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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 8.3.2023 v sále Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3 

 

Predsedníčka komisie:  Mgr. Monika Luknárová – neprítomná  

Podpredsedníčka komisie: Ing. Júlia Štefanidesová 

 

Prítomní poslanci: Ing. Júlia Štefanidesová, Marta Štefánková, Ján Drotován 

 

Prítomní neposlanci:  PhDr. Jana Maniková, Branko Kovačič 

 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Dominik Vrba  

 

Ospravedlnení neposlanci: Lucia Maniková, Mgr. Mário Khandl 

 

Prizvaní/hostia: Mgr. Marek Porvazník, Miroslav Vajs 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej  

    časti Bratislava-Rača na roky 2023-2026 

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

    redakčného plánu 

4. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach marec, apríl 2023 

    Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí február 2023 

5. Informácie o športových podujatiach  

    Informácie o prípravných prácach na 12. ročníku Račianskeho polmaratónu, Račianskej  

    desiatky 

6. Činnosť športového referátu  

7. Rôzne 

8. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie otvorila podpredsedníčka komisie Ing. Júlia Štefanidesová. Konštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná. Podpredsedníčka 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    

Mgr. Mário Khandl    

Branko Kovačič ✓    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 
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2. Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača na roky 2023-2026 

Materiál uviedla Ing. Júlia Štefanidesová. Po diskusii členovia komisie hlasovali o tomto uznesení.  

 

Diskusia:  

Členovia komisie a prizvaní predložili tieto pripomienky:  

Jana Maniková, doplniť do programového vyhlásenia v časti Kultúra a voľný čas:  

• Vytvorenie a vyznačenie Račianskeho náučného chodníka – Račiansky muzeálny spolok 

• Dokončenie kompletnej obnovy Koloničovej kúrie – ako samostatný bod 

• Zriadenie Račianskeho múzea – ako samostatný bod 

Marek Porvazník, opraviť v časti Šport: 

• Projekt nového športového areálu na Černockého ul., 

• Dokončenie rekonštrukcie športového areálu Sklabinská. 

 

Členovia komisie navrhujú bod - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a tržnice presunúť do časti Životné 

prostredie a verejné priestory.  

 

Uznesenie 03/08/03/23/KKaŠ/U 

Komisia kultúrna a športová odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Návrh spoločného 

programového vyhlásenia starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

na volebné obdobie 2022-2026 s predloženými pripomienkami. 

 

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: 5 0 0 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 
 

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

redakčného plánu 

Diskusiu uviedol Miroslav Vajs. Odprezentoval činnosť redakčnej rady v čase jeho nástupu do 

zamestnania. V tom čase už bola redakčná rada nefunkčná z dôvodu nedostatočného počtu aktívnych 

členov RR.  

 

Diskusia:  

Júlia Štefanidesová, preveriť či aj iné MČ ktoré vydávajú svoje noviny majú zriadené redakčné rady na 

a v akom zložení, 

Miroslav Vajs, niektoré MČ aj Magistrát má zriadenú redakčnú radu, ale v zložení väčšinou z radov 

obyvateľov, 

Jana Maniková, zadefinovať čo má RV mať v obsahu, zadefinovať priestor na príspevkové články na 

počet znakov. 

 

Po diskusii podpredsedníčka presunula tento bod do programu rokovania budúcej komisie. Požiadala 

členov komisie aby si urobili prieskum, či aj iné MČ majú pri svojich novinách zriadené redakčné rady, 
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pre aké účely?, a predložili svoje prípadné návrhy na zloženie a činnosť redakčnej rady. Požiadala 

tajomníka o zaslanie pôvodného štatútu RR. 

 

4. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach marec, apríl 2023 

     Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí február 2023 

Materiál uviedol Mgr. Marek Porvazník. Odprezentoval zorganizované kultúrno-spoločenské podujatia 

a poďakoval zamestnancom MÚ za ich organizáciu. Pozval prítomných na podujatia. Prehľad 

plánovaných podujatí je v Račianskom výbere. Organizuje sa veľa podujatí s vysokou úrovňou.    

 

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

 

 

5.  Informácie o športových podujatiach  

Informácie o prípravných prácach na 12. ročníku Račianskeho polmaratónu, Račianskej 

Desiatky 

Materiál uviedol Mgr. Marek Porvazník a podal informáciu o uskutočnených a plánovaných športových 

podujatiach. Pozval prítomných na 10. 03. 2023 – Turnaj osobností v stolnom tenise. 

 

Členovia komisie berú na vedomie predložené informácie o športových podujatiach. 

 

 

6. Činnosť športového referátu  

Materiál uviedol Mgr. Marek Porvazník.  

 

Mgr. Mário Khandl zaslal mailom otázku,  

V akom časovom horizonte bude dodaná druhá doska na basketbalovom koši na ihrisku Komisárky? 

Nakoľko jedna už bola vymenená a osvedčila sa výmena z hľadiska hlučnosti.  

Marek Porvazník, informoval, že výmena dosky prebehne po 22. apríli po podujatí Račiansky 

polmaratón.  

 

Členovia komisie berú na vedomie predložené informácie o činnosti športového referátu.  

 

9. Rôzne 

Diskusia: 

Jana Maniková, odporúča: 

Inštalovať Prevádzkový poriadok na Psí výbeh Černockého ul.,    

Skontrolovať stabilitu drevených lavičiek vo vinohradoch, z hľadiska bezpečnosti,  

Preveriť možnosť zákazu (VZN) pouličného pojazdného výkupu (auto) starých elektrospotrebičov, 

ktoré pravidelne v nedele jazdí po Rači a prostredníctvom hlučného ampliónu vyzýva obyvateľov 

na výkup spotrebičov.   

 

10.  Záver 

Podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Júlia Štefanidesová 

                                                                                                              podpredsedníčka komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Dana Ölvecká 

Dňa 9.3.2023 


