
Nové príbehy, nové zážitkyBratislavské mestské dni 2018
Vážení Bratislavčania, vážení návštevníci nášho hlavného mesta,

dovoľte mi privítať vás na pôde nášho kráľovského mesta. Bratislava svojou 
históriou a multikultúrnym charakterom vytvára neopakovateľnú atmosféru, 

ktorá poteší každého návštevníka. 

Teší ma, že opäť môžeme v našom hlavnom meste privítať všetkých
priateľov nášho mesta. Historická pamäť Bratislavy je bohatá na politické, 
kultúrne, spoločenské a športové udalosti. Písali sa tu dejiny, umenie ovplyvnili 

významné európske osobnosti a milovníci športu zažili veľké víťazstvá. 

Tento rok je významný na výročia historických udalostí.
Tým najvýznamnejším je určite 25 rokov, odkedy sa Bratislava stala hlavným 

mestom Slovenskej republiky. Po tak dlhej ceste ma teší, že môžem
skonštatovať, že za tak krátky čas je Bratislava európskou metropolou, ktorá sa 

rýchlo rozvíja a ponúka obyvateľom priestor na kvalitný život. 

Mestské dni nám pripomínajú vzácne historické obdobie nášho mesta – 
pridelenie mestských práv. Keď kráľ Ondrej III. udelil Prešporku mestské výsady, 
Bratislava si na túto počet v apríli volila richtára. K tejto udalosti patrili oslavy, ale 

aj neformálne stretnutia zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta. 

Každého návštevníka Bratislavy rád osobne privítam v Primaciálnom paláci. 
Tohtoročnou novinkou sú trhy na Primaciálnom námestí. Želám vám teda na 

podujatiach Bratislavských mestských dní a tiež pri poznávaní mestských    
organizácií veľa nezabudnuteľných zážitkov, ale najmä krásny a príjemný čas 

strávený v našom meste.

Ivo Nesrovnal
Primátor Bratislavy

  5    PRIMACIÁLNY PALÁC
Oceňovanie sprievodcov cestovného ruchu
20.04.2018, piatok, 15:30 h
Gobelínová sieň Primaciálneho paláca
Neverejné podujatie   

Cena primátora mesta Bratislavy - 26. ročník
20.04.2018, piatok, 17:00 h
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Neverejné podujatie

Deň otvorených dverí primátora
21.04.2018, sobota, 10:00 h – 18:00 h, Primaciálny palác
Návštevníci si môžu pozrieť primátorovu pracovňu a 
kancelárie, porozprávať sa s primátorom Ivom Nesrovnalom, 
jeho námestníkmi a oboznámiť sa s ich prácou.

10:00 h – 17:30 h, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Deti základných umeleckých škôl Bratislavy koncertujú pre 
Bratislavčanov.

22.04.2018, nedeľa, 10:00 h – 17:30 h, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre
Bratislavčanov.

Hudobný program
21.04.2018, sobota, 11:00 h – 20:00 h, Primaciálne námestie

Fanfárový koncert, Bratislavská dychová harmónia
16:00 h – 16:30 h, balkón Primaciálneho paláca

Mestské trhy na Primaciálnom námestí
21.04. – 22.04.2018, sobota a nedeľa, 10:00 h – 22:00 h

21.04. - 22.04.2018, sobota a nedeľa, Mezanín
Primaciálneho paláca
Výstava s názornými ukážkami práce členiek Klubu paličko-
vanej čipky Priadky pri Regionálnom centre ÚĽUV v Bratislave.

  2    VYHLIADKOVÉ PLAVBY NA DUNAJI
21.04.2018, sobota, 10:00 h – 16:00 h, Loď Martin, pontón č. 1
/pri Propeleri/
Pravidelné bezplatné plavby na lodi Martin každú hodinu od 
10:00 h do 16:00 h, posledná plavba o 15:00 h. 
Trvanie plavby: 45 minút, vstup na pontón 15 minút pred 
začiatkom plavby.

DISTRIBÚCIA VSTUPENIEK – PRACOVISKO PRVÉHO
KONTAKTU – Služby občanom v budove Magistrátu na 
prízemí, 18.04.2018, 09:00 h.

