MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Štatút ocenenia
„RAČIANSKE SRDCE“
Preambula
Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) si za svoju česť považuje oceniť tých,
ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju mestskej časti. Ocenenie nesie názov
„Račianske srdce“.
Článok 1
1. Ocenenie „Račianske srdce“ (ďalej len „ocenenie“) možno udeliť fyzickým osobám alebo
právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti alebo
o rozvoj života jej obyvateľov v oblasti kultúry, školstva, športu, sociálnej oblasti alebo
svojou prácou vynikajúco reprezentovali mestskú časť.
2. Ocenenie je možné udeľovať aj pri príležitosti životného jubilea fyzickým osobám za
viacročnú, prípade celoživotnú činnosť v prospech obyvateľov mestskej časti.
3. Ocenenie môže byť udelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe len jeden raz.
4. V príslušnom kalendárnom roku môže byť udelených maximálne 5 ocenení.
5. Ocenenie sa udeľuje raz ročne.
6. Ocenenie môže byť udelené aj in memoriam.
Článok 2
Kritériami na poskytnutie ocenenia sú najmä:
a) uskutočnenie významného činu, skutku, aktivity,
b) úspechy vo vedeckej, výskumnej, kultúrnej, športovej, pedagogickej a ďalších
oblastiach verejného a spoločenského života,
c) kvalitná pedagogická práca a dobrovoľná výchovná práca s deťmi a mládežou,
d) schopnosť zorganizovať činnosť pri zveľaďovaní životného prostredia,
e) pomoc občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom,
f) mimoriadne činy pri záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt,
g) poskytnutie kvalitných služieb v oblasti obchodu, verejného stravovania, občianskej
vybavenosti,
h) poskytnutie sponzorských darov a aktivity v prospech humanitných cieľov,
i) reprezentácia mestskej časti v Slovenskej republike ako i v zahraničí.
Článok 3
1. Návrhy na ocenenie môžu podávať písomnou alebo elektronickou formou do kancelárie
prednostu Miestneho úradu mestskej časti:
- starosta mestskej časti,
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poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne
zastupiteľstvo“),
- stále komisie miestneho zastupiteľstva,
- obyvatelia mestskej časti,
- občianske združenia, ktoré sídlia v mestskej časti.
Návrhy na ocenenie musia obsahovať charakteristiku navrhovanej fyzickej osoby alebo
právnickej osoby s odôvodnením predloženého návrhu a písomným súhlasom
navrhovaného s nomináciou. V prípade právnickej osoby sa vyžaduje písomný súhlas osoby
oprávnenej konať v jej mene.
V prípade chýbajúcich údajov v predloženom návrhu, vyzve mestská časť predkladateľa na
ich doplnenie, a to najneskôr do 15 dní od výzvy.
Návrhy na aktuálny kalendárny rok môžu byť podávané celoročne, najneskôr však do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.
Doručené návrhy posudzuje výberová komisia, ktorej členmi sú:
- zástupca starostu mestskej časti,
- predsedovia stálych komisií miestneho zastupiteľstva,
- vedúci oddelenia pre sociálne veci Miestneho úradu mestskej časti alebo ním
písomne poverený zamestnanec oddelenia pre sociálne veci Miestneho úradu
mestskej časti,
- vedúci oddelenia kultúry a komunikácie Miestneho úradu mestskej časti alebo ním
písomne poverený zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie Miestneho úradu
mestskej časti.
Udelenie ocenenia schvaľuje miestne zastupiteľstvo podľa výberu výberovej komisie.
Návrh miestnemu zastupiteľstvu predkladá starosta mestskej časti.
-
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Článok 4
1. Konkrétne ocenenie predstavuje odovzdanie plakety, listiny, kvetinového daru a finančného
ohodnotenia v sume 200,- Eur každému ocenenému, ktoré odovzdáva starosta mestskej
časti.
2. Ocenenie sa odovzdáva slávnostným spôsobom spravidla v mesiaci marec nasledujúceho
roka za prítomnosti poslancov miestneho zastupiteľstva a pozvaných hostí.
3. Akt odovzdania ocenení organizačne zabezpečuje oddelenie pre kultúru a komunikáciu
Miestneho úradu mestskej časti pod gesciou kancelárií starostu mestskej časti a prednostu
Miestneho úradu mestskej časti.
4. Záznamy a fotodokumentácia z aktu odovzdania ocenení budú zdokumentované
v kronike, na webovom sídle a v novinách mestskej časti.
Článok 5
1. Zrušuje sa štatút ocenenia „Račianske srdce“ schválený uznesením miestneho
zastupiteľstva UZN č. 181/21/01/20/P zo dňa 21. januára 2020.
2. Tento štatút bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva UZN č. 428/28/09/21/P dňa
28. septembra 2021 a platnosť nadobúda jeho schválením, pričom jeho ustanovenia sa
vzťahujú aj na odovzdávanie ocenenia za rok 2021.

Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta
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