Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie školstva, kultúry a športu,
Vyhodnotenie 18. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky 2015
(informácia na OPS)
Podujatia v rámci 18. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky 2015 prebiehali
v termíne od 25.4. do 13. 6. 2015. V tomto období sa uskutočnili športové, kultúrne, spoločenské
a charitatívne akcie. Vyvrcholením projektu bolo celodenné multižánrové podujatie so záverečným
Galaprogram 13. júna 2015 v areáli Závodiska, š. p. Prípravu a realizáciu celého projektu
zabezpečovala pracovná skupina, (PhDr. Bergerová, D. Emeljanovová, Mgr. Halčáková,
JUDr. Chlebec, Ing. arch. Kordošová, Ing. Kyselová, Ing. Litomerický, Mgr. Nečesaná,
Bc. Podmajerská, PaedDr. Platznerová, Mgr. Redechová, PaedDr. Schnürmacher, p. Hodoň
agentúra NM212). Na zasadnutiach pracovného tímu sa zúčastňoval prednosta MÚ Ing. Štefánik .
Činnosť pracovného tímu koordinovalo OŠKaŠ, ktoré k zabezpečeniu projektu zvolalo
v prípravnej fáze 5 zasadnutí. Po ukončení projektu sa uskutočnila porada k jeho vyhodnoteniu.
Počas prebiehajúcich príprav Galaprogramu bola s cieľom zrealizovania kvalitného programu
s nižšími nákladmi na základe rozhodnutia vedenia, dňa 13.3. 2015 podpísaná Dohoda
o zabezpečení hudobnej produkcie agentúrou NM212 s.r.o.
Podujatia zabezpečovali príslušné realizačné tímy (OŠKaŠ, KZP, OSV, MKP) v spolupráci
s ďalšími oddeleniami MÚ a organizáciami.
I. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských, charitatívnych a športových podujatí
V rámci 18. ročníka Dní Petržalky 2015 bolo naplánovaných 27 kultúrnych, spoločenských,
charitatívnych a športových podujatí, ktoré sa realizovali od 25.4.2015 do 12.6.2015.
Okrem výstavy Petržalka v rokoch 1919-1946 z cyklu výstav Taká bola Petržalka a Flyballu v psom
parku, ktoré sa z technických príčin neuskutočnili, sa zrealizovalo 25 podujatí v stanovených
termínoch.
A) Kultúrne zariadenia Petržalky zrealizovali podujatia :
1. Súťažná prehliadka amatérskych skupín - 25. 4. 2015 – súťaž, ktorej cieľom bolo hľadať
mladé talenty a tým najlepším dať šancu na prezentovanie sa na verejnosti a možnosť
zviditeľnenia, sa zúčastnilo 6 skupín s prevažne vlastnou tvorbou - Radiorip, Niečo navyše,
Thoussans of Lamps, Fourierov rad, Lucas Wild, Divisi. Víťazom sa stala skupina Niečo
navyše, ktorá vystúpila v rámci Galakoncertu na hlavnom pódiu.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Pokračovať v súťažnej prehliadke hudobných skupín a
tak ich motivovať k vlastnej tvorbe.
2. POP HIT – 20. ročník obvodnej súťaže populárnej piesne – cieľom súťaže bolo podchytiť
voľno časové aktivity detí, mládeže a dospelých, ktorí sa venujú spevu a interpretácii známych
hitov populárnej piesni z autorskej dielne renomovaných interpretov. Úlohou poroty bolo
usmerniť ich hudobné nadanie v ďalšom napredovaní a umožniť im zúčastniť sa galaprogramu
spolu s ďalšími profesionálnymi interpretmi. Súťaže sa zúčastnilo 41 mladých spevákov,
z ktorých porota vybrala do finále 20 účinkujúcich. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách:
POP HIT – Víťazmi súťaže POP-HIT za rok 2015 sa stali v:
I. kategórii (od 6 do 9 rokov): 1. miesto – Adela Hlasná zo ZŠ Rusovce, 2. miesto – Terezka
Šamudovská zo ZŠ Rusovce , 3. miesto – Lenka Kubicová zo ZŠ Rusovce
II. kategórii (od 10 do 12 rokov): 1. miesto – Lucia Jarošíková z Margecian, 2. miesto –
Katarína Póňová zo ZŠ Rusovce, 3. miesto – Ester Jezberová zo ZUŠ Bernolákovo
III. kategórii (od 13 do 15 rokov): 1. miesto – Kristína Bertóková zo ZŠ Černyševského,
2.miesto – Natália Mináriková z gymnázia Metodova, 3. miesto – Viktória Kurišková zo ZUŠ
Bernolákovo

