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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 10/2020 

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

vinohradníctva 

zo dňa 2.6.2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Miloš Máťuš, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, 

PhDr. Ján Polakovič, JUDr. Marián Vulgan, JUDr. Juraj Madzin, Robert Hammer, Ing. Róbert 

Pajdlhauser, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Dominik Vrba, Ivan Vrana 

 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján Lipiansky  

 

Prítomní neposlanci – odborníci: PhDr. Jana Maniková, Mgr. Mário Khnadl, Ing. Ľubomír 

Prekop, PhD. 

 

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Michal Krištofič, doc., CSc. 

 

Prizvaní: Mgr. M. Porvazník, Mgr. A. Bezděková, Ing. M. Gumenický, Ing. P. Semanco 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácia - Račianske komunitné centrum  

3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 

4. Prenájom športový areál ZŠ Tbiliská  

5. Tenisový kurt v areáli MŠ Cyprichova  

6. Projektová dokumentácia rekonštrukcia ZŠ Plickova 9  

7. Informácia - Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova 

8. Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

9. Informácie z oblasti školstva  

10. Informácia o zmene v zložení redakčnej rady mesačníka Račiansky výber  

11. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí marec – máj 2020 
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12. Plán kultúrno-spoločenských podujatí jún – august 2020 

13. Rôzne 

14. Záver 

 

K bodu 1 

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

program rokovania  

 

Predsedníčka komisie Mgr. M. Luknárová navrhla samostatné stretnutie k bodu 13 - Organizácia 

podujatia Račianske vinobranie 2020, podnety návrhy, diskusia - RVS, RMS a tým, sa tento bod 

vypúšťa z pôvodného programu rokovania KŠKŠaPPaV. 

Predsedníčka komisie p. Mgr. Monika Luknárová zároveň poverila poslanca Ing. Róberta 

Pajdlhausera dočasnou funkciou predsedajúceho na rokovaní od bodu 6 programu rokovania 

KŠKŠaPPaV. 

 

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 - - 
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K bodu 2 

Informácia - Račianske komunitné centrum 

Zástupca predkladateľov (OZ Račiansky spolok) p. Peter Harant odprezentoval projekt Račianske 

komunitné centrum – vytvoriť v Rači priestor na stretávanie sa Račanov pre účely komunitného 

spolunažívania a celkového zveľaďovania života v Rači v bývalej vinárni „U kmotrov“, v 

Nemeckom kultúrnom dome s nadviazaním na jej tradíciu stretávania sa Račanov pri dobrom 

víne. Cieľom projektu je vytvoriť v Rači komunitné centrum s prezentáciou produktov 

račianskych vinárov vytvorením uceleného „vinárskeho centra“ v NKD, kultúrno-spoločenskými 

podujatiami ako sú čítania, besedy, malé koncerty – prednostne autorov a účinkujúcich z Rače. 

Spôsob: organizovaním rôznych podujatí (nielen vinárskeho charakteru) v komornejšom 

priestore, ako je vedľajšia sála, či Červená lisovňa a súčasne s možnosťou vychutnania kvalitných 

vinárskych produktov, ale aj dobrej kávy, čaju či piva od menších alternatívnych producentov. 

Príprava: priestor bývalej vinárne „U kmotra“ obnoviť za pomoci členov spolku, iných 

dobrovoľníkov, darcov a podobne, a to v „retro“ štýle 60-tych rokov doplnenom o vinárske 

artefakty.  

Fungovanie: RKC by v pracovných dňoch poskytovalo „raňajkový“ servis pre obyvateľov Rače, 

ale aj „parkujúcich“, ktorí práve v tomto priestore presadajú z áut na električku, kde by sa im 

popri niekoľkých druhoch dobrej kávy, dennej tlači a drobných raňajkác  mohlo prezentovať aj 

aktuálne dianie v Rači, s akcentom na vinohradnícke akcie a samozrejme aj vinohradnícke 

produkty ako také, vo večerných hodinách by sa prevádzkovala vináreň s tým, že by sa časom 

vyprofiloval pravidelný tematický program. RKC môže byť aj alternatívou vhodného priestoru 

pre neformálne stretnutia predstaviteľov Rače s návštevníkmi pri rôznych príležitostiach ako sú 

Hody, Vinobranie, Vianočné trhy atď. Predbežné náklady na rekonštrukciu priestorov (30.000 €). 

