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Bratislava pre všetkých 2015 
... Dni otvorených dverí samosprávy 

 
 
Vážení Bratislavčania, vážení návštevníci nášho hlavného mesta, 
 
teší ma, že opäť môžeme v bránach slávnostnej Bratislavy privítať všetkých priateľov nášho mesta. Tých, ktorí si cenia históriu 
Bratislavy, ale i všetko, čo nám môže spôsobiť potešenie v jej súčasnom dianí. Dni samosprávy nám pripomínajú vzácne historické 
obdobie nášho mesta – pridelenie mestských práv. V minulosti k nim patrili oslavy, ale aj neformálne stretnutia zástupcov radnice 
s obyvateľmi kráľovského mesta. Bratislavská samospráva pred dvanástimi rokmi sviatok obnovila – nadviazala na tradíciu osláv a 
otvorila dvere svojim obyvateľom. Z Bratislavy pre všetkých sa stalo dnes už známe podujatie s príchuťou sviatku mesta, v ktorom 
žijeme a ktoré môžeme spoznať aj tento rok v nových spoločensko-historických súvislostiach.  
 
Želám vám pri poznávaní mestských organizácií, na podujatiach Bratislavy pre všetkých, veľa vedomostných a tiež kreatívnych 
zážitkov, ale najmä krásny a príjemný čas strávený v meste.  
  
Ivo Nesrovnal 
primátor Bratislavy 

 
 
 

Streda 22. 4. 2015  
 
MÚZEUM MESTA BRATISLAVA 
09:00 Apponyiho palác 
„Slovom a činom“ – Medzinárodná vedecká konferencia na počesť Flórisa Rómera pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia 
Kladenie vencov k pamätníku na nádvorí Starej radnice  
Flóris Rómer (1815 – 1889), rodák z historického Prešporka, so svojim impozantným dielom na poli uhorskej archeológie, ochrany 
pamiatok, dejín umenia, numizmatiky a múzejníctva, patrí do plejády tých vedcov – intelektuálov, ktorí svojou činnosťou obohacovali 
svoje rodisko i vedeckú obec doma a v zahraničí. 
 
 

Štvrtok 23. 4. 2015  
 
MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 
8:00 Bratislavská burza kníh – otvorenie 9. ročníka populárnej charitatívnej akcie,  v spolupráci s bratislavskými knižnicami. 
23. – 29. 4. 2015, Klariská 16, nádvorie, v pracovné dni 8:00 – 19:00, počas víkendu 10:00 – 18:00 
 
17:00 Anita Bartos: Vidieť život v kolážach – vernisáž 
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 
Koláže sú odrazom autorkinho vnímania každodenného života a seba samej v rôznorodosti situácií, ktoré prežíva. Autorský výskum 
vlastného „ja“ autorka pretavila do koláží počas dvojročného kurzu arteterapie. Výstava potrvá do 15. 6. 2015 
 
18:00 Projekt  Čítajme slovenskú literatúru. Ľubo Stacho: Obchodná (1984 – 2014) 
Pod knižnicou, Klariská 16 
Fotokniha zachytáva 30 rokov spoločenských aj vizuálnych zmien vo výkladoch tejto bratislavskej ulice. 500 záberov komentujú 
historici, kurátori, architekt a sociológ. Účinkujú: Ľubo Stacho a moderátor Dado Nagy. (S podporou MK SR) 
 
SLOVAKIA CANTAT 2015 – IX. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave 
19:00 otvárací koncert – Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) 
 
 

Piatok 24. 4. 2015  
 
MÚZEUM MESTA BRATISLAVA – Nádvorie Starej radnice 
Remeselný jarmok. Voľné združenie remeselníkov Slovenska. 
 
MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 
08:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh –9. ročník populárnej charitatívnej akcie.  
23. – 29. 4. 2015, Klariská 16, nádvorie. V spolupráci s bratislavskými knižnicami. 
 



17:00 Projekt  Čítajme slovenskú literatúru. Jozef Medard Slovík: Psie modré nebo 
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 
Krátke prózy spomienkového, cestopisného a reportážneho charakteru. účinkujú: autor J. M. Slovík, literárny hosť Ján Litvák, 
hudobný hosť Miloš Železňák. (S podporou MK SR). 
 
