
Let´s dnes
tanečná škola pre verejnosť
02.,09.,16.,23.,30.07. a 06.,13.,20.,27.08. | 16:00 
KaviareŇ BuBBLes
04.,11.,25.07. a 08.,15.08. | 19:00
Monsters Cafe

ZaChráŇ sa, Kto vieš
zdravotná osveta 
03.,24.,31.07. | 17:00 - 18:30 | CC CentruM
28.08. | 17:00 | pri veľKoM draždiaKu - Západný Breh

susedsKý deŇ pred ZrKadLáčoM
stretnutie Petržalčanov – burza, program pre deti, 
prezentácia OZ, prednášky a celý deň hrá skupina 
PrOsPektOri 
04.07. a 08.08. | 10:00 - 18:00 | dK ZrKadLový háJ

výLet do ZáhradKy 
rodinné záhradničenie 
11.07. a 08.08. | 9:30 - 11:00 | CC CentruM - exteriér

výLet do hoLandsKa
rodinné cyklosúťaže – hry a zábava
11.07. | 9:00 - 13:00 | dopravné ihrisKo, BosáKova

pohyBové Cvičenie pod duBoM 
zdravé cvičenie pod vedením lektora
14.07. a 11.08. | 16:00 | petržaLsKá KLuBovŇa

výLet do MinuLosti
prechádzka starou Petržalkou 
15.07.,12.08. | 16:00 | aušpiC (sLOVeNskÝ VesLÁrskY kLUB) 
 - MiestO stretNUtiA

výLet Za adrenaLínoM 
rodinný „Quadrathlon“- plávanie, cyklistika, veslovanie, beh
17.07. | 14:00 - 21:00 | na veľKoM draždiaKu 

tanečný KurZ pod duBoM 
rôzne druhy tancov pod vedením lektora
22.,29.07. a 05.,19.,26.08. | 17:30 
petržaLsKá KLuBovŇa 

výLet do tatier 
deň horolezectva s lektormi- nafukovacia horolezecká stena
08.08. | 10:00 - 14:00 
pri veľKoM draždiaKu - výChodný Breh

výLet do ChorvátsKa 
prehliadka kreatívnych plavidiel na mori Draždiak 
s účasťou slovenských olympionikov
pogram: kapela FUNNY FeLLOws a DrUMstAs
15.08. | 10:00 - 21:00 | na veľKoM draždiaKu

ZuMBa GoLd pre všetKýCh
utorKy  | 07.07. - 31.08. | 17:00 | dK ZrKadLový háJ 
 

divadieLKo pod stroMoM o desiatej
05.,12.,19.,26.07. a 02.,09.,16.,23.,30.08.  | 10:00 
BeaCh voLLey CLuB draždiaK
05.07. kohútik a sliepočka - Divadlo Žihadielko
12.07. Šaško a kráľ - Harry theáter 
19.07. Miláčik - Divadlo JaJa
26.07. kufrík - Vlado kulíšek

02.08.  Na zemi dobre mi - Divadlo na hojdačke 
09.08.  klaun hudobníkom - teatro komika
16.08.  Hurá leto! - Divadlo Mici a Mňau
23.08.  so sníčkom Hugom do rozprávky
30.08.  O nenažratom papagájovi - bábkové divadlo, klauniáda 

Jašovanie pod stroMoM o druhej 
05.,12.,19.,26.07. a 02.,09.,16.,23.,30.08. | 14:00 
BeaCh voLLey CLuB draždiaK
05.07.  Motýlik a mačička - skladanie z papiera 
12.07.  Včeličky - skladanie z papiera
19.07.  kytice kvetov - skladanie z papiera
26.07. Hravé kamienky - maľovanie na prírodniny
02.08.  Papierové hlavy - výroba 3D portrétov
09.08.  rozprávkové šablóny - vystrihovanie z papiera
16.08.  Vodná tlačiareň - vodotlač
23.08.  Morské potvorky - modelovanie
30.08.  Pohľadnica z dovolenky - kreslenie

divadieLKo pod stroMoM o piatej
05.,12.,19.,26.07. a 02.,09.,16.,23.,30.08. | 17:00
ihrisKo petržaLKa City
05.07. kohútik a sliepočka - Divadlo Žihadielko
12.07. Šaško a kráľ - Harry theáter 
19.07. Miláčik - Divadlo JaJa
26.07. kufrík - Vlado kulíšek
02.08.  Na zemi dobre mi - Divadlo na hojdačke 
09.08.  klaun hudobníkom - teatro komika
16.08.  Hurá leto! - Divadlo Mici a Mňau
23.08.  so sníčkom Hugom do rozprávky
30.08.  O nenažratom papagájovi - bábkové divadlo, klauniáda 

