Oddelenie kultúry

Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petrţalky 2016

Podujatia v rámci 19. ročníka multiţánrového projektu Dni Petrţalky 2016 prebiehali
v termíne od 30.4. do 18. 6. 2016. V tomto období sa uskutočnili športové, kultúrne,
spoločenské a charitatívne akcie. Vyvrcholením projektu bolo celodenné multiţánrové
podujatie so záverečným Galaprogramom 18. júna 2016 v areáli Závodiska, š. p. Prípravu
a realizáciu celého projektu zabezpečovala pracovná skupina D. Emeljanovová, Bc.
Greksa, PaedDr. Schnürmacher, A. Podmajerská, JUDr. Chlebec, Mgr. Broszová, Ing.
Litomerický, Mgr. Nečesaná, PhDr. Bergerová, p. Hodoň (agentúra NL212). Zasadnutí
pracovného tímu sa zúčastňoval prednosta MÚ Ing. Štefánik a predsedníčka Komisie
kultúry p. Ovečková (p. Buberník, člen KK). Činnosť pracovného tímu koordinovalo OK.
Na výber agentúry, ktorá technicky a organizačne zabezpečovala prípravu Galaprogramu
bolo vyhlásené verejné obstarávanie
Podujatia zabezpečovali príslušné realizačné tímy (OK, OŠaŠ, KZP, OSV, MKP)
v spolupráci s ďalšími oddeleniami MÚ a organizáciami.
Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských, charitatívnych a športových podujatí
V rámci 19. ročníka Dní Petrţalky 2016 bolo naplánovaných 31 kultúrnych, spoločenských,
charitatívnych a športových podujatí, ktoré sa realizovali od 30.4. do 18.6.2016.
29 podujatí bolo v stanovených termínoch zrealizovaných
Kultúrne zariadenia Petrţalky:
Súťaţná prehliadka amatérskych skupín - 30. 4. 2016 – súťaţ, ktorej cieľom je hľadať
mladé talenty a tým najlepším dať šancu prezentovať sa v rámci Galaprogramu.
Zúčastnilo sa 5 skupín:
INŠTINKT (rock-folk)
OUT OF OFFICE (rock)
PROJEKT 203 (elektro-pop)
THE SNOW (pop-blues-art rock)
BRAŇO BELÁK BAND (pop-rock)
Všetky kapely ponúkli autorské texty. Kapela INŠTINKT sa predstavila krásnymi
slovenskými textami, príjemným zrozumiteľným hlasom i výbornými vokálmi, kapela OUT
OF OFFICE „to rozbehla v nadupanom“ rokovom štýle plnom dynamiky i rôznych
hudobných vplyvov rokových kapiel, kapela PROJEKT 203 zaujala spájaním elektro-popu
so slovenskými textami, kapela SNOW mala vo svojom repertoári slovenské texty na
aktuálne spoločenské témy, kapela BRAŇO BELÁK BAND potešila výbornou dynamikou,
aranţmánmi a skvelými vokálmi i spevom a originálnymi piesňami.
Porota v zloţení Peter Bulík (Chick&Tin, The Beaulique project, Marián Greksa Band,
Martina Javor Band..), Jozef Charfaoui (hudobný dramaturg DK Lúky), Matúš Kaţa
(dramaturg DK Lúky).
Pri výbere rozhodla najmä originalita a zrelosť skupiny BRAŇO BELÁK BAND.
Záver: Pokračovať v súťaţnej prehliadke hudobných skupín a tak ich motivovať k vlastnej
tvorbe.
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POP HIT – súťaţ populárnej piesne – cieľom 20. ročníka bolo podchytiť voľnočasové
aktivity detí, mládeţe a dospelých, ktorí sa venujú spevu a interpretácii známych hitov.
Úlohou poroty bolo usmerniť ich hudobné nadanie v ďalšom napredovaní a umoţniť im
zúčastniť sa galaprogramu spolu s ďalšími profesionálnymi interpretmi. Súťaţe sa
zúčastnilo 41 mladých spevákov, z ktorých porota vybrala do finále 20 účinkujúcich.
Súťaţilo sa v štyroch vekových kategóriách:
I.
6 – 9 rokov
II.. 10 – 12 rokov
III. 13 – 15 rokov
IV. SŠ a dospelí
porota:
Víťazi:

Denis Lacho, Iveta Nečesaná, Vladimír Brcho Kaňak
I.kategória: 1.miesto:
Adela Hlasná
2. a 3. miesto neudelené
II.kategória: 1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:

Laura Filková
Gigi Green
Veronika Oláhová

III.kategória: 1.miesto:
Patrik Koska
2.miesto:
Kristína Bertoková
3.miesto neudelené
IV.kategória: 1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:

