
Bratislava pre všetkých 2014 
... Dni otvorených dverí samosprávy 

 
Milí priatelia Bratislavy, 
 

 vzťah apríla a Bratislavy nie je témou len pre historikov, pretože práve v tomto mesiaci sa písali dejiny mesta. 
Dni samosprávy nadviazali na Deň svätého Juraja (24. apríla). V minulosti si mešťania podľa mestských privilégií mohli 
práve v tento deň slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Bola to na tie časy významná a ojedinelá výsada v celej 
Európe. Spájala sa s oslavami, ale aj s neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.  

Bratislavská samospráva už pred 11 rokmi nadviazala na tradíciu osláv a otvorila dvere svojim obyvateľom. Z 
podujatia Bratislava pre všetkých sa stali dni radosti a vzájomného spoznávania mesta a jej obyvateľov, ale i dni 
otvorených dverí mestských inštitúcií a organizácií.  

Sú to chvíle, keď prenikáme do histórie Bratislavy, starých a nových súvislostí mesta, do jeho „životopisu“, 
kultúry objavujeme a vnímame mestské priestory „inak, ponovom“, spoznávame vzácne predmety minulosti. Zároveň je 
to čas na poznanie novej kreativity bratislavských organizácií a noviniek mesta.  

Verím, že Dni otvorených dverí prinesú dobrú zábavu a príjemné poznávanie nášho mesta. Srdečne vás 
pozývam okúsiť a vychutnať si to, čo pre vás Bratislava pripravila. Dni Bratislavy sú naším vzájomným sviatkom a želám 
si, aby sme spoločne zažili aj tento rok príjemné chvíle. 

 
 
Milan Ftáčnik 
primátor Bratislavy 

 
 
 

Štvrtok 24. 4. 2014  
 
MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 
8:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh – otvorenie 8.  ročníka populárnej burzy kníh 
24. – 30. 4. 2014, Klariská 16, nádvorie  
Partneri: Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava–Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, 
Miestna knižnica Lamač, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Vrakuňa, Istra Centrum – Miestna knižnica 
Devínska Nová Ves, Knižnica Filozofickej fakulty UK 
 
SLOVAKIA CANTAT 2014 
VIII. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave 
19:00 otvárací koncert – Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský) 
 

Piatok 25. 4. 2014  
 
HLAVNÉ NÁMESTIE 
15:00 Prezentácia absolventov súkromných a cirkevných škôl 
 
MESTSKÁ KNIŽNICA 
8:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh, 8. ro čník 
24. – 30. 4. 2014, Klariská 16, nádvorie  
Podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave 
 
17:00 Tomáš Berka, Ján Bahna: Vily nad Bratislavou 
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 
z cyklu Čítajme slovenskú literatúru (s podporou MK SR) 
beseda s autormi úspešnej knihy, moderuje Dado Nagy 
 
GALÉRIA MESTA BRATISLAVY  
16:30 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 
Obrázkovo, program pre deti predškolského veku: Prečo sochám chýbajú ruky.  
Počet miest je limitovaný, objednávky na: vzdelavanie@gmb.sk, Viac info na http://gmb.bratislava.sk/sk/content/rodiny 
 
SLOVAKIA CANTAT 2014 
VIII. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave 
10:00 – 16:30 súťaž – Moyzesova sieň 
16:00 – 20:00 festivalové koncerty – Klarisky 
 
PRIMACIÁLNY PALÁC 
15:00 – 17:00 Pramienok krásy – pali čkovaná čipka (vernisáž) 
Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava 



 
18:00 Nádvorie Ruttkayovcov – Vrútockých (vchod Urš ulínska 6) 
otvorenie Nádvoria letnej čitárne sprevádzané koncertom Mucha Quartet 
Antonio Vivaldi (1678-1741) – Husľový koncert g-mol, op. 8, RV 315 „Leto“ 1. Allegro non molto / 2. Adagio / 3. Presto 
Antonín Dvořák (1841-1904) – Sláčikové kvarteto F-dur, op.96 „Americké“ / 2. Lento 
Maurice Ravel (1875-1937) – Bolero 
Astor Piazzolla (1921-1992) – Libertango 
 
 
19:00 Galave čer XXII. ro čníka ude ľovania Ceny primátora Bratislavy 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (vstup iba pre pozvaných hostí) 
 