Marhuľový KoMpótiK 
 - do čítania, deti! 
veselé interaktívne podujatie pre deti, ktoré (ne)radi čítajú 
poéziu, autorský program Zuzany OcHArOVicHOVeJ
21.07. | 15:00 | CC CentruM

sKate aCadeMy
02.,09.,23.07. a 06.08. | 17:00 | sKateparK GerCenova

huBová poLievKa 
silné reči comedy workshop
04.,18.07. a 22.08. | 18:30 | dK LúKy 
04.07. JÁN GOrDULič
18.07. GABO ŽiFčÁk
22.08. MArtiN HAtALA

video art aCadeMy 
workshop - rámovanie obrazu, tvorba záberu, kompozícia 
a základný strih, nadväznosť záberov, zvuk, pokročilý strih, 
postprocess - colorgrading
07.,22.07. a 05.,11.08. | 13:00 - 17:00 | dK LúKy

street danCe aCadeMy
workshop s sDA crew
07.,14.,21.,28.07. a 04.,11.,18.08.  | 17:00 
náMestie repuBLiKy

CirKus aCadeMy 
14.,28.07. a 11.,21.08. | 18:00 | dK LúKy

Capoeira aCadeMy 
výučba bojového a tanečného umenia 
31.07. | 17:00 - 18:00 | dK ZrKadLový háJ
21.08. | 17:00 - 18:00 | dK LúKy

ST

denné táBory

pre rodiny

viac info a prihLášKy na www.kzp.sk

pre deti

pre tínedžerov

KuLtúrne Zariadenia petržaLKy
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

www.kzp.sk kulturne-zariadenia-Petrzalky kulturne-zariadenia-petrzalky

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219
dkzh@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400
dkl@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, 
artkinozazrkadlom@gmail.com

cc centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390
ccc@kzp.sk

MestsKá časť BratisLava-petržaLKa

Miestna KnižniCa petržaLKa

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Kultúrne zariadenia PetržalKy

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
www.kniznicapetrzalka.sk Miestna knižnica Petržalka miestnakniznicapetrzalka

www.petrzalka.sk Petržalka Mestskacastpetrzalka

Zriaďovateľom 
Kultúrnych zariadení Petržalky 
je Mestská časť 
Bratislava-Petržalka

júl - augustjúl - august

!!! uplatnite si príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa až do výšky 55% z ceny tábora !!!

už od 80 €prihLás sa do tábora a 

  a ďalšie skvelé ceny!!!



petržaLsKá Letná univerZita 
seniorov 2020 - ii. ročník 
organizátor: ekonomická univerzita v Bratislave
08.,10.,15.,17.07. | 9:30 - 11:00 | dK ZrKadLový háJ
08.07. MôJ ŽiVOt - Gizka OňOVÁ
10.07. PetrŽALkA keDYsi A DNes ii. 
 - Ľuboš kAčírek 
15.07. sLOVeNské POVerOVé BYtOsti 
 - katarína NÁDAskÁ
17.07. sVet PODĽA MArtiNA 
 - Martin NikODÝM

senior art 
09.,23.07. a 06.,20.08. | 17:30 | dK LúKy 
09.07. NiečO O PerMONíkOcH A iNÝcH POtVOrÁcH 
 stretnutie so spisovateľkou Zuzanou BOďOVOU, 
 autorkou známych rozprávok nielen pre deti  
23.07. keď HOLLYwOOD PriŠieL k NÁM 
 stretnutie s Naďou ALBertOVOU, kostymérkou, 
 zbrojárkou, strihačkou, aranžérkou  
06.08. HrA BeZ riZikA
 stretnutie s Annou MÝtNOU, hráčkou a   
 učiteľkou spoločenských hier 
20.08. číM MeNŠí... 
 stretnutie a rozprávanie s bonsaistom 
 romanom PiALOM spojené s ukážkami

seniori v aKCii 
letný keramický ateliér pre seniorov a dospelých 
pod vedením akad. sochárky Oľgy BeNceOVeJ
13.07.-17.07. a 17.07.-21.07. | 17:30-19:30 | CC CentruM  
15 € senior / 30 € dospelý | max. 12 ľudí 

seniori v aKCii 
letný výtvarný ateliér pre seniorov a dospelých
pod vedením akad. mal. Dušana sekeLU
14.07.-17.07. a 18.08.-21.08. | 17:30-19:30 | CC CentruM 
15 € senior / 30 € dospelý | max. 12 ľudí 

senior šport - petanG
petangový turnaj pre seniorov a seniorky 
16.,30.07. a 13.,27.08. | 10:00 - 13:00 
reštauráCia rančíK
 

