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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 21/2022 

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

vinohradníctva 

zo dňa 18.1.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

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

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

 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Miloš Máťuš 

 

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

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

 

Ospravedlnení neposlanci:  

 

Prizvaní: Mgr. Marek Porvazník, Ing. Michal Gumenický, Mgr. Peter Samuel Tóth, JUDr. Jana 

Bezáková, Ing. arch. Kožuško  

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Architektonická štúdia Športový areál ZŠ Plickova – prezentácia (Ing. Hrušovský a Ing. arch. 

Kožuško) 

3. ZŠ Plickova – Mozaika Kocúr, Zhodnotenie získaných informácii, postup riešenia (Ing. Michal 

Gumenický) 

4. Návrh členov Rád škôl delegovaných zriaďovateľom (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

5. Návrh VZN o zriadení dočasnej Základnej školy Na Pántoch 9, Bratislava-Rača, v budove 

SOŠ hotelových služieb a obchodu (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

6. Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska Materskej školy Barónka 17 so sídlom 

v súbore novostavieb Rínok Rača (Barónka 3/C) (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

7. Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

8. Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v 

materských školách (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

9. Informácia v oblasti športu (Mgr. Marek Porvazník) 
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10. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – január, február; Vyhodnotenie kultúrno-

spoločenských podujatí – december (Dana Ölvecká) 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

K bodu 1 

Otvorenie a schválenie programu 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová zo zdravotných dôvodov ospravedlnila svoju 

neúčasť na rokovaní komisie a svojím zastupovaním poverila člena komisie Ing. Róberta 

Pajdlhausera, ktorý rokovanie komisie otvoril a viedol.  

 

V rámci programu rokovania komisie došlo k zmene poradia bodov programu. Bod 3 sa presunul 

ako bod 2, a bod 9 ako bod 4, nasledujúce body boli podľa poradia prečíslované ako body č. 3, č. 

4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. .    

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. ZŠ Plickova – Mozaika Kocúr, Zhodnotenie získaných informácii, postup riešenia (Ing. Michal 

Gumenický) 

3. Architektonická štúdia Športový areál ZŠ Plickova – prezentácia (Ing. Hrušovský a Ing. arch. 

Kožuško) 

4. Informácia v oblasti športu (Mgr. Marek Porvazník) 

5. Návrh členov Rád škôl delegovaných zriaďovateľom (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

6. Návrh VZN o zriadení dočasnej Základnej školy Na Pántoch 9, Bratislava-Rača, v budove 

SOŠ hotelových služieb a obchodu (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

7. Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska Materskej školy Barónka 17 so sídlom 

v súbore novostavieb Rínok Rača (Barónka 3/C) (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

8. Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

9. Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v 

materských školách (Mgr. Peter Samuel Tóth) 

10. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – január, február; Vyhodnotenie kultúrno-

spoločenských podujatí – december (Dana Ölvecká) 

11. Rôzne 

12. Záver 
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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    

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 - - 

 

 

K bodu 2 

ZŠ Plickova – Mozaika Kocúr, Zhodnotenie získaných informácii, postup riešenia 

 

Stanovisko 61/1/2022 

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

MČ Bratislava-Rača pôvodnú Mozaiku Kocúr zakonzervovať pred tým, než dôjde k jej prekrytiu 

zateplením a zároveň odporúča postupovať pri vytvorení náhrady pôvodnej mozaiky spôsobom 

– nákres na zateplenú fasádu (nižšia cena) s vytvorením vernej repliky s prihliadnutím na 

autenticitu materiálov. 

Hlasovanie: 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslanec – predseda - - - 

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslanec - - - 

PhDr. Ján Polakovič poslanec ✓    
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JUDr. Marián Vulgan 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 - 2 

 

 

Materiál odprezentoval Ing. Michal Gumenický. Mestská časť Bratislava-Rača mala pretrvávajúci 

zámer rekonštruovať základnú školu ZŠ Plickova. Koncom mája 2020 získala stavebné povolenie 

na rekonštrukciu školy a začiatkom augusta 2021 prevzal stavenisko zhotoviteľ stavby. Mozaiku 

Kocúr vytvoril akad. mal. Ivan Vychlopen, vznikla v roku 1972. Rozmery 3,6 x 8,4 m. Materiál 

mozaiky je z glazovanej keramickej ,,kachle“, adhez. na cementové báze. Pôvodný úmysel s 

Mozaikou Kocúr bol, že sa počas stavebných prác demontuje, zreštauruje a umiestni na novú 

fasádu treťou stranou (reštaurátor). Po prizvaní reštaurátori MgA. Jakub Kachút a Mgr.Art Lucia 