13:00 – 22:00 STARÁ TRŽNICA 
BRATISLAVA BRAND FESTIVAL - Zdie ľaj svoje mesto 
17:00 Slávnostné otvorenie primátorom mesta 
Neopakovateľná kulisa s nádychom histórie ponúkne Bratislavčanom počas troch dní jedinečný priestor pre vytvorenie 
skutočnej sociálnej siete na reálnom mieste. Inej, na akú sme zvyknutí vo virtuálnej realite. Rovnako, ako v nej 
sharujeme, nezriedka anonymne, môžu ľudia tu, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase, spolu zdieľať svoje pocity 
k vlastnému mestu.  
Stará tržnica bude v čase BRATISLAVA BRAND FESTIVALu plná vôní, chutí, zážitkov, poznania, značiek a symbolov, 
krásnych dizajnových vecí, ktoré symbolizujú Bratislavu a dávajú jej jedinečnú, nezameniteľnú príchuť. Každý ju môže 
ochutnať - zmyslami i srdcom. Ochutnať a zdieľať s druhými. Diskutovať a vyjadriť svoj názor. Veď samotné mesto tvoria 
predovšetkým ľudia. www.visit.bratislava.sk  
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–STARÉ MESTO 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14 
9:00 – 20:00  VÝSTAVA BRÁNY, diela študentov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK  
 
Staromestská knižnica , bezplatná ročná čitateľská registrácia pre neregistrovaných záujemcov o služby knižnice 
Všetky pracoviská knižnice 
 
 

Sobota 26. 4. 2014 
 

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 primátorom 
Milanom Ftáčnikom, jeho námestníkmi, poslancami mestského zastupiteľstva a oboznámiť sa s ich prácou. Návštevníci 
sa tiež môžu dozvedieť o výhodách a fungovaní Bratislavskej mestskej karty. 
 
 
Korunova čná Bratislava v tieni tureckého polmesiaca 
Primaciálny palác, prízemie – Justiho sieň  
14. júla 1683 začala 200-tisícová turecká armáda pod vedením veľkovezíra Kara Mustafu s obliehaním Viedne. Výstava 
priblíži tieto významné osobnosti našich dejín i udalosti, ktoré predchádzali korunovácii 9-ročného Jozefa I. v Bratislave. 
Výstava potrvá do 22.6.2014.  
 
Peter Zelenák 
Primaciálny palác, prízemie č. 19 
Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy, hudobný doprovod Slovácky 
krúžek a Skaličané. 
 
Pramienok krásy – pali čkovaná 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 
 
Stanislav Harangozó 
Primaciálny palác, prvé poschodie 
Výstava diel súčasného slovenského maliara na tému Bratislavy. 
 
Nádvorie sv. Juraja 
Koncerty detí ZUŠ sa budú striedať s vystúpeniami seniorských speváckych skupín. 
 
 
 



16:00 – 16:30 Fanfárový koncert   
Bratislavská dychová harmónia, balkón Primaciálneho paláca.  
 
10:00 – 17:00 Deti základných umeleckých škôl konce rtujú pre Bratislav čanov   
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca. 
 
10:00 – 15:00 Primaciálne námestie 
Prezentácia projektu participatívneho rozpočtu pre verejnosť. 
 
Prezentácia neziskového sektora a ob čianskych iniciatív. 
10:00  – Ľudia ľuďom nezisková organizácia 
Diskusia: Prezentácia platformy dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít neziskovej organizácie Ľudia ľuďom 
Benefičná aukcia, ktorej výťažok pôjde na konkrétnu podporu konkrétnej výzvy na portáli Ľudia ľuďom 
Súťaž detí v maľovaní o najkrajšiu kresbu počas celého doobedia 
 
11:00 – Liga za duševné zdravie SR 
Divadlo poézie Rozhľady Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky, kolektívneho člena LDZ SR. 
Scénické vystúpenie z tvorby autorov poézie, prózy a drámy. Bohuslava Vargová- Hábovčíková a kol.: Psista futbalista. 
 
Literárna dielňa Rozhľady .KZNE SR a o. z.  MULTIKULTÚRA V NÁS, kolektívnych členov LDZ SR. Autorské čítanie 
poetky Ruženy Šípkovej, členky Spolku slovenských spisovateľov. 
 