IV. kategórii (mládež a dospelí od 16 rokov): 1. miesto – Michaela Velčíková zo ZUŠ
Bernolákovo, 2. miesto – Marianna Sýkorová z Pezinka, 3.miesto – Viktória Lešková z Košíc
Zaujímavé bolo vystúpenie Natálie Minárikovej, ktorú doprevádzali kamaráti gitarista Matúš
Lauko a Adam Okruhlica na mandolíne.
Do poroty tento rok zasadli súrodenci Matyinkovci zo skupiny MADUAR a členovia kapely
DIVISI – Vlado Brcho Kaňak a Igor Axamít Axo. Víťazi okrem potlesku získali diplom a vecnú
cenu. Najväčšou odmenou pre nich je však možnosť vystúpiť pred tisíckami divákov v hlavnom
večernom Galaprograme Dni Petržalky 2015 dňa 13.06.2015 na petržalskom závodisku.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Pokračovať v súťažnej prehliadke, a tak ich motivovať
k zmysluplnému využitiu voľného času.
3. Nestarnúce melódie – 19. 5.2015 - tanečné popoludnie pre seniorov s cieľom spríjemniť staršej
generácii voľné chvíle - s účasťou viac ako 100 seniorov. KZP realizuje podujatia prvidelne lx
mesačne (okrem letných mesiacov). Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom seniorov.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Pokračovať v tomto type podujatia, prípadne realizovať
túto „tančiareň“ aj na Galaprograme Dní Petržalky.
4. Permanent black-dance of live Permanentná čierna – tanec života – 26. máj 2015 – cieľom
výstavy bolo poskytnúť priestor a zviditeľniť svoje umenie umelcom, ktorí pôsobia lebo žijú
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Autorkou výstavy bola Silvia Ďurechová, študentka
Súkromnej základnej umeleckej školy Art Pegas. Výstava predstavila cca 80 čiernobielych
experimentálnych fotografií, inšpirovaných krásou prírody a ľudského tela. Vernisáži sa
zúčastnilo cca 100 ľudí, výstavu si prezrelo taktiež cca 100 návštevníkov. Výstava sa stretla
u verejnosti s pozitívnym ohlasom.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Pokračovať v prezentácii amatérskych petržalských
umelcov a tak vytvárať priestor k zviditeľneniu ich tvorby a vzájomnej konfrontácii.
5. KZP ďalej v rámci 18. ročníka Dní Petržalky zorganizovalo večer autentického folklóru
venovaného prezentácii mesta Detva, prezentáciu Súkromnej ZUŠ so síídlom na Balkánskej ul.
a výstavu malieb amatérskej výtvarníčky - petržalčanky Jany Bystričanovej. Aj tieto podujatia sa
stretli s pozitívnym ohlasom a záujmom verejnosti a podobné typy programov sa odporúčajú
zaradiť aj do ďalšieho ročníka Dní Petržalky s cieľom propagovať ľudové tradície z jednotlivých
regióvov Slovenska, propagovať mladých nadaných umelcov a talenty žijúce a pôsobiace
v Petržalke.
B) Miestna knižnica Petržalka sa zapojila do 18. ročníka Dní Petržalky už tradičnými podujatiami
venovanými deťom, mládeži a dospelým. Obľúbená súťaž školských časopisov „Život našimi
očami – novinári tretieho tisícročia“ – 19. ročník - bola slávnostne vyhodnotená 11. júna
V tomto roku sa súťaže zúčastnilo osem školských časopisov a súťaž bola rozšírená o hodnotenie
časopisov, ktoré vychádzajú len v elektronickej podobe. Odborná porota v zložení grafický
dizajnér Peter Gála, predseda poroty, (predseda združenia ASIL (Asociácia ilustrátorov
Slovenska), novinárka Silvia Vnenková z redakcie Petržalských novín a redaktor Rastislav Iliev
z TV Bratislava posúdila a zhodnotila všetky stránky jednotlivých časopisov obsahovo, formálne
a graficky. Zároveň ponúkla aj rady, odporúčania a konštruktívne riešenia každej redakčnej rade
do budúcnosti. V kategórii SŠ získalo 1. miesto CREATE SSUŠAT, Vlastenecké nám.1, ktorý
vychádza v elektronickej podobe,2. Miesto získal časopis MOKY3 Spojenej školy Mokrohájska
a 3. Miesto časopis Dúha SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9.
V kategórii ZŠ si 1. miesto odniesol časopis Stopa ZŠ Nobelovo nám. 6, ktorá sa stala aj
skokanom roka 2015 za najväčší posun po obsahovej a grafickej stránke, 2. miesto získal časopis
Iris ZŠ Černyševského 8 a 3. miesto časopis Dudoviny ZŠ Dudova 2. Čestné uznanie získali
časoopisy Povedajko ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
a časopis Gešajko ZŠ Gessayova 2. Sponzori súťaže: Mestská časť Petržalka, Mediaprint 2

