
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie školstva, kultúry a športu,  

 

Vyhodnotenie 17. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky 2014  

(informácia na OPS) 

 

Úvod:  

 Sedemnásty ročník Multižánrového projektu Dni Petržalky 2014 sa realizoval v termíne od 

12. mája do 14. júna 2014. V tomto období sa uskutočnili sprievodné športové, kultúrne, 

spoločenské a charitatívne akcie. Vyvrcholením projektu bol celodenný Galaprogram 14. júna 2014 

v areáli Závodiska, š. p. so sprievodnými aktivitami. 

 Prípravu a realizáciu celého projektu zabezpečovala pracovná skupina, (PhDr. Bergerová, 

Mgr. Halčáková,  JUDr. Chlebec, Ing. arch. Kordošová, Ing. Kyselová, Ing.Litomerický, Mgr. Nečesaná, Bc. 

Podmajerská,  PaedDr. Platznerová, Mgr. Redechová, PaedDr. Schnürmacher). Na zasadnutiach 

pracovného tímu sa pravidelne zúčastňoval prednosta MÚ Ing. Štefánik a podľa potreby bol 

prizývaný vedúci FO Ing. Lukaček. 

 Činnosť pracovného tímu koordinovalo a zabezpečovalo OŠKaŠ, ktoré k zabezpečeniu 

projektu zvolalo v prípravnej fáze 4 zasadnutia (7.10.2013, 13.2.2014, 13. 3.2014 a 24.4.2014) a po 

ukončení celého projektu k jeho vyhodnoteniu sa usksutočnila porada 8.7.2014.  

 Jednotlivé sprievodné podujatia a samotný Galaprogram zabezpečovali príslušné realizačné 

tímy (OŠKaŠ, OSV, KZP, MKP, spolupráca OOV, atď.)  
 

I. Vyhodnotenie sprievodných kultúrno-spoločenských, charitatívnych a športových podujatí 
 

A.  Sprievodné kultúrno-spoločenské a charitatívne podujatia 

 V rámci 17. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky 2014 sa uskutočnilo 6 kultúrno-

spoločenských a charitatívnych podujatí: 

a) Taká bola Petržalka 1900-1918 – gestorom podujatia bola MKP v súčinnosti s KZP 

- Prvá výstavy u cyklu interaktívnych výstav pod názvom Taká bola Petržalka 

- I. výstava pod názvom Taká bola Petržalka 1900-1918 bola reinštalovaná 27. mája 

z priestorov pobočky MKP na Prokofievovej ul. do foyer Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (prvýkrát otvorená a sprístupnená verejnosti v januári 2013) a potrvá do 

31.5.2015 

- cieľom výstavy bolo sprístupniť širokej verejnosti začiatky vzniku a osídlenia obce, prvé 

zmienky o nej, o vývoji priemyslu až do roku 1918 – do konca I. svetovej vojny 

- realizátorom celého projektu interaktívnych výstav spojených so sprievodnými podujatiami 

pre detí, mládež a dospelých, ktorá vznikla z iniciatívy riaditeľky MKP, bola MKP 

v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave 

- výstava sa stretla s mimoriadnym záujmom verejnosti 

Záver: V rámci 18. ročníka Dní Petržalky pokračovať v realizácií ďalších výstav z cyklu Taká bola 

Petržalka  
 

b)  Na palube jednorožca III. Deň detí – gestorom podujatia bolo o. z. Moopnglight Camp, 

v súčinnosti s KS 

- podujatie s cieľom osláviť MDD ako rodinnú udalosť detí a ich zákonných zástupcov 

s množstvom súťaží a sprievodných atrakcií sa uskutočnilo 1. júna 2014 v Sade Janka 

Kráľa a Auparku a zúčastnilo so ho viac ako 5000 účastníkov.  

- pre deti boli na 20 stanovištiach pripravené atraktívne súťaže, ukážky prác zásahových 

jednotiek polície, hasičov, horskej služby, záchrannej služby, vojakov, kynológov atď.  

- súťaží na jednotlivých stanovištiach sa zúčastnilo 1500 zaregistrovaných a ďalších 500 

nezaregistrovaných detí 

- registrovaní účastníci súťaží na stanovištiach pri registrácii dostali občerstvenie, informačný 

letáčik o jednotlivých stanovištiach a hraciu kartu.  
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- na podujatí sa aktívne zúčastnili a predstavili svoju činnosť Polícia SR, Hasičský a 

záchranný zbor SR, Horská záchranná služba Malá Fatra, Emergency asistent service a Life 

Star Emergency, Bratislavská kynologická záchranná brigáda, Vnímavé hračky a Ihryska.sk, 

Materské centrum Budatko, CirKus-Kus, Orbis institute, o. z., Situm events, Športový klub 

polície Bratislava, Ozbrojené sily SR, Vojenská polícia, Camp wonderland a ďalší. 

- Zo sprievodných atrakcií sa s najväčším záujmom u detí stretli Workshopy (cirkusový, hip-

hopový, bubnová škola, bezpečný internet), skákacie nafukovacie hrady, čitáreň, fotenie v 

kostýmoch, kreslenie na chodník s Oranžovou vílou, meranie zraku, Dr. Oetker, atď.  

