
 

Materiál na rokovanie Komisie školstva, kultúry, športu, podpory vinohradníctva 

a podnikania  MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

 
Oblasť: VINOHRADNÍCTVO 
 

Kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti vinohradníctva predložili svoje 

žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2022 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom. Splnili podmienky, ktoré vyžaduje VZN a  nemajú žiadne záväzky po lehote 

splatnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 

V schválenom rozpočte na rok 2022 sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10. 000 €. 

Takmer všetky organizácie a kluby, ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi 

kultúrnych podujatí a akcií na území našej MČ, v minulosti už o dotácie žiadali a podmienky 

stanovené v dohodách o poskytnutí dotácie si plnili a následne splnili podmienky vyúčtovania 

pridelenej dotácie v zmysle platného VZN. 

 

 

 

1. 

Predkladateľ:  KOLLÁR winery s.r.o. 

Názov projektu: Skvalitnenie práce pri výrobe vín bez histamínu 

 

 

Opis projektu:  

Rozšírením ponuky vín bez histamínu o ďalšie druhy vznikla nutnosť zefektívnenia činnosti 

pri finalizovaní práce s vínom. Toto môžeme dosiahnuť postupným nahradením starých 

nevyhovujúcich zariadení na plnenie fliaš a ich uzatváranie tak aby sme dosiahli vysokého 

hygienického štandardu potrebného pri spracovaní vín bez histamínu. Poskytnuté finančné 

prostriedky by sme využili na nákup kvalitnej stolovej vákuovej plničky fliaš. Zakúpením 

uvedeného technologického zariadenia a jeho umiestnením v pracovnej následnosti by sme 

zrýchlili a zjednodušili práce s vínom. Použitím tohto zariadenia sa zníži riziko 

"znehodnotenia" vína cudzími látkami 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na zakúpenie kvalitného technologického zariadenia na plnenie fliaš. 

Celkový rozpočet projektu:  2500 

Požadovaná výška dotácie:  2000 

Odporúčaná výška dotácie:  2000 

 

 

 

2. 

Predkladateľ:    Račiansky vinohradnícky spolok 

Názov projektu:   Zakúpenie neseného rosiča (postrekovač) na traktor 

 

Opis projektu:  

Pri ošetrovaní genofondu frankovky modrej vinohradníci Račianskeho vinohradníckeho 



spolku doposiaľ používali motorový rosič nesený na chrbte. Takýto motorový rosič s 

nádržkou na postrek s objemom do 15 litrov váži cca 30 kg, ktoré musel vinohradník nosiť na 

chrbte. V súčasnej dobe už má väčšina vinohradníkov traktory a taktiež aj rosiče avšak z 

väčším objemom a teda aj rozmermi, čím sú nepoužiteľné v genofonde. Zakúpený rosič by sa 

primárne používal pri postrekoch viniča v gonofonde a v prípade že sa niektorému 

vinohradníkovi pokazí jeho vlastný rosič tak do doby jeho opravy ho bude môcť použiť aby 

nepremeškal potrebné termíny na ošetrenie viniča a tým si neznehodnotil úrodu. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na zakúpenie neseného rosiča (postrekovač) na traktor 

 

Celkový rozpočet projektu:  2400 

Požadovaná výška dotácie:  1900 

Odporúčaná výška dotácie:  1900 

 

 

 

 

3. 

Predkladateľ:    Račiansky vinohradnícky spolok 

Názov projektu:   Koštúfka po Račanských pivnicách 2022. 

 

Opis projektu:  

Tak ako každá vinárska obec otvára svoje pivnice pre návštevníkov aj račiansky vinári 

niekoľko rokov otvárali svoje pivnice a prezentovali svoje vína návštevníkom. V tomto by 

sme radi pokračovali aj v tomto roku. Museli sme však zmeniť názov na "Koštúfka po 

Račanských pivnicách". Pre návštevníkov podujatia sprístupníme 18 starých i novších 

račianskych vínnych pivníc, medzi ktorými chceme sprístupniť aj pivnicu pod NKD, ktorú si 

od MČ Bratislava - Rača prenajal Račiansky vinohradnícky spolok. Svoje vína na podujatí 

bude prezentovať 22 račianskych vinohradníkov a vinárov. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na zakúpenie degustačných pohárov a vyhotovenie tlačovín na podujatie a 

reklamných materiálov. 

 

Celkový rozpočet projektu:  2500 

Požadovaná výška dotácie:  2000 

Odporúčaná výška dotácie:  2000 

 

 

 

 

 

4. 

Predkladateľ:    Lukáš Hulanský - Víno Hulanský 

Názov projektu:  Revitalizácia spustnutého vinohradu v hone Longtál 

 

Opis projektu:  

V roku 2021 sme kúpili spustnutý vinohrad v lokalite longtál na hornom konci v Rači. Jedná 



sa o parcelu C8940 o celkovej výmere 3983 metrov štvorcových. Vinohrad nieje obrábaný 

niekolko desiatok rokov. Navyše bol zasiahnutý veľkým požiarom, ktorý Raču postihol v 

minulých rokoch. Z toho dôvodu je oporná konštrukcia (betónové stĺpiky a drôty) v 

nepoužiteľnom stave. Pri revitálizácii vinohradu sme teda nútený opornú konštrukciu celu 

vymeniť za novú. Tak isto musíme započať s novou výsadbou, keďže pôvodný vinič je 

zničený. Z toho dôvodu by sme boli veĺmi radi keby mestská časť pomohla vo forme dotácie 

pri nákupe vinohradníckych stĺpikov, ktoré sú len malou časťou z celkových nákladov, ktoré 

budeme musieť na revitalizáciu vinohradu vynaložiť. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na nákup nových vinohradníckych stĺpikov pre revitalizáciu vinohradu v 

hone Longtál. 

 

Celkový rozpočet projektu:  3502 

Požadovaná výška dotácie:  3142 

Odporúčaná výška dotácie:  3000 

 

 

 

5. 

Predkladateľ:    Račiansky vinohradnícky spolok 

Názov projektu:  Obnova historickej vínnej pivnice pod Nemeckým kultúrnym domom - 2. 

fáza 

 

Opis projektu:  

Račiansky vinohradnícky spolok si prenajal nevyužívanú a spustnutú vínnu pivnicu pod 

Nemeckým kultúrnym domom a chcel by ju uviesť do stavu aby sa opäť dala využívať na 

skladovanie vína a príležitostné prijímanie návštev a posedenie v príjemnom a zaujímavom 

prostredí. K tomuto je potrebné aj upraviť prístup do pivnice z hľadiska bezpečnosti pre 

samotných vinárov ako aj pre návštevníkov. Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť aj 

prístup do pivničných priestorov a to hlavne schodisko kde je potrebná z hľadiska bezpečnosti 

oprava jednotlivých stupňov najmä ich hrán, vyhotoviť zábradlia na uvedené schodiská, 

esteticky prekryť odtokové žľaby na vodu a zakúpenie vybavenia zdravotného a požiarneho 

zabezpečenia aby nedošlo k úrazu vinárov a najmä návštevníkov pivnice. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na oprava prístupových schodísk, zhotovenie zábradlí na schodiská, 

prekrytie odtokových žľabov na vodu, zakúpenie bezpečnostných prvkov (hasiace prístroje, 

lekárničky, výstražné a informačné tabule. 

 

Celkový rozpočet projektu:  1400 

Požadovaná výška dotácie:  1100 

Odporúčaná výška dotácie:  1100 