Kappa Pressegrosso a.s., Spoločnosť 7 Plus s.r.o., vydavateľstvo Perfekt, kníhkupectvo Martinus
a ASIL – Asociácia slovenských ilustrátorov.
Záver: Doterajšie skúsenosti z organizovania takejto akcie vedú k návrhom, ktoré môžu toto
podujatie posunúť kvalitatívne na úroveň reprezentatívneho podujatia mestskej časti
a ojedinelého nielen v hlavnom meste aj v samosprávnom kraji. Podujatie významným
spôsobom obohacuje projekt Dní Petržalky z pohľadu práce s deťmi a mládežou v oblasti
odbornej spolupráce Miestnej knižnice Petržalka so základnými a strednými školami. Štatút
súťaže môže dostať novú grafickú podobu, ktorá bude vizuálne profesionálna
a nápaditá, slúžiaca zároveň aj k propagácii súťaže a mestskej časti Bratislava-Petržalka. Súťaž
by mohla dostať svoje stále logo, návrh naň možno vidieť aj na tohtoročnej pozvánke súťaže
(autorka:Mgr. art. Kristína Hrončeková, ilustrátorka, grafická dizajnérka). V užšej spolupráci
s jednotlivými oddeleniami miestneho úradu (OŠKaŠ a FO) výraznejšie finančne podporiť
slávnostné vyhodnotenie súťaže a tým aj činnosť redakčných rád časopisov v základných
a stredných školách pod vedením minimálne jedného pedagogického pracovníka školy.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Realizovať ďalší ročník jubilejný 20. ročník súťaže
školských časopisov pod záštitou starostu mestskej časti
C) Oddelenie sociálnych vecí:
Petržalská kvapka krvi – charittívne podujatie sa uskutočnilo 10.6.2015 v priestoroch DC na
Osuského ulici s účasťou 44 dobrovoľných darcov krvi a 38 úspešných odberov. Medzi darcov
sa zaradili aj starosta a zamestnanci mestskej časti a mestskí policajti. Spolu darovali 19 litrov
krvi. Aj v budúcnosti budú odbery organizované v priestoroch DC na Osuského, ktoré sa už
osvedčili.
Okrem tohto podujatia OSV zorganizovalo súťaž Petángue pre seniorov - obyvateľov
Petržalky, ktorého sa zúčatnili 20 hráčov, z toho 9 žien.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Obe podujatia organizovať aj v rámci 19. ročníka Dní
Petržalky
D) Oddelenie škosltva kultúry a športu v rámci 18. ročníka Dní Petržalky orgnaizovalo alebo
spolupracovalo pri organizovaní športových a kultúrno spolčoenských podujatí.
1. Športové podujatia: 11 športových podujatí sa zúčastnilo viac ako 1300 športovcov.
K najaktraktívnejším patrili podujatia:
a) 28. ročník PENALTY populárnej súťaže vo futbale chlapcov a dievčat ZŠ z Petržalky,
Jaroviec a Rusoviec. Súťaže sa uskutočnili od 18.5. – 5.6. 2015 na ihrisku ZŠ Budatínska. V
troch samostatných súťažiach – Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta súťažilo celkove 38
družstiev a viac ako 570 žiakov. Okrem víťazných družstiev organizátori ocenili trofejami aj
najlepších hráčov, brankárov a strelcov v každej súťaži.
b) Atletický školský míting - 20. 5. 2015 oslávili žiaci a pedagógovia 11 ZŠ odovzdanie
zrevitalizovaného areálu ZŠ Tupolevova atletickým mítingom, na ktorom sa zúčastnilo 112
súťažiacich žiakov. Súťažili v bežeckých a skokanských disciplínach, ale najmä si vyskúšali
špičkový tartanový povrch atletickej dráhy a tiež nové doskočisko na skok do diaľky.
Organizátor: Run for Fun, o.z. , ZŠ Tupolevova
c) Tenisový turnaj vo štvorhre – o pohár starostu Petržalky sa konal 23. 5. 2015 v tenisovom
areáli PRO SET na Vlasteneckom nám. 1. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 24 hráčovamatérov. Výborné výkony ocenili aj početní diváci. Podujatie je príjemnou možnosťou pre
amatérskych tenistov zahrať si tenis na kvalitných dvorcoch a možno aj lákadlom pre ďalších
záujemcov o „biely“ šport. Turnaja sa zúčastnilo 8 párov a hralo sa v dvoch štvorčlenných
skupinách, kde prví dvaja zo skupiny postúpili do semifinále, tretí a štvrtí zo skupiny si
zahrali o konečné 5. – 8. miesto. Organizátor: PRO SET, OŠKaŠ
d) Concrete Jungle Jam, súťaž jazdcov na bicykloch - 30. 5. 2015 sa v Skateparku na
Markovej ul. po šiesty krát stretla medzinárodná konkurencia v cykloakrobacii na
prekážkach. Súťažiaci zo Slovenska, Maďarska a Čiech predviedli svoje súťažné jazdy
v 4 disciplínach. Concrete Jungle Jam alebo Stretnutie v betónovej džungli bol šiestym
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ročníkom súťaže pre BMX a MTB jazdcov v rámci festivalu Dni Petržalky. Na podujatí sa
stretlo 50 najlepších bajkerov zo Slovenska a zahraničia za účasti viac ako stovky divákov.
Návštevníkov potešili rozmanité triky a kreácie jazdcov počas celej súťaže ale najmä vo
finále, kde sa predviedli tí najlepší. Atmosféra v skateparku bola neopísateľná. Súťaž sa
realizuje z iniciatívy miestnych jazdcov, ktorí túto akciu organizujú každoročne na stále
vyššej úrovni.. Celé podujatie, na ktorom od novembra 2014 aktívne pracovali Jaroslav Proft,
Marián Meszáros a Klaudia Rigáňová zastrešuje občianske združenie BSlife.
e) Petržalský uličný futbalový turnaj - tradičný futbalový turnaj sa zrealizoval 13.6.2013 na
ihrisku na Farského ul. V tomto roku sa zúčastnilo 6 súťažných družstiev, ktoré v skupinách
zohrali vo dvoch skupinách kvalifikáciu a nakoniec najlepšie štyri družstvá finálový turnaj.
Turnaja sa zúčastnilo 64 aktívnych hráčov. Organizátor: ESSL, o.z.
f) Petržalský uličný basket – basketbalový a minibasketbalový turnaj sa uskutočnil 6. júna od
v športovom areáli ZŠ Holíčska v Petržalke za účasti zišlo takmer stopäťdesiat súťžiacich.
Organizátori zo školského športového klubu B.S.C. Bratislava pripravili pre súťažiacich
tradičné kategórie do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov a do 16 rokov a aj žiadanú
kategóriu Rodina, kde bolo zapojených až 15 rodinných tímov (60 hráčov). Kategória „Do 10
rokov“ bola pripravená už druhý rok pre deti z petržalských škôl, ktoré absolvovali celoročnú
prípravu v projekte „Petržalka v pohybe“. Zúčastnilo sa 6 družstiev (24 detí). Táto kategória
