Vyhodnotenie plnenia
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mestskej časti Bratislava – Rača
na roky 2008 – 2013

Zobrané na vedomie Miestnym zastupiteľstvom
Mestskej časti Bratislava - Rača uznesením 451/16/09/14/P

Rozvojová oblasť (A): ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
(Akt. 1.1.) Realizácia preventívnych a technických protipovodňových opatrení zabezpečenie územia pred prívalovými vodami
Väzba na prioritu: 1 OCHRANA VÔD A OCHRANA PRED POVODŇAMI
Garant: BVS a. s., SVP š. p., MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Slovenský vodohospodársky podnik
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, OP Životné prostredie, BVS a. s., SVP š. p., prípadného
financovania v rámci spolupracujúcich subjektov
Obdobie realizácie: 2008 – 2013
PLNENIE:
Mestská časť Bratislava–Rača vypracovala v roku 2009 Povodňový plán záchranných prác podľa
zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Starosta MČ Bratislava–Rača ustanovil Miestnu povodňovú komisiu MČ Bratislava–Rača.
Mestská časť Bratislava–Rača vypracovala v roku 2012 nový Povodňový plán záchranných prác podľa
nového zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Vykonávanie preventívnych opatrení:
MČ Bratislava–Rača sa zúčastňuje 1 krát ročne povodňových prehliadok vykonávaných Okresným
úradom Bratislava (predtým Obvodným úradom životného prostredia) a správcom vodohospodársky
významných tokov na vodných tokoch nachádzajúcich sa v k. ú. Rača.
Správca vodohospodársky významných tokov Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. pripravuje
stavby na ochranu územia MČ Bratislava–Rača a to Polder na Pieskovom potoku a Polder
na Banskom potoku. Účelom navrhovaných stavieb je zachytiť a znížiť kulmináciu povodňovej vlny
v Banskom potoku a Pieskovom potoku ešte nad intravilánom mestskej časti a spomaliť tak vzostupnú
a klesajúcu vetvu povodní.
Mestská časť Bratislava–Rača 2 krát ročne na jar a v jeseni zabezpečuje čistenie rigolov a 14 ks
vodných zdrží a lapačov naplavenín v správe MČ od nečistôt a naplavenín.
Každoročne sa vykonáva čistenie uličných dažďových vpustí na miestnych komunikáciách v správe
MČ.
Rekonštrukcie lapačov naplavenín a vodných zdrží:
2011
Oprava vodnej zdrže na Podbrezovskej ulici
17 200 €
2012
Oprava vodnej zdrže na ul. Lisovňa
7 683 €
2013
Oprava lapača splavenín Stupavská ul.
10 049 €

(Akt. 1.2.) Rekonštrukcia kanalizačného systému
Väzba na prioritu: A1
Garant: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Spolupráca: MČ Rača
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: Environmentálny fond (program na podporu realizácie environmentálnych opatrení
MŽP), BVS, a.s., Kohézny fond, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus,
BVS, a. s.
Obdobie realizácie: 2009 -2013
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PLNENIE:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na území Mestskej časti Bratislava - Rača v r. 2008-2009
vybudovala nový zberač F – F, na ul. Pri Šajbách – detenčná nádrž, v celkovej preinvestovanej sume
618 124,82 €. V r. 2012 vykonala rekonštrukciu kanalizácie na Kadnárovej ul. s investičným
nákladom 155 621,37 €.

(Akt. 2.1.) Revitalizácia verejných priestranstiev na území MČ
(chodníky, zastávky, parkový mobiliár, fontány, terénne a sadové úpravy, výsadba zelene,
lavičky, odpadkové koše, osvetlenie)
Väzba na prioritu: 2 INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, OP BK
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Údržba stromov:
2009
ošetrenie stromov vo verejnej zeleni
postreky stromov
2010
ošetrenie stromov vo verejnej zeleni
postreky stromov
2011
ošetrenie stromov vo verejnej zeleni
postreky stromov
2012
ošetrenie stromov vo verejnej zeleni
postreky stromov
2013
ošetrenie stromov vo verejnej zeleni
postreky stromov
výsadba nových stromov
Opravy lavičiek:
2009
oprava atypického mestského mobiliáru
DI Tbiliská
parc. č. 475/29
DI Závadská
parc. č. 475/46
DI Karpatské nám.
parc. č. 2875/1
DI Cígeľská
parc. č. 513/16
2011
doplnenie nových lavičiek na DI Kubačova, 6 ks
2012
opravy parkových lavičiek
Park J. M. Hurbana
pred zdravotným strediskom na Tbiliskej ul.
DI Kadnárova 55
-

90 ks

12 383 €
3 721 €

68 ks

8 036 €
3 960 €

102 ks

8 201 €
1 752 €

304 ks

22 178 €
1 578 €

258 ks

20 112 €
1 238 €
6 912 €

21 ks

4 473 €
5 ks lavičiek
2 ks 6 m lavičiek
5 ks lavičiek
2 ks lavičiek
1 274 €
1 500 €
9 ks lavičiek
8 ks lavičiek
10 ks starých lavičiek
5 ks nových lavičiek
18 ks starých lavičiek
7 ks oprava starých lavičiek
2 ks osadenie nových lavičiek

DI Kadnárova 10
Opravy lavičiek podľa zistení v teréne

2013
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opravy parkových lavičiek dodávateľsky
4 560 €
zakúpenie materiálu, oprava vlastnými pracovníkmi
+ 432 €
osadenie nových lavičiek
5 ks DI Mudrochova
6 ks Pekná cesta
4 ks sídlisko Šajby
opravy lavičiek podľa zistení v teréne
28 ks lavičiek
Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
Obdobie realizácie: 04/2009 - 09/2011
Celkové náklady: 802 645,29 Eur
V rámci revitalizácie ulíc bola zrealizovaná obnova chodníkov a spevnených plôch zo zámkovej
dlažby s priečnym odvodnením, sadové úpravy, mobiliár, nová vetva verejného osvetlenia na ul.
Alstrova, detské ihrisko na ul. Detvianska.

(Akt. 2.2.) Revitalizácia parku v lokalite ulíc Púchovská - Detvianska
Väzba na prioritu: 2 INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, OP BK
Obdobie realizácie: 2009 - 2010
PLNENIE:
Vypracovaná je projektová dokumentácia revitalizácie parku. Projekt nebol realizovaný z dôvodu
nevysporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemku.

(Akt. 2.3.) Postupná likvidácia čiernych skládok na území MČ
Väzba na prioritu: 2

INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Garant: MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, OP Životné prostredie
Obdobie realizácie: priebežne ( postupne )
PLNENIE:
Za roky 2008 – 2010 sa údaje o likvidácii čiernych skládok samostatne neevidovali.
rok 2011
Celkovo bolo odstránených čiernych skládok:
10 skládok
Celkový objem odvezeného odpadu:
81 m³
Na zhodnotenie a likvidáciu odpadu z čiernych skládok bolo vynaložené
2 659,74 €
rok 2012
Celkovo bolo odstránených čiernych skládok:
24 skládok
Celkový objem odvezeného odpadu:
1 000,00 m³
Celkový objem odvezených a zhodnotených pneumatík:
8,23 ton
Na zhodnotenie a likvidáciu odpadu z čiernych skládok bolo vynaložené
11 936,00 €
rok 2013
Celkový počet odstránených čiernych skládok:
9 skládok
Celkový objem odvezeného odpadu:
477,00 m³
Celkový počet odvezených a zhodnotených pneumatík:
444,00 ks
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Celková hmotnosť odvezeného odpadu:
Celková cena za naloženie, odvoz a zhodnotenie odpadu:

119,30 ton
12 539,04 €

(Akt. 2.4.) Energetické audity budov
Väzba na prioritu: 2

INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Garant: MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, OP ŽP
Obdobie realizácie: priebežne 2008 - 2013
PLNENIE:
V súvislosti s pripravovanými rekonštrukciami budov boli v r. 2012 vyhotovené teplo-technické
posudky budov ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubeného, MŠ Plickova, MŠ Tbiliská, MŠ Gelnická a MŠ
Pri Šajbách.

(Akt. 2.5.) Realizácia programov a projektov s cieľom ochrany a zachovania viníc vo
vinohradníckom regióne Rače,
ako súčasť Malokarpatskej vinnej cesty
Väzba na prioritu: 2 INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Urbanisticko-krajinárska štúdia „VINICE – MČ Rača“ /UKŠ/ bola obstaraná mestskou časťou
Bratislava – Rača v 12/2012. Cieľom UKŠ je hľadanie východísk pre harmonizáciu pomerov v území
račianskych viníc na základe dôsledného zhodnotenia všetkých atribútov vymedzeného územia
a posúdenia možných rozvojových tendencií. UKŠ prezentuje analýzu vinohradov s prieskumami
a rozbormi riešeného územia s aplikáciou GIS v členení na prírodné a socioekonomické podmienky
a predkladá názor na funkčné využitie dotknutého územia vo viacerých alternatívach.