  4    DÓM SV. MARTINA
Koncert pre Bratislavčanov
21.04.2018, sobota, 18:00 h
Program:
W.A.Mozart:  Te Deum  KV - 141 pre zbor a orchester
Antonio Vivaldi:  Magnifi cat  pre sólistov, zbor a orchester a 
organ
Georg Frideric Händel: Let thy hand be strengthened pre zbor 
a orchester a organ
Wolfgang Amadeus Mozart: Missa solamnis in C KV 337 pre 
sólistov, zbor a orchester 
Účinkujú:
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Cappella Istropolitana - komorný orchester mesta Bratislavy                
Ladislav Holásek  - dirigent                                                                       
Martina Masaryková  -  soprán                                                                
Denisa Šlepkovská -  alt                                                                              
Matúš Šimko  - tenor                                                                             
Martin  Mikuš  - bas                                                                                    
Peter Mikula  - organ

  3     HLAVNÉ NÁMESTIE
Videomapping na priečelí budovy Starej radnice
20.04.2018, piatok, 21:00 h
Program pri príležitosti 150. výročia založenia Múzea mesta 
Bratislavy

21.04.2018, sobota, 10:00 h  - 17:00 h, Námestie detí
Vystúpenie základných umeleckých škôl a centier voľného 
času
• prezentácie činnosti a prác detí  ZUŠ a CVČ
• tvorivé dielne základných umeleckých škôl, centier      
voľného času na Hlavnom námestí 
• deti základných umeleckých škôl a centier voľného času 
koncertujú pre Bratislavčanov - program na pódiu na
Hlavnom námestí.

  1     MICHALSKÁ BRÁNA

Odpečatenie mestských brán
21.04.2018, sobota, 10:00 h
Pozvánka pre všetkých Bratislavčanov pre vstup do mesta
Účinkuje: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel

 

  7    ZOO BRATISLAVA
21.04. - 22.04.2018, sobota a nedeľa, 09:00 h – 18:00 h
(posledný vstup o 18:00 h, areál otvorený do 19:00 h)
• prehliadka všetkých expozícií od 09:00 h – 18:00 h 
• 11:00 h – 17:00 h Vozenie na koníkoch
• krst mláďatka primátorom Bratislavy
• 10:00 h - 11:00 h Mestskí policajti – ukážky služobnej 
kynológie a hipológie (lúka nad voľným výbehom koňov v 
priestore pod nosorožcami)

 12    MESTSKÁ KNIŽNICA BRATISLAVA
Bratislavská burza kníh
12. ročník charitatívnej akcie
Trvanie: 19.04. – 25.04.2018 v pracovné dni 08:00 h – 19:00 h, 
počas víkendu 10:00 h – 18:00 h

Bratislava – mesto, ktoré číta 
Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách 
ponúka výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez 
poplatkov, bezplatný internet.

21.04.2018, sobota, 10:00 h – 18:00 h na týchto pracoviskách:
• Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
• Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16 
• Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
• Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1

22.04.2018, nedeľa, 10:00 h - 18:00 h
Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16

 11    NÁMESTIE SNP
21.04. - 22.04.2018, sobota a nedeľa, 14:00 h – 18:00 h
Kaplnka sv. Jakuba
Komentovaný vstup do kostnice pod kaplnkou

 13    LETNÁ ČITÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA
21.04.2018, sobota, 14:00 h, Michalská 26
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

21.04.2018, sobota, 14:00 h
Cesta svetla 
• jednodenná fotografi cká výstava so zameraním na život 
nevidiacich a slabozrakých, v spolupráci s Úniou nevidiacich
a slabozrakých Slovenska

  8     TYRŠOVO NÁBREŽIE
21.04.2018, sobota, 10:00 h – 17:00 h
OLO - Smetiari medzi nami
• prehliadka smetiarskeho auta
• smetiarska bubnová šou na odpade
• ECO tour Thomas Puskailer & Ondrej Antálek (The Pastels) + 
autogramiáda
• tvorivá eko dielňa
• detský bicyklový kútik a súťaže o super ceny
• historická kaukliarska šou so žonglérskymi workshopmi
• prehliadka hasičského auta a veľa ďalšieho

Veselý autobus IDS BK
21.04.2018, sobota, 10:00 h - 17:00 h  
Pre malých aj veľkých prináša Veselý autobus kopec zábavy a 
hier! Odniesť si môžete veselú pamätnú fotografi u priamo
z autobusu, zapojiť sa do súťaže alebo sa na chvíľu stať 
vodičom skutočného autobusu.

