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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 15/2021 

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

vinohradníctva 

zo dňa 12.3.2021 

 

 

Na základe Rokovacieho poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača Čl. 5 Uznášanie 

komisie, z dôvodu, že sa na rokovaní Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva, dňa 9.3.2021 o 15.00 h nezišiel/nepripojil dostatočný počet členov 

komisie, zastupujúci predseda JUDr. Marián Vulgan zvolal nové zasadnutie na deň 12.3.2021 o 

13.00 h na prerokovanie celého programu.  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – videokonferencia cez MS Teams 

 

Prítomní poslanci: PhDr. Ján Polakovič, Ing. Róbert Pajdlhauser, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., 

JUDr. Marián Vulgan, Miloš Máťuš  

 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Ing. Ján 

Lipiansky, JUDr. Juraj Madzin, Robert Hammer, Dominik Vrba 

 

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

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

 

Ospravedlnení neposlanci:  

 

Prizvaní: Mgr. Angelika Bezděková, Ing. Michal Gumenický, Ema Mária Ondrušková, JUDr. 

Renáta Korduliaková, Ing. Andrea Mrvová 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Krajinársko-architektonická štúdia ,,Revitalizácia parku J. M. Hurbana“ - Ing. Michal 

Gumenický 

3. Všeobecne záväzné nariadenie ktorým a mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Rača  č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

4. Kúpalisko Rača – JUDr. Marián Vulgan 

5. Distribúcia Račianskeho výberu – Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 

6. Rozšírenie a aktualizovanie náplne práce KŠKŠaPPaV – Ing. Michal Krištofič, doc., CSc. 
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7. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach - písomná informácia 

8. Rôzne 

8.1. Bezohľadné a svojrázne konanie p. Škutu vo vinici Záhumenice  – Ivan Vrana  

9. Záver 

 

K bodu 1 

Otvorenie a schválenie programu 

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol zastupujúci predseda JUDr. Marián Vulgan. V rámci 

programu rokovania komisie došlo k zmene poradia bodov programu. Z bodu rôzne sa presunul 

bod 8.1. ako bod 2, nasledujúce body boli podľa poradia prečíslované ako body č. 3, č. 4, č. 5, č. 

6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10.    

 

Schválený program zasadnutia:  

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Bezohľadné a svojrázne konanie p. Škutu vo vinici Záhumenice   

3. Krajinársko-architektonická štúdia ,,Revitalizácia parku J. M. Hurbana“  

4. Všeobecne záväzné nariadenie ktorým a mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Rača  č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

5. Kúpalisko Rača – JUDr. Marián Vulgan 

6. Distribúcia Račianskeho výberu – Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 

7. Rozšírenie a aktualizovanie náplne práce KŠKŠaPPaV – Ing. Michal Krištofič, doc., CSc. 

8. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach - písomná informácia 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

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       -   



3 

 

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 - - 

 

 

K bodu 2 

Bezohľadné a svojrázne konanie p. Škutu vo vinici Záhumenice   

 

Podľa informácie prizvaných - JUDr. Renáta Korduliaková, bol podaný návrh na neodkladné 

opatrenie, z hľadiska potreby údržby jestvujúcich rigol – protipovodňové opatrenia. Je možnosť 

taktiež cez podateľňu miestneho úradu v tejto veci požiadať o obnovenie pokojného stavu – 

podľa OZ §5. Ing. Andrea Mrvová, taktiež je určený termín na výkon štátneho stavebného 

dohľadu, z hľadiska čiernej stavby - oplotenie, stretnutie s p. Škutom priamo vo vinici 

Záhumenice so zástupcami MČ. Stavebný úrad nie je kompetentný hľadať a navrhovať riešenia, 

jedná na základe podnetu, riešenia či návrhu riešenia ktorý im je zaslaný cez podateľňu MÚ. 

Odporúča pozrieť historické mapy – portál. P. Vulgan žiada zaslať k náhľadu podanie na 

neodkladné opatrenie, taktiež informovať priebehu a výsledkoch výkonu stavebného dohľadu.  

 

Členovia komisie zobrali na vedomie predložené informácie a oboznámili sa o stave konania zo 

strany právneho oddelenia – podaný návrh na neodkladné opatrenie a z hľadiska stavebného 

úradu – iniciovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, a žiadajú, o výsledkoch v konaniach 

následne informovať členov komisie.   

