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INFORMÁCIA 
o vyhodnotení Kultúrneho leta 2017 v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 
Kultúrne leto v Novom Meste „napísalo“ tento rok už svoju 26. edíciu. Jeho program 

bol opäť vyskladaný tak, aby zodpovedal požiadavkám na kultúrne, športové vyžitie a zábavu 
čo najširšej skupiny obyvateľov.  

Zabehnuté formáty si v uplynulých rokoch našli množstvo fanúšikov, ich ponuku sa 
preto snažíme pravidelne rozširovať a skvalitňovať. Do scenára Kultúrneho leta v Novom 
Meste sme aj tento rok zapracovali niekoľko noviniek (vynovený formát Fitness na Kuchajde, 
Rodinný pilates na Kuchajde) s ambíciou pritiahnuť záujem ďalších skupín obyvateľov.  

Vysokú pozornosť sme venovali propagácii Kultúrneho leta, prostredníctvom ktorej 
sme sa snažili upriamiť pozornosť na jednotlivé podujatia nielen smerom k Novomešťanom, 
ale aj k návštevníkom našej mestskej časti.  

Vysoká návštevnosť podujatí, pozitívna odozva od divákov a návštevníkov, ako aj 
úroveň jednotlivých podujatí predurčujú hodnotiť Kultúrne leto 2017 v Novom Meste ako 
úspešné.  
 
 
Propagácia 

Na propagáciu Kultúrneho leta 2017 v Novom Meste a jeho podujatí sme využili viaceré  
komunikačné prostriedky, s cieľom osloviť čo najviac obyvateľov: 

- pozvánky a podrobný program letných podujatí v mesačníku mestskej časti Hlas 
Nového Mesta, 

- internetová stránka mestskej časti www.banm.sk, 
- na sociálnej sieti Facebook – špeciálna stránka Kultúrne leto v Novom Meste, stránka 

mestskej časti, špeciálne stránky Letná joga na Kuchajde, Letné kino na Kuchajde 
- letáky distribuované do domácností v mestskej časti,  
- plagáty a veľkoplošné bannery, ktoré informovali o programe Kultúrneho leta 2017, 
- pozvánky a reportáže z podujatí Kultúrneho leta 2017, ktoré vysielala TV Bratislava, 

s ktorou mestská časť spolupracuje, 
- plagáty a letáky inštalované v obchodnom centre Polus City Center (na základe 

zmluvy o spolupráci) 
- tlačové správy miestneho úradu, 
- inzercia v Bratislavských novinách, 
- v prípade, že súčasťou akcií bol aj detský/rodinný program, informovali sme verejnosť 

aj v spolupráci so špecializovaným portálom www.sdetmi.com. 
 
 
Otvorenie Kultúrneho leta 2017 

Kultúrne leto 2017 v Novom Meste sme otvorili v sobotu 24. júna, tradične v areáli 
prírodného kúpaliska Kuchajda. 

Najväčším lákadlom bola štvornásobná držiteľka Zlatého slávika a jedna z najväčších 
hviezd našej populárnej hudby JANA KIRSCHNER. Bohatý celodenný program odštartovalo 
dopoludnie s projektom STREDOVEK NAŽIVO plné súťaží a atrakcií (od 10.00 hod.), 
venované deťom a rodinám. 

V hlavnom programe, ktorý sa začal o 15.00 hod., opäť nechýbali talenty 
z novomestských škôl, vystúpenie kúzelníka, šlágre (ĽUDO KURUC – hity Karola Duchoňa), 
veľká tombola s atraktívnymi cenami, country pri vatre, ohňová šou a vrchol s koncertmi 



kapiel S HUDBOU VESMÍRNOU, PETER BIČ PROJECT a už spomínanej JANY 
KIRSCHNER. Na záver nechýbal pôsobivý ohňostroj. 

Počas Otvorenia Kultúrneho leta 2017 v Novom Meste navštívilo Kuchajdu zhruba 
4000 ľudí.  
 
 
Sobotné koncerty na Kuchajde  

Pravidelný formát podvečerných SOBOTNÝCH KONCERTOV bol súčasťou 
Kultúrneho leta v Novom Meste aj toto leto. Zachovali sme multižánrovú pestrosť, v 
amfiteátri vystúpili interpreti rôznych hudobných žánrov – bluesu, rocku, popu, country, či 
šlágrov.  
 

V júli a auguste postupne vystúpili:  
1. júl  BLUESOVÝ VEČER s kapelou Tomáša Rédeya (blues) 
8. júl   MICHAL DAVID revival (pop, disco) 
15. júl TOLSTOYS, NÚKU, NIGHTLINES (mladá alternatívna hudba) 
22. júl BRUNETTES SHOOT BLONDES (indie elektro pop z Ukrajiny) 
29. júl KOMAJOTA (pop rock) 
5. august  RÝCHLE ŠÍPY (country) 
12. august  ANDI RAY BAND (rock´n´roll, blues) 
19. august  ROBBIE WILLIAMS revival (pop) – zrušené kvôli nepriaznivému počasiu 
26. august  MILAN DROBNÝ & hosť MIRO FANČOVIČ (šlágre 60. a 70. rokov) 
2. september  INOTAJ (indie pop) 
 
 
Letné kino na Kuchajde  

LETNÉ KINO potvrdilo povesť ťažiskového projektu ultúrneho leta v Novom Meste. 
Tento rok LETNÉ KINO dosiahlo rekordnú návštevnosť, pričom slovenský film Únos si 
prišlo pozrieť zhruba 2000 divákov – najviac v doterajšej sedemročnej histórii kina.  