sa znova osvedčila a organizátori počítajú s ňou aj do budúcnosti. Organizátor: OŠKaŠ, BSC
Bratislava.
g) Hokejbalový turnaj prípraviek - v školskom roku 2014/2015 mestská časť v spolupráci
s Inštitútom hokejových štúdii vyhlásila školskú hokejbalovú ligu pre žiakov 1. a 2. stupňa
ZŠ. Liga vyvrcholila 28. 5. 2015 na hokejbalovom ihrisku na Gessayovej ul. finálovým
turnajom za účasti 6 ZŠ. Víťazné družstvo ZŠ Dudova sa zúčastnilo aj majstrovstiev
Slovenska Tipsport hokejbalovej prípravky v Trenčíne a umiestnili sa na 4. mieste, čo
považujeme za veľmký úspech z hľdisla I. ročníka hokejbalovej ligy organizvoanej
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Organizátor: OŠKaŠ Projekt podporili: ZLND, THP,
BSK
h) Uličný hokejbalový turnaj Panterov: - v nadväznosti na Hokejbalový turnaj prípraviek bol
úspešným podujatím zameraným na popularizáciu hokejbalu v Petržalke. 30. 5. 2015 tri
zúčastnené družstvá chlapcov predviedli pekný výkon pre asi 80 divákov a ďalších v oknách
okolitých domov na Medveďovej ulici. Teraz pripravujeme spojenie kategórii žiakov
hokejbalovej prípravky a starších hráčov do jedného turnaja za podpory HC Petržalka 2010.
Organizátor: OŠKaŠ, HC Panteri.
i) MDD v ULITE - podujatie bolo určené najmä deťom – klientom centra OZ Ulita na
Kopčianskej ul. 1.6.2015 pripravili pestrý program s využitím trávnikov v okolí centra aj
asfaltového ihriska na rôzne športové aktivity. Tanečné i spevácke vystúpenia detí i mládeže
dokumentovali sústavnú sociálnu terénnu prácu pracovníkov. Na podujatí sa zabávalo okolo
150 detí a mládeže. Účastníci boli ocenení malými vecnými darčekmi a sladkosťami.
Organizátor: OZ ULITA, OŠKŠ.
j) Okrem uvedených podujatí sa v rámci 18. Ročníka Dní Petržalky realizovali podujatia:
Agility - 16. 5. 2015 od 9,00 h sa na nám. Jána Pavla II. uskutočnilo súťažné podujatie
v agility. Cieľovou skupinou boli psíčkari - obyvatelia Petržalky. Hlavný organizátor OZ
Agility. Podmienku účasti na podujatí (doklad o zaplatení dane za svojho psíka pre rok 2015
a očkovací preukaz) splnilo 16 účastníkov. Deň detí v psom parku sa uskutočnil 31. 5.
2015 od 10,00 h sa na psom výbehu na Wolkrovej ul., kde sa stretli deti so svojimi psíkmi
v súťažiach o najšikovnejšieho a najposlušnejšieho z nich. Za úspešné absolvovanie súťaže
dostávali malé odmeny. Pripravené boli aj ukážky výcviku psov a rôzne hry. Súťaže sa
zúčastnilo okolo 20 – 30 psov. Organizátor: Doggie, výcviková škola.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: V spolupráci so spoluorganizátormi resp. hlavnými
organizátormi prehodnotiť zaradenie športových podujatí do ďalšieho ročníka projektu Dni
Petržalky a hľadať možnosti ich ďalšieho sprestrenia. Okrem tradičných a osvedčených podujatí
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zaradiť aj nové ako napr. tenisový tunaj pre žiakov I. stupňa ZŠ, resp. uvažovať aj o redukcii
resp.spojení podobných športových aktivít napr. dva hokejbalové turnaje.
2. Kultúrne a spoločenské podujatia
a) Junior osobnosť Petržalky – podujatie sa uskutočnilo už po desiaty raz dňa 4. júna
v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj. Z rúk starostu mestskej časti si prevzalo
ocenenie za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti na okresných, mestských,
celoslovenských ale aj medzinárodných postupových súťažiach a predmetových
olympiádach 7 mimoriadne úspešných žiakov ZŠ a 3 žiaci boli ocenení za vykonanie
mimoriadneho detského činu pri záchrane domáceho zvieratka, za pomoc chorých deťom vo
Fakultnej nemocnici na Kramároch a pri zachrane ľudského života. Boli to: Tomáš Jurka ZŠ Budatínska 61, Denisa Ondúšková - ZŠ Černyšvského 8, Natália Baranová - ZŠ Dudova
2, Dominika Sekanová - ZŠ Nobelovo nám. 6, Lenka Andrea Kuľhová ZŠ Pankúchova 4, Veronika Špotáková - ZŠ Prokofievova 5, Šimon Babín - ZŠ Tupolevova
20. Za Detský čin roka si ocenenia prevzali Filip Roziak - ZŠ Nobelov nám. 6, Zuzana
Gruberová - ZŠ Pankúchova 4 a Sebastian Zeman - ZŠ Turnianska.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Jubilejný desiaty ročník podujatia Junior osobnosť
Petržalky opäť potvrdil opodstatnenosť realizácie tejto mimoriadne úspešnej udalosti v živote
základných škô. Na základe pozitívnych skúsenosti odporúčame pokračovať v realizácii podujatia
aj v nasledujúcom ročníku 2016.
b) Osobnosť Petržalky – tradičné podujatia v rámci Dní Petržalkay. Na návrh občanov
a organizácií, po prerokovaní v komisii kultúry a mládeže, bol starostovi mestskej časti
predložený návrh na ocenenie titulom Osobnosť Petržalky 2015 (kovové pamätné plakety)
získali: Vojtech Belovics „za celoživotnú prácu požiarnika pri záchrane ľudských životov a
majetku“, od roku 1961 člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Petržalka, kde pôsobí dodnes a
22 rokov vykonáva funkciu predsedu, JUDr. Jarmila Doleželová „za prácu pro bono
obyvateľov Petržalky“. Bezplatne a nezištne vedie viac ako tri roky v priestoroch
petržalského úradu bezplatnú právnu poradňu, kedy poskytla právnu pomoc viac ako tisíc
Petržalčanom pri riešení rodinných sporov, exekúciách, pri dedičských konaniach a iných
občiansko-právnych sporoch. Ich počet neustále rastie nielen z dôvodu jej odborného, ale aj
ľudsky osobného prístupu ku každému z nich, čím si u Petržalčanov vybudovala veľkú
dôveru. Pani Alžbeta Korbelová získala ocenenie „za aktívnu prácu pre seniorov“. Po
odchode do dôchodku neprestala byť aktívne činná a svoju energiu venuje práci v prospech
seniorov. Spolupôsobila pri založení súboru Petržalčanka a bola iniciátorkou projektu
Petržalská svadba. V Petržalke zakladala Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov, doteraz
je zástupkyňou denného centra, pôsobí ako predsedníčka Rady seniorov – poradného orgánu
