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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 23/2022 

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

vinohradníctva 

zo dňa 6.9.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Prítomní poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Ing. Róbert Pajdlhauser, PhDr. Ján Polakovič, Ivan 

Vrana, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Dominik Vrba, Mgr. Mário Khandl, RNDr. Jozef Kadlečík, 

JUDr. Marián Vulgan 

 

Ospravedlnení poslanci:  

 

Neospravedlnení poslanci: Miloš Máťuš, Ing. Ján Lipiansky, Mgr. Lenka A. Plavuchová 

 

Prítomní neposlanci – odborníci: Ing. Michal Krištofič, doc., CSc.,  PhDr. Jana Maniková  

 

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 

 

Prizvaní: Ing. Michal Gumenický, Mgr. Peter Samuel Tóth 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Návrh VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača. 

3. Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. 

4. Informácia k prácam na škole Plickova, informácia k mozaike Kocúr – ústna informácia Ing. 

Michal Gumenický. 

5. Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníka a návrh zriaďovateľa 

na delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Na Pántoch 9 v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 

6. Prehlaď deti prijatých do ZŠ a MŠ podľa aktuálneho stavu k 30.8.2022.  

7. Informácia o rekonštrukcii strechy Koloničovej kúrie a Koniarne – ústna informácia 

Ing. Róbert Pajdlhauser.  

8. Zákon o poľnohospodárskej pôde 220/2004 Z.z., prípadné sankcie, kontrola zo strany 

Okresného úradu – ústna informácia Ing. Róbert Pajdlhauser.  

9. Múzeum v Koloničovej kúrii – prezentácia PhDr. Jana Maniková.  
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10. Cenník nájmov KS Žarnovická, KS Impulz, Nemecký kultúrny dom, amfiteáter- Knižkova 

dolina. 

11. Návrh využitia tržnice na základe podnetu obyvateľky Rače (Mgr. Monika Luknárová). 

12. Informácia o športových podujatiach. 

13. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach september, október, Račianske vinobranie – 

písomná informácia. 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí - Račianske kultúrne leto – písomná informácia. 

14. Rôzne 

15. Záver  

 

K bodu 1 

Otvorenie a schválenie programu 

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová. Poradie 

bodov programu rokovania komisie sa bude meniť aktuálne podľa vzájomnej dohody členov 

komisie.   

 

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       - -     - 

RNDr. Jozef Kadlečík 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:        9 - - 
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K bodu 2 

Návrh VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Stanovisko 75/9/2022 

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

MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rača o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou 

pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti. 

a) s podmienkou opravy preklepu v článku 5 bod 1 (po35zostáva)   

 

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       - -     - 

RNDr. Jozef Kadlečík 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:  9 - 1 

 

 

Materiál odprezentoval doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.. 

 

K bodu 3 

Informácia o rekonštrukcii strechy Koloničovej kúrie a Koniarne – ústna informácia Ing. 

Róbert Pajdlhauser.  

 

Informáciu podal Ing. Róbert Pajdlhauser.  

Strešná krytina na Koloničovej kúrii je vymenená, počas rekonštrukcie sa vyskytli skryté závady 

a poškodenia. Zistili sa poruchy krokvy, urobili sa opravy s ktorými sa v prvotnom zámere 
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nepočítalo. Realizáciou týchto dodatočných prác sa termín ukončenia posúval zo strany 

MČ Rača. Bolo urobené zateplenie strechy bude sa dorábať hlavný rozvod elektriky, je potrebný 

projekt. Tieto práce sú dôležité pre budúcu rekonštrukciu budovy, aby sa predišlo dodatočným 

zásahom do strešnej konštrukcie. Strecha je zateplená, budú sa riešiť už len podhľady a podlaha.  

 

V diskusii vystúpili:  

p. Krištofič:  zateplenie strechy? Alebo podlahy? Koľko cm izolácie?  

p. Maniková: poškodili povrch strechy na prístavbe nad zasadačkou, cez ktorú zatieklo, bolo by 

dobré cez technický otvor opraviť strechu a zateplenie. 

p. Vrana: sankcionovala sa firma keďže meškala s ukončením prác? Aj napriek omeškaniu, firma 

neposilnila počet pracovníkov na stavbe, v rámci Račianskeho vinobrania plánuje vo Vínnej 

záhrade program, nádvorie bude prázdne? Je možné odstrániť lešenie a laty z exteriérových 

priestorov Koloničovej kúrie? 

 

Členovia komisie berú predloženú informáciu na vedomie.  

 

K bodu 4 

Zákon o poľnohospodárskej pôde 220/2004 Z.z., prípadné sankcie, kontrola zo strany 

Okresného úradu – ústna informácia Ing. Róbert Pajdlhauser.  