Lizáková sa táto možnosť nepotvrdila. Dôvodom je silný spojivový materiál, s ktorým je mozaika 

prilepená na fasádne panely a zlá súdržnosť jednotlivých fragmentoch mozaiky. Mestská časť 

Bratislava-Rača oslovila ďalších odborníkov na problematiku, ktorí by vedeli ponúknuť vhodné 

riešenie, aby sa mozaika zachovala. Demontáž mozaiky vyvrátil aj doc. Gabriel Strassner , vedúci 

katedry reštaurovania na VŠVU. Vykonal na diele sondu, ktorá mala preukázať možnosť šetrnej 

demontáže obkladu mozaiky z fasády. Bola prizvaná odborníčka z Čiech na mozaiky MgA. 

Magdalena Kracík Štorkánová, PhD., ktorá ponúkla viaceré prístupy k zachovaniu mozaiky. 

Možnosti ako vyrezanie alebo demontáž fasádnych panelov v súčasnej fáze stavebných prác nie sú 

už možné. Posudok sa nezaoberá stálosťou fasádnych panelov (keramzitbetón) pri demontáži ani 

samotnej mozaiky. Jedná sa o možnosti: 1. zateplenie z vnútornej strany steny, 2. integrácia 

mozaiky do vnútorných priestorov formou prístavby, 3. prekrytie mozaiky a vytvorenie verejne 

repliky s pritiahnutím na autenticitu materiálov, 4. čiastočný transfer (podmienené možnosťou 

presunu panelu, na ktorom je mozaika osadená) 5. Celkový transfer umeleckého diela. 

 

V diskusii vystúpili:  

PhDr. Jana Maniková, aký má význam zakonzervovania mozaiky keď bude pod fasádou? 

Ing. Róbert Pajdlhauser, ak by sa v budúcnosti našla technológia na umiestnenie v exteriéri, aby 

ostala zachovaná, 

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., či MČ chce aby bola zachovaná, netreba sa pýtať MSOP? 

Ing. Róbert Pajdlhauser, z hľadiska MČ a histórie MČ áno, 
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doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., kontaktovali deti autora, chcú zachovať mozaiku, otázka je ako 

postupovať a bude verejnosť vnímať spôsob zachovania maozaiky, prípadne formou hlasovania 

verejnosti, pamätať na to, že v budúcnosti bude možné mozaiku osadiť,  

Robert Hammer, nepáči sa mu ani jedna možnosť, mozaiku inštalovať do sklenenej výlohy, ktorá 

by bola vytvorená v stene, s tepelnými úpravami,  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., tepelná izolácia plynom nie je rentabilná, 

Ing. Róbert Pajdlhauser, z hľadiska procesov na stavbe – zakonzervovať, naskenovať, spraviť náter 

ktorý zodpovedá pôvodnej mozaike, zároveň sa replika zachová, obraz sa dokumentuje vo veľkom 

rozlíšení, môže sa vytvoriť nová mozaika.  

 

K bodu 3 

Architektonická štúdia Športový areál ZŠ Plickova – prezentácia 

 

Stanovisko 62/1/2022 

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

informáciu (prezentáciu) berie na vedomie. 

 

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 ✓    

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 Ing. arch. Kožuško. Areál ZŠ Plickova má veľa pozitív, zeleň, ale aj 

niekoľko hendikepov na ktoré treba nájsť riešenie – ploty, múry, spevnené plochy. Plocha ktorú je 
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potrebné rekonštruovať v prednej časti – zeleň, stromy sa ponechajú, kríky, v návrhu otvoria 

a sprehľadnia priestor – Návrh: šport, exteriérové vyučovanie, aktívny oddych – otvorený priestor.  

Šport – multifunkčné ihrisko, doskočisko, tenisové stoly,  

Exteriérová trieda – pestovateľský kútik (tradícia pestovania viniča), altánok,  

Príroda – parková úprava s vodnou plochou, zavlažovacie jazierko. 

Odprezentoval ukážku povrchov v celom areáli, predný priestor pred ZŠ ponechať trávu a vyššiu 

vegetáciu. Pribudne stojisko na bicykle. Oplotenie – jednoduché stĺpikové riešenie. Zadná 

prístupová cesta bude spojazdnená. Exteriérové osvetlenie, integrované osvetlenie – parková 

atmosféra. Cesta je bezbariérová. Toalety prispôsobené pre vozičkárov.  

