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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

 

Oddelenie kultúry a komunikácie 

Kultúrno–spoločenské podujatia, jún, júl, august 2020 
 

V dôsledku nariadenia vlády v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s COVID -19, a pre 

posilnenie preventívnych opatrení sú všetky plánované a pravidelné kultúrno-spoločenské 

podujatia v našej mestskej časti do 30.6.2020 zrušené. 

 

Na mesiace jún, júl, august a v rámci kultúrneho leta pripravujeme a plánujeme podľa aktuálnej 

situácie podujatia na viacerých častiach mestskej časti v spolupráci s miestnymi centrami, 

spolkami združeniami a klubmi taktiež miestnymi a profesionálnymi umelcami a iniciatívami 

podporujúcimi umelcov v čase koronakrízy – Umenie pod oknami Viva Musica, Umelci na ulici 

a i. Všetky akcie budú prebiehať so zvýšeným dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienických 

odporúčaní a opatrení, taktiež je potrebné prispôsobiť sa aktuálnym rozpočtovým opatreniam.  

Pre organizáciu podujatí plánujeme využiť špecifické prírodné a architektonické prostredie 

mestskej časti a vhodné otvorené priestranstvá, parky a dvory poskytujúce dostatočné zázemie 

pre potreby organizátora a návštevníkov (Obecná záhrada, Koloničova kúria, areál Sklabinská, 

Park J. M. Hurbana, parkovisko pred NKD, priestor pred KS Impulz, amfiteáter KD a iné 

využiteľné plochy). Z dôvodu prijímania úsporných opatrení (pandémia) bola žiadateľom 

o dotácie znížená suma pridelenej dotácie, preto zmysluplne podporíme združenia a spolky ktoré 

plánujú aj napriek tomu organizovať kultúrno-spoločenské aktivity v rámci predložených 

projektov a tradičných navštevovaných podujatí a aktivít pre obyvateľov v miestach svojej 

pôsobnosti.  

 

Pripravujeme:  

Jún 

1.6. – 31.7.  

Dobrodružná cesta k pokladu v lesoch nad Krasňanmi v spolupráci s Rodinným centrom Ráčik. 

Potrebná mailová registrácia kôli obmedzenému počtu záujemcov v jeden deň a prideleniu prvej 

časti indície. MČ podporuje zakúpením pokladu (medailí).  

  

6. 6. 14.00 – 18.00 

MDD 

Rozprávková cesta s Valdom a prekvapeniami v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom 

Rača, RC Ráčik a Račianskym muzeálnym spolkom. Hasičské auto Valdo zavíta s umelcami s 

krátkym programom do Krasňan, Rače a na Rendez.  
Sprievodné aktivity: 

Rača, amfiteáter pred KS Žarnovická: Hádaj pamiatky v Rači s RMS 

Krasňany, Pekná cesta (oproti predajni Kraj): Kreatívne úlohy s RC Ráčik 

Rendez, športový areál Sklabinská: Ukážka hasenia ohňa s DHZ Rača a detský útok s DHZ 

Báhoň 

 

6.6. 14.30 

Amfiteáter pred KS Žarnovická 7 

Projekt Umelci v uliciach – iniciatíva ľudí pracujúcich v sektore kultúry ktorá vznikla v čase 

koronakrízy. Podporuje umelcov, ktorí prinášajú radosť a živé umenie svojím divákom. 
 

26.6. 
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Amfiteáter- Knižkova dolina 

Letné kino Rača  - premietanie filmov každý piatok v týždni. Je možné obmedziť 

a odkontrolovať počet návštevníkov (páska na ruku pri vstupe alebo prednostnej registrácie 

(prípadne zakúpením vstupenky) aby sa zamedzilo zhromažďovaniu návštevníkov na vstupe).  

 

Jún, Júl 

Obecná záhrada 

Letná čitáreň v spolupráci s miestnou knižnicou / posedenie pri hudbe a víne  

Čitáreň bude sprístupnená verejnosti po uvoľnení opatrení (jún, júl) a bude otvorená každý 

pracovný deň od 7:00 – 18:00 (piatok 7:00 -17:00).  Knižné tituly sa budú v skrinke meniť podľa 

záujmu (dva krát mesačne).  Návštevníci si v obecnej záhrade budú môcť prečítať aj noviny a 

pohodlne sa usadiť na tulivakoch. 

Letné kvízy  

 

Júl 

Koloničova kúria 

Letný tábor v spolupráci s Račianskym muzeálnym spolkom 

V rámci „prebudenia“ tohto priestoru v exteriéri organizovať program cielený pre všetky vekové 

skupiny  a medzigeneračné podujatia v spolupráci s OZ – čitárne, trhy, výstavy 

 

Kostol sv. Filipa a Jakuba 

Slávnostný koncert ku sviatku sv. Cyrila a Medota  

 

Júl, August 

Hudba vo viniciach v spolupráci s Račianskym vinohradníckym spolkom  

Koncertné vystúpenie dámskeho Salóneho orchestra Afrodíté. Orchester v poslednom období 

účinkoval v rámci cyklu Umenie pod oknami festivalu Viva Musica, ktorý sa realizoval počas 

karanténnych opatrení v mesiacoch apríl a máj 2020 na otvorených priestranstvách.  

Divadelné a pouličné putovné predstavenia pre deti a dospelých v spolupráci s Divadlom 

Endorfín  

Komorné koncerty vážnej a jazzovej hudby 

Promenádne koncerty dychovej hudby  

Predajné trhy, výstavy a prednášky  spojené s diskusiou a besedami  

Denný tábor s Amavetom  

 

 

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na 

Slovensku a postupného uvoľňovania opatrení budeme sledovať všetky aktuálne záväzné 

informácie o uvoľňovaní v 4. fáze a pokyny pre organizátorov a tomu prispôsobíme charakter 

plánovaných podujatí a dohľad nad dodržiavaním pravidiel.   

 

 

 

 

V Bratislave dňa 28.5.2020        

Oddelenie kultúry a komunikácie 

Dana Ölvecká  


