
 
22. 4. 2022, п’ятниця 
 
 
Raketoví seniori (настільний теніс для пенсіонерів) 
8:00 – 12:00, Будинок культури Lúky, вул. Vigľašská 1 
Настільний теніс у спортзалі. 
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 
 
Дні лісництва 
9:30 – 15:30, Партизанська лука  
Програма: конкурси для дітей, шоу мисливських собак, Пограємо з деревом – заходи з 
лісової педагогіки, Дамо дереву другий шанс! – творчі майстерні та технічна робота з 
деревом, Зі щоденника лісника, Ляльковий театр Carnevalo – Gašparko та диво-шафка, 
вистава соколиного полювання, тварини з біо ферми, багаття та концерт музичного 
колективу. 
Організатор: Міські ліси Братислави 
 
 
З дитячим візком до галереї: Братиславський голуб естетичний  
10:00, Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Приходьте зі своєю дитиною до надихаючого середовища галереї на лекцію про 
виставку братиславського художника Петра Бартоша. Забронюйте тут: 
https://forms.gle/symgW31E2s8tQyRD7   
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Petržalská mamičkáreň (Мамочки Петржалки) 
10:00 – 12:00, Cik-Cak Центр дозвілля, вул. Jiráskova 996 
Workshop (семінар) на тему: Як створити екообкладинку для книги 
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 

https://forms.gle/symgW31E2s8tQyRD7


 
 
Сфотографуйтеся з відомою родиною Прешпорів  
11:00 – 18:00, Палац Палфі, вул. Panská 19 
Приходьте на виставку, щоб зробити портрет з відомою родиною Прешпорів. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Сімейна гра: Rohy v rohu (Кути в кутку) 
11:00 – 18:00, Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Пошукова операція захованих тварин у приміщенні галереї. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Презентація авторської книги DEŇ (ДЕНЬ) 
17:00 – 20:00, Студія GMB, Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Презентація останньої книги з майстерні Галереї міста Братислава. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Вистава Za meškanie sa ospravedlňujeme (Просимо вибачення за затримку) 
19:00, Будинок культури Lúky, вул. Vigľašská 1 
Театралізована вистава аматорського театрального ансамблю Театр Tandem. 
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 
 
Відкриття Днів міста Братислави для громадськості  
19:00 – 21:00,  Головна площа  
CirKusKus і Funny Fellows - Vintage Circus 
CirKusKus – LED show Inspinia 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Фестиваль Slovakia Cantat  
19:00, Концертний зал церкви Klarisky 
Концерт хору.  
Організатор: Bratislava Music Agency 
 
 
LQ - Літературний коефіцієнт: книги Між руїнами / Я з'їв Лотрека 
19:00, будинок Ромера 
Обговорення книг Болла: Між руїнами та Ванда Розенберг: Я з'їв Лотрека. Мирослава 
Валлова, Радослав Пассія та ДаніелСтоличного інституту Братислави Доморак з 
модератором Петром Даровцем дискутуватимуть про схожість та відмінності. 



Організатор: OZ literárnyklub.sk 
 
 
 
 
 
Подвійний концерт Kubo Ursíny&Teatro Fatal і Маріан Славка 
20:00, Культурний центр району Карлова Вес, вул. Molecova 2   
Плата за вхід: 12 €/8 € (зі знижкою – пенсіонери, діти, студенти та інваліди) 
Апокаліптично-романтичний панк Teatro Fatal — авторський проєкт Якуба Урсини та 
його молодих напарників із групи Xces. Маріан Славка представить прем’єру проєкту, 
орієнтованого на імпровізацію тут і зараз. 
Зібрані кошти за вхід Район міста пожертвує Громадському об'єднанню n. o. Človek 
v ohrození для допомоги Україні.   
Організатор: Культурний центр району Карлова Вес 
 
 
Виставка Archipelago 
14. – 24. 4. 2022, Площа Предстоятеля 
Окрім програми, інсталяція від фонду Мілана Шимечки також запропонує виставку 
малюнків українських дітей у залі очікування на Головному залізничному вокзалі 
Братислави. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Виставки Галереї міста Братислава 
Ціле менше за суму його частин / Палац Мірбах / Францисканська площа 11 
Avers – Revers або Ніщо не є таким, як здається / Мілан Бочкай / Палац Палфі / вул. 
Panská 19 
Родина Шерців. Реставрація сімейного портрета / Палац Палфі / вул. Panská 19 
  