SLOVAKIA CANTAT 2015 – IX. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave 
10:00 – 14:00 súťaž – Moyzesova sieň 
19:00 – 20:00 festivalové koncerty – Klarisky 
 
PRIMACIÁLNY PALÁC 
15:00 – 17:00 Pramienok krásy – paličkovaná čipka (vernisáž) 
Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava. 
 
Galavečer XXII. ročníka udeľovania Ceny primátora Bratislavy 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (vstup iba pre pozvaných hostí). 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–STARÉ MESTO 
Staromestská knižnica 
Bezplatná ročná čitateľská registrácia pre neregistrovaných záujemcov o služby Staromestskej knižnice, všetky pracoviská knižnice, 
v čase výpožičných hodín.  
 
FRANCÚZSKE VEĽVYSLANECTVO 
Kutscherfeldov palác, Hlavné námestie  
Deň otvorených dverí pre študentov. Potrebná je registrácia vopred na diplo@france.sk 
 
 
 

Sobota 25. 4. 2015 
 

9:00 – 18:00 PRIMACIÁLNY PALÁC 
Reprezentačné priestory s obrazárňou, unikátnymi gobelínmi a koncertmi základných umeleckých škôl. 
 
Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci  
Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa môžu stretnúť s novým primátorom Ivom 
Nesrovnalom, jeho námestníkmi, poslancami mestského zastupiteľstva a oboznámiť sa s ich prácou.  
 
Európske hlavné mesto mládeže (EYC) 
Prezentácia projektu Európske hlavné mesto mládeže Bratislava ako platformy spolupráce mesta Bratislavy s čo najväčším 
množstvom organizácií pôsobiacich v rozličných sektoroch mesta za účelom prihlásenia sa hlavného mesta SR Bratislavy kandidovať 
o titul Bratislava - Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2018. 
 
Pramienok krásy – paličkovaná čipka 
Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava 
 
Aktívny život v seniorskom veku, Primaciálny palác 
Sprievodný program, výstavy a ukážky ručných prác seniorov z bratislavských mestských častí 
 
16:00 – 16:30 Fanfárový koncert  
Bratislavská dychová harmónia, balkón Primaciálneho paláca 
 
10:00 – 17:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov  
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
 
10:00 ODPEČATENIE MESTSKÝCH BRÁN 
Michalská brána.  
Symbolické otvorenie brán mesta pre všetkých, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy. 
Účinkuje Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel. Pripravilo BKIS. 
 
10:00 – 17:00 NÁMESTIE DETÍ – HLAVNÉ NÁMESTIE 
Prezentácie činnosti, prác detí a tvorivé dielne a koncerty detí zo  ZUŠ a CVČ. 
Prezentácia práce a projektov Mestského parlamentu mladých Bratislavy. 
 
10:00 – 18:00 BAĀRT 
Autobus na Hviezdoslavovom námestí. Projekt Mestského parlamentu mladých a Máňú,  ktorý už ôsmy krát premieňa autobus MHD 
na otvorený priestor plný umenia. V spolupráci s DPB, a.s. 
 



 
AHOJ, ZBERNÉ VOZIDLO! 
10:30 – 16:00, Primaciálne námestie 
Odvoz a likvidácia odpadu – OLO,a.s. 
Možnosť priblížiť  sa obyvateľom cez detský sen sedieť v smetiarskom aute.  
Prehliadka zberného vozidla OLO a vysvetlenie jeho fungovania,  fotografovanie v zbernom vozidle OLO s obrázkami Olompiády.  
Neseparuj sa, separuj! – návody ako triediť komunálny odpad, pečiatkovanie rúk detí. 
 
 
10:00 –18:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY 
Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy  
 
Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie  
GLASSMOVEMENT - výber zo sklárskych sympózií 1990 - 2015  
14:00 asistovaný sprievod po výstave 
Hviezdy svetovej a domácej sklárskej scény po prvýkrát vystavujú spolu na Slovensku výsledky medzinárodných sympózií doplnené aj 
o ateliérovú tvorbu. Vystavených je vyše 100 umeleckých diel. K výstave je pripravený dokumentárny film.  
Nádvorie Starej radnice – Remeselný jarmok 
 
Apponyiho palác, Radničná 1 
- Múzeum vinohradníctva 

- Národný salón vín Slovenskej republiky, Ochutnávka 100 najkvalitnejších slovenských vín od 40 vinárov  
- Múzeum historických interiérov 
 
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 3 
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica 22 
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26 
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2 
Hrad Devín, Muránska ulica 10, Výstava Devín v praveku  
 
Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7: Výstava „Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte 
urbánneho prepojenia." 
 