(Akt. 2.6.) Realizácia informačných a propagačných aktivít v oblasti ochrany
životného prostredia
Väzba na prioritu: 2 INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača, mimovládne organizácie, mesto Bratislava
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, OP ŽP, OP BK
> Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Mestská časť prostredníctvom svojich informačných kanálov /Račiansky výber, webová stránka,
miestny rozhlas, Račiansky magazín v TV Bratislava/ pravidelne informuje o všetkých aktivitách
súvisiacich s prevádzkou zberného dvora, aj o aktivitách, ktoré zabezpečuje v spolupráci
so súkromnými prevádzkovateľmi - bezplatný zber domového odpadu s obsahom škodlivín pre
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fyzické osoby nepodnikateľov, bezplatný zber a odvoz starých elektrospotrebičov priamo
z domácností občanov, zber šatstva a obuvi.
V Račianskom výbere bolo uverejnených niekoľko propagačných článkov, či už o pripravovaných
aktivitách /zber jednotlivých druhov odpadu, upratovanie Rače/, ale aj o uskutočnených aktivitách
/odstraňovanie nelegálnych skládok/.
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, na Hubeného ul. sa v r. 2011- 2013 zapojila do projektu Zelená škola,
v rámci ktorého vypracovala Environmentálny akčný plán školy s aktivitami zber plastov, zber
papiera, zber elektrospotrebičov, zber použitého oleja, propagačné aktivity formou súťaží,
ročníkových prác, celoškolská konferencia na tému „odpad“ , vytvorenie ekohliadok a pod.
Na projekte spolupracoval aj pracovník oddelenia životného prostredia MČ.

Rozvojová oblasť ( B ): DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
(Akt. 3.1.) Rekonštrukcia miestnej komunikácie „ Podbrezovská “
Väzba na prioritu: 3. KVALITNÁ A BEZPEČNÁ CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: MČ Rača
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: vlastné zdroje
Obdobie realizácie: 2008 - 2009
PLNENIE:
Obdobie realizácie: 2008-2009
Celkové náklady: 103 814,77 Eur
V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie bolo zrealizované odvodnenie, nové chodníky a nový
živičný kryt vozovky z asfaltobetónu vrátane podkladných vrstiev.

(Akt. 3.2.) Rekonštrukcia miestnej komunikácie „ Alstrova “
Väzba na prioritu: 3. KVALITNÁ A BEZPEČNÁ CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: vlastné zdroje
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov sa komunikácia Alstrova ul. len opravuje. V r.
2011 prebehla oprava výtlkov technologickým spôsobom zo súkromných zdrojov za viac ako 12 tis. €.
V r. 2013 mestská časť uskutočnila celoplošnú opravu v úseku od ev. kostola po Sadmelijskú
z vlastných zdrojov v hodnote 19.008,14 €.

(Akt. 3.3.) Rekonštrukcia miestnej komunikácie „ Popolná“
Väzba na prioritu: 3. KVALITNÁ A BEZPEČNÁ CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
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Financovanie: vlastné zdroje
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Je vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie komunikácie, odvodnenia a oporných múrov.
Projekt nebol realizovaný z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov.

(Akt. 3.4.) Predĺženie komunikácie „ Na pántoch “ – I. etapa
(Akt. 3.5.) Prebudovanie komunikácie
„Na pántoch“ – II. Etapa na cestu II. / 502
Garant: Hlavné mesto SR Bratislava
Spolupráca: MČ Rača, Hl. mesto
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: Hlavné mesto SR Bratislava, súkromní investori
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Uvedená komunikácia je v správe Hlavného mesta SR Bratislava. Projekt nebol realizovaný.

(Akt. 3.6.) Vypracovanie dopravných štúdií so zameraním na statickú a dynamickú
dopravu
Väzba na prioritu: 3. KVALITNÁ A BEZPEČNÁ CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Spolupráca: MČ Rača, Hlavné mesto SR Bratislava, súkromní investori
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: vlastné zdroje, Hlavné mesto SR Bratislava, súkromní investori
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Mestská časť dopravné štúdie nevypracovávala.
Súkromní investori pri vypracovaní urbanistických štúdií na území MČ Bratislava - Rača spracovali
dopravné posúdenia dynamickej dopravy v súvislosti s návrhom urbanizácie a nových križovatiek –
„Dopravno-kapacitné posúdenie Obytnej zóny Rača – Ohňavy, Bratislava“, „Dopravno-kapacitné
posúdenie – Obytná zóna Rača Dolná-Pekná“, „Dopravno-kapacitné posúdenie Obytná zóna Rača
Rendez“ a „ Dopravno-kapacitné posúdenie zóny Račany-Rosso“.

Rozvojová oblasť ( C ): STAROSTLIVOSŤ O KOMUNITY
( C 1): STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

(Akt. 4.1.) Zriadenie denného stacionára
Väzba na prioritu: 4. KVALITNÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky, VUC
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
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PLNENIE:
Je vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu a vydané právoplatné stavebné povolenie.
Zriadenie denného stacionára bolo zaradené do ISRMO, na projekt je podpísaná Zmluva o NFP vo
výške 438.572,17 €. Práce začnú v 9/2014.

(Akt. 5.1.) Vybudovanie bezbariérových prístupov v MČ
Väzba na prioritu: 5: Starostlivosť o imobilných a zdravotne postihnutých
Garant: MČ Rača
Spolupráca: VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky,
MPSVR SR, VUC, MŠ SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
V rámci revitalizácie ulíc Alstrova, Detvianska, Námestie A. Hlinku boli vybudované bezbariérové
prechody vrátane slepeckej dlažby s vodiacimi pruhmi na uvedených komunikáciách. Na podnet
mestskej časti magistrát hlavného mesta vybudoval bezbariérový prechod na Rustavelliho ul.
v blízkosti Domova sociálnych služieb a zdravotného strediska. Na ZŠ Tbiliská bola vybudovaná
rampa pre imobilných, bezbariérové vstupy boli vybudované aj na MŠ Plickova.

(Akt. 5.2.) Podpora programov činnosti organizácií v MČ, zameraných na dôchodcov,
imobilných a zdravotne postihnutých občanov
Väzba na prioritu: 5. Starostlivosť o imobilných a zdravotne postihnutých
Garant: MČ Rača
Spolupráca: VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky MPSVR SR, MF SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:

MČ Bratislava – Rača má v zmysle zákona o sociálnych službách 3 denné centrá. Už viac
rokov fungujú denné centrá v Krasňanoch so sídlom Krasnianska beseda Kadnárova 19
/priemerný počet členov 90/, v Rači so sídlom KS Žarnovická 7, /priemerný počet členov 131/
a v r. 2011 bolo založené denné centrum Rendez so sídlom KS Impulz Dopravná 22
/priemerný počet členov 37/.
Denné centrá sa venujú spoločenskej, kultúrnej a záujmovej činnosti. Organizujú spoločné
kultúrno poznávacie zájazdy, prednášky, návštevy divadelných predstavení, múzeí, spoločné
vychádzky do prírody, rôzne záujmové krúžky ako je lúštenie krížoviek, maľovanie kraslíc,
medovníkov, kartárske súťaže a pod. Na tieto aktivity prispieva MČ zo svojho rozpočtu
čiastkou cca 8 tis. €/ročne.
Na území MČ pôsobí niekoľko záujmových združení seniorov a zdravotne postihnutých
občanov, ktoré MČ podporuje poskytovaním dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 o dotáciách
a poskytovaním priestorov na stretávanie resp. konanie členských schôdzí – Jednota
dôchodcov, Bratislavský spolok nepočujúcich, Slovenský zväz invalidov Rača, Slovenský
zväz telesne postihnutých Krasňany, Zväz diabetikov. Výška dotácií za obdobie 2009 – 2013
dosiahla 5.190 €.
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(Akt. 5.3.) Organizovanie seminárov, konferencií a podpora informovanosti
marginalizovaných skupín obyvateľov s cieľom
skvalitnenia ich života (programy o prevencii, brožúry, letáky)
Väzba na prioritu: 5. Starostlivosť o imobilných a zdravotne postihnutých
Garant: MČ Rača
Spolupráca: VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky MPSVR SR, MF SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
MČ zorganizovala výchovno – poučné stretnutia s preventistkou polície o nástrahách, ktoré číhajú na
seniorov počas predvádzacích akcií. Stretnutia sa konali na jar 2013 – dvakrát a ako výstraha bol
zároveň premietaný aj český film Šmejdi.
Okrem toho, MČ podporuje SeniorAkadémiu, ktorá v roku 2013 začala svoje pôsobenie v našej MČ.
MČ BA - Rača má zastúpenie v Rade seniorov na Magistráte p. Khandla člena Denného centra Rača,
ktorý pravidelne informuje členov prostredníctvom soc. odd. o aktivitách konaných Magistrátom hl.
mesta, členovia sa zúčastňujú na prednáškach a športových aktivitách. V roku 2013 sa zúčastnili
župnej olympiády seniorov o putovný pohár predsedu BSK, kde zvíťazili.

(Akt. 6.1.) Skvalitnenie materiálno – technických podmienok
v rámci činnosti „Klubu dôchodcov“
Väzba na prioritu: 6: Zabezpečenie a skvalitnenie sociálnych služieb na území MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky MPSVR SR, MF SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
MČ na činnosť denných centier poskytuje priestory so zariadením vo svojich budovách.
Denné centrá Krasňany, Rača sa vybavili počítačmi s príslušenstvom a pripojením k internetu.
V kultúrnom centre Impulz, v ktorom sídli denné centrum Rendez sa postupne dopĺňa a obnovuje
inventár a vybavenie.