Kristína Debnárová
Viktória Lešková
Michaela Velčíková

V tomto ročníku o súťaţ prejavila záujem najmä druhá a štvrtá kategória. Celkové
vyjadrenie poroty bolo kladné, avšak v štvrtej kategórii odznelo veľa muzikálových
skladieb, čo by bolo dobré do budúcnosti obmedziť. Víťazi boli odmenení diplomami a
vecnými cenami, ktoré poskytli KZP a sponzorskými cenami, ktoré poskytol: MARS
GROUP
Najväčšou odmenou pre nich však bola moţnosť vystúpiť pred divákmi na malou pódiu
v rámci malej scény Galaprogramu.
Záver:: Pokračovať v súťaţnej prehliadke, a tak motivovať k zmysluplnému vyuţitiu
voľného času.
Nestarnúce melódie – 10. 5.2016 - tanečného popoludnia pre seniorov s cieľom
spríjemniť staršej generácii voľné chvíle sa zúčastnilo viac ako 100 seniorov. KZP realizuje
podujatia pravidelne 1x mesačne (okrem letných mesiacov).
Večer autentického folklóru bol venovaný obci Hrochoť. Tento typ podujatí prebieha
cyklicky počas roka uţ viac, ako 20 rokov a je medzi verejnosťou veľmi obľúbený
a navštevovaný
Dolnozemské húsky- výstava srbských insitých maliarov Juraja Lavroša a Vladimíra
Galasa
Hájenka a jej kamaráti vystúpenie detských folklórnych súborov Hájenka a Světlovánek
(ČR)
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Miestna kniţnica Petrţalka
„Ţivot našimi očami – novinári tretieho tisícročia“ – 21. ročník
Tento rok sa súťaţe zúčastnilo deväť školských časopisov, z toho osem vydávaných na
základných školách a jeden stredoškolský .
Odborná porota v zloţení - grafik Peter Gála, ktorý stojí na čele zdruţenia ASIL
( Asociácia ilustrátorov Slovenska ), novinárka Silvia Vnenková z redakcie Petrţalských
novín a redaktorka a moderátorka Eva Sládková z Televízie Bratislava vyzdvihla kladné
stránky kaţdého časopisu zvlášť ale mala aj niekoľko výhrad k obsahovej a vizuálnej
stránke časopisov, štylistike, formátu a pod. Ponúkla aj rady a konštruktívne riešenia, ako
sa dajú časopisy vylepšiť, čo zmeniť, ktorú ich stránku , osobitosť a individualitu určite
zachovať aj do ďalších ročníkov. Novinkou tohto ročníka bolo udelenie mimoriadnej ceny
za grafický dizajn časopisu s moţnosťou návštevy a grafického kurzu u grafika a kniţného
ilustrátora Petra Gálu.
Čestné uznanie získali časopis Iris - ZŠ Černyševského 8, Dudoviny - ZŠ Dudova 2 ,
Dudováčik- ZŠ Dudova 2 a MOKY 3- Spojená škola pre ţiakov s telesným postihnutím,
Mohrohájska 3.
Kategória stredné školy nebola tento rok kvôli účasti iba jedného časopisu hodnotená.
Kategória základné školy:
1. miesto: Stopa - ZŠ Nobelovo nám. 6
2. miesto: Tilgneráčik - ZŠ Tilgnerova 14
3. miesto: Povedajko - ZŠ internátna pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,
Vlastenecké nám. 1
Porota vyhodnotila aj Skokana roka 2015. Najväčší posun za posledný rok po obsahovej a
grafickej stránke urobil časopis Listuška a Listuško zo Základnej školy na Pankúchovej
ulici.
Cenu za grafický dizajn časopisu spojenú s návštevou a kurzom v dizajn ateliéry Petra
Gálu získal časopis Oko školy zo Základnej školy na Holíčskej ul. č. 50.
Sponzori súťaţe: Mestská časť Petrţalka, Mediaprint - Kappe Pressegrosso a.s.,
vydavateľstvo Perfekt, kníhkupectvo Martinus a ASIL – Asociácia slovenských ilustrátorov
Záver: Doterajšie skúsenosti z organizovania tejto akcie vedú k návrhom, ktoré môţu toto
podujatie posunúť kvalitatívne na úroveň reprezentatívneho podujatia mestskej časti
ojedinelého nielen v hlavnom meste ale aj v samosprávnom kraji. Podujatie významným
spôsobom obohacuje projekt Dní Petrţalky z pohľadu práce s deťmi a mládeţou v oblasti
odbornej spolupráce Miestnej kniţnice Petrţalka so základnými a strednými školami.
Štatút súťaţe môţe dostať novú grafickú podobu, ktorá bude vizuálne profesionálna
a nápaditá, slúţiaca zároveň aj k propagácii súťaţe a mestskej časti Bratislava-Petrţalka
Odporúčame súťaţ realizovať aj v nasledujúcich rokoch pod záštitou starostu mestskej
časti Petrţalka.
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Oddelenie sociálnych vecí:
Petrţalská kvapka krvi – charittívne podujatie sa uskutočnilo 9.6. 2016 v priestoroch DC
na Osuského ulici s účasťou 40 dobrovoľných darcov krvi, ktorí spolu odovzdali 15 litrov
krvi. Medzi darcami bol aj starosta a zamestnanci mestskej časti a mestskí policajti. Aj
v budúcnosti budú odbery organizované v priestoroch DC na Osuského, ktoré sa uţ
osvedčili.
1. Športové hry petrţalských seniorov pod záštitou starostu.
Na tomto športovom zápolení si svoje moţnosti a sily overilo 47 športovcov,/ ţien
a muţov/, ktorí športovali v siedmych disciplínach a to: v streľbe zo vzduchovej pušky,
stolnom tenise, v hre petang , v atletických disciplínach : hod granátom na cieľ, vrh guľou,
hod kriketovou loptičkou do diaľky a v špeciálnej športovej disciplíne pre ţeny, hod
valčekom do diaľky. Kaţdý zapísaný športovec na štartovacej listine súťaţil minimálne
v troch športových disciplínach. 33 športovcov dostalo medaile. 1. Športové hry
petrţalských seniorov 2016, pokračovali aj druhý deň, t. j. 4.6. 2016 v športovom
zápolení na Rančíku, kde 28 ţien a 13 muţov si zasúťaţili v hre petang .
Podujatie bolo vydarené. Poďakovanie patrí p. starostovi Vladimírovi Bajanovi za finančnú
podporu, zástupcovi starostu p. Michalovi Radosovi za medaile, ktoré dal pre vyhotoviť
pre víťazov, ďakujeme riaditeľke ZŠ Dudova 2., p. Hane Závodnej, za zapoţičanie
priestorov, p. Matejkovej, učiteľke telesnej výchovy a jej ţiakom a ţiačkam, ktoré pomohli
k zdarnému priebehu športových hier ako rozhodcovia a hostesky, OZ Mladá
Bratislava za zvoz a odvoz pingpongových stolov, p. riaditeľovi DK Lúky, za ich
zapoţičanie, pracovníkom odd. školstva a športu za zapoţičanie vzduchových pušiek a aj
všetkým športovcom, ktorí sa zúčastnili tohto športového podujatia a urobili z neho
atraktívny spoločenský a športový záţitok.
Výsledky športového dňa :
ŢENY:
1.
2.
3.

Eva Izsová
Irena Gečevská
Jana Szobiová

MUŢI :
1. Milan Vengrin
2. Juraj Buzna
3. František Hajko
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Záver: Pokračovať v športových podujatiach pre seniorov aj v nasledujúcich rokoch.