12:00 – Tanečný klub Orchidea - tanečné vystúpenie Šimi Šimi 
13:00 – Tanečný klub Orchidea - tanečné vystúpenie Uhorsky tanec č. 5 Johannesa Brahmsa 
13:30 – Vyhodnotenie súťaže v maľovaní, odovzdanie cien a ukončenie spoločných aktivít neziskových združení 
 
 
10:00 ODPEČATENIE MESTSKÝCH BRÁN  
Primaciálne námestie, účinkuje Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, symbolické odpečatenie, otvorenie 
turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy. Pripravilo BKIS a TOSTABUR. 
 
10:00 – 17:00 BRATISLAVA OBJEKTÍVOM DETÍ A MLÁDEŽE – sú ťažná výstava 
Autobus na Hviezdoslavovom námestí, 7. ročník projektu Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorý vystavením fotografií a výtvarných prác ponúka možnosť deťom a mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na 
mesto Bratislavu, a tým aj možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania o živote mesta a do riešenia konkrétnych 
problémov. 
 
10:00 – 22:00 STARÁ TRŽNICA 
BRATISLAVA BRAND FESTIVAL - Zdie ľaj svoje mesto 
Neopakovateľná kulisa s nádychom histórie ponúkne Bratislavčanom počas troch dní jedinečný priestor pre vytvorenie 
skutočnej sociálnej siete na reálnom mieste. Inej, na akú sme zvyknutí vo virtuálnej realite. Rovnako, ako v nej 
sharujeme, nezriedka anonymne, môžu ľudia tu, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase, spolu zdieľať svoje pocity 
k vlastnému mestu.  
Stará tržnica bude v čase BRATISLAVA BRAND FESTIVALu plná vôní, chutí, zážitkov, poznania, značiek a symbolov, 
krásnych dizajnových vecí, ktoré symbolizujú Bratislavu a dávajú jej jedinečnú, nezameniteľnú príchuť. Každý ju môže 
ochutnať - zmyslami i srdcom. Ochutnať a zdieľať s druhými. Diskutovať a vyjadriť svoj názor. Veď samotné mesto tvoria 
predovšetkým ľudia. www.visit.bratislava.sk 
 
10:00 – 17:00  NÁMESTIE DETÍ – HLAVNÉ NÁMESTIE 
Tvorivé dielne a koncertné vystúpenia detí  základných umeleckých škôl a centier voľného času 
 
TURISTOM VO VLASTNOM MESTE 
Tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami. Pripravila Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 
11:00 – 13:00  Evanjelické kostoly na Panenskej a Kon ventnej ulici   
Z dejín bratislavských evanjelikov. Miesto stretnutia: Panenská ulica, pred Veľkým evanjelickým kostolom 
14:00 – 16:00 Portály, brány, okopníky.  Čo prezradí vstup do domu o jeho majiteľovi? Miesto stretnutia: pri studni na 
Primaciálnom námestí 
14:00 – 16:00 Mestské hradby. Spoznajte s nami históriu opevnenia, ktorého sa zľakli aj Turci.  
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
16:00 – 17:30  Bratislava - Pressburg - Pozsony   
Prehliadka historického centra mesta. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
10:00 – 18:00  Jazda historickou elektri čkou s výkladom sprievodcu. Zažite iný pohľad na Bratislavu. Pripravila 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 
Okružná trasa: Vazovova (osobitná 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. 
 
 
 



Prehliadky v cudzom jazyku 
14:00 – 15:30 Bratislava - Pressburg - Pozsony  
Prehliadka centra mesta v anglickom jazyku. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
14:00 – 15:30 Bratislava - Pressburg - Pozsony   
Prehliadka centra mesta v nemeckom jazyku. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
10:00 –18:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY 
Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy  
Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie  
- Výstava: Vila Tugendhat – ikona modernej architektúry v Brne  
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 čase príchodu Konštantína a Metoda  
Antická Gerulata Rusovce , Gerulatská 7: Výstava „Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava – 
Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia." 
  
14:30, Faustova sie ň, Apponyiho palác 
Prednáška k aktuálnej výstave: „Sklenený pokoj – mnoho životov vily Tugendhat“, Ing. arch. Iveta Černá, riaditeľka Vily 
Tugendhat, Muzeum města Brna. Limitovaný počet miest 80! 
 
