
1 
 

Mestská časť Bratislava-Rača 
 

Zápisnica č. 8/2020 

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

vinohradníctva 

zo dňa 21.1.2020 
 

 

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, Ing. Ján Lipiansky 
 

Ospravedlnení poslanci: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Dominik Vrba 

 

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

Mário Khandl, Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 

 

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

Kubincová, Ing. Michal Gumenický, Ema Ondrušková 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej knižnice na Hubeného ul. č. 21 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  – Slovenský skauting“ - Ing. Eva Kubincová 

3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č.  ......./2020, o určení 

školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

– Mgr. Angelika Bezděková  

4. Informácie z oblasti športu – Mgr. Marek Porvazník, ústna a písomná informácia  

5. Memorandum so SOŠ mediálnych štúdií – PhDr. M. Cehláriková, ústna informácia 

6. Nový Račiansky výber vrátane dohôd so Slovenskou grafiou a novým distribútorom –PhDr. 

M. Cehláriková, Ing. Ľubomír Prekop, PhD - ústna informácia   

7. Festival „Račiansky divadelný strapec“ – PhDr. M. Cehláriková, ústna informácia 

8. Web, úpravy a doména racianskyvyber.sk  – Ema Ondrušková, ústna informácia 

9. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na február 2020 – písomná informácia 

10. Návrh na vybudovanie klziska v areáli ZŠ Tbiliská na ploche hokejbalového ihriska 

počínajúc zimnou sezónou 2020/2021 – Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec  

11. Rôzne 

12. Záver 
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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:  12 - - 

 

 

K bodu 2 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej knižnice na Hubeného ul. č. 21 

ako prípad hodný osobitného zreteľa – Slovenský skauting  

 

Stanovisko 26/1/2020 

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

MZ MČ Bratislava – Rača schváliť prenájom nebytových priestorov v budove bývalej knižnice 

súp. č. 9635, Hubeného ul. č. 21, Bratislava-Rača, umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 

17331/23 pre žiadateľa: Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor, Sadmelijská 1, 831 06 

Bratislava, IČO: 31793240 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu zriadenia klubovní a skladu materiálu pre potreby 

dobrovoľníckej činnosti skautingu na území Rače ako výchovného hnutia pre mládež za účelom 

rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt za nasledovných podmienok:  

Vedenie mestskej časti poverí zamestnancov miestneho úradu týmito úlohami -  

a) zdokumentovať skutkový stav nehnuteľnosti, vypracovať a doplniť znalecký posudok, 

vypracovať projekt a investičný zámer, 

b) odstrániť skládku nebezpečného odpadu (azbestu) na priľahlom pozemku.    
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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:  14 - - 

 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol opraviť priestory vo vlastnej 

réžii MČ. Je to majetok MČ. Nie sú urobené revízie, priestory sú v zlom stave bez možnosti 

užívania. Či je vôbec možné priestory prenajať, či je vypracovaný investičný zámer? Udržať 

rámec aj ako bolo v predošlých prípadoch, odstrániť nebezpečný odpad na priľahlom pozemku. 

Zdokumentovať skutkový stav nehnuteľnosti, nechať vypracovať znalecký posudok na cenu 

nehnuteľnosti v stave  v akom sa nachádza, vypracovať renomovaný odhad nákladov na 

uvedenie nehnuteľnosti do užívania vhodného stavu. Požiadať záujemcu o prenájom,  o 

potvrdenie záujmu po predložení nákladov na opravy, požadovať od záujemcu preukázať 

finančnú a odbornú schopnosť rekonštruovať nehnuteľnosť. Inak rekonštrukciu viesť vo vlastnej 

réžii a následné prenajať. Zvážiť odpredaj budovy v stave v akom sa nachádza. Vypratať budovu 

vo vlastnej réžii, zdokumentovať skládku nebezpečného odpadu na susednom pozemku, vyzvať 

vlastníka na odstránenie skládky, urobiť úkony v zmysle zákona o odpadoch na zaistenie a 

likvidáciu takejto skládky.  