K prezentácii sa pripojil p. Matúš Burian (OZ Račiansky spolok) a odprezentoval aktivity 

združenia – podpora lokálnych vinárov, projekt záchrany vinohradov a tradícií –Račanský 

vinohradnícky chodník a ďalšie verejnoprospešné projekty pre MČ.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Ing. Róbert Pajdlhauser - navrhol opraviť a rekonštruovať priestory aspoň v minimálnych 

nákladoch. Je to nevyužívaný majetok MČ.  

PhDr. Jana Maniková – potrebná obhliadka priestorov a zázemia bývalej vinárne, nefunkčná 

elektrina a kúrenie. Aký je zámer s budovou NKD? 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ, celková rekonštrukcia NKD sa v najbližšom období 

neplánuje z rozpočtových dôvodov. Navrhuje zjednotiť koncept v rámci predloženého projektu.  

Mgr. Monika Luknárová, v mestskej časti pôsobí množstvo združení, navrhuje využitie priestoru 

spoločne s ostatnými združeniami, musí prebehnúť verejná súťaž na obsadenie priestoru, 

drobnými nájmami sa môže zablokovať cesta k väčším projektom, podmienka je prevádzka 

v rámci celkovej rekonštrukcie NKD.   
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K bodu 3 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 

Stanovisko 29/6/2020 

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

MZ MČ Bratislava – Rača: 

a) schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2019 bez výhrad 

b) schváliť 

1. schodok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 625.195,38 Eur zistený podľa 

§10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa upravuje o 

nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 140.176,36 Eur, z toho: zo ŠR 70.812 Eur z roku 2019, 

príjem stravného v sume 67.364,36 Eur z roku 2018 a o prijaté zálohy v sume 2.000,00 Eur na 

upravený schodok 765.371,74 Eur, 

2. kladný zostatok z finančných operácií vo výške 1.060.780,71 Eur zistený podľa §10 ods. 

3 písm. 

c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa znižuje o prijaté zábezpeky v 

sume 24.480,00 Eur na upravený kladný zostatok 1.036.300,71 Eur, 

3. celkové vysporiadanie upraveného schodku z bežného a kapitálového hospodárenia 

stanoveného podľa bodu 1 z finančných operácií stanovených podľa bodu 2, 

4. prerozdelenie prebytku hospodárenia v sume 270.928,97 Eur stanoveného podľa bodu 3 

nasledovne: 

4.1. do rezervného fondu čerpané prostriedky z dôvodu havarijnej situácie v roku 2019 vo 

výške 19.727,71 Eur; 

4.2. do rezervného fondu v zmysle §15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 25.121,00 

Eur, 

4.3. do fondu rozvoje Rače v sume 226.080,26 Eur. 

 

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         
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Mgr. Khandl Mário neposlanec - odborník     
Ing. Prekop Ľubomír neposlanec – odborník     
PhDr. Maniková Jana neposlanec - odborník     
Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. neposlanec - odborník -   

HLASOVANIE SPOLU:  7 - 5 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, aké podklady chýbajú v materiáloch k záverečnému účtu? Prečo nie je 

predložený kompletný materiál? 

Ing. P. Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača, správa audítora a stanovisko kontrolórky. 

Všetky podklady budú kompletne predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

 

K bodu 4 

Prenájom športový areál ZŠ Tbiliská   

 

Športový referent Mgr. Marek Porvazník informoval členov komisie s požiadavkou manželov 

Čvirikovcov o prenájom futbalového ihriska v športovom areáli Tbiliská počas víkendov za 

účelom organizovania mládežníckych futbalových turnajov. Členovia komisie súhlasia 

s navrhovaným prenájom.  

 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Monika Luknárová, požaduje zasielať informácie písomne vopred.  

 

K bodu 5 

Tenisový kurt v areáli MŠ Cyprichova  

Športový referent Mgr. Marek Porvazník informoval členov komisie o situácii na tenisovom kurte 

v priestoroch MŠ Cyprichova. Nakoľko pôvodný majiteľ nechcel predĺžiť zmluvu a ihrisko 

odovzdal do majetku MČ, je nutné vyriešiť jeho prevádzkovanie. Športový referent navrhol riešiť 

situáciu formou menovania správcu a nadobudnúť prevádzkovanie ihriska legálnou cestou. 

S požiadavkou o doriešenie prevádzky kurtu prišla p. riaditeľka Ivona Gálová. Členovia komisie 

súhlasia s navrhovaným riešením.  

