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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 14/2021 

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

vinohradníctva 

zo dňa 19.1.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – videokonferencia cez MS Teams 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová (prítomná od bodu 

11), PhDr. Ján Polakovič, Ing. Róbert Pajdlhauser, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Ivan Vrana 

(prítomný od bodu 5), JUDr. Marián Vulgan, Dominik Vrba, Miloš Máťuš  

 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján Lipiansky, JUDr. Juraj Madzin, Robert Hammer 

 

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

Krištofič, doc., CSc., Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 

 

Ospravedlnení neposlanci:  

 

Prizvaní: Mgr. Angelika Bezděková, Mgr. Marek Porvazník 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Rača č. .... / 2021, o určení školských 

obvodov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača     

3. Informácia o čerpaní dotácií od MČ Rača v roku 2020 - oblasť školstvo, kultúra, šport, 

podpora vinohradníctva a podpora podnikania  

4. Informácia o čerpaní externých dotácií MČ Bratislava-Rača za rok 2020 - oblasť školstvo, 

kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania 

5. Informácia o výzvach a podaných alebo rozpracovaných projektoch z externých zdrojov na rok 

2021 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania 

6. Schválený rozpočet 2021 v rámci VZN 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom dotácie v oblasti školstvo, šport a 

kultúra a informácia o zmenách v podávaní dotácií 

7. Informácia o zmenách v redakčnej rade mesačníka Račiansky výber  

8. Informácia o štádiu rozpracovanosti Koncepcie rozvoja kultúry v MČ Bratislava Rača na roky 

2021 až 2030 (Mgr. Lenka Antalová Plavuchová) 

9. Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie činnosti Knižnice v KS Žarnovická  
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10. Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie prenájmu Nemeckého kultúrneho domu, KS 

Impulz a KS Žarnovická (porovnanie rok 2019) 

11. Činnosť Klubu matiek v KS Žarnovická 7 za rok 2020  

12. Informácia o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach - písomná informácia 

13. Rôzne 

14. 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 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Rača č. .... / 2021, o určení 

školských obvodov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rača     
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Stanovisko 41/1/2021 

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. ......./2021, o určení školských obvodov materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-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:  12 - - 

 

Materiál odprezentovala Mgr. Angelika Bezděková, vedúca ŠÚ. 

 

K bodu 3 

Informácia o čerpaní dotácií od MČ Bratislava-Rača v roku 2020 - oblasť školstvo, kultúra, 

šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania   

 

Členovia komisie zobrali na vedomie predloženú informáciu o čerpaní dotácií od MČ Bratislava-

Rača za rok 2020.  

 

K bodu 4 

Informácia o čerpaní externých dotácií MČ Bratislava-Rača za rok 2020 - oblasť školstvo, 

kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie predloženú informáciu o čerpaní externých dotácií MČ 
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Bratislava-Rača za rok 2020. 

 

V diskusii vystúpili:  

Mgr.  Monika  Luknárová,  konštatovala,  že    vzhľadom  k možnostiam 

(existujúci  referát  projektov),  bolo vypracovaných  a podaných  málo  žiadostí  o 

externé  dotácie  za  rok  2020.  Požaduje dôvod zamietnutia dotácií, či boli projekty a žiadosti 

vypracované v súlade s pravidlami pridelenia dotácií a pod. Žiada porovnanie s rokmi 2017 

a 2018.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, výzvy boli naplánované, ale z dôvodu koronakrízy sa v priebehu roka 

menili pravidlá a neboli finančne pokryté, alebo úplne zrušené.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., výzvy boli v minulom roku ovplyvnené koronakrízou, zrušili sa alebo 

sa zmenil účel a finančná podpora. 

 

K bodu 5 

Informácia o výzvach a podaných alebo rozpracovaných projektoch z externých zdrojov na 

rok 2021 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o výzvach a podaných alebo rozpracovaných 

projektoch z externých zdrojov na rok 2021.   

 

K bodu 6 

Schválený rozpočet 2021 v rámci VZN 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom dotácie v oblasti školstvo, šport a 

kultúra a informácia o zmenách v podávaní dotácií 

 

Materiál bol predložený pre informáciu členov komisie v rámci zmien v podávaní dotácií 

v zmysle nového VZN 10/2020.  

