ŠPORT
26.04.2019 piatok až 28.04.2019 nedeľa,
Amatérsky hokejový turnaj, Zimný štadión Vladimíra Dzurillu

27.04.2019 sobota
08:00 h - 21:00 h
Športovo rekreačný areál,
Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.), viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou
trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, detské ihrisko
08:00 h – 20:00 h
Plaváreň a posilňovňa Pasienky,
Junácka 6, Medzinárodné plavecké preteky, vstup verejnosti len na tribúnu,
(povzbudzovanie plavcov - 50 m bazén)
10:00 h - 17:00 h
Bedmintonové kurty,
Športová hala STARZ, Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.)
12:00 h - 17:00 h
Korčuľovanie pre verejnosť, Z
 imný štadión Dúbravka, Harmincova 2

28.04.2019 nedeľa
08:00 h - 21:00 h
Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko,
petanque ihrisko, detské ihrisko
08:00 h - 20:00 h
Plaváreň a posilňovňa Pasienky, Junácka 6, Bratislava (50+25 m bazén), medzinárodné
plavecké preteky, vstup verejnosti len na tribúnu (povzbudzovanie plavcov - 50 m bazén)
13:00 h - 20:00 h
Plávanie pre verejnosť (25m bazén)
10:00 h - 17:00 h
Bedmintonové kurty, Športovo rekreačný areál, Harmincova 2
12:00 h - 17:00 h
Korčuľovanie pre verejnosť, Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2
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KULTÚRA A HISTÓRIA
25.04.2019 štvrtok – 27.04.2019 sobota, 20:00 h, Primaciálny palác
Animovaný obsah unikátneho dokumentu (1291 Privilégium Ondreja III.) vo forme
videomappingu na priečelí budovy Primaciálneho paláca. Vizuálna show venovaná
základným mestským privilégiám. Animácia upozorňuje na krátkodobé vystavenie
Privilégia Ondreja III. z roku 1291 v Súdnej sieni Múzea dejín mesta v Starej radnici.
26.04.2019 piatok 10.00 h – 16.30 h ( s platnou vstupenkou)
27.04.- 28.04.2019 sobota a nedeľa 10:00 h – 18.00 h, Stará radnica, Súdna sieň ( vstup
bez vstupenky v rámci Bratislavských mestských dní)
Mimoriadne krátkodobé vystavenie unikátneho originálu 1291 Privilégia Ondreja III. –
základných mestských práv. Sprístupnenie pre verejnosť v rámci návštevných hodín
Múzea dejín mesta s platnou vstupenkou.
* 1291 Privilégium Ondreja III. bude mimoriadne vystavené až do 5. mája 2019 v rámci
návštevných hodín Múzea dejín mesta s platnou vstupenkou
26.04.2019 piatok 19:00 h, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava
Cena primátora mesta Bratislavy – 27. ročník – podujatie na pozvánky
27.04.2019 sobota a 28.04.2019 nedeľa, námestie SNP, 14:00 h – 18:00 h
Kaplnka sv. Jakuba: k
 omentovaný vstup do kostnice pod kaplnkou
27.04.2019 sobota 10:00 h - 18:00 h a 28.04.2019 nedeľa 10:00 h - 14:00 h,
Múzeum petržalského opevnenia: bunker B-S 4
Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt
československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného
systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným
vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi
a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a
zoznámia sprievodcovia vo vojenských uniformách.
Miesto: Viedenská cesta, parkovisko pred hraničným priechodom Petržalka-Berg, od
parkoviska cca 5 minút pešo.
27.04.2019 sobota a 28.04.2019 nedeľa, Múzeum mesta Bratislavy, 10:00 h – 18:00 h
Bezplatný vstup do tematických múzeí MMB:
Ochutnávka vín v Múzeu vinohradníctva
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
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
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Výstava: História nie je otrava. Hovoria Dunaj i Morava
Antická Gerulata Rusovce
Výstava: Skvosty z hrobov pohrebiska III.
27.04.2019 sobota 14:30 h, Apponyiho palác
Ako sa hrali naši...
Spájanie generácií, pesničky, rozprávanie, zábava a hračky z depozitára múzea. Dvojročný
projekt pre MMB – Ateliér Múzeum má budúcnosť. Program v troch častiach: Čo si hračky
šepkajú? Rozprávaj mi! Papierové múzeum. Hostia programu: Božidara Turzonovová,
Spievankovo.
Vstup len s vopred vyzdvihnutou voľnou vstupenkou v pokladni Starej radnice.
28.04.2019 nedeľa, 11:00 h, Stará radnica,
Ateliér múzeum má budúcnosť: Od Prešporka po Bratislavu
Vstup len s vopred vydvihnutou voľnou vstupenkou v pokladni Starej radnice.
Program pre rodiny k výstave Bratislava 1919 s ukážkou dobových sekvencií pôvodného
filmu z roku 1928 a rozprávaním o strhujúcich udalostiach v roku 1919 s Beátou Husovou
a Martinou Pavlikánovou.
28.04.2019 nedeľa, 15:30 h, výstavná sieň Stará radnica
Bratislava 1919 / Pripojenie k Československu
Asistovaná prehliadka výstavy s odborným výkladom autorky PhDr. Eleny Kurincovej