starostu. V roku 2013 bola primátorom hlavného mesta ocenená ako Senior roka.
Oceneným boli odovzdané darčekové gravírované perá, knihy o Petržalke a kytice. Kultúrny
program zabezpečila ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska a moderátora Cirkevné
konzervatórium Beňadická. Osobnosti sa po oficiálnej časti stretli s vedením MČ, novinármi
a hosťami na recepcii, ktorú pripravili ŠJ Tupolevova, ŠJ Budatínska a ŠJ Pankúchova.
c) Na palube jednorožca - v spolupráci s Moonlight CAMP, OZ Budatko a KZP sme sa
podieľali na organizácii podujatia pri príležitosti MDD. Pre deti boli pripravené tvorivé
činnosti – výroba origami, práca s farebnými pieskami, maľovanie, výroba petržalského
erbu a sladké darčeky. Súťaží v rámci podujatia sa aktívne zúčastnilo cca 2 000 detí.
Celkový počet účastníkov bol odhadnutý médiami na viac ako 7 000 ľudí.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Na základe pozitívnych skúsenosti z realizácie kultúrnospoločenských podujatí odporúčame pokračovať v ich realizácii aj v roku 2016.
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E) Sprievodné podujatia Galaprogramu
a) Jarmok remesiel a prezentácia remeselnej tvorby UĽUV – zúčastnilo sa len 10 predajcov,
nakoľko sa súbežne konali aj keramické trhy v Pezinku. Voľné stánky sa využili na inú
činnosť. Do budúcna uvažujeme o spestrení podujatia ukážkami remesiel.
b) Petržalská varecha – súťaže vo varení gulášu sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré hodnotila
porada v zložení p. Čentéš – medzinárodný kulinársky rozhodca, moderátor Junior a Majster
N. Povinnosťou družstiev bolo zabezpečiť si vlastnú kotlinu /kotlík/, plech na založenie
ohňa, vlastné suroviny s priloženou potvrdenkou o zakúpení mäsa nie staršou ako tri dni a
preukaz o spôsobilosti narábať s potravinami. Vzorky sa odovzdávali o 15:00 hod. a
vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo o 16:30 hod. Usporiadateľ zabezpečil pre jednotlivé
družstvá drevo na oheň. Niektoré družstvá, napriek upozoneniam organizátorov, využili
príležitosť na propagáciu politickej strany. Pri organizovaní ďalších ročníkov bude
nevyhnutné v propozíciách vyhradiť organizátorovi podujatia možnosť vylúčiť zo súťaže
družstvo, ktoré bude podobne konať z dôvodu že, Dni Petržalky sú čiste kultúrnym
a spoločenským podujatím. Víťazi súťaže získali darčekové koše v celkovej hodnote 157,22
€. Ostatní účastníci dostali upomienkové varešky.
c) Petržalský oriešok - Súťaže sa zúčastnilo 11 psíkov. Pred súťažou boli ukážky šikovnosti
psíkov. O víťazoch rozhodovali diváci hlasovaním Všetci majitelia dostali pre psíkov ceny.
d) Detská scéna – zúčastnilo sa jej 150 účinkujúcich. Okrem malej scény bola vytvorená aj
alternatívna scéna s tvorivými prvkami, divadielkom. Veľkú spokojnosť prejavili aj diváci
s moderátorom Majstrom N. V zmysle návrhov sa plánuje v budúcnosti predĺžiť túto
aktivitu aspoň do 18,00 hod. 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. Súťažné výtvarné aktivity prebiehali v čase od 10:00 do 16:00 h a
boli ukončené vyhodnotením a ocenením najlepších detských prác. 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.
e) Petržalská burza kníh bola otvorená od 10.30 h do 18.30 h. Pracovníci MKP v jednotných
bielych tričkách s logom knižnice ponúkali záujemcom tradične knihy zo všetkých žánrov,
predovšetkým však z beletrie za symbolickú cenu 1 kus knihy pre dospelých za 0,40 € alebo
2+1 kus tohto typu za 1,- €, detské knihy boli ponúkané 1 kus za 0,30 € alebo 3+1 kus tohto
typu za 1,- €. Záujem zo strany obyvateľov bol opäť veľký, počet návštevníkov však bol,
vzhľadom na extrémne horúčavy, menší ako vlani. V ponuke boli knihy vyradené z fondu
knižnice v celkovom počte cca 2 500 kníh. Celkovo si návštevníci v odhadovanom počte do
300 záujemcov vybralo a odnieslo okolo 800 kníh. Príjem z preddaja 297,40 sa využije na
úhradu nákladov na tlač publikácie o histórii Petržalka viažucej sa k poslednej výstave
„Petržalka v rokoch 1946 – 1973“. Burzu kníh zrealizovalo 9 pracovníkov knižnice + šofér
so služobným autom. Burzu je možné vyhodnotiť ako výbornú akciu, dobre pripravenú,
zorganizovanú bez problémov.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Na základe pozitívnych skúsenosti aj v budúcom ročníku
orgnaizovaťsprievodné podujatia Dní Petržalky. V rámci Petržalskej burzy kníh upraviť cenu na
sumu 0,50 € za kus jednotne za detské i dospelé knihy. Aktualizovať podľa podkladov knižnice
z tohto ročníka naše informácie o začiatku burzy a cene kníh na letáku a propagácii KZP.
F) Galaprogram Dní Petržalky 2015 - prebiehal tradične v areáli Závodiska š.p. 13. júna 2015
v čase od 10,00 do 23,00 hod. V tomto roku bolo rozhodnuté vrátiť sa k pôvodne odskúšanému
projektu a realizáciu hlavného programu zveriť skúsenej umeleckej agentúre NO 212. Nakoľko
toto rozhodnutie bolo prijaté v dosť neskorom teríme, výber programu bol zložitý
a komplikovala ho aj skutočnosť, že v rovnakom termíne prebiehali v Bratislava jej blízkom
okolí (napr. Senec) podobné podujatia a mnohí umelci už mali zmluvy uzavreté s inými
organizátormi. Napriek tomu agentúra vynaložila veľké úsilie a do programu sa jej podarilo
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obsadiť niekoľko vynikajúcich, aj keď menej známych umelcov. Moderovanie zverila v tomto
čase najznámejšej moderátorskej dvojici – Marcelovi a Juniorovi. Nakoniec však celý večer, aj
keď brilantne, musel zvládnuť len Junior, nakoľko horúčavy zapríčinili kolaps druhého z dvojice
a musel ostať v nemocnici.
Mimoriadne vysoké horúčavy sa podpísali aj na zdravotnom stave ďalších účastníkov
a programu sa nezúčastnila ani amatérska kapela SOZA – víťaz súťaže Petržalská baretka.
Rovnako návštevnosť podujatia nebola taká vysoká, ako po iné roky. Môžeme len predpokladať,