K bodu 7 

Informácia o zmenách v redakčnej rade mesačníka Račiansky výber  

 

PhDr. Ján Polakovič, ozrejmil a zdôvodnil ako prišlo k zmene v zložení RR a odvolaní člena 

komisie doc. Ing. Radka Tiňa, PhD.. 

K bodu 8 

Informácia o štádiu rozpracovanosti Koncepcie rozvoja kultúry v MČ Bratislava Rača na 

roky 2021 až 2030 (Mgr. Lenka Antalová Plavuchová) 

 

Mgr. L. A. Plavuchová sa pripojila k zasadnutiu komisie až pri bode 11. Predsedníčka ju privítala 

a požiadala ju, aj ostatných členov komisie, aby sa opätovne otvoril bod 8, nakoľko 

vypracovaním podkladu k nemu bola poverená.  
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V diskusii vystúpili:  

Mgr. Monika Luknárová, vnímam veľmi negatívne postoj Mgr. Lenky A. Plavuchovej k téme 

vypracovania koncepcie. Koncepcia, vízia je dnes súčasťou práce každého vedúceho pracovníka. 

V tomto prípade argumentovať korona krízou je neopodstatnené. Navrhujem, aby vznikla pracovná 

skupina a pre tvorbu koncepcie.  

Mgr. L. A. Plavuchová, počas roka 2021 sa bude pripravovať nový Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja (PHSR) MČ Bratislava-Rača na roky 2021 – 2030. Súčasťou PHSR bude aj 

koncepcia rozvoja kultúry,  ktorá sa bude pripravovať v rámci tohto programu priebežne počas roka 

2021.  

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., robiť koncepciu na rok 2021 na v priebehu roku 2021 je 

nezmysel. Nebola predložená žiadna vízia pre kultúru na roky 2021 - 2030. Víziu nutne 

potrebujeme a treba ju urýchlene spracovať. Preto chcem podporiť vytvorenie pracovnej skupiny, 

ktorá to urobí a predloží na diskusiu všetkým komisiám.  

 

K bodu 9 

Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie činnosti Knižnice v KS Žarnovická 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o činnosti a finančné vyhodnotenie činnosti 

Knižnice v KS Žarnovická.  

 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Monika Luknárová, je to jediná knižnica v rámci celej MČ. Kultúrno-osvetové aktivity 

v knižnici sú minimálne, vzhľad a funkčnosť knižnice sú nedostačujúce a zastaralé.   

K bodu 10 

Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie prenájmu Nemeckého kultúrneho domu, KS 

Impulz a KS Žarnovická (porovnanie rok 2019) 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o činnosti a finančné vyhodnotenie prenájmu 

Nemeckého kultúrneho domu, KS Impulz a KS Žarnovická. 

 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., ako sa postupuje pri využívaní všetkých doteraz nevyužívaných 

priestorov (miestností) v NKD. Najlepšie to dať do súhrnnej správy:  

a) ako to bolo doteraz a  

b) ako sa plánujú vyžiť doteraz nevyužité priestory, 

príp. aj čo sa bude robiť v NKD ďalej – opravy, úpravy, údržba atď. 

Aký je stav pri pasportizácii majetku MČ Rača? Je to otázka, ktorú som nastoľoval dlhé roky, 

ešte ako poslanec. Ak je k tomu správa rád by som ju videl. 
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K bodu 11 

Činnosť Klubu matiek v KS Žarnovická 7 za rok 2020  

 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o činnosti Klubu matiek v KS Žarnovická 7 za 

rok 2020.  

 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Monika Luknárová, upozornila na fakt, že Klub matiek funguje len ako herňa, je bez 

pravidelnej činnosti, navrhla, aby MČ ďalej túto činnosť v tejto forme neposkytovala a aby 

prípadne MČ napísalo výzvu pre mamičky, že je tu možnosť využitia tohto priestoru pre činnosť. 

