
 

 

 

Kultúrne leto v Petržalke 2021 

 

TRINÁSŤ VÍKENDOV LIEČIVEJ KULTÚRY V PETRŽALKE 

Krajinou sa prehnala ničivá, druhá vlna pandémie, ktorá obrala o život tisíce našich blízkych 

a všetci sme cítili frustráciu. Povinnosťou nás, pracovníkov v kultúre, bolo pripraviť pre ľudí na obdobie           

po uvoľnení obmedzení takú bohatú a štedrú ponuku ducha povznášajúcich zážitkov, ktorá by depresiu 

obyvateľov mestskej časti z tragických udalostí zimy a jari kompenzovala čo najúčinnejšie. Našou 

povinnosťou bolo vytvoriť opäť pocit istoty, že život pokračuje tak ako pred obmedzeniami a napriek 

stratám vieme prežívať radosť, byť veselí, učiť sa a s plačom dojímať nad krásou. Podarilo sa! 

Podujatia Kultúrneho leta 2021 a 24. ročníka komunitných osláv mestskej časti Dni Petržalky 

navštívilo spolu takmer 50 000 návštevníkov. Áno, vieme, nie je to päťdesiattisíc obyvateľov, pretože 

tak ako v dopravných prostriedkoch zväčša často cestujú tí istí pasažieri, aj kultúrne podujatia 

navštevujú zväčša tí istí milovníci umenia, kultúry a zábavy spoločenského charakteru. V každom 

prípade podarilo sa nám určite vzbudiť záujem aj tých, ktorí sa doteraz na kultúrne podujatia pozerali 

len z odstupu. Najmä nové dramaturgické a produkčné postupy nám umožnili osloviť  divákov 

a poslucháčov, ktorí by k nám inak na kultúrne podujatia možno neprišli.  

Zvolili sme nový spôsob organizácie našej ponuky. Všetky kultúrne podujatia sme nasmerovali 

na víkendy, kedy majú ľudia zväčša prirodzene voľno, lebo nepracujú. Mohli pokojne prísť s celou 

rodinou na vystúpenie cirkusových umelcov na štadión FC Petržalka, pred Technopol k fontáne, či 

k Draždiaku, na súťaž kreatívnych plavidiel (z ktorej sa nám darí robiť kultovú komunitnú udalosť), alebo 

na terasu na Vavilovovej, či k bunkru pri bývalom hraničnom prechode do Rakúska. V exteriéroch bolo 

príjemnejšie, ako v nechladených malých sálach našich domov kultúry a hlavne, ešte stále bezpečnejšie 

a zdravšie. Exteriér bol často bližšie k domu ako kulturák. Dni Petržalky, ktoré boli usporiadané na 

piatich strategicky významných, komunitných miestach v celej mestskej časti, boli tento rok oslavou 

naozaj všetkých jej obyvateľov a celého ich životného priestoru.  

Prišli sme aj s novou obsahovou ponukou. Pokúsili sme sa priniesť medzi paneláky aj najvyššie 

a najhodnotnejšie druhy klasického umenia a naša snaha o koncert sláčikového kvarteta na asfalte pod 

betónovými nosníkmi terasy (priestor s pozoruhodne dobrou akustikou!) a vystúpenie sólistov Opery 

SND na námestí medzi bytovkami žali úspech a ovácie publika, rovnako ako málo bežné ohňové, 

svetelné a akrobatické čísla cirkusantov, ktoré v takomto hojnom počte a kvalite nájdu diváci málokde 

na Slovensku. Usporiadali sme dokonca skutočné športové podujatie Petržalská 5ka, ktoré malo ohlas 

aj v laickej aj v odbornej, športovej verejnosti. Témy víkendov reflektovali súčasnosť i históriu obce, 

mesta i krajiny a podnecovali návštevníkov podujatí i k zamysleniu (Víkend vďaky, Víkend zmierenia 

atď.) Niečo podobne pestré a obsahovo bohaté, ako bolo tohtoročné Kultúrne leto v Petržalke a Dni 

Petržalky zatiaľ pravdepodobne žiadne mesto ani mestská časť na Slovensku nezažili.  

Nebola to však len naša zásluha. My sme len jednoducho vycítili, že ľudia sa potrebujú stretávať 

a prežívať spolu plnohodnotné zážitky omnoho viac ako pred pandémiou. Aj umelci a športovci, aj 

diváci, deti, rodičia, mladí ľudia i seniori, potrebovali vo väčšej miere ako inokedy, potvrdiť svojou 

kultúrnou aktivitou, že žijeme opäť normálny, plnohodnotný život bez strachu a bez veľkých obmedzení 



lockdownu. Museli sme síce všetci dodržiavať prísne opatrenia a nariadenia RÚVZ a aj keď sme občas 

prišli až na ich hranu, nikdy sme ich neporušili, ani neprekročili. Okrem toho všetkého sme v lete, počas 

školských prázdnin poskytli starostlivosť, zábavu, osvetové a vzdelávacie i výchovné aktivity viac ako 

stovke detí v letných denných táboroch KZP. Každý týždeň od pondelka do piatku, od rána do večera. 

Keď k tomu prirátame víkendy, môžeme s čistým svedomím povedať, že máme za sebou trinásť 

týždňový maratón výkonu bez jediného dňa voľna, bez výdychu a hlavne bez úrazu a bez ujmy na 

zdraví, alebo na majetku. Naopak, máme plné schránky ďakovných správ a pozitívnych ohlasov na našu 

prácu pre Petržalku aj od jej obyvateľov, aj od jej návštevníkov. Ďakujeme za príležitosť a za dôveru, 

ktorá nás zaväzuje potvrdzovať svojou prácou naše kompetencie a nesklamať ani v budúcnosti. 