(Akt. 6.2.) Rozšírenie a skvalitnenie
služieb verejného stravovania pre seniorov
Väzba na prioritu: 6: Zabezpečenie a skvalitnenie sociálnych služieb na území MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky MPSVR SR, VUC
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
MČ zabezpečuje sociálnu službu stravovanie pre seniorov vo vlastnom stravovacom zariadení na
Plickovej ul. 18 a stravovanie seniorov v časti Krasňany dodávateľským spôsobom. Taktiež MČ
poskytuje pre sociálne odkázaných občanov rozvoz stravy do domácností. Počet záujemcov o
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stravovanie kolíše, najmä z objektívnych dôvodov, v r. 2009 bol priemerný počet stravníkov 80, v r.
2010 85, v r. 2011 61, r. 2012 67 a v r. 2013 bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast na 88.

Rozvojová oblasť ( C ) :
(C 2) :

STAROSTLIVOSŤ O KOMUNITY
STAROSTLIVOSŤ O RODINY

(Akt. 7.1.) Výstavba nájomných bytov
Väzba na prioritu: 7: Investovanie do nových objektov sociálnej infraštruktúry, zameranej na rodiny
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, ŠFRB
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Výstavba nových nájomných bytov sa nerealizovala. Finančné prostriedky boli použité len
na rekonštrukcie a obnovu existujúcich bytov nasledovne:
rok 2011 - 4.534,02 €
rok 2012 - 8.362,10 €
rok 2013 - 33.827,85 €
V r. 2013 Spoločnosť pre rozvoj bývania, ktorá je založená Hlavným mestom SR Bratislava, pripravila
projekt výstavby 24 nájomných bytov na ul. Na pasekách.

(Akt. 7.2.) Skvalitnenie materiálno – technických podmienok
v rámci činnosti „Klubu matiek
> Väzba na prioritu: 7:
Investovanie do nových objektov sociálnej infraštruktúry, zameranej na rodiny
> Garant: MČ Rača
> Spolupráca:
> Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
> Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky „ Malé granty“
> Obdobie realizácie: 2009 - 2013

PLNENIE:
Klub matiek v budove kultúrneho strediska na Žarnovickej ul. zabezpečuje kultúrno-spoločenské a
taktiež vzdelávacie aktivity pre matky a ich deti, respektíve pre celé mladé rodiny. Deti sa na
aktivitách zúčastňujú výlučne za prítomnosti matky, resp. zákonného zástupcu. Otváracie hodiny sú
pondelok – piatok: 9.00-12.00 hod.
V predmetnom období boli priestory vybavené novým interiérovým zariadením - závesy, záclony,
garníže, knižnica, vešiak, detská drevená stolička, podložka do prebaľovacieho pultu, a pomôckami
na hranie - hračky, hojdacie kreslo, tvorivé a výtvarné pomôcky, detské knižky.
Náklady za obdobie 2010-2013 dosiahli výšku 2.534 €.
Materské/Rodinné centrum Ráčik dostalo v r. 2011 do prenájmu nebytové priestory na ul. Pekná cesta
9, ktoré si zrekonštruovalo aj za pomoci rôznych grantov a dotácií, a v ktorom poskytuje rodinám
s deťmi priestory na hranie, ale i organizuje rôzne podujatia.
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(Akt. 7.3.) Podpora aktivít a podujatí s cieľom optimálneho využitia
voľného času detí a mládeže
Väzba na prioritu: 7 :Investovanie do nových objektov sociálnej infraštruktúry, zameranej na rodiny
Garant: MČ Rača
Spolupráca: mimovládne organizácie
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
MČ podporuje činnosť organizovanú pre deti a mládež formou dotácií v zmysle VZN č.4/2011
občianskym združeniam - Mládež ulice (rok 2013 – 300€, rok 2014 – 900€)
- Rodinné centrum Ráčik (rok 2013 – 800€, rok 2014 – 700€)
- Krasňanko (rok 2013 – 200€, rok 2014 – 200€)
Voľný čas môžu deti v sprievode matky tráviť aj v Klube matiek na Žarnovickej ulici.
Rodinné centrum Ráčik svoju činnosť prevádzkuje v nebytových priestoroch, ktoré poskytla MČ
za zvýhodnené nájomné. Taktiež MČ poskytla Rodinnému centru Ráčik za zvýhodnené nájomné
pozemok na Hubeného ul., na ktorom bola vybudovaná komunitná záhrada.

Rozvojová oblasť ( D ): ŠKOLSTVO
(Akt. 8.1.) Skvalitnenie infraštruktúry škôl ( MŠ, ZŠ ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
(opravy striech, výmeny okien, tepelné vyregulovanie školských objektov, zateplenie
budov, generálne opravy sociálnych zariadení)
Väzba na prioritu: 8. KVALITNÁ A MODERNÁ ŠKOLSKÁ INFRAŠRUKTÚRA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: Rada školy
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, MF SR, MŠ SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
MČ Bratislava – Rača venovala budovám škôl a školským zariadení zvýšenú pozornosť. Počas
sledovaného obdobia sa uskutočnilo množstvo opráv, väčších či menších rekonštrukcií, nákupu
zariadení a vybavení škôl, ktoré prispievajú predovšetkým k úspore prevádzkových nákladov, najmä
energií a taktiež vytvárajú bezpečné, estetické a tvorivé prostredie pre výchovu a vzdelávanie detí.
Taktiež nové, moderné vzhľady budov vytvárajú estetické verejné priestranstvá. Na rekonštrukcie
a obnovy budov škôl a školských zariadení a ich vybavenia boli použité viaceré zdroje, čo vyjadruje aj
nasledovný prehľad:
2009
Zdroj: Rozpočet MČ
1. Prestavba soc. zariadení v ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25 pre potreby MŠ
12 784,61 €
2. MŠ Gelnická 34 – rekonštrukcia strechy
73 491,78 €
3. MŠ Pri Šajbách 14 – výmena okien
14 595,47 €
4. MŠ Cyprichova 74 – výmena okien
16 545,12 €
5. MŠ Tbiliská 2 – výmena okien
5 377,47 €
6. Rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25 – dofinancovanie
22 405,90 €
7. Odstránenie havárie teplovodného potrubia MŠ Tbiliská 2
6 624,91 €
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Zdroj : Dotácia MČ
1. Dotácia na nákup ležadiel (MŠ Gelnická 34)
2. Dotácia na revitalizáciu školského dvora v MŠ Plickova 16
3. Dotácia na detské ležadlá v MŠ Pri Šajbách 14
Zdroj : Dotácia MŠ SR
1. Rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ Tbiliská 4
2. Rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
2010
Zdroj: Rozpočet MČ
1. Vybudovanie novej kotolne v MŠ Plickova 16 /doplatené v r. 2011/
2. Oprava plochej strechy v MŠ Tbiliská 2
3. Nákup nového nábytku do tried MŠ na ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
4. Nákup koberca do MŠ
Dotácia MČ:
1. Preliezka do školského areálu MŠ Tbiliská 2
Iné zdroje:
1. Firma LANA SK – zabezpečenie opravy terás (MŠ Gelnická 3
2011
Zdroj: Rozpočet MČ
1. Modernizácia sociálnych zariadení v MŠ Cyprichova
2. Oprava plochej strechy v MŠ Tbiliská 2 - 2. etapa
3. Odstránenie havárií, opravy a údržba na ZŠ a MŠ

1 200,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
8 744,12 €
33 193,91€

24 947,28 €
19 014,95 €
6 774,94 €
378,36 €
2 000,00 €
1 600,00 €

14 173,82 €
22 835,00 €
6 240,00 €

Zdroj: Rozpočet škôl
1. Profesionálna práčka – MŠ Plickova 16
3 084,00 €
2. Rekonštrukcia WC v MŠ v ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
4 541,00 €
3. Výmena vchodových dverí na vstupoch do budovy MŠ Barónka 17
5 894,00 €
4. Rekonštrukcia soc. zariadenia v MŠ Cyprichova 74 - dofinancovanie
3 926,00 €
5. Rekonštrukcia soc. zariadenia v MŠ Gelnická 34
6 573,00 €
6. Rekonštrukcia soc. zariadenia v MŠ Tbiliská 2
6 295,00 €
7. Interiérové vybavenie MŠ Plickova 16
4 418,00 €
8. Interiérové vybavenie MŠ Pri Šajbách 14
960,00 €
9. Interiérové vybavenie MŠ Cyprichova 74
1 640,00 €
10. Interiérové vybavenie MŠ Tbiliská 2
2 679,00 €
11. Rekonštrukcia spŕch pri telocvični v ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
5 516,00 €
Iné zdroje:
1. Siemens - zakúpenie strunovej hojdačky
na školský dvor v MŠ Barónka 17
330,00 €
2. Finančný dar pre MŠ Tbiliskú 2 na zakúpenie ležadiel
750,00 €
3. Firma KOOR, s.r.o – výstavba novej kotolne ZŠ s MŠ Hubeného za účelom dosiahnutia
zníženia nákladov na teplo v hodnote 100 tis. €, ktorá po 10 rokoch prejde do majetku MČ
2012
Zdroj: Rozpočet MČ
1. Šetriče vody na umývadlá, sprchové regulátory
a WC pre MŠ Cyprichova 74
2. Oprava podlahovej krytiny v telocvični v ZŠ Tbiliská 4
3. Oprava ďalšej časti soc. zariadení v MŠ pri ZŠ Hubeného 25
4. Zateplenie fasády budovy MŠ v ZŠ s MŠ J . A.Komenského,
Hubeného 25
5. Odstránenie havárie vody v MŠ Tbiliská 2
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595,50 €
4 034,89 €
14 139,60 €
1 698,00 €
13 208,00 €

