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1.       
Návrh uznesenia 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

Návrh spoločného programového vyhlásenia starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022-2026 
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2. Dôvodová správa 

 

Komunálne voľby na jeseň v roku 2022 v mnohých smeroch zmenili zloženie miestnych 

zastupiteľstiev v Bratislave. Tento trend vychádza zo zmien, ktorým čelí naša spoločnosť na 

miestnej, štátnej a celosvetovej úrovni. 

 

Programový zámer Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na najbližšie roky 

vychádza z programov jednotlivých politických strán a zoskupení, s ktorými vstupovali do 

volieb. Je rozdelený do viacerých tematických oblastí, obsahujúcich základné charakteristiky 

a ciele, a to: 

1) školstvo, 

2) mobilita 

3) sociálne veci a zdravotníctvo, 

4) životné prostredie a verejné priestory, 

5) kultúra a voľný čas, 

6) šport, 

7) otvorený úrad, územné plánovanie a participácia obyvateľov. 

 

Každá oblasť obsahuje aj konkrétne programové body, ktoré sa budú zvolení zastupitelia snažiť 

napĺňať počas svojho mandátu, ktorý získali vďaka dôvere obyvateľov Rače, Krasnian a 

Východného. 

 

Jednotlivé body programu reflektujú už rozbehnuté projekty mestskej časti ako aj priority 

starostu a poslancov. Vďaka tomu, že bude mať mestská časť zadefinované prioritné projekty 

v aktuálnom volebnom období, bude možné efektívne plánovať projektovú prípravu ako aj 

alokovať finančné prostriedky, vrátane externých zdrojov. 

 

Materiál prerokovali a odporúčali schváliť tieto komisie: 

 

• Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu 

vinohradníctva 

• Komisia finančná a majetková 

• Komisia kultúrna a športová 

• Komisia školská a sociálna 

 

Pripomienky vznesené na zasadnutí komisií boli do materiálu zapracované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. Materiál 

 

Návrh 

spoločného programového vyhlásenia starostu a poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

na volebné obdobie 2022-2026 
 

 

ŠKOLSTVO 

 

Oblasť vzdelávania predstavuje kľúčovú agendu mestskej časti Bratislava-Rača a smeruje do 

nej podstatná časť jej rozpočtu. Základné a materské školy majú v mestskej časti Rača dlhú 

tradíciu a sú dobre etablované nielen v rámci mestskej časti, ale aj v širšom okolí. Investície do 

výstavby nových zariadení sú hlavnou prioritou vedenia mestskej časti a v krátkom časovom 

horizonte budú obyvateľom Rače k dispozícii miesta v novej modernej základnej a materskej 

škole. 

Uvedomujúc si dôležitosť všestranného rozvoja deti a mládeže v našich vzdelávacích 

zariadeniach, našim zámerom bude podporovať inkluzívne a moderné vzdelávanie spolu 

s mimoškolskými aktivitami, ktoré majú možnosť pri správnom nastavení tlmiť sociálne pnutia 

a zároveň vychovávať k empatii a porozumeniu v našich vzťahoch. 

Dôležitou témou bude rozvoj existujúcich školských zariadení po personálnej a materiálnej 

stránke, ako aj poskytnutie pomoci vo forme benefitov pri získavaní kvalitných učiteľov. 

 

Nosné projekty: 

• 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 novej materskej školy Kadnárova (v budúcnosti možné využitie ako 

denný stacionár pre seniorov) 

• Projekt novej materskej školy v miestnej časti Východné 

 

 

MOBILITA 

 

Presun obyvateľov do práce, školy alebo za voľnočasovými aktivitami predstavuje výzvu, 

ktorej čelí každé mesto. Kompetencie v tejto oblasti sú rozdelené medzi štát, kraj, mesto 

a mestskú časť, čo predpokladá úzku spoluprácu v riešení jednotlivých problémov. 

Neoddeliteľnou súčasťou mobility je aj téma statickej dopravy, ktorá je zároveň jedným 

z najpálčivejších problémov v Rači. Dosiaľ bola regulácia parkovania spustená v zóne 

Krasňany, ktoré zvýhodnila rezidentov a priniesla pravidlá v tejto časti Rače. Budeme preto 

pokračovať  v príprave a spustení ďalších zón. 