- Podujatie zaznamenalo obrovský úspech medzi návštevníkmi o čom svedčí aj počet 

účastníkov 

Záver: V rámci 18. ročníka Dní Petržalky pokračovať v úspešnej dvojročnej spolupráci s 

Moopnglight Camp, o. z. pri príprave a relaizácii MDD v Sade Janka Kráľa. 
 

c) JUNIOR osobnosť Petržalky 2014 – gestorom podujatia OŠKaŠ 

- tradičné podujatie sa uskutočnilo 5. 6. 2014 v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj 

- cieľom podujatia bolo oceniť mimoriadne výsledky a úspechy  žiakov ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti za vzornú a úspešnú reprezentáciu mestskej časti a svojej ZŠ 

a dosiahnuté vynikajúce výsledky na okresných, krajských, celoslovenských 

a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťažiach, za mimoriadne 

výsledky vo vzdelávaní a aktivitách v prospech svojej školy a za mimoriadny Detský čin 

roka 

- na podujatí  sa zúčastnili predsedovia žiackych parlamentov z jednotlivých ZŠ, spolužiaci 

ocenených, zákonní zástupcovia ocenených žiakov, poslanci MZ, riaditelia ZŠ a CVČ 

a držitelia titulu Junior osobnosť Petržalky z predchádzajúcich rokov  

- z rúk starostu mestskej časti Vladimíra Bajana si ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2014 

prevzali: Peter Bohunský, 8.A (ZŠ Budatínska), Naďa Kazdová, 9.B (ZŠ Černyševského), 

Vanessa Polyáková, 9.B (Dudova 2), Simona Kolčáková, 8.B (Gessayova 2), Martin Sládek, 

5.A (Holíčska 50),  Zuzana Húsková, 9.B (Lachova 1), Kristína Sílešová, 7.A (Nobelovo 

nám. 6), Patrik Salčák, 9. A (Pankúchova 4), Lucia Žilková, 9.B (Tupolevova 20), Filip 

Martin Krajči, 7. B (Turnianska) 

- za záchranu života spolužiaka si ocenenie Detský čin roka z rúk starostu prevzal Lukáš 

Šaray, 9. A (Budatínska 61) 

- podujatie sa stretlo s mimoriadne pozitívnym hodnotením a ohlasom u zákonných zástupcov 

žiakov a ostatných rodinných príslušníkov prítomných na podujatí, žiakov i pedagógov 

jednotlivých ZŠ.  

Záver: Na základe dlhoročných pozitívnych skúsenosti s realizáciou tohto podujatia v rámci 18. 

ročníka pokračovať v jeho organizovaní a aj týmto spôsobom informovať širokú verejnosť 

o úspechoch najmladšej generácie Petržalčanov a  takto propagovať pozitívne výsledky činnosti ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislva-Petržalka. 
 

d) Súťaž amatérskych skupín – gestorom podujatia bolo KZP 

- podujatie, ktorého cieľom bolo podchytiť voľno časové aktivity v oblasti hudby medzi 

mladými začínajúcimi autormi a hudobníkmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka, usmerniť 

ich hudobný vývoj v ďalšom napredovaní a víťazov následne predstaviť na Galaprograme 

Dní Petržalky spolu s profesionálnymi kapelami sa uskutočnilo 7. júna 2014 v DK Lúky 

- 5 zúčastnených kapiel ponúklo autorské texty, kapela SNOW mala vo svojom repertoári 

slovenské texty na aktuálne spoločenské témy, kapela FO3 sa prezentovala výbornou 

dynamikou a pozitívnou energiou, kapela GENIUS LOCCI zaujala vynikajúcimi ženskými 

vokálmi a originálnymi piesňami, kapela SILVERSPOON ukázala, že už patrí medzi 

popredných predstaviteľov slovenského indie-rocku a kapela DIVISI zaujala spájaním 

rôznych hudobných štýlov v primeranej zmesi 
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- Porota pracovala v zložení Thierry Ebam, Peter Bulík a Matúš Kaža a rozhodla, že víťazom 

súťaže amatérskych skupín sa stala skupina GENIUS LOCCI, ktorá ju zaujala svojou 

originalitou a emocionálnosťou. 

- Víťazná skupina sa 14. 6.2014  predstavila v Galaprograme Dní Petržalky 

Záver: Pokračovať v súťažnej prehliadke hudobných skupín  v rámci 18. ročníka Dni Petržalky. Aj 

touto formou motivovať amatérske hudobné skupiny k  vlastnej tvorbe a jej prezentácii na 

verejnosti.. Súťaž realizovať v skoršom termíne, zvýšiť jej propagáciu s cieľom zvýšiť účasť 

divákov na samotnej súťaži a následne v  propagačných materiáloch na samotný Galaprogram 

uviesť víťaznú skupinu.  
 

e) Petržalská kvapka krvi – gestor podujatia Oddelenie sociálnych veci v spolupráci s DC na 

Gercenovej 

- spoločensko-charitatívna akcia Petržalská kvapka krvi sa uskutočnila 10. júna 2014 v DC 

na Gercenovej ul. ako jedno z osobitných sprievodných podujatí v rámci projektu Dni 

Petržalky 

- podujatie bolo realizované v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej 

republiky a zúčastnilo sa ho 44 dobrovoľných darcov krvi, z tohto počtu bolo 

zrealizovaných 41 odberov v celkovom objeme 20 litrov krvi. Na odbere bolo prítomných  

10 prvodarcov 
- V rámci podujatia prebehlo slávnostné odovzdanie bronzovej Jánskeho plakety za 

dobrovoľné darcovstvo krvi starostovi mestskej časti Vladimírovi Bajanovi, ocenenie 

slávnostne odovzdal zástupca Slovenského červeného kríža JUDr. Ľuboš Malík 

- 25. júna 2014 bolo v Ružinove slávnostné odovzdávanie Jánskeho plakiet pre 

dobrovoľných darcov krvi kde mala najväčšie zastúpenie naša mestská časť Bratislava-

Petržalka 

Záver: Charitatívne podujatie Petržalská kvapka krvi je neoddeliteľnou súčasťou multižánrového 

projektu Dni Petržalky, je v nej pevne zakotvené a aj v ďalších rokoch bude súčasťou tohto 

projektu.  
 

f)  Osobnosť Petržalky 2014 - gestor podujatia OŠKaŠ v spolupráci s  KS, OOV, 

KZP  (CCCentrum) a Cirkevným konzervatóriom Beňadická 16,  

- tradičné podujatie v rámci projektu Dni Petržalky, ktorého cieľom je spoločenské ocenenie 

a verejné uznanie za významný osobný prínos a zásluhy o rozvoj Petržalky významných 

osobností Petržalky sa uskutočnilo 10. 6. 2014 na slávnostnom zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

