Vytvorenie spoločného stanoviska členov komisie k ostatným  dvom vydaniam mesačníka 

Račiansky výber pre verejnosť 

 

Členovia komisie nerokovali a neprijali žiadne spoločné stanovisko k ostatným dvom vydaniam 

mesačníka Račiansky výber pre verejnosť. 

 

K bodu 9 

Film Amnestie v NKD – Mgr. M. Luknárová, ústna informácia 

 

Mgr. M. Luknárová pozvala členov komisie na premietanie filmu s besedou, ktoré sa bude konať 

dňa 15.11.2019 o 18.00 h. v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Rača.  

 

K bodu 10 

Informácie z oblasti kultúra – Plán kultúrno-spoločenských podujatí na október, november 

- písomná informácia a návrh k Vianočným slávnostiam  2019 – PhDr. Margaréta 

Cehláriková, ústna informácia  

Vedúca Odd. kultúry a komunikácie PhDr. M. Cehláriková odprezentovala podujatia na október 

a november a predostrela návrh a novú koncepciu osláv „ADVENT V RAČI“ - Putovný 

adventný veniec (štyri adventné nedele – zapálenie adventnej sviece každú nedeľu na inom 

mieste v mestskej časti - Krasňany, Rendez, Rača) spolu so sprievodným programom, pričom by 

boli zapojené OZ, Kluby, Spolky, Rodinné centrá a i. pôsobiace na území mestskej časti.  

 

Členovia komisie sa vyjadrili kladne k navrhovanému novému konceptu adventu, ale trvali na 

zachovaní vianočných trhov.  

Vianočné trhy 2019, 6.-8.12.2019: 

Členovia komisie sa vyjadrili, aby sa pokračovalo v organizácii trojdňových Vianočných trhov aj 

v rámci spoluorganizátorov podujatia – RVS, OZ Račiansky muzeálny spolok, ktorí už majú 

svoje aktivity rozbehnuté. P. I. Vrana z RVS sa vyjadril že od návštevníkov podujatia majú 

požiadavku organizovať Vianočné trhy aj v ďalších víkendoch.     

 

K bodu 11 

Rôzne 

Tlač a distribúcia Račianskeho výberu  –  PhDr. Margaréta Cehláriková, ústna 

informácia 

PhDr. Margaréta Cehláriková nepodala informáciu k tlači a distribúcii Račianskeho výberu. 

  

Ing. Ľubomír Prekop pozitívne ohodnotil zriadenie aplikácie SOM Rača.  

 

JUDr. Marián Vulgan  navrhuje skrášliť priestory pred sobášnou sieňou na Miestnom úrade, 

Kubačova 21 z dôvodu konania sa sobášov. V priestoroch sa v čase konania sobášov zdržiavajú 

bezdomovci, ktorí tieto priestory znečisťujú a obťažujú návštevníkov obradu. Navrhuje 

revitalizovať a upraviť tieto priestory, vysadiť zeleň a zabezpečiť aby sa v priestoroch a v čase 

konania sobášov nezdržiavali bezdomovci.  
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K bodu 12 

Záver 

 

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

účasť. 
 

 

 

 

 

 

 

Predsedníčka komisie:  Mgr. Monika Luknárová v.r. 

Zapísala:      Dana Ölvecká v.r. 