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odstránenie havárie vody v ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
2 399,00 €
Stavebné úpravy a rekonštrukcia po nájomcovi za účelom rozšírenia kapacity tried
v ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
23 197,90 €
Dodávka a montáž plastových okien v ZŠ s MŠ J.A.Komenského,
Hubeného 25
11 111,90 €
Prípravná a projektová dokumentácia pre ZŠ a MŠ /5 budov, 1 kotolňa/
57 024,00 €
Výmena okien MŠ Plickova 16 (ISRMO)
53 404,00 €
Výmena okien ZŠ Tbiliská 4 (ISRMO)
30 229,00 €

Zdroj: Rozpočet škôl
1. Opravy a údržba budovy v ŠKD ZŠ Tbiliská 4
5 258,00 €
2. Opravy a údržba budovy v ŠKD a MŠ v ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
22 494,00 €
3. Výmena okien a vchodových dverí v MŠ Barónka 17(ďalšia etapa)
13 362,00 €
4. Zariadenie tried MŠ Barónka 17
4 117,00 €
5. Zariadenie tried MŠ Cyprichova 74
9 824,00 €
6. Zariadenie tried MŠ Gelnická 34
18 426,00 €
7. Zariadenie tried MŠ Plickova 16
9 522,00 €
8. Zariadenie tried MŠ Pri Šajbách 14
8 120,00 €
9. Zariadenie tried MŠ Tbiliská 2
13 707,00 €
10. Nákup interaktívnej tabule v MŠ Cyprichova 74
2 200,00 €
11. Kryty na radiátory v MŠ Pri Šajbách 14
3 024,00 €
12. Výmena vchodových dverí za platové MŠ Pri Šajbách 14
4 638,00 €
13. Maľovanie miestností v MŠ Tbiliská2
2 805,00 €
14. Zariadenie tried v ZŠ Tbiliská 4
14 749,00 €
15. Rekonštrukcia priestorov, podláh a maľovanie v ZŠ Tbiliská 4
32 504,00 €
16. Zariadenie tried v ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
26 144,00 €
17. Rekonštrukcia priestorov, podláh a maľovanie v ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
67 389,00 €
18. Plastové okná v ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
21 049,00 €
Iné zdroje:
1. Sponzorský dar pre MŠ Gelnická 34 na zakúpenie ležadiel a nábytku
27 580,00 €
2013
Zdroj: Dotácia Obvodného úradu Bratislava – odbor školstva
1. Výmena okien a dverí v ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
Zdroj : Dotácia z Úradu vlády SR
1. Športové náradie a náčinie pre ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Zdroj: Rozpočet MČ
1. Dodávka a montáž parapet, žalúzií a dverí v MŠ Plickova 1
2. Dokončovacie práce po rekonštrukcii kotolne MŠ Cyprichova 74
3. Nepriehľadné sklá na okná do šatní a WC v ZŠ s MŠ J.A Komenského
4. Montáž zmiešavacieho ventilu MŠ Cyprichova 74
5.Rekonštrukcia, maľovanie a zariadenie školského bytu v ZŠ Tbiliská 4
6. Rekonštrukcia kotolne MŠ Cyprichova ul.
2012 – 2013
Zdroje: Vlastné s možnosťou refundácie zo ŠR a fondov EÚ
1. Rekonštrukcia budovy ZŠ Tbiliská 4 ,
2. Rekonštrukcia MŠ Plickova 16,
Rekonštrukcia MŠ Tbiliská 2 - pripravená, práce začali v 12/2013

100 000,00 €
2 925,72 €
3 517,26 €
3 421,47 €
756,00 €
943,62 €
4 164,00 €
50 291,60 €

472 146,10 €
300 495,97 €

(Akt. 8.2.) Revitalizácia školských areálov
Väzba na prioritu: 8. KVALITNÁ A MODERNÁ ŠKOLSKÁ INFRAŠRUKTÚRA
Garant: MČ Rača
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Spolupráca: Rada školy
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky, OP BK, MŠ SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Keďže sa v predmetnom období vynakladali finančné prostriedky najmä na rekonštrukcie budov škôl
a školských zariadení, na revitalizácie školských areálov zostali už len finančné prostriedky
na zabezpečenie pravidelnej údržby.
Zdroj: Rozpočet MČ
2010
1. Údržba pieskovísk v školských areáloch
2 288,48 €
2011
1. Orezy a výruby stromov v školských areáloch
9 291,00 €
2. Údržba pieskovísk v školských areáloch
1 970,00 €
2012
1. Údržba zelene v školských areáloch
5 600,89 €
2. Údržba pieskovísk v školských areáloch
1 991,28 €
2013
3. Údržba zelene v školských areáloch
10 698,42 €
4. Materiál na opravu plotu v MŠ Gelnická
685,71 €
5. Rekonštrukcia múrika pri vstupe do ZŠ Tbiliská 4
4 000,00 €
6. Údržba pieskovísk v školských areáloch
5 405,76 €

(Akt. 8.3.) Skvalitnenie a revitalizácia zariadení školského stravovania - (revitalizácia
zariadení školského stravovania v MŠ a ZŠ)
Väzba na prioritu: 8. KVALITNÁ A MODERNÁ ŠKOLSKÁ INFRAŠRUKTÚRA
Garant: MČ Rača
Spolupráca: Rada školy
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Postupnou revitalizáciou, v rámci finančných možností, v predmetnom období prešli aj zariadenia
školského stravovania v jednotlivých školách a školských zariadeniach.
2009
Zdroj : Rozpočet MČ
1. Doplnenie zariadenia kuchyne v ZŠS pri MŠ Plickova
27 605,02 €
Zdroj : Dotácia MŠ SR
1. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Cyprichova 74
8 300,00 €
2. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Plickova 16
4 378,60 €
3. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Pri Šajbách 14
3 123,01 €
4. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
9 999,15 €
2010
Zdroj : Rozpočet MČ
1. Stavebná úprava školskej jedálne ZŠ s MŠ Hubeného za účelom zvýšenia kapacity stravníkov
4 855,05 €
2. Nákup a inštalácia plynového varného kotla v ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
6 079,71 €
3. Maľovanie stien v Zariadeniach školského stravovania
3 772,90 €
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2011
Zdroj : Rozpočet MČ
1. Nákup gastro zariadení pre ZŠS pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
2. Nákup gastro zariadení pre ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
3. Opravy a servis gastro zariadení v ZŠS pri MŠ a ZŠ
Zdroj : Rozpočet škôl
1. Nákup drvičiek do všetkých ZŠS pri MŠ a pri ZŠ
2. Nákup nábytku do jedálne ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
3. Nákup gastro zariadenia do ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
4. Sporák a technické vybavenie kuchyne do ZŠS pri MŠ Pri Šajbách 14
5. Konvektomat do ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského,
Hubeného 25
6. Technické vybavenie kuchyne ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
2012
Zdroj : Rozpočet MČ
1. Výroba a inštalácia digestoru nad konvektomat v ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
Zdroj : Rozpočet škôl
1. Materiál a zariadenia do ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
2. Materiál a zariadenia do ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského,
Hubeného 25
3. Materiál a zariadenia do ZŠS pri Materských školách
2013
Zdroj : Rozpočet MČ
1. Nákup nerezovej škrabky pre ZŠS pri MŠ Cyprichova
2. Výroba a montáž zváraného drezu pre ZŠS pri MŠ Cyprichova
3. Liata podlaha v ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského
4. Liata podlaha v ZŠS pre ZŠ Tbiliská
2013
Zdroj : Dotácia z Úradu vlády SR
1. Športové náradie a náčinie pre ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Zdroj: Darovacia zmluva z Kancelárie NR SR
1. Gastro zariadenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača
zdarma v nadobúdacej hodnote
Zdroj: Dotácia MŠVVaŠ SR

Enviroprojekt pre ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25

4 700,11 €
7 291,49 €
9 658,00 €
13 009,00 €
6 950,00 €
10 274,00 €
5 382,00 €
8 444,00 €
1 259,00 €

