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Projekt mestskej časti Petržalka  „Predvianočná Petržalka 2011“ 
 

1.   Katarínska veselica 
Miesto: DK Zrkadlový háj 
Dátum:  29. november 2011     
Čas: od 15:00 h / organizované + voľný vstup 
Účastníci:  tanečno-hudobné podujatie pre petržalských seniorov 
 

2. Vianočná kvapka krvi   
Miesto: ZŠ Gessayova 2  
Dátum: 2. december 2011    
Čas: od 8:00 h  do cca 11,00 hod.  
Je možné sa vopred zahlásiť na tel. č. 02/ 68 286 856, email jana.gulova@petrzalka, 
daniela.galikova@petrzalka,  
 
3. Mikulášska paráda 
Miesto: Mestská časť Bratislava-Petržalka 
Dátum: 6. december 2011, celodenné podujatie 
a) Mikuláš deťom dopoludňajšie podujatie od 10:00 h do 14:00 h, Mikuláš na návšteve zariadení, 

MŠ, ZŠ, nemocnica Cyrila a Metoda Antolská ul., Kampino za účasti prednostu MÚ 
      Čas: od 10:00 h / organizované (9,00 hod. Nemocnica Antolská – detské oddelenie, 10,00 hod. MŠ Lietavská, 
11,00 hod. Kampino – domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Haanovej 36 pre mentálne postihnutých 
a invalidných, 14,00 hod. ZŠ Holíčska) 
 
b)  Mikuláš  na koči popoludňajšia časť podujatia 
      Čas: od 15:30 h / voľný vstup 
Trasa mikulášskeho koča povedie od fontány pred budovou Miestneho úradu – cez ul. Romanova – 
popri DK Zrkadlový háj -  ul. Jiráskova - Námestie českého ľudu (priestranstvo pred Tatra bankou v 
blízkosti bývalého Ludusu) 
      Čas: od 16:15 h príchod na Námestie českého ľudu,   rozsvietenie  vianočného stromčeka 

s Mikulášom a čertom , kultúrny a zábavný program pre deti, starostovský 
punč pre dospelých 

 
4. Mikuláš v knižnici 
Miesto: pobočky miestnej knižnice: Prokofievova 5, Furdekova 1, Ambroseho 4, Lietavská 14, 
Vavilovova 24  
Dátum: 6. december 2011 
Čas: od 13:00 h /vstup voľný 
Stretnutie s Mikulášom  pre detských čitateľov spojené so zábavou a koledami 
 
5. Daruj hra čku kamarátovi 
Miesto: DK Lúky 
Dátum: 8. december 2011     
Čas: od 14.30 h / organizované pre sociálne slabšie rodiny s deťmi  
Spoločensko-kultúrne mikulášske popoludnie  spojené s odovzdávaním hračiek získaných 
vyhlásením zbierky prostredníctvom Petržalských novín, kultúrny program s premietaním 
rozprávky 
 
6. Wish tree  (HP Slovakia a Nadácia Pontis) 
Miesto: Detský domov Studienka – (Hewlet Packard Slovakia a Nadácia Pontis)  
Dátum:6. decembra 2011 (organizované) 
Deti DD si napísali želania, ktoré si zamestnanci HP rozoberali medzi sebou a zabezpečia ich 
splnenie.  
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7. Sme iní, sme Vaši - Dobrý anjel v Petržalke 
Miesto: vestibul Technopolu, Kutlíkova 17 
Dátum:   od 8., 9.  a 12. decembra 2011 
Vernisáž dňa  8. 12. o 15:00 h  
               dňa 9. a 12. 12. od 8:00 h do 16:00 h    
Sme iní, sme Vaši - Výstava spojená s predajom výtvarných prác zdravých detí a CVČ 
a autistických detí zo špeciálnych tried MŠ Iľjušinova, akcia spojená s tvorivými výtvarnými 
dielňami.  
Dobrý anjel v Petržalke – vyhodnotenie výtvarníckej akcie detí CVČ a informačnej kampane 
Dobrý anjel v mestskej časti Petržalka   
Podujatie pre širokú verejnosť   
 
8. Charity Week 
Miesto: Klub dôchodcov na Osuského ulici  
Dátum: 7.december 2011 (organizované podujatie) 
Zamestnanci spoločnosti HP napečú koláčiky a vianočné pečivo pre seniorov klubu, vianočne 
vyzdobia priestory, spojené s kultúrnym programom seniorov a rozprávaním o zážitkoch z mladosti, 
Vianociach, tradíciách a zvykoch. 
 
9. Vianočný koncert 
Miesto:  Dom kultúry ZH 
Dátum:  8. decembra 2011       
Čas:  19:00 h / vstupné 5 € 
Účinkujú:   Ľudová hudba SĽUK-u pod vedením Zuzany Pokornej, a spevácka skupina pri  SĽUKu  
                    pod vedením Márie Strakovej 
          Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka  
                    Monika Kandráčová 

 Detský folklórny súbor Hájenka  
 
10. Vianočný koncert II. - Pastierske Vianoce 
Miesto: Kostol sv. Rodiny, Námestie J. Pavla II. 
Dátum: 10.decembra 2011 
Čas: 18,00 hod. 
Autentický folklór s vianočnými koledami 
 
11. Petržalka v pohybe   
Miesto: Športová hala Znievska 
Dátum: 10. december 2011     
Čas: od 14:00 do 16.00 h / organizované pre školy 
Účastníci: žiaci petržalských základných škôl z  krúžkov pohybovej prípravy v rámci 3. ročníka 
projektu Petržalka v pohybe. Deti súťažia v pohybových a loptových hrách.  
 
12. Predvianočné posedenie seniorov 
Miesto: Dom tretieho veku Poloreckého 
Dátum:  14. december 2011      
Čas: od 14:30 h /organizované pre seniorov z denných centier 
Kultúrny program, spievanie kolied a slávnostná večera 
 
 
 



 3

 
 
 
13. Večer autentického folklóru 
Miesto: DK Zrkadlový háj 
Dátum: 16. december 2011 
Čas: 19,00 hod. / vstupné 8 € 
Predstavujeme obec Braväcovo. Vystúpi folklórny súbor Bukovinka. Na záver programu bude 
spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami. 
 
 
14. Turnaj M Č Bratislavy v halovom futbale  
Miesto: Športová hala Prokofievova  
Dátum:  17 . december 2011     
Čas: od 09:00 h do 13:00 h / organizované  
Účastníci: súťažiace tímy (aj zmiešané) vytvorené z vedenia Miestneho úradu, poslancov 
a zamestnancov úradu a futbalové družstvá bratislavských mestských častí  
 
15. Petržalské Vianoce – Vianoce pre všetkých    
Miesto: TESCO     
Dátum: 24. december 2011     
Čas: od 09:00 do 11:00 h / voľný vstup 
Podávanie vianočnej kapustnice, koláčikov a darčekov ľuďom v núdzi 
Účastníci: verejnosť, ľudia bez prístrešia - informovanie o miestach pomoci, darčeky, kapustnica,  
 