17:00, Nádvorie Starej radnice  
Koncert v spolupráci s Českým centrom v Bratislave  
Evergríny z obdobia 20. a 30. rokov v podaní skupiny Funny Fellows  
 
 
11:00 – 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY  
MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11 
15:00 Putovania za umením, program pre deti od 6 do 13 rokov  
Počet miest je limitovaný, objednávky na: vzdelavanie@gmb.sk, viac info na http://gmb.bratislava.sk/sk/content/rodiny 
 
ALFONS MUCHA, CESTA KU SLÁVE  
 
PATRIK KOVAČOVSKÝ, MARCIN BERDYSZAK 
 
Stála expozícia: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo 
 
PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19 
VÝBER Z PORTRÉTNEJ TVORBY V ZBIERKACH GMB  - výstava predstaví súčasný výskum a reštaurátorské procesy 
v kolekcii portrétnej maľby zbierky starého umenia. Návštevníkom priblížime mnohé, doposiaľ nevystavené portréty 
datované v časovom rozpätí od 18. do 19. storočia. Medzi vystavenými dielami budú panovnícke a šľachtické 
podobizne, napr. ruskej cárovnej Kataríny Veľkej, mantovského vojvodu Vincenta I. z rodu Gonzaga, detský portrét 
Jozefa II. a pre Bratislavčanov obzvlášť zaujímavé najnovšie akvizície portrétov členov rodiny Scherz de Vaszója.  
 
SERGEJ ŠABLAVÍN  - (1944) patrí k popredným predstaviteľom ruského non-konformizmu (umenia, ktoré bolo 
alternatívou oficiálnej kultúry v Sovietskom zväze).  
 
STÁLE EXPOZÍCIE 
Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. sto ročia I. a II.  
Gotická ma ľba a plastika 
Keltská mincov ňa v Bratislave 
 
 
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 
 
 



Bratislavská burza kníh, 8. ro čník 
Klariská 16, nádvorie, podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave 
 
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 
13:30 – 15:00 SARRO 
Výtvarné dielne pre deti pod vedením brazílskeho maliara Adelia Sarro sú spojené s výstavou obrazov. Vďaka 
využívaniu drsných štruktúr a popisov v Braillovom písme sú určené aj nevidiacim. (V prípade nepriaznivého počasia 
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3) 
 
15:00 – 16:00 Ukážky výcviku vodiacich psov  
Čo všetko treba naučiť psíka, aby bol spoľahlivým pomocníkom nevidiacich, predvedú cvičitelia Výcvikovej školy pre 
vodiace psy pri ÚNSS.  
 
16:00 O deviatich mesia čikoch 
z cyklu Čítanie pre najmenších (s podporou MK SR). Divadelné predstavenie o tom, ako sa narodí bábätko. Účinkuje: 
Divadlo PIKI. 
 
10:00 – 16:00 DETSKÝ DEŇ NA DOSKÁCH MDPOH 
11.00 ROZPRÁVKY NA BRUŠKU  – divadelný bufet  
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica 
13.00 ROZPRÁVKY NA BRUŠKU  – divadelný bufet  
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica 
15:00  ČÁRY-MÁRY-FUK alebo Kúzelnícka rozprávka  
Vstup na predstavenia voľný, s ohľadom na kapacitu MDPOH. Vstupenky k dispozícii hodinu pred začiatkom 
konkrétneho  predstavenia  len v pokladni MDPOH 
 
9:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA  
Mlynská dolina 1  
Prehliadky expozícií zvierat, DinoPark s paleontologickým ihriskom, 3D kinom, náučným chodníkom o vývoji života na 
Zemi  
13:00 Slávnostné odhalenie busty Františka Šroufeka, ošetrovateľa šeliem a námestníka ZOO, v spolupráci s BKIS 
 
 
10:00 – 15:00 Vyhliadkové plavby po Dunaji lo ďou Prešov, nástupište č. 45 
BKIS v spolupráci so SPaP – LOD, a. s. a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu,  
Bezplatné vstupenky na jednotlivé plavby v počte max. 4 kusy na osobu  si možno vyzdvihnúť  23. a  24. apríla 2014 
v Turistickom informačnom centre na Klobučníckej ul. 2  v čase od 17.00 do 19.00 h. Počet plavieb je 5, na každú je 200 
vstupeniek, vstupenky potrebujú aj deti. Distribúcia do rozdania zásob. Vstupenky sa budú distribuovať len v uvedených 
termínoch. 
 