552,00 €
10 376,00 €
6 614,00 €
4 687,00 €

1 328,64 €
334,80 €
15 064,79 €
19 717,68 €

2 925,72 €

18 505,73 €

1 850,00 €

PLNENIE:
Postupnou revitalizáciou, v rámci finančných možností, v predmetnom období prešli aj zariadenia
školského stravovania v jednotlivých školách a školských zariadeniach.
2009
Zdroj : Rozpočet MČ
2. Doplnenie zariadenia kuchyne v ZŠS pri MŠ Plickova
27 605,02 €
Zdroj : Dotácia MŠ SR
5. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Cyprichova 74
8 300,00 €
6. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Plickova 16
4 378,60 €
7. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Pri Šajbách 14
3 123,01 €
8. Revitalizácia ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
9 999,15 €
2010
Zdroj : Rozpočet MČ
4. Stavebná úprava školskej jedálne ZŠ s MŠ Hubeného za účelom zvýšenia kapacity stravníkov
4 855,05 €
5. Nákup a inštalácia plynového varného kotla v ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
6 079,71 €
6. Maľovanie stien v Zariadeniach školského stravovania
3 772,90 €
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2011
Zdroj : Rozpočet MČ
4. Nákup gastro zariadení pre ZŠS pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
5. Nákup gastro zariadení pre ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
6. Opravy a servis gastro zariadení v ZŠS pri MŠ a ZŠ
Zdroj : Rozpočet škôl
7. Nákup drvičiek do všetkých ZŠS pri MŠ a pri ZŠ
8. Nákup nábytku do jedálne ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
9. Nákup gastro zariadenia do ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
10. Sporák a technické vybavenie kuchyne do ZŠS pri MŠ Pri Šajbách 14
11. Konvektomat do ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského,
Hubeného 25
12. Technické vybavenie kuchyne ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
2012
Zdroj : Rozpočet MČ
2. Výroba a inštalácia digestoru nad konvektomat v ZŠS pri MŠ Tbiliská 2
Zdroj : Rozpočet škôl
4. Materiál a zariadenia do ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4
5. Materiál a zariadenia do ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského,
Hubeného 25
6. Materiál a zariadenia do ZŠS pri Materských školách
2013
Zdroj : Rozpočet MČ
5. Nákup nerezovej škrabky pre ZŠS pri MŠ Cyprichova
6. Výroba a montáž zváraného drezu pre ZŠS pri MŠ Cyprichova
7. Liata podlaha v ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského
8. Liata podlaha v ZŠS pre ZŠ Tbiliská
2013
Zdroj : Dotácia z Úradu vlády SR
2. Športové náradie a náčinie pre ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Zdroj: Darovacia zmluva z Kancelárie NR SR
2. Gastro zariadenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača
zdarma v nadobúdacej hodnote
Zdroj: Dotácia MŠVVaŠ SR

Enviroprojekt pre ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25

4 700,11 €
7 291,49 €
9 658,00 €
13 009,00 €
6 950,00 €
10 274,00 €
5 382,00 €
8 444,00 €
1 259,00 €

552,00 €
10 376,00 €
6 614,00 €
4 687,00 €

1 328,64 €
334,80 €
15 064,79 €
19 717,68 €

2 925,72 €

18 505,73 €

1 850,00 €

(Akt. 9.1.) Modernizácia škôl a vzdelávacieho procesu so zameraním na rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov (rozvoj jazykových vedomostí a IKT vedomostí )
Väzba na prioritu: 9. BUDOVANIE ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI
Garant: MČ Rača
Spolupráca: Rada školy
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, ESF , MŠ SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Vzhľadom na obrovský postup IKT prebehla v tejto oblasti modernizácia v každej základnej
a materskej škole.
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Zdroj: Rozpočet MČ
2009 – 2013
1. Každoročný nákup kníh pre budúcich prvákov (podpora čitateľských zručností
v mimočítankovom čítaní)
2 684,00 €
2. Práca žiakov ZŠ v projekte INFOVEK
2011
Zdroj: Rozpočet škôl
1. Nákup a inštalácia interaktívnych tabúľ vo všetkých MŠ

2012
Zdroj: Rozpočet škôl
2. Nákup výpočtovej techniky a techniky ZŠ Tbiliská 4
3. Nákup výpočtovej techniky a techniky ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25
4. Presieťovanie PC v MŠ Plickova 16

16 100,00 €

5 001,00 €
4 390,00 €
954,00 €

(Akt. 9.2.) Podpora aktivít pre rozvoj talentovaných i integrovaných žiakov
Väzba na prioritu: 9. BUDOVANIE ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI
Garant: MČ Rača
Spolupráca: Rada školy, Centrá výchovnej a psychologickej prevencie, MVO
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, malé granty, mimovládne organizácie, MŠ SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Školy a školské zariadenia sa v spolupráci so zriaďovateľom usilujú o rozvoj talentovaných detí,
o podchytenie ich záujmu a zručností. Za týmto účelom organizujú pre deti a žiakov rôzne
mimoškolské aktivity, zapájajú sa do projektov organizovaných rôznymi subjektmi. Za týmto účelom
získali finančné prostriedky z rôznych zdrojov.
2009
Dotácie MČ:
1. Nákup náradia a príslušenstva ku hre badminton pre ZŠ Tbiliská 4
2. Technické prebudovanie gymnastickej telocvične
v ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
4. Revitalizácia školského dvora v MŠ Cyprichova 74
5. Dotácia na nákup kníh k projektu Kniha môj kamarát – MŠ Tbiliská 2
Iné zdroje:
1. Darovacia zmluva na nákup učebných pomôcok
a TULIvakov pre ŠKD v ZŠ Tbiliská 4 od ZSE
2. Komunitná nadácia Bratislava – dotácia projektu na zariadenie
relaxačnej miestnosti pre deti s poruchami učenia v ZŠ Tbiliská 4
3. Nadácia ORANGE – Centrum pre filantropiu – financovnie
fyzikálneho projektu v ZŠ Tbiliská 4
4. Nadácia SPP – fitlopty v nultom ročníku pre ZŠ
s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
5. Dotácia na úpravu detského ihriska v MŠ Cyprichova 74
od Slovenskej asociácie športu na školách
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100,00 €
1 987,00 €
1 500,00 €
325,00 €

600,00 €
800,00 €
919,47 €
800,00 €
1 660,00 €

2010
Iné zdroje:
2. Dotácia Nadácie SOCIA na projekt Radostné učenie pre ZŠ Tbiliská 4
3. Výhra ZŠ Tbiliská 4 za víťazstvo v atletickej súťaži
KINDERIÁDA vyhlásenej AMI Communications Slovakia s.r.o.
4. Dar Nadácie VUB na využitie netradičných športov
v telesnej výchove v ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
5. Siemens – Centrum pre filantropiu (MŠ Barónka 17)
6. PONTIS – grant k projektu Deti v pohybe (MŠ Pri Šajbách 14)
7. Pomôcky, športové náčinia a náradia od Slovenského
olympijského výboru pre MŠ Pri Šajbách 14
2011
Iné zdroje:
4. Projekt Tenis do škôl od Slov. tenisového zväzu pre ZŠ Tbiliská 4
5. Projekt Modrá škola – zakúpenie teplomerov a stavebníc
Merkur pre ZŠ Tbiliskú 4 od Mladých vedcov Slovenska
6. SOCIA – nadácia na podporu soc. zmien - Kvalitnejšia
výchova a vzdelávanie v našej škole (ZŠ Tbiliská 4)
7. Nadácia ORANGE – dotácia – nákup učebných pomôcok
na fyzikálny projekt (ZŠ Tbiliská 4)
2012
Dotácie z rozpočtu MČ:
1. Dotácia na nákup súčastí chlapčenských krojov pre TŠ Tbiliskú 4
2. Dotácia na zriadenie multifunkčnej športovej haly v ZŠ Tbiliská 4
3. Dotácia na nákup športových dresov pre ZŠ Tbiliskú 4
a pre ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
4. Dotácia k projektu Aj mladí umelci chcú mať príjemné priestory
Iné zdroje:
2. Výhra ZŠ Tbiliská 4 za víťazstvo v atletickej súťaži
KINDERIÁDA vyhlásenej AMI Communications Slovakia s.r.o.
3. Dar Nadácie TV JOJ na nákup výtvarných potrieb pre ZŠ Tbiliskú4
4. Dar Nadácie PONTIS ZSE na projekt Račianska olympiáda
5. Dar Nadácie PETIT ACADEMY na podporu projektu SME
V ŠKOLE pre ZŠ Tbiliskú 4 a ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
6. Microsoft, s.r.o. – zabezpečenie vybavenia technologickej
učebne výpočtovou technikou
7. Dar hračiek spoločnosti Prvá teplárenská, Holíč pre MŠ Pri Šajbách 14
Rok 2013:
1. Dotácia MČ Rača na projekt Moderný svet s digitálnymi
technológiami pre ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25 - zakúpenie tabule, projektoru, nooteboku
2. Dotácia projektu Modrá škola pre ZŠ Tbiliská 4 nákup učebných pomôcok
3. Dotácia projektu Comenius (EÚ) pre ZŠ Tbiliská 4
Z projektu zatiaľ vyčerpané : 2.056,54 €.
4. Dotácia z nadácia Orange pre MŠ Gelnická 34 - projekt So športom
odmalička- nákup športových potrieb a altánok
5. Sponzorský dar na nákup hračiek a učebných pomôcok pre MŠ Gelnická
6. Sponzorský dar na nákup hračiek a učebných pomôcok pre MŠ Tbiliská 2
7. Nadácia Poštovej banky pre ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25 – uskutočnená rekonštrukcia veľkej telocvične v hodnote
8. LIDL - nákup športových potrieb a didaktickej techniky
pre ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
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762,00 €
2 016,90 €
1 687,00 €
330,00 €
790,00 €
1 500,00 €

1 028,34 €
200,00 €
2 084,00 €
1 000,00 €

300,00 €
600,00 €
560,00 €
600,00 €

2 016,90 €
100,00 €
1 000,00 €
3 004,20 €
4 820,00 €
700,00 €

600,00 €
200,00 €
16 800,00 €

1 500,00 €
500,00 €
300,00 €
50 000,00 €
3 000,00 €

(Akt. 9.3.) Podpora projektov a podujatí v rámci
cezhraničných partnerstiev škôl v rámci MČ
Väzba na prioritu: 9. BUDOVANIE ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI
Garant: MČ Rača
Spolupráca: školy, súčasné a budúce partnerské mestá a obce
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, VUC, cezhraničná spolupráca
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Zo škôl cezhraničné partnerstvo pravidelne udržiava ZŠ na Tbiliskej ul. Žiaci školy sa zúčastnili na
Detskej bezpečnostnej olympiáde v rakúskych obciach Pandorf, Gols, Müllendorf . Každoročne sa
koná Medziškolská račianska športová olympiáda, na ktorú sú pravidelne pozývaní aj žiaci
z rakúskeho Golsu, ktorí sa olympiády aj niekoľkokrát zúčastnili.
V r. 2013 sa uskutočnil prvý spoločný štartujúci projekt zameraný na mládež s poľským mestom
Morawica, ktorý umožnil vybraným študentom račianskych gymnázií bezplatne navštíviť
dvojtýždňový anglický medzinárodný tábor na náklady mesta Morawica.

