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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 22/2022 

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

vinohradníctva 

zo dňa 8.3.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Prítomní poslanci: Robert Hammer, Mgr. Monika Luknárová, Ing. Róbert Pajdlhauser, 

                                 PhDr. Ján Polakovič, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Ivan Vrana, 

                                 JUDr. Marián Vulgan  

 

Ospravedlnení poslanci:  

 

Prítomní neposlanci – odborníci: Mgr. Mário Khnadl, Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., 

                                                         PhDr. Jana Maniková 

 

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 

 

Prizvaní: Mgr. Marek Porvazník, Mgr. David Slahučka, Mgr. Peter Samuel Tóth 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Mgr. Peter 

Samuel Tóth, PhD.) 

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

4. Pamätná tabuľa - bombardovanie na Rendezi 

5. Račiansky výber - ako ďalej (zhodnotenie situácie, otvorenie štatútu, termíny zasadnutí RR, 

návrhy, RV na webe, diskusia) 

6. Ako sa plánujú využiť priestory po vyprataní odd. kultúry v Obecnom dome 

7. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc 

8. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – marec; apríl 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí – február (Dana Ölvecká) 

9. Rôzne 

10. Záver 
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K bodu 1 

Otvorenie a schválenie programu 

 

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 poslankyňa – 

predsedníčka 
✓    

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslankyňa - - - 

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  neposlankyňa- 

odborníčka 
✓    

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

HLASOVANIE SPOLU:  10   

 

 

K bodu 2 

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

Stanovisko 68/3/2022 

 

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

MČ Bratislava-Rača schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ......./2022 o mieste a 

čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
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Hlasovanie: 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslankyňa – 

predsedníčka 
✓    

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslankyňa - - - 

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  neposlankyňa- 

odborníčka 
✓    

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

HLASOVANIE SPOLU:  10   

 

 

Materiál odprezentoval Mgr. Peter Samuel Tóth.  

 

V diskusii vystúpili:  

Luknárová, či je VZN pružné do budúcnosti? 

Tóth, v návrhu je ošetrený aktuálny stav a aj nová školská legislatíva platná od januára 2022, ešte 

čakáme na usmernenia z ministerstva školstva, ÚVZ, ÚPSVaR ohľadom zaraďovania detí 

cudzincov (utečencov) do škôl a financovania obedov, školského klubu detí a podobne. Ak budú 

dôležité body z týchto usmernení do zasadnutia MZ MČ BA- Rača ešte ich aktuálne doplníme. 

V MŠ nemáme kapacity pre ukrajinské deti, aktuálne ukrajinské deti zaraďujeme do základných 

škôl a spustením prevádzky ZŠ Na Pántoch plánujeme, podľa toho ako nám kapacity dovolia, jednu 

alebo dve triedy aj s deťmi z Ukrajiny, 

Luknárová, deti sa vedia včleniť do kolektívu,  

Maniková, ako vyzerá škôlka Tramín?, 

Tóth, pri MŠ Kadnárova (Tramín) prebieha nanovo stavebné konanie. 

 

K bodu 3 

Informácia v oblasti športu  

Mestská časť Bratislava - Rača 8.3. otvorila workoutové ihrisko v Krasňanoch. Nové ihrisko sa 
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nachádza v telovýchovnom zariadení svet hier a pohybu na ulici Augustína Murína. Otváracia doba 

ihriska: Pondelok - Nedeľa  8:00 - 17:00  

Projekt workoutové ihrisko v Krasňanoch sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Dm ženský 

beh 2021 a príspevku dm drogerie markt Slovensko  za podpory organizátorov Be cool.  

 

V diskusii vystúpili:  

Maniková, v spolupráci s referátom športu - Výstava ako športovali naši starí rodičia v Červenej 

lisovni, prosí poslancov o zapožičanie starých fotografií športovcov, dresy, ocenenia, diplomy.  

 

K bodu 4 

Pamätná tabuľa - bombardovanie na Rendezi 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová sa dotazovala, či MČ plánuje osadiť pamätnú 

tabuľu obetiam (k udalosti) bombardovanie na Rendezi. 

 

V diskusii vystúpili:  

Pajdlhauser, text na Pamätnú tabuľu nech navrhne komisia prípadne Račiansky muzeálny spolok, 

budova je naša ale pozemok je železníc, 

Luknárová, komisia nekompetentná navrhovať historickú tabuľu,  

Krištofič, skontrolovať jazykovedcom,  

Luknárová, v minulosti bol už p. Sekerkom predložený návrh tabule,  

Maniková, RMS bol oslovený starostom a pripravuje texty na tabule - Obecný dom- pôrodnica a 

kaplnka, Rendez, Koloničova kúria, potrebujú vedieť požadovaný rozsah textu, treba dohodnúť 

termín, že dokedy treba zaslať návrhy a veľkosť tabúl, skonzultovať veľkosť písma, či sú vyčlenené 

finančné prostriedky,  

Pajdlhauser, odsúhlasiť v komisii návrh textu, dizajn, čitateľnosť,  

Tiňo, nie kameň, Rendez nie oceľový plech, odlievaný symbol, odraziť sa od jestvujúcich, 

bombardovanie bolo 26.3., pripraviť do budúceho roku, 78. výročie,  

Vrana, Obecný dom- pôrodnica a kaplnka, tabule by mali mať odlišný dizajn, majú iný význam,  

Maniková, pôrodnica informačne, že sa tam narodilo niekoľko tisíc Račanov, dve tabule – 

pôrodnica, aj kaplnka,  

Pajdlhauser, nemá problém s odlišnosťou tabúľ.  