 
10:00 – 16:00 JAZDA HISTORICKÝM AUTÍ ČKOM PREŠPORÁČIKOM 
Nástup pred historickou budovou SND a pred bránou Bratislavského hradu, príbehy o histórii mesta. 
Pripravuje Tour4you, s.r.o. 
 
 
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, Bratislava 
10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť 
 
Športová hala STaRZ, Harmincova 2, Bratislava (vchod z Bullovej ul.) 
 07:00 – 22:00  Bedmintonové kurty 
      
Športovo-rekreačný areál, Harmincova 2, Bratislava (vchod z Bullovej ul.) 
07:00 – 20:00  Viacúčelový areál, bedmintonové kurty, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, 
petangové ihrisko, in-line dráha, detské ihrisko 
 
Služba 2 v 1 
Plaváreň  a posilňovňa Pasienky, Junácka 6, Bratislava  (50 + 25m bazén) 
10:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť, posilňovňa 
10:00 – 11:00 Ukážky v synchronizovanom plávaní (časť bazéna) 
 
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava 
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,  
Vojenské múzeum bunker BS-8 H řbitov 
Petržalka – Kopčany  
Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie 
 
SLOVAKIA CANTAT 2014 
VIII. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave 
09:00 – 11:30 súťaž – Moyzesova sieň 
14:00 – 17:00 festivalové koncerty – Klarisky 
18:00 vyhlásenie výsledkov súťaže – Hlavné námestie 
 
10:00 – 16:00 ISTROBOT 2014 
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. 
Podujatie ISTROBOT je tradičným stretnutím nadšencov robotiky zo Slovenska i zahraničia. Oni 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 
 
10:00 – 20:00 Obchod v múzeu 
Biela ul. č. 6 – jedinečné spojenie skutočného obchodu so zmiešaným tovarom zariadeného originálnym dobovým 
nábytkom v štýle starého prešporského koloniálu a stálej expozície Múzea obchodu Bratislava. (Pripravil DONET, s.r.o.) 
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
9:00 – 12:00 Upratovanie nábrežia v úseku medzi Mos tom SNP a Starým mostom 
Za účasti starostky, zástupcov starostky, poslancov, zamestnancov úradu a verejnosti. Pozývame aj dobrovoľníkov, 
náradie bude k dispozícii.  
 
10:00 – 16:00 Miestny úrad – Jurenákov palác, Vajan ského nábr. 3, vchod aj z Medenej ulice 
Prehliadka kancelárie starostky, zástupcov starostky a prednostu. Kontaktné pracovisko v režime  pracovných dní. 
Podľa záujmu sprístupnenie trezora v podzemí 
 
11:00 Staromestská sie ň – vernisáž výstavy fotografií ANTON SLÁDEK – STARÉ MESTO VO FOTOGRAFII,  
hudobný hosť: Chorea Antiqua 
 
Nádvorie Staromestského úradu  – vchod aj z Medenej ulice: 
10:00 – 11:00 h, 13:00 – 14:00 h Dychová hudba Spojár 
12:00 – 13:00 h, 14:00 – 15:00 h Juraj Zaujec – populárne melódie 
 
Nealkoholické občerstvenie a informačné stánky: 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania 
Rodinné centrum Prešporkovo   – tvorivý stolček pre deti predškolského veku 
Colnica na Starom moste  – výstava Spolku histórie colníctva a finančnej stráže 
 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštano vá 19  
10:00  PÁR MINÚT PRE SEBA, relaxačné cvičenie, vedie  Viera Diešková 
 
PISTORIHO PALÁC, Štefánikova 25 
Predstavenia aktivít v Pistoriho paláci : 
19:00 Divadlo bez domova : predstavenie Bábka o 19:00  
 
10:00 – 14:00 MVO Equiteatro: 
10:00 – 10:45 Debata o knižkách (História Slovenska a Bratislavy pre deti) s autorkami    
11:00 – 12:00 Premietanie filmov o histórii Bratislavy pre deti, diskusia o zážitkových hodinách z histórie Bratislavy 
12:30 – 14:00 Tvorivé dielne – písanie hlaholiky na zvitky, zariaďovanie Devínskeho a Bratislavského hradu, vyrábanie 
historických odevov. Zvedavcov budú sprevádzať v kostýmoch  rytier, panoš a vychýrená krásavica. 
 
