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1. 

Návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020 nasledovným právnickým a fyzickým 

osobám: 

Rodinné centrum Ráčik  

Ing. Tatiana Balacenková 

Mgr. art. Jolana Fogašová, Art.D   

OZ H&T Dance Company   
MUDr. Iva Petríková  
Mgr. Zdenka Polakovičová  

Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2020 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 

v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava. 
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2. Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava-Rača už niekoľko rokov prejavuje úctu a vyslovuje 

poďakovanie svojim občanom, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a šíreniu jej dobrého 

mena, udeľovaním ocenenia pod názvom „Račianske srdce“. Pravidlá a podmienky, za akých 

je možné ocenenie udeliť, upravuje štatút ocenenia „Račianske srdce“, ktorý bol schválený 

uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 181/21/01/20/P 

zo dňa 21.01.2020 (ďalej len „štatút“). 

Podľa čl. 3 ods. 5 štatútu doručené návrhy posudzuje výberová komisia, ktorá pozostáva  

z predsedov stálych komisií miestneho zastupiteľstva, zástupcu starostu mestskej časti, 

vedúceho oddelenia pre sociálne veci , vedúceho oddelenia kultúry a komunikácie. Zasadnutie 

výberovej komisie sa konalo dňa 14. júna 2021. Členom komisie boli predložené na 

posúdenie všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020, ktoré 

mali všetky povinné náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 2 štatútu. 

Podľa čl. 1 ods. 4 štatútu v príslušnom kalendárnom roku môže byť udelených spravidla  

5 ocenení. 

Do 31.12.2020 bolo do kancelárie prednostu MÚ MČ Bratislava-Rača doručených  

11 návrhov na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2020, ktoré podali oprávnené osoby  

v zmysle čl. 3 ods. 1 štatútu a ktoré obsahovali všetky povinné náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 

2 štatútu. Dva z doručených návrhov sa týkali totožnej osoby. V minulosti ani jednému  

z 10 nominovaných ešte nebolo udelené ocenenie „Račianske srdce“.  

Výberová komisia po posúdení jednotlivých návrhov a vzájomnej diskusii hlasovala 

jednotlivo za každý doručený návrh. Na základe výsledku hlasovania výberová komisia 

odporučila MZ MČ Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 

2020 nasledovným právnickým a fyzickým osobám:  

Rodinné centrum Ráčik  

Ing. Tatiana Balacenková 

Mgr. art. Jolana Fogašová, Art.D   

OZ H&T Dance Company   

MUDr. Iva Petríková 

Mgr. Zdenka Polakovičová  
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3. Materiál 

Rodinné centrum Ráčik  

Rodinné centrum Ráčik je občianske združenie, ktoré pôsobí v mestskej časti Bratislava-Rača 

už 17 rokov a vyvíja aktivity smerované na rodiny s deťmi. Vzniklo ako iniciatíva aktívnych 

rodičov. Aktivity Ráčika postupne obsahovo prerástli cieľovú skupinu rodín s deťmi  

a otvárajú priestor celej lokálnej komunite - obyvateľom Rače. Cieľom RC Ráčik je, aby sa 

ľudia poznali, stretávali a vymieňali si skúsenosti. RC Ráčik umožňuje svojim členom  

a sympatizantom realizovať sa, kvalitne tráviť voľný čas, naučiť sa pripravovať aktivity pre 

druhých a rozvíjať dobrovoľníctvo, spolupatričnosť a altruizmus. Hlavné aktivity RC Ráčik 

pre rodiny s deťmi sú najmä všetkým otvorená herňa s didaktickými hračkami, hudobné  

a pohybové aktivity, tvorivé dielne a kurzy, montesori skupiny, požičovňa hračiek, oslavy 

tradičných sviatkov, prednášky, semináre a vzdelávanie pre rodičov. Hlavné aktivity pre širšiu 

verejnosť sú susedské blšáky a dobročinné verejné zbierky, podpora sociálne zraniteľných  