Rozvojová oblasť ( E ): KULTÚRA
(Akt. 10.1.) Vybudovanie námestia ( spoločenského polyfunkčného centra MČ Rača)
na Rustaveliho ulici
Väzba na prioritu: 10. ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: súkromný investor
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky, MK SR
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Projekt Polyfunkčného súboru Rača - Rustaveliho stavia súkromný investor. Počas výstavby prišlo
k zmene časti pôvodne navrhovaného súboru stavby, kde sa už medziblokové priestory
zmenili, z čoho je zrejmé, že sa tu námestie nebude nachádzať. Ale uvažuje sa v projekte vytvoriť
park.

(Akt. 10.2.) Skvalitnenie interiéru a expozície Račianskej izby
Väzba na prioritu: 10. ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: Matica slovenská, Magistrát hl. mesta
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky, MK SR - grantový program Obnov
si svoj dom, Nórsky finančný mechanizmus
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
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PLNENIE:
Priestory Račianskej izby boli doplnené presklenými vitrínami s osvetlením.
Z rozpočtu MČ bola v r. 2011 prevádzkovateľovi Račianskej izby Matici slovenskej poskytnutá
dotácie na nákup výstavných figurín.

(Akt. 10.3.) Rekonštrukcia prírodného amfiteátra
Väzba na prioritu: 10. ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: Hlavné mesto SR Bratislava, VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky, MK SR , programy cezhraničnej
spolupráce
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Bola vypracovaná architektonická štúdia, realizačný projekt obnovy amfiteátra, vydané stavebné
povolenie. Rekonštrukčné práce začali v 6/2014.

(Akt. 10.4.) Rekonštrukcia pamätihodnosti „Nemeckého kultúrneho domu“
Väzba na prioritu: 10. ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: súkromní investori
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky, MK SR - grantový program Obnov
si svoj dom, Nórsky finančný mechanizmus
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Náklady: 1 687 720,34 Eur
Obdobie realizácie: 2009 – 2010
Realizovaná rekonštrukcia objektu v rozsahu: viacúčelová sála so zázemím (bufet a administratívne
priestory). Na celom objekte boli vymenené okná a dvere, zateplenie obvodového plášťa, nová strecha
s vikierami, vodovodná a plynová prípojka, spevnené plochy a parkovisko.

(Akt. 10.5.) Podpora a realizácia tradičných kultúrnych podujatí
realizovaných na území MČ
Väzba na prioritu: 10. ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, zdroje od sponzorov
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:

V rokoch 2008-2010 bolo KS Žarnovická hlavným zariadením v ktorom sa vykonávala
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osvetová činnosť a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Po realizovaní rekonštrukcie sa
centrálnym kultúrnym stánkom stal Nemecký kultúrny dom a rozbehla sa aj činnosť v KS
Impulz. Rekonštrukciou Nemeckého kultúrneho domu sa vytvorilo dôstojné kultúrnospoločenské centrum pre obyvateľov MČ Rača. Trendom sú viacúčelové flexibilné objekty
a Nemecký kultúrny dom s priľahlým parkoviskom tento trend spĺňa. Rozbehla sa divadelná
činnosť, filmové premietania s besedou, Račianska burza, Račiansky country bál a obnovili sa
stretnutia račianskych rodov. Pódium Nemeckého kultúrneho domu sa stalo priestorom na
skúšky divadelných predstavení profesionálnych hercov. Pravidelné mesačné podujatiatanečné zábavy a detské divadelné predstavenia si získali svojich stálych návštevníkov nie len
z Rače. Od r. 2011 slúži Nemecký kultúrny dom ako dôstojné miesto pre jedno
z najvýznamnejších podujatí pre MČ - Račištorfský bál a ako reprezentatívne miesto na
divadelné predstavenia – Divadelné pondelky. Privítali sme známych umelcov zo stálych
divadelných scén i amatérskych hercov z ochotníckych divadiel.
Pri príležitosti marcového sviatku žien, májového Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším sa
každoročne koná program vo všetkých troch kultúrnych zariadeniach.
Premiéru malo podujatie Živé čítanie v KS Žarnovická.
Tradičné Stavanie Mája a spomienková slávnosť pri príležitosti SNP sa každoročne konajú v
Parku J. M. Hurbana. Za týmto účelom prešiel renováciou aj pomník padlých v parku.
Otvorenie Kultúrneho leta 2013 sa presunulo do amfiteátra Knižkova dolina s novým
podujatím – Račiansky Slnovrat ktorý MČ organizovala v spolupráci s račianskou mládežou.
Popoludnie bolo venované rodinám s deťmi a vo večerných hodinách vystúpili tanečníci a
speváci súčasnej scény a na záver žiadaná diskotéka s DJ-om. Novinkou boli detské hudobné
predstavenia – koncerty počas Kultúrneho leta, na ktoré sú pozývaní známi speváci, ktorých
deti poznajú z CD.
Nemeckého kultúrneho domu s priľahlým parkoviskom
Flexibilitu a viacúčelovosť
potvrdzujú podujatia Rača Kinematograf, Vianočné trhy, Oslava Silvestra a privítanie Nového
roka.
Ťažiskovými podujatiami oddelenia kultúry sú Hody a Vinobranie. Prezentovaný kultúrny
program je rozmanitý a podujatie sa teší veľkej priazni návštevníkov. V rámci sprievodného
programu bola novinkou výstava ručných prác Cechu patchworkárov spolu s výstavou
Račianske starožitnosti v sále NKD. Čiastočnou rekonštrukciou prešla bývalá lisovňa NKD
z ktorej sa vytvorila výstavná sieň. Počas roka slúži ako priestor pre prezentáciu Račianskeho
vinohradníckeho spolku.
Novinkou v KS Impulz bola Šarkaniáda a Podajme si ruky.
Už niekoľko rokov skrášľujú priestory budovy Miestneho úradu na Kubačovej ulici obrazy
amatérskych i profesionálnych maliarov a výtvarníkov. Svojimi dielami sa prezentovali deti
z výtvarného krúžku MČ Rača, či deti zo ZŠ. Programom pri vernisážach pravidelne
prispievajú deti zo ZUŠ na Vrbenského ulici.
Do 5/2011 sa kultúrne podujatia zabezpečovali zmluvným dodávateľom, ktorému sa ročne uhradilo
cca 48 tis. €. V r. 3/2011 bol v rámci organizačnej štruktúry vytvorený referát kultúry, ktorý
v súčasnosti zabezpečuje realizáciu všetkých podujatí.
Finančné prostriedky použité na samotné kultúrne akcie a ich zabezpečenie dosahovali nasledovnú
výšku:
2009 49 tis. €
2010 29 tis. €
2011 22 tis. €
2012 30 tis. €
2013 42 tis. €
Čiastočne sú náklady vykryté príjmom z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia a z krúžkovej
činnosti v kultúrnych strediskách, ich výška je priemerne /2009-2013/ 18 tis. €. Návštevnosť sme
sledovali v posledných dvoch rokoch a zaznamenali sme vzostupnú tendenciu – r. 2012 6.320
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návštevníkov, r. 2013 7.430 návštevníkov.
Finančné výdavky na Hody a Vinobranie sa pohybovali vo výške 55 tis. € /r. 2009/ až 64 tis. € /r.
2013/.

(Akt. 10.6.) Modernizácia a digitalizácia knižnice
Väzba na prioritu: 10. ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, grantové prostriedky , OP IS
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE: nerealizované

(Akt. 10.7.) Rekonštrukcia kultúrneho strediska „ Impulz“
Väzba na prioritu: 10. ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje
Obdobie realizácie: 2009
PLNENIE:
Náklady: 159 727,93 Eur
Obdobie realizácie: 2008 – 2009
Realizovaná rekonštrukcia objektu v rozsahu: Na celom objekte boli vymenené okná a dvere,
zateplenie obvodového plášťa, nová strecha – hydroizolácia so zateplením, statické zabezpečenie
objektu, nová plynová kotolňa, nové zariaďovacie predmety ZTI v sociálnych zariadeniach,
elektroinštalácia s úsporným osvetlením.

