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N á v r h     a k c i í

Január
Trojkráľový pohár vo futbale
Súťaž v sánkovaní na čomkoľvek 
Súťaž v stavaní snehuliakov

Február
Fašiangový karneval
Obvodné kolo vo florbale
Turnaj v bedmintone, sqashi
Basketbalový turnaj chlapci
Basketbalový turnaj dievčatá

Marec
Súťaž o novomestského psa
Obvodné kolo vo volejbale chlapci
Obvodné kolo vo volejbale dievčatá
Gymnastický štvorboj
Medzinárodný týždeň priateľstva – futbalový turnaj
Vynášanie letečka
Maratón s knihou

Apríl
Bláznivé športové popoludnie
Obvodné kolo hádzanej chlapci
Obvodné kolo hádzanej dievčatá
Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
Obvodné kolo vo vybíjanej chlapci
Obvodné kolo vo vybíjanej dievčatá
Turnaj v nohejbale

Máj
Majáles
Rybárske preteky
Deň stromov
13. ročník Memoriál J. Jelšíka tenisový turnaj

Kramárska liga v streetbale
Kramárska liga vo futbale
Akcie pri príležitosti Dňa matiek
Olympiáda pod záštitou Olympijského výboru (3 dni)
Challengeday – športové podujatie
Svetový deň fotografie – akcia pre deti, stretnutie s profesionálnymi fotografmi
Májový bozk pod čerešňou

Jún
Európsky pohár v triatlone
Rodinný triatlon pre všetkých
MDD na Kuchajde
Inline slalom
VÝLET SENIOROV NA DEVÍN
Kramárska liga v streetbale
Kramárska liga vo futbale

Júl
Otvorenie kultúrneho leta
Joga na Kuchajde
Letné kino na Kuchajde





August
Kramárska liga v streetbale
Kramárska liga vo futbale
Joga na Kuchajde
Letné kino na Kuchajde
Koniec kultúrneho leta

September
Hody
Preteky historických automobilov
Prváci v ZOO
Kramárska liga v streetbale
Kramárska liga vo futbale
Deň detí na Kuchajde
Cezpoľný beh chlapci
Cezpoľný beh dievčatá
Šarkaniáda na školách
Turnaj veteránov vo volejbale

Október
Šarkaniáda na Kolibe
Lesný beh bratislavčanov
Kramárska liga v streetbale
Jeseň života aktívne
Kramárska liga vo futbale
Obvodné kolo v stolnom tenise chlapci a dievčatá
Deň jabĺk – súťaž o najkrajšie jablko a program




November
Z rozprávky do rozprávky – akcia v knižnici
Turnaj žiakov v minifutbale 1.kategória
Turnaj žiakov v minifutbale 2.kategória
Koncert pre seniorov


December
Mikulášsky deň
Obvodné kolo vo futbale
Basketbalový turnaj chlapci
Basketbalový turnaj dievčatá
Vianočný turnaj v stolnom tenise
Kúzelná noc v knižnici
Vianočný turnaj v minifutbale
Vianočný turnaj v nohejbale