a strádajúcich osôb, novembrový lampiónový sprievod, športové dni, letné a zimné tábory, 

zapájanie sa do komunálneho diania, organizovanie brigád, organizovanie výročného plesu, 

jednodňových reštaurácií a ďalších kultúrnych, či spoločenských podujatí. Pri svojom 

pôsobení RC Ráčik spolupracuje na lokálnej úrovni s MÚ MČ BA-Rača a s poslancami 

miestneho zastupiteľstva a na celoslovenskej úrovni so sieťou materských centier (Únia 

materských centier) a ďalšími významnými neziskovými organizáciami. Jedinečnosť RC 

Ráčik spočíva na jeho politike otvorenosti, dobrovoľníctva  a kontinuite. V sídle RC Ráčik na 

Peknej ceste v Krasňanoch sa vystriedalo viac ako 10 generácií osadenstiev Ráčika, ktoré 

spomedzi seba nielenže vždy dokázali vybrať tie správne „líderky“, no hlavne dokázali 

pozvať medzi seba aj ďalšiu generáciu mamičiek, pripravených neskôr prevziať štafetu. RC 

Ráčik funguje na dobrovoľníckej báze svojich členiek a členov bez jediného plateného 

zamestnanca, ktorí sa prirodzene obmieňajú nástupom do práce po materskej, či rodičovskej 

dovolenke. RC Ráčik mnohým členom umožnil rozvinúť a realizovať svoj sen, či nápad. V 

takomto prajnom prostredí vznikla napríklad komunitná záhradka, tvorivá dramatika 

Varianty, power joga s Katkou, Stará jedáleň, požičovňa hračiek, montesori škôlka 

Krasňanko. Viaceré z týchto snov, sú dnes samostatnými organizáciami či inštitúciami. 

Ing. Tatiana Balacenková 

Ing. Tatiana Balacenková sa narodila Bratislave. Celý svoj život spojila so športom a prácou  

s mládežou. Vyštudovala Strednú priemyselnú školu textilnú - výtvarný odbor návrhárstvo 

textilná tvorba v Brne. V Brne začala popri štúdiu aktívne hrávať volejbal vo VK Slávia 

vysoké školy Brno. V súťažnej sezóne 1958/1959 bola v užšom výbere ČSSR v kategórii 

starších dorasteniek za VŠ Slávia vysoké školy Brno. V Bratislave vyštudovala Vysokú školu 

ekonomickú - vnútorný obchod. Ako aktívna hráčka sa venovala volejbalu na vrcholovej 

úrovni v kluboch TJ Slovan Bratislava, TJ SPOJE Bratislava, TJ Karlová Ves Bratislava.  

Po ukončení aktívnej činnosti absolvovala trénerské školenia a popri zamestnaní  sa začala 

venovať trénerskej práci s mládežou všetkých vekových kategórii. P. Balacenková  

sa prisťahovala do Rače v roku 1971 a Rača jej hneď prirástla k srdcu. Po tom, ako v roku 

1996 odišla do dôchodku, sa naplno začala venovať rozvoju volejbalu žiakov v Rači  

a Krasňanoch. S centrom voľného času Bratislava III. založila krúžky volejbalu  

na základných školách Tbiliská a Hubenného. V roku 2001 založila a viedla Volejbalový klub 

ZK IMA Bratislava – Rača v rámci Občianskeho združenia Ideálna mládežnícka aktivita.  

Od roku 2003 VK ZK IMA pod vedením Ing. Tatiany Balacenkovej a v spolupráci so ZŠ  

Tbiliská pravidelne organizuje Vinobranecké volejbalové turnaje s medzinárodnou účasťou  
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a nesúťažné turnaje volejbalovej prípravky. Členovia VK IMA Bratislava – Rača pravidelne 

čestne reprezentovali Raču na turnajoch v Púchove, Leviciach, Českom Přerove, Maďarskom 

Gyóri, alebo Španielskej Elche, na ktorých svojím umiestnením neraz dosiahli pozoruhodné 

výsledky. Pri príležitosti svojho životného jubilea - 75. rokov bola p. Balacenková ocenená 

Slovenskou volejbalovou federáciou ako „Čestný člen“ za celoživotný prínos volejbalu  

a práce s mládežou. P. Balacenková svojou dlhoročnou oddanou prácou s mládežou pomáha 

spoluvytvárať priestor pre zdravý a kvalitný život v našej mestskej časti. 