14:00 – 16:00 MVO Len tak-tak 
Premietanie videoprojekcie z tvorby predstavení ako pracujeme, fotoreportáž  z aktivít realozovaných v paláci za rok 
2013, prezentácia aktivít na rok 2014 
  
KINO FILM Europe v Pistoriho paláci 
16:00 a 19:00 Krajina zabudnutia; Černobyľská havária 1986 
 
10:00 – 17:00 Dobrý trh na Jakubáku 2014 
Jakubovo námestie 
Opäť spomalíme a vychutnáme si život!  Viac info nájdete na www.dobrytrh.sk 



 

Nedeľa 27. 4. 2014 
 
10:00 – 17:00 PRIMACIÁLNY PALÁC 
Reprezentačné priestory s obrazárňou, unikátnymi gobelínmi 
 
Korunova čná Bratislava v tieni tureckého polmesiaca 
Primaciálny palác, prízemie – Justiho sieň 
14. júla 1683 začala 200-tisícová turecká armáda pod vedením veľkovezíra Kara Mustafu s obliehaním Viedne. Výstava 
priblíži tieto významné osobnosti našich dejín i udalosti, ktoré predchádzali korunovácii 9-ročného Jozefa I. v Bratislave. 
Výstava potrvá do 22.6.2014. 
 
Peter Zelenák 
Primaciálny palác, prízemie č. 19 
Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy 
 
Pramienok krásy – pali čkovaná čipka  
Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava 
 
10:00 – 16:30  Deti  základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislav čanov    
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
 
STARÁ TRŽNICA 
10:00 – 15:00 BRATISLAVA BRAND FESTIVAL - Zdie ľaj svoje mesto 
Neopakovateľná kulisa s nádychom histórie ponúkne Bratislavčanom počas troch dní jedinečný priestor pre vytvorenie 
skutočnej sociálnej siete na reálnom mieste. Inej, na akú sme zvyknutí vo virtuálnej realite. Rovnako, ako v nej 
sharujeme, nezriedka anonymne, môžu ľudia tu, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase, spolu zdieľať svoje pocity 
k vlastnému mestu.  
Stará tržnica bude v čase BRATISLAVA BRAND FESTIVALu plná vôní, chutí, zážitkov, poznania, značiek a symbolov, 
krásnych dizajnových vecí, ktoré symbolizujú Bratislavu a dávajú jej jedinečnú, nezameniteľnú príchuť. Každý ju môže 
ochutnať – zmyslami i srdcom. Ochutnať a zdieľať s druhými. Diskutovať a vyjadriť svoj názor. Veď samotné mesto 
tvoria predovšetkým ľudia. www.visit.bratislava.sk 
 
STARÁ TRŽNICA 
18:00 – 22:00 SVÄTOJURAJSKÁ VESELICA  
Stará tržnica sa stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv a neformálnej zábavy pre všetkých obyvateľov 
mesta. Účinkujú Gizela Oňová a Miroslav Švába – Repete, Replay Band, Arion. Vstup voľný s ohľadom na kapacitu 
Starej tržnice. Bezplatné vstupenky k dispozícii hodinu pred začiatkom podujatia pri vstupe do Starej tržnice. Pripravilo 
BKIS. 
 
TURISTOM VO VLASTNOM MESTE 
Tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami. Pripravila Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 
11:00 – 13:00 Život v korunova čnej Bratislave: bratislavské korunovácie očami bežných Bratislavčanov 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
14:00 – 16:00 Slávni spisovatelia a Bratislava: literáti v Bratislave a Bratislava v literatúre 
Miesto stretnutia: Ganymedova fontána – pred historickou budovou SND, Hviezdoslavovo námestie 
14:00 – 16:00 Kamenné námestie – Dunajská – Grössli ngova.  Menej známe ulice s nemenej zaujímavými príbehmi 
Miesto stretnutia: Kamenné námestie, pod zvonkohrou 
16:00 – 17:30  Bratislava – Pressburg – Pozsony:   prehliadka historického centra mesta. 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
10:00 – 18:00  Jazda historickou elektri čkou s výkladom sprievodcu. Zažite iný pohľad na Bratislavu. Pripravila 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 
Okružná trasa: Vazovova (osobitná 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. 
 