 

Informáciu podal Ing. Róbert Pajdlhauser.  

Hľadá sa model na elimináciu nežiaducich dôsledkov v spolupráci s MČ Bratislava-Vajnory 

a okolitými MČ, plánuje sa spoločné stretnutie. MČ nemá kompetenciu sankcionovať majiteľov 

pozemkov, ktorí sa o pozemky nestarajú a neobrábajú ich. Táto kompetencia výhradne prislúcha 

OÚ. 

   

V diskusii vystúpili: 

p. Polakovič: Išli podnety na OÚ ohľadne starostlivosti o pozemky a koľko podnetov? 

p. Pajdlhauser: extravilán podlieha OÚ, preverí, inšpektori robia v rámci intravilánu, snažíme sa 

pripraviť stretnutia na rôznych úrovniach hl. mesto SR, BSK, OÚ. 

Vrana: či je možné zúčastniť sa aj poslanci MZ na stretnutiach s OÚ? 

  

K bodu 5 

Múzeum v Koloničovej kúrii – prezentácia PhDr. Jana Maniková.  

 

PhDr. Jana Maniková konštatovala, že poslanci mali celý materiál predkladaný na MZ, taktiež 

bol predložený na predošlej komisii. Nie je potrebné prezentovať materiál v rozsahu 13 strán, ale 

rada bude odpovedať na otázky poslancov. 

 

V diskusii vystúpili: 

p. Tiňo: z čoho bude financovaná prevádzka múzea? 
p. Luknárová upozornila, že v rámci udržateľnosti projektu sa rátalo s dofinancovaním pomocou 

prevádzky, resp. prenájmu občerstvovacieho zariadenia ako kaviarne s cukrárňou a vinárňou, 

taktiež výnosmi z predaja suvenírov v informačnom centre. Ďalej uviedla, že RMS nevzniklo 



5 

 

samo pre seba, ale v prospech MČ Rača, ako nástroj na udržiavanie kultúrneho dedičstva a už 

dávnejšie upozorňovala, že by bolo vhodné v MČ Rača zriadiť takýto referát. 
p. Polakovič, predložil otázku, aký je konkrétny zámer a k čomu sa zaväzuje starosta? 
p. Luknárová informovala, že v Pezinku je múzeum zriadené MZ, pod príspevkovou 

organizáciou mesta, mesto prispieva na činnosť, vidí možnosť podobnej organizácie múzea 

v Rači. 
p. Kadlečík, predložil otázku, aké majú poslanci kompetencie, či nemôžu poslanci prijať VZN 

o ochrane kultúrneho dedičstva? 

p. Polakovič, uistil, že v prípade, že sa stane starostom, bude naďalej podporovať projekt RMS 

o Račianskom múzeu. 
p. Maniková – zhrnutie odpovedí na otázky,  

- príjem do RMS, ktorý buduje Račianske múzeum, je v súčasnosti z 2 zdrojov: z dotácií Rače 

(VZN 10/2020) a z dobrovoľného vstupného návštevníkov na výstavách, ktoré pripravuje RMS; 

K forme dotácie na prevádzku RMS patrí aj bezplatné poskytovanie priestorov na výstavy a na 

depozit RMS zo strany MÚ Rača; 

V budúcnosti RMS predpokladá, že dotačná forma zo strany MÚ Rača v zmysle VZN 10/2020 

bude pokračovať; ďalšie zdroje predpokladá z stanoveného vstupného na výstavy o histórii Rače, 

ale aj rôzne výtvarné a umelecké produkcie, organizácie detských táborov, rôznych ďalších 

aktivít; v projekte sa predpokladá, že v Koloničovej kúrii RMS zriadi informačné centrum 

s malou kaviarňou, kde sa budú predávať vstupenky, ale aj rôzne publikácie; 

V súčasnosti sú exponáty a všetky materiály vo vlastníctve RMS, pričom všetky aktivity RMS 

vykonávajú jej členovia bezplatne v spolupráci v obyvateľmi Rače v prospech Rače. 

P. Maniková vidí v súčasnosti za predčasné uvažovanie o presunutí všetkých hmotných aj 

nehmotných exponátov pod MÚ Rača, nakoľko podľa nej nie sú vytvorené také podmienky, aby 

bola zaistená ich bezpečnosť. Uistila všetkých prítomných, že RMS buduje Račianske múzeum 

výsostne v prospech Rače. 

 

K bodu 6 

Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. 

 

Stanovisko 76/9/2022 

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

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Rača č. 10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám - podnikateľom s účinnosťou pätnástym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli mestskej časti. 

