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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 20/2021 

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

vinohradníctva 

zo dňa 16.11.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

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

JUDr. Marián Vulgan, Dominik Vrba, Robert Hammer, Ivan Vrana 

 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Monika Luknárová, JUDr. Juraj Madzin 

 

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

Prekop, PhD. 

 

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Michal Krištofič, doc., CSc. 

 

Prizvaní: Mgr. Marek Porvazník, Miroslav Vajs, Ing. Miroslav Ščibrany, Ing. Peter Semanco 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2022 

3. Schválenie Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“ - Ing. Miroslav Ščibrany 

4. Informácia o športových podujatiach 

5. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – december; vyhodnotenie kultúrno-

spoločenských podujatí – október, november  

6. Rôzne 

6.1. Návrh na riešenie situácie okolo termínov uzávierky a tlače mesačníka Račiansky výber, 

(príp. zaradenie nového (aktualizovaného) zoznamu predajní, spoločností a firiem v Rači aj 

s mapou) - Ing. Michal Krištofič, doc., CSc.  

7. Záver 
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K bodu 1 

Otvorenie a schválenie programu 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová zo zdravotných dôvodov (COVID 19) – 

prebiehajúca PN, ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní komisie a svojím zastupovaním 

poverila poslanca Ing. Róberta Pajdlhausera, ktorý rokovanie komisie o 15.30 h otvoril a viedol.  

 

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. Mário Khandl neposlanec - odborník ✓    

Ing. Ľubomír Prekop  neposlanec - odborník ✓    

PhDr. Jana Maniková  neposlanec - odborník ✓    

Ing. Michal Krištofič doc., CSc. neposlanec - odborník         - - - 

HLASOVANIE SPOLU:  9 - - 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2022 

 

Stanovisko 59/11/2021 

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

MČ Bratislava-Rača schváliť návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2022 s pripomienkami. 
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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. Mário Khandl neposlanec - odborník ✓    

Ing. Ľubomír Prekop  neposlanec - odborník ✓    

PhDr. Jana Maniková  neposlanec - odborník ✓    

Ing. Michal Krištofič doc., CSc. neposlanec – odborník        - - - 

HLASOVANIE SPOLU:  8 - 1 

 

 

K bodu 3 

Schválenie Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“ - Ing. Miroslav Ščibrany 

 

Stanovisko 60/11/2021 

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

Bratislava-Rača schváliť návrh Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“ 

s pripomienkami: 

- pripomienky k článku 6 a článku 7 návrhu budú predložené na kontrolu právnemu 

oddeleniu, po zhodnotení budú doplnené spracovateľom. 

 

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 ✓    
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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. Mário Khandl neposlanec - odborník ✓           

Ing. Ľubomír Prekop  neposlanec - odborník ✓    

PhDr. Jana Maniková  neposlanec - odborník ✓    

Ing. Michal Krištofič doc., CSc. neposlanec - odborník        - - - 

HLASOVANIE SPOLU:  10 - - 

 

Materiál odprezentoval spracovateľ Ing. Miroslav Ščibrany. Myšlienka ocenenia významnej 

osobnosti vznikla po pohrebe významného račianskeho historika a lokálpatriota Ľudovíta 

Havloviča. Takéto ocenenie navrhujú udeľovať výnimočným osobnostiam, ktoré sa zvlášť 

významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce (Rače) a život jej obyvateľov, alebo ktoré prispeli k 

poznávaniu minulosti a kultúry Rače vynikajúcimi tvorivými činmi a dielami. A to v takých 

prípadoch, kedy zásluhy osobnosti navrhnutej na ocenenie vysoko prevyšujú bežný štandard pre 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“. Ocenenie by sa udeľovalo v prípade mimoriadneho, 

celoživotného prínosu pre mestskú časť Bratislava-Rača, tzn. nie je povinnosť ho udeliť každý rok. 

Ocenenie možno udeliť aj in memoriam. 

 

V diskusii vystúpili:  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. – čo znamená právo podieľať sa? - čl. 6, právo voliť?; čl. 7, ods. 3 

povinný vrátiť ocenenie ma MÚ, či finančný dar nie?,  

Ing. Peter Semanco – je možné dať vyznamenanie aj občanovi bez TP v Rači, tie isté práva ako 

osoba s TP v Rači, 

Ing. Miroslav Ščibrany – či nebude problém prijať peniaze späť z hľadiska rozpočtu, ak sa dotvorí 

návrh s pripomienkami, je v poriadku ak vypadne aj článok 6,  

Ing. Róbert Pajdlhauser – dotaz na článok 6, preveria stav, k akému výkonu povoľuje,  

PhDr. Ján Polakovič – vyhodiť článok 6. 