 14    MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA BUNKER B-S 4

21.04.2018, sobota, 10:00 h - 20:00 h
22.04.2018, nedeľa, 10:00 h - 16:00 h
Múzeum v bunkri B-S 4 “Lány” predstavuje najviac
zrekonštruovaný objekt československého opevnenia v 
Petržalke vrátane protitankových a protipechotných prekážok. 
S dvomi podlažiami autentického vojenského bunkra, špeciál-
nym vnútorným vybavením a expozíciou palných zbraní Vás 
prevedú sprievodcovia v dobových uniformách.
Miesto: Viedenská cesta, pri štátnej hranici Petržalka - Berg, od 
parkoviska pešo cca 5 minút sledovať značenie.
Prepravu do múzea bude zabezpečovať historický autobus 
Karosa ŠL 11 označený ako H 25.
Odchody spod Mosta SNP (nástupište č. 3):  každú hodinu 
od 10:00 h do 16:00 h. Odchody z parkoviska na hraničnom 
priechode: každú hodinu od 10:20 h do 16:20 h.
Trasa autobusu: Most SNP - Einsteinova - Viedenská cesta -
- hraničný priechod Petržalka - Berg a späť po rovnakej trase. 
Možnosť nástupu a výstupu obojsmerne aj na zastávke
Einsteinova.

 15    PARTIZÁNSKA LÚKA (ŽELEZNÁ STUDIENKA)
Lesnícke dni 2018
21.04.2018, sobota, 10:00 h – 17:00 h, Železná studienka, 
Kamzík
Celodenný program pre deti aj dospelých - predstavenie lesa 
deťom, spoznávanie rastlín a živočíchov, práce lesníkov a 
ochrancov prírody pomocou hier a súťaží o zaujímavé ceny.
Hlavné celodenné atrakcie:
• určovanie a spoznávanie lesných zvierat a drevín (hry, 
súťaže) od 10:00 h – 16:00 h
• pocitový chodník
• pílenie dreva
• hod polenom, hod polienkom od 10:00 h do 15:00 h (pre 
víťaza je pripravený bicykel)
• exkurzia po dendrologickom náučnom chodníku, začiatok o 
13:00 h (trvanie cca 1 h) zraz pri vatre na Partizánskej lúke
• exkurzia “Spoznaj vtáčie hlasy”, začiatok o 09:30 h, zraz na 
Železnej studienke pri Rotunde 
• skákanie v nafukovacom hrade (od 10:00 h – 17:00 h
zdarma)
• skákanie na trampolínach (od 10:00 h – 17:00 h zdarma)
• Lanoland na Kolibe (od 10:00 h – 17:00 h zdarma)
• vystúpenie sokoliarov (2 predstavenia 11:00 h a 14:00 h)
• koncert hudobnej skupiny Bullet Holes (cca 14:00 h – 16:00 
h)
• drevorezba motorovou pílou
• ochutnávka a prezentácia včelích produktov
• BioFarma Stupava – živé zvieratká
• sedačková lanovka Kamzík – Snežienka (zdarma od
10:00 h - 18:00 h)
• moderátor podujatia Jozef Pročko
Vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien cca 16:00 h
Slávnostné zapálenie lesníckej vatry a ukončenie lesníckych 
dní cca 16:30 h

  9    ŠPORTOVISKÁ STARZ OTVORENÉ
 10   PRE BRATISLAVČANOV
21.04.2018, sobota
Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2, Bratislava
12:00 h - 17:00 h Korčuľovanie pre verejnosť

Športová hala STARZ, Harmincova 2, Bratislava (vchod
z Bullovej ulice)
10:00 h - 17:00 h Bedmintonové kurty

Športovo rekreačný areál, Harmincova 2, Bratislava (vchod z 
Bullovej ulice)
08:00 h - 21:00 h Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko 
s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, 
detské ihrisko

Plaváreň a posilňovňa Pasienky, Junácka 6, Bratislava  
08:00 h - 18:00 h Plávanie pre verejnosť (50 m bazén)
08:00 h - 18:00 h Posilňovňa pre verejnosť
18:00 h – 20:00 h Extraligový vodnopólový zápas so
vstupom verejnosti na tribúnu (50 m bazén)