 

V diskusii vystúpili: JUDr. Renáta Korduliaková, Ing. Andrea Mrvová, PhDr. Ján Polakovič, 

JUDr. Marián Vulgan, Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

K bodu 3 

Krajinársko-architektonická štúdia ,,Revitalizácia parku J. M. Hurbana“ 

 

Návrhovú situáciu (variant 1, variant 2) – štúdiu revitalizácie parku J. M. Hurbana odprezentoval 

Ing. Michal Gumenický, referent projektov. Zámer revitalizácie tohoto verejného priestoru bol 

členom komisie prezentovaný v dvoch variantoch - variant 1 nadväzujúci na súčasný stav 

parkovacích miest pozdĺž Púchovskej ulice so zefektívneným usporiadaním parkovacích miest 
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a umiestnením Sochy Vychádzajúceho slnka. Variant 2 s rozšírením plochy zelene na súčasnej 

spevnenej ploche na ktorej parkujú autá a vybudovaním detského ihriska. Členovia komisie sa 

informovali, čo by sa malo zohľadniť pri riešení návrhu revitalizácie, poukázali na jestvujúcu 

situáciu a s prihliadnutím na aktuálne využitie parku, parkovacích možnostiach a aktivitách v 

parku. Informovali sa hlavne o oddelení od električkovej trate, sociálnom a technickom zázemí 

v rámci kultúrno-spoločenských podujatí, prístupe k pitnej vode, taktiež z hľadiska pietneho 

miesta – jestvujúci pomník SNP. Poukázali na chýbajúci nultý Variant s využitím jestvujúceho 

prostredia, navrhnutím funkčného a estetického dizajnu s prihliadnutím na jestvujúce prvky, 

s minimálnymi nákladmi.  

 

Členovia komisie zobrali z dôvodu nejasností a nepresností návrhovú situáciu na vedomie 

s pripomienkami. Pripomienky ktoré odzneli v diskusii zašlú členovia komisie Ing. Michalovi 

Gumenickému, pre podporu realizácie projektu. Podporujú variantu s umiestnením Sochy 

Vychádzajúceho slnka, funkčného zázemia pre kultúrno-spoločenské aktivity, pietneho miesta, 

s možnosťou parkovania. 

 

V diskusii vystúpili: PhDr. Ján Polakovič, JUDr. Marián Vulgan, Ing. Michal Krištofič, doc., 

CSc., Ing. Róbert Pajdlhauser, PhDr. Jana Maniková, Mgr. Mário Khnadl, Miloš Máťuš 

 

K bodu 4 

Všeobecne záväzné nariadenie ktorým a mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Rača  č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Stanovisko 42/2/2021 

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 z .............. ktorým a mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Rača  č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2021. 

 

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 -   
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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 - - 

 

Materiál odprezentovala Mgr. Angelika Bezděková, vedúca ŠÚ.  

 

K bodu 5 

Kúpalisko Rača  

 

Stanovisko 43/2/2021 

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

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zámer prevzatia do užívania časti areálu Kúpaliska Rača - 

Parku od STARZ a poveriť starostu MČ Bratislava – Rača, Mgr. Michala Drotována, na začatie 

rokovaní so STARZ. Cieľom rokovaní je dohodnúť možnosti a podmienky využitia časti areálu 

Kúpaliska Rača - Parku na zmluvnej báze so STARZ a príprava zmluvnej dokumentácie. 

 

Navrhované podmienky:  

• doba užívania 

- určitá, min. 15 rokov 

- s opciou predĺženia/obnovenia 

• cena užívania 

- bezodplatne, resp.  

- 1,- EUR/m2/rok s podmienkou prefinancovania finančných prostriedkov do 

zveľadenia areálu Kúpaliska Rača, 

• účel nájmu 

- vytvorenie priestoru pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej 

činnosti, zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravého spôsobu života 

najmä obyvateľov Rače, 

• iné podmienky:  

- právo MČ Bratislava - Rača  

▪ umiestňovať hracie a športové prvky,  

▪ vybudovať  volejbalové ihrisko,  

▪ sprístupniť Park verejnosti,  

▪ využívať Park aj na aktivity v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí 

organizovaných MČ Bratislava – Rača, prípadne iných PO/FO 
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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 - - 

 

 

Materiál predložil a odprezentoval JUDr. Marián Vulgan, poslanec MČ Bratislava-Rača. 