JaZZový štvrtoK
02.,09.,16.,23.,30.07. a 13.,20.,27.08. | 19:00
Monsters Cafe
02.07. ŠALeFUkY 
09.07. PressBUrG sAxOPHONe QUArtet
16.07. VLADO ViZÁr JAZZ QUArtet
23.07. LUciA LUŽiNskÁ
30.07. DUO MiLO sUcHOMeL (saxofon) 
 PALO BereZA (gitara)
13.08. GiPsY JAZZ (Ján Berky MreNicA)  
20.08. JAM-sessiON 
 (Gabo JONÁŠ, Juraj kALAsZ a spev) 
27.08. trADitiONAL cLUB reViVAL

harMoniKársKy utoroK
07.,21.07. a 04.,18.08. | 18:00 | vnútroBLoK BZovíCKa
07.07. ericH "BOBOŠ" PrOcHÁZkA (ústna harmonika) 
21.07. JUrAJ scHweiGert (diatonická harmonika)
04.08. MiLAN tOMikÁč (akordeón)   
18.08. MAríNA LAZic (akordeón)

KLasiCKé stredy 
08.07. a 19.08. | 18:30 | CC CentruM - oBradná sieŇ
08.07. MiLOŠ BiHÁri (klavír)
19.07.  cLAssicAL MUsic triO

šansónový piatoK 
10.,24.,31.07. a 14.08. | 18:30 | Café dK LúKy 
10.07. kAtAríNA FeLDekOVÁ
24.07. JANA GAVÁčOVÁ  
31.07. MAriÁN GreksA  
14.08. ZUZANA sUcHÁNkOVÁ

proMenádny KonCert 
12., 26.07. a  09.,23.08. | 18:30 
sad JanKa Kráľa pri fontáne
12.07. BrAss QUiNtet
26.07. FOr BrAtisLAVA
09.08. BrAss QUiNtet
23.08. FOr BrAtisLAVA

soirée pri fontáne 
koncert z cyklu MOMeNtUM MUsicUM
19.07. a 30.08. | 18:30 | teChnopoL
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave 
Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia

fatsJaZZBand 
Jana deKánKová
01.08. | 18:30 | náMestie repuBLiKy

KonCert v evanJeLiCKoM KostoLe 
02.08. | 19:00 | strečniansKa uLiCa
JOZeF ĽUPtÁk (violončelo) 
NOrA ŠkUtOVÁ (klavír)

KonCert v doMe tretieho veKu
koncert z cyklu MOMeNtUM MUsicUM
03.08. a 26.08. | 14:00 | poLoreCKého uL.
03.08. JOZeF ĽUPtÁk (violončelo) 
26.08. študenti štátneho konzervatória v Bratislave
Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia

Modus MeMory 
07.08. | 19:00 | veľKý draždiaK 

fritované náMestie repuBLiKy 
10.,24.07. a 07.,14.08. | 17:00 | náMestie repuBLiKy 
10.07. JAM sessiON DANce a iGOr kMeťO ml.
24.07. D´AFrOGANG - tanečné vystúpenie a workshop 
07.08. JAM sessiON DANce a iGOr kMeťO ml.
14.08. BADD FYAH - tanečné vystúpenie a workshop 

vernisáž výstavy petržaLKa Z neBa iii 
výstava fotografií
01.07. | 17:00 | dK LúKy
výstava potrvá do 31.08. 
program: FUNNY FeLLOws 

vernisáž výstavy petržaLKa Z neBa ii
výstava fotografií 
01.07. | 18:00 | CC CentruM
výstava potrvá do 31.08. 
program: FUNNY FeLLOws 

vernisáž výstavy petržaLKa Z neBa i
výstava fotografií 
01.07. | 19:00 | dK ZrKadLový háJ 
výstava potrvá do 31.08. 
program: FUNNY FeLLOws 

oBraZy v pohyBe 
mobilná exteriérová výstava
09.07. a 27.08. | 17:30 - 19:30 
náMestie repuBLiKy, veľKý draždiaK, 
ovsištsKé náMestie, CC CentruM - exteriér