Ďalej navrhla, či by RC Ráčik, v ktorom je dobre rozbehnutá činnosť nemohlo vziať tento priestor 

pod seba a rozvíjal činnosť aj v tejto časti MČ – KS Žarnovická.  Rada sa k tejto téme stretne. 

Mgr. L. A. Plavuchová, problém vo fungovaní Klubu matiek je v spolupodieľaní rodičov 

navštevujúcich klub, je potrebná aktívna spolupráca skupiny rodičov na materských dovolenkách, 

je potrebné prehodnotiť a nájsť novú náplň klubu, do mesačníka RV môže ísť výzva.  

 

K bodu 12 

Informácia o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach - písomná informácia 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o kultúrno-spoločenských a športových 

podujatiach. 

 

V diskusii vystúpili: 

Členovia komisie sa pochvalne vyjadrili k činnosti oddelenia kultúry počas Račianskeho 

kultúrneho a športového leta 2020 a jesenných aktivít, vyzdvihli spoluprácu s OZtkami a spolkami 

a nové kreatívne podujatia, zvlášť vyzdvihli prácu referentky D. Ölveckej, jej nasadenie napriek 

sťaženým podmienkam pre prácu v kultúre v minulom roku. 

 

K bodu 13 

Rôzne 

 

PhDr. Jana Maniková, 

1. Čo sa stalo s peniazmi, ktoré sa vrátili z dotácií MČ preto, že aktivita nebola zrealizovaná, 

resp. je predpis, ako sa zaobchádza s peniazmi, ktoré sa z rôznych dôvodov z dotácií 

nevyčerpali. 

2. Mimoriadne sa mi nepáči iba jeden termín podávania žiadostí o dotáciu, myslím, že to 

najmä malých žiadateľov / OZ, ktorí robia svoje aktivity priebežne počas roka, významne 

obmedzí, namiesto toho, aby sa ich v činnosti podporovali a podnecovali. 

pripomienkovala som to aj pri predkladaní VZN k dotáciám na poslednom zasadnutí 

komisie, akosi sa to vtedy obišlo; odporúčam prehodnotiť druhý termín dotácií na 

začiatok júna s rozdelením a poskytnutím do konca júna. 
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3. Prekvapili ma vyčerpané peniaze na budovanie SKATE parku na Tbiliskej ul. a to 35.000 

z mesta, žiadané v r. 2019 a zúčtované; a 100.000 z MF SR, podané 30.3.2020, kde je 

nejednoznačná poznámka že „realizované“ – zaujímalo by ma, v akom stave je budovanie 

SKATE parku. 

4. Navrhujem, kým sa zverejní elektronický formulár na žiadosti o dotáciu, aby sa 

v spolupráci so niekoľkými tradičnými žiadateľmi nechal formulár skúšobne vyplniť, a na 

základe ich pripomienok sa overila jednoznačnosť, jednoduchosť a funkčnosť 

elektronického systému. 

5. V zápisnici z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača je informácia, že 

vznikol novozaložený poslanecký klub Spoločný cieľ, ktorý podáva pomocnú ruku 

starostovi pri spolupráci v projektoch pre dosiahnutie spoločného cieľa úspešnej Rače.  

Nenašla som na w-stránke Rače oficiálne oznámenie o založení PK a ďalšie náležitosti - 

pravidlá, právomoci, kto ho vedie, kto môže byť členom a vystúpenie z klubu, zrušenie klubu,  

moje odporúčanie – zverejniť informáciu aj na račianskom webe, kde sú uvedení poslanci, 

zastupiteľstvo,....tak, aby to bol oficiálny orgán. 

6. A keďže táto komisia je aj vinohradnícka, mám otázku na elektrické ohradníky, ktoré sme 

našli na niektorých miestach vo vinohradoch. Snažila som sa nájsť nejaké informácie, 

predpisy, zákon, kto, kde, s akým povolením a s akými bezpečnostnými prvkami môže 

postaviť elektrický ohradník, ale nie úspešne. Elektrické ohradníky tesne okolo ciest / 

cestičiek / chodníkov, kade chodia prechádzajúci sa Račania, sa mi nezdá ako bezpečný, 

aj keď sú na nich tabuľky vo veľkosti 2 dlaní, že je to elektrický ohradník.  