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., neposlanec-odborník, nie sú známe náklady na opravy 

a rekonštrukciu priestorov, ale už je určená výška prenájmu pre prenajímateľa.  

Mgr. Mário Khandl, neposlanec-odborník, treba priestory využívať, možného nájomcu zmluvne 

zaviazať aby priestory zrekonštruoval (prípad Karate Klub Seiwa Bratislava), musí byť presne 

zadefinovaná investícia. 

Ing. Eva Kubincová, referent správy majetku, informovala že pozemok na ktorom sa nachádza 

nebezpečný odpad nie je vo vlastníctve MČ Rača. 
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Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MZ MČ Bratislava-Rača, informovala že ide o 

96. malokarpatský zbor, slovenský skauting ktorý pôsobí a má členov na Spojenej škole de La 

Salle a ZŠ J. Ámosa Kom. na Hubeného ul., v počte cca 70 členov.    

 

K bodu 3 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č.  ......./2020, o 

určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Rača  

 

Stanovisko 27/1/2020 

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

MZ MČ Bratislava – Rača schváliť návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. ......./2020, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti 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     
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:  12 1 1 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Mgr. Angelika Bezděková, vedúca oddelenia školstvo, VZN rieši súčasnú situáciu, nadobudne 

platnosť od 1. marca 2020.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, z čoho vyplýva, z akého zákona že 

musíme navyšovať počet tried? 

Mgr. Angelika Bezděková, vedúca oddelenia školstvo, deti musia navštevovať ZŠ a deti musíme 

umiesniť v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky podľa školských obvodov. 
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Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, či nám hrozí súd ak dieťa neumiestnime 

do ZŠ, sankcie súdom? Aký paragraf hrozí? 

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., neposlanec-odborník, pokiaľ sa nedodržia termíny, či je SOŠ 

Na pántoch okamžite schopná poskytnúť priestor? 

 

K bodu 4 

Informácie z oblasti športu  

 

Referent športu Mgr. Marek Porvazník informoval o športových podujatiach a poďakoval 

poslancom ktorí sa zúčastňujú a osobne pomáhajú pri organizácii podujatí:   

 

1) Informácia o uskutočnených športových podujatiach – 

5.12. 2019 – Stolnotenisový turnaj o Pohár starostu – súčasť medziškolskej stolnotenisovej ligy v 

spolupráci s ST Relax. Akcia prebiehala v stolnotenisovej hale SSTZ a bola úspešná. 

18.12.2019 – florbalový turnaj Rača Cup pre základné školy. Prebiehal v telocvični La Salle. 

Akcia dopadla dobre. 

21.12.2019 – Beh ulicami Rendezu – bežecké podujatie pre všetky vekove kategórie a dopadlo 

dobre. 

12.01.2020 – Memoriál Imrich Béreša - futbalový turnaj. Podieľali sme sa finančne pri nákupe 

cien. 

2) Informácia o plánovaných športových podujatiach – 

02.02.2020 sa uskutoční Račiansky kros- bežecké preteky v spolupráci s PERUn, o.z. 

 

Je vypracovaný a odovzdaný projekt na BSK v rámci BRDS pod názvom „Rozhýbme Raču“ vo 

výške 2.900,00 € na materiálne vybavenie. 

Termín podania projektov na dotácie do 29.02. 2020 

Požiadal o možnosť prenájmu Športového areálu ZŠ Tbiliská pre komerčných žiadateľov, 

v časoch a termínoch keď nebude záujem z MČ.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, v akých sumách sa bude poskytovať 

komerčným firmám prenájom? 

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, aby bol prenájom umožnený hlavne 

obyvateľom a klubom pôsobiacim na území MČ.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, predostrel požiadavku Milana Adámka 

(OZ Klubu priateľov futbalu Kengura) o trvalé umiestnenie dvoch futbalových bránok 

v športovom areáli ZŠ Tbiliská.  

Mgr. Marek Porvazník, referent športu, požiadavku zamietol, nakoľko nechce niesť 

zodpovednosť za prípadný úraz a odložené bránky.  