22.04.2018, nedeľa
Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2, Bratislava
12:00 h - 17:00 h Korčuľovanie pre verejnosť 

Športová hala STARZ, Harmincova 2, Bratislava (vchod z 
Bullovej ulice)
10:00 h - 17:00 h Bedmintonové kurty

Športovo rekreačný areál, Harmincova 2, Bratislava 
08:00 h - 21:00 h Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko 
s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, 
detské ihrisko

Plaváreň a posilňovňa Pasienky, Junácka 6, Bratislava
(50 + 25 m bazén)
08:00 h - 20:00 h Plávanie pre verejnosť (50 m bazén)
13:00 h  - 20:00 h Plávanie pre verejnosť (25 m bazén)
08:00 h - 20:00 h Posilňovňa pre verejnosť

  MIRBACHOV PALÁC

21.04.2018 - 22.04.2018, sobota a nedeľa
Otvorené od 11:00 h do 18:00 h
Výstavy:
Agnesa Sigetová: Kresby
Stála expozícia Barokové umenie

21.04.2018, sobota, 15:00 h, Mirbachov palác, Františkánske 
námestie 11
Program pre rodiny s deťmi 7 - 11 rokov
Rodinná GMB: Maľbe pod kožu



 17    PAMÄTNÍKY SVETOVÝCH VOJEN
21.04.2018, sobota, 13:30 h - 15:30 h   
Obyvatelia a umelci nášho mesta si uctili pamiatku obetí
oboch svetových vojen vybudovaním pamätníkov. Navštívte 
dva z nich – pamätník na Murmanskej výšine (k 1. svetovej
vojne) a Slavín (k 2. svetovej vojne). Výhľadom zo Slavína 
uvidíte zmeny podoby mesta za posledné storočie.
Miesto stretnutia: na konečnej zastávke trolejbusu č. 203 na 
Búdkovej ulici
Sprevádza: Helena Navrátilová

 18    PARK RAČIANSKE MÝTO
21.04.2018, sobota, 14:30 h - 16:30 h
Slncový kôň, Hirošima, Vesmír. To sú len niektoré výtvarné 
diela v parku na Račianskom mýte. Prejdite sa parkom, aby 
ste objavili všetky. V rozáriu zistíte, akú bohatú históriu tento 
mestský priestor má. Nie náhodou je prezývaný aj „Centrálny 
park Nového Mesta“.
Miesto stretnutia: pri soche Hirošima v parku Račianske mýto 
Sprevádza: Katarína Gašparová
 
 19    HYMNA – JAZYK – ZÁSTAVA
21.04.2018, sobota, 15:30 h - 17:30 h
Prehliadka venovaná vytvoreniu troch symbolov slovenskej 
štátnosti. O tom, ako prichádzalo k ich vzniku v 40. rokoch
19. storočia, no tiež o tom, čo sa udialo v „meruôsmom“ roku, 
sa dozviete v najstarších uliciach nášho mesta.
Miesto stretnutia: pred budovou Evanjelického lýcea na
Konventnej ulici
Sprevádza: Janetta Jánošková

 20    SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Identita medzivojnovej architektúry
21.04.2018, sobota, 16:30 h - 18:30 h
Sídla SNM, Galérie Umelka, Právnickej fakulty UK, Generálnej 
prokuratúry a ďalšie budovy v centre mesta prezradia ako si
1. ČSR hľadala vlastnú identitu v architektúre. Prehliadka 
zároveň pripomenie plány a idey vzniku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov v roku 1918.
Miesto stretnutia: pred budovou Slovenského národného 
múzea
Sprevádza: Dagmar Čechová

  6    JAKUBOVO NÁMESTIE
Dobrý trh Jakubák
21.04.2018, sobota

  ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE
V predvečer Veľkej vojny
22.04.2018, nedeľa, 10:00 h - 12:00 h 
Vychádzka venovaná fascinujúcim osudom posledných 
Habsburgovcov pred blížiacou sa Veľkou vojnou, ale aj tomu, 
ako sa za ich čias žilo v Bratislave. Príďte si zaspomínať na 
časy, keď boli hitom azbestové strechy a mestom sa preháňali 
električky na jednej z prvých elektrizovaných tratí na svete. 
Miesto stretnutia: pri Kačacej fontáne na Šafárikovom námestí
Sprevádza: Ľubomíra Černáková