DETI A RODINA
24.04.2019 streda až 27.04.2019 sobota, od 12:00 h do 22:00 h, Stará tržnica
Street Food park
26.4.2019 piatok 13:00 h – 19:00 h a 27.04.2019 sobota až 28.04.2019 nedeľa,
10:00 h – 19:00 h, Tyršovo nábrežie
Najväčší technologický festival IXPO, vstupné
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 18:00 h, Primaciálny palác
Deň otvorených dverí primátora – návštevníci si môžu pozrieť primátorovu pracovňu
a kancelárie, porozprávať sa s primátorom Matúšom Vallom a jeho námestníkmi
a oboznámiť sa s ich prácou
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 17:00 h, Hlavné námestie
Námestie detí: C
 elodenná prehliadka programov bratislavských Základných umeleckých
škôl a centier voľného času, tvorivé dielne základných umeleckých škôl, centier voľného
času
27.04.2019 sobota, 10:00 h, Michalská brána
Odpečatenie mestských brán a historický sprievod
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 16:00 h, pontón č. 52, nástupište 1 (pri Propeleri)
Vyhliadkové plavby na Dunaji. Pravidelné bezplatné plavby na lodi Martin každú hodinu
od 10:00 do 16:00 hod, posledná plavba o 15:00 hod. Trvanie plavby: 45 minút, vstup na
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pontón 15 minút pred začiatkom plavby. Distribúcia vstupeniek – Pracovisko prvého
kontaktu – Služby občanom v budove Magistrátu v stredu 24.04.2019 od 8:30 h
27.04.2019 sobota a 28.4.2019 nedeľa, 09:00 h – 18:00 h, ZOO Bratislava
(posledný vstup o 18:00 h)
Slávnostné otvorenie sovieho chodníka v sobotu o 14:30 h
Prehliadka expozícií :
Pavilón šeliem: levy juhoafrické, tigre biele, jaguáre americké a leopardy cejlónske
Terárium a exotárium s expozíciou surikát, opičiek, leňocha, pásavcov a potkanokengúr
Výbehy nosorožcov, kengúr, pštrosov a antilopiek
Výbehy zebier a žiráf, afrických antilop a hrošíkov libérijských
Prírodné jazerá plameniakov a pelikánov
Expozície stredných opíc
Expozície ibisov, papagájov a nosáľov
Výbehy tiav, poníkov a kulanov
Výbehy vlkov, jeleňov a zubrov v lesnej časti ZOO
DinoPark s paleontologickým ihriskom, náučným chodníkom o vývoji života na Zemi
Vozenie na koníkoch od 11:00 h – 17:00 h
Informačný stánok ku kampani ,, Nový domov v tieni stromov“
Mestská polícia: ukážky zásahov služobných psov a drezúra koní, dve ukážky v trvaní do 40
minút
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 17:00 h, Jakubovo nám.
Dobrý trh, populárny pouličný trh s kvalitnými potravinami, originálnym dizajnom,
knihami a oblečením a bohatým programom
Hravé m(i)esto na Jakubáku, interaktívny projekt BKIS pre mladé rodiny s deťmi, kde
nájdete pestré aktivity, hry a rozprávky. Deti sa vyšantia na „skákačkách“ alebo v čarovnom
parku plnom farebných „plávajúcich“ rýb, zahrajú sa s veľkým rozprávkovým pexesom a v
kreatívnych dielničkách vymaľujú unikátne rozprávkové maľovanky.
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 16:00 h, nám. SNP
Veselý autobus IDS BK, v ktorom bude pre návštevníkov pripravený program - súťaže pre
deti, tvorivá časť pre deti, prehliadka autobusu, fotobúdka a iné.
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 16:00 h, Primaciálne námestie
OLO – Smetiari medzi nami: prehliadka smetiarskeho auta s posádkou
27.04.2019 sobota, 09:00 h – 17:00 h, Bratislavské vodárenské múzeum,
Devínska cesta 1
Prehliadky vo Vodárenskom múzeu, hlavolamy a hry o vode pre deti i dospelých
11.00 h – 17.00 h - prehliadky vodárenského zdroja Sihoť s odborným výkladom
28.04.2019 nedeľa, 10:00 h – 16:00 h, Bratislavské vodárenské múzeum,
Devínska cesta 1
Prehliadky vo Vodárenskom múzeu, hlavolamy a hry o vode pre deti i dospelých
10.00 h – 13.00 h - prehliadky vodárenského zdroja Sihoť s odborným výkladom
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28.04.2019 nedeľa, 10:00 h – 17:00 h, Mestské lesy
Celodenný program pre deti aj dospelých na Partizánskej lúke - 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 – 15:00 h
Pocitový chodník
Pílenie dreva
Exkurzia po dendrologickom náučnom chodníku, začiatok o 13:00 h ( trvanie cca 1 hod.)
zraz pri vatre na Partizánskej lúke
Exkurzia Spoznaj vtáčie hlasy
Skákanie v nafukovacom hrade, skákanie na trampolínach, Lanoland na Kolibe, vystúpenie
sokoliarov, koncert hudobnej skupiny, drevorezba, ochutnávka a prezentácia včelích
produktov, BioFarma Stupava – živé zvieratká, sedačková lanovka Kamzík – Snežienka,
vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien o cca 15:30 h, slávnostné zapálenie lesníckej vatry
a ukončenie lesníckych dní o cca 16:00 h.

