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1. 

Návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2019 nasledovným osobám: 

Ing. Milan Depeš  

Cyril Sekerka 

PaedDr. Anna Holováčová  

Mgr. Miroslav Dudlák, MBA 

Eva Dekanová 

Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2019 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 

v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 

2020 o 18,00 hod. 



2. Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava-Rača uţ 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 moţné ocenenie udeliť, upravuje štatút ocenenia „Račianske srdce“, ktorý bol schválený 

uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 181/21/01/20/P 

zo dňa 21.01.2020 (ďalej len „štatút“). 

Podľa čl. 3 ods. 5 štatútu doručené návrhy posudzuje výberová komisia, ktorá pozostáva  

z predsedov stálych komisií miestneho zastupiteľstva, zástupcu starostu mestskej časti, 

vedúceho oddelenia pre sociálne veci miestneho úradu mestskej časti, vedúceho oddelenia 

kultúry a komunikácie. Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 29. januára 2020. 

Členom komisie boli predloţené na posúdenie všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia 

„Račianske srdce“ za rok 2019, ktoré mali všetky povinné náleţitosti v zmysle čl. 3  

ods. 2 štatútu. 

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

5 ocenení. 

Do 31.12.2019 bolo do kancelárie prednostu MÚ MČ Bratislava-Rača doručených  

11 návrhov na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2019, ktoré podali oprávnené osoby 

v zmysle čl. 3 ods. 1 štatútu a ktoré obsahovali všetky povinné náleţitosti v zmysle čl. 3 ods. 

2 štatútu. 

V minulosti ani jednému z 11 nominovaných ešte nebolo udelené ocenenie „Račianske 

srdce“.  
Výberová komisia po posúdení jednotlivých návrhov a vzájomnej diskusii hlasovala 

jednotlivo za kaţdú doručenú nomináciu. Na základe výsledku hlasovania výberová komisia 

odporučila MZ MČ Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 

2019 nasledovným nominovaným osobám:  

Ing. Milan Depeš 

P. Milan Depeš je vzorom občana zaujímajúceho sa o dobro komunity. Od roku 2002 venoval 

mnoho času a pozornosti dianiu v mestskej časti a práci miestneho úradu a miestneho 

zastupiteľstva. Dlhodobo sa pravidelne zúčastňoval verejných stretnutí s poslancami  

a rokovaní miestneho zastupiteľstva. S poslancami, so starostami a s pracovníkmi miestneho 

úradu komunikoval aj na osobných stretnutiach. Za 17 rokov podal vyše 300 námetov, 

pripomienok a návrhov na zlepšenie práce miestneho úradu, na úspornejšie hospodárenie  

s verejnými prostriedkami a na skvalitnenie ţivota obyvateľov Rače Svojim konaním sa 

výrazne podieľal na ochrane a zveľaďovaní ţivotného prostredia v MČ Bratislava-Rača. 

Cyril Sekerka 

Ocenenie za celoţivotnú aktívnu činnosť pri práci s mládeţou v oblasti športu, dlhoročné 

organizovanie športových a kultúrnych podujatí v lokalite Východné-Rendez, za nezištnú 

celoţivotnú pomoc obyvateľom Rendezu vo všetkých oblastiach ţivota, aktívne zapájanie sa 

do spoločenského, kultúrneho a športového ţivota a zveľaďovanie ţivotného prostredia  

v Mestskej časti Bratislava-Rača, najmä v lokalite Východné-Rendez. 

PaedDr. Anna Holováčová 

Ocenenie v oblasti vzdelávania a školstva. P. Holováčová pôsobí na ZŠ Tbiliská, Takmer celý 

svoj profesijný ţivot zasvätila učiteľskej práci pre mestskú časť Bratislava-Rača, trvalými 

znakmi jej práce sú húţevnatosť, nasadenie, skvelý prístup ku ţiakom a ţivotný optimizmus. 
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Svojou vitalitou a elánom dáva príklad nielen študentom, ale aj kolegom v práci. Dominuje  

u nej ľudskosť a empatia. Je mimoriadne pracovitá a má zmysel pre spravodlivosť. Za roky 

pedagogickej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít. Je 

autorkou viacerých publikácií pre ţiakov na 1.stupni.  

Mgr. Miroslav Dudlák, MBA 

p. Dudlák patrí medzi aktívnych lídrov viacerých račianskych občianskych zdruţení  

a platforiem: Rodinné centrum Ráčik, Priatelia Rače, Krasňanský zelovoc, Stará jedáleň a ako 

dobrovoľník mnohým ďalším pomáha - Mládeţ ulice, OZ Varianty, Fusion Rača, Zelená 

hliadka a iné. Stál pri zrode viacerých občianskych projektov a iniciatív, aktívne participoval 

na ich zaloţení i ďalšom pôsobení, pri ich budovaní, rozvoji, získavaní nových členov  

a rozširovaní miestnej komunity a zintenzívňovaní komunitného ţivota obyvateľov Rače, čím 

nemalou mierou prispel k spájaniu Račanov a k rastu občianskeho povedomia  

a lokálpatriotizmu obyvateľov mestskej časti. Prípravou kvalitných projektov a ich 

dôkladným spracovaním Miroslav Dudlák získal, alebo pomohol nezištne a bez nároku na 

akúkoľvek odmenu získať pre Raču a jej obyvateľov v rámci rôznych drobných grantov  

a dotácií desaťtisíce Eur na tri desiatky projektov, ktoré zlepšujú ţivot a sluţby obyvateľom 

mestskej časti a komunitám.  

Eva Dekanová 

Ocenenie v oblasti kultúry. P. Dekanová uţ vyše 20 rokov vedie klub paličkovanej čipky 

Rača, v Kultúrnom stredisku na Ţarnovickej ul. Pod jej dlhoročným vedením členky klubu 

reprezentujú Mestskú časť Bratislava-Rača svojimi čipkárskymi prácami na rôznych 

výstavách na Slovensku i v zahraničí. P. Dekanová zabezpečuje celú činnosť a fungovanie 

klubu – organizuje výstavy členiek klubu pri rôznych príleţitostiach: Račianske vinobranie, 

Račianske hody, Dni majstrov ÚĽUV-u na Primaciálnom námestí, vianočné a veľkonočné 

výstavy a iné. V Mestskej kniţnici na Laurinskej ulici sa od roku 2002 klub podieľa  

na pravidelnej výzdobe výkladu prácami členiek klubu.  