 Premietalo sa tradične v stredu a v sobotu (v júli od 21.30 hod., v auguste od 20.30 
hod. z dôvodu skoršieho stmievania sa).  

Diváci si opäť vyberali film sami – hlasovaním na stránke kino.nakuchajde.sk, pričom 
v ponuke boli vždy tri filmy.  

 
 
Športové aktivity 

Súčasťou Kultúrneho leta v Novom Meste bol aj tento rok športové a pohybové 
aktivity, ktoré boli sústredené taktiež na Kuchajde.  

V pondelok 26. júna sme odštartovali tradičnú LETNÚ JOGU NA KUCHAJDE, ktorá 
je už siedmy rok po sebe neodmysliteľnou súčasťou aktivít letnej sezóny v Novom Meste. 
Desiatky fanúšikov jogy sa stretávali dvakrát do týždňa na Kuchajde – každý letný pondelok a 
stredu od 17.45 do 18.45 hod. na tradičnom mieste pri amfiteátri.  Možnosť zacvičiť si na 
čerstvom vzduchu jogu využíva čoraz viac ľudí, záujem z roka na rok rastie.  

 
Do ponuky športových aktivít sme aj tento rok zaradili novinky. Všetkým, ktorí sa radi 

hýbu, sme v spolupráci s partnerom Kultúrneho leta v Novom Meste fitnescentrom Starfit 
priniesli formát FITNESS NA KUCHAJDE - s novým programom a cvičiteľmi.  Prvý tréning 
sa uskutočnil v utorok 27. júna. Cvičilo sa každý letný utorok (od 18.00 do 19.00 hod.) – 
hodinový tréning „Starfit Fitnescardio“ zameraný na posilnenie celkovej zdatnosti organizmu, 



predovšetkým srdcovo cievneho systému s minimálnym zaťažením kĺbov. Vychádza 
z populárneho cvičenia DDP Yogy. Každý letný štvrtok (od 18.00 do 19.00 hod.) bol zasa 
venovaný cvičeniam „Starfit kruhový tréning“ na posilnenie celého tela s využitím váhy 
vlastného tela.  

 
Ďalšou novinkou bol RODINNÝ PILATES NA KUCHAJDE - párové cvičenie 

rodičov s deťmi či starých rodičov s vnúčatami, cviky na správne držanie tela a 
dýchanie. Cvičilo sa počas prázdnin od 4. júla každý utorok o 10.00 hod.   

 
  
Lovci pokladov na Kuchajde  
Rodinám bolo venované aj súťažno-zábavné popoludnie s kovbojsku a indiánskou tematikou 
s názvom LOVCI POKLADOV NA KUCHAJDE, ktorú sme pre pripravili na sobotu 19. 
augusta 2017 od 14.00 do 17.00 h na Kuchajde. Deti s pomocou rodičov hľadali poklad podľa 
indícií – zbierali pečiatky na súťažných stanovištiach, za čo získali na konci odmenu. Zabaviť 
sa mohli aj v tvorivých dielňach, na rôznych atrakciách, pripravené bolo aj maľovanie na tvár. 
Napriek nie optimálnemu počasiu si na Kuchajdu našlo cestu okolo 300 ľudí. 
 
 
Novomestská promenáda 

Aj tento rok si v kalendári podujatí našli svoje miesto promenádne dychové koncerty v 
parku na Račianskom mýte. V júli vystúpila dychová hudba „11“ Z IVANKY, v auguste 
GRINAVANKA. Vystúpenia dychových súborov (od 17.00 do 19.00 hod.) si prišlo pozrieť 
zhruba sto divákov.  
 
 
Tanečné kultúrne leto 

TANEČNÉ KULTÚRNE LETO 2017 sa konalo v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21. 
Tanečné soboty boli dramaturgicky organizované ako „Čaje o piatej“ pri živej hudbe. 
Priemerná návštevnosť predstavovala zhruba 100 ľudí.  
 
 
Záver Kultúrneho leta 2017 

Sériu letných kultúrnych a športových podujatí uzavrel druhý septembrový víkend  
ZÁVER KULTÚRNEHO LETA 2017 V NOVOM MESTE. 

 V rámci hlavného programu, ktorý sa začal o 15.00 hod., vystúpili také hviezdy ako 
skupina HEX a PETER NAGY s kapelou Indigo či IGOR KMEŤO st. Zaujala aj pôsobivá 
bubnovú šou CAMPANA BATUCADA či hudobná skupina ĽUDOVÉ MLADISTVÁ, ktorá 
predstavila zaujímavú zmes folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej hudby.   
Ako zvyčajne, Záver Kultúrneho leta v Novom Meste odštartoval o 10.00 h dopoludňajším 
rodinným súťažno-zábavným programom s tombolou. Vystúpenie pre deti nechýbalo ani 
v hlavnom popoludňajšom programe – o zábavu sa postarala MIA. V programe nechýbala ani 
veľká tombola, tradičná ohňová šou či zapálenie vatry.  

Na Záver Kultúrneho leta 2017 v Novom Meste navštívilo Kuchajdu počas celého dňa 
do 4000 ľudí.  
 
 

 


