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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 25.1.2023 v zasadacej miestnosti Obecného domu, 

Alstrova 249 

 

Predsedníčka komisie:  Mgr. Monika Luknárová  

Podpredsedníčka komisie: Ing. Júlia Štefanidesová 

 

Prítomní poslanci: Marta Štefánková, Dominik Vrba, Ján Drotován 

 

Prítomní neposlanci:  PhDr. Jana Maniková, Lucia Maniková 

 

Ospravedlnení poslanci:  

 

Ospravedlnení neposlanci: Branko Kovačič, Mgr. Mário Khandl 

 

Prizvaní/hostia: Mgr. Marek Porvazník, Ing. Peter Semanco, prednosta MÚ 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ 

a s majetkom zvereným do správy MČ 

3. Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

4. Návrh na udelenie ocenenia Významná osobnosť Rače 

5. Diskusia ohľadom kreovania a vytvorenia redakčnej rady RV a redakčného plánu 

6. Panelová výstava Ľudovít Štúr (Rok odkazu Štúrovcov) 

7. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach február, marec 2023 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí december 2022, január 2023 

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2023 

Informácia XV. Račištorfský bál  

8. Plán športových podujatí na rok 2023 a činnosti v oblasti športu 

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  ✓    

PhDr. Jana Maniková ✓    

Lucia Maniková ✓    
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Mgr. Mário Khandl    

Branko Kovačič    

Hlasovanie spolu: 6 0 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

2. Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom 

MČ a s majetkom zvereným do správy MČ 

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco. Po diskusii členovia komisie hlasovali o tomto stanovisku.  

 

Diskusia:  

Jana Maniková, dotazovala sa na poplatok za šatňu NKD 20,00 €/ hodina? - oprava v materiáli,  

Marta Štefánková, Červená lisovňa písmeno c, opraviť číslovanie, doplniť v materiáli, 

Monika Luknárová, v letnej sezóne vykonávať odpočty elektrickej energie pri prenájmoch v amfiteátri 

v KD, na základe čoho sa určili ceny v cenníku prenájmov?, či sa sledoval odber elektrickej energie, 

organizujú sa podujatia v amfiteátri aj na percentuálny podiel z vybratého vstupného?,   

Júlia Štefanidesová, preveriť možnosti väčšieho odberu elektrickej energie, zohľadniť v cenníku.  

 

Stanovisko 01/25/01/23/KKaŠ/S 

Komisia kultúrna a športová odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh dodatku č. 3 

k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača s pripomienkami a účinnosťou 

od 1.3.2023. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Mgr. Monika Luknárová ✓    

Marta Štefánková ✓    

Ing. Júlia Štefanidesová ✓     

Dominik Vrba  ✓     

Ján Drotován  ✓    

PhDr. Jana Maniková ✓    

Lucia Maniková ✓    

Mgr. Mário Khandl    

Branko Kovačič    

Hlasovanie spolu: 7 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

 

3. Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco. Po diskusii členovia komisie hlasovali o tomto stanovisku.  

 

Stanovisko 02/25/01/23/KKaŠ/S 

Komisia kultúrna a športová odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh VZN č. 3/2023, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom v predloženom znení. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Mgr. Monika Luknárová ✓    

Marta Štefánková ✓     

Ing. Júlia Štefanidesová ✓     

Dominik Vrba  ✓     

Ján Drotován  ✓    

PhDr. Jana Maniková ✓    

Lucia Maniková ✓    
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Mgr. Mário Khandl    

Branko Kovačič    

Hlasovanie spolu: 7 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

 

4. Návrh na udelenie ocenenia Významná osobnosť Rače 

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco. Mgr. Marek Porvazník odprezentoval navrhnutých na ocenenie. 

Po diskusii členovia komisie hlasovali o tomto stanovisku.  

 

Diskusia: 

Do zoznamu ocenených - Račianske srdce na web stránke Rače uviesť k ocenenému, za čo ocenenie 

dostal, a v akej oblasti. Sprehľadniť zoznam.  

 

Stanovisko 03/25/01/23/KKaŠ/S 

Komisia kultúrna a športová odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť udelenie ocenenia 

„VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“ za rok 2022 pre p. Ľudovíta Havloviča (in memoriam). 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Mgr. Monika Luknárová ✓    

Marta Štefánková ✓    

Ing. Júlia Štefanidesová ✓     

Dominik Vrba  ✓     

Ján Drotován  ✓    

PhDr. Jana Maniková ✓    

Lucia Maniková ✓    

Mgr. Mário Khandl    

Branko Kovačič    

Hlasovanie spolu: 7 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

5. Diskusia ohľadom kreovania a vytvorenia redakčnej rady Račianskeho výberu (RV) a    

redakčného plánu 

Predsedníčka komisie presunula tento bod do programu rokovania budúcej komisie.  

 

Diskusia:  

Monika Luknárová, RV chýba koncepcia, vízia, čo očakávame, ťažko sa tvorí. Noviny vníma aj ako 

archív mestskej časti. Stále tu existuje generácia, ktorá siahne po tlačenej forme RV a bude to tak aj 

v budúcnosti. Absentujú autorské články týkajúce sa Rače – chýba redaktor. Rubrika na tému nakladania 

s odpadmi, recyklácia a pod. Webové noviny s nekrátenými článkami a fotogalériou. Chýbajú jej 

nápady ľudí, živé noviny.  

Lucia Maniková, videla časopis, kde je história rodiny, čo sa kedy robilo, čo tu kto vyrába, opis 

konkrétnej lokality, redaktor by mal byť niekto kto tu žije, pozná prostredie.   

 

6. Panelová výstava Ľudovít Štúr (Rok odkazu štúrovcov) 

Materiál uviedla Mgr. Monika Luknárová.  

 

Diskusia:  

Monika Luknárová, panelová výstava Ľudovít Štúr bude inštalovaná na ZŠ Tbiliská. Výstavu si budú 

môcť pozrieť aj žiaci z iných ZŠ v pôsobnosti MČ Rača. 

 

Členovia komisie berú na vedomie informáciu o Panelovej výstave Ľudovít Štúr.  

 

7. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach február, marec 2023 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí december 2022, január 2023 
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Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2023 

Informácia XV. Račištorfský bál  

Členovia komisie sa oboznámili s materiálmi k bodu 7.  

 

Diskusia:  

Jana Maniková, prečo sa zrušili Silvestrovské oslavy a privítanie Nového roku na parkovisku 

pred NKD?, osamelí ľudia by privítali možnosť stretnutia na podujatí,  

Marek Porvazník, ekonomická situácia to nedovoľovala, problémy s neprispôsobivými obyvateľmi, 

zakázaný ohňostroj, oslavy sa konali v centre mesta,  

Júlia Stefanidesová, možnosť laserovej show namiesto ohňostroja. 

 

Členovia komisie berú na vedomie predložené informácie o kultúrno-spoločenských podujatiach. 

 

8. Plán športových podujatí na rok 2023 a činnosti v oblasti športu 

Členovia komisie sa oboznámili s materiálmi k bodu 8.  

 

Členovia komisie berú na vedomie predložené informácie o športových podujatiach. 

 

9. Rôzne 

Diskusia: 

Monika Luknárová, poďakovala oddeleniu kultúry a športu za spoluorganizovanie podujatia Kino Rača, 

Filmové premietanie film INVALID s diskusiou (s tvorcami a protagonistami po filme), ktorého bola 

iniciátorkou. 

 

10.  Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Monika Luknárová 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Dana Ölvecká 

Dňa 31.1.2023 

 

 


