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Vízia (koncepcia) rozvoja kultúry - MČ Bratislava-Rača  

 Mestská časť Bratislava-Rača  spomedzi ostatných mestských častí v Bratislave vyniká 

mnohými špecifikami. Prvým je jej malebné umiestnenie pod Malými Karpatami a z časti 

obkolesenie vinicami. Rača je takisto 2. mestskou časťou v Bratislave, pokiaľ ide o zastúpenie 

cudzincami. História Rače je bohatá na chorvátsku, srbskú, českú a nemeckú národnosť. 

Jedinečnosťou Rače je jej žulové podlažie pod vinicami, ktoré dodáva slávnej račianskej 

frankovke lahodnú chuť, ktorú ocenila už Mária Terézia.  

 Rača vyniká tradíciami a hrdosťou jej občanov na ne i na svoje územie. V máloktorej 

mestskej časti panuje taký kultúrny lokálpatriotizmus, ako i komunitný život,  ako práve 

v Rači. S tým súvisí aj veľké množstvo občianskych združení pôsobiacich na území Rače, 

počnúc Račianskym muzeálnym spolkom, ochotníckym divadlom Endorfín, až po 

Patchworkársky cech, či Maticu slovenskú, Čipkárky Rača, Račiansky vinohradnícky spolok.   

 Tieto špecifiká vedú k veľmi bohatému kultúrno-spoločenskému životu, pričom 

mnohé kultúrne podujatia organizuje Mestská časť Bratislava-Rača-Oddelenie kultúry 

a komunikácie, v niektorých prípadoch v spolupráci s račianskymi občianskymi združeniami 

alebo externými subjektami.  

  Pri plánovaní kultúrnych aktivít na rok 2020, vychádzam z inklinácie Račanov 

k zachovaniu tradícií, a teda aj podujatí, ktoré sú obľúbené a na ktoré sú zvyknutí a našou 

ambíciou je „zveľadiť“ kultúrny program v Rači niektorými pridanými podujatiami. 

Samozrejme, niektoré aktivity, ktoré v Rači prebiehajú duplicitne, budeme organizovať 

v spolupráci s inými subjektami, ako napr. OZ pôsobiacimi na území Rače (napr. susedská 

burza v spolupráci s OZ Ráčik).  

 Pravidelné podujatia organizované Oddelením kultúry a komunikácie sú: 

Nedeľné tanečné zábavy, detské predstavenia, divadelné pondelky, cestovateľské 

besedy. V prírodnom amfiteátri- Knižkova dolina organizujeme MDD, Otvorenie a záver KL, 

Letné kino Rača, novinkou je koncert skupiny Apocalyptica. Oddelenie kultúry organizuje 

samozrejme aj príležitostné a sviatočné kultúrno-spoločenské podujatia – Deň žien, Deň 

matiek, Mesiac úcty k starším, Babská zábava – Pochovanie basy, Karnevaly, Hľadanie 

veľkonočných vajíčok, Stavanie mája a i...  v NKD a ostatných KS na území MČ. 
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V predvianočnom období benefičný koncert v Katedrále Sv. Šebastiána a Vianočné trhy na 

parkovisku pred NKD. V spolupráci s MOS Jablkové hodovanie.  

 „Ťahúňmi“ kultúrno-spoločenského života sú už dlhoročne organizované Račianske 

hody a Račianske Vinobranie, pri ktorých sa chceme sústrediť predovšetkým na kvalitu 

a zvyšovanie úrovne, ako i na odstránenie logistických nedostatkov, ktoré sme zaznamenali 

minulé roky, aj prostredníctvom spätnej väzby od občanov a Bratislava Tourist Board. Minulý 

rok naša MČ zaviedla používanie zálohovateľných plastových pohárov, čím znížila množstvo 

plastového odpadu a množstvo návštevníkov si poháre zakúpilo aj ako suvenír, čím sa do 

rozpočtu MČ vrátila časť vynaložených finančných prostriedkov.  

 

Pridané aktivity Oddelenia kultúry a komunikácie na rok 2020 

Okrem stabilných podujatí, chce Oddelenie kultúry a komunikácie reflektovať na  

významné výročie v roku 2020, a to 100. výročie otvorenia SND a 190. výročie prvého 

ochotníckeho predstavenia na Slovensku 0-tým ročníkom festivalu ochotníckeho divadla 

Račiansky divadelný strapec. Račianske ochotnícke divadlo malo veľký vplyv na formovanie 

kultúry v Rači pričom prvá zmienka o divadelných ochotníkoch pochádza už z roku 1890. 