- prostredníctvom tohto podujatia sa širokej verejnosti prezentujú osobnosti žijúce 

v Petržalke, ktorí svojou prácou vytvárajú hodnoty, ktoré nezostávajú nepovšimnuté, ale 

naopak, ich práca sa hlboko zakorenila vo vedomí ľudí a nadobudla rozmer výnimočnosti 

- na základe návrhov od obyvateľov a inštitúcii, Komisia kultúry, mládeže a športu MZ so 

zreteľom na zásluhy v oblasti kultúry, humanitného poslania, prínosu v oblasti športu 

a rozvoja regionálneho školstva, predložila starostovi mestskej časti návrhy na udelenie 

titulu 

- starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan na slávnostnom zasadnutí MZ 

odovzdal ocenenie Osobnosť Petržalky: Alici Donthovej - za dlhoročnú prácu v oblasti 

kultúry, Mgr. Jozefovi Karáčovi - za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za 

významný príspevok k rozvoju kultúrno-spoločenského a cirkevného života v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, Martinovi Kližanovi - za reprezentáciu v tenise a za propagáciu 

Petržalky, Jozefovi Nodžákovi, - za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacích 

programoch pre deti a mládež, prof. Ing. arch. Štefanovi Šlachtovi, PhD. - za celoživotné 

dielo a zásluhy o rozvoj architektúry 

- z rúk starostu mestskej časti si ocenení prevzali pamätnú kovovú plaketu,  gravírované pero, 

publikáciu Spomienky staropetržalčana a kyticu 
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- slávnostné zasadnutie MZ bolo umocnené prítomnosťou majstra pána Ladislava Chudíka, 

ktorý bol na podujatie pozvaný ako Osobnosť Petržalky 2001 a pri príležitosti jeho 

životného jubilea 90 rokov 

- moderátora a kultúrny program, ktorý bol realizovaný na vysokej umeleckej úrovni 

zabezpečilo Cirkevné konzervatórium so sídlom v Petržalke 

- Catering pripravila a realizovali ŠJ ZŠ Tupolevova, ŠJ  ZŠ Budatínska a ŠJ ZŠ Pankúchova 

- Medializáciu podujatia zabezpečoval tlačový referát  pozvaním zástupcov jednotlivých 

printových, rozhlasových a televíznych médií. 

Záver: V rámci 18. ročníka Dni Petržalky realizovať toto podujatie ako samostatné spoločensko-

kultúrne podujatie Osobnosť Petržalky 2015  (nie formou slávnostného zasadnutia  MZ). 
 

g) TABU – 3. ročník kolektívnej výstavy výtvarníkov žijúcich a pôsobiacich v Petržalke, 

v autorskej koncepcii akad. maliara Ivana Hrma, gestor  podujatia KZP 

- cieľom bolo poskytnúť priestor a  zviditeľniť umelcov pôsobiacich v mestskej časti 

Bratislava - Petržalka a  ich umeleckú tvorbu obyvateľom Petržalky, výstava bola otvorená 

slávnostnou vernisážou v CCCentre na Jiráskovej ul. 12. 6. 2014 a trvala od 13. 6. do 4.7. 

2014 

- nosnou témou výstavy sa stal pojem TABU - ako všeobecný fenomén so širokým 

významom - spoločenské tabu, tabu v cirkvi, tabu vo vzťahoch, tabu ako niečo, o čom sa 

nehovorí, o čom sa nemá hovoriť, o čom by sa nemalo hovoriť. 

- výstavy sa zúčastnilo šesť výtvarníkov (Dušan Sekela, Silvia Sekelová, Elena Pavúková, 

Július Turoň, Irena Zürcher, Ivan Hrmo), ktorí svoje TABU prezentovali sebe vlastným 

maliarskym jazykom 

- vernisáži sa zúčastnilo spolu cca 35 pozvaných hostí, výstavu si prezrelo cca 60 

návštevníkov a stretla sa s pozitívnym ohlasom 

Záver: Na základe pozitívnych skúseností z organizovania podujatí určených pre úžší okruh 

zaáujemcov sa odporúča pokračovať v rámci 18. ročníka Dni Petržalky aj v takýchto aktivitách s 

cieľom prezentovať prácu výtvarníkov ale  aj ďalších umelcov žijúcich a pôsobiacich v Petržalke 

širokej verejnosti.  
 

h) Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia - gestor podujatia MKP 

- slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka súťaže školských časopisov pod názvom Život našimi 

očami – novinári tretieho tisícročia sa uskutočnilo 12. júna 2014 v priestoroch pobočky 

MKP na Prokofievovej ul.  

- cieľom súťaže školských časopisov je podporovať a oceňovať voľno-časovú prácu žiakov 

ZŠ a  študentov SŠ pôsobiacich na území Petržalky, spojenú s rozvojom literárnej tvorivosti, 

spracovanie písaného textu, fotodokumentácie a tiež osobnej komunikácie mládeže 

a dospelých 

- MKP už 18 krát, začiatkom februára vyhlásila nový ročník obľúbenej súťaže školských 

časopisov venovanej deťom a mládeži Petržalky 

- Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: 1. kategória – ZŠ, 2. kategória - SŠ.  

- 18. ročníka sa zúčastnilo sedem ZŠ a 2 SŠ so svojimi školskými časopismi  

- odborná porota v zložení Alena Kopřivová - novinárka, Alexandra Važanová - redaktorka 

a moderátorka TV Bratislava, ilustrátor a grafický dizajnér Peter Gál hodnotili jednotlivé 

časopisy z hľadiska žurnalistickej, obsahovej, gramatickej i grafickej.  