 
10:00 – 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY  
MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11 
167 250 EUR – 90 diel. Nové akvizície v kontexte zbierok GMB. 
Stále expozície:  
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo 
Grafické kabinety v Mirbachovom paláci 
 
PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19 
Milan Paštéka – Legenda slovenského maliarstva 
Štipendium Radislava Matuštíka – Novodobý romantizmus. Projekt mladej kurátorky Bc. Márie Janošovej. 
16:00 Kurátorský sprievod výstavou 
Stále expozície:  
Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I. a II.  
Gotická maľba a plastika 
Keltská mincovňa v Bratislave 
 
V oboch palácoch GMB pripravujeme akciu na publikácie s témou Bratislavy. 
 
 
10:00 – 18:00 MESTSKÁ KNIŽNICA 
Bratislava – mesto, ktoré číta  
(výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov) 
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 
Úsek odbornej literatúry, Klariská 16  
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3 
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 
 
10:00 – 18:00 Bratislavská burza kníh –9. ročník populárnej charitatívnej akcie 
23. – 29. 4. 2015, Klariská 16, nádvorie. V pracovné dni 8:00 – 19:00, počas víkendu 10:00 – 18:00. V spolupráci s bratislavskými 
knižnicami.  
 



Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 
14:00 Ukážky výcviku vodiacich psov 
Čo všetko sa musia naučiť psíky, aby mohli byť spoľahlivými pomocníkmi nevidiacim ľuďom? V spolupráci s Výcvikovou školou pre 
vodiace a asistenčné psy pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
 
Cesta svetla – jednodňová fotografická výstava so zameraním na život nevidiacich a slabozrakých . 
V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
 
15:30 Projekt Čítanie, čo nenudí: Rytier Bajaja – Bábkové divadlo o odvážnom rytierovi podľa rozprávky Boženy Nemcovej.  
účinkuje: Petronela Dušová, Teatro Neline. (S podporou MK SR). 
 
 
MESTSKÉ DIVADLO P.O. HVIEZDOSLAVA 
13:00 – 15:00    Prehliadky zákulisia MDPOH s fantómom divadla a jeho družinou 
Vstup na prehliadky je voľný, v skupinách s ohľadom na kapacitu priestorov. 
 
16:00  Neil Simon: Bosé nohy v parku 
Réžia: Jozef Krasula. Obsadenie: Lucia Rózsa Hurajová, Marek Majeský, Marta Sládečková, Štefan Kožka, Pavol Šajmović. Scénický 
a kostýmový výtvarník: J. Kocman. Výber hudby: K. Mikulčík 
Skvelá komédia o manželstve, medových týždňoch, ale aj o tom, čo sa deje, keď vám do bytu začne padať sneh, či vaša matka znovu 
zahorí láskou. 
Vstupenky v počte 2 vstupenky na osobu na predstavenie Bosé nohy v parku budú  k dispozícii  21. a 23. apríla v pokladni MDPOH v 
čase 11:00 – 15:00 a  hodinu pred začiatkom predstavenia v pokladni MDPOH, pokiaľ nebude už kapacita divadla plne obsadená. 
 
Sprievodné akcie : V pokladni bude exkluzívny predaj vstupeniek na májové a júnové  predstavenia  v čase 13:00 – 16:00 . Pri 
zakúpení vstupenky na ktorékoľvek predstavenie kupujúci dostane aj špeciálny darček od MDPOH. 
 
 
9:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA  
Mlynská dolina 1  
Prehliadky expozícií zvierat, DinoPark s paleontologickým ihriskom, náučným chodníkom o vývoji života na Zemi. Tvorivé dielne 
Vnímavých hračiek – rozvíjanie jemnej motoriky a schopností detí  hravou formou, súťaže, vozenie na koníkoch, informačný stánok 
Európskej asociácie ZOO a akvárií. Krst mláďaťa tigra bieleho. 
 
 
TURISTOM VO VLASTNOM MESTE 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu Vás pozýva na sériu tematických prehliadok pri príležitosti 50. výročiu založenia 1. 
mestského informačného centra v Bratislave (29. apríl 1965). 
 