Prehliadky v cudzom jazyku 
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressburg – Pozsony 
Prehliadka centra mesta v anglickom jazyku. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressburg – Pozsony   
Prehliadka centra mesta v nemeckom jazyku. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí 
 
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  
 



Bratislavská burza kníh, 8. ro čník 
(až do stredy 30. 4. 2014), Klariská 16, nádvorie  
Mestská knižnica v Bratislave 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  
- Výstava: Vila Tugendhat – ikona modernej architektúry v Brne  
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 čase príchodu Konštantína a Metoda  
Antická Gerulata Rusovce , Gerulatská 7: Výstava „Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava – 
Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia." 
  
10:00 – 15:00 Čo si predstavujem pod slovom múzeum?  
Detský ateliér,  múzeum má budúcnosť, Stará radnica   
Vstupy každú celú hodinu, maximálne 20 detí súčasne. 
Ateliér zameraný na predstavenie Múzea mesta Bratislavy a jeho tematických múzeí s tvorivou dielňou.  
 
11:00 – 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY  
MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11 
 
ALFONS MUCHA, CESTA KU SLÁVE  
 
PATRIK KOVAČOVSKÝ, MARCIN BERDYSZAK 
 
Stála expozícia: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo 
 
PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19 
VÝBER Z PORTRÉTNEJ TVORBY V ZBIERKACH GMB  - výstava predstaví súčasný výskum a reštaurátorské procesy 
v kolekcii portrétnej maľby zbierky starého umenia. Návštevníkom priblížime mnohé, doposiaľ  nevystavené portréty 
datované v časovom rozpätí od 18. do 19. storočia. Medzi vystavenými dielami budú panovnícke a šľachtické 
podobizne, napr. ruskej cárovnej Kataríny Veľkej, mantovského vojvodu Vincenta I. z rodu Gonzaga, detský portrét 
Jozefa II. a pre Bratislavčanov obzvlášť zaujímavé najnovšie akvizície portrétov členov rodiny Scherz de Vaszója.  
 
SERGEJ ŠABLAVÍN  - (1944) patrí k popredným predstaviteľom ruského non-konformizmu (umenia, ktoré bolo 
alternatívou oficiálnej kultúry v Sovietskom zväze).  
 
STÁLE EXPOZÍCIE 
Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. sto ročia I. a II.  
Gotická ma ľba a plastika 
Keltská mincov ňa v Bratislave 
 
9:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA  
Mlynská dolina 1  
Prehliadky expozícií zvierat, DinoPark s paleontologickým ihriskom, 3D kinom, náučným chodníkom o vývoji života na 
Zemi  
 
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, Bratislava 
10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť 
 
Športová hala STaRZ, Harmincova 2, Bratislava (vchod z Bullovej ul.) 
07:00 – 22:00 Bedmintonové kurty 
                   
Športovo-rekreačný areál, Harmincova 2, Bratislava 
07:00 – 20:00 Viacúčelový areál, bedmintonové kurty, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, 
petangové ihrisko, in-line dráha, detské ihrisko 
  



Plaváreň  a posilňovňa Pasienky, Junácka 6, Bratislava  (50 + 25 m bazén) 
10:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť, posilňovňa 
   
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava 
12:00 – 14:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala) 
10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala, „A“) 
 
10:00 – 16:00 JAZDA HISTORICKÝM AUTÍ ČKOM PREŠPORÁČIKOM 
Nástup pred historickou budovou SND a pred bránou Bratislavského hradu, príbehy o histórii mesta. 
Pripravuje Tour4you, s.r.o. 
 
09:00 – 19:00 Vojenský cintorín padlých v 1. svetov ej vojne 
Vojenské múzeum bunker BS-8 H řbitov 
Petržalka – Kopčany 
Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie 
 
14:00 – 18:00 DOSTIHOVÝ DEŇ NA ZÁVODISKU BRATISLAVA 
Starohájska 29, Petržalka – Starý háj 
Veľká cena primátora Bratislavy (Cena trojročných kobýl); Cena spoločnosti OLO (Cena trojročných žrebcov) 
Na programe je ešte ďalších päť rovinových dostihov.  
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. 
 
MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE  
Lesnícke dni – Partizánska lúka (Železná studienka) a  Kamzík (Koliba) 
 
10:00 – 17:00 PARTIZÁNSKA LÚKA 
 
Aktivity Lesníckych dní 
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 
Sedačková lanovka Železná studni čka – Kamzík (Koliba) 
 
14.00 – 16:00  „Zelené jab ĺčko vo vrecku mám“ 
Pokus o zápis do knihy slovenských rekordov v jedení jabĺčok   
                 
Exkurzie pre verejnos ť 
11.00  Exkurzia „Vtáčie hlasy” ((sprievodca Katarína Slabeyová, organizujú Watching.sk)      
13.00  Exkurzia „Poznáš stromy v lese?” (sprievodca Peter Pivko, organizujú Mestské lesy v Bratislave) 
15.00  Exkurzia „Čo to tu kvitne?” (sprievodca Andrej Kovárik, organizuje Daphne)        
Zraz pred každou exkurziou je pri vatre. 
 
17.00  Zapálenie vatry – s lávnostné ukončenie programu 
Vyhodnotenie súťaže a udelenie cien výhercom. 
 
10:00 – 17:00  KAMZÍK  – Lanové centrum na Kolibe    
 
       
SAD JANKA KRÁ ĽA 
10:00 a 14:00 Vychádzka za poznávaním vtáctva v cen tre Bratislavy 
Stretnutie pri vežičke v Sade Janka Kráľa. Odborný výklad, ďalekohľady a príručky na určovanie vtáctva. 
(organizuje CK watching.sk) 
 
10:00 – 20:00 Obchod v múzeu 
Biela ul. č. 6 – jedinečné spojenie skutočného obchodu so zmiešaným tovarom zariadeného originálnym dobovým 
nábytkom v štýle starého prešporského koloniálu a stálej expozície Múzea obchodu Bratislava. (Pripravil DONET, s.r.o.) 
 
Medzinárodný de ň tanca.  
9:00-21:00 , OC Eurovea 
Tanečný maratón pod vedením špičkových lektorov. Príďte si zatancovať s tými najlepšími! elledanse, CreDance, SĽUK, 
Hip Hop Fakulta, Balet SND a mnohí ďalší vám spolu so známymi tvárami šoubiznisu predvedú všetky podoby tanca. 



 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STARÉ MESTO 
 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14   
19:00 ZABUDLA SOM, divadelné predstavenie, autor: Katarína Hitzinger Mišíková, slovenské divadlo Vertigo z 
Budapešti. Príbeh troch žien spojených neviditeľným, ale silným putom. 
 
KINO FILM Europe v Pistoriho paláci 
 
16:00 Slovensko 2.0 – Dni samosprávy  
19:00 Bajkonur  
 
 
MHD POČAS VÍKENDU BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 2014 
Využite na návštevu jednotlivých programov MHD.  Na  viacerých linkách budú po čas víkendu 26. a 27. apríla 
premáva ť posilnené spoje. 
 
Na hrad Devín: Premáva ť budú 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 takisto aj na linke č. 32 po trase Hlavná stanica, Kramáre, ZOO, Botanická, Dlhé diely. 
 
Na Železnú studienku: Linka 43 bude premávať  z Patrónky až na Kačín 
 
Pre záujemcov o historickú dopravu DPB, a. s. pripravil počas podujatia Bratislava pre všetkých v čase od 10:00 – 18:00 
h po obidva dni: 
premávku elektri čiek so sprievodcom  po okružnej trase Vazovova (osobitná zastávka pred vyústením do Krížnej ul.), 
Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Mostová, Jesenského, 
Špitálska, Americké nám., Radlinského, Vazovova. 
 
premávku trolejbusov  po trase Vozovňa Hroboňova, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Kollárovo nám., 
Ul. 29. augusta, Mlynské nivy, Autobusová stanica a späť 
 
premávku autobusov  po trase Most SNP, Nábr. arm. gen. Svobodu, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Cesta na 
Červený most, Železná studienka a späť. Zastávky: Most SNP, Lafranconi, ZOO, Patrónka, Červený most P+R, Klepáč, 
Deviaty mlyn, Železná studnička a späť 
 
 
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 
 
 
 
 

© HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou  


