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Informácia o príprave Kultúrneho leta 2019  
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Leto v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je obdobím s najväčšou ponukou kultúrnych 
a športových aktív s voľným vstupom, ktorú samospráva pripravuje pre verejnosť. Inak tomu 
nie je ani tento rok. Programová štruktúra Kultúrneho leta 2019 v Novom Meste bude opäť 
zohľadňovať požiadavky na kultúrne vyžitie a zábavu rôznych skupín obyvateľstva – podľa 
veku či vkusu.  
 
Cieľom bude dostať letné podujatia čo najbližšie k ľuďom a osloviť programom Kultúrneho 
leta 2019 čo najširšie vrstvy obyvateľov našej mestskej časti, ako aj jej návštevníkov. 
Centrom podujatí Kultúrneho leta v Novom Meste bude, ako tradične, areál prírodného 
kúpaliska Kuchajda. Program však bude situovaný aj do iných obľúbených lokalít mestskej – 
park na Račianskom mýte či Stredisko kultúry Vajnorská. 
 
 
Propagácia 

Pri propagácii a informovaní obyvateľov o podujatiach Kultúrneho leta v Novom Meste 
využijeme všetky osvedčené komunikačné kanály: 

- časopis mestskej časti Hlas Nového Mesta, 
- internetová stránka mestskej časti: www.banm.sk,  
- profily mestskej časti a strediska kultúry na sociálnej sieti Facebook, 
- letáky (distribúcia do všetkých domácností Nového Mesta), 
- veľkoplošné bannery, ktoré informujú o programe Kultúrneho leta v Novom Meste, 
- plagáty, ktoré sú vyvesené na miestach s vysokou koncentráciou ľudí (Kuchajda, 

Stredisko kultúry Vajnorská, Miestny úrad BA Nové Mesto...) , 
- pozvánky a reportáže z podujatí Kultúrneho leta v Novom Meste v TV Bratislava. 

O podujatiach Kultúrneho leta v Novom Meste budeme informovať tlačené aj elektronické 
médiá cez tlačové správy miestneho úradu. V prípade, že súčasťou akcií je aj detský/rodinný 
program, informujeme verejnosť aj prostredníctvom špecializovaného portálu 
www.sdetmi.com. 

 
Otvorenie Kultúrneho leta 2019 v Novom Meste 
 
Otvorenie Kultúrneho leta sa tento rok bude konať n tradičnom mieste – v areáli prírodného 
kúpaliska na Kuchajde v sobotu 22. júna 2019.  
Program je rozdelený do dvoch blokoch. Dopoludnia – súťaže a zábava pre celú rodinu, 
detské atrakcie. Popoludní – hlavný kultúrny program, ktorý bude prebiehať v miestnom 
amfiteátri. Vystúpia talentované deti z novomestských základných škôl, deťom bude určený aj 
ďalší blok so známymi rozprávkovými hitmi. Hlavnými ťahákmi popoludnia budú populárne 
skupiny/interpreti. Opäť nebude chýbať tradičné zapálenie vatry po zotmení, pri ktorej bude 
hrať country kapela, ohňová šou a na záver veľkolepý ohňostroj.  



Otvorenie Kultúrneho leta tradične láka množstvo divákov, opäť preto môžeme predpokladať, 
že program pritiahne na Kuchajdu tisíce návštevníkov.  
 
Program Otvorenia Kultúrneho leta 2019 v Novom Meste 
 
Od 10.00 hod. 
- Zábavné rodinné dopoludnie – detské atrakcie, súťaže, detská tombola, kolotoče... 
Od 15.00 hod. 
- Talenty zo základných škôl v Novom Meste 
- Rozprávkové hity 
- Pavúci – Elán revival 
- Tombola 
- Sima  
- Jana Kirschner 
- Vidiek 
- Ohňová show  
- Zapálenie vatry & country 
- Ohňostroj 
- Disco 
 
 
Novomestská promenáda 
 
Aj v roku 2019 plánujeme využiť osvedčený formát víkendových promenádnych koncertov v  
parku na Račianskom mýte (dychová hudba). Ľudová hudba vystúpi v dvoch nedeľných 
termínoch – v júli a auguste od 17.00 do 19.00 hod. 
 
 
Tanečné Kultúrne leto 
 
Pre milovníkov tanca bude opäť v ponuke Tanečné Kultúrne leto 2019 v Stredisku kultúry na 
Vajnorskej 21. A to v troch termínoch 6.,  13. a 20. júla v čase od 17.00 do 22.00 hod. 
Tanečné podujatia budú dramaturgicky organizované ako  Čaje o piatej – pri živej hudbe 60. 
– 90. rokov.  
 
 
Letné kino na Kuchajde 
  
Jedným z najnavštevovanejších podujatí Kultúrneho leta v Novom Meste je Letné kino na 
Kuchajde. Jeho popularita z roka na rok rastie. Aj tento rok zachováme tradičné premietacie 
termíny v amfiteátri Kuchajdy (streda + sobota, v júni a júlli od 21.30 hod., v auguste od 
20.30 hod. kvôli skoršiemu stmievaniu sa). Výber filmov, ktoré sa budú premietať, sa 
uskutoční prostredníctvom internetového  hlasovania na špecializovanej stránke 
kino.nakuchajde.sk. Letné kino na Kuchajde  sa začína 26. júna. 
 
 
Športové a pohybové aktivity 
 
Okrem kultúry dostanú počas leta priestor aj športové a pohybové aktivity. Už etablovanou 
akciou so silnou komunitou je Letná joga na Kuchajde, ktorú plánujeme opäť organizovať 



dvakrát týždenne v podvečerných hodinách – v pondelok a stredu (od 17.45 do 18.45 hod.). 
Letná joga na Kuchajde so skúseným inštruktorom Zdenom Yogim sa začína 24. júna. 
 
Taktiež dvakrát do týždňa ponúkneme v lete aj Fitness na Kuchajde, ktorý sa osvedčil 
a získava čoraz viac aktívnych fanúšikov. Skupinové cvičenie s inštruktormi z fitness centra 
Fit-up sú zamerané na posilnenie celého tela. Cvičiť sa bude vždy v utorok a štvrtok od 18.00 
do 19.00 hod. Začína sa už 25. júna. 
 
Letné aktivity s možnosťou denného športovania sa budú konať aj v Školak klube na 
Riazanskej ulici. 
 
 
Záver Kultúrneho leta 2019 v Novom Meste 
 
Kultúrne leto 2019 slávnostne zakončíme v sobotu 7. septembra veľkým celodenným 
programom v areáli Kuchajdy.  
Skladba Záveru Kultúrneho leta bude podobná ako pri Otvorení. Dopoludnie bude patriť 
športu a detským súťažiam, vyvrcholením bude popoludňajší hlavný kultúrny program, v 
rámci ktorého vystúpia aj známi interpreti/skupiny, tento rok napríklad populárna kapela 
Polemic. 
 
 
 
Poznámka: V čase spracovania tejto Informácie prebiehali ešte posledné rokovania 

s interpretmi, preto sú možné prípadné programové alebo časové zmeny/posuny. 

 
 


