Výzva
Na predloženie návrhov na ocenenie mladých víťazov a reprezentantov Bratislavy
v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach v oblasti športu, kultúry
a umenia, v prírodovedných , technických a spoločenských vedách, v znalostiach cudzích
jazykov a pripravenosti na svoju profesiu pre zriaďovateľov všetkých typov škôl
a školských zariadení, športových klubov, zväzov, združení a všetkých tých, ktorí sa
venujú práci s bratislavskou mládežou.
Názov podujatia:
Stretnutie primátora s talentovanou mládežou Bratislavy 2019
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa tradične stretáva a oceňuje
talentovanú mládež, ktorá sa v rámci voľnočasových ponúk súčasného života rozhodla venovať
svoj voľný čas rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach
a dokázať oveľa viac ako rovesníci. Pracuje pod vedením skúsených pedagógov a trénerov,
rozvíja svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti a tým reprezentuje seba, svoje mesto Bratislavu
a Slovensko na rôznych súťažiach v oblasti športu, kultúry a umenia, v prírodovedných,
technických a spoločenských vedách, prezentuje znalosti cudzích jazykov a svoju profesiu.
Za účelom ocenenia talentovanej mládeže vyzývame všetkých, ktorí sa venujú práci so
žiakmi a mládežou, k zaslaniu nominácií tých najúspešnejších žiackych či mládežníckych
reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v kalendárnom roku 2018 stali víťazmi na medzinárodných
súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych súťažiach, na krajských predmetových
súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta primátor hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy Matúš Vallo chce poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom.
Hlavným cieľom podujatia je ocenenie ich vynikajúcich výsledkov.
Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi sa za účelom
ich ocenenia uskutoční v Bratislave v Primaciálnom paláci dňa 5. júna 2019 o 10:00h.
Nominácie je potrebné zasielať čitateľne na vyplnenom nominačnom liste spolu so
súhlasom na spracovanie osobných údajov žiaka / študenta/ vedúceho / trénera, ktorý tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť, v termíne do 18. apríla 2019 na adresu:
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1
O výbere talentovanej mládeže, ktorá sa stretne 5. júna 2019 s primátorom mesta, bude
rozhodovať výberová komisia v máji 2019. Pozvánky vybraným žiakom/študentom a ich
pedagógom/vedúcim budú zasielané na adresy školy/organizácie uvedené v nominačných
listoch v termíne do konca mája 2019.