Oddelenie školstva a športu
organizovalo alebo spolupracovalo pri organizovaní športových a kultúrno spoločenských
podujatí.
Športové podujatia: Športové podujatia 19. ročníka multiţánrového projektu Dni
Petrţalky 2016 sa uskutočnili v termíne od 10. mája 2016 do 11. júna 2016. Z 19
plánovaných športových podujatí sa uskutočnilo 17 z toho 12 športových akcií
zabezpečovalo oddelenie školstva a športu (ďalej len „OŠaŠ“)
v spolupráci so
spoluorganizátormi (TPŠ – Tenisová škola Petrţalka, ŠAK Run for Fun, MŠKI Petrţalka,
ZR Budatínska 61, Vivus, o.z., ORCA, Budúcnosť nádejí, o.z., ŠŠK BSC Bratislava, o.z. a
Kultúrne zariadenia Petrţalky (ďalej len „KZP“). Súťaţ v pétanque pre seniorov
organizačne zabezpečovalo oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Jednotou dôchodcov
Slovenska a 4 podujatia realizovali organizácie Triatlonový klub TRIAX, PRO SET, s.r.o.,
PŠ Doggie výcviková škola., Jazdci BS, o.z. v spolupráci s mestskou časťou.
Športové podujatia sa realizovali predovšetkým v školských športových zariadeniach
(telocvične, školský bazén) a areáloch ZŠ Tupolevova, ZŠ Budatínska, ZŠ Turnianska,
ZŠ Nobelovo nám.. Výstava výtvarnej súťaţe Olympijského festivalu nádejí Petrţalka
2016 bola realizovaná v Cik Cak centre. Okrem toho sa športové podujatia realizovali na
brehoch Veľkého Draţdiaka, na športoviskách mestskej časti (Medveďova a Markova ul.),
na tenisových dvorcoch PROSET na Vlasteneckom nám., na ihrisku reštaurácie Rančík na
Starohájskej 35 a v Psom parku na Wolkrovej ul.
Cieľovými skupinami, pre ktoré boli jednotlivé podujatia určené, boli najmä ţiaci ZŠ (10),
obyvatelia mestskej časti (4), seniori Petrţalky (1), účastníci majstrovstiev Slovenska
v Akvatlone (1) a účastníci medzinárodnej súťaţe v cykloakrobacii na umelých prekáţkach
(1). Na jednotlivých športových podujatiach sa zúčastnilo spolu 1418 aktívnych
športovcov.

6

P.č.

Názov podujatia

dátum

miesto

organizátor

1.

Atletický školský
10. 5.
míting

ZŠ Tupolevova

OŠaŠ, ŠAK Run for Fun, 144
ZŠ Tupolevova,
športovcov

2.

PENALTA 2016

16.5. –
ZŠ Budatínska
3.6.

OŠaŠ, ZŠ Budatínska 61,
MŠKI

3.

MiniPenalta 2016

16.5. –
ZŠ Budatínska
3.6.

OŠaŠ, ZŠ Budatínska 61, 31 druţstiev
MŠKI
412 hráčov

4.

LadyPenalta
2016

16.5. –
ZŠ Budatínska
3.6.

OŠaŠ, ZŠ Budatínska 61,
MŠKI

5.

Petrţalský
Akvatlon

21.5.

Veľký Draţdiak

účasť počet

Triatlonový klub TRIAX, 56
OŠaŠ
športovcov

6.

Tenisový turnaj
22. 5.
vo štvorhre

Tenis.
areál
PRO
SET,
PRO SET, OŠKaŠ
Vlastenecké
nám.

8.

Deň detí v Psom
28. 5.
Parku

Psí
Park, PŠ Doggie,
Wolkrova ul
škola

7.

Hokejbalový
turnaj Panterov

Hokejbalové
ihrisko
na OŠaŠ
Medveďovej ul.

9.

Petrţalský tenis
pre
všetkých 3. 6.
(ţiakov ZŠ)

ZŠ Nobelovo OŠaŠ, TŠP – Tenisová
34 hráčov
nám.
škola Petrţalka

10.

OFNP
atletika

2016

6.6.

ZŠ Tupolevova

OŠaŠ, ŠAK Run for Fun

11.

OFNP
vybíjaná

2016

7.6.

ZŠ Turnianska

OŠaŠ, Vivus o.z.,

12.

OFNP
plávanie

2016

8.6.

ZŠ Budatínska

OŠaŠ, ZŠ Budatínska

13.

OFNP
cyklokros

2016

9.6.

Nám. J. Pavla

OŠaŠ,
nádejí

14.

OFNP
2016
10.6.
výtvarná súťaţ

CC
centrum
OŠaŠ, CCC centrum,
Jiráskova

15.

Pétanque

Rančík,
Starohájska 35

OSV, Jednota dôchodcov
36 hráčov
Slovenska

16.

Súťaţ Concrete
11. 6.
Jungle Jam VI,

Skatepark
Markova ul.

Jazdci BS o.z., KASPIAN, 78
OŠaŠ
súťaţiacich

17.

Petrţalský uličný 11. 6.

ZŠ Holíčska

OŠaŠ, BSC Bratislava,

31 5.

9. 6.

7

16 hráčov

výcviková 49
účastníkov
7 druţstiev
75 hráčov

o.z.

372
súťaţiacich

Budúcnosť

146 hráčov

basket
Spolu

17 podujatí

1 418 aktívnych účastníkov

Pre porovnanie v roku 2015 bolo zorganizovaných 11 športových podujatí s účasťou cca
1300 aktívnych športovcov.
Kultúrne zariadenia Petrţalky, prostredníctvom DK Zrkadlový háj a DK Lúky zabezpečili
ozvučenie všetkých 17 podujatí a tieţ sa aktívne spolupracovali pri príprave a realizácii
výstavy výtvarnej súťaţe, ktorá sa organizovala v rámci Olympijského festivalu nádejí
Petrţalka 2016. Osobitnú pomoc a spoluprácu poskytlo o.z. Zober loptu, nie drogy, ktoré
zabezpečilo tričká pre všetkých pre ţiakov ZŠ - účastníkov športových podujatí
s aktuálnou potlačou a zabezpečilo aj občerstvenie na jednotlivých podujatiach.
Z technických dôvodov sa dve plánované podujatia, zo symbolických 19 športových
podujatí, Bowlingový turnaj mestskej časti a Beţecké dni Petrţalka 2016 neuskutočnili.
Záver:: Pri príprave športových podujatí v rámci jubilejného 20. ročníka multiţánrového
projektu Dni Petrţalky je potrebné vychádzať z pozitívnych skúseností z realizácie
predchádzajúcich ročníkov a plánovať aj nové, netradičné športové podujatia, ktoré
pritiahnu ešte viac obyvateľov Petrţalky k aktívnemu športovaniu s osobitným dôrazom na
mladé rodiny s deťmi a na seniorov.
Atletický školský míting
Tohtoročné Dni Petrţalky odštartoval 2. ročník Atletického mítingu, súťaţe určenej pre ţiakov
našich základných škôl a Rusoviec, ktorý sa uskutočnil 10. mája 2016 v areáli ZŠ Tupolevova.
Preteky organizačne zastrešil atletický klub Run for Fun, ktorý sídli na škole a podporuje nielen
nádejných atlétov, ale aj ostatné deti k športovým aktivitám. Ţiaci si zasúťaţili nielen v behoch a
štafete na tartanovej dráhe, ale aj v skokoch do diaľky.
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Petrţalský tenis pre všetkých
Tenisová škola Petrţalka a ZŠ Nobelovo námestie spoločne usporiadali tenisový turnaj pre
ţiakov petrţalských základných škôl. Na turnaji sa zúčastnilo 34 ţiakov zo štyroch škôl.
Poradie škôl:
1. ZŠ Prokofievova
2. ZŠ Nobelovo námestie
3. ZŠ Budatínska
4. ZŠ Dudova
Poradie ţiakov I. a II. ročník:
1. Chren Lukáš
2. Sirotová Petra
3.-4. Fridrichová Amélia
3.-4. Jenčák Dávid
Poradie ţiakov III. a IV. ročník:
1. Šramková Tamara
2. Chren Patrik
3.-4. Mračna Marcus
3.-4. Deen Mojmír
5. Svetík Michal