Mgr. art. Jolana Fogašová, Art.D   

Pani Mgr. art. Jolana Fogašová, Art.D je významnou a úspešnou opernou speváčkou, ktorá 

svojim umeleckým pôsobením na Slovensku ale aj v mnohých krajinách sveta úspešne 

reprezentuje Slovensko, čím si získala vysoké uznanie. Svojim umeleckým vystupovaním sa 

zúčastňuje na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach pripravovaných MČ BA- 

Rača. Pravidelne účinkuje na Predvianočných koncertoch v katedrále sv. Šebastiána  

v Krasňanoch. Mgr. art. Jolana Fogašová, Art.D patrí medzi najúspešnejších umelcov 

pôsobiacich v MČ Bratislava–Rača a svojou umeleckou činnosťou ju aj hrdo a úspešne 

reprezentuje. 

Občianske združenie H&T Dance Company   

Občianske združenie H&T Dance Company, so sídlom na ul. Pri Vinohradoch 224 v Rači  

sa aktívne a dlhodobo podieľa na organizovaní športových podujatí. Činnosť združenia je 

zameraná hlavne na prácu s mládežou. OZ H&T Dance Company sa dlhoročne podieľa 

svojimi tanečnými vystúpeniami na kultúrno spoločenských podujatiach organizovaných  

MČ Bratislava-Rača – račianske vinobrania, račianske hody, račianske kultúrne letá, dni detí, 

vianočné podujatia a pod.. Členovia tanečného klubu sa pravidelne zúčastňujú na tanečných 

súťažiach na Slovensku a v zahraničí, kde dosiahli mnohé významné úspechy. OZ H&T 

Dance Company úspešne už dlhé roky reprezentuje a šíri dobré meno mestskej časti 

Bratislava-Rača na Slovensku a v zahraničí. 

MUDr. Iva Petríková 

MUDr. Iva Petríková pôsobí v Rači ako detský pediater od roku 1994. Počas týchto rokov sa 

aj v čase svojho osobného voľna obetavo stará o zdravie svojich pacientov. Je ochotná  

a trpezlivá počúvať, s láskavým a zároveň profesionálnym, odborným prístupom pripravená 

pomôcť. Neustále zvyšuje svoju odbornosť a svojím prístupom si získala srdcia mnohých detí 

aj rodičov. MUDr. Iva Petríková je výborný diagnostik a každé dieťa je pre ňu osobnosť. Jej 

celoživotná práca s veľkým ľudským nasadením sú obrovským prínosom v prospech zdravia 

detí a rodín v MČ Bratislava-Rača. 

Mgr. Zdenka Polakovičová  

Pre Mgr. Zdenku Polakovičovú, pani učiteľku na ZŠ Tbiliskej je učiteľské povolanie nielen 

povolaním ale aj poslaním. Takmer celý svoj profesijný život zasvätila  učiteľskej práci  

pre mestskú časť Bratislava-Rača. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe sa vypracovala 

na pedagóga vysokých morálnych a odborných kvalít. Pani učiteľku navrhli  na ocenenie jej 

žiaci, ktorým je zároveň triednou učiteľkou. U žiakov má veľkú autoritu, je objektívna, 

spravodlivá, ale i prísna a vedie žiakov k zodpovednosti. Trvalými znakmi jej práce sú 

húževnatosť, vysoké nasadenie, výborný prístup k žiakom, životný optimizmus, ľudskosť  

a empatia. 