- výsledky súťaže ZŠ: 1. miesto: Listuška a Listuško - ZŠ Pankúchova 4, 2. miesto: 

Povedajko - ZŠI, Vlastenecké nám.1,  3. miesto - Dudoviny, ZŠ Dudova, Skokanom roka 

2014 sa stal časopis CREATE, SSŠAT, Vlastenecké nám. 1  

Záver: Do ďalších ročníkoch multižánrového projektu Dní Petržalky začleniť vyhodnotenie súťaže  

školských časopisov ako významné sprievodné podujatie podporujúce rozvoj školských časopisov 

vydávaných ZŠ a SŠ pôsobiacich na území Petržalky.  
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B. Sprievodné športové podujatia   

 V priebehu 17. ročníka Dní Petržalky bolo OŠKaŠ, v spolupráci s ďalšími organizátormi, 

uskutočnených 11 športových podujatí pre deti, žiakov ZŠ, mládež a  dospelých obyvateľov 

Petržalky. 

a) S mimoriadne pozitívnym ohlasom sa stretli nové športové  podujatia, ktorými boli: 

- 1. ročník projektu Olympijský festival nádejí Petržalka 2014 (12. – 19. 5. 2014) pre žiakov I. 

stupňa ZŠ; 1. ročník projektu Detská športová olympiáda (27.5.2014); súťaže pre deti pri 

príležitosti MDD (29.5.2014 ); Agility - Psí parkúr (7. 6. 2014); Uličný hokejbalový turnaj 

HCP 2010 (14. 6. 2014), 

- na týchto športových podujatiach sa zúčastnilo 752 aktívnych účastníkov, najmä detí MŠ 

a žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Súťažili v atletike, plávaní, vybíjanej, cyklokrose, hokejbale a tiež 

v parkúre pre psíkov. Všetky tieto nové súťaže sa osvedčili, o čom svedčí aj množstvo 

aktívnych účastníkov a preto ich navrhujeme aj do programu festivalu Dni Petržalky 2015.  

b) Tradičné podujatia pre mládež aj dospelých Petržalčanov boli už neoddeliteľnou súčasť 

športových akcií v rámci Dní Petržalky Patrili medzi ne: 

- 27. ročník projektu Penalta - určené pre futbalové družstvá škôl (19.5. – 6.6.2014),  

- tenisový turnaj vo štvorhre o Pohár starostu Petržalky pre dospelých amatérskych tenistov 

(24.5.2014),  

- obľúbený Petržalský uličný basket, basketbalový a mini basketbalový turnaj žiakov 

petržalských škôl (7.6.2014),  

- Petržalský uličný futbalový turnaj určený mládeži z uličných družstiev (7.6.2014)  

- Concrete Jungle Jam V, súťaž jazdcov na bicykloch (7.6,2014) kde počet divákov dosiahol 

viac ako 400.  

- celkovo sa týchto súťaží zúčastnilo 730 aktívnych súťažiacich, čo rozhodne nesklamalo 

organizátorov a ani účastníkov.  

- sprievodné športové podujatia pripravené a zrealizované v rámci 17. ročníka Dní Petržalky  

vhodne doplnili, podporili a spestrili program festivalu. Na 11 športových podujatiach sa 

zúčastnilo takmer 1500 aktívnych športovcov. V rámci týchto podujatí bolo 6 nových, ktoré 

ponúkli ďalšie možnosti športovania obyvateľom Petržalky a súčasne boli vhodne 

motivovaní k aktívnemu športovaniu v letnom období. 
 

Záver:V rámci 18. ročníka Dní Petržalky pripraviť, okrem tradičných a osvedčených športových 

aktívít aj ďalšie nové, ktoré svojou atraktivitou pritiahnu k športovaniu ďalších obyvateľov 

Petržalky.  

 

C. Sprievodné podujatia Galaprogramu Dni Petržalky, Závodisko, š. p. dňa 14. júna 2014  

Vyvrcholením multižánrového projektu bol Galaprogram so sprievodnými podujatiami, 

ktoré gestorovalo KZP v spolupráci s jednotlivými členmi pracovného tímu (napr. umiestnenie 

stánkov Ing. Kordošová, výber predajcov v stánkoch JUDr. Chlebec, atď.). 

Pred samotným Galaprogramom sa od dopoludňajších hodín uskutočnilo 9 sprievodných 

akcií a ďalšie aktivity pre návštevníkov podujatia: 
 

a) Výtvarné aktivity  - boli  situované vo výtvarnej zóne, v novom vhodnejšom priestore, oproti 

Malému pódiu. čím výtvarná zóna získala prehľadnosť (nemiešala s ostatnými aktivitami), mala 

rovný terén, bola prekrytá stanmi proti slnku a nepriaznivému počasiu 

- deti a rodičia si mohli vybrať z  3 výtvarných aktivít - súťažné maľovanie na tému 

Petržalská rozprávka (Vodník z Draždiaku, Víly zo Zrkadlového hája, Jednorožec 

z Dostihovej dráhy, Piráti z Chorvátskeho ramena) a nesúťažné maľovanie na tie isté témy 

a voľné maľovanie na veľkoplošné panely  

- súčasťou detskej výtvarnej scény bolo tvorivé (inscenované) čítanie pána Mrkvičku (Tibora 

Hujdiča) „O zaspávaní“, určené deťom vo veku 4 – 8 rokov. Čítanie, bolo tematicky 

prepojené s výtvarnými aktivitami a realizovalo sa pred malým pódiom, kde vznikla milá 

alternatívna plocha pre najmenšie deti, spríjemnená atraktívnymi tuli-vakmi.  
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- súťažné výtvarné aktivity prebiehali v čase od 10:00 do 16:00 h a boli ukončené 

vyhodnotením a ocenením najlepších detských prác - ceny s výtvarným zameraním si 

prebralo šesť detí 

- týchto aktivít sa v priebehu celého dňa zúčastnilo cca 250 detí, vybrané výtvarné práce boli 

vystavené v rámci Dňa otvorených dverí vo vstupných priestoroch CCCentra. 
 

b) Detská scéna - Malé pódium  
- v rámci Detskej scény sa predstavilo cca 250 účinkujúcich detí a žiakov z petržalských 

ZUŠ, ZŠ, organizácií, ktoré pracujú s deťmi, víťazov speváckej súťaže POP HIT 

a tanečnými školami HIP HOP a Elledance 

- v rámci programu sa realizovalo vystúpenie Agentúry Help production s maskotmi, 

kúzelníkom, žonglérom a interaktívnou prácou s publikom plným zábavy, komickými 

scénkami a veselými príhodami.  

- súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže O petržalskú varechu, súťaže 

O najkrajšieho petržalského orieška, súťaže O najlepší marhuľový koláč a súťaže 

výtvarných prác detí,  

- záver patril seniorom zo speváckej skupiny Melódia a Petržalčanka, celý program 

uzavrelo  operetnými melódiami Konzervatórium Bratislava. Program v rámci Detskej 

scény bol zrealizovaný podľa pripraveného scenára bez komplikácií a problémov 
 

c) Divadelná zóna  

- Divadlo z Domčeka, ktoré bolo umiestnené v stane pri stánkoch s ľudovými výrobkami 

zrealizovalo v čase o 11,00 hod., o 13,00 hod a o 15,00 hod. divadelné predstavenia venované 

detskému divákovi.  

- predstaveniami Janko Hraško, O kozliatkach a Kráľ Drozdia brada, v trvaní 35 - 40 minút, sa 

ponúkli návštevníkom klasické bábkové rozprávky, čím sa rozšíril a zatraktívnil program pre 

detského diváka.  

- v prestávkach sa pracovníčka KZP venovala deťom a spolu vytvárali papierové origami 
 

d)  Oddychová zóna 
- pre najmenšie deti na zatrávnenom priestore, vyhradenom ich aktivitám, bol postavený 

nafukovací hrad 

- rodičia mali možnosť oddýchnuť si na rozložených dekách a sedacích tuli vakoch, kým ich 

deti mali možnosť zabaviť sa rôznymi hrami na tráve 

- v tomto priestore sa realizovalo aj Maľovanie na tvár, ktoré sa medzi deťmi a rodičmi 

stretlo s veľkým záujmom a tradične je táto aktivita medzi nimi veľmi obľúbená 
 

e) Jarmok remesiel    
- súčasťou tradičných dopoludňajších a popoludňajších aktivít bola prezentácia ľudových 

remesiel,   

- autentičnosť tejto aktivity bola umocnená zapožičaním 12 ks drevených stánkov z UĽUV-u, 

ktoré prispeli k dotvoreniu atmosféry Jarmoku remesiel 

- ľudoví umelci prezentovali maľovanie na sklo, výrobu predmetov z  kože, drevených plastík 

a ľudových hudobných nástrojov, výrobkov zo šúpolia, drevorezbárskych prác, výrobkov zo 

slamy, drôtených šperkárskych výrobkov a paličkovanej čipky. 
 

f) Súťaž vo varení guláša a slovenských špecialít „O petržalskú varechu“, Súťaž  

„O najlepší marhuľový koláč“  – nultý ročník, Súťaž  „O najkrajšieho petržalského 

orieška“ 
- okrem už tradičných súťaží O petržalskú varechu a O najkrajšieho petržalského orieška, boli 

rozšírené o novú súťaž  a O najlepší marhuľový koláč  

- podmienky súťaží boli zverejnené na web stránkach mestskej časti a KZP ako aj v PN 

- do súťaží O petržalskú varechu a O najlepší marhuľový koláč sa súťažiaci mohli prihlásiť do 

2.6.2014 . na mailové adresy, telefonicky alebo osobne 
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- súťaže O petržalskú varechu sa zúčastnilo 11 družstiev s 51 účastníkmi. Vzorky 

jednotlivých gulášov, hodnotila 3-členná porota v zložení  zástupca starostu pán Miškov, 

poslanec Augustín Arnold a kuchár V. Donth 

- vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutočnilo na malom pódiu, prvé tri družstvá (1. miesto 

– Aktívny Petržalčan, 2. Miesto: Máme radi Petržalku a 3. Miesto: OS MsP Bratislava-

Petržalka) boli ocenení darčekovými košmi, ostatní súťažiaci dostali upomienkové varešky 

- súťaž O najlepší marhuľový koláč – nultý ročník - bola nová aktivita zaradená do 

sprievodných podujatí a preto aj počet súťažiacich bol nižší, v budúcich ročníkoch sa 

očakáva vyššia účasť aj v tejto atraktívnej  súťaži 

- úlohou súťažiacich bolo priniesť na Galaprogram koláče, torty, zákusky, rolády - 

v maximálne dvoch cukrárenských  škatuliach 

- porota v rovnakom zložení ako pri súťaži O petržalskú varechu vyhodnotila tri prihlásené 

súťažiace (1. miesto: Jana Malaga - marhuľový cheesecake, 2. miesto: Celestína Kiripolská 

- dierový koláč s marhuľou, 3. miesto: Štefánia Ševčíková – marhuľový sádelník 

- Súťaže O najkrajšieho petržalského orieška sa zúčastnilo 22 psov, ktorých ich majitelia 

prihlasovali v priebehu dopoludnia (v porovnaní s minulým rokom sa počet súťažiacich 

zvýšil o 10),  

- každý psík musel spĺňať predpísané podmienky, odsúhlasené Regionálnou veterinárnou 

a potravinovou správou Bratislava a zverejnené a web stránkach mestskej časti a KZP 

(prehliadka veterinárnym lekárom, zdravotný preukaz s platnou vakcináciou proti besnote 

v dobe nie kratšej ako 21 dní a nie dlhšej ako udáva výrobca vakcíny).  