Rozvojová oblasť ( F ): CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
A CESTOVNÝ RUCH
(Akt. 11.1.) Skvalitnenie cezhraničnej partnerskej spolupráce, MČ Rača – obec Gols,
Rakúsko, MČ Rača – mesto Priverno,Taliansko
Väzba na prioritu: 11. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: partnerské mestá
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, programy cezhraničnej spolupráce
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
V r. 2012 sa zoficiálnila spolupráca s talianskym mestom Priverno podpísaním družobného
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dokumentu o spolupráci. V r. 2013 sa uzatvorila partnerská spolupráca s poľským mestom Morawica a
nadviazali sa kontakty s českou obcou Staré město pod Lanštejnem.
Za obdobie 2009 – 2013 zástupcovia mestskej časti navštívili partnerské mestá spolu 9x. Zástupcovia
partnerských miest boli pravidelne pozývaní na naše najdôležitejšie akcie Hody a Vinobranie.
V roku 2013 sme naštartovali nový projekt pre občanov nesúci názov „Výlety do partnerských miest“ ,
ktorý má za cieľ výmenu skúseností v rôznych oblastiach života občanov, klubov a spolkov a zároveň
poskytuje aj ideálny priestor na vzájomné sa spoznávanie občanov a ich kultúry, či tradícii. Prvým z
projektov bol výlet občanov do partnerského mesta Praha, počas Vianočných trhov v decembri 2013.
Tento projekt zaznamenal u občanov obrovský záujem a bude sa v ňom pokračovať aj v ďalšom
období. Po ňom nasledujú výlety občanov do Golsu, Morawice, Starého města pod Landštejnem
a Priverna.

(Akt. 11.2.) Podpora partnerskej cezhraničnej spolupráce s cieľom výmeny skúseností
a vedomostnej ekonomiky v rámci krajín EÚ a V4
Väzba na prioritu: 11. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: partnerské mestá a krajiny
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, programy cezhraničnej spolupráce
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
V r. 2012 sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu „Plody zeme“ s cieľom vymeniť si skúsenosti
a vedomostí vo viacerých oblastiach verejného života a fungovania obcí. Konferencie sa zúčastnili
starostovia partnerských miest Rače vrátane predstaviteľov miestnych spolkov a združení (seniori,
kluby mládeže, športové kluby, materské centrá, ..) ukážky tradícií, histórie, prednášky na podporu
udržania existujúcich tradícií jednotlivých miest.
Od roku 2013 poskytujeme priestor na prezentáciu tradícií a zvykov partnerských miest v stánku
mestskej časti – Račianskom chotári počas Vinobrania. Túto možnosť využili obce Morawica a Staré
mésto Pod Landštejnem.

(Akt. 11.3.) Podpora realizácie projektov v oblasti cestovného ruchu a rozvoja vinárskych
a vinohradníckych tradícií
Väzba na prioritu: 11. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: partnerské mestá a krajiny, súkromní podnikatelia
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, programy cezhraničnej spolupráce, súkromné zdroje
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Na podporu račianskeho lokalpatriotizmu a pestovanie račianskych tradícií doma i v zahraničí sme
aktivovali projekt „Račianske suveníry“, ktorý u občanov zaznamenal obrovský úspech. Občania
využívajú suveníry nie len pre svoju osobnú spotrebu, ale aj jako darček pre návštevy, či prezent pri
zahraničných cestách. Suveníry sú vhodným prezentom aj pre podnikateľskú obec, ktorá týmto
spôsobom napomáha propagácii Rača doma i v zahraničí.
Na podporu rozvoja vinárskych a vinohradníckych tradícií sme zaviedli nový projekt pod názvom
Račiansky chotár, ktorý zožal u verejnosti obrovský úspech. Veľkorozmerný stan mestskej časti je od
roku 2011 súčasťou najvýznamnejších podujatí MČ (hody a vinobranie) a nachádza sa na spojnici
Jurkovičovej a Alstrovej). V stane sa majú možnosť návštevníci stretnúť s račianskymi vinármi
a ochutnať ich produkty vrátane produktov račianskych gazdiniek. Súčasťou račianskeho chotára je aj

23

prezentácia mestskej časti, kde majú návštevníci možnosť informovať sa o možnostiach kultúrno –
spoločenského života v Rači, jej histórii, tradíciách, možnostiach trávenia voľného času a k novinkám
podporujúcim zdravý račiansky lokalpatriotizmus patria račianske suveníry.
MČ Bratislava - Rača poskytuje od roku 2012 priestor našim vinárom v Červenej lisovni NKD na
všetky podujatia, ktoré vinári organizujú a taktiež sa na niektorých organizačne podieľa.
MČ Bratislava - Rača poskytla priestor na prenájom vinárne na Nám. A. Hlinku, kde si vinári
a vinohradníci zriadili Vinotéku so svojimi vlastnými produktmi. Táto Vinotéka sa v súčasnej dobe
teší veľkému úspechu a cestu do nej si už našlo veľa Račanov aj ne-Račanov.
MČ Bratislava - Rača od roku 2012 spoluorganizuje Festival frankovky modrej a bratislavských vín
na Primaciálnom námestí, ktorý sa stal súčasťou korunovačných slávností, ďalej spolupracuje
s vinármi pri organizovaní ochutnávok vín pre širokú verejnosť (aj zahraničnú).
MČ Bratislava - Rača vytvorila na svojom webovom sídle priestor, ktorý sa špeciálne venuje
vinohradníctvu, vinárstvu, konkrétnym vinárom v Rači a po dohode s nimi sa informácie na webe
aktualizujú. MČ Bratislava - Rača sa snaží šíriť dobré meno račianskych vinárov prostredníctvom
svojich médií.
Mestská časť Bratislava – Rača je členom združenia Malokarpatská vínna cesta.

(Akt. 11.4.) Podpora aktivít a podujatí v rámci „ Malokarpatskej vínnej cesty“
Väzba na prioritu: 11. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje, VUC
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Propagácia MVC prostredníctvom lokálnych médií MČ.
Poskytovanie prezentačného priestoru vinárom /pivnice/ počas konania akcií MVC.
Od r. 2011 sa v Rači koná „Deň vo vinohradoch“, na ktorom sa mestská časť podieľa aj organizačne.

(Akt. 11.5.) Realizácia projektov s cieľom skvalitnenia cestovného ruchu v oblasti
zvýšenia informovanosti obyvateľov i turistov ( značenia turistických
chodníkov, mapy, letáky )
Väzba na prioritu: 11. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ
Garant: MČ Rača
Spolupráca: iné mestské časti , mesto Bratislava, mimovládne organizácie , VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, VUC, súkromné zdroje
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Zriadili sme viacero sekcií na web stránke mestskej časti. Vydali sme letáky o Rači a jej
zaujímavostiach, vydali sme leták k Vinobraniou (dve jazykové mutácie), vydali sme maľovanú mapu
mestskej časti Bratislava – Rača, ktorá bola distribuovaná bezplatne do všetkých račianskych
schránok, na podporu kultúrno – spoločenských podujatí organizovaných našou MČ sme vydali prvý
račiansky kalendár, kde sa okrem fotografií z Rače nachádajú aj vyznačené dátumy kultúrnych
a športových podujatí plánovaných na rok 2014. Na podporu a udržiavanie tradícií sme so
svetoznámym kuchárom Františkom Janatom a Annou Zvozilovou vydali prvú račiansku knihu
tradičných račianskych jedál, ktorá medzi obyvateľmi zožala obrovský úspech.
Po dohode s BKIS sú letáky o Rači jej produktoch súčasťou prezentácie Bratislavy na pultoch
informačných cenitier BKIS
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V roku 2013 sme v spoluspráci s Media Rača zefektívnili a skvalitnili informovanosť občanov
prostredníctvom miestneho rozhlasu, ktorý bol nahradený plne automatizovaným systémom
s možnosťou nahrávania oznamov a vysielania aj počas víkendov a sviatkov.

Rozvojová oblasť ( G ): ŠPORT
(Akt. 12.1.) Vybudovanie cyklotrasy „ Malokarpatsko – Šúrska magistrála“
v rámci územia MČ
Väzba na prioritu: 12. ROZVOJ A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÝCH
AREÁLOV A ÚZEMÍ. ROZVOJ MASOVÉHO ŠPORTU
Spolupráca: MČ Vajnory, Sv. Jur
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, súkromné zdroje
Obdobie realizácie: 2007 - 2013
PLNENIE:
Za účelom vybudovania uvedenej cyklotrasy vytvorili mestské časti Rača, Vajnory a mesto Svätý Jur
v r. 2009 združenie Jurava. Združenie vypracovalo projekt na vybudovanie cyklotrasy, ktorý bol v r.
2013 úspešný a realizuje sa v r. 2014.
„Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála“ JURAVA v rámci územia MČ začína za Karpatským
námestím ako vetva cyklomagistrály RJ 1 novobudovaný úsek v dĺžke 147 m, ďalej pokračuje
po existujúcej asfaltovej ceste pod vinohradmi ako úsek RJ 2 v dĺžke 910 m po nadjazd Rybničná
a pokračuje úsekom RJ 3 v dĺžke 1368 m po Vajnorskú dolinu. Prepojenie do Vajnor pokračuje
po hrádzi Šúrskeho kanála a do Sv. Jura.
V ostatných častiach Rače na úsekoch Pekná cesta-Hubeného-Cyprichova, Kadnárova-Kubačova,
Barónka-Alstrova-Pri vinohradoch a prístupy do lesoparku sú riešené iba dopravným značením bez
stavebných úprav.
Výška investície 650 tis. €, z toho 617 tis. z prostriedkov ŠR a fondov EÚ, začiatok prác 2014,
predpokladané ukončenie 9/2014.