Olympijský festival nádejí
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Deň detí v Psom parku
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Junior osobnosť Petrţalky 2016 - jedenásty ročník úspešného podujatia sa uskutočnil
16.6.2016 v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj pod záštitou starostu mestskej časti
Bratislava-Petrţalka.
Podujatie je dôleţitou udalosťou v ţivote základných škôl a významne pomáha zvyšovať
motiváciu ţiakov k dosahovaniu lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov, spoznávať
hodnoty ľudského ţivota a silu priateľstva, podnecuje ţiakov k humánnemu správaniu,
vytváraniu pozitívnych príkladov medzi svojimi rovesníkmi a ukazuje ţiacke vzory, ktoré je
hodné nasledovať.
Celkom bolo ocenených 9 úspešných ţiakov ZŠ, ktorí reprezentovali našu mestskú časť
a svoju školu na medzinárodných celoslovenských a krajských postupových súťaţiach
a predmetových olympiádach a za ďalšie významné aktivity v prospech svojej školy. Dvaja
ţiaci boli ocenení za vykonanie mimoriadneho detského činu, za humánne a šľachetné
správanie a pomoc onkologicky chorej vrstovníčke. Podujatie sa stretlo s pozitívnym
ohlasom medzi všetkými účastníkmi podujatia.
Ocenenie Junior osobnosť Petrţalky 2016 získali nasledovní ţiaci ZŠ:

Základná škola

Meno a priezvisko

Budatínska 61
Černyševského 8
Dudova 2
Holíčska 50
Lachova 1
Nobelovo nám.
Pankúchova 4
Tupolevova 20
Turnianska 10
Turnianska 10
Pankúchova 4

Marina Kolar
Roman Michelko
Norbert Ágh
Simona Jančeková
Patrik Majerčin
Patrik Török
Zuzana Zsilleová
Martin Nicolas Gumbír
Natália Kalčíková
Patrik Jankovič
Nicola Gabriela Marienčíková

Záver: podujatie Junior osobnosť Petrţalky si našlo svoje stabilné miesto medzi
významnými udalosťami v ţivote základných škôl aj v činnosti našej mestskej časti. Opäť
potvrdilo opodstatnenosť realizácie tejto mimoriadne úspešnej udalosti, na ktorej starosta
mestskej časti oceňuje najúspešnejších ţiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Petrţalka v 2 kategóriách - za dosiahnutie mimoriadnych výchovnovzdelávacích výsledkov a za vykonanie mimoriadneho detského skutku. Na základe
pozitívnych ohlasov zo strany pedagógov základných škôl a zákonných zástupcov ţiakov
odporúčame pokračovať v realizácii podujatia Junior osobnosť Petrţalky aj
v nasledujúcom ročníku 2017.
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Oddelenie kultúry
okrem priamej účasti na realizácii Galaprogramu zorganizovalo:
Osobnosť Petrţalky
Osobitné spoločenské ocenenie, ktoré je odrazom výnimočnej práce, celoţivotného prínosu, či
výrazného ľudského činu udelil petrţalský starosta Vladimír Bajan šiestim výnimočným
osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie.
Zaevidovali sme 16 návrhov od občanov a organizácií na udelenie ocenenia. Návrhy
prerokovala na svojom zasadnutí Komisia kultúry a mládeţe. Následne boli predloţené aj
s odporúčaním komisie na rozhodnutie starostovi mestskej časti. Toto významné spoločenské
ocenenie udeľuje petrţalská samospráva v rámci Dní Petrţalky od roku 1998. Odvtedy si ho
prevzalo uţ 109 osobností.
Ocenení podľa slov starostu prispeli k lepšej, krajšej, vzdelanejšej, ale aj bezpečnejšej
Petrţalke. „Ako starosta často počúvam, ako kedysi zatracovaná Petržalka so zanedbanou
infraštruktúrou, sa stáva, ak už nie je, najkrajšou bratislavskou mestskou časťou. Miestom kde
sa dá žiť. Kvalitne žiť. A taká Petržalka dnes je. No mestskú časť netvoria iba budovy, parky,
cesty, ihriská. Tvoria ju predovšetkým ľudia, ktorí sa dožadujú lepšej kvality života. Presne takí
ľudia sú tu dnes pred nami a je mi cťou ich za prácu oceniť,” povedal smerom k oceneným
Bajan. Laureáti si ako poslanie vybrali pomáhať, vzdelávať a chrániť. “Som šťastný a poviem to
rovno hrdý, že pri tom môžem zo svojej pozície byť,” dodal.
Ocenenie Osobnosť Petrţalky 2016 (kovové pamätné plakety) získali:
Mgr. Zuzana Milátová
Spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládeţ na
Slovensku. Priama práca s deťmi a mládeţou v uliciach Petrţalky neformálnym a preventívnym
spôsobom sa stala jej vášňou. Občianske zdruţenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007 a
jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne.
Stojí za rekonštrukciou skateparku na Markovej ulici, piatich ročníkov medzinárodnej súťaţe
jazdcov na bicykloch vo voľnom štýle Concrete Jungle Jam a aj aktuálnou rekonštrukciou
objektu na Furdekovej ulici, ktorý zdruţenie KASPIAN rekonštruuje, aby sa posilnilo prácu s
deťmi a mládeţou v Petrţalke.
JUDr. Dušan Srogončík
V roku 1986 sa stal predsedom súdu Bratislava V. Ako predseda sa intenzívne podieľal na jeho
vybudovaní, a to nielen materiálnom ale aj personálnom. Ako sudca i ako prednášajúci
odovzdáva svoje poznatky mladej odbornej generácii.
Fridrich Malíšek
Svojou hrou na husle ozvláštňuje od roku 1972 všetky občianske obrady, ktoré zabezpečuje
Miestny úrad Bratislava-Petrţalka pre obyvateľov – sobáše, zápis detí, jubilejné sobáše,
odovzdávanie občianskych preukazov či výučných listov. I keď je uţ od roku 2000 na
zaslúţenom dôchodku, ako huslista je stále činný v obradnej sieni v Petrţalke. Túto prácu
vykonáva takmer kaţdú sobotu uţ 44 rokov. Tento rok oslávi svoje jubileum – 80 rokov.
Mgr. Mária Nemešová
Mária Nemešová venuje svoje úsilie obecne prospešnému účelu, zlepšovaniu kvality ţivota
občanov a ich participácii na verejnom dianí. Je aktívna v oblasti osvety nájomníkov DOU,
bezplatne doučuje mládeţ DOU, spolupracuje s oddelením ţivotného prostredia na mestskej
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časti, komunikuje s redakciou Petrţalských novín, participuje spolu s mestskou a štátnou
políciou na dodrţiavaní verejného poriadku.
Ing. Peter Tvrdoň
Ing. Peter Tvrdoň je riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti. Pôsobil vo
vydavateľstvách Tatran, Mladé letá a Obzor, kde zastával rôzne funkcie. Je jedným zo
zakladateľov vydavateľstva IKAR. Od roku 2007 pôsobí vo funkcii riaditeľa Bibiany. Podporuje
aktívnu a bohatú spoluprácu s Miestnou kniţnicou Petrţalka, čím sa osobne podieľa na
dotváraní kultúrneho ţivota detí, mládeţe a dospelých v našej mestskej časti. Bibiana
kaţdoročne prezentuj v petrţalskej kniţnici výstavy z tvorby slovenských a svetových
ilustrátorov.
Ing. Milan Lezo
Uţ 25 rokov spája svoj osobný aj profesionálny ţivot s Petrţalkou. Od roku 2002 je riaditeľom
Strediska sluţieb školám a školským zariadeniam Petrţalka. Vďaka jeho prístupu a nasadeniu,
akým motivuje svojich spolupracovníkov, sa mestskej časti darí rozširovať kapacity materských
škôl. Pod jeho vedením je stredisko základným pilierom pre materské školy a školské
zariadenia v Petrţalke.