  BUNKER B-S-8 A VOJENSKÝ CINTORÍN V KOPČANOCH

22.04.2018, nedeľa, 10:30 h - 12:30 h 
Koniec prvej svetovej vojny nepriniesol len hrdinov, ale aj 
mŕtvych vojakov. Prehliadka sa sústreďuje na miesta, ktoré 
boli súčasťou opevnenia novovzniknutej 1. ČSR. V priestore 
najsilnejšie vyzbrojeného ťažkého objektu Bratislavy zistíte, že 
aj Petržalka ponúka autentické turistické atrakcie. 
Miesto stretnutia: na konečnej zastávke autobusu č. 80 v 
Kopčanoch
Sprevádza: Dagmar Gubová

  BRATISLAVSKÝ HRAD
Míľniky Bratislavského hradu
22.04.2018, nedeľa, 14:00 h - 16:00 h 
Hradný areál dospel do súčasnosti cez množstvo slávnych i 
neslávnych udalostí. Navštívte s nami hradné nádvorie
a záhrady a pripomeňte si keltské mince, rímske pohraničie, 
gotickú prestavbu, cisárske sídlo na prahu novoveku a podpis 
zákona o čs. federácii v roku 1968. 
Miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade
Sprevádza: Štefan Kmeť

  BRATISLAVSKÉ MOSTY A NÁBREŽIA
22.04.2018, nedeľa, 14:00 h - 16:00 h 
Neraz sú to samotné názvy mostov, ktoré odrážajú históriu 
a veľa o nej napovedajú. Je to aj prípad nášho „Staronového“ 
mosta. Počas prehliadky sa zároveň oboznámite nielen s
názvami, ale aj históriou všetkých bratislavských mostov. 
Pretože k mostom cez rieky patria aj nábrežia, dozviete sa aj o 
nich.
Miesto stretnutia: pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí
Sprevádza: Eva Čubríková

  VÝZNAMNÉ SOCHY A RELIÉFY STARÉHO MESTA
22.04.2018, nedeľa, 16:30 h - 18:00 h
Sochy, fi gúry, skulptúry. Chcete vedieť ako soška sv. Ladislava 
na Hlavnom námestí prekazila každý zlý úmysel? Alebo, ktorá 
strecha skrýva náhrobný kameň? Ak áno, prejdite sa dvormi a 
námestiami historického jadra a dozviete sa viac. 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
Sprevádza: Janetta Jánošková

Pešie prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku
21.04.2018 - 22.04.2018, sobota a nedeľa

   5   BRATISLAVA - PRESSBURG - POZSONY
21.04.2018, sobota, 14:00 h - 15:30 h
22.04.2018, nedeľa, 14:00 h - 15:30 h
Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku, 
Dušan Fiala, Ľubica Tomaštíková, 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

21.04.2018, sobota, 14:00 h - 15:30 h
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku,
Eva Mojtová, Eva Trúchla
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

22.04.2018, nedeľa, 14:00 h - 15:30 h
Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku,  
Janetta Jánošková
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

22.04.2018, nedeľa, 14:00 h - 15:30 h 
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku, 
Mária Hoťková
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

  MÚZEUM MESTA BRATISLAVY - 150 ROKOV
Múzeum mesta Bratislavy existuje nepretržite od roku 1868. 
Postupne sa rozrástlo nielen o historicky vzácne zbierkové 
predmety, ale aj o objekty, v ktorých sa nachádzajú
najvýznamnejšie umelecké zbierky. Desať tematických múzeí 
so špeciálnymi expozíciami je tu pre vás.

Bratislavské mestské dni v múzeu sa budú niesť najmä v
duchu týchto osláv.