Ospravedlňujeme sa, že sme pri tom všetkom nestihli otvoriť aj piatu trasu súťaže Petržalských 

pátračov, do ktorej sa prihlásilo už takmer sedemdesiat súťažiach skupín, veríme, že presun termínu  

ukončenia prvého ročníka a finále súťaže na september 2022 umožní prihlásiť sa, zapojiť sa a úspešne 

absolvovať všetky trasy objavovania krás a pokladov Petržalky mnohým ďalším. 

 

 

 

KULTÚRNE LETO / DNI PETRŽALKY v číslach: 

1.7.2021 – 31.8.2021 

Počet podujatí celkom:     147 

Z toho 

- detské predstavenia     38 

- komunitné programy    28 

- umelecké programy    75 

- prednášky, výstavy a iné     6 

Miesta konania v Petržalke:    10 

- Chorvátske rameno 

- DK ZH 

- CCC  

- DK Lúky – terasy a okolie 

- Námestie republiky 

- Veľký Draždiak 

- Sad Janka Kráľa 

- Ovsisšské námestie 

- Nobelovo námestie 

- Fontána pred Technopolom 

Počet divákov:               40 000 

- registrovaných              32 450 

- mimo vyhradených zón (odhad)              7 550 

Počet účinkujúcich: cca       600 

 

 

 

DNI PETRŽALKY v číslach: 



10.9.2021 – 12.9.2021 

Počet podujatí celkom:     121 

Z toho 

- detské predstavenia     25 

- komunitné programy    52 

- umelecké programy    30 

- prednášky, výstavy a iné   14 

Miesta konania v Petržalke:     6 

- Dostihová dráha 

- Ovsišské námestie 

- Nobelovo námestie 

- DK Lúky – terasy a okolie 

- Námestie republiky 

- Veľký Draždiak 

Počet divákov:               12 456 

- registrovaných     9 456 

- mimo vyhradených zón (odhad)   3 000 

Počet účinkujúcich: cca       400 

 

 

DETSKÉ TÁBORY:  DK LÚKY - CCC 

1.7.2021 – 31.8.2021 

Počet turnusov :         8 

Počet detí:      114 

 

 

ORGANIZAČNO – TECHNICKO – PREVÁDZKOVO  

zabezpečovali  KULTÚRNE LETO, DNI PETRŽALKY a TÁBORY: 

Zamestnanci KZP:       51 

OON – uvádzačky, animátori, lektori, pomocní pracovníci  40 

Z toho: 

- júl    15 

- august    17 

- september    8  

 

 

Rozpočet KZP na Kultúrne leto 2021 / Dni Petržalky: 



 

 

Schválené prostriedky:                 68 000,00 € 

- kapitola 6.3 KZP   38 000 € 

- kapitola 6.3 RKaŠ  30 000 € 

 

Vlastné zdroje: 

- kapitola 6.2       8 248,42 € 

 

Z toho k 30.9.2021 čerpané: 

 

Konkurzy a súťaže:   21 880,64 € 

Honoráre:          54 367,78 € 

Spolu:                        76 248,42 € 

 

 

 

 

Covid opatrenia počas Kultúrneho leta v Petržalke 2021 

 

V mesiacoch júl – august 2021 bol okres Bratislava I. – V. podľa Covid automatu v zelenej 

farbe = stupeň monitoring. 

Stupeň monitoring:  max. kapacita: interiér 500, exteriér 1000 
         Sedenie – áno, bez obmedzení, státie – áno, bez obmedzení 

Registrovaný vstup, zber údajov. 
 

KZP počas celého Kultúrneho leta 2021 malo na viditeľných miestach pre verejnosť umiestnený povinný 

oznam pri vstupe na podujatie, ktorý definuje vyhláška ÚVZ SR (aktuálne č. 208/2021 § 6, odsek 1, 

písmeno b): 

1. potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia;  

2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené 

dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií;  

3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky 

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia;  

4. zákaz podávania rúk;  

5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov;  

6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, 

pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa 

odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb. 

 



KZP ako organizátor kultúrnych podujatí počas celého Kultúrneho leta 2021 zabezpečili:  

1. v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 208/2021 zamedzeniu fyzickej, kontaktnej, interaktívnej práce 

s publikom,  

2. pri vstupe do svojich jednotlivých prevádzok / stredísk umiestnenie oznamu o povinnostiach 

uvedených vyššie, 

3. boli schopné v každej chvíli preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí, 

4. uchovávali telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov               od 

ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania, po uplynutí uvedenej doby 

organizátor tieto údaje zničil. 

 

KZP ako organizátor kultúrnych podujatí počas celého Kultúrneho leta 2021 vykonávali tieto povinné 

opatrenia: 

1. zabezpečili pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný 

adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

2. vytvorili zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii 

a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou, 

3. zabezpečili stály prísun dostatočného čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod 

opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebiehalo hromadné kultúrne 

podujatie, a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime 

núteného vetrania, 

4. priebežne zabezpečovali zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov, 

5. v prípade konzumácie pokrmov a nápojov zabezpečili nahlásenie podujatia na príslušnom 

regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom. 

 

 

 

Bratislava, 1.10.2021    Vypracovali:  

Mgr. art. Juraj Benčík – programový riaditeľ KZP 

Ing. Vlasta Amosová  – vedúca ekonomicko-

hospodárskeho úseku 

MgA. Matej Oravec – manažér propagácie a PR 

PhDr. Róbert Ripka – programový manažér  

 

Schválil: 

Mgr. art. Monika Korenčiová – riaditeľka KZP 

 



  



 

 

 











 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