V kultúrnom programe vystúpila Júlia Pechová (spev) a Mgr.art. Peter Šandor (klavír),
obaja študenti profesorky Dariny Adručič Tóthovej zo ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska. Po
odovzdaní ocenení sa všetci stretli pri malom občerstvení.
Záver: ocenenie Osobnosť Petrţalky sa stalo tradičnou a očakávanou udalosťou.
V budúcich ročníkoch odporúčame vrátiť sa k udeľovaniu ocenení v 3. kategóriách: šport a
kultúra, sociálne a verejnoprospešné činnosti a
mimoriadny prínos pre Petrţalku
a neoceňovať viac ako 1 osobu v kaţdej kategórii.
Na palube jednoroţca - v spolupráci s OZ Moonlight CAMP, OZ Budatko a KZP sme sa
podieľali na organizácii podujatia pri príleţitosti MDD.
Rodičia s deťmi mohli príjemne a uţitočne stráviť Medzinárodný deň detí v Sade Janka Kráľa.
Na palube jednoroţca je tradične pestré podujatie plné akcie a záţitkov, rôznych súťaţí,
sprievodných podujatí a vystúpení. Pripravených bolo 20 stanovíšť s atraktívnymi súťaţami,
ktoré doplnili sprievodné atrakcie - workshopy, skákacie hrady, čitateľský kútik, meranie zraku,
kreslenie na chodník a veľa iných prekvapení. Na návštevníkov čakala simulovaná záchranná
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akcia, pokus o slovenský rekord v najväčšom počte odtlačkov detských rúk, darovanie krvi a
záverečné ţrebovanie o atraktívne ceny. Súťaţí v rámci podujatia sa zúčastnilo cca 4 000 detí.

.

Záver: Na základe pozitívnych skúsenosti z realizácie kultúrno-spoločenských podujatí
odporúčame pokračovať v ich realizácii aj v roku 2017.

Sprievodné podujatia Galaprogramu 18.6. 2016
Jarmok remesiel – priamo na závodisku bolo umiestnených 10 stánkov z ÚĽUVu. Do
budúcnosti treba pripraviť nielen predajné stánky , ale aj ukáţky remesiel. Spojiť sa s
ÚĽUVom , aby nám pomohol zabezpečiť remeselníkov.
Petrţalská varecha – Súťaţ vo varení gulášu sa v tomto roku premiestnila od detskej
scény smerom k hlavnej scéne z dôvodu umiestnenia agentúry Trinity, ktorá organizovala
detské aktivity na mieste, kde prebiehala súťaţ v predchádzajúcich rokoch. Nevýhodou
pre súťaţiace druţstvá bolo, ţe po vyhlásení výsledkov museli do 17:00 h opustiť priestor.
Súťaţe sa zúčastnili 3 druţstvá
Porota:
Peter Lachovič – prezident kuchárskej asociácie AREGALA a člen WORLD
MASTERCHEF, Marián Čentéš – medzinárodný porotca v gastronómii, Peter Litomerický
– riaditeľ KZP

Víťazi:

I. miesto:
II. miesto:
III.miesto:

IMPA Gurman team – Ladislav Barci
Dolnozemšťania – Viliam Valent
Dolnozemskí rodáci – Jasna Pavelová

Všetkým členom (15) súťaţných druţstiev boli odovzdané upomienkové varešky.
Súťaţiaci mali moţnosť prihlásiť sa do 06.06.2016 mailom, telefonicky, alebo osobne.
Povinnosťou druţstiev bolo zabezpečiť si vlastnú kotlinu//kotlík, plechovú podloţku na
zaloţenie ohňa, vlastné suroviny s priloţenou potvrdenkou o zakúpení /hygienickej
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nezávadnosti mäsa nie staršie ako tri dni. Usporiadateľ zabezpečil pre jednotlivé druţstvá
drevo na oheň.
O tento ročník Petrţalskej varechy, prejavil záujem veľmi malý počet súťaţných druţstiev,
čo mohlo byť spôsobené tým, ţe v minulom roku sme ţiadali zdravotný preukaz, za
vyhotovenie ktorého je poplatok.
Víťazi súťaţe získali darčekové koše.