Výstava – výstavná sieň MMB
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín
Slovenskej republiky – priebežne 
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác 
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža 
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka 
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín
Antická Gerulata Rusovce
Zmena programu vyhradená. Podrobné info:
www.muzeum.bratislava.sk, www.150muzeum.bratislava.sk

Festival [fj úžn] 
20.04. - 27.04.2018
Festival nových menšín
www.fj uzn.webnode.sk

  DOSTIHOVÝ DEŇ NA ZÁVODISKU
22.04.2018, nedeľa, 14:00 h - 18:00 h 
Stretnutie priateľov koní a rodín s deťmi na dostihovej dráhe v 
petržalskom Starom háji. Na programe je Veľká cena primátora 
Bratislavy a ďalších sedem vzrušujúcich dostihov.
V prestávkach medzi dostihmi vystúpia žiaci ZUŠ Jána
Albrechta, pre najmenších je pripravená kúzelnícko-balónová 
show, detičky sa môžu zadarmo povoziť na koníkoch a rodičia 
zas vyskúšať atraktívne stávky na dostihy s výplatou po dobehu.

 21    VODÁRENSKÉ MÚZEUM A OSTROV SIHOŤ
21.04.2018, sobota
• prehliadky vo Vodárenskom múzeu (Devínska cesta č. 1) od  
09:00 h do 17:00 h
• prehliadky vodárenského zdroja Sihoť s odborným výkladom 
od 11:00 h do 17:00 h

22.04.2018, nedeľa
• prehliadky vo Vodárenskom múzeu od 10:00 h do 16:00 h
• prehliadky vodárenského zdroja Sihoť s odborným výkladom 
od 10:00 h do 13:00 h

  POSILNENÉ SPOJE MHD
21.04. - 22.04.2018, sobota a nedeľa
V čase predpokladaných zvýšených prepravných nárokov (cca 10:00 h až 19:00 h) budú premávať mimoriadne posilové linky
a vložené spoje:
Linka č. 29 Eurovea – Hrad Devín a späť, premávka vložených spojov podľa osobitého CP po riadnej trase.
Linka č. 31 Blumentál – ZOO – Cintorín Slávičie údolie a späť, premávka vložených spojov podľa osobitého CP po riadnej trase.
Linka č. 32 Hlavná stanica – ZOO – Dlhé diely a späť, premávka vložených spojov podľa osobitého CP po riadnej trase.
Linka č. 30 Klasické vozidlá kategórie 12 m.

V rámci podujatia budú premávať aj historické vozidlá so zastavovaním na všetkých zastávkach:
Električky:
H1 po trase Národné divadlo, Námestie SNP, Obchodná, Blumentál, Vazovova, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, nábrežie, 
Národné divadlo. Odchody od Národného divadla od 10:00 h do 18:00 h v 30 min. intervale.
Trolejbus:
H17 po trase Búdková, Palisády, Hodžovo námestie, Kollárovo námestie, Mlynské Nivy a späť. Odchod z oboch konečných od 10:15 
h do 17:45 h v 60 min. intervale.
Autobusy:
H33 po trase Národné divadlo, Štúrova, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Železná studienka a späť. Odchody z oboch konečných 
od 10:15 h do 18:15 h v 30 min. intervale.
Prestup medzi električkou a autobusom je zabezpečený pred Národným divadlom. Medzi električkou a trolejbusom na Kollárovom 
námestí.
H25 po trase MOST SNP (nástupište č. 3) – Einsteinova – Viedenská cesta – Bunker BS-4 (priebežná konečná – hraničný priechod 
Berg - otočenie autobusu). Odchody do Petržalky o 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 14:00 h, 15:00 h a 16:00 h, z priebežnej 
konečnej Bunker BS-4 do mesta o 10:20 h, 11:20 h, 12:20 h, 13:20 h, 14:20 h, 15:20 h a 16:20 h. Zastávky len Most SNP, Einsteinova 
a Bunker BS-4. Premávku autobusu na linke H25 zabezpečí Klub historických autobusov, partner DPB, a.s.

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA JE BEZPLATNÝ. NA VYBRANÉ AKTIVITY JE POTREBNÉ VYZDVIHNÚŤ SI VSTUPENKY VOPRED. 
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 A WWW.VISITBRATISLAVA.COM.