 

K bodu 4 

Informácia o športových podujatiach 

 

Referent športu Mgr. Marek Porvazník odprezentoval činnosť referátu športu a plánované 

športové podujatia: 
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Momentálne prebieha údržba športovísk. Bol podaný projekt na Magistrát – športový areál 

Tbiliská - detský workout, posilňovacie prvky.  

 

Dňa 18.11. sa konalo bežecké podujatie Memoriál Janka Jakubca, ktorá dopadlo výborne.  

 

V prípade priaznivej situácie je na 18.12. plánované podujatie -  Beh ulicami Rendezu 

a  Mikulášska kvapka krvi. 

 

K bodu 5 

Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – november, december 

 

Referentka kultúry Dana Ölvecká odprezentovala uskutočnené a plánované kultúrno-spoločenské 

podujatia na mesiace november, december. Koncom októbra sa konala na nádvorí Obecného domu 

Tekvičková slávnosť a Halloveensky pochod Račou. Prišlo veľa návštevníkov, deti v strašidelných 

maskách, vyrezávali tekvice, súťažili a na záver prešli ulicami Rače. Mali sme pozitívne ohlasy od 

návštevníkov. Taktiež v novembri sa konali pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia – tanečná 

zábava, detské predstavenia a divadelný pondelok, kapacita sály v rámci nariadení bola dodržaná, 

taktiež návštevníci boli zodpovední a odchádzali spokojní. Podujatia si našli svojich návštevníkov, 

aj keď ich bolo menej ako zvyčajne. Úspešné bolo podujatie Lampiónový sprievod na Rendezi s 

bubnovou a ohňovou show v športovom areáli Sklabinská. V mesiaci december budeme 

pokračovať v plánovaných kultúrno-spoločenských podujatiach ak to situácia dovolí, taktiež 

pripravujeme Adventné víkendy v spolupráci s RVS, RMS a OZ Terroir Rača. Je plánovaná 

Mikulášska jazda Račou (Rača-Krasňany-Rendez) vo vinohradníckom koči, 5.12. a malé Vianočné 

trhy. Oddelenie plánuje Predvianočný koncert v Katedrále sv. Šebastiána a online prenos 

z koncertu sk. Fragile.  

 

K bodu 6 

Rôzne  

6.1. Návrh na riešenie situácie okolo termínov uzávierky a tlače mesačníka Račiansky výber 

(príp. zaradenie nového (aktualizovaného) zoznamu predajní, spoločností a firiem v Rači aj 

s mapou) - Ing. Michal Krištofič, doc., CSc.  

 

Zodpovedný redaktor mesačníka Račiansky výber Miroslav Vajs odprezentoval systém uzávierok 

RV, sú nadstavené podľa dopredu určených dátumov. Nevedia na 100 % dodržať termíny uzávierok 

vzhľadom na externých dodávateľov textov, taktiež z hľadiska meniacich sa nariadení a 

protipandemických opatrení, ktoré úzko súvisia s kultúrno-spoločenskými podujatiami. Keby bola 

uzávierka skôr, vydanie by bolo neaktuálne. Snaží sa, aby mesačník bol nezávislou tlačovinou, 

určenou hlavne pre obyvateľov Rače. Dňa 19.11. pošle členom RR obsah RV a rozvrh tém v 

nasledujúcom decembrovom čísle.  
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V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, neskoro chodia podklady a celý obsah mesačníka do RR,  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., ako bývalý člen RR, rada sa stretávala pravidelne, nedá sa presne 

stanoviť termín uzávierky RV, k tomu bola vytvorená online verzia RV, kde by sa zverejňovali 

dopredu hotové články ešte pred uzávierkou a vydaním RV, doména je už zakúpená aj nahodený 

redakčný systém. Za obsah RV zodpovedá redaktor alebo editor, RR je len poradný orgán. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, vypracovať do zastupiteľstva prehľad stretnutí a účasť členov na 

stretnutiach RR v roku 2021, zároveň návrh na zvolenie ďalšieho člena RR. Vypracovať štatút 

RR - priority, etický kódex, náplň práce, cieľ a smerovanie RR.  

 

 

PhDr. Jana Maniková, zabezpečiť osvetlenie na nádvorí Koloničovej kúrie a taktiež v Obecnej 

záhrade, taktiež stále osvetlenie na rohu do Koloničovej kúrie,  

Ing. Peter Semanco, poverí kontrolou a možnou montážou osvetlenia odd. Hospodárskej správy. 

 

 

 

 

Záver 

Zasadnutie ukončil zastupujúci predseda komisie Ing. Róbert Pajdlhauser a poďakoval za aktívnu 

účasť. 

 

Predsedníčka komisie:  v zast. Ing. Róbert Pajdlhauser 

   Mgr. Monika Luknárová v.r. 

Zapísala:      Dana Ölvecká v.r. 