že kombinácia horúčavy, ďalších významných podujatí a pomerne neznámi umelci odobrali
galaprogramu asi tretinu návštevníkov aj vo večerných hodinách.
Program na hlavnej scéne, respektíve pod ňou o 17:00 h otvorili chlapci zo Street work-out
Locomotíva, ktorý na trávniku priamo medzi divákmi predviedli brilantné výkony a okamžite
nimi uchvátili obecenstvo.
Vystúpenie víťaza súťaže amatérskych hudobných skupín skupina Niečo navyše, bolo takmer
profesionálnym výkonom
Medzivládny výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2013
schválil Terchovskú muziku na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
Terchovská sláčiková muzika, je špecifická svojím vokálno-inštrumentálnym prejavom
spojeným s ľudovým tancom krútená, resp. čardáš. Tradícia Terchovskej muziky, z prelomu 19.
a 20. storočia, je stále živá vďaka zanieteniu miestnych obyvateľov, ktorí si toto dedičstvo
odovzdávajú v rámci medzigeneračnej výmeny. Na závodisku rozospievala a roztancovala
publikum, pre ktoré bola ľudová hudba vítanou zmenou v tomto priestore.
Hardcore Teatro Punk - spevák skupiny Horkýže Slíže Kuko sa, vďaka úspechu singla Mám
..na lehátku a videoklipu k nemu, ktorú zrealizoval v spolupráci s Heňom Vargom, stal
producentom a patrónom novej úspešnej hudobnej skupiny, ktorá nesie názov BijouTerrier.
Líder uvedenej kapely Kuko potešil divákov a doslova dobehol na javisko z iného podujatia
a zaspieval s nimi niekoľko piesní. Úžasný bol aj výkon mladej speváčky, ktorá pridala aj vtipný
slovný komentár a pohyb, v ktorých sa odrazili aj jej herecké skúsenosti.
Dvaja nasledujúci umelci, ktorý tvorili záver a teda aj vrchol programu spestrili žánrovú ponuku:
Dan Nekonečný a Šum svistu predviedol tradične krásne tanečnice a ohromujúce ohnivé efekty
Záver programu patril kvalitnému rocku a zamatovému chrapláku speváka Petra Kolářa. Člen
kapely Precedens a frontman metalovej skupiny Arakain. Účinkoval v najúspešnejších českých a
zahraničných muzikáloch ktorými sú Dracula, Johanka z Arku, Vlasy, Hamlet, Krysař, Galileo,
Excalibur, Traja mušketieri, Láska je láska, Kat Mydlář.Slovenskému Po tomto vystúpení, si ho
určite budú pamätať aj tí, ktorí ho v žiadnom muzikály zatiaľ nevideli.
V Galaprograme sa popri profesionálnych umelcoch predstavili aj víťazky 20. ročníka
Petržalskej Obvodnej súťaže v populárnej piesni POP – HIT. Pred 23, 00 h program ukončil
záverečný ohňostroj ss hudobným doprovodom. Tento rok bol odpálený priamo zo stredu
závodiska, čím sme znížili jeho hlučnosť v okolí.
Návrh pre ďalší ročník Dní Petržalky: Výber účinkujúcich a dramaturgiu pripravovať na základe
vopred stanoveného ideového zámeru 19. ročníka Dní Petržalky tak, aby oslovil všetky vekové
skupiny návštevníkov podujatia. Termín Galaprogramu je, po prerokvoani so Závodikom š. p.
stanovený na 18.6. 2016. S cieľom zabezpečiťi kvalitný program v nasledujúcom ročníku je
potrebné už v tomto období začať s výberom zhotoviteľa programu a umelcov.
G) Propagácia
Nakoľko Dni Petržalky sú podujatím určeným predovšetkým pre Petržalčanov, oddelenie
komunikácie s verejnosťou informovalo verejnosť najmä prostredníctvom lokálnych médií, a to
konkrétne svojej webovej stránky, kde na homepage vytvorili samostatnú oblasť Dni Petržalky
2015. Tu sa priebežne dopĺňal a upresňoval program, charakteristika podujatí, výsledkové listiny
a fotografie. Taktiež sa šírili všetky informácie po sociálnej sieti Viem byť Petržalčan (vytvorenie
udalosti, ktorú videlo takmer dvetisíc ľudí). Ďalej prostredníctvom Petržalských novín a ďalších
médií, ktoré prevzali tlačové správy, ako aj TV Bratislava, kde má mestská časť už svoju petržalskú
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reláciu, ale informovali o festivale a jeho jednotlivých podujatiach boli priebežne publikované aj
iných spravodajských reláciách.
Nespokojnosť však musíme prejaviť s Petžalskými novinami, ktoré z Galaprogramu zverejnili len
časť a hlavných účinkujúcich (Bijouterriér, Petra Kolářa) ani nespomenuli.
Tlačové správy zaslané médiám a ich zverejňovanie na webe mestskej časti:
- Multižánrový festival Dni Petržalky oslávi tento rok plnoletosť – 23. apríla 2015
- Pridajte sa k našej darcovskej rodine – 26. mája 2015
- Nastúpte opäť na palubu jednorožca – 25. mája 2015
- Piaty ročník adrenalínovej akcie v petržalskom skateparku – 4. júna 2015
- Mamina: Zachránil si mi syna a ja Ti veľmi pekne ďakujem – 4. júna 2015
- Osobnosti Petržalky 2015 – 9. júna 2015
- Dni Petržalky vo finále – 11. júna 2015
- Petržalčania „nakvapkali“ 19 litrov – 11. júna 2015
- Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia – 12. júna 2015
Tento rok sa iniciovalo vytvorenie loga multižánrového projektu Dni Petržalky tak, aby sa
v budúcich ročníkoch vedeli Petržalčania ľahšie identifikovať s vizuálom a aby bol zadefinovaný
najmä charakter pokrývajúci celú škálu aktivít ako aj vekových skupín.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Číslo 8 (17.4.2015)
strana 2 – Navrhnite Osobnosť Petržalky, Prihláste sa do súťaží a podajte si žiadosť o stánkový
predaj,
strana 7 - Začnite kariéru na Dňoch Petržalky,
Číslo 9 (1.5.2015)
strana 2 – Dni Petržalky oslávia plnoletosť,
strana 16 – Petržalka v pohybe,
strana 18 inzercia KZP (Dni Petržalky)
Číslo 10 (15.5.2015)
strana 18 – inzercia KZP (Dni Petržalky)
strana 24 – celostranová inzercia - program
Číslo 11 (29.5.2015) - strana 2 – Celostranová inzercia – program
Číslo 12 (12.6.2015) – titulka - Osobnosť Petržalky, strana 24 celostranová inzercia s programom
Číslo 13 (26.6.2015) – titulka – Dni Petržalky oslávili osemnástiny - komplexná reportáž
z Galaprogramu,
strana 2 – Petržalská kvapka krvi, dvojstrana 12-13 reportáž z galaprogramu, na titulnej strane
s pokračovaním na prostrednej dvojstrane.
Ďalšie médiá
Elektronické médiá