 

V diskusii vystúpili:  

Mgr. Marek Porvazník, červeno-biela šachovnica, má byť čierno-biela, boccia šport pre telesne 

postihnutých, riešiť petang, horolezecká stena,  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., priame behy? 60 m trať, koľko má kruh? 140 a 130 má kruh, vnútorné 

ihrisko je multifunkčné? Výbeh do parku, je koľko metrov? Vidí zmysel jazierka, z hľadiska 

biodiverzity, environmentálna výchova, stojan na bicykle,  

Ing. arch. Kožuško, do areálu sa nezmestí profesionálny ovál, multifunkčné ihrisko, priestor je 

uzamykateľný, režim otvárania,  

Ivan Vrana, páči sa mu projekt na tri časti, čierno-biela šachovnica, páči sa mu vinič, štvorbodové 

osvetlenie, hlavne treba vo večerných hodinách z hľadiska bezpečnosti, areál bude uzamykateľný?  

Ing. Róbert Pajdlhauser, riešiť filtráciu vody v jazierku, vonkajšie osvetlenie bude funkčné  

parkové, riešiť režim osvetlenia,  

PhDr. Ján Polakovič, nie je za umiestnenie jazierka, maximalizácia verejného priestoru, park 

s jazierkom je hneď na Jurkovičovej, ohnisko áno – susedská opekačka, nie stabilné, nerobil by 

1:1, ponechal by viac priestoru pre športovisko,  

Ing. Róbert Pajdlhauser, retenčná funkcia jazierka,  

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., stolný tenis exteriér, či bude mať význam,  

Ing. Róbert Pajdlhauser, take ball a ping pong, priestorové možnosti preveriť,  

PhDr. Jana Maniková, páčil sa jej nápad horolezeckej steny, nevhodné ponechať bicykle priamo 

pri chodníku, jazierko je riziko, osvetlenie kto bude platiť?, priechodné športoviská, namiesto 

jazierka radšej využiť na športovo-oddychovú časť,  

Ing. Róbert Pajdlhauser, správca + útlmový režim osvetlenia,  

Ing. arch. Kožuško, oplotenie sa rieši iba  za bránkami, beach voleyball,  

PhDr. Ján Polakovič, podstata veci je že sa robí areál školy, treba myslieť na využitie všestranné 

pre deti, ktoré aj nešportujú, treba ponechať voľný priestor pre výbeh pre deti – školský dvor, veľa 

aktivít ktoré zaplnia priestor,  

Mgr. Peter Samuel Tóth, stojisko na bicykle je blízko chodníka, záplavové jazierko premiestniť, 

využiť na iné aktivity, cyklostojany pri každom vchode pri škole,  

Ing. arch. Kožuško, výpočet pre potreby stojiska na bicykle a riešiť pre deti v zázemí školy,  

PhDr. Ján Polakovič, chýba variant riešení, 1. – 9. ročník, ihrisko pre všetky deti? Varianty od 1. -
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4. ročník a od 5. do 9. ročník, treba diskusiu, polovica ihriska je sprístupnená pre občanov, treba 

určiť presne v dĺžkových rozmeroch,  

Ing. Róbert Pajdlhauser, dôležité sú m² pre ŠKD, areál prepočítať na potreby ŠKD 1. – 5. ročník,  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., osvetlenie, či sa počíta na strechách so solárnymi panelmi?  

Ing. Arch. Kožuško, neuvažuje sa, ani v projekte školy, jazierko je vsakovací systém,   

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., riešiť zavlažovanie parku z retenčného jazierka. 

 

K bodu 4 

Informácia v oblasti športu 

 

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

športové podujatia: 

Podujatia sa prispôsobia aktuálnym nariadeniam a opatreniam ÚVZSR.  

 

6.2. Račiansky kros zatiaľ s otáznikom z hľadiska opatrení, 

28.5. Dni Krasňan, pribudnú športové podujatia,  

Otvorenie skate parku,  

 

Išiel projekt na športové vybavenie, ktoré si MČ musí zapožičiavať. 

 

28.2. hraničný termín na podávanie dotácií.  

