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Návrh 

spoločného programového vyhlásenia starostu a poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

na volebné obdobie 2022-2026 
 

Školstvo 

 

• Dokončenie projektu Základnej školy Plickova vrátane športovísk a spustenie novej 

školy 

• Pokračovanie projektu rekonštrukcie ubytovne na Kadnárovej aj s vytvorením nového 

bývania pre učiteľov 

• Vybudovanie divadielka na základnej škole Tbiliská 

 

Mobilita 

 

• Revitalizácia cestných komunikácií v správe Rače 

• Prepojenie ulíc Na pántoch a Pri šajbách 

• Rekonštrukcia križovatky pri tržnici 

• Rekonštrukcia električkových a autobusových zastávok (v spolupráci s hlavným 

mestom SR Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom) 

• Spolupráca na projekte vybudovania nových železničných zastávok na Rendezi a 

Krasňanoch (so Železnicami Slovenskej republiky a štátom) 

• Schválenie koncepcie cyklistickej dopravy Rače 

• Vybudovanie cyklotrás Pastierska - Dopravná, Pri Šajbách - Jurava, Černockého - 

Strelkova, Pekná cesta – Alstrova 

• Rekonštrukcie chodníkov a verejných priestranstiev v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi 

• Revitalizácia pešej zóny v Krasňanoch od Račianskej 149 po Černockého 

• Získanie do správy komunikácií a chodníkov na sídlisku Pri šajbách a ich kompletná 

obnova 

• Rozšírenie bezpečných chodníkov do škôl a vybudovanie ďalších stojísk pre bicykle 

v areáloch škôl 

• Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na Račianskej, Žitnej 

a Púchovskej (v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava) 

• Budovanie bezbariérových priechodov pre chodcov 

• Rozšírenie parkovacej zóny, ktorá zvýhodní rezidentov (v spolupráci s hlavným 

mestom) 

• Podpora pre budovanie a využívanie záchytných parkovísk (v spolupráci s Hlavným 

mestom SR Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom a štátom) 

• Vytváranie zón upokojenej dopravy 

 

Sociálne veci a zdravotníctvo 

 

• Vybudovanie novej materskej školy Kadnárova, ktorá v budúcnosti bude môcť byť aj 

denným stacionárom pre seniorov 

• Projekt novej škôlky na Rendezi 

• Rekonštrukcia zdravotného strediska Krasňany 

• Obnova vnútorných priestorov zdravotného strediska Tbiliská a vybudovanie nových 

parkovacích miest 
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• Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa 

• Projekt nového komunitného centra pre seniorov na Vrbenského ulici 

• Právne, ekonomické aj sociálne poradenstvo pre seniorov 

• Získanie domu smútku na cintoríne do správy a jeho kompletná rekonštrukcia 

• Schválenie a realizácia programu aktívneho starnutia 

• Vytvorenie klientsko-administratívneho zázemia pre lekárov a pacientov (v spolupráci 

s Bratislavským samosprávnym krajom) 

• Osvetové kampane o možnostiach sociálnej pomoci a podpore zdravého životného 

štýlu 

 

Životné prostredie a verejné priestory 

 

• Revitalizácia pešej zóny od parku J. M. Hurbana až po Komisárky 

• Vybudovanie nového parku na Strelkovej 

• Revitalizácia parku pri Barónke 

• Podpora opatrení na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy 

• Umiestnenie exteriérových žalúzií na budovy v správe Rače 

• Revitalizácia Slalomky na oddychovú zónu ekologickým spôsobom 

• Dokončenie revitalizácie námestíčka na Rendezi 

• Rozširovanie lokalít s kvetmi a drevinami vrátane remízok 

• Revitalizácia Račianskeho potoka nad Krasňanmi 

• Stanovenie jasnej čiary a územia vinohradov a ich zachovanie pre budúcnosť 

• Ďalšia redukcia počtu bilbordov v Rači 

• Transformácia nevyužívaných spevnených plôch za zeleň 

• Starostlivosť o zeleň a výsadba novej zelene, vrátane okrasných drevín a kvetinových 

záhonov 

• Kompletná revitalizácia parku J. M. Hurbana 

• Vybudovanie pitných fontánok 

• Revitalizácia okolia nádrže Vajspeter 

• Vytvorenie oddychovej zóny pod poldrom v Knižkovej doline (Pánska lúka) 

• Vytvorenie oddychového areálu pri Kultúrnom stredisku Impulz 

• Zveľaďovanie detských ihrísk 

• Vybudovanie dopravného ihriska 

 

Kultúra a voľný čas 

 

• Dokončenie kompletnej obnovy Koloničovej kúrie a zriadenie Račianskeho múzea 

• Kompletná rekonštrukcia Kultúrneho strediska Žarnovická a vybudovanie novej sály 

pre stretávanie sa seniorov, občianskych  združení  a kultúrne podujatia 

• Vydanie reprezentatívnej knihy o dejinách a súčasnosti Rače 

• Prestrešenie amfiteátra a rekonštrukcia zázemia pre účinkujúcich 

• Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a tržnice 

• Dokončenie rekonštrukcie Nemeckého kultúrneho domu vrátane priestoru parkoviska 

tak, aby to bolo reprezentatívne centrum Rače 

• Organizácia divadelného festivalu v amfiteátri 

• Zavedenie klimatizácie v Krasňanskej besede, Kultúrnom stredisku Impulz a ďalších 

objektoch 

• Vytvorenie a vyznačenie Račianskeho vinohradníckeho chodníka 
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Šport 

 

• Projekt nového športového areálu na Hečkovej 

• Kompletná revitalizácia futbalového ihriska na Peknej ceste 

• Dokončenie rekonštrukcie športového areálu Sklabinská vrátane nových chodníkov a 

bežeckého okruhu 

 

Otvorený úrad, územné plánovanie a participácia obyvateľov 

 

• Odborné pripomienkovanie zámerov developerov 

• Poradenstvo pre obyvateľov v stavebných konaniach 

• Dokončenie územného plánu zóny Táborky/Huštekle 

• Zavedenie občianskeho rozpočtu a využívanie participatívneho procesu pri 

schvaľovaní dôležitých rozvojových projektov 

• Využívanie mimorozpočtových zdrojov za účelom rozvoja Rače 


