
MČ Bratislava-Rača pri príležitosti Veľkonočných sviatkov pripravila Veľkonočný koncert „Tóny 

nádeje“  z Katedrály sv. Šebastiána, ktorý má charitatívny rozmer, koncert bol spustený dňa 4.4.2021 

na Veľkonočnú nedeľu o 18.00 h. Do dnešného dňa má koncert cca 6800 pozretí. Mediálnym 

partnerom podujatia je kultúrny portál Moja kultúra.  

Na koncerte vystúpili poprední sólisti Slovenského národného divadla – Jolana Fogašová a Peter 

Mikuláš, na organe bude sólovo hrať aj sprevádzať renomovaný koncertný umelec Marek Vrábel.  

Svoje umenie predviedla aj mladšia generácia – žiaci zo Základnej umeleckej školy Vrbenského v Rači.  

Veľká vďaka patrí opernej dive Jolane Fogašovej, za jej prínos pre kultúru, pre Raču kde žije so svojou 
rodinou, za organizáciu koncertu a jej osobnú snahu priniesť obyvateľom nielen Rače, ale aj celého 
Slovenska krásny kultúrny zážitok, a tým aj nádej, že sa kultúra opäť pomaly vráti do našich životov. 
 

Koncert je možné pozrieť si nepretržite cez: 

Facebook profil: MČ Rača 

Podujatie: Veľkonočný benefičný koncert 

Youtube:  Mestská časť Bratislava-Rača  

Koncert má benefičný charakter: príspevky je možné posielať na účet MČ alebo online (platobná 

brána). Do dnešného dňa sa vyzbieralo 265,00€.  

Výťažok z koncertu bude použitý na pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa pandémiou dostali do 

existenčnej krízy.  Z vyzbieraných financií zabezpečia pracovníci oddelenia pre sociálne veci 

miestneho úradu v Rači v spolupráci s dobrovoľníkmi z račianskej charity balíčky základných potravín 

pre tých, ktorí ich v týchto dňoch najviac potrebujú. Majú vytipovaných cca 12 rodín s deťmi, ktorým 

cielene poskytnú pomoc. 

Na koncert sú veľmi pekné ohlasy a Rača sa zviditeľnila ako jediný organizátor kultúrneho 

duchovného podujatia počas Veľkonočných sviatkov. P. Fogašová mala množstvo pozitívnych ohlasov 

na samotné podujatie, ďakovali pán Peter Dvorsky a mnohí ďalší umelci, osobnosti, na prínos pre 

kultúru a obohatenie kultúrneho programu počas sviatkov ktoré nemalo obdobu, nakoľko ani RTVS 

a žiadna z komerčných televízií podobný formát nepriniesla.   

Je možné nahrať aj propagačné CD z koncertu pre potreby MČ – suvenír, dar a iné. 

Promo: 

Roman Bombos -  Rádio Slovensko okruh jedna.  

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/583324-jarny-koncert-jolany-fogasovej-zaznie-race/ 

https://bratislavskykraj.sk/velkonocny-beneficny-koncert-tony-nadeje/ 

https://kamdomesta.sk/kosice/velkonocny-beneficny-koncert-tony-nadeje 

večerné správy RTVS, 4.4.2021 

47 minúta  

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/266015#2749 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=300582608309787
https://www.facebook.com/events/447604319689211/?post_id=453395342443442&view=permalink
https://www.youtube.com/watch?v=kKnGsIdOQcY
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/583324-jarny-koncert-jolany-fogasovej-zaznie-race/
https://bratislavskykraj.sk/velkonocny-beneficny-koncert-tony-nadeje/
https://kamdomesta.sk/kosice/velkonocny-beneficny-koncert-tony-nadeje
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/266015#2749


BSK - https://bratislavskykraj.sk/velkonocny-beneficny-koncert-tony-

nadeje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=velkonocny-beneficny-koncert-tony-

nadeje 

Kam do mesta - https://kamdomesta.sk/velkonocny-beneficny-koncert-tony-nadeje 

Citylife - https://www.citylife.sk/koncert/tony-nadeje-bratislava 

GoOut (kultúrny spriedca) - https://goout.net/sk/velkonocny-beneficny-koncert-tony-

nadeje/szprlgr/?utm_medium=indexingApiGoogle&utm_source=ping 

Rádio Slovensko  

Moja kultúra 

 

Sociálne siete:  

Priatelia Rače 

Priatelia Východného 

Bratislava-Kultúrne akcie 

Bsk 

Moja kultúra 

 

Oslovené – tlačová správa:  

Nový čas 

TV Bratislava 

Sme 

Denník N 

Pravda 

Bratislava 24 

Webnoviny 

Netky 

Kulturblog 

Zoznam.sk 
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