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20-ty ročník Novomestského kultúrneho leta sa uskutočnil z hľadiska obsa-
hového aj organizačného zabezpečenia v zmysle uznesenia MR. Bol pripravo-
vaný s cieľom rozvíjať komunitný kultúrny život, priniesť kultúru bližšie 
k občanom, využiť možnosti celej mestskej časti. Vychádzajúc z tohto zámeru 
sa kultúrne podujatia uskutočňovali vo viacerých lokalitách Nového Mesta aj 
keď ťažiskovým umiestením už tradične ostal areál prírodného kúpaliska Ku-
chajda (otvorenie, záverečné podujatie a sobotné koncerty na počúvanie). Roz-
loženie podujatí do lokalít Kuchajda, Park Račianske mýto, Stredisko kultúry  
B-NM, Dom kultúry Kramáre ohraničilo umelecké zameranie jednotlivých ak-
cií. 

Občania tak po prvýkrát mali možnosť väčšieho výberu podujatí a navštíviť 
podujatie podľa  svojho hudobného cítenia a zamerania. Tí, ktorí si chceli vypo-
čuť koncerty pod holým nebom navštívili areál Kuchajda, kde sa  každú sobotu 
v dvojhodinovom programe uskutočnili „Koncerty na počúvanie“, na ktorých sa 
predstavili protagonisti dychovej hudby, folklóru, country hudby a rockovej 
scény . Tí, ktorí dali prednosť tancu mohli navštíviť Stredisko kultúry B-NM na 
Vajnorskej ulici, v sobotu v čase od 17.00 do 22.00 h. sa konali programy „Ta-
nečného kultúrneho leta“. Išlo o 8 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 950 účastní-
kov. Kvalitné hudobné skupiny, príjemné prostredie, žrebovanie vstupeniek aj 
pokyn starostu MČ BNM rozdávanie občerstvenia - mineráliek ku každej vstu-
penke prispeli k celkovej spokojnosti návštevníkov tanečných podujatí. Pozitív-
ne môžeme hodnotiť aj finančné výsledky  Tanečného kultúrneho leta kde pri 
nákladoch 1370,-€ bol príjem 2721,-€, čo je zisk 1351,-€. 

Ďalšou novinkou Kultúrneho leta 2011 boli „ Nedeľné koncerty“ (10.7., 7.8.) 
v parku na Račianskom mýte, ktoré sa stretli s veľmi kladným ohlasom a boli 
príjemným osviežením nedeľného popoludnia všetkých, ktorí prišli za oddy-
chom do parku . Pre náročnejšieho diváka boli na skúšku pripravené dva ko-
morné koncerty vážnej hudby v Dome kultúry na Stromovej ulici 8.7. a 18.8. 
Vzhľadom k tomu, že tieto podujatia boli pre náročnejšieho diváka odrazilo sa 
to aj na účasti návštevníkov.  

Areál Kuchajda sa využíval  nielen na uskutočnenie koncertov na počúvanie, 
ale aj na premietanie kvalitných filmov a cvičenia jogy. Výber filmov sa usku-
točňoval e-mailovým hlasovaním . Víťazný film sa tak premietal každú stredu 
a sobotu v čase od 21.30 h. v mesiaci júl a v mesiaci august v čase od 21.00 h. 
(skoršie stmievanie sa) . V období od 6. júla do 24. augusta sa premietlo 17    
filmov s účasťou cca 200 ľudí/ jedno premietanie. Cvičenie jogy sa uskutočnilo 
každý utorok a štvrtok , v čase od 18.30 h..  

Súčasťou 20-teho ročníka Kultúrneho leta 2011 v mestskej časti Bratislava - 
Nové Mesto boli aj rôzne športové aktivity zahrnuté pod názvom  „Športové leto 
Bratislavčanom“ a boli organizované s finančnou podporou Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Pre širokú verejnosť sa uskutočnili rôzne športové aktivity 
orientované na široké spektrum obyvateľstva. Volejbal, streetball, malý futbal, 
stolný tenis, bedminton, herné športové disciplíny v prírode pre deti, mládež  
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a rodičov, rôzne zábavné hry a súťaže na zručnosť a presnosť  dominovali 

najmä na záver Kultúrneho leta 27.augusta na Partizánskej lúke. Letné aktivity s 
možnosťou denného športovania a úvodné a záverečné súťaže Športového leta 
2011 sa konali v troch lokalitách mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - na 
Hostinského sídlisku v športovom zariadení Školak-klub na Riazanskej ul., na 
Kramároch na ihrisku Ladzianskeho a v bratislavskom lesoparku na Partizánskej 
lúke. Športového leta Bratislavčanov sa zúčastnilo 1258 osôb. 

Novomestské kultúrne leto, ktoré začalo 18.júna a trvalo do 27.augusta po-
núklo 22 samostatných kultúrnych podujatí, 2 podujatia športového vyžitia, ok-
rem športových aktivít podľa výberu návštevníkov zariadenia Školak-klub, ktorý 
bol návštevníkom k dispozícii od 1.júna do 31.augusta denne od 17.00 do 21.00 
h., 17 filmov a 15 cvičení jogy.   

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pripravila po prvýkrát letný festival 
hudby, kultúrnych sprievodných podujatí ako aj športových aktivít pre občanov 
nielen z Nového Mesta ale celej Bratislavy a svojou účasťou tak prispela k cel-
kovému obohateniu kultúrnych aktivít Bratislavy. 

Novomestské kultúrne leto bolo organizované vďaka sponzorským darom : 
Trigránit, Istromech,a.s., Prorche Slovakia, spol.s r.o., Zipp Bratislava, spol. 
s r.o., Bratislavská teplárenská, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Istrochem Reali-
ty,a.s., Dopravoprojekt,a.s., Weber terranova, Hlavné mesto SR Bratislava,  Bra-
tislavský samosprávny kraj. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