Jantárová Cesta v petržaLKe
- Mo(nu)Menty neforMáLnosti
výstava site specific intervencií vo verejnom priestore

Letná Knižná šKoLičKa
poznávanie prírody, krajiny a mesta 
zábavno-edukatívnou formou
01.07. -31.08. | 10:00 - 11:00 
pondeLKy | 10:00 - 11:00 | proKofievova 5, školský dVoR
   13.07.  čiNčUÁčik čítA DeťOM
utorKy | 10:00 - 11:00 | furdeKova 1, pRiestoR pRed pobočku
   07.07.  POZNÁVANie VtÁčícH HLAsOV s wAtcHiNG.sk 
štvrtKy | 10:00 - 11:00 | vyšehradsKá 27, ihRisko pRed pobočkou
   16.07.  POZOrOVANie DÁŽďOVNíkOV s BrOZ
piatKy | 10.07., 24.07., 07.08., 21.08. | 10:00 - 11:00
vaviLovova 24, ihRisko sou potRaVináRske 
   24.07. | 11:00 - 12:00 | čiNčUÁčik čítA DeťOM
   21.08.  | 11:00 - 12:00 | čiNčUÁčik čítA DeťOM

susedsKý deŇ pred ZrKadLáčoM
prezentácia služieb knižnice, 
výstava MiLéNiOVÁ PetrŽALkA na poschodí 
04.07. a 22.08. | 16:00 - 19:00 | dK ZrKadLový háJ

Knižný KoLotoč
knihy na letné čítanie
08.07. a 12.08. | 9:00 - 12:00 | pred Budovou teChnopoLu

pod KnihosLnečníKoM
letné oddychové zóny pred knižnicou, 
denná tlač, časopisy, wi-fi prístup, spoločenské hry
haanova 37 | proKofievova 5 | vyšehradsKá 27 
vaviLovova 26 | v čase otváracích hodín

Knižný MiniKoLotoč 
vaviLovova 26 - pred pobočkou

prečítané Leto 
knižné tipy, hry a  aktivity pre prázdninujúce deti
partnerský projekt na detských a rodinných pobočkách 

preuKaZ Letného KnihoMoľa 
špeciálne vydanie letného preukazu pre prázdninujúce deti

Letná streetBaLLová LiGa 2020
15.07. - 01.09. | streetBaLové ihrisKá, BudatínsKa 
a haanová 28
propozície a prihlásenie mailom na: 
bsc@bscbratislava.sk, www.bscbratislava.sk

petržaLsKý KvadratLon 
plávanie - cyklistika - padlbord - beh okolo Draždiaku
04.08. | 10:00 - 19:00 | JaZero veľKý draždiaK
online registrácia a propozície: triaxmv@gmail.com, 

BežeCKé tréninGy pre dospeLýCh
a tréninGy pre deti (hravá atLetiKa) 
utorKy | 17.07.-25.08. | 17:00 - 18:00 | atLetiCKá dráha 
Zš tupoLevova
pod vedením prefesionálnych trénerov klubu run For Fun,
viac info na www.runforfun.sk

kino pre deti | domáca úroda | klenoty žánrové filmu
ozveny svetových festivalov  | ArtkiNO ZA ZrkADLOM 

Literárna KaviareŇ 
od 01.08. | dK ZrKadLový háJ 

hudBa

taneC

výstavy

pre seniorov

Leto s petržaLsKou 
KnižniCou 

šport

fiLM

iné

dÔLežité inforMáCie
na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky 
pri ohrození verejného zdravia z 19.6.2020 sú kultúrne zariadenia petržalky 
povinné obmedziť počet zúčastnených osôb na podujatiach.
Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť zakúpiť si miestenku za symbolickú 
sumu 0,50 € a zabezpečiť si tak miesto na podujatí.

Registrovať sa môžete cez www.ticketportal.sk 
podujatia, pri ktorých je možná registrácia/rezervácia sú označené: 

rezervácia-ticketportal

– zmena programu vyhradená –  

  v prípade nepriaznivého počasia sa predstavenia plánované: 
  - na ihrisku beach Volley club draždiak uskutočnia o 10:30 v dk lÚky 
  - na ihrisku petržalka City sa uskutočnia o 17:30 v dk ZRkadloVý háJ