 

K bodu 5 

Návrh členov Rád škôl delegovaných zriaďovateľom 

 

Stanovisko 63/1/2022 

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

MČ Bratislava-Rača  zobrať na vedomie, že členstvo JUDr. Juraja Madzina v Rade školy pri 

MŠ Gelnická 34, v Rade školy pri MŠ Novohorská 1 a v Rade školy pri ZŠ Tbiliská 4 zaniklo 

automaticky jeho smrťou 2.1.2022, a schváliť 

 

a) odvolanie Mgr. Beáty Beškovej, členky Rady školy pri MŠ Cyprichova 74,  delegovanej 

zriaďovateľom k dátumu 9.2.2022 z dôvodu ukončenia jej pracovného pomeru s Mestskou 

časťou Bratislava-Rača, 

b) odvolanie Mgr. Beáty Beškovej, členky Rady školy pri MŠ Gelnická 34,  delegovanej 

zriaďovateľom k dátumu 9.2.2022 z dôvodu ukončenia jej pracovného pomeru s Mestskou 

časťou Bratislava-Rača, 

c) delegovanie PhDr. Michaely Regešovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Cyprichova 74 od 10.2.2022, 

d) delegovanie Mgr. Lenky Košáňovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Gelnická 34 od 10.2.2022, 
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e) delegovanie Ing. Ingrid Vanerkovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Gelnická 34 od 10.2.2022, 

f) delegovanie PhDr. Michaely Regešovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Novohorská 1 od 10.2.2022, 

g) delegovanie Mgr. Petra Samuela Tótha, PhD. ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady 

školy pri Základnej škole, Tbiliská 4 od 10.2.2022. 

 

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 ✓    

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 Mgr. Peter Samuel Tóth.  

 

V diskusii vystúpili: 

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., či je p. Vanerková informovaná o delegovaní? 

 

K bodu 6 

Návrh VZN o zriadení dočasnej Základnej školy Na Pántoch 9, Bratislava-Rača, v budove 

SOŠ hotelových služieb a obchodu 

 

Stanovisko 64/1/2022 

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

Bratislava-Rača  schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ......./2022 ktorým sa zriaďuje 

Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej 
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škole Na Pántoch 9 

a poveriť starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom zriaďovacej listiny Základnej 

školy, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava, a jej súčasti Školského klubu detí pri ZŠ Na Pántoch 

9, po doručení Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 

zaradení tejto základnej školy a jej súčasti do Siete škôl a školských zariadení  

Slovenskej republiky 

 

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 ✓    

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 - - 

 

 

Materiál odprezentoval Mgr. Peter Samuel Tóth. Zriaďuje sa dočasne, kým nebude hotová ZŠ 

Tbiliská, bude zriadená aj ŠKD, a jedáleň v SOŠ Na Pántoch.   

 

V diskusii vystúpili: 

Robert Hammer, ako to bude s dopravou detí na Pánty? Kto bude vyberať zoznam detí, ktoré pôjdu 

do školy?  

Mgr. Peter Samuel Tóth, doprava bude zabezpečená predĺžením súčasného školského spoja, číslo 

14, zo ZŠ Tbiliská pôjde na Pánty, je záujem rodičov, bude možné využívať vonkajší areál SOŠ Na 

Pántoch, starosta bude menovať štatutárneho zástupcu na zriadenie a prevádzkovanie školy, 

Ing. Róbert Pajdlhauser, dočasne poverená osoba, ktorá bude riešiť školu, riaditeľa volí školská 

rada,  

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., prečo nie už stály riaditeľ?,  
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JUDr. Marián Vulgan, ako fungujú školské autobusy?, bude dozor?,  

Mgr. Peter Samuel Tóth, prebehlo online stretnutie rodičov, MČ ponúkala asistenciu vychovávateľa 

ktorí pôjde v autobuse s deťmi. 

 

K bodu 7 

Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska Materskej školy Barónka 17 so sídlom 

v súbore novostavieb Rínok Rača (Barónka 3/C) 

 

Stanovisko 65/1/2022 

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

Bratislava-Rača schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ......./2022 ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava, so sídlom v komplexe 

Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, 

Barónka 17, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3  

a poveriť starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom dodatku ku zriaďovacej listine 

Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava, o zaradení nových súčastí materskej školy, po 

doručení Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 

zaradení Elokovaného pracoviska Materskej školy Barónka 17 a Výdajnej školskej jedálne pri MŠ 

Barónka 17, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3, do Siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

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 ✓    

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:  11 - - 
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Materiál odprezentoval Mgr. Peter Samuel Tóth.  

 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., o koľko sa zníži počet detí do stávajúcich MŠ? 

Mgr. Peter Samuel Tóth, MŠ prijme 44 detí, 

Róbert Hammer, či MČ bude platiť za priestory? Koľko to vychádza ročne? Čakal že to bude 

zadarmo,  

Mgr. Peter Samuel Tóth, prenájom za vonkajší areál, bez energií,  

Ing. Róbert Pajdlhauser, dať do finančnej komisie ceny prenájmu, a sumárne sumy za prenájom,  

PhDr. Ján Polakovič, či s energiami?  