Prioritou mestskej časti Bratislava-Rača je revitalizácia cestných komunikácii a chodníkov v jej 

správe s dôrazom na ich bezbariérovosť a bezpečnosť pre chodcov. Budeme sa tiež aktívne 

zasadzovať za rekonštrukciu komunikácii v správe Hlavného mesta SR Bratislava. 

Spolupráca s mestom Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom bude kľúčová pre 

plánované projekty budovania záchytných parkovísk a nových železničných zastávok, resp. 

rekonštrukcie existujúcich. 
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Nosné projekty: 

• Rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti 

• Revitalizácia pešej zóny v Krasňanoch od Račianskej 149 po Černockého 

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

• Rozšírenie zóny regulovaného parkovania s cieľom uprednostniť rezidentov 

• Schválenie koncepcie cyklistickej dopravy v Rači 

• Podpora projektu prepojenia 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) 

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

Strelkova, Pekná cesta – Alstrova 

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

obnova 

 

 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Mestská časť Bratislava-Rača má viac ako 25 000 obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov 

v dôchodkovom veku a taktiež nárast počtu mladých rodín s deťmi v dôsledku novej výstavby 

spôsobuje zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, ktorá významne zvyšuje tlak na množstvo 

a kvalitu poskytovania sociálnych a zdravotných služieb. Udržanie a rozvíjanie týchto služieb 

pre rodiny, seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, podpora denných centier pre 

seniorov, osvetové kampane v oblasti sociálnej pomoci a podpory zdravého životného štýlu 

a poradenstvo budú aj naďalej predstavovať dôležitú zložku sociálnej pomoci obyvateľom 

mestskej časti. 

 

Nosné projekty: 

• Vybudovanie novej materskej školy Kadnárova (v budúcnosti možné využitie ako 

denný stacionár pre seniorov) 

• Obnova vnútorných priestorov zdravotného strediska Tbiliská a vybudovanie nových 

parkovacích miest 

• Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa 

• Projekt nového komunitného centra pre seniorov na Kadnárovej ulici 

• Právne, ekonomické a sociálne poradenstvo pre seniorov 

• Schválenie a realizácia programu aktívneho starnutia 

• Rekonštrukcia zdravotného strediska Krasňany 

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

s Bratislavským samosprávnym krajom) ako podpora ambulantného sektora 

 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VEREJNÉ PRIESTORY 

 

Verejné priestory podstatným spôsobom určujú kvalitu bývania a v spojení so zeleňou sú 

zároveň účinným prostriedkom na zmierňovanie dôsledkov klimatických zmien v našom 

regióne. Prioritou bude revitalizácia a rozširovanie zelených plôch s drevinami a kvetmi, 

pokračovanie v zveľaďovaní detských ihrísk a taktiež podpora komunít pri skrášľovaní 

verejného priestoru. 
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Dôležitou oblasťou rozvoja je Bratislavský lesopark, ktorý predstavuje výnimočný a obľúbený 

zdroj rekreácie dostupný všetkým obyvateľom Rače. Spolu s vinohradníctvom je určujúcou 

charakteristikou našej mestskej časti. Podpora vinohradníkov a vinárov, ako aj ochrana územia 

vinohradov bude preto taktiež dôležitou prioritou zastupiteľstva a vedenia mestskej časti. 

Mestská časť bude podporovať adaptívne opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy ako 

sú napríklad projekty zelenej a modrej infraštruktúry. 

