
Vyhodnotenie športových akcií od zasadnutia poslednej komisie 

 

Mestská časť Bratislava-Rača prostredníctvom športového referátu zorganizovala v predošlých 

mesiacoch nasledovné akcie. 

Memoriál Janka Jakubca - 

Dňa 12.11 sa v amfiteátri v Knižkovej doline uskutočnil už 19. ročník spomienkového behu, ktorým si 

každoročne v novembri pripomíname nestora bežeckého športu v Rači. Pre beh žil a pri behu aj 

zahynul. Toto podujatie je výnimočné tím, že sa na ňom zúčastňujú Jankovi priatelia. Pôvodne tí jeho 

najbližší chodili sami, dnes už aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Osem kilometrová trať vedie od 

priestorov amfiteátra lesnými cestičkami ku horárni v Krasňanoch a naspäť a určite dá zabrať každému 

bežcovi. Po hromadnom štarte kategórie dospelých sa na svoju trať vydali aj deti, ktoré kolečko okolo 

amfiteátra zvládli na výbornú. Bodaj by aj nie, keď na ich čele bežala Nelka Plachá, podpredsedníčka 

Račianskeho vinárskeho spolku. 

V cieli boli najrýchlejšie Bronislava Chrappa a René Valent. Pekné ceny od MČ Bratislava-Rača 

a občianskeho združenia LEONIDAS, si prevzali prví traja bežci v každej kategórii a všetky deti. Sme radi, 

že aj tento rok sme svojim spomienkovým behom urobili radosť pani Jakubcovej a Petrovi a Žanetke 

Jakubcovým.  

Račiansky kros -   

23. novembra sa v amfiteátri uskutočnila jesenná edícia Račianskeho krosu, ktorý pravidelne 

organizuje občianske združenie Perun, v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Rača. Bežecké 

podujatie sa opäť vydarilo, počet záujemcov o behy v Rači stúpa a čo je potešiteĺné, aj v kategóriách 

detských behov. 

Hangair Bratislavská  Skateboardová Liga –  

V nedeľu 23.10.2022 sa uskutočnilo nulté kolo podujatia Hangair Bratislavská Skateboardová Liga, 
organizované Športovým klubom Hangair v spolupráci so Slovenským rýchlokorčuliarskym zväzom a 
mestskou časťou Bratislava-Rača.  
Podujatie sa udialo v Urban Parku Tbiliská v mestskej časti Bratislava-Rača. 
 
Memoriál Cyrila Sekerku  
V sobotu 22. októbra sa na revitalizovanom futbalovom ihrisku na Sklabinskej stretli priatelia a známi 
Cyrila Sekerku, aby si uctili jeho pamiatku Nultým ročníkom „Memoriálu Cyrila Sekerku“. 
Futbalový turnaj, usporiadaný na Cyrovu počesť, zorganizovala mestská časť Bratislava-Rača v 
spolupráci s klubom Real Rendez. Na turnaji sa zišlo šesť tímov. Výsledky v tomto turnaji neboli 
podstatné, ale celkový primát získalo mužstvo 57, zložené z kamarátov tohto významného človeka.  
„Milujem svoj rodný Rendez, tento malý kúsok zeme, kde som sa narodil a aj zakončím svoju pozemskú 
púť," povedal Cyril v jednom zo svojich posledných článkov a ani nevedel, akú bude mať pravdu. 
„Cyrko, ďakujeme. Nezabudli sme a vždy budeme na teba spomínať.“  
Česť jeho pamiatke. Ďakujeme Ivanovi Vranovi, 57 Coffe a Rendez Pub za podporu. 
 

Pumptrack oficiálne uvedený do prevádzky.  
V stredu 19. októbra prišiel čas, kedy sme mohli slávnostne uviesť do prevádzky Modulárny pumptrack 
na Sklabinskej.  
"Som nesmierne rád, že som našiel podporu u všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí našli 
v rozpočte mestskej časti Bratislava-Rača financie a túto modulárnu dráhu sa nám v pomerne krátkom 



čase podarilo uviesť do prevádzky." povedal Marek Porvazník, poverený vedením oddelenia kultúry, 
komunikácie a športu. 
Modulárny pumptrack nám inštalovala skúsená spoločnosť Bike, ING s.r.o.. Pumptrack bude slúžiť 
hlavne pre mladých na jazdu na bicykloch, kolobežkách a kolieskových korčuliach. 
Na slávnostnom ceremoniáli sa pod dohľadom detičiek z materskej školy Stonožka zúčastnili okrem 
zástupcov vedenia mestskej časti a poslaneckého zboru aj zástupcovia klubu BMX klub Rača. 
Pevne veríme, že táto dráha, ktorej výhodou je možnosť postupného doplňovania prvkov, sa bude tešiť 
obľube račianskej mládeže a prispeje tak k lepšiemu športovému vyžitiu obyvateľstva. 
 
Petangový turnaj.  
 Turnaj v petangu sa uskutočnil dňa 17. 10 v priestoroch areálu Svet  hier a pohybu. Podujatie sa 
uskutočnilo vďaka projektu Žijeme v Rači, výzva Medzigeneračná solidarita a zlepšovanie života 
Seniorov a Senioriek v Bratislave v spolupráci  s  ZO -Jednoty dôchodcov - Bratislava-Rača   
 
Nultý ročník Račianskeho kolečka  
Žiaci ZŠ Tbiliská a ZŠ J.A. Komenského si zmerali sily v štafetovom behu. Každý vybratý žiak a žiačka od 
prvého ročníka po deviaty odbehli jedno kolo na tartanovej dráhe na Tbiliskej.  Školy sa striedali na 
prvom mieste, nakoniec však víťazstvo získala ZŠ Tbiliská. Podujatie sa uskutočnilo 11. októbra 
 
 
 
Plánované akcie na mesiac december – 

2. decembra – Florballový turnaj pre žiakov základných škôl – ZŠ Tbiliská  

16. decembra – Račianska stolnotenisová liga - pre žiakov základných škôl – Hala SSTZ 

17. decembra – Beh ulicami Rendezu – bežecké podujatie. 

Investičný zámer -  začala sa prípravné práce na osadenie detskej parkúrovej dráhy v areáli Tbiliská.  

Prebieha zháňanie partnerov podujatí a sponzorov na rok 2023. 

 

S pozdravom  športu zdar                                                                           Mgr. Marek Porvazník 

 

 

 

 

 