Mgr. Monika Luknárová,  poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, upozornila na to, aby zisk z 

prenájmu umelého ihriska nebol na úkor využívania športoviska domácou verejnosťou. Ako 

príklad uviedla súčasný stav využívania klziska vo Vajnoroch, kde ho momentálne verejnosť 

môže využívať minimálne. 
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K bodu 5 

Memorandum so SOŠ mediálnych štúdií 

 

Vedúca Oddelenia kultúry a komunikácie PhDr. Margaréta Cehláriková informovala, že MČ 

Bratislava-Rača pripravuje Memorandum o spolupráci so SOŠ mediálnych štúdií. Na základe 

tohto memoranda budú študenti školy  v rámci praxe prispievať video-nakrútkami zo 

zaujímavých udalostí v Rači, ako i napr. bezodplatne nakrúcať zastupiteľstva MČ.  

 

K bodu 6 

Nový Račiansky výber vrátane dohôd so Slovenskou grafiou a novým distribútorom  

 

Vedúca Oddelenia kultúry a komunikácie PhDr. Margaréta Cehláriková informovala, že na 

základe rozhodnutia Redakčnej rady bude Račiansky výber vychádzať od februára opäť na 16 

stranách a na papieri 65g LWC. Zmenou distribučnej spoločnosti na Red Post a dodatkom k 

zmluve s Grafiou tak príde k medziročnej úspore vyše 15000 eur. 

 

Ing. Ľubomír Prekop, PhD., neposlanec-odborník, vzniknú nové rubriky kde sa budú prezentovať 

OZ a spolky pôsobiace v našej MČ. 

 

K bodu 7 

Festival „Račiansky divadelný strapec“  

 

Oddelenie kultúry a komunikácie začalo s prípravou festivalu ochotníckeho divadla, ktorý bude 

súčasťou otvorenia Račianskeho kultúrneho leta 26.-28. 6. 2020. Záštitu nad podujatím prisľúbil 

prevziať predseda BSK. Spolupartnermi podujatia budú BSK, Divadlo Endorfín, pracujeme na 

potvrdení partnerstva s BKIS a BTB.   

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

PhDr. Jana Maniková, neposlanec-odborník, uviedla, že v rámci organizácie tanečnej súťaže 

H&T Cup by sa akcia mohla spojiť a prezentovať spolu s Otvorením Kultúrneho leta MČ Rača 

v amfiteátri- Knižkova dolina.  

 

K bodu 8 

Web, úpravy a doména racianskyvyber.sk   

 

Referent komunikácie Ema Ondrušková informovala, že vznikne doména racianskyvyber.sk, kde 

redakcia RV bude spravovať web stránku, na ktorej budú články. Pôjde o online verziu 

Račianskeho výberu, ktorá bude dynamická, agilná, moderná, bude na nej viac kvalitnejších 

článkov. Tento krok redakcia podniká ako podporný krok ku postupnému prechodu na adresnú 

distribúciu tlačenej verzie RV.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požaduje adresný výber odberateľov RV.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, či doména racianskyvyber.sk bude patriť pod 

redakčnú radu?  
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K bodu 9 

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na február 2020 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., neposlanec-odborník, požadoval predkladať plán podujatí aj na 

ten mesiac dopredu, v ktorom sa bude konať nasledujúca komisia.   

PhDr. Margaréta Cehláriková, vedúca Oddelenia kultúry a komunikácie informovala že plánuje 

novú vizuálnu identitu Rače.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, aby sa nepotlačovala identita Rače (erb). 

 

K bodu 10 

Návrh na vybudovanie klziska v areáli ZŠ Tbiliská na ploche hokejbalového ihriska 

počínajúc zimnou sezónou 2020/2021  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, odprezentoval návrh na zriadenie 

a prevádzkovanie ľadovej plochy v areáli ZŠ Tbiliská na ploche hokejbalového ihriska počínajúc 

zimnou sezónou 2020/2021. V lete by plocha slúžila pre potreby hokejbalu a v zime, v určitých 

mesiacoch ako ľadová plocha.  