www.sacr.sk, www.bratislava.sk,
www.kamdomesta.sk, www.humanisti.sk
www.folklorfest.sk, www.podujatie.sk
www.cokdeje.sk,www.bratislavske noviny.sk
www.teraz.sk, www.dnes24.sk,

Printové médiá
Bratislavský kuriér
Bratislavské noviny
Naše Novinky
Nový čas

PROPAGÁCIA PODUJATIA NA WEBOVEJ STRÁNKE V SAMOSTATNEJ RUBRIKE
DNI PETRŽALKY 2015
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Dni Petržalky 2015 – sprievodné podujatia
Súťažná prehliadka amatérskych skupín
POP HIT
Agility – Psí parkúr
PENALTA 2015
Nestarnúce melódie
Atletický školský míting
Tenisový turnaj
Výstava fotografií Silvie Ďurechovej
Petržalka v rokoch 1919 – 1946
Hokejbalový turnaj prípraviek
Večer autentického folklóru
Concrete Jungle Jam VI
Uličný hokejbalový turnaj Panterov
Na palube jednorožca – Deň detí
Deň detí v psom parku
Súťaže pre deti pri príležitosti MDD
Prezentácia ZuŠ Balkánska ul.
Junior osobnosť Petržalky
Výstava malieb – Jana Bystričanová
Petržalský uličný basket
Petržalský uličný futbalový turnaj
Olympijský festival nádejí Petržalka 2015
Pétanque
Osobnosť Petržalky 2015
Petržalská kvapka krvi
Život našimi očami
Preteky flyball
Deň otvorených dverí kotolne
Galaprogram
Súťažná prehliadka amatérskych skupín - určené pre verejnosť
Termín: 25. apríla 2015 od 9.00 h
Miesto konania: Dom Kultúry Lúky

9

POP HIT – 20. ročník obvodnej súťaže populárnej piesne
Termín: 5. mája 2015
Miesto konania: Dom kultúry Zrkadlový háj

Agility – Psí parkúr - určené pre verejnosť
Termín: 16. mája 2015 od 9.00 h
Miesto konania: námestie Jána Pavla II.
http://agilityparkur-ecco-sk.webnode.sk

PENALTA 2015 - určené pre žiakov ZŠ
Termín: 18. mája 2015 – 5. júna 2015 od 8.00 h
Miesto konania: ZŠ Budatínska 61

Nestarnúce melódie – tanečné popoludnie - určené pre verejnosť – seniori
Termín: 19. mája 2015 o 15.00 h
Miesto konania: DK Zrkadlový háj

Atletický školský míting - určené pre žiakov petržalských škôl
Termín: 20. mája 2015 od 9.00 h
Miesto konania: areál ZŠ Tupolevova
Školský atletický míting – propozície
Výsledky školského atletického mítingu
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Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky - určené pre verejnosť
Termín: 23. mája 2015 od 8.00 h zmena termínu 31. mája 2015 od 8.00 h
Miesto konania: tenisová hala Vlastenecké nám. 1

Permanent Black – Dance of live – Permanentná čierna – Tanec života – autorská výstava
fotografií Silvie Ďurechovej – vernisáž - určené pre verejnosť
Termín: 26. mája 2015 o 18.00 h
Miesto konania: CCCentrum Jiráskova 3
Petržalka v rokoch 1919 – 1946 – 2. z cyklu výstav „Taká bola Petržalka“
Termín: 28. mája 2015 – z technických príčin preložená na neurčito
Hokejbalový turnaj prípraviek - určené pre žiakov ZŠ roč. narod. 2006-2008 a 2002–2004
Termín: 28. mája 2015 od 8.00 h
Miesto konania: Gessayova ul. hokejbalové ihrisko
Večer autentického folklóru – predstavuje sa Detva - určené pre verejnosť
Termín: 29. mája 2015 o 19.00 h
Miesto konania: DK Zrkadlový háj
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Súťaž Concrete Jungle Jam VI, súťaž jazdcov na bicykloch - určené pre deti a mládež
Termín: 30. mája 2015 od 10.00 h
Miesto konania: Skatepark Markova ul.

Uličný hokejbalový turnaj Panterov - určené pre žiakov ZŠ roč. narod. 1999-2001
Termín: 30. mája 2015 od 9.00 h
Miesto konania: hokejbalové ihrisko na Medveďovej ul.

