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1.       

      

Návrh uznesenia 

 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača udeliť ocenenie „Račianske srdce“ za rok 2021 nasledovným 

fyzickým a právnickým osobám: 

Ing. Mikuláš Rapčan 

Športový klub karate SEIWA 

Ing. Michal Hrdlička  

Ľubica Máťušová 

Ľudovít Halinkovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 428/28/09/21/P zo 

dňa 28.09.2021 (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 miestneho úradu mestskej časti, vedúceho oddelenia 

kultúry a komunikácie. Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 8. marca 2022. Členom 

komisie boli predložené na posúdenie všetky doručené návrhy na udelenie ocenenia „Račianske 

srdce“ za rok 2021, 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 maximálne  

5 ocenení. 

Do 31.12.2021 bolo do kancelárie prednostu MÚ MČ Bratislava-Rača doručených  

7 návrhov na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2021, ktoré podali oprávnené osoby v 

zmysle čl. 3 ods. 1 štatútu a ktoré obsahovali všetky povinné náležitosti v zmysle čl. 3 ods. 2 

štatútu. 

V minulosti ani jednému zo 7 nominovaných ešte nebolo udelené ocenenie „Račianske srdce“. 

Výberová komisia po posúdení jednotlivých návrhov a vzájomnej diskusii hlasovala 

jednotlivo za každú doručenú nomináciu. Na základe výsledku hlasovania výberová komisia 

odporučila Miestnej rade MZ MČ Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia „Račianske 

srdce“ za rok 2021 nasledovným nominovaným osobám: 

 

Ing. Mikuláš Rapčan – oblasť šport 

Mikuláš Rapčan je jedným zo zakladateľov BMX klubu, ktorý sídli v športovom areáli na 

Hečkovej ulici.  Od roku 1986 je predseda BMX klubu Rača.  Od začiatku klubu pôsobil ako 

dobrovoľník a tréner klubu. Má najväčší podiel na budovaní modernej podoby trate BMX klubu 

v Rači, okrem račianskej trate projektoval ďalšie 4 trate BMX na SR. Mikuláš Rapčan sa 

aktívne venuje práci v BMX klube už 36 rokov. Za dlhoročné pôsobenie organizoval mnoho 

športových podujatí v MČ Rača. Pod jeho vedením sa  v roku 2003 uskutočnilo 3. a 4. kolo 

Európskeho pohára BMX. Aj vďaka jeho aktívnej práci členovia BMX klubu dosahujú 

pravidelne skvelé výsledky na súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska 

jednotlivcov, klubov a časoviek. 

 

Športový klub karate SEIWA – oblasť šport 

Športový klub karate SEIWA vzorne reprezentuje Raču a robí jej dobré meno už dlhé roky. 

Členovia klubu sa aktívne zúčastňujú športových súťaží, nielen na Slovensku ale aj v zahraničí,  

odkiaľ si priniesli nemálo medailí. Klub zorganizoval 29. ročník Račianskeho strapca v karate, 

kobudo a agility.  Karate klub SEIWA podporoval svojich členov aj počas pandémie. Keď 

nebolo možné zúčastňovať sa súťaží osobne, tréneri natáčali videa so svojimi zverencami 

a posielali ich do súťaže. V roku 2021 si ich zverenci a aj tréneri vyslúžili zlaté medaily na 

podujatí Slovakia Open 2022.   

 

Ing. Michal Hrdlička – oblasť šport  

Ing. Michal Hrdlička sa dlhoročne aktívne venuje práci s mládežou v oblasti športu.  Za svoju 

prácu bol odmenený aj Klubom priateľov futbalu – Kengura. Pán Hrdlička aktívne participuje 

aj v Rači. Pôsobil ako poslanec miestneho zastupiteľstva 3 volebné obdobia, neskôr ako člen 



v odborných komisiách.  Svojimi skúsenosťami bol nápomocný aj susedom a obyvateľom 

lokality Vtáčky. 

 

Ľubica Máťušová – oblasť sociálne veci 

Ľubica Máťušová už 35 rokov aktívne pracuje v detských jasličkách.  Jej starostlivými rukami 

prešiel nejeden Račan či Račanka. S láskou sa s nimi hrala, tvorili, športovala, spievala, 

vychovávala ich. Nacvičovala s deťmi program pre klientov s Denného stacionára. Počas 

pandémie sa starala o deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Ľubica Máťušová je veľmi 

skromná, vytrvalá, odhodlaná a ochotná pomáhať.  

 

Ľudovít Halinkovič – oblasť vinohradníctvo  

Ľudovít Halinkovič je rodák z Rače. Od svojho detstva je lokálpatriotom zapáleným pre 

račiansky chotár. Vyštudoval vinohradníctvo-vinársku školu v Modre. Po ukončení štúdia sa 

stal členom JRD Rača, kde začal pracovať v pivnici a získaval skúsenosti od svojich starších 

kolegov.  Podieľal sa na výstavne takmer všetkých novodobých viníc v račianskom chotári 

(napr. Štafangle, Šušnajdre, Kolébky a iné).  O svoje skúsenosti sa dokáže podeliť s každým 

vinárom a vinohradníkom.  Aj z toho dôvodu bol v roku 2019 vymenovaný za Čestného člena 

RVS.     
 

Osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2021 sa 

významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava-Rača a rozvoj jej 

obyvateľov v oblastiach ako je sociálna oblasť, šport, verejno-prospešná a vinohradníctvo.  

 

Podľa čl. 3 ods. 6 štatútu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Rača schvaľuje 

ocenenia, pričom návrh miestnemu zastupiteľstvu predkladá starosta mestskej časti. Na tomto 

právnom základe sa predkladá materiál na rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-

Rača s cieľom prijať uznesenie, ktorým by miestna rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2021 nasledujúcim osobám:  

 

Ing. Mikuláš Rapčan 

Športový klub karate SEIWA 

Ing. Michal Hrdlička  

Ľubica Máťušová 

Ľudovít Halinkovič 

Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2021 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 

v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava, ktoré sa bude konať dňa 23.mája 2022 

o 18.00 hod. 