Petrţalský oriešok Súťaţe sa zúčastnilo 12 psov.
Porota v zloţení : D. Emeljanovová - MČ., p. Hanulová - KZP, pod odborným vedením
MVDr. Jenčovej hodnotila vzhľad, chovanie a šikovnosť psíkov.
Vyhodnoteným psíkom boli odovzdané ceny v hodnote 100,- €.
Ocenení boli všetci zúčastnení v kategóriách / najkrajší. senior, najkrajšie šteňa,
najšikovnejší pes, najkrajšie uši, najkrajšia fenka, najkrajší pes a celkový víťaz –
Petrţalský oriešok. Tým sa stala ročná Lajka. Súťaţ prebehla za prítomnosti divákov,
ktorí o víťazoch rozhodli hlasovaním.
Detská scéna – program na malom pódiu
Vystúpilo cca 250 účinkujúcich, prevaţne tanečné súbory /HaloHalo, BENI TIM, ZUŠ
Daliborovo nám, Tanečná škola Petra Modrovského, p. Sádovskej z DK Lúky, Elle
Dance,L ove Dance Schol, folklórny súbor Lúčka/. Tanečné súbory sa osvedčili, je to síce
náročnejšie na organizáciu ale zároveň poskytujú zaujímavý a pestrý program..
Súčasťou tohtoročnej Malej scény boli aj laureáti speváckej súťaţe Pop hit, kúzelník a na
záver vystúpila agentúra TRINITY so svojim programom. Program profesionálne
moderoval Ivo Hlaváček.
Divadelné a kreatívne programy pre deti – program sa realizoval v stane, oproti malému
pódiu ‐ bol venovaný tým najmenším divákom a splnil svoje očakávanie. Divadielka a
vystúpenie pána Mrkvičku deti zaujali. Z našej strany, budeme musieť v budúcnosti získať
od účinkujúcich informácie o veľkosti kulís, či sa s nimi zmestia do nášho stanu. Našťastie
sme si pomohli novo zakúpeným párty stanom, ktorý sme zdvihli na stoly a v druhom
stane sedeli diváci.
Prezentácia ZŠ a SŠ a organizácií ‐ pripravili ukáţky činnosti ZŠ Dudova 2, Súkromnej
strednej
školy ochrany osôb a majetku, Strednej odbornej školy technickej, propagačnými
materiálmi sa zviditeľnili OA Dudova, SOŠ Budatínska a ZŠ Pankúchova. Ďalšími
organizáciami, ktoré prezentovali svoju činnosť bol Astronomický klub a hádzanársky klub
ŠKP. Uvedené školy a záujmové organizácie mali moţnosť prezentovať svoje aktivity a
zviditeľniť svoju činnosť návštevníkom podujatia.
Iné aktivity ‐ veľmi ţiadanou aktivitou, najmä pre detského návštevníka, je maľovanie na
tvár a dnes populárne maľovanie hennou na telo. Obe sluţby sme zabezpečili pre
záujemcov zdarma.
Výtvarné aktivity - tohtoročná téma s názvom Vyfarbime Petrţalku zaujala deti, ktoré sa
radi zapájanú do výtvarných aktivít, pri ktorých môţu zobraziť svoju predstavu.
Oddychové zóny‐ trávnaté plochy sme ponúkli Materskému centru Budatko. Zabezpečili
sme sedacie tuli vaky a agentúra Trinity a Benitim doplnila priestor atrakciami ako
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nafukovacou skákačkou a dreveným kolotočom. Pripravili pre deti súťaţno‐zábavné
programy vrátane maľovania na tvár.
Senior scéna - podujatie spríjemnili seniori zo súborov Petrţalčanka, Orchidea a
Melódia. Po prvýkrát sme pripravili tzv „Tančiareň“ s hudobnou skupinou Diadém, ktorá
hrala na počúvanie a do tanca. Našlo sa aj pár mladých, ktorí túto moţnosť vyuţili. Mnohí
si prišli len posedieť a popočúvať melódie ktoré im boli blízke.
Záver: Všetky aktivity odporúčame zaradiť aj na budúci rok.
Celkové zhrnutie:
Našou snahou bolo, aby si kaţdý z návštevníkov vybral to, čo ho zaujíma, mohol sa
aktívne zapojiť do diania. Počasie nám tohto roku prialo a slnečné lúče sme sa snaţili
stlmiť poskytnutím dáţdnikov a slnečníkov, ktoré vytvorili tieň pri sledovaní programu.
Do budúcna by bolo vhodné dokúpiť nové stany s bočnicami kategórie profi (sú pevnejšie).
Petrţalská burza kníh
Burza bola umiestnená rovnej chodníkovej dlaţbe a k dispozícii bolo 5 kovových stolov.
Predaj prebiehal od 11.00– do 18.00 hod.za symbolickú cenu 1 kus = 0,50 €. Záujem zo
strany obyvateľov bol mimoriadne veľký. V ponuke bolo 2 000 kníh vyradených z fondu
MKP, prevaţne to bola beletria pre dospelých. Asi 250 záujemcov si odnieslo 800
kníh. Do príjmu odviedli 392,50 €. Záujem bol hlavne o detskú beletriu, ktorá sa okamţite
skoro všetka rozpredala ešte dopoludnia, potom romány pre dospelých, detektívky,
historické, sci-fi, ale aj knihy náučno-populárne o histórii, ţivotopisy, s knihy s vojnovou
tematikou. Veľa ľudí malo aj individuálne poţiadavky, aj tie sme vedeli čiastočne naplniť,
alebo presmerovať záujemcu do kniţnice.
Miestna kniţnica Petrţalka zabezpečila 2 altánky + 2 vývesné nápisy „Kniţná burza“ na
plátne + zalisované upútavky na akciu a logo MKP. Pripravili asi 100 aktualizovaných
informačných letáčikov o kniţnici ktoré rozdávali záujemcom o kniţnicu.
Pracovníci MKP mali jednotné biele tričká s pripnutým logom .
Organizačno-prevádzková súčasť zo strany usporiadateľa: MČ-Bratislava Petrţalka.
Pani Emeljanovová z Oddelenia kultúry, s ktorou MKP od začiatku spolupracovala bola
veľmi nápomocná.
Záver: Cieľom burzy bolo zviditeľniť a propagovať kniţnicu v Petrţalke potencionálnym
novým čitateľom. Vzhľadom na veľký záujem zo strany verejnosti určite pokračovať
v kniţných burzách
Galaprogram Dní Petrţalky 2016 - prebiehal tradične v areáli Závodiska š.p. 18. júna
2016 v čase od 09,00 do 23,45 hod. Na jeho realizáciu bola na základe verejnej súťaţe
vybraná agentúra NL 212. Moderovanie sme zverili skúsenému moderátorovi Romanovi