 

K bodu 5 

Račiansky výber - ako ďalej (zhodnotenie situácie, otvorenie štatútu, termíny zasadnutí 

RR, návrhy, RV na webe, diskusia) 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová zhodnotila aktuálnu situáciu a obsah mesačníka 

Račiansky výber. 

 

V diskusii vystúpili:  

Luknárová, časopis stráda obsahovo. Nereflektuje pružne na aktuálne témy. Po odchode z RR p. 

Tiňa, a predsedu p. Prekopa a taktiež dlhodobej práceneschopnosti jej samotnej, redakčná rada 

defacto neexistuje. P. Vajs nezvolával redakčnú radu a členom sa dostávali info až po zalomení 
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novín. Žiadala o uverejnenie príspevku v úvodníku decembrového vydania. Nakoľko 

v decembrovom vydaní mal úvodník starosta, akceptovala to a s p. Vajsom sa dohodli, že úvodník 

prepíše do januárového čísla. V januárovom vydaní bol úvodník venovaný  p. Čupkovi, dozvedela 

sa to až keď bol RV v tlači. Tak čakala na marec. Jej príspevok už bol neaktuálny, tak ho opäť 

prepísala, ale p. Vajs jej volal v mene starostu, ktorý údajne vyhodnotil, že uverejnenie úvodníka 

jej osobou by bolo ,,nefér“ voči ostatným poslancom. Pán Vajs jej ,,dovolil“, že môže napísať 

článok v rozsahu 2200 slov na tému o odpadoch. Odstupuje ako člen RR, nevidí zmysel v činnosti 

RR, ak nemôže ovplyvniť koncepciu RV. Keď vznikla RR, bola zadefinovaná koncepcia, 

smerovanie, online verzia RR pre nekrátené a neuverejnené články. V MČ absentuje vedúci 

oddelenia kultúry. 

Polakovič, taktiež odstupuje ako člen RR, nemá zmysel kreovať RR,  

Krištofič, aby boli určené kompetencie - predseda, podpredseda,  

Maniková, kto je komu nadriadeným?, Kto rozhoduje aký článok tam bude?,  

Polakovič, starosta je nadriadený, hlavný redaktor je vyberaný starostom,   

Tiňo, RR nemá tvoriť obsah, ale len koncepciu novín, problém je s poddimenzovaním 

zamestnancov, nezrealizoval sa portál na webe ktorý by umožňoval obyvateľom prispievať 

článkami, zaujímavé a aktuálne články by zároveň mohli byť aj uverejnené v mesačníku,  

Luknárová, pravidelne sa opakujúce rubriky, RV nemá koncepciu, je to úpadok,  

Pajdlhauser, RR má tvoriť koncept, vytvorí si zásobník tém, zjavne RR nefungovala z dôvodu, že 

bolo málo členov, je potrebné mať aktívnych prispievateľov, RR je nefunkčná,  

Polakovič, neriešme tému kto zlyhal a kto nezlyhal,  

Krištofič, vyzvať ľudí aby prispievali do RV,  

Maniková, urobiť návrh čo tam môže a má byť, stanoviť celkovú filozofiu,  

Krištofič, pripraviť do budúcnosti návrh ako sa bude tvoriť RR,  

Tiňo, RR bola kreovaná na MZ a členovia RR si sami zvolili predsedu, urobiť online verziu RV,  je 

vytvorená doména na webe, dalo by sa to filtrovať s ostatnými článkami, taxonómia, RR je 

nefunkčná, prizvať p. Vajsa na najbližšiu komisiu aby sa určil záber a náplň mesačníka RV,  

Tiňo, vypracoval návrh VZN o podmienkach používania štátnych symbolov. 

 

K bodu 6 

Ako sa plánujú využiť priestory po vyprataní odd. kultúry v Obecnom dome 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová sa dotazovala ako sa plánuje využiť uvoľnený 

priestor po Odd. kultúry a komunikácie v Obecnom dome. 

 

V diskusii vystúpili:  

Pajdlhauser, určite sa počíta s jeho budúcim využitím na administratívnu agendu, podľa aktuálnych 

potrieb, prípadne trieda pre deti z Ukrajiny.  
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K bodu 7 

Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová poukázala na nejasnosť v kompetenciách pri 

vzniku názvov nových ulíc prípadne pri premenovaní ulíc. MČ by mala mať možnosť navrhnúť 

názvy ulíc.  