10:00 – 11:30  Poklady a tajomstvá hradného vrchu 
Tie známe i menej známe Vám priblížia archeológovia z Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktorí sa priamo zúčastnili výskumu 
keltsko–rímskych pamiatok na hradnom vrchu. 
Miesto stretnutia: Bratislavský hrad, socha Svätopluka 
 
10:00 – 12:00 Bratislava, mesto hudby  
Bohaté hudobné tradície mesta sa spájajú s takými zvučnými menami ako W. A. Mozart, L. v. Beethoven, J. Haydn, F. Liszt, F. Schmidt, 
B. Bartók  a J. N. Hummel.  
Miesto stretnutia: pri studni  na Primaciálnom námestí 
 
12:00 – 14:00 Podhradie, Vydrica, Zuckermandel 
Spoznajte s nami osudy a život týchto obcí starého Prešporka.  
Miesto stretnutia: Bratislavský hrad, socha Svätopluka 
 
12:00 – 14:00  Veže Starého mesta 
Sú charakteristickou črtou mnohých miest. Počas vychádzky si priblížime tie najznámejšie.  
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
14:00 – 15:30 Poklady a tajomstvá hradného vrchu 
Tie známe i menej známe Vám priblížia archeológovia z Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktorí sa priamo zúčastnili výskumu 
keltsko–rímskych pamiatok na hradnom vrchu.  
Miesto stretnutia: Bratislavský hrad, socha Svätopluka 
 
14:30 – 16:30 Kláštory, kostoly a svätci starého Prešporka 
Každý svätý má svoj príbeh.  
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 



15:00 – 17:00 Stredoveká Bratislava 
Predstavíme Vám architektúru a životné podmienky v stredovekej Bratislave.  
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
15:00 – 17:00 Remeslá a cechy starého Prešporka 
Ovplyvňovali dejiny, názvy ulíc a každodenný život ľudí. 
Miesto stretnutia: fontána pred Starou tržnicou 
 
14:00 – 15:30 Bratislava - Pressburg – Pozsony 
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku. 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
Upozornenie: Pri veľkom počte záujemcov počítajte prosím s obmedzenou počuteľnosťou výkladu sprievodcu. 
 
10:00 – 16:00 JAZDA HISTORICKÝM AUTÍČKOM PREŠPORÁČIKOM 
Nástup pred historickou budovou SND a pred bránou Bratislavského hradu, príbehy o histórii mesta. Pripravuje Tour4you, s.r.o. 
 
10:00 – 17:00  JAZDA HISTORICKOU ELEKTRIČKOU  
Zažite iný pohľad na Bratislavu. Pripravil Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Okružná trasa: Vazovova (občasná zastávka pred vyústením do Krížnej ul.), Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. 
gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Mostová, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Vazovova. Možnosť nastúpiť na 
všetkých zastávkach na tejto trase. 
 
10:00 – 15:00 Vyhliadkové plavby po Dunaji loďou Prešov, pontón č. 52 
Pravidelné bezplatné plavby na lodi Prešov každú hodinu od 10:00 do 16:00 hod. 
Bezplatné vstupenky na jednotlivé plavby v počte max. 4 kusy na osobu  si možno vyzdvihnúť  22. apríla 2015 v v pokladni Mestského 
divadla P.O.Hviezdoslava na Laurinskej ulici,  v čase od 16:00 do 19:00. Počet plavieb je 5, na každú je 200 vstupeniek, vstupenky 
potrebujú aj deti. Distribúcia do rozdania zásob. Vstupenky sa budú distribuovať len v uvedenom termíne. Pripravilo BKIS 
v spolupráci so SPaP – LOD, a. s.  
 
 
14:00 – 18:00 KAPLNKA SV. JAKUBA 
Námestie SNP, pred Starou tržnicou. Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok. 
 