PREHLIADKY
27.04.2019 sobota, 09:30 h - 11:30 h, miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí
Kedysi jedna, teraz dve
Stredoveká Dlhá ulica je dnes rozdelená na dva konce: Laurinskú ulicu a Pánsku ulicu.
V minulosti tiež spájala dve južné brány - Laurinskú a Vydrickú – ktoré pripomínajú už len
zrúcaniny. Obe ulice sú rozmanité, no spája ich veľa spoločného: obchody, kaviarne,
galérie, knižnice, paláce a obytné domy.
Sprevádza: Katarína Gašparová
27.04.2019 sobota, 11:30 h - 13:30 h, miesto stretnutia: pred budovou Univerzity
Komenského na Šafárikovom námestí
Škola Bratislavou
Škola hrou (Schola ludus) je jedným z diel Jána Amosa Komenského. Jeho meno nesie aj
najväčšia slovenská univerzita, ktorej storočnica sa oslavuje práve v aktuálnom roku. Ako si
história spomína aj na iné školy v centre nášho mesta? Viac sa dozviete na vychádzke
zameranej na školstvo v dejinách Bratislavy.
Sprevádza: Zuzana Tomčániová
27.04.2019 sobota, 13:30 h - 15:30 h, miesto stretnutia: pri Mariánskom stĺpe na Župnom
námestí
Tri námestia pred hradbami
Veľmi dlho predtým, ako sa zbúrali v roku 1775 na príkaz Márie Terézie staré hradby, kvitol
bohatý mestský život aj mimo nich. Obzvlášť na trase, ktoré v súčasnosti lemujú tri
námestia (Suché mýto – Námestie SNP – Kamenné námestie). Prehliadka venovaná
mestskému životu v starom Prešporku ponúka niekoľko zabudnutých príbehov a nemenej
zaprášených historiek.
Sprevádza: Dagmar Gubová
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27.04.2019 sobota, 15:30 h - 17:30 h, miesto stretnutia: pred reštauráciou Alžbetka na
Mickiewiczovej ulici
Nasleduje zastávka: Obchodná!
Presila stánkov, obchodov, reštaurácií a herní uberá Obchodnej ulici jej pôvodný kolorit.
Len málokto si uvedomuje, že ponúka funkčné využitie zachovaných zimných rezidencií
bohatých vinohradníkov a remeselníkov. Naša vychádzka umožní dôkladný náhľad do jej
histórie, pričom nezabúda ani na priľahlé miesta.
Sprevádza: Elena Petereins
27.04.2019 sobota, 17:30 h - 19:30 h, miesto stretnutia: pri Morovom stĺpe na Rybnom
námestí
Všetko najlepšie k meninám, Bratislava!
Už sto rokov má Bratislava svoje meno. Ako sa volala predtým? Za akých okolností dostala
nový názov a ako ho prijali vtedajší obyvatelia mesta? Kde všade vo svete nájdete
Bratislavské ulice a Bratislavské námestia? Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavé
príbehy mien budeme hľadať na príjemnej trase od Rybného námestia až po areál
Eurovea.
Sprevádza: Ľubomíra Černáková
27.04.2019 sobota, 19:30 h – 21:30 h, miesto stretnutia: pod pylónmi Mostu SNP
Svetlo, šero a tma na nábreží
Silueta nábrežia, najmä v bezprostrednom centre mesta, sa čoraz viac zapĺňa novými
stavbami, či inými urbanistickými riešeniami. Mnohé z nich sa v tečúcej rieke zrkadlia cez
deň a vrhajú na ňu svetelné signály v noci. Vychádzka, ktorá predstavuje panorámu
pravého brehu Dunaja, zasahuje do neskorého podvečera a do skorej noci.
Sprevádza: Milan Peško
27.04.2019 sobota, 14:00 h – 15:30 h, miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí
Bratislava - Pressburg - Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku, p. Dáša Vallo, p. Jozef Šteis
27.04.2019 sobota, 14:00 h – 15:30 h, miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí
Bratislava - Pressburg - Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku, p. Eva Mojtová, Eva Trúchla
28.04.2019 nedeľa, o 10:00 h a 11:30 h
Dve pútavé prechádzky centrom hlavného mesta s primátorom Matúšom Vallom.
