
GALAPROGRAM 

(hlavné pódium)     16:00 – 24: 00 hod. 

16.00  -  16.45     REPETE (M. Jakubec, L. Volejníčková, B. Verešová)  ... niečo pre seniorov 

16.50  -  17.25   LOJZO    niečo tradičného bratislavského 

17.30  -  17.50  víťaz súťaže amatér. hudob. skupín  ... niečo pre začínajúcich muzikantov 

18.00  -  18.30  MEDIAL BANANA    ... niečo „soft“ undergrounové 

18.35  -  19.05  BUKASOVÝ MASÍV  ... niečo pohodové countryovské 

19.15  -  20.00  AMO    ... niečo pre reperov a hip-hoperov 

20.00  -  20.20  OSOBNOSŤ  PETRŽALKY   ... pre tých, ktorým bije srdce pre Petržalku 

20.20  -  21.10  PALONDER Marcel – TangoUltimo   niečo  latinskoamerické – new program 

21.20  -  22.10  TUBLATANKA ... naše rockové 

22.35  -  24.00  ALPHAVILLE ... synthpopová kapela z Nemecka - čerešnička na šľahačke 

24.00                                 ohňostroj     žiarivé vyvrcholenie Dní Petržalky  

 

DETSKÁ SCÉNA 

malé pódium    10:00 – 18:00 hod. 

Hlavný program detí a pre deti  

od 12,00 hod. 

Účinkujú detské folklórne súbory (Hájenka, Lúčka, Jarabinka), bábkové divadlo,  divadlo na 

chodúľoch, víťazi speváckej súťaže Pop hit, kúzelník, tanečné školy, centrá voľného času, ľudové 

školy umenia, súkromné umelecké školy , ZUŠ,  MŠ a ZŠ, katolícka a evanjelická cirkev , III. sektor, 

skautské oddiely...       

Sprievodné podujatia : Detská tvorivá činnosť      

od 10,00 hod. 

Program sa bude realizovať na voľnom priestranstve. Deti výtvarne spracujú určitú tému:  „Ako 

by mala vyzerať Petržalka, Ako sa žije v Petržalke, Čo by som chcel zmeniť na tomto sídlisku – čo 

tu chýba alebo čo by tu nemalo byť“. Pri príprave aj realizácii budeme spolupracovať s výtvarnými 

odborníkmi na stredných a vysokých školách.  Na záver sa pripraví tzv. vernisáž na tráve s 

vystavením všetkých diel na nainštalovanom zariadení, príp. s vyhodnotením najlepších prác.  



� Tvorivé dielne - stánky s výtvarnými aktivitami,  

� Výtvarná súťaž : začiatok      10,00 – 16,00  

� voľné hry a súťaže,  

� ukážky rôznych organizácií  pracujúcimi s  deťmi,  

� maľovanie na tvár,  

� voľné hranie moderných spoločenských stolových hier,  

� veslovanie bez vody v Petržalke,  

SPRIEVODNÉ PODUJATIA – aktivity, súťaže 

V  areáli  Závodiska      10:00 – 18:00 hod. 

Od 14,00 hod.  – 16,00 hod.     SÚŤAŽ  O NAJKRAJŠIEHO PETRŽALSKÉHO ORIEŠKA  

Obľúbená súťažná prehliadka  psíkov/krížencov  bez rodokmeňa ☺  

Od  10,00 – 15,30 hod.   SÚŤAŽ  VO  VARENÍ GULÁŠU – O PETRŽALSKÚ VARECHU   

Podujatie má na Dňoch Petržalky už dlhodobú tradíciu. Vlani súperilo 11 kuchárskych tímov.  

Počas dňa:  

JARMOK III. SEKTORA – JaPKo ( Prezentácia služieb a aktivít neziskových organizácií Petržalky (Deti 

ulice, Centrum nádej, Úsmev ako dar, Kampino, Petržalské ihriská,.....),  

JARMOK REMESIEL (okrem voľného predaja ľudových výrobkov budú jednotliví remeselníci 

predvádzať svoje remeslo a zručnosť priamo na mieste – tkáči, kováči, kožiari, hrnčiari, rezbári, 

medovnikári, paličkárky, či maľovanie na sklo),  

PETRŽALSKÁ BURZA KNÍH (ponuka vyradenej alebo darovanej literatúry pre deti, mládež a dospelých 

za symbolickú cenu       

GRAFITY = UMENIE? (odborne a umelecky zdatní sprejeri budú tvoriť výtvarné diela priamo pred 

očami návštevníkov) 

 


