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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
 

 
 

 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie kultúrnej a športovej, ktoré sa konalo dňa 

30.11.2022 v zasadacej miestnosti Obecného domu, 

Alstrova 249 

 

Predsedníčka komisie:  Mgr. Monika Luknárová  

Podpredseda komisie:   

 

Prítomní poslanci: Marta Štefánková, Ing. Júlia Štefanidesová, Dominik Vrba, Ján 

Drotován 

 

Prítomní neposlanci:   

 

Ospravedlnení poslanci:  

 

Ospravedlnení neposlanci:  

 

Prizvaní/hostia: Mgr. Marek Porvazník, Katarína Dobiášová, Mgr. David Slahučka, 

Miroslav Vajs 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Predstavenie poslancov a zamestnancov Oddelenia kultúry a komunikácie  

3. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach december, január 2023 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí september, október, november 

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2023 

4. Informácia o športových podujatiach  

5. Zhodnotenie a plány Račiansky výber  

6. Kreovanie Redakčnej rady  

7. Voľba podpredsedu KKaŠ 

8. Prerokovanie a odporúčanie pre MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie členov komisie z radov 

občanov – odborníkov 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová. Konštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná. Predsedníčka dala hlasovať o uvedenom programe: 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Mgr. Monika Luknárová ✓    

Marta Štefánková ✓    

Ing. Júlia Štefanidesová ✓     

Dominik Vrba  ✓     

Ján Drotován  ✓    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 
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2. Predstavenie poslancov a zamestnancov Oddelenia kultúry a komunikácie 

Diskusia:  

Predsedníčka privítala prítomných poslancov a hostí, predstavila zamestnancov Oddelenia kultúry 

a komunikácie.  

 

3. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach december, január 2023 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí september, október, november 

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2023 

Diskusia:  

Mgr. Marek Porvazník odprezentoval plánované kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci december. 

Vyzdvihol návštevnosť a obľúbenosť podujatí.  

Predsedníčka komisie sa dotazovala na organizáciu Mikuláša a Račištorfského bálu.   

 

4. Informácia o športových podujatiach 

Diskusia:  

Mgr. Marek Porvazník odprezentoval športové podujatia. Poukázal na vysoký počet podujatí, ktoré 

organizuje referát športu.  

 

5. Zhodnotenie a plány Račiansky výber  

Diskusia:  

Plány a zhodnotenie odprezentoval Mgr. David Slahučka. Pri zvýšených nákladoch odporúča prejsť na 

dvojmesačník, viac publikovať na web stránke + sociálne siete. Robilo sa porovnanie – prieskum 

nákladov na tlač pri mesačníku a dvojmesačníku, s počtom strán 16 alebo 20.  

Mgr. M. Luknárová skonštatovala, že nie je všetko o peniazoch. Zrušil sa magazín a zrušil sa rozhlas. 

Je za to aby sa uchoval archív - zachytenie života v MČ, uchovanie kultúrneho dedičstva. Tlačená forma 

má inú hodnotu, uchopiteľné a hmatateľné fakty o MČ. Úroveň novín v minulosti bola vyššia, dali sa 

vidieť čím Rača žila, články boli výstižné a aktuálne. Teraz chýbajú autorské články, informácie 

o faktoch. Chýba redaktor, ktorý by chodil priamo „do terénu“, ktorý písal a zachytával významné 

udalosti a robil rozhovory s obyvateľmi v Rači. Skvalitniť noviny s menším nákladom, v rámci RR bola 

dobre nadstavená spolupráca s Radkom Tiňom. Bol návrh na plastové schránky na RV. Taktiež na plnú 

verziu  RV, ktorá by bola na webe, noviny majú odzrkadľovať život v MČ, ľudí čo v nej žijú. Požiadala 

prítomných poslancov o návrhy do budúcej komisie.   

Mgr. Michal Drotován skonštatoval, že je potrebné navrhnúť riešenie v rámci archivácie. Balík TV 

Bratislava. Univerzitná knižnica, scan archív RV. Súhlasí zatiaľ s tým, aby sa zachoval formát 

a distribúcia mesačníka RV do 06/2023.        

Ing. Peter Semanco je za to aby RR fungovala, je vhodné ju kreovať.  

Ing. Júlia Stefanidesová, zachovať mesačník vo formáte ako doteraz , alebo sa bude mesačník 

distribuovať len na určité distribučné miesta.  

 

6. Kreovanie Redakčnej rady  

Diskusia:  

Predsedníčka komisie presunula tento bod do programu rokovania budúcej komisie.  

 

7. Voľba podpredsedu KKaŠ 

Diskusia:  

Predsedníčka komisie vyzvala členov komisie, aby predložili návrhy na podpredsedu komisie. Boli 

navrhnutí dva kandidáti - Ing. Júlia Stefanidesová a Dominik Vrba. O každom kandidátovi sa hlasovalo 

samostatne, z čoho po výsledkoch hlasovania bol navrhnutý jeden kandidát, Ing. Júlia Stefanidesová. 

Predsedníčka komisie dala následne o návrhu hlasovať.  

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie 01/30/11/22/KKaŠ/U: 

Členovia komisie volia za podpredsedu KKaŠ Ing. Júliu Stefanidesovú. 
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Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Mgr. Monika Luknárová ✓    

Marta Štefánková ✓    

Ing. Júlia Štefanidesová    - 

Dominik Vrba  ✓     

Ján Drotován  ✓    

Hlasovanie spolu: 4 0 0 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

8. Prerokovanie a odporúčanie pre MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie členov komisie z 

radov občanov – odborníkov 

Diskusia:  

Predsedníčka komisie odprezentovala navrhnutých kandidátov na odborníkov z radov občanov na 

členstvo v KKaŠ. Po prerokovaní dala o návrhoch anonymne hlasovať. V anonymnom hlasovaní boli 

navrhnutí štyria kandidáti - PhDr. Jana Maniková, Mgr. Mário Khnadl, Branko Kovačič a Lucia 

Maniková. Predsedníčka komisie dala následne o návrhoch hlasovať.  

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie 02/30/11/22/KKaŠ/U: 

Komisia kultúrna a športová odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť za členov KKaŠ nasledovných 

kandidátov z radov občanov - odborníkov: PhDr. Jana Maniková, Mgr. Mário Khandl, Branko Kovačič 

a Lucia Maniková.  

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Mgr. Monika Luknárová ✓    

Marta Štefánková ✓    

Ing. Júlia Štefanidesová ✓     

Dominik Vrba  ✓     

Ján Drotován  ✓    

Hlasovanie spolu:   5 0 0 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

9. Rôzne 

 

10. Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Monika Luknárová 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Dana Ölvecká 

Dňa 2.12.2022 

 

 