Miesto stretnutia: Hurbanovo námestie
28.04.2019 nedeľa, 10:00 h – 11:30 h, miesto stretnutia: pred Medzinárodným domom
umenia Bibiana na Panskej ulici
Čo vlastne viem?
Dopoludňajšie stretnutie venované tým najmenším. Prehliadka? V skutočnosti viac výklad
ako prehliadka. Mimoriadny výklad zapojí do diania jednoduchým a nenáročným
spôsobom všetky zvedavé deti. Prečo vznikla Bratislava práve na tomto mieste? Prečo je
Bratislava korunovačné miesto? Prečo bola križovatkou obchodných ciest? A čím je dnes?
Sprevádza: Mária Hoťková
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28.04.2019 nedeľa, 10:00 h – 12:00 h, miesto stretnutia: pri Mikulášskej bráne na
Bratislavskom hrade
Podhradie/Suburbium/Zuckermandel/Várallya
Panoramatická prehliadka sa začína na najvyššom možnom bode. Najprv hradný kopec
a potom krivolaké uličky v smere nadol. Cestičky rôznych uličiek síce nie sú bežnému
návštevníkovi celkom na očiach, ale každá z nich má za sebou bohatú minulosť. Nie
náhodou, pretože práve kdesi v ich priesečníkoch vznikalo v 11.storočí naše mesto.
Sprevádza: Dagmar Gubová
28.04.2019 nedeľa, 13:30 h – 15:30 h, miesto stretnutia: pred vstupnou bránou Hradu Devín
Jarný Devín, milý Devín
„Vysoko na kopci ležala ruina určite najkrajšia na celom Dunaji,“ napísal o Hrade Devín
dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen v 19.storočí. Tá ruina tam stále je a čaká, aby ste jej
krásu prišli obdivovať aj Vy. My Vám k tomu rozpovieme jej históriu, predstavíme okolité
pamiatky, nezabudneme ani na staré povesti, ani na návštevu pamätníkov v podhradí.
Sprevádza: Ľubomíra Černáková
28.04.2019 nedeľa, 16:30 h - 18:00 h, miesto stretnutia: pred penziónom Helias v Devínskej
Novej Vsi
Devínska Kobyla a Sandberg
Viete prečo sa Devínska Kobyla nazýva aj „prírodná perla Strednej Európy“? Vyberte sa
s nami na nenáročnú turistickú vychádzku! Uvidíte jedinečný Sandberg, pozriete si vzácne
lesostepné a stepné rastliny, a ak budete mať šťastie (a budú kvitnúť) aj koberce
zlatožltých hlaváčikov jarných. No nielen prírodou je táto oblasť mimoriadna - najstaršie
osídlená lokalita Bratislavy si prežila počas histórie niekoľko turbulentných období.
Sprevádza: Ľubica Ondrášiková
28.04.2019 nedeľa, 17:00 h - 19:00 h, miesto stretnutia: pred budovou bývalej Astorky na
Suchom mýte
Očami Milana Rastislava Štefánika
Tento rok si pripomíname 100 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.
S Bratislavou, vtedajším Prešporkom, sa spájajú jeho študentské roky, ktoré prežil hlavne
v okolí Evanjelického lýcea na Konventnej ulici. Vyberte sa po stopách tejto významnej
osobnosti a pozrite sa na mesto tak, ako ho videl študent Štefánik na konci 19.storočia.
Sprevádza: Zuzana Tomčániová
28.04.2019 nedeľa, 14:00 h - 15:30 h, miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí
Bratislava - Pressburg – Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku., p. Janetta Jánošková
28.04.2019 nedeľa, 14:00 h - 15:30 h, m
 iesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí
Bratislava - Pressburg – Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku. p. Mária Hoťková
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DIVADLO
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 16:00 h, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava
Deň otvorených dverí v mestskom divadle, celodenný interaktívny a rozprávkový
program, tvorivé workshopy na divadelné témy, prehliadky zákulisia a všetkých
divadelných priestorov a zákutí s Fantómom divadla.

