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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 11/2020 

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

vinohradníctva 

zo dňa 8.9.2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, PhDr. Ján 

Polakovič, JUDr. Juraj Madzin, Robert Hammer, Ing. Róbert Pajdlhauser, doc. Ing. Radko Tiňo, 

PhD., Dominik Vrba, Ivan Vrana, Ing. Ján Lipiansky 

 

Ospravedlnení poslanci: Miloš Máťuš, JUDr. Marián Vulgan 

 

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

Krištofič, doc., CSc. 

 

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 

 

Prizvaní: Mgr. Michal Drtotován, Mgr. A. Bezděková, Mgr. Karol Janík 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii na nám. A. Hlinku č. 3, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Račiansky muzeálny spolok. 

3. Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 

v k.ú. Rača. 

4. Informácia z oblasti športu. 

5. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská, ktorú 

zriadila Mestská časť Bratislava – Rača. 

6. Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa delegovaných do Rady školy pri MŠ Cyprichova 

74 a MŠ Plickova 16  z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy. 

7. Vyhodnotenie Račianskeho kultúrneho a športového leta 2020 - písomná informácia. 

8. Organizácia podujatia Slávnosti račianskeho burčiaku a vína, 11.9.-13.9.2020  – ústna 

informácia, Dana Ölvecká – referent kultúry. 
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9. Rôzne 

10. Záver 

 

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     

PhDr. 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 Koloničovej kúrii na nám. A. Hlinku č. 3, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov – Račiansky muzeálny spolok.  

Stanovisko 32/9/2020 

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

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových priestorov č. m. 112, 113 a 114 

o celkovej výmere 40 m
2
 nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy Koloničovej kúrie na Nám. A. 

Hlinku 3 v Bratislave–Rači, pre Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava - 

Rača, IČO: 52015955 ako prípad  hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu sprístupňovania 

zbierok Račianskeho múzea s galériou. 

Súčasťou nájmu je možnosť využívania zasadačky na 1. poschodí na organizovanie 

príležitostných aktivít Račianskeho muzeálneho spolku, ale bez stálej expozície. 

 

Hlasovanie: 

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda    

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     

PhDr. 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:  9 - 2 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

- Mgr. Monika Luknárová: Ako poslankyňa apeluje na opravu majetku MČ - strechy 

v priestore nad zasadačkou. Z dôvodu zatekajúcej dažďovej vody je poškodený strop 

v zasadačke. Má za to, že MČ je povinná starať sa o svoj majetok a vykonaním aspoň 

provizórnych opatrení má zabezpečiť, aby sa závady na majetku nezväčšovali.  

- Ing. Róbert Pajdlhauser: Má RMS záujem o priestor aj v prípade tohto poškodenia? 

- PhDr. Jana Maniková:   Áno, priestory plánuje RMS využívať ako súčasť nájmu. 

- Ivan Vrana: Zasadačka by mala ostať v správe MČ aby ju mohli využívať všetky subjekty 

ktoré o prenájom požiadajú, napríklad aj Račiansky vinársky spolok pre svoje stretnutia. 

- Mgr. Monika Luknárová: Navrhla, aby zasadačka pre stálu expozitúru na stenách pre 

RMS s tým, že hoci by bola zasadačka v prenájme RMS, bola by poskytovaná ďalším 

subjektom, vrátane OZ p. Ivana Vranu. RMS by spravoval miestnosť v zastúpení MČ, čím 

by odbremenil správcu MČ.  
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Mgr. Luknárová ďalej uviedla, že OZ RMS vzniklo za účelom zachovania kultúrneho 

dedičstva Rače,  RMS nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť a jeho členovia vykonávajú 

dobrovoľnícku činnosť v prospech MČ Rača. Snahou členov RMS je v spolupráci s MČ  

zabezpečiť plnenie článkov Deklarácie Slovenskej Národnej rady Slovenskej republiky 

o ochrane kultúrneho dedičstva.  

- Ing. Michal Krištofič doc., CSc.:  Z jeho pohľadu je zasadačka v kúrii pre RVS 

nedostačujúca. 

- PhDr. Ján Polakovič: ,,Máme dve múzeá, Račianska izba by sa mala presunúť do Kúrie, 

kúria by mala byť pre všetky spolky“. 

- Mgr. Monika Luknárová, reakcia na p. Polakoviča: ,,Momentálne nie je možné zlúčiť dve 

expozície, ktoré spravujú dva rozličné subjekty, ale verí, že ak MČ nastaví pravidlá, 

minimálne obe expozície sa stretnú pod jednou strechou.“ 

- PhDr. Jana Maniková, objasnila zámer využitia zasadačky kúrie: ,, Expozícia by bola len 

na stenách, taktiež prístup by mala kultúra (oddelenie kultúry pri MČ) ako zázemie počas 

podujatí, využívali by ju pre schôdze, budú to mať udržiavané, nie len pre múzeum. 