 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Monika Luknárová, požaduje zasielať informácie písomne vopred.  
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K bodu 6 

Projektová dokumentácia rekonštrukcia ZŠ Plickova 9  

Ing. arch. Miroslav Hrušovský, pantograph s.r.o odprezentoval vysúťaženú projektovú 

dokumentáciu rekonštrukcie ZŠ Plickova 9 vrátane stavebno-technického posudku. Plánovaná 

bola kompletná rekonštrukcia celej školy, momentálne časť školy zo statických dôvodov - návrh 

na odstránenie.  

Stanovisko 30/6/2020 

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

informáciu na vedomie a odporúča pokračovať v projekte rekonštrukcie ZŠ Plickova 9.  

 

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 - - 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič,  z čoho, v akej časti vznikli a v akom časovom horizonte statické problémy? 

Ing. arch. Miroslav Hrušovský, v objekte telocvične, oceľové nosníky, statik neodporučil 

využívanie telocvične v terajšom stave. 

Mgr. Michal Drotován, podmývané z ihriska, oprava by vyšla viac ako novostavba, našlo sa 

lepšie a lacnejšie riešenie, trakt bol uzatvorený ešte za chodu školy, náklady na opravu 800.000 € 

momentálne menšie náklady. 

Ing. arch. Miroslav Hrušovský, triedy sú v pôvodných pozíciách, 600 žiakov cca, 26 tried, bez 
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parkovacích miest, jednoduché a čisté línie, základné línie, musia byt dva vchody do školy, budú 

riešiť dažďové závlahy 

Ing. Róbert Pajdlhauser,  či musí byť otvorená chodba?  

Mgr. Angelika, vedúca školského úradu, zborovňa áno ale budú kabinety pre učiteľov? 

Zariadenie školského stravovania, kompostér priestor?  

JUDr. Jana Maniková,  bude učiteľke stačiť jeden pracovný stôl v spoločnom priestore?  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., učiteľ potrebuje svoje zázemie, myslelo sa na chemické 

laboratórium chemické? 

Mgr. Monika Luknárová,  ako je riešená bezbariérovosť? Vchod do školy je bezbariérový?  

Ing. arch. Miroslav Hrušovský, v škole je plánovaný výťah, 4 x zdvíhacia plošina 

PhDr. Ján Polakovič, či môžu poslanci pripomienkovať, navrhuje aby boli k nahliadnutiu a 

prípadným úpravám projektu prizvaní aj učitelia na základe skúseností, zvolať spoločné sedenie s 

učiteľmi, riaditeľmi škôl aby dali by podnetné pripomienky z praxe, riešiť odsávanie v triedach, 

príklad nevyhovujúce v ZŠ Tbiliská.  

Ing. arch. Miroslav Hrušovský, tretí projekt čiže majú skúsenosť. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, je to otvorené, spoločné priestory, oddeliť sklenenými výplňami? 

Mgr. Michal Drotován, vonkajší areál nebude riešený. 

Mgr. Angelika Bezdeková, hygienici neradi vidia rekuperáciu vzduchu. 

JUDr. Jana Maniková, aký je časový horizont dokončenia rekonštrukcie. 

Mgr. Michal Drotován, marec 2021. 

JUDr. Jana Maniková, telocvičňa?  

Mgr. Michal Drotován, návrh na prenájom, možnosť aj spoločne s dvorom, prioritou sú funkčné 

triedy,  telocvičňu by škola využívala doobeda a potom školská družina 

PhDr. Ján Polakovič, do projektu zapracovať aj rekonštrukciu telocvične. 

 

K bodu 7 

Informácia - Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova 

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

návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova na vedomie.  
 

K bodu 8 

Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach    

 

Stanovisko 31/6/2020 

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

MZ MČ Bratislava – Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača č. .../2020 z 30. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 4. júla 2017 o určení výšky príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení 
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všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 v predloženom znení s účinnosťou od 16. júla 2020. 

 

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:  11 - - 

 

 

K bodu 9 

Informácie z oblasti školstva  

Vedúca školského úradu Mgr. Angelika Bezděková informovala: 

Zápis všetkých detí na povinnú šk. dochádzku (naše ZŠ): 284 (sú v tom aj deti neračania) 

Z toho počet Račanov: 249 

Potreba 11 tried, možnosť otvoriť 9 tried, pracuje sa na realizácii zámeru otvoriť 2 triedy v 

priestoroch gymnázia Hubeného v prístavbe. 