 
ŠPORTOVISKÁ STaRZ 
Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2 
10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť 
 
Športová hala STaRZ, Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.) 
 10:00 – 20:00 Bedmintonové kurty 
      
Športovo rekreačný areál, Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.) 
 08:00 – 20:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, detské ihrisko 
 
Plaváreň  a posilňovňa Pasienky, Junácka 6 (50 + 25m bazén) 
08:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť (25 m bazén) 
10:00 – 11:00 Ukážky v synchronizovanom plávaní (časť bazéna) 
11:00 – 19:00 Plávanie pre verejnosť (50 m bazén), posilňovňa 
20:00 Ligový zápas vo vodnom póle Slávia UK Bratislava – KVP Nováky (bezplatný vstup) 
 
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9 
10:00 – 12:00 /14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť ( tréningová hala, „A“) 
 
 
09:00 – 19:00 VOJENSKÝ CINTORÍN PADLÝCH V PRVEJ SV. VOJNE a Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov 
Petržalka – Kopčany, Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie 
 
 
VODÁRENSKÉ MÚZEUM BVS 
Vodárenské múzeum, Devínska cesta č. 1  
10:00 do 17:00 –Možnosť prehliadky novej expozície Vodárenského múzea, test chuti vôd, maskoty Vodárik a Voduška. Vodárenská 
záhrada bude otvorená pre verejnosť počas celého dňa 
12:00 do 17:00 – prehliadka ostrova Sihoť s odborným výkladom  
 
 



 
STARÁ TRŽNICA 
10:00 – 15:00 TRH – PIAC – MARKT,  
Pravidelný, potravinový trh v Starej tržnici ponúkajúci farmárske produkty z okolia Bratislavy aj cudzokrajné špeciality od malých 
obchodníkov.  
Viac info: http://staratrznica.sk/trhy/ 
 
 
SLOVAKIA CANTAT 2015. IX. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave 
09:00 – 12:30 Súťaž – Moyzesova sieň 
15:00 – 16:00 Festivalové koncerty – Klarisky 
18:00 vyhlásenie výsledkov súťaže – Hlavné námestie 
 
10:00 – 16:00 ISTROBOT 2015 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Mlynská dolina 
Desiatky robotov na jednom mieste! Jeden deťom podá cukríky, druhý robí kliky a zdvíha „činku“. Jeden sa zmestí do vrecka, druhý 
váži viac ako človek. Ďalší sa pretekajú v tom, ako rýchlo dokážu prejsť bludiskom či zozbierať plechovky. Novinkou budú lietajúce 
roboty – drony. Podujatie ISTROBOT je tradičným stretnutím nadšencov robotiky zo Slovenska i zahraničia a predstavujú verejnosti 
roboty, ktoré sami zostrojili a naprogramovali. Viac informácií na stránke http://www.robotika.sk 
10:00 – 12:00 Kvalifikačné jazdy  
14:00 – 16:00 Finále tých najlepších 
 
 
FRANCÚZSKE VEĽVYSLANECTVO 
Kutscherfeldov palác, Hlavné námestie. 
Deň otvorených dverí pre verejnosť. Potrebná je registrácia vopred na diplo@france.sk. 
 
 
10:00 – 18:00 Obchod v múzeu 
Biela ul. 6. Jedinečné spojenie skutočného obchodu so zmiešaným tovarom zariadeného originálnym dobovým nábytkom v štýle 
starého prešporského koloniálu a stálej expozície Múzea obchodu Bratislava. Teraz aj s výstavou secesných blahoželaní zo súkromnej 
zbierky J. Hanáka. (Pripravil DONET, s.r.o.) 
 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Miestny úrad Mestskej časti Bbratislava-Staré Mesto  
10:00 – 15:00 Jurenákov palác a nádvorie, Vajanského nábrežie 3, 
Vchod aj z Medenej ulice (otvorený pre verejnosť), prehliadka Staromestskej siene, kancelárie starostu, zástupcov starostu, 
prednostu a centra služieb občanom.  
11:00 – 13:00 Na nádvorí koncert dychovej hudby SPOJÁR s možnosťou občerstvenia pre návštevníkov. 
 
Staromestské kultúrne centrum, Gaštanová 19 
10:00 RELAXAČNÉ CVIČENIE, lektorka PhDr. Viera Diešková, vstup voľný.  
 