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické 
postupy. V stálej expozícii barokového umenia si ukážeme a aj 
vyskúšame aké postupy si museli maliari v minulosti osvojiť, 
aby vzniklo umelecké dielo.
Vstupné zdarma, rezervácia potrebná na adrese:
vzdelávanie@gmb.sk

  PÁLFFYHO PALÁC
21.04.2018 - 22.04.2018, sobota a nedeľa, Panská 19
Otvorené od 11:00 h do 18:00 h
Výstavy:
Štipendium Radislava Matuštíka
Bahama
Stála expozícia Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné
umenie 20. storočia.
Stála expozícia Poldruha storočia. Maliarstvo a sochárstvo 
1800 – 1950
Stála expozícia Gotické umenie
Keltská mincovňa
V pokladniach zľavnené ceny našich katalógov a publikácií, 
najmä s témou Bratislavy. Sprístupnené dielo Kráľovná anjelov 
v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu pri Františkánskom kostole v 
Bratislave, kaplnka bude prístupná verejnosti 21. a 22. apríla od 
11:00 h do 18:00 h. Výstava Osobnosti Bratislavy v priestoroch 
Primaciálneho paláca (miestnosti 10 - 12 v severnom krídle) v 
spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy.

  5    BRATISLAVA ´93
Pešie tematické prehliadky v slovenskom jazyku
21.04.2018, sobota, 09:30 h - 11:30 h
Vznik Slovenskej republiky v roku 1993 priniesol hlavnému 
mestu vytvorenie mnohých štátnych úradov. Naša prehliadka 
sa začína pred Primaciálnym palácom, pokračuje k historickej 
budove NR SR, následne sa presunie ku Grassalkovichovmu 
palácu a skončí sa pred Úradom vlády. 
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
Sprevádza: Ľubica Tomaštíková

 16    PO STOPÁCH MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
21.04.2018, sobota, 10:30 h - 12:30 h  
Tematická vychádzka venovaná osobnosti Milana Rastislava 
Štefánika, Veľkej vojne a vzniku 1. ČSR v roku 1918. Okrem 
iného sa dozviete aj to, ako vznikol súčasný názov mesta a 
prečo sa Bratislava nevolá po americkom prezidentovi. 
Miesto stretnutia: pred kaviarňou Štefánka
Sprevádza: Ľubomíra Černáková

Bratislava 1993 – 2018
19.04.2018, štvrtok, 17:00 h, Justiho sieň, Primaciálne námestie    
Otvorenie výstavy k 25. výročiu Bratislavy ako hlavného mesta 
Slovenskej republiky.

Príbeh Múzea mesta Bratislavy
20.04.2018, piatok, 21:00 h, Hlavné námestie 
Videomapping – vizuálna show na priečelí Starej radnice 
Program venovaný všetkým návštevníkom a priaznivcom 
Múzea mesta Bratislavy pri príležitosti 150. výročia založenia 
Múzea mesta Bratislavy

VENUJTE 30 MINÚT SLÁVY MÚZEU MESTA BRATISLAVY
21.04.2018, sobota, 14:30 h, Faustova sieň, Stará radnica
Majo Miezga a kurátorka Marta Janovíčková predstavia Múzeu 
farmácie, lekáreň U červeného raka.
Vstupenky s 0€ si treba zaobstarať vopred v pokladni v Starej 
radnici. Maximálny počet osôb 100.

VOĽNÉ VSTUPY 
21.04.2018, 22.04.2018, sobota a nedeľa
Výstavy:
NKP hrad Devín 

Magická osmička v dejinách Slovenska 
Výstavná sieň na strednom hrade 
Slovenské dejiny sú zvláštne tým, že mnohé významné
udalosti sa udiali v rokoch zakončených osmičkou. Výstava 
mapuje dejiny územia Slovenska od roku 828 až do vzniku 
Slovenskej republiky v roku 1993. 

Antická Gerulata Rusovce 
Skvosty z hrobov pohrebiska III
Výstava prezentuje významné nálezy v lokalite označenej  ako 
pohrebisko III, ktoré prinášajú poznatky o živote Gerulaty v 4. 
storočí. 

Na trase múzea – súťaž 
Zakúpenie hracieho plánu a zbieranie samolepiek je možné aj 
počas Bratislavských mestských dní. 
MMB vyhlásilo od februára do konca mája 2018 súťaž pre 
verejnosť pri príležitosti 150. výročia vzniku MMB. Hlavná cena 
primátora – bicykel a ďalších 10 zaujímavých cien.
 
10:00 h – 18:00 h voľné vstupy do tematických múzeí Múzea 
mesta Bratislavy. 
Múzeum dejín mesta, Stará radnica a nádvorie Starej radnice

Partneri:

Mediálny partner:
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