V Rači pôsobilo viacero ochotníckych skupín, divadelné predstavenia sa konali v sálach alebo 

na nádvoriach vtedajších hostincov. Hrávali sa hry s náboženskou tematikou a hry F. 

Urbánka. Račianski ochotníci nacvičovali aj náročnejšie divadelné predstavenia a operety 

rôznych populárnych autorov, autor Gejza Dusík osobne ocenil výkon viac ako 50 členného 

súboru na premiére prepracovanej verzie operety Modrá ruža. Divadelné predstavenia sa 

nacvičovali až do roku 1971. V súčasnosti sme oslovili s podporou festivalu ešte žijúcich 

ochotníkov ktorí odohrali posledné divadelné predstavenia v našej mestskej časti.   

 Na tradíciu račianskeho ochotníckeho divadla sa snaží naviazať Divadlo Endorfín, 

ktoré bude spoluorganizátorom Račianskeho divadelného strapca. Záštitu nad festivalom 

prevezme predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, pričom BSK bude 

takisto spoluorganizátorom festivalu. V súčasnosti prebiehajú rokovania s Bratislavským 

kultúrnym a informačným strediskom (BKIS), ktoré predbežne prisľúbilo spolu-partnerstvo 

a zaradenie do celobratislavského kultúrneho leta. Rokujeme aj s Bratislava Tourist Board 
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ohľadom podpory festivalu a inými subjektami. Račiansky divadelný strapec sa bude konať 

v rámci otvorenia Račianskeho kultúrneho leta 26.-28.6.2020.  

  Oddelenie kultúry a komunikácie do svojho programu zaradilo aj pravidelné 

prednášky o zdravej výžive, budúci mesiac sa bude už 3. zo série prednášok.  

 

Do Nemeckého kultúrneho domu do amfiteátra by sme chceli priviesť profesionálne 

divadelné súbory, napr. Astorka, Ludus, BBD, rokujeme s Bratislavským samosprávnym 

krajom, ktorý je zriaďovateľom spomínaných divadiel.  

 

Ďalším hodnotným podujatím, ktoré plánujeme zorganizovať je premietanie 

festivalového filmu o Andrejovi Bánovi, ktorý predbežne prisľúbil účasť na besede 

v Nemeckom kultúrnom dome. Premostením na toto premietanie a besedu s p. Bánom bude 

aj rozhovor v Račianskom výbere.  

 

MČ plánuje rekonštruovať priestory Koloničovej kúrie a v rámci „prebudenia“ tohto 

priestoru v exteriéri organizovať program cielený pre všetky vekové skupiny  a 

medzigeneračné podujatia v spolupráci s OZ – čitárne, trhy, výstavy.  

 

V dohľadnej dobe bude OKaK pripravovať Memorandum o spolupráci s bratislavským 

konzervatóriom, ktorého podstatou by bolo poskytnutie priestorov v NKD pre ich skúšky, 

samozrejme, ak budú priestory v NKD voľné, čo by Konzervatórium kompenzovalo 

bezplatnými vystúpeniami svojich rôznych súborov (balet, činohra, opera,...) v Rači, na ktoré 

by MČ mohla vyberať vstupné, alebo predstaveniami v dopoludňajších hodinách pre školy. 

V apríli tohto roku sa predstavia operou Figarova svadba – v dopoludňajších hodinách pre ZŠ 

a SŠ v pôsobnosti MČ Rača a večer pre verejnosť.  

 

V premostení na komunikáciu chceme venovať pozornosť OZ a spolkom fungujúcim 

na území Rače, prostredníctvom mesačníka RV, nášho webu a  sociálnych sietí.  
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Prebehli prvé stretnutia s Bratislava Tourist Board  ohľadom podpory Vinobrania, 

železnice na Rendezi a zviditeľnenia tradície račianskeho vinohradníctva. Na sociálnych 

sieťach BTB je už zverejnené promo k Železničnému múzeu.  

OKaK takisto plánuje realizovať na dvojmesačnej báze autorské „čítačky“ vo 

svojej  knižnici na Žarnovickej ulici a od júna do septembra v Obecnej záhrade budú 

k dispozícii zaujímavé mesačníky.  

Z horeuvedeného vyplýva, že OKaK intenzívne pracuje na benefitujúcich 

partnerstvách medzi Račou a externými subjektami, ako napríklad BSK, BKIS, BTB.  

 

 