Staromestské kultúrne centrum, Školská 14 
17:00 Princ, kde si? Divadelné zoskupenie Stopy snov, autori  a hrajú: herci - neherci z DSS PRIMA – Martina Kaňková, Darinka 
Pomichalová, Martin Babín, Emil Andruška, Ján Grék, Mirko Fischer, Táňa Blažeková, Martina Jakubcová, Mirjana Tureničová, Vierka 
Pribilová a herečky Alenka Horňáková, Patrícia Jarjabková-Garajová, dramaturgia: Dáša Rúfusová, Michala Jarjabková, scéna: Jakub 
Branický a kolektív, kostýmy: Mirjana Tureničová, hudba: Marek Suchoža, texty piesní: Peter Lipovský, réžia: Robo Horňák, vstup 
voľný. 
 
 
 

Nedeľa 26. 4. 2015 
 
10:00 – 17:00 PRIMACIÁLNY PALÁC 
Reprezentačné priestory s obrazárňou, unikátnymi gobelínmi 
 
Pramienok krásy – paličkovaná čipka 
Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava 
 
10:00 – 17:30 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov   
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
 
 



10:00 – 18:00 MESTSKÁ KNIŽNICA 
Bratislava – mesto, ktoré číta.  
Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici: výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov 
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 
Úsek odbornej literatúry, Klariská 16  
 
10:00 – 18:00 Bratislavská burza kníh – 9. ročník populárnej charitatívnej akcie 
23. – 29. 4. 2015, Klariská 16, nádvorie, v spolupráci s bratislavskými knižnicami,   
 
10:00 –18:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY 
Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy  
Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie.  
GLASSMOVEMENT - výber zo sklárskych sympózií 1990 - 2015  
Hviezdy svetovej a domácej sklárskej scény po prvýkrát vystavujú spolu na Slovensku výsledky medzinárodných sympózií doplnené aj 
o ateliérovú tvorbu. Vystavených je vyše 100 umeleckých diel. K výstave je pripravený dokumentárny film.  
Nádvorie Starej radnice – Remeselný jarmok 
 
Apponyiho palác, Radničná 1 
- Múzeum vinohradníctva 

- Národný salón vín Slovenskej republiky, Ochutnávka 100 najkvalitnejších slovenských vín od 40 vinárov  
- Múzeum historických interiérov 
 
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 3 
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica 22 
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26 
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2 
Hrad Devín, Muránska ulica 10, Výstava Devín v praveku  
Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7: Výstava „Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte 
urbánneho prepojenia." 
 
Detský ateliér múzeum má budúcnosť, Stará radnica   
Deti, nakuknite do múzea! 
Iba 2 vstupy o 10:00 a 15:00, maximálne 25 osôb. 
Ateliér zameraný na predstavenie Múzea mesta Bratislavy a jeho tematických múzeí s tvorivou dielňou.  
 
 
10:00 – 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY  
MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11 
167 250 EUR – 90 diel.  Nové akvizície v kontexte zbierok GMB.   
Stále expozície:  
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo 
Grafické kabinety v Mirbachovom paláci 
 
PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19 
Milan Paštéka – Legenda slovenského maliarstva 
16:00  Lektorský sprievod výstavou 
Štipendium Radislava Matuštíka – Novodobý romantizmus, projekt mladej kurátorky Bc. Márie Janošovej. 
Stále expozície:  
Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I. a II.  
Gotická maľba a plastika 
Keltská mincovňa v Bratislave 
 
V oboch palácoch GMB pripravujeme akciu na publikácie s témou Bratislavy. 
 
9:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA  
Mlynská dolina 1  
Prehliadky expozícií zvierat, DinoPark s paleontologickým ihriskom, náučným chodníkom o vývoji života na Zemi. Tvorivé dielne 
Vnímavých hračiek – rozvíjanie jemnej motoriky a schopností detí  hravou formou, súťaže, vozenie na koníkoch, informačný stánok 
Európskej asociácie ZOO a akvárií 
 
14:00 – 18:00 KAPLNKA SV. JAKUBA 
Námestie SNP, pred Starou tržnicou. Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok  
 
ŠPORTOVISKÁ STaRZ 
Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2 



10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť 
 
Športová hala STaRZ, Harmincova 2(vchod z Bullovej ul.) 
10:00 – 20:00 Bedmintonové kurty 
                   
Športovo rekreačný areál, Harmincova 2 
08:00 – 20:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, detské ihrisko 
 
Plaváreň  a posilňovňa Pasienky, Junácka 6 
08:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť (25 m bazén) 
08:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť (50 m bazén) 
   
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9 
12:00 – 14:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala) 
10:00 – 12:00/ 14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť (tréningová hala, „A“) 
 
VODÁRENSKÉ MÚZEUM BVS 
Devínska cesta č. 1  
10:00 – 14:00 Možnosť prehliadky novej expozície Vodárenského múzea 
Vodárenská záhrada bude otvorená pre verejnosť počas celého dňa. 
 
MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE  
LESNÍCKE DNI  
Partizánska lúka (Železná studienka) a  Kamzík (Koliba) 
 
10:00 – 17:00 Partizánska lúka 
Aktivity Lesníckych dní 
 Lesnícke dni sú najväčším celoslovenským podujatím organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku a Bratislava je jedným 
z piatich kľúčových regiónov. Lesní  pedagógovia predstavia les deťom a rodičom pomocou hier a súťaží o zaujímavé ceny. Deti budú 
zábavnou formou spoznávať dreviny, živočíchy a prácu lesníkov. Pútavé aktivity pre všetkých sú zamerané na ochranu životného 
prostredia. Súťaží sa o zaujímavé ceny. Deti sa zoznamujú s prácou ochrancov prírody.    
  
Člnkovanie na IV. rybníku           
Skákanie v nafukovacom hrade 
Skákanie na trampolíne 
 
Ukážky:  
Včelárstvo – Dušan Dedinský 
Sokoliarstvo – Mgr. Pavel Michal 
Biofarma – Stupava 
 
Exkurzie pre verejnosť: 
13:00  Exkurzia „Poznáš stromy v lese?” (sprievodca Peter Pivko, organizujú Mestské lesy v Bratislave) 
15:00  Exkurzia „Niečo z prírody” (organizuje Daphne)        
Zraz pred každou exkurziou je pri vatre. 
 
17:00  Zapálenie vatry. Slávnostné ukončenie programu. Vyhodnotenie súťaže a rozdanie cien výhercom. 
 
10:00 - 17:00  KAMZÍK – Lanové centrum na Kolibe            
 
 
TURISTOM VO VLASTNOM MESTE 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu Vás pozýva na sériu tematických prehliadok pri príležitosti 50. výročiu založenia 1. 
mestského informačného centra v Bratislave (29. apríl 1965). 
  
10:00 – 11:30 Poklady a tajomstvá hradného vrchu  
Tie známe i menej známe Vám priblížia archeológovia z Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktorí sa priamo zúčastnili výskumu 
keltsko–rímskych pamiatok na hradnom vrchu.  
Miesto stretnutia: Bratislavský hrad, socha Svätopluka 
  
10:00 – 11:30 Židovská Bratislava 
Viete kde sídlila najvýznamnejšia židovská škola v strednej Európe? A kto bol Chatam Sófer? 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
  
12:00 – 14:00 Podhradie, Vydrica, Zuckermandel 
Spoznajte s nami osudy a život týchto obcí starého Prešporka.  



Miesto stretnutia: Bratislavský hrad, socha Svätopluka 
  
13:00 – 14:30  Bratislavské fontány 
Ozdoba, sprcha, alebo vodovod?  
Miesto stretnutia: Ganymedova fontána pred historickou budovou SND 
 
14:00 – 15:30 Poklady a tajomstvá hradného vrchu 
Tie známe i menej známe Vám priblížia archeológovia z Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktorí sa priamo zúčastnili výskumu 
keltsko – rímskych pamiatok na hradnom vrchu.  
Miesto stretnutia: Bratislavský hrad, socha Svätopluka 
 
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressburg – Pozsony 
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku. 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
Upozornenie: Pri veľkom počte záujemcov počítajte prosím s obmedzenou počuteľnosťou výkladu sprievodcu. 
 
10:00 – 16:00 JAZDA HISTORICKÝM AUTÍČKOM PREŠPORÁČIKOM 
Nástup pred historickou budovou SND a pred bránou Bratislavského hradu, príbehy o histórii mesta. Pripravuje Tour4you, s.r.o. 
 
10:00 – 17:00  JAZDA HISTORICKOU ELEKTRIČKOU  
Zažite iný pohľad na Bratislavu. Pripravil Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Okružná trasa: Vazovova (občasná zastávka pred vyústením do Krížnej ul.), Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. 
gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Mostová, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Vazovova. Možnosť nastúpiť na 
všetkých zastávkach na tejto trase. 
 