10:00 h – 13:00 h a 14:00 h – 16.00 h
Program pred divadlom
Veselá pozvánka vstúpiť do divadla – Fantóm divadla, pesničky z rozprávok a fotenie v
maketkách z predstavení Koza rohatá a Tri prasiatka, oslava 10. sezóny MDPOH, predaj
pesničkového CD - Tri prasiatka
10:00 h – 13:30 h Program na 1. poschodí
Vankúšová chill-out zóna a tvorivé dielne pre deti - kreslenie podľa predlôh z
rozprávkových predstavení, najzaujímavejšie kresby budú ocenené vstupenkami na
predstavenie - Tri prasiatka.
10:00 h – 13:00 h Spoznaj divadlo!
Prehliadka zákulisia v sprievode Fantóma divadla.
Spoznáte históriu MDPOH, dozviete sa dôležité informácie o etikete aj o tom, ako sa do
divadla obliecť, nakuknete do šatní a vyskúšate si sedenie v hľadisku, navštívite svetelnú aj
zvukovú kabínu.
15:15 h – 16:00 h Program vo foyer divadla
Autogramiáda hercov z predstavenia Tri prasiatka

HUDBA
25.04.2019 štvrtok, 19:00 h, Jezuitský kostol
Otvárací koncert SLOVAKIA CANTAT 2019 – medzinárodný festival zborov - 12. ročník
26.04.2019 piatok až 27.04.2019 sobota, Nová Cvernovka
SHARPE, medzinárodný showcase festival a hudobná konferencia. Vstup so zakúpenou
vstupenkou
26.04.2019 piatok 10:00 h - 12:30 h, Moyzesova sieň
Zborová súťaž SLOVAKIA CANTAT 2019 – medzinárodný festival zborov - 12. ročník,
Moyzesova sieň
26.04.2019 piatok 17:00 h, Hudobná sieň Klarisky
Festivalový koncert
26.04.2019 piatok 19:00 h, Hudobná sieň Klarisky
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Festivalový koncert
27.04.2019 sobota, 9:30 h - 12:30 h, Moyzesova sieň
Zborová súťaž SLOVAKIA CANTAT 2019
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 15:00 h, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
Deti základných umeleckých škôl Bratislavy koncertujú pre Bratislavčanov
27.04.2019 sobota 14:00 h, Hudobná sieň Klarisky
Zborová súťaž SLOVAKIA CANTAT 2019
27.04.2019 sobota 15:30 h, Hudobná sieň Klarisky
Zborová súťaž SLOVAKIA CANTAT 2019
27.04.2019 sobota 17:00 h, Hlavné námestie
Vyhlásenie výsledkov súťaže a vystúpenia víťazných zborov
27.04.2019 sobota, 16:00 h – 16:30 h, z balkóna Primaciálneho paláca
Fanfárový koncert - Bratislavská dychová harmónia
28.04.2019 nedeľa 17:00 h, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava
Metropolitný orchester Bratislava, koncert
28.04.2019 nedeľa, 10:00 h – 17:00 h, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov

LITERATÚRA
26.04.2019 piatok, 08:00 h -19:00 h, Nádvorie Mestská knižnica, Klariská 16
Bratislavská burza kníh
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 18:00 h, Nádvorie Mestská knižnica, Klariská 16
Bratislavská burza kníh
Bratislava – mesto, ktoré číta: D
 eň otvorených dverí v Mestskej knižnici na 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
- výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov
28.04.2019 nedeľa 10:00 h – 18:00 h, Nádvorie Mestská knižnica, Klariská 16
Bratislavská burza kníh
Bratislava – mesto, ktoré číta: Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracovisku:
Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16 : výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov
bez poplatkov, bezplatný internet

9

VÝSTAVY
Galéria mesta Bratislavy
Vstup na výstavy zdarma počas víkendu 27. – 28.04.2019
QUE VIVA PICASSO
od 07.03. do 02.06.2019, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Výstava prezentuje 123 grafík Pabla Picassa zo zbierky Thomasa Emmerlinga, ktoré
poskytnú prehľad o jeho kreativite v grafickej práci po roku 1945. Práve v Picassovych
neskorších dielach sa prejavuje umelcova obrovská vitalita. Jeho vlastnými slovami: „Trvá
to dlho stať sa mladým.“
GABRIELA ST. GENOIS
od 16.04. do 16.06.2019, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
kurátorka: Jana Luková
Autorstvo 24 rozmerných malieb v zbierke GMB bolo v roku 2018 priradené maliarke
Gabriele Eleonóre Saint-Genois d’Anneaucourt rod. Stolberg von Stolberg (1827 – 1904).
Akademicky neškolená, avšak kvalitou vynikajúca maliarka vytvorila niekoľko pôsobivých
sérií s historizujúcimi a žánrovými scénami pre vilu v bratislavskom Horskom parku.
ZŠ JAROVNICE
od 08.04. do 02.06. 2019, Pálffyho palác, Panská 19
kurátor: Ivan Jančár
Na výstave predstavíme obrazy vytvorené rómskymi deťmi zo špeciálnej základnej školy v
Jarovniciach. Deti už získali za svoje diela mnoho medzinárodných ocenení a ich talent už
roky rozvíja učiteľ Mgr. Ján Sajko.
OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA A ALFONZA MUCHU
do 26.05.2019, Pálffyho palác, Panská 19
kurátorka: Hana Larvová
Dve rozdielne stvárnenia základnej kresťanskej modlitby predstavuje komorná výstava
kresieb a grafík sochára Františka Bílka a maliara Alfonza Muchu. Bílkova autorská kniha
vyšla v roku 1901 v Novom Jičíne, Muchov
Otčenáš v Paríži a súčasne v Prahe v roku 1899.

DOPRAVA
V sobotu 27.04.2019 a v nedeľu 28.04.2019 bude zabezpečená mimoriadna posilová
doprava a zmena štruktúry výpravy kvôli podujatiu Bratislavské mestské dni 2019. V čase
predpokladaných zvýšených prepravných nárokov budú premávať mimoriadne vložené
spoje :
Linka 29 po trase Nové SND - Most SNP - Botanická záhrada - Devín a späť
Linka 31 po trase Blumentál - ZOO - Cintorín Slávičie údolie a späť
Linka 32 po trase Hlavná stanica - ZOO - Botanická záhrada - Dlhé diely, Kuklovská
a späť
V rámci podujatia budú premávať aj historické vozidlá v čase od 10:00 h do 18:00 h, so
zastavovaním na všetkých zastávkach.

10

Električková linka H1 bude premávať po okružnej trase SND, Nám. SNP, Obchodná,
Blumentál, Vazovova, Špitálska, Nám. SNP, Kapucínska, tunel, nábrežie, SND
Trolejbusová linka H17 bude premávať po okružnej trase Nemocnica sv. Michala, Ulica 29.
augusta, Hodžovo námestie, Palisády, Mudroňova, Búdková, Hroboňova, Pražská,
Štefánikova, Hodžovo námestie, Nemocnica sv. Michala.
Autobusová linka H33 bude premávať po trase: SND, Štúrova, nábrežie, Mlynská dolina,
Patrónka, Železná studnička a späť. V smere do mesta vodiči odbočia na Mostovú a z nej
na Jesenského.
Autobusová linka H25 bude premávať po trase: Most SNP (nástupište č. 3, Einsteinova,
Viedenská cesta, Bunker BS-4 (priebežná konečná - hraničný priechod Berg).
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