 
Постійні експозиції Галереї міста Братислава 
Центральноєвропейські живопис і скульптура бароко / Палац Мірбах 
Графічні шафи / Палац Мірбах 
Феномени, словацьке мистецтво 2. половини 20 століття / Палац Палфі 
Готичний панно розпис / Палац Палфі 
 
 
 
 

23. 4. 2022, субота 



 
 
 
Побачення з містом: Собор святого Мартина 
9:00 
Прогулянка з гідом Жолтом Легелем, який познайомить вас з гордістю Братислави – 
Собором св. Мартина. 
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на сайті 
BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/ 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Презентація Столичного інституту Братислави 
9:00 – 17:00 Стенд з матеріалами майстерні MIB та інформацією про діяльність за 3 
роки роботи 
11:00, 13:30 Прогулянка – хороші та погані приклади в громадському місці з Яном 
Урбаном 
Організатор: Столичний інститут Братислави 
 
 
Місце для вашого часу  
9:00 – 12:00 
Захід проходить у місцевих бібліотеках по вулицях: Vavilovova 24, Vavilovova 
26, Haanova 37, Furdekova 1, Rovniankova 3, Lietavská 16, Vyšehradská 27, 
Prokofievova 5, Turnianska 10 
Ви любите книги? Запрошуємо вас до місцевих бібліотек Петржалки, де для вас 
підготували цікаві бесіди чи книгообмін. 
Організатор заходу: Місцева бібліотека Петржалки 
 
 
День Землі 
9:00, пл. Námestie Rodiny 1, Загорська Бистриця 
Позаміське прибирання Загорської Бистриці. Міський район надасть рукавиці, пакети та 
щипці для збору сміття.  
Організатор: Міський район Братислава-Загорська Бистриця 
 
 
Дні лісництва 
9:30 – 15:30, Партизанська лука  
Програма: конкурси для дітей, шоу мисливських собак, Пограємо з деревом – заходи з 
лісової педагогіки, Дамо дереву другий шанс! – творчі майстерні та технічна робота з 
деревом, Зі щоденника лісника, Ляльковий театр Carnevalo – Gašparko та диво-шафка, 
вистава соколиного полювання, тварини з біо ферми, багаття та концерт музичного 
колективу. 

https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/


 
 
Організатор: Міські ліси Братислави 
Відкриття міських воріт 
11:00, Рибна площа 
Символічне відкриття міських воріт для мешканців та гостей Братислави. 
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
 
Служба допомоги TIC BTB українською мовою  
10:00 – 16:00  
Туристично-інформаційний центр BTB на вул. Klobučnícka 2 надаватиме базову 
інформаційну послугу для україномовних громадян.  
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
Як виглядала Братислава за часів офіцера Якуба  
10:00 - 12:00  
Місце зустрічі: Площа Предстоятеля біля колодязя  
Першим відомим офіцером (мером) нашого міста був Якуб. Що відбувалося в нашому 
місті під час його «панування», ви дізнаєтеся під час наступної цікавої прогулянки. 
Ціна - 2 €, гроші збере гід перед входом до церкви. Зареєструватися на екскурсію 
необхідно тут: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-
bratislava-tourist-board/ 
Організатор: Bratislava Tourist Boad 
 
 
Площа дітей 
10:00 – 17:00, Головна площа 
Творчі майстерні та презентація діяльності початкових шкіл мистецтв л та центрів 
дозвілля в межах заходу Námestie detí (Площа дітей).  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Міський ринок – не викидайте, пустіть речі в обіг 
10:00 – 18:00, комплекс комунального підприємства, вул. Bazová 8 
Четвертий раунд популярної події «Міський ринок» дає другий шанс предметам, які 
комусь непотрібні, а іншим - необхідні. 
Організатор: OLO 
 
 
Тролейбусний день у депо Hroboňova 
10:00 – 16:00, Депо Hroboňova 1 
Вперше відбудеться представлення широкому загалу тролейбусного депо Hroboňova.  
Організатор: Транспортна компанія Братислава 

https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-board/
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Ринок на „Hviezdku“ 
10:00 – 17:00 
Площа Гвіздослава 
Ринок антикварних, ретро та вінтажних речей.  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Mezanín  
10:00 – 18:00, Палац Предстоятеля 
Виставка мережива, демонстрація гачкування. 
Організатор: ÚĽUV (Центр народних художніх промислів) 
 