14:00 – 18:00 DOSTIHOVÝ DEŇ NA ZÁVODISKU BRATISLAVA 
Starohájska 29, Petržalka – Starý háj 
Veľká cena primátora Bratislavy (Cena trojročných kobýl) a ďalších sedem rovinových dostihov programe.  
O kultúrny program sa postarajú žiaci ZUŠ Jána Albrechta, detičky sa môžu povoziť na koníkoch a rodičia môžu vyskúšať atraktívne 
stávky na dostihy s výplatou ihneď po dobehu. 
 
 
09:00 – 18:00 VOJENSKÝ CINTORÍN PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE a Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov 
Petržalka – Kopčany, Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie 
 
 
STARÁ TRŽNICA 
Nedeľná Paráda + [fjúžn] 
Nedeľná Paráda venovaná festivalu [fjúžn] Nadácie Milana Šimečku. Aprílová Nedeľná Paráda bude najväčším podujatím 10. ročníku 
festivalu nových menšín [fjúžn]. V téme pucle ukáže festival návštevníkom pestrú mozaiku ľudí rôznych kultúr a národností, pre 
ktorých je Slovenskom domovom. Viac info: http://staratrznica.sk/nedelna-parada/ 
 
 
10:00 – 18:00 Obchod v múzeu 
Biela ul. 6. Jedinečné spojenie skutočného obchodu so zmiešaným tovarom zariadeného originálnym dobovým nábytkom v štýle 
starého prešporského koloniálu a stálej expozície Múzea obchodu Bratislava. Teraz aj s výstavou secesných blahoželaní zo súkromnej 
zbierky J. Hanáka. (Pripravil DONET, s.r.o.) 
 
 
SLOVAKIA CANTAT 2015 
IX. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave 
Vystúpenia na bohoslužbách v bratislavských kostoloch. 
 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STARÉ MESTO 
Pisztoryho palác, Štefánikova 25 
11:00 Som Štúr – Ľudovít Štúr. Divadelná skupina Equiteatro. Interaktívne predstavenie o Štúrovi spojené s tvorivými dielňami určené 
najmä rodičom a školopovinným deťom. V ľavej časti Pisztoryho paláca, vstup voľný. 
14:00 – 17:00 CESTY. Expozícia veľkých fotografií  Petra Župníka a dokumentárne filmy z každého ročníka jedinečného 
Stredoeurópskeho fóra! Projekt Fórum v pravej časti Pisztoryho paláca, vstup voľný. 
16:00 Kino Film Europe. Filmové predstavenie pre deti, vstup voľný.  
 
 
 
 



MHD POČAS VÍKENDU BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 2015 
Využite na návštevu jednotlivých programov MHD.  Na viacerých linkách budú počas víkendu 25. a 26. apríla premávať posilnené 
spoje. 
 
Na hrad Devín: Budú premávať autobusové linky 28  od Mosta SNP. 
 
Do ZOO: So skráteným intervalom medzi spojmi budú premávať autobusy na linke č. 31 s trasou Trnavské mýto, Námestie slobody, 
Staromestská, Lafranconi, ZOO, Cintorín Slávičie údolie a tiež aj na linke č. 32 po trase Hlavná stanica, Kramáre, ZOO, Botanická, Dlhé 
diely. 
 
Na Železnú studienku: linka 43 bude premávať  z Patrónky aj na Kačín 
 
Pre záujemcov o historickú dopravu DPB, a. s. pripravil počas podujatia Bratislava pre všetkých v čase od 10:00 – 17:00 h po obidva 
dni: 
premávku električiek po okružnej trase Vazovova (občasná zastávka pred vyústením do Krížnej ul.), Špitálska, Námestie SNP, 
Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Mostová, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Vazovova. 
Možnosť nastúpiť na všetkých zastávkach na tejto trase. 
 
Vstup na všetky uvedené podujatia je bezplatný. Na vybrané aktivity si treba vopred vyzdvihnúť vstupenky. Vstup na niektoré 
podujatia alebo expozície môže byť limitovaný kapacitou priestorov.  
 
Zmena programu vyhradená. Niektoré podujatia môžu byť z dôvodu nepriaznivého počasia zrušené. 
 
Bližšie informácie nájdete na www.bratislava.sk 
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