Pomajbovi, ktorý sa brilantne zhostil svojej úlohy aj počas neplánovanej, skoro hodinovej
prestávky, zavinenej výpadkom techniky Oficiálnu odpoveď zvukárov sme si overili aj
priamo u muzikantov, ktorí sprevádzali Petra Nagya a tí ju potvrdili s tým, ţe technika bola
špičková (profi technika JBL objednaná na základe poţiadaviek p. Nagya). Keď bol na
scéne, pravdepodobne gitarou brnkol o svoj mikrofón a to spôsobilo ţe sa vypli, alebo
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skratovali reproduktory, ktoré prenášali jeho hlas teda "stredy". Ostatne reproduktory
muzikantom aj moderátorovi fungovali ďalej. Zvukár na pódiu hneď rozmontoval jeden a
zhorený nebol. Podľa zvukára by bolo komplikovanejšie nájsť miesto skratu, ako preladiť
ďalšie reproduktory na stredy a tak ich preladil a pozapájal. Vynútenú prestávku vyplnil
moderátor rôznymi súťaţami a hrami, vtipnými vsuvkami, medzi ktorými padla aj otázka, či
nemá niekto v garáţi techniku, ktorú by zapoţičal. Toto si vybrali niektoré indivíduá, aby
prostredníctvom sociálnych sietí šírili reči o tom, ţe Petrţalka tak veľmi šetrí, ţe na
organizovanie podujatia oslovila „garáţovú firmu“, ktorá pouţíva nekvalitnú, lacnú
techniku. Do médií sa dostalo aj nedorozumenie medzi účinkujúcim Igorom Kmeťom
a p.Hodoňom . Tento, ako organizátor niekoľko krát upozornil p. Kmeťa, nech nepredlţuje
svoje vystúpenie, keďţe po ňom vystupujú ďalší a je potrebné ešte prestaviť techniku
(p.Nagy a Polemic mali na základe poţiadavky svoju).
Napriek týmto problémom môţeme vyhodnotiť 19.ročník, ako jeden z najúspešnejších.
Prispel k tomu najmä kvalitný program na hlavnom pódiu, kde hlavný účinkujúci Peter
Nagy,
skupina Polemic a po nej Horkýţe slíţe pritiahla davy zabávajúcich sa
a spievajúcich ľudí, ktorým evidentne neprekáţala ani vynútená hudobná pauza. Pestrý
a zábavný program na tzv. malej scéne, ale aj počasie umoţnilo návštevníkom stráviť na
závodisku celý deň.
Atrakciu sa stali aj naši hostia z Tureckej, ktorí na čele so svojim starostom pripravili 400
porcií bryndtzových halušiek a kapustových strapačiek. O veľkom záujme o tieto pochúťky
svedčili aj rady, ktoré sa pri ich podávaní tvorili.
Návštevníci mohli počas galaprogramu navštíviť aj niektoré iné atrakcie a odfotiť sa so
známym kulturistom Cibuľom zacvičiť si s chlapcami z Lokomotívy, alebo fitnes centrom,
zúčastniť sa súťaţí o rôzne ceny, napr. zapoţičanie osobného automobilu na celý víkend.
V tomto roku nestačili ani stánky s občerstvením, neustále pred nimi stáli dlhé rady.
Podľa odhadu polície sa Galaprogramu 2016 zúčastnilo cca 30 000 návštevníkov.
Záver: Výber účinkujúcich a dramaturgiu pripravovať na základe vopred stanoveného
ideového zámeru 20. ročníka Dní Petrţalky tak, aby oslovil všetky vekové skupiny
návštevníkov podujatia. Termín Galaprogramu je, po prerokvoani so Závodikom š. p.
stanovený na 17.6. 2017. 20.ročník by sme chceli obohatiť o ďalšie atraktívne programy,
zapojiť do neho aj petrţalských umelcov. Odporúčam tieţ obohatiť program tanečnými
číslami – na čo treba prispôsobiť aj scénu. S cieľom zabezpečiťi kvalitný program
v nasledujúcom ročníku je potrebné uţ v tomto období začať s výberom zhotoviteľa
programu a umelcov.
Lekárska a zdravotná sluţba: o ochranu zdravia na všetkých športových podujatia
a Galaprograme a poskytovanie prvej pomoci pri prípadných úrazoch a iných zdravotných
ťaţkostiach sa starali členovia záchrannej zdravotnej sluţby „Záchranná sluţba
Emergency“. Záchranári boli neustále k dispozícii účastníkom i organizátorom jednotlivých
podujatí. Počas Galaprogramu bolo k dispozícii aj záchranné vozidlo a sanitka. Spolu
museli zasahovať 21 x najviac pri úrazoch a kolapsoch. Z toho 11 x na športových
podujatiach a 10 x na Galaprograme.
Na základe týchto skúsenosti odporúčame osloviť toto o.z. pri realizácii podujatí 20.
ročníka Dní Petrţalky.
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Bezpečnostné opatrenia: dňa 18.06.2016 v čase od 09:00 h do 01:30 h dňa 19.06.2016
sa uskutočnilo bezpečnostné opatrenie realizované počas konania verejného kultúrneho
podujatia Galakoncert Dni Petrţalky 2016 za účelom zabezpečenie ochrany verejného
poriadku, ţivota a zdravia občanov, majetku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Zapojených bolo celkom 17 policajtov z odboru poriadkovej polície OR PZ v Bratislave
a 16 členov Mestskej polície.
Počas ich sluţby bolo zistené jedno porušenie zákazu poţívania alkoholických nápojov
mladistvou osobou a potvrdené jedno podozrenie z ublíţenia na zdraví, keď na Nám
hraničiarov mala byť zbitá jedna mladistvá osoba skupinou cca 6 osôb. Inak neboli
hlásené ţiadne mimoriadne udalosti.
V čase o 02.00 h bolo bezpečnostné opatrenie ukončené.
Rozpočet podujatia
Rozpočet na sprievodné podujatia
Finančné prostriedky na jednotlivé kultúrno-spoločenské, charitatívne a športové podujatia
organizované od 30.4. do 18.6. boli zahrnuté v rozpočtoch OK, OŠaŠ, OSV, KZP, MKP.
Rozpočet na Galaprogram
Galaprogram DNI PETRŢALKY 2016
čerpanie rozpočtu
SLUŢBA
SUMA
Agentúra NL212 s.r.o.
Honoráre,
27 500 €
Scenár, réţia, inšpícia, sluţby, technické
zabezpečenie, osvetlenie, zvuk, zázemie, TOI
TOI, SBS, laserová show a i.
29 970 €