7. Súhlasím, že treba každý rok urobiť súhrn a analýzu aktivít za predchádzajúci rok, ale 

pracovníci jednotlivých oblastí /nielen v kultúre, ale aj v športe/ by mali vedieť už na 

začiatku kalendárneho roka, že je potrebné, aby si robili priebežný prehľad, ktorý na 

konci roka zosumarizujú a veľmi jednoducho predložia. Odporúčam, aby dostali už teraz 

požiadavky, čo by mali pri každej akcii sledovať, lebo na konci roka to budú musieť 

vyhodnotiť, napr. ciele, termíny, počet účastníkov, počet realizátorov, spolupracovníkov, 

dobrovoľnícka práca, vynaložené financie, z toho dotácie, príjmy, priebeh, čo sa vydarilo, 

nedostatky, návrhy na vylepšenie na nasledujúci rok,.... lebo iba tak má takáto analýza 

význam. Predpokladám, že takúto spoluprácu by mohla komisia vyvolať asi s p. 

prednostom alebo s p. vicestarostkou? 

8. Ponúkam sa na spoluprácu pri vytváraní koncepcie rozvoja kultúry v MČ Rača na 

nasledujúcich 10 rokov.  

Táto téma rezonuje na každom druhom zasadnutí komisie, obvykle vyvolá búrlivú 

diskusiu a obvinenia, ale výsledok sa stráca. Myslím, že poslanci kultúrnej komisie môžu 

a vedia ponúknuť MČ v tejto oblasti pomoc, v spolupráci s výkonnými pracovníkmi 

a v nadväznosti na doterajšie aktivity, zadefinovať návrh na 10-ročnú perspektívu 

a súčasne tým poskytnúť podporu na aktuálny výkon kultúrnych akcií, nielen týkajúcich 

sa histórie a vinohradníctva, ale aj ostatných oblastí súčasnej kultúry, zohľadňujúc vekové 

skupiny obyvateľov Rače. 

9. A ešte - mimoriadne ma hnevá, keď štátna inštitúcia, ako je MÚ, nerešpektuje jazykový 

zákon a posiela niečo v angličtine, bez akéhokoľvek vstupného vysvetlenia. 

 

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc.,  

dávno som posielal (aspoň 2x) cez stretnutia s poslancami žiadosť o návrat skulptúry, ktorá bola 
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dlhé roky v parku J.M. Hurbana a bola odstránená niekedy po "zamatovej" revolúcii, hoci to 

nebol komunistický pozostatok. Odpoveď bola, že "sa nevie" komu park patrí a tak to nejde. 

Preto moja otázka je, či niekto odvtedy zisťoval a zistil komu patrí park, alebo to zasa ako 

obyčajne zaspalo, resp. čo sa tej veci vykonalo. Myslím, že je to v kompetencii Komisie...a 

oddelenia kultúry. Tiež pripomínam môj dávny návrh, aby príslušní referenti, či šéfovia odborov 

(oddelení) zaviedli knihu, do ktorej by zapisoval všetky návrhy prichádzajúce od občanov a 

pravidelne sa kontrolovalo ich plnenie.  

 

JUDr. Marián Vulgan,  

     1. navrhuje zabezpečiť učebné pomôcky pre školy s cieľom zabezpečiť efektívne dištančné 

vzdelávanie, aby mali deti nie len zvukovú, ale aj vizuálnu výučbu, čo je dôležité najmä pre nižšie 

ročníky a všeobecne pre všetkých s ohľadom na lepšie na vnímanie učiva a)webkamery 

b) dotyková doska k pc  

https://www.alza.sk/xp-pen-star-g430s-d6134210.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-it-

tv_pla_all_prislusenstvo_mysi_c_9062578___XPP2a1_420984916749_~96772071036~&gclid=

CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbus55xjiB0C18VnVzAEUKTN9yLPmzwzceAmboOU819m4dpa

BTa0S5hoCx5cQAvD_BwE 

2. žiada porovnanie žiadostí a čerpania dotácií z predošlých období, 

3. žiada informáciu k ďalším pripravovaným žiadostiam o dotácie.  

 

 

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. 
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