 

Prítomní členovia komisie predložený návrh prediskutovali a vyjadrili sa nasledovne:  

 

Stanovisko 28/1/2020 

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

MZ MČ Bratislava – Rača zriadiť a prevádzkovať ľadovú plochu v areáli ZŠ Tbiliská na ploche 

hokejbalového ihriska počínajúc zimnou sezónou 2020/2021, súhlasí so zámerom zriadiť 

a prevádzkovať ľadovú plochu, ale navrhuje preskúmať iné možnosti a lokality v rámci MČ.    

 

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     
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Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník     

HLASOVANIE SPOLU:  13 - - 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, na ploche hokejbalového ihriska určite 

nie, zo skúseností z Vajnôr - drahá prevádzka, drahá investícia, z ekonomickej stránky odložiť 

projekt. 

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, neriešiť na úkor plochy hokejbalového ihriska. 

Ing. Ján Lipiansky, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, myšlienka je výborná, ak sa máme do 

toho pustiť, treba sa pripraviť na vysoké náklady, z dôvodu kvality ľadovej plochy, odporúča 

v rámci investícií radšej zveľadiť jestvujúcu plochu hokejbalového ihriska.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MZ MČ Bratislava-Rača, podporuje vznik 

ľadovej plochy, navrhuje preskúmať možnosti a uviesť konkrétne náklady na vybudovanie.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, odporúča preskúmať finančné a iné priestorové 

možnosti, neodporúča schváliť návrh.  

 

K bodu 11 

Rôzne  

 

Členka komisie PhDr. Jana Maniková predložila príspevok do KŠKŠaPPaV: 

1) Informovala o pripravovaných aktivitách RMS (Račiansky muzeálny spolok) v r. 2020 v MČ 

Rača: 

-       počas Račianskych hodov - výstava „Ako sa hrali naši starí rodičia“, miesto - v Červená 

lisovňa NKD, 3 dni pre verejnosť a nasledujúci týždeň pre deti MŠ a ZŠ.  

-       v čase letných prázdnin dva 5-dňové denné tábory pre račianske deti, so zameraním na 

spoznávanie Rače; miesto - priestory Koloničovej kúrie, dvor a záhrada; 

-       v spolupráci s p. Vojtechom Polakovičom (maliar žijúci v Rači) spomienkové a diskusné 

stretnutia s názvom „Stretnutia pri obrazoch“; miesto - Koloničova kúria (Námestie A. Hlinku 

č.3) 

-       v čase 3. adventného víkendu na nádvorí a v záhrade Koloničovej kúrie „Pozastavenie pred 

Vianocami“ – komunitné stretnutia obyvateľov s vytvorením vianočnej atmosféry. 

2) Predložila podnet pre využitie priestoru bývalej vinárne U kmotrov v NKD, ktorá sa s malými 

úpravami môže mimo vykurovacieho obdobia /nie je tu zavedené kúrenie/ využívať na rôzne 

komunitné spoločenské, kultúrne a rodinné stretnutia. 

3) Predložila písomnú požiadavku na vybudovanie oplotených výbehov pre psy a zmapovala 

niekoľko alternatív a možných priestorov (pozemkov) v rámci MČ na riešenie. Súčasne 

odporučila zverejniť výzvu obyvateľom Rače, aby zasielali návrhy, na ktorých priestoroch 

(pozemkoch) by bolo podľa nich vhodné vybudovať oplotený výbeh pre psy. Keď pozemky 

nepatria do vlastníctva MČ Rača, treba vstúpiť do rokovania s majiteľmi pozemkov a dohodnúť 

podmienky. 

Predsedníčka KŠKŠaPPaV Monika Luknárová požiadala Ing. R. Pajdlhausera, aby návrh 

predložil na najbližšej Komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy. 

4) Požiadala prepracovať elektronické žiadosti o poskytnutie dotácie na web stránke Rače - po 

technickej stránke.  
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Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala členov 

komisie aby zaslali svoje návrhy na úpravu VZN.  

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., neposlanec-odborník, aké sa plánuje budúce využitie 

Nemeckého kultúrneho domu?  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, pozval všetkých členov komisie na Súťaž v reze 

viniča, dňa 1.2.2020.  
 

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. 


