
Projekty mestskej časti Bratislava-Petržalka v oblasti výchovy  

a vzdelávania 
 

Petržalská super škola 
Organizátor: mestská časť Bratislava-Petržalka a Slovenská akadémia vied 

Spoluorganizátori: Kultúrne zariadenia Petržalky a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ 

Cieľ projektu: Sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov žiakov II. stupňa ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vedeckými kapacitami Slovenskej akadémie vied 

a zvyšovanie záujmu o ďalšie vzdelávanie 

Realizácia projektu: Slávnostné otvorenie nultého ročníka Petržalskej super školy sa 

uskutočnilo v októbri 2012 podpisom Memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou 

Bratislava-Petržalka a Slovenskou akadémiou vied starostom mestskej časti a predsedom 

akadémie. Do projektu je zapojených 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a ZŠsMŠ Vývojova, Rusovce. V  súčasnosti sa realizuje III. ročník. 

Prednášok v priestoroch DK Zrkadlový háj a v jednotlivých ZŠ sa za 4 roky realizácie 

projektu zúčastnilo viac ako zúčastnilo 8400 žiakov. 

 

Tanec v duši 
Organizátor: mestská časť Bratislava-Petržalka 

Spoluorganizátori: Kultúrne zariadenia Petržalky a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Cieľová skupina: žiaci navštevujúci školské kluby detí pri ZŠ vo veku 6-11 rokov 

Cieľ: Zvyšovanie úrovne výchovnej činnosti ŠKD, prezentácia výsledkov ich činnosti na 

verejnosti, zvyšovanie záujmu žiakov o činnosť v ŠKD, zmysluplné využívanie voľného 

času,. 

Realizácia projektu: Projekt bol vypracovaný v spolupráci so ŠKD pri ZŠ a začal sa 

realizovať svojím nultým ročníkom v apríli 2013 ako celoročný projekt pre ŠKD. Do projektu 

sa zapojilo 11 ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a ŠKD pri ZŠsMŠ Vývojova Rusovce. Vyvrcholením celoročného snaženia je každoročná 

prehliadka tanečných vystúpení žiakov ŠKD. V  súčasnosti prebieha III. ročník. Prehliadok 

tanečných vystúpení ŠKD pri  ZŠ, ktoré sa realizovali v Kultúrnych zariadeniach Petržalky sa 

za zúčastnilo 260 detí. 

 

Petržalka v pohybe 
Organizátor: Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci s o.z. Zober loptu, nie drogy 

Spoluorganizátor: športová hala na Prokofievovej ul. 2,  

Spolupráca: ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a mestskej 

časti Bratislava-Rusovce 

Cieľová skupina: žiaci I. stupňa ZŠ 

Realizácie projektu:  
- 7. ročník  projektu začal 4.12.2015 Mikulášskym stretnutím, 1.4. 2016 Veľkonočným 

stretnutím, 4.6. 2016 Petržalský uličný minibasket  

- do projektu zapojených 11 ZŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka a ZŠ s MŠ Vývojova Rusovce,  

- projektu sa každoročne zúčastňuje viac ako 400 účastníkov, celkovo sa vystriedalo  

za 6 predchádzajúcich  ročníkov účasť viac ako 2400 žiakov I. stupňa ZŠ  

 



Penalta 
Organizátor: mestská časť  Bratislava-Petržalka  

Spoluorganizátor: ZŠ Budatínska 61  

Spolupráca: ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Cieľová skupina: žiaci navštevujúci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a  ZŠ s MŠ Vývojova Rusovce 

Realizácia projektu:  
- projekt sa začal realizovať pred 28 rokmi v spolupráci mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Slovenského futbalového zväzu a Centra voľného času Gessayova 

- cieľom súťaže bolo prilákať k futbalu žiakov ZŠ v mestskej časti Petržalka a iniciátorom 

bol Krajský futbalový zväz. 

- už prvých ročníkov sa populárnej súťaže PEtržalské NÁLezisko TAlentov zúčastňovali 

petržalské školy s nadšením pre futbal. Súťažili v jednej kategórii – žiaci. V roku 1996 sa 

súťaž rozdelila na dve samostatné súťaže – Penaltu a  Mini Penaltu a počty súťažiacich sa 

zdvojnásobili na viac ako 450 v každom ročníku a keď v roku 2010 pribudla aj 

LadyPenalta počet sa v každom ročníku zvýšil na takmer 600 aktívnych účastníkov. 

 

Olympijský festival nádejí Petržalka 
Organizátor: mestská časť  Bratislava-Petržalka, Slovenský olympijský výbor, Zober loptu, 

nie drogy, o . z 

Spoluorganizátori: ZŠ Turnianska, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Holíčska 50, Kultúrne zariadenia 

Petržalky, o.z. Budúcnosť nádejí,  

Spolupráca: zapojených 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka a ZŠ s MŠ Vývojová Rusovce 

Cieľová skupina: žiaci  mladšieho školského veku navštevujúci ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a  ZŠ s MŠ Vývojova Rusovce 

Realizácia projektu:  
- v roku 2016 sa realizuje Olympijský festival nádejí Petržalka  štvrtý rok 

- nultý ročník projektu bol skúšobne zaradený do projektu Dni Petržalky v roku 2012 

- cieľom bolo zapojiť žiakov I. stupňa (ročníkov 1. – 4.) do športového zápolenia na 

atraktívnom podujatí a využiť športovú prípravu žiakov z projektu Petržalka v pohybe 

na „ozajstné“ súťaženie pod olympijskými kruhmi s olympijskými medailami. Už od 

nultého ročníka možnosť súťaženia využili všetky pozvané školy a pravidelne sa 

každý rok zúčastňuje 12 ZŠ v súčasnosti sa realizuje III. ročník  

- žiaci súťažia v atletike, vybíjanej, plávaní, cyklistike a výtvarnej súťaži venovanej 

olympiádam 

 

 

 

 


