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Návrh uznesenia


Miestna rada
odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť

návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre rok 2015


	s pripomienkami

bez pripomienok












MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA – NOVÉ  MESTO


Kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2015





Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto každoročne zabezpečuje kultúrne, športové a telovýchovné podujatia pre občanov všetkých vekových kategórií. Účelom týchto podujatí je vytvoriť podmienky pre zábavu, oddych, kultúrne a športové vyžitie.  Z doterajších skúseností možno konštatovať, že tieto podujatia sa stretávajú s pozitívnou odozvou zo strany obyvateľov Nového Mesta, ale aj zo strany obyvateľov iných mestských častí. Pri predkladaní návrhu podujatí na rok 2015 sme vychádzali z projektov, ktoré sa úspešne etablovali do kalendára mestskej časti v uplynulých rokoch a stretli sa s pozitívnou odozvou (napr. Novomestské hody, Letné kino, Joga na Kuchajde, Detské nedele na Partizánskej lúke, Lampiónový sprievod). Zároveň sme do návrhu zaradili nové podujatia, pri ktorých očakávame záujem širokej verejnosti.  
Viaceré akcie sú hradené zo sponzorských darov, prípadne v kombinácii sponzorského príspevku a prostriedkov mestskej časti. 
Novomestská samospráva podporuje telovýchovnú činnosť a športovanie občanov s cieľom podchytenia celého spektra mladej generácie, teda aj detí, ktoré sa nezúčastňujú aktívneho športovania v krúžkoch, či športových oddieloch. 
Pre seniorov dlhodobo pripravujeme sériu podujatí „Jeseň života aktívne“, v rámci ktorých sa koná napr. športový deň seniorov, súťaž o babičku a dedka mestskej časti atď. 
Pre všetky vekové kategórie bude podujatie „Letná joga na Kuchajde“, ktorá sa stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom a vznikla okolo nej silná komunita ľudí, ktorí aktívne trávia voľný čas.
Pohybové aktivity plánuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto podporovať sama, prostredníctvom inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom, ale aj v spolupráci s externými partnermi. 
Pre rok 2015 predpokladáme nasledovný návrh kultúrnych, športových a telovýchovných akcií, ktoré pripravili Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Školak klub zdravia a pohybu, Športové ihrisko Ladzianského Kramáre (ŠILK) BNM, základné a materské školy v MČ Bratislava – Nové Mesto a Centrum voľného času Bratislava III.


N á v r h     a k c i í


január
	Trojkráľový turnaj vo futbale juniori
	Trojkráľový turnaj vo futbale seniori
	Valentínsky turnaj v bedmintone
	Zimný maratón
           Karneval na ľade

február
	Basketbal chlapci
	Basketbal dievčatá
	Fašiangový karneval
           Detská zima 
          Valentínska kvapka krvi
          Vínny ples Vajnorská

marec
Gymnastický štvorboj
	Vynášanie letečka
	Miss a boy
	MDŽ - koncert a sprievodné podujatia
	Veľtrh pre seniorov
	Deň učiteľov
           Senzi párty v SK Vajnorská
           Divadlo v SK Vajnorská (Vajda)
  	
apríl
	Bláznivé športové popoludnie
	Hádzaná - obvodné kolo
	Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
	Vybíjaná - obvodné kolo
	Nohejbal turnaj
	Jarná pieseň
           Streetbal na Kuchajde

máj
	Galankoncert k MDŽ	
Májový bozk
  	Rybárske preteky
           Šarmantný deň matiek 
	Kramárska liga streetbal
	Kramárska liga futbal
	Šplh na tyči - obvodné kolo
	Novomestský tenisový turnaj (bývalý memoriál J. Jelšíka)
Novomestský psí šampión
Challange day
jún
	MDD
	Inline slalom
	Kramárska liga streetbal
	Kramárska liga futbal
	Triatlon
	Otvorenie Kultúrneho leta
           Graffity Jam

júl
	Narodeniny školak klubu
	Kramárska liga streetbal
	Kramárska liga futbal
           Kultúrne leto
           Detský deň na Kuchajde (tematický)
           Športový deň novomestského seniora (II. ročník)

august
	Cyklomaratón (finále župného pohára)
           Deň detí z Dimitrovky
           Deň detí z Kramárov 
           Kultúrne leto
  
september
	Hody a Záver Kultúrneho leta
Divadelné predstavenia pre seniorov 
	Prváci v ZOO
	Volejbal - turnaj
	Vybíjaná - turnaj
	Kramárska liga streetbal
	Kramárska liga futbal
	Deň detí na Kuchajde
	Cezpoľný beh
           Lesná turistika pre ZŠ

október
	Galakoncert úcty k starším
	Divadelné predstavenia pre seniorov 
Lesný beh Bratislavčanov
	Kramárska liga streetbal
	Kramárska liga futbal
	Stolný tenis - obvodné kolo
	Minifutbal - turnaj žiakov
	Šarkaniáda
	Jablkové hodovanie
	Babička a Dedko Nového Mesta 2014 (III. ročník) - propagácia

november
	Divadelné predstavenia pre seniorov 
	Minifutbal - turnaj žiakov II. Kategória
	Minifutbal - turnaj žiakov III. Kategória
	Noc lampiónov
	
december
	Florbal - obvodné kolo
	Mikuláš (sprievodné podujatia)