- Mgr. Michal Drotován: Upozornil, že uzatvárajúce sa zmluvy sú platné len do doby 

rekonštrukcie kúrie. Je za spoločné využívanie priestorov. 

- JUDr. Juraj Madzin, položil otázku: ,, Kto by mal zodpovednosť za chod budovy, z 

bezpečnostného hľadiska?“ 

( jednoznačná odpoveď nezaznela) 

- Mgr. Monika Luknárová apelovala na prítomných poslancov a starostu, aby sa jasne 

vyjadrili, či majú záujem o múzeum. 

- Mgr. Michal Drotován, súhlasí aby bolo múzeum, odkázal na  Spoločné programové 

vyhlásenie 2019-2020 (starosta a poslanci MZ),  

- Mgr. Mário Khandl: ,,Bude budova v správe MČ? Aký je zámer?“  

- Mgr. Michal Drotován: ,,Zháňajú sa peniaze na rekonštrukciu, MČ potrebuje uznesenie 

zastupiteľstva, materiál do zastupiteľstva,  hľadáme dočasné využitie, kultúra, vinári, 

RMS, budova by mala zatiaľ byť v správe MČ. 

- Ing. Róbert Pajdlhauser sa vyjadril, že je potrebné memorandum o spolupráci, musia sa 

vložiť peniaze, niekto to musí viesť a spravovať. 

- Mgr. Monika Luknárová uviedla, že podklady pre vznik memoranda poslala p. Maniková 

starostovi už dávnejšie.  

- PhDr. Jana Maniková uviedla, že na základe dnešnej diskusie, ako predsedníčka RMS  – 

odstupuje od žiadosti o zaradenie zasadačky do predmetu nájmu. 

- Mgr. Monika Luknárová uviedla, že nebude hlasovať o tomto bode z dôvodu, že je 

poslankyňou a zároveň členkou RMS 

 

K bodu 3 

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 

475/2 v k.ú. Rača. 
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Stanovisko 33/9/2020  
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva neodporúča  

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj alebo výmenu časti pozemku registra C KN parc. č. 

475/2 o výmere 155 m2, zapísaného na LV č. 5761 v k.ú. Rača. 

 

Hlasovanie: 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     

PhDr. 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 - - 

 

 

K bodu 4 

Informácia z oblasti športu 

 

JUDr. Juraj Madzin na základe predloženého materiálu od referenta športu Mgr. Mareka 

Porvazníka informoval o uskutočnených športových akciách v mesiacoch júl, august.  

 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili: 

Dominik Vrba, v mene poslaneckého klubu Spoločný cieľ poďakoval MČ za podporu podujatia 

Deň pohybu v Športovom areáli Sklabinská ul. a informoval, že organizovať podujatie plánujú aj 

v budúcom roku. 

PhDr. Jana Maniková sa dotazovala na možnosť zabrania chodníka povedľa bikrosovej dráhy na 

ulici Hečkova, pre dočasné potreby parkovania áut v rámci plánovaných pretekov.  

Mgr. Mário Khnadl, upozornil na hluk pri hraní basketbalu na ihrisku na Karpatskom námestí, 
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hluk spôsobujú údery do baskebalových košov.   

Mgr. Michal Drotován odporučil skontrolovať  platnosť zmluvy, ak zmluva už vypršala, nevidí 

problém v zmene niektorých prvkov na ihrisku, ktoré sa neosvedčili. 

Ing. Krištofič Michal, doc., CSc. Sa dopytoval, kto má v správe križovatku v blízkosti bufetu 

Optimista. Upozornil na to, že križovatka je nebezpečná a neprehľadná z hľadiska cyklistov 

aj áut.   

 

K bodu 5 

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská, ktorú 

zriadila Mestská časť Bratislava–Rača. 

 

Uznesenie 6/9/202 

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

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri 

Materskej škole, Novohorská 1, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – 

Rača v tomto zložení: 

 

1. Ing. Róbert Pajdlhauser 

2. JUDr. Juraj Madzin  

3. PhDr. Ján Polakovič 

 

 

Hlasovanie:  

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     

PhDr. 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:  12 - - 

 

 

K bodu 6 

Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa delegovaných do Rady školy pri MŠ 

Cyprichova 74 a MŠ Plickova 16  z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy. 

 

Stanovisko 34/9/2020 

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

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

 

a) odvolanie Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, členky Rady školy pri MŠ Cyprichova 74, 

delegovanej zriaďovateľom k dátumu 21.11.2020 z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady 

školy. 

 

b) odvolanie PhDr. Jana Polakoviča, člena Rady školy pri MŠ Plickova 16,  delegovaného 

zriaďovateľom k dátumu 15.12.2020 z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy. 