 

Hlasovanie: 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Mgr. Monika Luknárová poslankyňa – 

predsedníčka 
✓    

Mgr. L. Antalová Plavuchová poslankyňa - - - 
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PhDr. Ján Polakovič poslanec ✓    

JUDr. Marián Vulgan poslanec ✓           

RNDr. Jozef Kadlečík 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:  11 - - 

 

Materiál odprezentoval Ing. Róbert Pajdlhauser.  

 

V diskusii vystúpili:  

p. Pajdlhauser, materiál je jeden z východísk pre pomoc k sanácii zničených lokalít v katastri 

MČ Rača. 

p. Luknárová, či sú vyčíslené a zmapované škody po nedávnom požiari vinohradov? Aký je 

momentálne známy rozsah škôd?,   

p. Pajdlhauser, išiel dopyt smerom k vinohradníkom, vieme to riešiť pokiaľ si podajú žiadosť 

o dotáciu, nemáme kompetencie tieto informácie vyžadovať, stav požiaru je vo vyšetrovaní, 

rozsah škôd nie je t.č. známy,   

p. Krištofič, škody sa nedajú vyčísliť,  

p. Kadlečík, rozhodujúci je posudok hasičov, hľadá sa vinník, a potom sa vie sankcionovať 

majiteľov, ktorí svoje pozemky neudržiavajú, musí byť vo VZN uvedené že si to úmyselne 

nezapálil sám,  

p. Polakovič, riešia to kriminalisti ako úmyselné zapálenie, nevyjadrovať sa ako hoax.  

 

K bodu 7 

Informácia k prácam na škole Plickova, informácia k mozaike Kocúr – ústna informácia 

Ing. Michal Gumenický. 

 

Ing. Michal Gumenický podal informáciu o harmonograme prác na škole a informoval 

o technickom riešení zateplenia a mozaiky. Mozaika zostane odokrytá, rieši sa reštaurátor 

a financovanie cez VO. Čo sa týka projektu je možné začať s prácami, podľa neho je ideálne 

riešenie pre školu také, že sa bude 5 rokov sledovať, či sa pri tejto úrovni zateplenia a bežnej 

prevádzke v triede prejaví pleseň v interiéri triedy.  

 

Členovia komisie berú predloženú informáciu na vedomie.  
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K bodu 8 

Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníka a návrh zriaďovateľa na 

delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Na Pántoch 9 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

Stanovisko 77/9/2022 

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

MZ MČ Bratislava-Rača odporúča MZ MČ Bratislava-Rača  schváliť 

a) odvolanie Roberta Hammera, člena Rady školy pri MŠ Cyprichova 74, delegovaného 

zriaďovateľom k dátumu 27.9.2022, 

b) odvolanie Roberta Hammera, člena Rady školy pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského 

na Hubeného ulici 25, delegovaného zriaďovateľom k dátumu 27.9.2022. 

 

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 ✓           

RNDr. Jozef Kadlečík 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:  9 - - 
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Stanovisko 78/9/2022 

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

MZ MČ Bratislava-Rača odporúča MZ MČ Bratislava-Rača  schváliť 

 

a) delegovanie RNDr. Jozefa Kadlečíka ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy 

pri Materskej škole, Cyprichova 74 od 28.9.2022, 

b) delegovanie RNDr. Jozefa Kadlečíka ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy 

pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici 25 od 28.9.2022, 

c) delegovanie Doc. Ing. Radka Tiňa, PhD. ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy 

pri Základnej škole, Na Pántoch 9 od 28.9.2022, 

d) delegovanie Mgr. Mária Khandla ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy 

pri Základnej škole, Na Pántoch 9 od 28.9.2022, 

e) delegovanie Dominika Vrbu ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Základnej 

škole, Na Pántoch 9 od 28.9.2022, 

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

pri Základnej škole, Na Pántoch 9 od 28.9.2022. 

 

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 ✓           

RNDr. Jozef Kadlečík 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:  9 - - 

 

 

Materiál odprezentoval Mgr. Peter Samuel Tóth. 
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K bodu 9 

Prehlaď deti prijatých do ZŠ a MŠ podľa aktuálneho stavu k 30.8.2022.  

 

Členovia komisie berú na vedomie informáciu – prehľad deti prijatých do ZŠ a MŠ podľa 

aktuálneho stavu k 30.8.2022. 

 

K bodu 10 

Cenník nájmov KS Žarnovická, KS Impulz, Nemecký kultúrny dom, amfiteáter- Knižkova 

dolina. 

 

V diskusii vystúpili: 

p. Luknárová: z čoho sa vychádzalo pri tvorbe cien prenájmov priestorov MČ Rača? 

p. Vulgan: robil sa energetický prieskum v rámci prevádzky budov? Doplniť do cenníka, 

prenajímateľ si vyhradzuje  právo na zmenu ceny v rámci úpravy cien energií riadených štátom, 

doplniť klauzulu ohľadne možnej zmeny ceny, 

p. Tiňo: zmena ceny za energiu,  

p. Kadlečík: ako to riešia banky, pozrieť klauzuly, ovplyvnenie viz. major 

 

Členovia komisie berú predložený cenník nájmov na vedomie s pripomienkou JUDr. Mariána 

Vulgana.  