 

K bodu 8 

Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl 

 

Stanovisko 66/1/2022 

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. ......./2022, o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných 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 ✓    

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:  11 - - 
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Materiál odprezentoval Mgr. Peter Samuel Tóth. ZŠ na Pántoch a ZŠ Plickova bude tvoriť 

centrálnu časť Rače. Čo sa týka počtu detí najvýhodnejšie rozloženie obvodov.  

 

V diskusii vystúpili: 

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Rendez patria do ZŠ Plickova, či tam patria všetky deti?, deti čo majú 

súrodencov?,  

Mgr. Peter Samuel Tóth, riaditeľ musí prijímať podľa spádovej oblasti, bude sa riešiť aj 

individuálne. 

 

K bodu 9 

Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v 

materských školách 

 

Stanovisko 67/1/2022 

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. ......./2022, o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym 

vzdelávaním 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 ✓    

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:  11 - - 
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Materiál odprezentoval Mgr. Peter Samuel Tóth. 

K bodu 10 

Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – január, február; Vyhodnotenie 

kultúrno-spoločenských podujatí – december 

 

Referentka kultúry Dana Ölvecká vyhodnotila podujatia v mesiaci december 2021 a informovala 

o plánovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v roku 2022. V mesiaci december v závislosti 

od aktuálnych nariadení a opatrení RÚVZ sa organizoval Predvianočný koncert v online prostredí. 

Koncept bol ten istý ako pri Veľkonočnom koncerte. Koncert mal cez 6500 videní na FB a youtube 

MČ Rača. Výťažok z koncertu išiel na podporu stravy pre seniorov.  

V mesiaci január plánujeme v spolupráci s H&T DANCE COMPANY predstavenie „GRINCH a 

ukradnuté Vianoce“ a 7.2. Divadelný pondelok v spolupráci s Literárno-dramatický odborom ZUŠ 

Vrbenského predstavenie ŠTAFETA NO. 1 – prezentácia literárno-dramatického odboru. V rámci 

obdobia fašiangu v KS Impulz a NKD detské fašiangové predstavenie. V Parku J. M. Hurbana 

inštalovať valentínske srdce - Príďte sa odfotiť k valentínskemu srdcu a nechaj odkaz pre svoju 

lásku. Pošli foto na FB MČ Rača a zapoj sa do súťaže. V rámci aktuálnych nariadení a opatrení 

a na základe stanoviska RÚVZ  - 19.2. na Parkovisku pred Nemeckým kultúrnym domom - 

Fašiangy v Rači  - Fašiangová jazda (sprievod) masiek s kultúrno-spoločenským programom. 

Opätovne v Knižnici KS Žarnovická Račianska burza kníh: „Dajme knihám druhú šancu“. V marci 

oslavy MDŽ – NKD, KS Impulz, Krasňanská beseda.  

 

K bodu 11 

Rôzne 

 

V diskusii vystúpili:  

Ivan Vrana, genofond Frankovky modrej, p. Krajčirovič sa už nemôže starať o genofond, je možné 

nahliadnuť do zmluvy? MČ a Farský úrad? Či je zmluva platná? Stanovisko k deleniu úrody 

z genofondu členov RVS.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, už sa zmluva rieši, ak bude zmluva k dispozícii bude MČ riešiť, víno 

fľaškoval Miloš Máťuš, MČ preverí zmluvu, ochota je,  

Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., štatút RR?,  či je RV už načas schránkovaný?, pasportizácia 

základného majetku, Park J. M. Hurbana, RR by sa mala zísť, kedy?,  

PhDr. Jana Manikova, Dom smútku na cintoríne v Rači, patrí Marianumu? , MČ by mala tlačiť aby 

Dom smútku dala do poriadku, Červená lisovňa – zaizolovanie stropu?, LBG aréna – má platné 

stavebné povolenie?,  

PhDr. Ján Polakovič, napísal spol. Marianum možnosti riešenia rekonštrukcie Domu smútku,  

Ing. Róbert Pajdlahuser, stretnutie so správcom cintorína, pozemok patrí evanielickej cirkvi, otázka 

čo s budovou, komu patrí?, budova nemá LV, postavený v akcii Z, kedy?, uvažuje sa nad 

zaizolovaním stropu v ČL, nevie súčasný krok k LBG, je to otázka na právnikov,  

PhDr. Ján Polakovič, chce vystúpiť z členstva v RR, nevidí zmysel v činnosti RR, navrhuje zrušiť 
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RR,  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., RR poradný orgán, starosta nezasahuje do obsahu, člen RR dá návrh 

na zrušenie RR,  

PhDr. Jana Maniková, či poslanci nemôžu dávať články do RV?. 

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., je im to umožnené.  

 

 

 

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. 


