DNI PETRŽALKY - DETI A MLÁDEŽ
Semifinále 20. ročníka
obvodnej súťaže
v populárnej piesni bude
prebiehať v Zrkadlovom
háji v utorok 5. mája
od desiatej a finále súťaže
od štvrtej popoludní.
Súčasťou finále bude aj
koncert skupiny MADUAR
s odovzdávaním cien
víťazom, ktorí vystúpia na
večernom Galaprograme
13. Júna na Závodisku v
Petržalke.

PETRŽALSKÝ
NEWSLETTER

PENALTA 2015
Zápasy futbalovej ligy petržalských škôl sa budú
konať na ihrisku ZŠ Budatínska 61 od 18. mája do 5.
júna. Penalty sa zúčastňujú základné školy,
gymnáziá, súkromné a cirkevné školy v Petržalke.
Súťaž sa počas 28. ročníkov rozrástla aj o súťaž
MiniPenalta a LadyPenalta, ktoré umožnili zapojiť
sa mladším žiakom a aj dievčatám. Úrovni súťaže
veľmi pomohol moderný futbalový stánok s umelou
trávou v areáli ZŠ Budatínska.

ATLETICKÝ ŠKOLSKÝ MÍTING
Dňa 20. mája sa zameriame na bežecké disciplíny
a skok do diaľky žiakov petržalských škôl.
Usporiadateľom je ZŠ Tupolevova v spolupráci so

DEŇ DETÍ V SADE JANKA
KRÁĽA
31. mája 2015 od 9.00 h
pripravila mestská časť
v spolupráci s OZ Moonlight
camp zábavný deň pre
všetky deti. Nastúpte
spoločne s nami Na palubu
Jednorožca.

DEŇ DETÍ V PSOM
PARKU
31. mája 2015 od
10.00 h na
Wolkrovej

30. MÁJA SA BUDE TIEŽ
SÚŤAŽIŤ!
SÚŤAŽ CONCRETE JUNGLE JAM VI sa
bude už tradične konať v Skateparku
na Markovej ulici od 10.00 h. Súťaž
jazdcov na bicykloch v atraktívnom

rekonštruovanom športovom areáli. Na pretekoch
kráľovnej športu – atletiky – sa môžu zúčastniť všetci
žiaci do 15 rokov.

HOKEJBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK
28. mája 2015 od 8.00 h sa stretnú žiaci narodení

prostredí petržalského SKATE PARKU je
adrenalínovou prehliadkou jazdcov zo
Slovenska a aj zo zahraničia.

2006-2008 a 2002–2004 na hokejbalovom ihrisku na

ULIČNÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

organizovať hokejbalové turnaje žiakov I. a II.

PANTEROV so začiatkom o 9.00 h
odohrajú žiaci narodení 1999 až 2001
na hokejbalovom ihrisku na

stupňa. Na turnaji sa predstavia družstvá 1. a 2.

Gessayovej. V sezóne 2014/2015 mestská časť v
spolupráci s Inštitútom hokejových štúdii začala

ročníkov a 5. a 6. ročníka z piatich petržalských škôl
z Petržalky a jednej z Rusoviec.

Medveďovej ul. Už druhý ročník
hokejbalového turnaja organizuje
mestská časť spolu s úspešným

PETRŽALSKÝ ULIČNÝ BASKET

hokejovým klubom HC Petržalka 2010.

vídať mladých s basketbalovou loptou. Pevné

V športovom areáli ZŠ Holíčska už tradične možno
outdoorové basketbalové konštrukcie ich lákajú na

JUNIOR OSOBNOSŤ
PETRŽALKY A DETSKÝ ČIN
ROKA
Titul Junior osobnosť Petržalky
a Detský čin roka udelí starosta
Vladimír Bajan 4. júna 2015 o 10.00 h
v DK Zrkadlový háj. Tento projekt už
ôsmy rok významne pomáha
zvyšovať motiváciu žiakov k
dosahovaniu lepších výchovnovzdelávacích výsledkov, podnecuje k
humánnemu konaniu a vytváraniu
pozitívnych príkladov medzi svojimi
rovesníkmi. Návrhy na udelenie titulu
Junior osobnosť Petržalky 2013
predkladajú riaditelia základných
škôl, pričom každá škola má možnosť
navrhnúť jedného žiaka.

školským atletickým klubom a mestskou časťou v

jeden z najpopulárnejších športov, ktorý má aj na
Slovensku domovské právo. Domáci klub BSC
Bratislava v spolupráci s mestskou časťou
organizuje už desiatku rokov tento turnaj pre deti,
žiakov a mládež. Jubilejný ročník chce
basketbalový klub venovať najmenším, pre ktorých
pripravil minibasketbalový turnaj na ulici a týmto
OLYMPIJSKÝ FESTIVAL NÁDEJÍ
PETRŽALKA 2015

dôstojne osláviť 30. výročie vzniku klubu BSC

Od 8. do 12. júna 2015 majú petržalskí

h.

Bratislava. Príďte ich povzbudiť 6. júna 2015 od 9.00

malí školáci majú svoju veľkú
olympiádu. Celý týždeň súťažia o
najvyššie olympijské pocty v atletike,
vybíjanej, plávaní, cyklistike a vo
výtvarnej súťaži. Je to náročný týždňový
maratón „naozajstných“ súťaží s
„naozajstnými“ olympijskými medailami.
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