Členovia komisie podporili využitie časti areálu na predložený účel nájmu, s prepojením na 

jestvujúci prírodný amfiteáter a sociálne zázemie; v zámere zohľadniť potreby najmä obyvateľov 

Rače.   

 

V diskusii vystúpili: PhDr. Ján Polakovič, Ing. Róbert Pajdlhauser, PhDr. Jana Maniková, Miloš 

Máťuš, Ing. Michal Krištofič, doc., CSc. 

 

K bodu 6 

Distribúcia Račianskeho výberu 

 

Diskusiu otvoril Ing. Ľubomír Prekop, PhD. - poslanec MČ Bratislava-Rača na základe 

zvyšujúceho sa a opakovaného počtu podnetov od obyvateľov MČ, ktorým nebol mesačník do 

poštových schránok doručený. Ema Ondrušková, redaktorka mesačníka RV, informovala, že 

problémy s nedoručenými mesačníkmi RV sú vždy priebežne komunikované s distribučnou 

firmou, na základe konkrétnych podnetov od obyvateľov.  
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Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o problémoch v distribúcii mesačníka 

Račiansky výber a navrhujú Redakčnej rade vypracovať návrh opatrení, či prípadnú zmenu  

distribučnej spoločnosti, prípadne navrhnúť iné riešenie distribúcie - brigádnici, seniori, boxy – 

stojany na časopisy.  

   

V diskusii vystúpili: PhDr. Ján Polakovič, Ing. Ľubomír Prekop, PhD., Ema Ondrušková, Miloš 

Máťuš, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

 

K bodu 7 

Rozšírenie a aktualizovanie náplne práce KŠKŠaPPaV 

 

Materiál predložil a odprezentoval Ing. Michal Krištofič, doc., CSc. - poslanec MČ Bratislava-

Rača. 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie predložený návrh na rozšírenie a aktualizovanie náplne 

práce KŠKŠaPPaV s tým, že členovia komisie zašlú svoje prípadné ďalšie pripomienky 

navrhovateľovi p. Krištofičovi a p. Vulganovi, ktorý spracuje a predloží materiál na rokovanie 

MZ. Pripomienky a návrhy budú prekonzultované s predsedníčkou komisie Mgr. Monikou 

Luknárovou.  

   

V diskusii vystúpili: Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., JUDr. Marián Vulgan, doc. Ing. Radko 

Tiňo, PhD. 

 

K bodu 8 

Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach 

 

Materiál odprezentovala Dana Ölvecká, referent kultúry. Informovala o prebiehajúcich kultúrno-

spoločenských podujatiach, formou online prenosov prostredníctvom FB Rača, v súvislosti 

s aktuálnymi nariadeniami a opatreniami RÚVZ BA, ktoré pravidelne sleduje a konzultuje 

s právnym oddelením. JUDr. Marián Vulgan navrhol projekt online „Potuliek po Rači“, v rámci 

ktorých by sa odprezentovali jednotlivé spolky a združenia, spojené s návštevou zaujímavých 

miest a lokalít v Rači, ktoré vedia odprezentovať – RVS, návšteva viníc a pivníc, degustácia vín, 

železnice na Rendezi, RMS – známe historické miesta, a iné neziskové organizácie. Podporiť 

a odprezentovať známe osobnosti, umelcov, ktorí bývajú v Rači. 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach 

a podporujú projekt online „Potuliek po Rači“, s tým, že prvotný koncept, vypracovaný odd. 

kultúry by mohol byť odprezentovaný v termíne Račianskych hodov - máj.  

 

V diskusii vystúpili: JUDr. Marián Vulgan, Dana Ölvecká, Miloš Máťuš, PhDr. Ján Polakovič 

 

K bodu 9 
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Rôzne 

 

 

Záver 

Zasadnutie ukončil zastupujúci predseda komisie JUDr. Marián Vulgan o 17.50 h  a poďakoval za 

aktívnu účasť. 

 

 

 

Predsedníčka komisie:  JUDr. Marián Vulgan v.z. 

Zapísala:      Dana Ölvecká v.r. 