- porota v zložení p. Jenčová veterinárny lekár, p. Pätoprstá a p. Hanulová, hodnotila vzhľad, 

správanie a šikovnosť súťažiacich psíkov  

- Víťazi (1.miesto: Chilli - majiteľka Oborilová, Vyšehradská 25, 2.miesto: Peggy - majiteľka 

Kováčová, Ovsišstké nám.12, 3.miesto: Ziva - majiteľka Hodorovská, Znievska ul.) obdŕžali 

vecné ceny v hodnote 100,-€. Ocenení boli všetci zúčastnení štvornohí miláčikovia v 

rôznych kategóriách (o najkrajšieho seniora, o najkrajšie šteňa, o najšikovnejšieho psa, o 

najkrajšie uško, úsmev atď.) 
 

g) Petržalská burza kníh    
- Knižná burza, ako sprievodná akcia Dní Petržalky, organizovaná MKP sa realizovala už 8.  

krát a už tradične sa stretla u návštevníkov podujatia s mimoriadnym záujmom 

- cieľom akcie bolo zviditeľniť a spropagovať MKP, ponúknuť literatúru a nosiče záujemcom 

z radov verejnosti, osloviť nových záujemcov, resp. možných čitateľov knižnice.  

- dva stánky s nápisom „Knižná burza“ boli umiestnené zóne aktivít detskej scény na rovnej, 

bezprašnej a chodníkovej dlažbe, čím  bol vytvorený dostatočný priestor pre manipuláciu 

s knihami 

- kupujúci mali záujem predovšetkým o detskú beletriu,  romány pre dospelých, detektívky, 

históriu, mnohí návštevníci mali aj individuálne požiadavky, tie vedeli zamestnanci MKP 

čiastočne naplniť alebo presmerovať záujemcu do knižnice. 

- knihy, sa predávali za symbolickú cenu 1 kus á 0,40 €,  3 kusy po 1.00 €., ponuka kníh bola 

rozšírená o ponuku o mg kaziet, záujemcovia si mohli vybrať z viac ako 2000 publikácií, 

z ktorých si zakúpili cca 1 100 kníh a 40 mg kaziet., výnos za predané knihy bol vo výške 

381, 35 €.  

- o úspešný priebeh burzy sa postaralo 9 knihovníkov pod vedením Anny Homolovej, vedúcej 

útvaru fondov a zástupkyne riaditeľky.  

- BURZU hodnotíme ako výbornú a dobre pripravenú sprievodnú akciu  
 

h) Iné atrakcie  
- V čase od 10,00 do 18,00 hod. boli pre návštevníkov Dni Petržalky k dispozícii ďalšie 

nafukovacie hrady a trampolíny (už za poplatok),  

- prezentácia Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku aj s praktickými ukážkami, 

ukážky prác  
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- prezentácia skautských organizácií, astronomického klubu s pozorovaním oblohy 

ďalekohľadom a vystúpenie psičkárov, ktoré bolo zároveň upútavkou na súťaž                              

O najkrajšieho petržalského orieška,  

- všetky tieto aktivity vhodne obohatili podujatie a odporúčajú sa  realizovať aj v ďalších 

ročníkoch Dní Petržalky aj s prípadným rozšírením o nové prezentácie a zaujímavé atrakcie.         

Záver: 

Sprievodné podujatia v rámci Galaprogramu boli po organizačnej, personálnej, priestorovej 

a materiálno-technickej stránke pripravené a realizované na vysokej úrovni a mimoriadne vhodným 

spôsobom obohatili a zatraktívnili atmosféru podujatia. Pri organizácii ďalších ročníkov je potrebné 

naďalej relaizovať osvedečné aktivity a súčasne rozširovať ponuku o ďalšie atraktívne a netradičné 

akcie.  
 

D)  Galakoncert - 14.6. 2014 

- moderovanie Galakoncertu bolo zverené originálnemu Sajfovi, ktorý neostal svojej povesti 

nič dlžný, divákov zaujal, motivoval, burcoval a vtipnou a dynamickou formou, na patričnej 

kultúrnej úrovni, informoval o programe, ale aj o petržalských aktualitách  

- program na hlavnej scéne otvorilo o 17:00 h. vystúpenie country skupiny Pacipacifik  

a folkovej hudobnej skupiny Janko Kulich & Kolegium, ktorá sa stala víťazom 1. ročníka 

tematickej celoštátnej súťaže zameranej na humornú hudobnú tvorbu PETRŽALSKÁ 

BARETKA 2013 

- víťaz súťaže amatérskych hudobných skupín, skupina Genius Locci, uzavrela časť 

vymedzenú pre amatérske hudobné skupiny. Vystúpenie amatérskych skupín  sa stretlo 

s mimoriadnym ohlasom u prítomného publika  

- nasledovalo vystúpenie známej hudobnej skupiny Peter Bič Projekt, ktorej známe piesne 

spievalo publikum spolu s hudobníkmi.  

- jedna z najpopulárnejších slovenských speváčok Jana Kirschner rozospievala celý areál 

Závodiska a pri vystúpení hudobnej skupiny Polemic  to už v hľadisku vrelo.  

- návštevníkom sa v malej technickej prestávke predstavili finalisti súťaže Česko Slovensko 

má talent Peter a Tomáš Szabó.   

- zlatý klinec programu Starmania s Janom Balážom a Vašom Patejdlom, uzavreli 

program nesmrteľnými Elánovkami, ktoré spievalo celé auditórium – najväčší spevácky 

zbor v Petržalke 

- v Galaprograme sa po prvý krát predstavili víťazi 19. ročníka Petržalskej Obvodnej súťaže 

v populárnej piesni POP – HIT, Tamara Rozvacká, Michaela Kráľovičová, Simona 

Lackovičová, Erik Holovka, Mariana Sýkorová, uvedený zámer sa stretol s veľmi 

pozitívnym ohlasom a odporúčame ho nastálo zakomponovať do Galaprogramu v budúcich 

ročníkoch 

- záverečnému ohňostroju tesne po 23, 00 hod. sa prizeralo cca 20 000 tisíc návštevníkov 

všetkých vekových kategórií 

- výber účinkujúcich a celková dramaturgia Galaprogramu bola koncipovaná tak, aby oslovila 

všetky vekové skupiny účastníkov podujatia a to sa organizátorom v plnom rozsahu podarilo 
 

Záver: 

Galaprogram – výber účinkujúcich a dramaturgiu - pripravovať na základe vopred stanoveného 

ideového zámeru 18. Ročníka Dní Petržalky tak, aby oslovil všetky vekové skupiny návštevníkov 

podujatia. 
 