 

Nosné projekty: 

• Vybudovanie nového parku na Strelkovej 

• Dokončenie revitalizácie námestia v miestnej časti Východné 

• Revitalizácia Račianskeho potoka nad Krasňanmi 

• Kompletná revitalizácia parku J. M. Hurbana 

• Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

• Rekonštrukcia tržnice 

• Ďalšia redukcia počtu billbordov v Rači 

• Vybudovanie pitných fontánok 

• Revitalizácia okolia nádrže Vajspeter 

• Revitalizácia Slalomky na oddychovú zónu ekologickým spôsobom 

• Vytvorenie oddychového areálu pri Kultúrnom stredisku Impulz 

• Vybudovanie dopravného ihriska 

 

 

KULTÚRA A VOĽNÝ ČAS 

 

História Mestskej časti Bratislava-Rača je bohatá na udalosti a jej dejiny siahajú až do 

13. storočia. Chceme si ich pripomínať publikáciami, historickými expozíciami, udržiavaním 

a zveľaďovaním historických pamiatok v správe mestskej časti. 

Podpora kultúry a vzájomné zdieľanie záujmov a voľného času by nebola možná bez 

kultúrnych stredísk. Ich obnova a podpora komunitných aktivít či občianskych iniciatív má 

potenciál pritiahnuť obyvateľov rôznych vekových kategórii a pozitívne vplývať na súdržnosť 

a spolupatričnosť v našej spoločnosti. 

 

Nosné projekty: 

• Kompletná rekonštrukcia Kultúrneho strediska Žarnovická a vybudovanie novej sály 

pre stretávanie sa seniorov, občianskych  združení  a kultúrne podujatia 

• Dokončenie kompletnej obnovy Koloničovej kúrie  

• Dokončenie rekonštrukcie Nemeckého kultúrneho domu vrátane priestoru parkoviska 

ako reprezentatívneho centra Rače 

• Zriadenie Račianskeho múzea 

• Vydanie reprezentatívnej knihy o dejinách a súčasnosti Rače 

• Prestrešenie amfiteátra a rekonštrukcia zázemia pre účinkujúcich 

• Organizácia divadelného festivalu v amfiteátri 

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

objektoch 

• Rozšírenie  a vyznačenie Račianskeho vinohradníckeho chodníka 

• Vytvorenie a vyznačenie Račianskeho náučného chodníka 
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ŠPORT 

 

Športovanie je veľmi dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Mestská časť bude preto 

vytvárať podmienky pre rekreačné aj profesionálne športové aktivity.Napriek viacerým 

kvalitným športoviskám umiestneným v areáloch školských zariadení alebo športových 

kluboch, mestskej časti chýba samostatný športový areál pre širokú verejnosť. Prioritou bude 

preto rozširovanie verejných športovísk na všetkých úrovniach od veľkých areálov až po 

samostatné ihriská. 

Mestská časť bude aj naďalej podporovať športové kluby pôsobiace na jej území a organizovať 

športové podujatia za účelom propagácie zdravého životného štýlu a vytváranie širšej komunity 

športujúcej verejnosti. 

 

Nosné projekty: 

• Projekt nového športového areálu na Černockého 

• Kompletná revitalizácia futbalového ihriska na Peknej ceste 

• Dokončenie rekonštrukcie športového areálu Sklabinská  

 

 

OTVORENÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A PARTICIPÁCIA OBYVATEĽOV 

 

Otvorenosť v komunikácii s občanmi Rače a ich aktívna participácia, pozitívny marketing 

a efektívne fungovanie úradu je dôležitým faktorom úspechu v presadzovaní programových 

priorít uvedených v tomto dokumente. Motivácia súčasných a nových zamestnancov 

a skvalitňovanie pracovných podmienok  úradu bude určujúca pre úspešne realizovanie 

projektov, využívania mimorozpočtových zdrojov a zlepšenia kvality života v našej mestskej 

časti v súčinnosti s mestom, krajom a ostatnými mestskými časťami.  

 

Nosné projekty: 

• 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 

• Spolupráca s mimovládnymi neziskovými organizáciami ako dôležitá súčasť realizácie 

programových bodov 
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4. Stanoviská stálych komisií    

materiál: Návrh spoločného programového vyhlásenia starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 

2022-2026     

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N 
zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

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 pripomienkami 

A   

Komisia životného prostredia, 

dopravy, výstavby, územného 

plánu a pre podporu 

vinohradníctva 

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 pripomienkami 

A  

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 pripomienkami 

A  

Komisia školská a sociálna  

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 pripomienkami 

A  

 

 