(Akt. 12.2.)Revitalizácia detských ihrísk a športovísk
Väzba na prioritu: 12. ROZVOJ A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÝCH
AREÁLOV A ÚZEMÍ. ROZVOJ MASOVÉHO ŠPORTU
Spolupráca:
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: OP BK, súkromní investori, MF SR
Obdobie realizácie: 2008 - 2013
PLNENIE:

Zrekonštruované detské ihriská:
rok 2009
• DI Sklabinská
• DI Kadnárová 66
• DI Úžiny

23 860,51 €
36 613,47 €
28 748,00 €
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• DI Závadská
• DI Tbiliská
• DI Kadnárová 10 (čiastočne)
• DI Kubačova (I. etapa)
rok 2010
• DI Kubačova (I. etapa)
• MŠ Tbiliská

7 701,00 €
16 097,01 €
1 333,00 €
16 209,56 €
56 507,03 €
2 050,15 €

rok 2011
Rekonštrukcie DI Rača:
• dokončenie (II. etapa) DI na Kubačovej ul.
• oplotenie DI na Kubačovej ul.
• výmena závesných hojdačiek
DI Gelnická, Cígelská
Rekonštrukcie DI Krasňany:
• výmena závesných hojdačiek
DI Hagarova, Hubeného/Hlinická, Kadnárova 10
• montáž bezpečnostného povrchu
DI Hagarova, Hubeného/Hlinická, Kadnárova 10
• spolufinancovanie hojdačky „Hniezdo“ na DI Kadnárova 10
• spolupráca pri realizácií
výsadby a rekultivácie zelených plôch na DI Kadnárova 10
• spolupráca pri realizácií opravy
asfaltovej plochy na DI Kadnárova 10
Rekonštrukcie DI Rendez:
• výmena závesných hojdačiek DI Na pasekách
• montáž bezpečnostného povrchu na DI Na pasekách
• rekonštrukcia DI Na pasekách
rok 2012
• DI Gelnická
• DI Cígeľská

15 597,82 €
5 820,00 €
4 040,00 €

6 253,00 €
8 316,00 €
1 434,00 €

382,80 €

1 357,00 €
2 772,00 €
23 990,00 €
11 955,00 €
4 894,00 €

rok 2013
• DI Mudrochova
• DI Hubeného /štúdia/
• DI Plickova
• Osadenie prevádzkových poriadkov
na DI Mudrochova, Kubačova, Plickova

51 777,64 €
4 202,40 €
26 880,00 €
1 178,82 €

V r. 2010 bolo vybudované Multifunkčné ihrisko pri Gymnáziu Hubeného s rozmermi 33x18 m
s umelým trávnym kobercom a mantinelmi, so športovým vybavením pre futbal, volejbal a basketbal
a umelým osvetlením. Celková cena bola 69 183,36 €, z toho dotácia z Úradu vlády 39 832,70 €.

(Akt. 12.3.) Vybudovanie športovej haly
Väzba na prioritu: 12. ROZVOJ A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÝCH
AREÁLOV A ÚZEMÍ. ROZVOJ MASOVÉHO ŠPORTU
Spolupráca: športové zväzy, STARZ
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: súkromní investori, MČ Rača
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Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:
Mestská časť získala od hlavného mesta do správy pozemky v areáli na Černockého ulici, ktoré majú
v územnom pláne využitie na telovýchovu a šport. Pozemky budú na základe uznesenia č. UZN
436/24/06/14/P zo dňa 24.06.2014 prenajaté súkromnému investorovi, ktorý v území vybuduje
viacúčelový športový areál.

(Akt. 12.4.) Vybudovanie areálu športov v lokalite Rača - Slalomka
Väzba na prioritu: 12. ROZVOJ A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÝCH
AREÁLOV A ÚZEMÍ. ROZVOJ MASOVÉHO ŠPORTU
Spolupráca: športové zväzy, STARZ
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: športové zväzy, STARZ, MČ
Obdobie realizácie: 2008 – 2013
PLNENIE: nerealizované

(Akt. 12.5.) Realizácia a podpora športových podujatí na území MČ
Väzba na prioritu: 12. ROZVOJ A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÝCH
AREÁLOV A ÚZEMÍ. ROZVOJ MASOVÉHO ŠPORTU
Spolupráca: Hlavné mesto SR Bratislava, mimovládne organizácie , športové kluby
Náklady: . náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: súkromní investori, malé granty, MŠ SR , MČ Rača
Obdobie realizácie: 2008 - 2013
PLNENIE:
MČ Bratislava – Rača ročne zorganizuje alebo spolupracuje na organizácii viac ako 20 športových
podujatí pre všetky vekové kategórie v rôznych športových odvetviach /Leonidas cup, Slovak Cadet
open, Memoriál Janka Jakubca, Župný pohár v cyklistike, Beh Krasňanskou kúriou, Beh ulicami
Rendezu a pod./ Mnohé podujatia sa stali známymi v rámci celej Bratislavy i za jej hranicami. V r.
2012 sa začala tradícia bežeckých pretekov Račiansky polmaratón, račianska desiatka, na ktorých sa
zúčastňujú stovky profesionálnych i amatérskych bežcov.
MČ Rača podporuje športové aktivity aj formou dotácií podľa VZN č. 4/2011. Dotácie poskytuje na
činnosť pre športové kluby a organizácie s pôsobnosťou na území MČ Bratislava Rača. V roku 2009
bolo podporených 13 športových klubov dotáciami vo výške 25.846,- €, v roku 2010 bolo
podporených 16 športových klubov a organizácií sumou 16.530,- €, v roku 2011 19 športových
klubov a organizácií sumou 23.165,- €, v roku 2012 bolo podporených 22 športových klubov
a organizácií sumou 30.360,- € a v roku 2013 bolo podporených 19 športových klubov a organizácií
sumou 34.750 €.

Rozvojová oblasť ( H ): INFORMATIZÁCIA
(Akt. 13.1.) Vybudovanie webového portálu pre občanov
Väzba na prioritu: 13. INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Garant: MČ Rača
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Spolupráca:
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, ERDF ( OPBK- Informatizácia spoločnosti )
Obdobie realizácie: 2009 - 2013

PLNENIE:
Mestská časť v roku 2012 spustila do prevádzky EGOV portál (egov.raca.sk) – ktorý prehľadnou
formou zverejňuje povinne zverejňované dokumenty /objednávky, faktúry, zmluvy/ ako aj ďalšie
informácie nad rámec zákona, s možnosťou exportu údajov do viacerých formátov. Portál bude
v nasledujúcom období rozšírený o privátnu zónu, kde občan alebo právnická osoba získa prístup
k personalizovaným informáciám zo všetkých modulov informačného systému týkajúcich sa jeho
osoby.

(Akt. 13.2) Rozšírenie miest s verejne prístupným internetom na území MČ
Väzba na prioritu: 13. INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Garant: MČ Rača
Spolupráca:
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, ERDF , ( OPBK- Informatizácia spoločnosti )
Obdobie realizácie: 2009 - 2010
PLNENIE:
Zriadený wifi internet pred Kultúrnym strediskom na Žarnovickej ul. /r. 2012/ a v priestoroch
Nemeckého kultúrneho domu /r. 2013/.

(Akt. 13.3) Vybudovanie geograficko – informačného systému
Väzba na prioritu: 13. INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Garant: MČ Rača
Spolupráca: Hlavné mesto SR Bratislava
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, ERDF ( OPBK – opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti )
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
PLNENIE:

Táto aktivita sa vzhľadom na jej finančnú náročnosť nerealizovala, prvá fáza sa začne v r.
2014.
(Akt. 13.4) Vzdelávanie zamestnancov Miestneho úradu
a obyvateľov MČ v oblasti informačných technológií
Väzba na prioritu: 13. INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Garant: MČ Rača
Spolupráca: VUC
Náklady: náklady budú vyšpecifikované v čase realizácie projektu
Financovanie: MČ Rača, ESF
Obdobie realizácie: 2009 - 2013
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PLNENIE:
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti IT sa uskutočňuje prevažne na zdokonaľovanie zručností
s používaním informačného systému samosprávy CORA /ISS/. Od r. 2009 sa uskutočnilo 28
celodenných školení a metodických dní, či už v školiacich strediskách firmy CORA – GEO alebo
priamo v kanceláriách jednotlivých referentov. V prípade potreby /7x/ sa konali aj interné školenia
zamerané na riešenie aktuálnych problémov s používaním ISS.
Taktiež sa pracovníci IT oddelenia zúčastňovali školení a metodických dní /celkom 10x/ týkajúcich sa
používania štandardov informačných systémov, aplikácie bezpečnostného projektu, zavedenia e-gov.
Takto získané informácie odovzdávali, v rámci 13 interných školení, všetkým používateľom
informačných technológií.
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