E) Propagácia multižánrového festivalu Dni Petržalky 2014 

Propagáciu multižánrového festivalu Dni Petržalky 2014 zabezpečoval tlačový referát 

kancelárie starostu. Okrem vydávania tlačových správ zabezpečilo na hlavnej stránke 

www.petrzalka.sk vytvorenie samostatného oddelenia venovaného Dňom Petržalky, ktoré 

poskytovalo všetky informácie o podujatiach, ktoré sa mali konať v rámci festivalu. Dennú 

aktualizáciu priebežne dopĺňali fotografie zo zrealizovaných aktivít. Rovnako tlačový referát 

http://www.petrzalka.sk/
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priebežne dopĺňal informácie na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Počas posledného dňa 

festivalu a záverečného galaprogramu tam boli vkladané fotografie z aktuálneho diania, vrátane 

záverečného ohňostroja. 
 

Tlačové správy a ich zverejňovanie: 

- Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014 – 7. apríla 2014 

- Petržalskí žiaci si zmerali sily (Petržalka v pohybe) – 7. apríla 2014 

- Multižánrové Dni Petržalky vstupujú do druhej polovice – 28. mája 2014 

- Ocenenie Detský čin roka udelil starosta za záchranu života – 5. júna 2014 

- Osobnosť Petržalky 2014 - 9. júna 2014 
 

Nakoľko Dni Petržalky sú podujatím určeným predovšetkým pre Petržalčanov, tlačový referát šíril  

informácie najmä prostredníctvom lokálnych médií a to konkrétne Petržalských novín, Televízie 

Bratislava, Bratislavských novín ale aj prostredníctvom ďalších. 
 

PETRŽALSKÉ NOVINY 

Číslo 8 (18.4.2014) – strana 2 – Navrhnite Osobnosť Petržalky, Prihláste sa do súťaží a podajte si 

žiadosť o stánkový predaj, strana 23 – Petržalka v pohybe 

Číslo 9 (2.5.2014) – strana 24 – Olympijský festival nádejí 

Číslo 10 (16.5.2014) – titulka – reportáž z Olympijského festivalu nádejí, Vizuál plagátu Na palube 

jednorožca na 15 strane, Vizuál plagátu Detskej športovej olympiády,  

Číslo 11 (30.5.2014) - strana 2 – Petržalská kvapka krvi, strana 4 – Na palube jednorožca, celá 

dvojstrana 16-17 – prihláste sa do súťaží na Dni Petržalky, strana 19 – celostranový vizuál na 

galaprogram  

Číslo 12 (13.6.2014) – strany 2-3 udeľovanie ocenení Junior osobnosť a  Detský čin, prostredná 

dvojstrana komplexná reportáž z Na palube jednorožca, strana 22 – Petržalská kvapka krvi 

Číslo 13 (27.6.2014) – komplexná reportáž z Galaprogramu na titulnej strane s pokračovaním na 

prostrednej dvojstrane, na 9 strane Udeľovanie ocenení Osobnosť Petržalky 
 

TV BRATISLAVA 

21.2. - Petržalských 13 – hosť v štúdiu Marcel Nemec (Na palube jednorožca) 

30.5. – Petržalských 13 – Petržalská kvapka krvi - pozvánka 

06.6. – Petržalských 13 – Na palube jednorožca 

13.6. – Petržalských 13 – Osobnosť Petržalky a Petržalská kvapka krvi – reportáž 

20.6. – Petržalských 13 – Dni Petržalky – galaprogram 

30.6. – Metro dnes – Dni Petržalky 

03.7. – Metro dnes – Petržalka ocenila osobnosti, nezabudla ani na Ladislava Chudíka 
  
BRATISLAVSKÉ NOVINY 

20.3. – číslo 7 - Podajte si žiadosť o stánkový predaj 

28.5. – www.banoviny.sk - Multižánrové dni vstupujú do druhej polovice 

29.5. – číslo 11 – Celostranový vizuál galaprogram Dni Petržalky 
 

INÉ MÉDIÁ 

05.6. – TOPKY – V Petržalke ocenili chlapca, ktorý zachránil kamarátovi život 

05.6. – sme.sk - V Petržalke ocenili chlapca, ktorý zachránil kamarátovi život 

06.6. – SME – Zachránil kamaráta, ocenil ho starosta 

10.6. – sme.sk – Kližan sa stal osobnosťou Petržalky 

03.7. – TV Bratislava – Petržalka ocenila osobnosti 

13.6. - Plus jeden deň – Dni Petržalky 

14.6. – sme.sk – Dni Petržalky vyvrcholia dnešným galaprogramom 

30.6. – TV Bratislava - Dni Petržalky 2014 

 

 

http://www.banoviny.sk/
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F) Rozpočet podujatia 

a) Rozpočet na sprievodné podujatia  

- Náklady na jednotlivé sprievodné kultúrno-spoločenské, charitatívne a športové podujatia 

organizované od 12. mája do 14. júna  boli zahrnuté v rozpočtoch OŠKaŠ, OSV,  resp. 

v rozpočtoch hlavných organizátorov (športové podujatia) a v ich zmysle boli aj čerpané.  
 

b) Rozpočet na Galaprogram a sprievodné podujatia v prílohe. 

 

 

Záver:  

Zámer osloviť všetky vekové  kategórie návštevníkov sprievodných podujatí aj galaprogramu bol 

splnený. Darí sa plniť aj hlavné ciele zatraktívnenia a rozšírenia ponuky sprievodných podujatí, 

okrem mnohých iných, smerujúcich aj k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho 

dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie. Celospoločenská prestíž a profesionálna úroveň  

festivalu sa každým ročníkom zvyšuje, počet návštevníkov bol cca 20.000. 