SPONZORI DNI PETRŢALKY 2016
FINANČNÉ VECNÉ
FIRMA
PLNENIE
PLNENIE
Nadácia
VEOLIA
Slovensko,
3 000,-

PLNENIE
plagáty,billboardy,
inzercia,
banner
pódium

STAV
na UHRADENÉ

Propagácia
Nakoľko Dni Petrţalky sú podujatím určeným predovšetkým pre Petrţalčanov, oddelenie
komunikácie s verejnosťou informovalo verejnosť najmä prostredníctvom lokálnych médií, a to
konkrétne svojej webovej stránky, kde na homepage vytvorili samostatnú oblasť Dni Petrţalky
2016. Tu sa priebeţne dopĺňal a upresňoval program, charakteristika podujatí, výsledkové
listiny a fotografie. Taktieţ sa šírili všetky informácie po sociálnej sieti Viem byť Petrţalčan
(vytvorenie udalosti, ktorú videlo niekoško tisíc ľudí). Prostredníctvom Petrţalských novín
a ďalších médií, ktoré prevzali tlačové správy, ako aj TV Bratislava, kde má mestská časť uţ
svoju petrţalskú reláciu, informovali o festivale a jeho jednotlivých podujatiach.. Ďalej
prostredníctvom Petrţalských novín a ďalších médií, ktoré prevzali tlačové správy, ako aj TV
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Bratislava, kde počas celého festivalu informovali o podujatiach v rámci relácie Petrţalských 13,
z ktorých jedna bola venované len Galaprogramu. Minulý rok sme iniciovali vytvorenie loga
festivalu, ktoré sa podľa dostupných informácií aby sa do budúcna vedeli Petrţalčania ľahšie
identifikovať s vizuálom a aby bol zadefinovaný najmä charakter pokrývajúci celú škálu aktivít
ako aj vekových skupín.

-

Tlačové správy zaslané médiám a ich zverejňovanie na webe mestskej časti:
XIX. ročník festivalu Dni Petrţalky 2016 – 13. Mája 2016
Petrţalské páračky – drápačky – 23. mája 2016
Poznáme Osobnosti Petrţalky za rok 2016 – 24. mája 2016
Štyridsiatka darcov odovzdala v Petrţalke krv – 9. júna 2016
Ocenenie Detský čin roka 2016 si prevzali hneď dvaja ţiaci – 17. júna 2016
Školským časopisom otvorila petrţalská kniţnica dvere uţ po dvadsiatykrát – 20. júna 2016
Galaprogram Dni Petrţalky 2016 – 27. júna 2016
PETRŢALSKÉ NOVINY
Číslo 6 (1.4.2016) – titulka – Kto bude Osobnosť Petrţalky, Prihláste sa do súťaţí a podajte si
ţiadosť o stánkový predaj, strana 7
Číslo 9 (13.5.2016) – strana 18 – inzercia KZP (Dni Petrţalky)
Číslo 10 (27.5.2016) - strana 2 – celostranový program,
strana 9 – pozvánka Petrţalská kvapka krvi + MDD
Číslo 11 (10.6.2016) – titulka – Poznáme Osobnosti Petrţalky,
strana 7 – Páračky, drápačky,
strana 15 – Na palube Jednoroţca (MDD),
strana 24 – celostranový program
Číslo 12 (24.6.2016) – titulka – Skvelá petrţalská párty - komplexná reportáţ z Galaprogramu,
strana 2 – Petrţalská kvapka krvi,
strana 3 – Poznáme Junior osobnosti roku 2016,
dvojstrana 12-13 pokračovanie z titulky, strana 19 - Ţivot našimi očami...
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
http://bratislava.sme.sk/c/20164027/dni-petrzalky-2016-so-zabavou-sportom-i-folklorom.html
http://www.petrzalskenoviny.sk/spravodajstvo/03/2016/chcete-byt-sucastou-dni-petrzalky/
http://www.petrzalskenoviny.sk/tag/dni-petrzalky-2016/
http://www.netky.sk/clanok/ocenenie-osobnost-petrzalky-2016-ma-sest-osobnosti
http://bratislava.dnes24.sk/bratislavcanov-caka-vikend-nabity-roznymi-podujatiami-241549
http://www.zoberloptu.sk/article/?id=2044&webTitle=petrzalka-v-pohybe-olympijsky-festivalnadeji-2016-fotogaleria
http://www.kamdomesta.sk/bratislava/kulturne-institucie/ine/akcie-v-bratislave/dni-petrzalky2016
https://www.citylife.sk/ina-akcia/dni-petrzalky-bratislava
http://www.sdetmi.com/podujatia/detail/27983/dni-petrzalky-2016/
http://hc.sk/podujatie/7614-galaprogram-dni-petrzalky-2016/
http://metropola.zenskyweb.sk/clanok/31948-dni-petrzalky-2016-so-zabavou-sportom-ifolklorom
PROPAGÁCIA PODUJATIA NA WEBOVEJ STRÁNKE V SAMOSTATNEJ RUBRIKE DNI
PETRŢALKY 2016
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Dni Petrţalky 2016 – sprievodné podujatia









Atletický školský míting
Deň detí v Psom parku
Na palube jednoroţca 2016
Osobnosti Petrţalky 2016
Športové hry petrţalských seniorov 2016
Petrţalský tenis pre všetkých
Olympijský festival nádejí
Galaprogram

Na svoje si prišli mladší i starší, športovo zaloţení aj nadšenci hudby, umenia a tanca. Rôznorodý program zahrnul
vystúpenia talentovaných ţiakov z niekoľkých súborov. Stánky s umeleckými predmetmi lemovali promenádu na
Dostihovej dráhe a návštevníci si mohli popri prezeraní vychutnať skvelé jedlo, ktoré zabezpečovalo niekoľko desiatok
stánkov.
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Záver:
Počas piatich týţdňov sme v rámci Dní Petrţalky ocenili osobnosti Petrţalky, ktoré prispeli
k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie. Deti oslávili svoj
medzinárodný deň v Psom parku aj v Sade Janka Kráľa. Petrţalskí seniori si zmerali svoje
sily na 1. Športových hrách petrţalských seniorov 2016, ktoré sa uskutočnili pod záštitou
starostu Ing. Vladimíra Bajana. Tenisová škola Petrţalka a ZŠ Nobelovo námestie
spoločne usporiadali tenisový turnaj pre ţiakov petrţalských základných škôl. A nechýbal
ani Olympijský festival nádejí. Ako kaţdý festival, aj Dni Petrţalky spájajú ľudí, starých
priateľov a rodiny. 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.

Podklady: OŠaŠ, OSV, OKV, KZP, MKP, PZ, MsP, ZS
Spracovala D. Emeljanovová,
V Bratislave 1.8. 2016
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