 

K bodu 11 

Návrh využitia tržnice na základe podnetu obyvateľky Rače (Mgr. Monika Luknárová). 

 

Návrh odprezentovala Mgr. Monika Luknárová na základe podnetu od obyvateľky Rače. 

V amfiteátri v Knižkovej doline sa konali blšie trhy, zrušili sa v rámci ponuky iných obchodných 

reťazcov. Tržnica nachádza na mieste, kadiaľ chodí denne množstvo ľudí. Počas víkendov  nie je 

využívaná. Navrhuje využiť tržnicu na občasné predajné trhy, zriadilo by sa pod MÚ 

pod vedením tržnice – osloviť v rámci OZ – v nedeľu poskytnúť priestor na burzu a zároveň 

stretnutia komunity ľudí so spoločnými záujmami.  

 

V diskusii vystúpili: 

p. Tiňo, momentálne sa konajú burzy Na Pántoch v nedeľu, burza je veľmi navštevovaná, možná 

konkurencia,  

p. Kadlečík, robili odber šatstva pre SČK, už to nechceli brať a končilo to v spaľovniach.  
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K bodu 12 

Informácia o športových podujatiach. 

 

Členovia komisie berú predložený materiál na vedomie.  

 

 

K bodu 13 

Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach september, október, Račianske 

vinobranie – písomná informácia. 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí - Račianske kultúrne leto – písomná 

informácia. 

 

Materiál odprezentovala referentka kultúry Dana Ölvecká. Program Račianskeho kultúrneho leta 

(RKL) bol aj tento rok rozmanitý. Program bol určený pre všetky vekové kategórie i milovníkov 

rôznych hudobných a umeleckých žánrov. Konal sa na rôznych miestach MČ Rača, 

s prihliadnutím na danú lokalitu. Zapojili sa aj miestne združenia, spolky, kluby a centrá. 

Nakoľko situácia v rámci opatrení v súvislosti s COVID bola tento rok priaznivá, Otvorenie 

kultúrneho leta sa opäť konalo posledný júnový víkend v amfiteátri v Knižkovej doline. 

Novinkou tohto leta bolo Túlavé kino Rendez – mobilné kino pod holým nebom v športovom 

areáli na Sklabinskej ul. Nechýbali ani pukance či občerstvenie. Obyvatelia Rendezu svojou 

účasťou potvrdili, že projekt bol úspešný. Ďalšími novinkami bolo Maľovanie keramiky/ 

Keramika domov a Joga v Obecnej záhrade. Poďakovala všetkým spoluorganizátorom.  

Račianske vinobranie sa tento rok vrátilo do rozsahu viacerých zón. Budú 4 zóny – Hlavná scéna- 

amfiteáter, Kruháč zóna – Nám. A. Hlinku, Chill out zóna v Obecnej záhrade a Detská zóna 

v Parku J. M. Hurbana. Zapojili sa aj miestne združenia a organizácie so svojimi výstavami – 

RMS, SZZ, Patchworkársky cech a iné.  

 

V diskusii vystúpili: 

p. Polakovič: Mala MČ v rozpočte dostatok finančných prostriedkov na organizáciu Račianskeho 

vinobrania v tomto rozsahu? 

 

K bodu 14 

Rôzne 

 

V diskusii vystúpili: 

P. Maniková: v rámci prípravy na výstavu RMS museli členovia spolku vyčistiť celý objekt 

Červenej lisovne, uťahovali stoly, stierkovali a vysadrovali steny, vysávali pavučiny, zametali 

a umývali. Prečo MČ priestory priebežne neudržiava a nestará sa o inventár?  

P. Luknárová: celá lisovňa aj NKD sú veľmi znečistené, prach, pavučiny, poškodenia. 

P. Vulgan, sobášna miestnosť Kubačova ul, vyzdobiť miestnosť, dodať efekt svadobného priestoru, 

využiť ZUŠ na hru na hudobný nástroj, recitáciu, stuhy na vchod a schodisko, taktiež príhovory 
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poslancov – vytvoriť vzorové príhovory,  

p. Luknárová, je potrebné informovať žiadateľov, že si priestory prípadne môžu sami vyzdobiť, 

pripraviť aj texty, ktoré by chceli, aby boli odprezentované. Zvýšiť úroveň priestorov a celého 

obradu, pridať drobnosti, ktoré by zvýšili úroveň sobášnej miestnosti.   

 

 

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. 