Všetky sprievodné podujatia aj Galaprogram boli po organizačnej, personálnej, priestorovej 

a materiálno-technickej stránke pripravené a realizované na vysokej úrovni.  

Pri organizácii ďalších ročníkov budeme naďalej realizovať tradičné podujatia a súčasne rozširovať 

ponuku o ďalšie nové atraktívne akcie.  

KZP už pripravuje ideový zámer 18. ročníka, jeho súčasťou bude návrh loga, ktoré sa stane 

nemennou značkou všetkých ďalších ročníkov. 

 

 

 

Vypracovali:  

Mgr. Veronika Redechová, vedúca OŠKaŠ 

Ing. Soňa Kyselová, odborný zamestnanec OŠKaŠ 

 

Podklady: OŠKaŠ, OSV, KS -  tlačový referát, KZP, MKP 

 

 

Prílohy:  

rozpočet 

sponzori 
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Galaprogram DNI   PETRŽALKY  2014  čerpanie rozpočtu 

Bežný transfer 60.000 EUR z mestskej časti   

PROGRAM - honoráre   

Víťaz prehliadky amatérskych skupín   0 

Folková skupina z Petržalskej Baretky - Cestovné náklady 250 

Country skupina z Petržalskej Baretky - Cestovné náklady 250 

Peter Bič projekt 4800 

Jana KIRSCHNER 6600 

POLEMIC 4000 

X-Faktor / Československo ma talent 800 

ELANMANIA 9000 

MODERÁTOR - Sajfa 2000 

Senior scéna 180 

Jarmok remesiel - ÚĽUV 156 

Detská scéna 2087,52 

Súťaž amatérskych kapiel 50 

    

TECHNICKÉ  ZABEZPEČENIE   

SVETLÁ, ZVUK, JAVISKO, STRECHA 15500 

ELEX - elektrika 1328 

PYRA - zábrany (120m) 648 

PYRA - ohňostroj  3600 

TOALETY 360 

ČERVENÝ KRÍŽ 220 

ZÁVODISKO 5974,75 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 188 

PORIADKOVÁ SLUŽBA 824,05 

PÓDIOVÝ APARÁT (súťaž am.+ koncert) 545 

    

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE   

REKLAMNÉ SPOTY   

SOZA 0 

GULAŠ - ceny 159,72 

PROPAGÁCIA 2387,12 

Fotodokumentácia  700 

OBČERSTVENIE 335,31 

Súťaž o Petržalského orieška 99,58 

Výstava - MU 0 

Ekonóm – Zadunajský majáles  500 

MHD 120 

Tričká 599,04 

Atrakcia - skákačka 300 

SPOLU 64 562,09 
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SPONZORI   DNI  PETRŽALKY  2014 

FIRMA 
FINANČNÉ 

PLNENIE 
VECNÉ PLNENIE  PLNENIE KZP 

STAV  júl  
2014 

IMPA, a.s., Bc. Jozef 

Suroviak, riaditeľ,  
500,- 

Doprava, 

preprava  

plagáty, billboardy, inzercia, TV 

spot, banner na pódium, promo 

stánok 

UHRADENÉ 

Lidl, Stanislav,  

Čajka, generálny 

riaditeľ 

2 000,-   
inzercia, billboard, TV spot, 

banner na pódium 
PREBIEHA 

FAKTURÁCIA 

Nadácia Dalkia 

Slovensko, Miroslav 

Kot, správca nadácie 

3 000,-   
plagáty, billboardy, inzercia, TV 

spot, banner na pódium 
UHRADENÉ 

Mediatex 1 000,-   TV spot, banner na pódium UHRADENÉ 

REBUY STARS, 

Vladimír Častka, 

konateľ Ing. Ingrid 

Ivkic - prokurista 

3 000,-   
plagáty, billboardy, inzercia, TV 

spot, banner na pódium 
UHRADENÉ 

Raiffesien 250,- 
Skákacie 

atrakcie  

promo stánok na Závodisku 

14.6.2014 
UHRADENÉ 

UNIPLAY, s.r.o., p. 

Ing. Ivo Buršík,  
250,-   plagáty, inzercia 

PREBIEHA 

FAKTURÁCIA 

Nadácia Pontis 100,- 
Brigádnici 

 14.6.2014 
banner na pódium UHRADENÉ 

ARIOLA 1 000,-   banner v priestore 
PREBIEHA 

FAKTURÁCIA 

CELKOM  11.100,- 

    
FIRMA PLNENIE VECNÉ   PLNENIE KZP 

Euro AWK, s.r.o., Ľubomír 

Udvary, Ing. Blanka Oravcová, 

prokuristka 

10 ks Bilboardov   

plagáty, billboardy, inzercia, 

TV spot 

banner na pódium 

GRYF, reklamné štúdio 

Ing. Róbert Magát, generálny riaditeľ 
15 ks Bilboardov   

plagáty, billboardy, inzercia, 

TV spot, banner na pódium 

Kaufland, v. o. s. s, Stanislav 

Brunovský, konateľ 

nákupné poukážky  

1.500 EUR 
  TV spot, banner na pódium 

TVBA 
výroba a vysielanie  

TV spot  
  

plagáty, billboardy, inzercia, 

TV spot,  banner na pódium 

webnoviny článok, upútavka   mediálni partneri 

Petržalské noviny inzercia   mediálni partneri 

rengl zľava na výlep plagátov   mediálni partneri 

present zľava na výlep plagátov   mediálni partneri 

Komentár:  

Príjmy REBUY STARS, s r.o. vo výške 3.000 EUR, Nadácia Dalkia vo výške 3.000 EUR a 

Nadácia Pontis vo výške 100 EUR  spolu na DP 2014 vo výške 6.100 EUR boli poskytnuté na 

základe sponzorských, resp. darovacích zmlúv. Ostatné príjmy boli poskytnuté na základe zmlúv o 

spolupráci (tieto príjmy navyšujú plnenie príjmov KZP ako celku). 