 

V diskusii vystúpili:  

Luknárová, ako vznikajú názvy ulíc v novostavbách?, sme v Rači, tak by mali byť názvy po 

významných obyvateľoch Rače, urobiť databázu návrhov, bytový komplex s ulicami – zoznam 

neutrálnych ulíc pre nejakú časť, developer by nemal určovať ako sa bude volať komplex 

novostavieb,  

Pajdlhauser, RMS pripraví zoznam mien, do zásobníka, môžeme požiadať Ústav pamäti národa,  

Vrana, požiadať Ústav pamäti národa,  

Krištofič, inštalovať smerové tabule že do akej ulice sa odbáča,  

Maniková, urobiť koncept a zásobáreň mien, podľa charakteru prostredia, určiť si rámec. 

 

K bodu 8 

Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – marec; apríl 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí – február (Dana Ölvecká) 

 

Referentka kultúry Dana Ölvecká vyhodnotila podujatia v mesiaci február a informovala 

o plánovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiacoch marec a apríl. V mesiaci február  

sa v rámci divadelného pondelku odprezentovali žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ 

Vrbenského v štafete predstavení „ŠTAFETA NO. 1“. Do FB súťaže „Najkrajšia valentínska 

fotografia“ mohli zaľúbené dvojice zaslať fotografiu, súťažilo sa o najväčší počet like, prišlo cca 

1000 like, pričom boli vyhodnotené prvé tri miesta.  V NKD sa ešte za obmedzených podmienok 

konal Karneval, deti v maskách si odniesli odmenu. 19.2. sa konal prvý ročník podujatia „Fašanki“ 

v Rači – Fašiangová jazda s RVS a výstava a predaj knihy RMS. Na podujatie boli pozitívne 

ohlasy, Fašiangová jazda Račou mala cez 5000 videní na FB. Ponúkali sa tradičné fašiangové šišky 

a víno. Jazda bola zakončená Fašiangovým pásmom VOS a následne sa konal koncert v NKD.  

Tanečný klub H&T DANCE COMPANY vypredal tri predstavenia „GRINCH a ukradnuté 

Vianoce“. Opätovne sa v Knižnici KS Žarnovická konala Račianska burza kníh: „Dajme knihám 

druhú šancu“, predalo sa 449 titulov. V mesiaci marec sa plánujú oslavy MDŽ – NKD, Krasňanská 

beseda a KS Impulz, Jozefovská tanečná zábava a nedeľné detské predstavenie. V rámci 

Divadelného pondelku muzikál Divadla Dobreta. V mesiaci apríl podujatie k Veľkej noci 

v spolupráci s RMS, divadelný pondelok, Veľkonočná tanečná zábava a v spolupráci s H&T 

DANCE COMPANY predstavenie „Greatest showman“. Posledný aprílový deň Stavanie mája a 

podľa aktuálnych nariadení a opatrení sa plánujú tradičné Račianske hody s kultúrno-

spoločenským a sprievodným programom, Hodový budíček.  
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V diskusii vystúpili: 

Polakovič, prečo nebolo do podujatia „Fašanki“ v Rači – fašiangová jazda traktormi prizvané aj 

Denné centrum seniorov Rača. Prečo sa vyberalo vstupné na fašiangový koncert, pre seniorov mal 

byť program zdarma.  

Ölvecká, do sprievodu bol prizvaný Vajnorský okrášľovací spolok, v Rači nepôsobí takýto spolok, 

ktorý by pripravil fašiangové pásmo a ucelený fašiangový program do exteriéru, oslovili sme ZUŠ 

a Divadlo Endorfín s prípravou pásma v budúcnosti, seniori z denného centra sa mohli prísť na 

program pozrieť a podporiť ho, prípadne sa odprezentovať oblečením do masiek. Koncert v sále 

NKD bol pre všetky vekové skupiny návštevníkov, vstup voľný je len na väčšinu podujatí v rámci 

KL.  

 

K bodu 9 

Rôzne 

 

V diskusii vystúpili:  

Maniková, vo Vínnej záhrade Koloničovej kúrie bol vyrezaný cca 100 ročný zdravý strom, prečo 

bol vyrezaný?,  

Vrana, obyvatelia z okolitých budov podali žiadosť na vyrezanie, obhliadka stavu stromu z MÚ 

a firmy Arbor Vitae, 

Maniková, kto dal povolenie na vyrezanie stromu? 

Pajdlhauser, dožiadať informáciu, prečo bol vyrezaný. 

 

 

Záver 

Zasadnutie ukončila predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová  a poďakovala za aktívnu 

účasť. 

 

 

Predsedníčka komisie:     Mgr. Monika Luknárová v.r. 

Zapísala:        Dana Ölvecká v.r. 