Na palube jednorožca – Deň detí - určené pre deti a mládež
Termín: 31. mája 2015 od 9.00 h
Miesto konania: Sad J. Kráľa
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Deň detí v psom parku - určené pre deti a mládež
Termín: 31. mája 2015 od 10.00 h
Miesto konania: psí park na Wolkrovej ul.

13

Junior osobnosť Petržalky - určené pre verejnosť
Termín: 4. júna 2015 od 10.00 h do 12.00 h
Miesto konania: DK Zrkadlový háj

Petržalský uličný basket – basketbalový a minibasketbalový turnaj - určené pre žiakov ZŠ a obyvateľov
Petržalky
Termín: 6. júna 2015 od 9.00 h
Miesto konania: ZŠ Holíčska 50 www.bscbratislava.sk.

Petržalský uličný futbalový turnaj - určené pre obyvateľov Petržalky
Termín: 6. júna 2015 od 9.00 h
www.malyfutbal.sk.
Miesto konania: ihrisko na Farského ul.
Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 - určené pre žiakov ZŠ
Termín: 8. – 12. júna 2015 od 9.00 h
Miesto konania: ZŠ Budatínska 61, ZŠ Holíčska 50, ZŠ Turnianska 10, Kutlíkova 17, DK ZH

Pétanque - určené pre obyvateľov Petržalky
Termín: 9. júna 2015 o 9.00 h
Miesto konania: ihrisko Rančík na Starohájskej ul. 35
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Osobnosť Petržalky 2015 – slávnostné odovzdávanie ocenení - určené pre verejnosť
Termín: 9. júna 2015 o 10.00 h
Miesto konania: CCCentrum Jiráskova 3

Petržalská kvapka krvi - určené pre verejnosť
Termín: 10. júna 2015 o 8.00 – 11.00 h
Miesto konania: Osuského 1-3

Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia – vyhlásenie výsledkov 19.ročníka súťaže školských
časopisov
Termín: 11. júna 2015 o 10.00 h
Miesto konania: spoločenská miestnosť pobočky MKP Prokofievova 5

Deň otvorených dverí kotolne - určené pre obyvateľov Petržalky Termín: 13. júna 2015 od 10.00 h
Miesto konania: križovatka Furdekovej a Starohájskej ulice pri Dostihovej dráhe
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Galaprogram
Termín: 13. júna 2015 od 10.00 h do 23.15 h
Miesto konania: Závodisko š.p. Starohájska cesta
Určené pre verejnosť
10.00 – 18.00 h Jarmok remesiel a prezentácia remeselnej tvorby ÚĽUV

10.00 – 16.00 h Petržalská varecha – Súťaž vo varení gulášu

(Prihláška)

13.00 – 18.00 h Petržalská burza kníh

14.00 – 16.00 h Petržalský oriešok – súťaž o najkrajšieho petržalského psieho kríženca

Detská scéna – malé pódium:
Moderátor: Majster N
10.00 – 18.00 h detská tvorivá činnosť
11.30 – 14.00 h programy s deťmi pre deti

16

Detská scéna – stan
11.00 a 13.00 h divadelné predstavenia pre deti

Seniorská scéna – malé pódium:
14.00 – 16.00 h vystúpenia umelcov: Jakubec, Čurko, Grúň, Božanka

Hlavné pódium:
Čas: 16.30 – 23.15 h
Moderátor: Junior (Milan Zimnýkoval) z moderátorskej dvojice Funrádia, TV relácie „Nikto nieje dokonalý“
16.45 STREET WORK-OUT LOCOMOTIVA
Ukážky streetworkout ako účinnej formy budovania fyzických schopností a duševnej rovnováhy.

17.00 VÍŤAZ SÚŤAŽE AMATÉRSKYCH KAPIEL
Skupina NIEČO NAVYŠE
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18.00 Terchovská muzika

18.55 BijouTerriér

20.10 Dan Nekonečný a ŠUM SVISTU
Český spevák a tanečník. Svoje vystúpenia má vždy plné farieb, ohňostrojov a tropických prvkov.

21.45 Petr Kolař
Člen kapely Precedens a frontman metalovej skupiny Arakain. Účinkoval v najúspešnejších českých a
zahraničných muzikáloch ktorými sú Dracula, Johanka z Arku, Vlasy, Hamlet, Krysař, Galileo, Excalibur,
Traja mušketieri, Láska je láska, Kat Mydlář.

23.00 Ohňostroj s hudbou – záver programu
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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. 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. V tomto roku sa podarilo zatraktívniť
propagačné materiály novým vizuálom.
Rozpočet podujatia
Rozpočet na sprievodné podujatia
Finančné prostriedky na jednotlivé kultúrno-spoločenské, charitatívne a športové podujatia
organizované od 25.4. do 12.6. boli zahrnuté v rozpočtoch OŠKaŠ, OSV, resp. v rozpočtoch
hlavných organizátorov (športové podujatia) a v ich zmysle boli aj čerpané.
Rozpočet na Galaprogram
Galaprogram DNI PETRŽALKY 2014 čerpanie rozpočtu
SLUŽBA
Agentúra NM212 s.r.o.
Honoráre, technické zabezpečenie, osvetlenie, zvuk,
zázemie, stany, TOI TOI, SBS, ohňostroj, upratovanie a i.

CENA
53 500

SPONZORI DNI PETRŽALKY 2014
FIRMA

FINANČNÉ
PLNENIE

IMPA, a.s., Bc. Jozef
Suroviak, riaditeľ,
Nadácia Dalkia
Slovensko, Miroslav Kot,
správca nadácie

500,-

VECNÉ
PLNENIE

PLNENIE KZP

STAV

Doprava,
preprava

plagáty, billboardy, inzercia, TV
spot, banner na pódium, promo
stánok

UHRADENÉ

plagáty, billboardy, inzercia, TV
spot, banner na pódium

UHRADENÉ

3 000,-

Podklady: OŠKaŠ, OSV, KS - tlačový referát, KZP, MKP
Spracovali: D. Emeljanovová, Mgr. V. Redechová
V Bratislave 17.08.2015
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