Do MŠ prišlo 1265 prihlášok. Riaditeľky pracujú na vylúčení duplicít, ktoré mohli vzniknúť aj z 

dôvodu, že zákonní zástupcovia detí nemuseli platiť poplatky u pediatra, ktorý vpisoval do 

prihlášok, či je dieťa vhodné do kolektívu. 

MŠ Novohorská je zaevidovaná v sieti škôl a školských zariadení k 01.07.2020 a k tomu termínu 

má už pridelené IČO. DIČ môžeme vybavovať až po 01.07.2020, ako aj niektoré ďalšie kroky. 

Predpokladané spustenie prevádzky je od polovice júla. 
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K bodu 10 

Informácia o zmene v zložení redakčnej rady mesačníka Račiansky výber 

 

Mgr. Lenka A. Plavuchová informovala o zmene v zložení redakčnej rady mesačníka Račiansky 

výber. Navrhuje poveriť Danu Ölveckú zamestnankyňu miestneho úradu v pracovnej pozícii 

referent kultúry členom redakčnej rady mesačníka Račiansky výber. Členovia komisie súhlasia 

s predloženým návrhom.   

 

K bodu 11 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí marec – máj 2020 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie predložené vyhodnotenie podujatí.   

 

K bodu 12 

Plán kultúrno-spoločenských podujatí jún – august 2020 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie predložený plán podujatí. 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, prečo nebola predložená požadovaná vízia a koncepcia smerovania 

Oddelenia kultúry a komunikácie?  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, na základe dohody s predsedníčkou komisie bol posunutý 

termín predloženia koncepcie na ďalšiu komisiu. 

 

K bodu 13 

Rôzne 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ivan Vrana, vzhľadom na uvoľnenie obmedzení pozýva na Špacírku po račanských pivnicách.  

 

Dominik Vrba, hracie prvky na detských ihriskách z čoho sú rozpočtované? Prečo sa umiestnila 

na ihrisku Sklabinská lanovka? Na ihrisku opravili a sprístupnili verejnosti volejbalové ihrisko. 

Ponúkol sa ako dobrovoľný správca sociálnej budovy v areáli.  

Mgr. Lenka A. Plavuchová, hracie prvky sú rozpočtované z rozpočtu MČ a lanovka sa 

premiestnila z ihraska na Kadnárovej ul. kôli sťažnostiam obyvateľov. 

 

JUDr. Jana Maniková, navrhla aby sa obnovil pôvodný jestvujúci výbeh pre psov na Plickovej ul, 

pri ŽS Plickova. Vie zorganizovať dobrovoľníkov na vyčistenie areálu v spolupráci s MČ. 

V Červenej lisovni navrhnúť opravu a úpravu jestvujúceho stropu so zachovaním pôvodného 

charakteru miestnosti. Zo skúseností navrhuje zachovať výšku betónových stien na detskom 

ihrisku za bytovkou Mudrochova.   
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Mgr. Michal Drotován, súhlasí so sprevádzkovaním výbehu pre psy, je potrebné kontaktovať 

kompetentných zamestnancov miestneho úradu, Oddelenie životného prostredia. V rámci opravy 

stropu v lisovni kontaktovať Oddelenie správy budov.  

 

Ivan Vrana, preverí s p. P. Litomerickým (riaditeľ kultúrnych zariadení Petržalky) aký je 

najvhodnejší materiál v rámci opravy stropu v Červenej lisovni.   

 

JUDr. Marián Vulgan , kúpalisko Knižkova dolina – Starz, pozemok Hlavné mesto BA, STARZ 

zverené, navrhuje odčleniť plotom hornú časť (zatrávnenú plochu od kúpaliska) s využitím pre 

športové a oddychové multifunkčné priestory, vstup voľný zatiaľ, využitie aj pre návštevníkov 

bufetu v amfiteátri-Knižkova dolina a kultúrno-spoločenských podujatí, taktiež viac návštevníkov 

kúpaliska. ŽŠ J. A. Komenského, prečo nie je využívaná asfaltová plocha v areáli školy?  

Mgr. Lenka A. Plavuchová, v rámci kúpaliska navrhuje stretnutie so STARZOM.  

Plocha v areáli školy nie je vhodná pre využitie školského klubu detí, kôli hlučnosti. Slúži ako 

príležitostné dopravné ihrisko.   
 

  

Záver 

Stretnutie ukončil zástupca predsedníčky Ing. Róbert Pajdlhauser a poďakoval za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedníčka komisie:  Mgr. Monika Luknárová v.r. 

Zapísala:      Dana Ölvecká v.r. 