 

Hlasovanie: 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda     

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec     

PhDr. 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 - - 
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K bodu 7 

Vyhodnotenie Račianskeho kultúrneho a športového leta 2020 - písomná informácia. 

 

Referentka kultúry Dana Ölvecká zhodnotila nový koncept Račianskeho kultúrneho a športového 

leta vzhľadom na vysokú účasť návštevníkov a pozitívne reakcie návštevníkov priaznivo. Aj v 

rámci nepriaznivej epidemiologickej situácie boli dodržané všetky nariadenia  RÚVZ. Obľúbené 

boli dopoludňajšie predstavenia a čítania pre deti. Nový projekt Divadlo na nádvorí v spolupráci 

s Račianskym muzeálnym spolkom, oživil priestory Koloničovej kúrie a predstavenia Túlavého 

divadla boli tým pravým, čo sme mohli pre divákov ponúknuť. Organizoval sa 0. Ročník návratu 

k tradíciám s DHZO Rača Partizánska vatra, ktorý dopadol výborne, zúčastnili sa aj naši seniori 

z denných centier, spolkov a klubov. Program RKaŠL bol tvorený pre všetky vekové kategórie a 

spokojnosť návštevníkov, účinkujúcich a spoluorganizátorov, členov klubov, centier a spolkov je 

motiváciou robiť takéto podujatia naďalej. Poďakovala všetkých spoluorganizátorom, 

združeniam a klubom a taktiež poslancom za účasť na podujatiach.   

 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili: 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., sa dotazoval, či aj napriek niektorým zrušeným plánovaným 

podujatiam zvládne jedna pracovníčka kultúry. 

Mgr. Monika Luknárová, zhodnotila že jeden referent kultúry nemôže zvládnuť prácu aj 

z programového a dramaturgického hľadiska, taktiež z hľadiska administratívy. Dotazovala sa, či 

vedenie MČ plánuje posilniť oddelenie. Uviedla, že p. Ölvecká z oddelenia kultúry, si nemohla 

čerpať počas obdobia, od kedy ja na oddelení prakticky sama, čerpať dovolenku.  

Mgr. Lenka A. Plavuchová, poďakovala za organizáciu KL a podporila oddelenie kultúry, sú si 

vedomí, že v prípade organizácie celoročných podujatí bez obmedzení RÚVZ, je potrebné prijať 

na oddelenie ešte jedného pracovníka. 

Mgr. Michal Drotován zhodnotil, že podujatí v rámci KL bolo viac ako po minulé roky, koncept 

bol rozsiahlejší, taktiež pripustil, že v prípade organizácie celoročných podujatí bez obmedzení 

RÚVZ, je potrebné prijať na oddelenie ešte jedného pracovníka, čo bude MČ riešiť v rámci roka 

2021.  

 

K bodu 8 

Organizácia podujatia Slávnosti račianskeho burčiaku a vína, 11.9.-13.9.2020  – ústna 

informácia, Dana Ölvecká – referent kultúry. 

 

Mgr. Michal Drotován odprezentoval nový koncept v rámci nariadení RÚVZ, ktorý MČ 

organizuje v spolupráci s RVS, na podporu predaja burčiaku a vína. Viacerí organizátori podujatia 

tohto charakteru zrušili, MČ sa snaží členov RVS podporiť a ponúkla priestor amfiteátra, Parku J. 

M. Hurbana a nádvoria v Obecnom dome pre predaj ich vín, burčiaku a iných produktov ich 

práce. Zároveň podujatie podporí kultúrnym programom a technickým zabezpečením.  
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Ivan Vrana, poďakoval v mene členov RVS za podporu a spoluprácu a zdôraznil, že členovia si 

vážia podporu mestskej časti.  

 

K bodu 9 

Rôzne 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., navrhol uverejniť prezentáciu ocenených v rámci Račianskeho srdce 

v nasledujúcom vydaní Račianskeho výberu alebo na web stránke MČ Rača.  

Mgr. Monika Luknárová sa dotazovala na ešte v minulom roku plánovaný formát Račianskeho 

výberu, ktorý mal byť umiestňovaný na webe v nekrátenej verzii. 

PhDr. Jana Maniková, pozvala všetkých členov komisie na výstavu Račianskeho muzeálneho 

spolku pri príležitosti Dní burčáku v Rači, zároveň požiadala o darovanie exponátov do zbierky 

RMS. Upozornila na potrebu zateplenia a opravy stropu v Červenej lisovni.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ, MČ dá vypracovať odborný návrh na zateplenie a opravu 

stropu s požadovanými technickými a protipožiarnymi parametrami.  

 

Záver 

Zasadnutie ukončila predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová a poďakovala za aktívnu 

účasť. 
 

 

 

 

 

Predsedníčka komisie:  Mgr. Monika Luknárová v.r. 

Zapísala:      Dana Ölvecká v.r. 


