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Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

Oddelenie kultúry a športu      

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2023  

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  

Pravidelné celoročné podujatia         

Račianske „tanečky“ 

Január Novoročná tanečná zábava  

Február Babská tanečná zábava s pochovávaním basy 

Marec Jozefovská tanečná zábava 

Apríl Hodová tanečná zábava 

Máj  Majáles  

Júl               Anna bál (Kultúrne leto)  

Október  Tanečná zábava    

November Katarínska tanečná zábava 

December Štefanská tanečná zábava 

 

Počet pravidelných tanečných zábav sa znížil a plánujeme organizovať sviatočné a tematické zábavy, 

doplnené súťažnými kvízmi, príp. zaujímavým hosťom. 

 

Rozprávkové nedele 

Január   Novoročné predstavenie  

Február        Fašiangový karneval    

   Detské bábkové predstavenie                

Marec          Detské predstavenia/ Mesiac knihy 

Apríl             Deň bláznov a vtákov  

Máj         Interaktívne detské predstavenie pre celú rodinu 

September Detské predstvenie 

Október      Detské predstavenie 

  Tekvičková slávnosť a tvorivé dielne   

November  Detské predstavenie 

       Bábkové divadelné predstavenie 

December  Vianočné divadelné predstavenie 

 

Divadelné predstavenia  

Divadelný pondelok 

9 x ročne (podľa aktuálnej ponuky divadiel, premiéry KUMŠT Production, predstavenia Divadla 
Endorfín) 

 

Počet divadelných predstavení sme zachovali ako v minulých rokoch.   

  

KS Žarnovická 7 

Marec  Haló z račianskej knižnice s Katkou Kosánovou/ stretnutie so známymi spisovateľmi 

a autormi/ ZŠ v pôsobnosti MČ Rača 
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Cestovateľské besedy, prednášková činnosť, workshopy     

4 x ročne v spolupráci s rodinnými centrami, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 

OZ Cestou Necestou 

 

KS Impulz, Dopravná 22 

4 x ročne príležitostné podujatia (Hurá prázdniny, Šarkaniáda, Lampiónový sprievod – Areál 

Sklabinská, Podajme si ruky na Vianoce) 

 

Koloničova kúria, Nám. A. Hlinku 

„Stretnutie s dejinami Rače...“ 

4 x ročne v spolupráci s OZ Račiansky muzeálny spolok (prednášky, výstavy, stretnutia...) 

 

Park J. M. Hurbana, Detvianska ul. 

Apríl Stavanie mája pre celú MČ (v spolupráci s DFS Malinky a DTS Butterfly) 

August Oslavy SNP (v spolupráci s ZVV M.R. Štefánika Rača, DHZ Rača, Zväz invalidov, Denné centrá 

seniorov, Zväz protifašistických bojovníkov) 

 

Krasňany/ Stará jedáleň/ RC Ráčik 

Komunitné podujatia podľa požiadaviek miestnych neziskových organizácií, centier, spolkov a OZ (RC 

Ráčik, Stará jedáleň, Krasňanko).  

 

Obecná záhrada/ Obecná čitáreň/ Alstrova 249 

4 x ročne príležitostné podujatia v spolupráci s rodinnými centrami, neziskovými organizáciami, 

občianskymi združeniami a v rámci Kultúrneho leta 

 

Príležitostné podujatia 

Január  Račištorfský bál MČ Rača / NKD 

Február "Fašanki v Rači"/ Fašiangová jazda s RVS a Denným centrom seniorov Rača 

Fašiangový sprievod detí v maskách. Spolupráca s miestnymi spolkami, klubmi, 

združeniami. 

 Fašiangové dobroty/ stánkový predaj 

 Parkovisko pred NKD.   

 Najkrajšia Valentínska fotografia/ online FB súťaž  

Marec Oslava MDŽ/ NKD 

Račianske srdce (Račianske srdce je spoločenský večer pri príležitosti oceňovania 

aktívnych obyvateľov na  návrh poslancov, občanov a súkromných firiem. Návrhy 

schvaľuje osobitná komisia na Miestnom úrade.) 

Apríl   Hľadanie veľkonočných vajíčok/ Veľká noc a šibačka v spolupráci s RMS/ Koloničova kúria 

a Obecná záhrada  

Máj       Deň matiek/ NKD 

Jún       MDD pre celú MČ / amfiteáter KD, športový areál Sklabinská ul.   

      (súťažno-zábavné popoludnie v spolupráci s AMAVETOM, Mládež ulice, DHZ Rača, 

Výtvarný krúžok a tvorivé dielne Rača, Fusion Rača, v programe vystupujú deti z klubov, 

súborov z MČ) 
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Október      Mesiac úcty k starším/ NKD 

 Jablkové hodovanie (podujatie v spolupráci s BSK a MSK Modra) / parkovisko pred NKD, 

NKD 

December Oslavy Nového roka 

 

Kultúrne leto 

Jún   

Otvorenie KL spojené s premietaním Letného kina Rača, H&T Dance Company/ amfiteáter KD 

Júl, august 

Letné kino Rača/ Divadlo na nádvorí/ Rozprávkové dopoludnia pre celé rodiny/ Letná čitárnička/ 

Jazzové tóny v pohári vína/ Knižnica Rača/ Tvorivé dielne/ Promenádne koncerty v parku/ Anna bál/ 

Záver kultúrneho leta a oslavy SNP  

Program  v spolupráci s miestnymi centrami, spolkami združeniami a klubmi taktiež miestnymi a 

profesionálnymi umelcami, iniciatívami podporujúcimi umelcov. Pre organizáciu podujatí plánujeme 

využiť špecifické prírodné a architektonické prostredie mestskej časti a vhodné otvorené 

priestranstvá, parky a dvory poskytujúce dostatočné zázemie pre potreby organizátora a 

návštevníkov (Obecná záhrada, Koloničova kúria, areál Sklabinská, Park J. M. Hurbana, parkovisko 

pred NKD, priestor pred KS Impulz, amfiteáter KD a iné využiteľné plochy).  

 

ADVENT V RAČI  

Katedrála Sv. Šebastiána 

Predvianočný koncert s Jolanou Fogašovou a hosťom, ZUŠ Vrbenského s charitatívnym zameraním 

Parkovisko pred NKD  

Tradičné trojdňové vianočné trhy v spolupráci s RVS a RMS 

Privítajme Mikuláša (príchod Mikuláša pre deti MČ Rača) + DFS Vienok alebo H&T Dance company -  

predvianočný program  

KS Impulz  

Podajme si ruky (predvianočné posedenie obyvateľov pri kapustnici) + koncert 

  

Pri pláne a organizácii kultúrno-spoločenských podujatí budeme vychádzať z Koncepcie rozvoja 

miestnej a regionálnej kultúry, taktiež podujatia organizovať v spolupráci s miestnymi OZ, klubmi, 

spolkami a združeniami, ZUŠ, Centrá voľného času, ZŠ a MŠ, Rodinné centrá. Podporíme miestnych 

umelcov a podnikateľov, miestne talenty či známe osobnosti.        

 

Spracovala: Dana Ölvecká, január 2023 

 