 
День відкритих дверей Палацу Предстоятеля  
10:00 – 18:00, Палац Предстоятеля 
Унікальна можливість оглянути представницькі приміщення палацу з картинною 
галереєю та унікальними гобеленами, також буде відкрита канцелярія мера. 
Організатор: Столиця Словацької Республіки Братислава 
 
Концерти учнів братиславських ZUŠ (початкова школа мистецтв)  
10:00 – 18:00 Дзеркальний зал Палацу Предстоятеля 
Організатор: Столиця Словацької Республіки Братислава 
 
 
Настільні ігри у дворі 
10:00 – 18:00, Внутрішній двір Палацу Предстоятеля 
Зіграйте в настільні ігри з аніматорами iHRYsko. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр  
 
 
Шахи  
10:00 – 18:00, Внутрішній двір Палацу Предстоятеля  
Ігри у шахи, що коментуються, забезпечує Братиславська шахова академія.  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Карусель 
10:00 – 18:00, Францисканська площа  
На площі Предстоятеля для дітей підготовано чудову старовинну карусель з кіньми. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 



Троє поросят  
10:00 – 11:00, Головна площа 
Пісенна версія популярної вистави Театру П. О. Гвіздослава. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
Сусідський День Землі 
10:00 – 18:00, Будинок культури Zrkadlový háj, вул. Rovniankova 3 та Будинок 
культури Lúky, вул. Vigľašská 1 
Програма, насичена співочими, музичними, танцювальними та професійними, 
супровідними програмами на тему Дня Землі. 
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 
 
Виставка зоологічних препаратів  
10:00 – 16:00 
Зустріч з носорогами 
Наша команда зоологів підготувала для вас цікаві препарати з рідкісних тварин та 
ветеринарні засоби.  
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
День відкритих дверей у Міській бібліотеці  
10:00 – 18:00 
Відділ прекрасної та іншомовної літератури, вул. Laurinská 5 
Відділ професійної літератури, вул. Klariská 16 
Відділ літератури для дітей та юнацтва, вул. Kapucínska 3 
Відділ музичної та художньої літератури, вул. Kapucínska 1 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Кава з директором бібліотеки Томашем Штефеком 
10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, Відділ музичної та художньої літератури, вул. 
Kapucínska 1 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Прогулянки на човні по Дунаю 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 
Вхід вільний 
Вам необхідно зареєструватися на прогулянки тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/prehliadky-pocas-bratislavskych-
mestskych-dni/  
Організатор: Bratislava Tourist Board, у співпраці з LOD 
 

https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/prehliadky-pocas-bratislavskych-mestskych-dni/
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Сам собі гід  
10:00 – 17:00  
Огляд Палацу Предстоятеля з використанням аудіогідів. Зареєструватися на екскурсію 
необхідно тут: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-
bratislava-tourist-board/ 
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
 
Ляклива Братислава – інтерактивне шоу для сімей з дітьми  
10:00 – 11:30, Площа Предстоятеля 
Прогулянка, що підходить для дітей 6 – 12 років, познайомить нас із лякливими 
історіями, пов’язаними з Братиславою. Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/  
 
 
Організатор: Bratislava Tourist Board 
Вільний вхід у приміщення Музею міста Братислави 
10:00 – 18:00 
Останній вхід о 17:30. 
Замок Девін, вхід 2 €. Екскурсії, що коментуються, щогодини. 
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Відкрита крівля вежі Старої ратуші  
10:00 – 12:00, Стара ратуша 
Відкрита крівля вежі Старої ратуші, де знаходиться годинниковий механізм і дзвін.  
Кількість обмежена до 4 осіб, необхідне бронювання тут: https://goout.net/sk/muzeum-
mesta-bratislavy/vzgckd/  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
 
Доступ до підземелля в Старій ратуші  
10:00 – 18:00, Стара ратуша 
Виняткова можливість відвідати приміщення Старої ратуші, яке зазвичай недоступне для 
публіки.   
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Презентація роботи міської поліції 
10:00 – 17:00, Підрозділ інтервенцій та кінології, Obchodná вулиця 29 

https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-board/
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Відвідувачі ознайомляться зі спорядженням, озброєнням, автомобілями, а також 
технікою, яку використовують працівники міської поліції.  
Організатор: Міська поліція Братислави 
 
 
Кінологи 
10:00 біля Павільйону приматів 
Демонстрація роботи поліцейських міста зі своїми чотирилапими партнерами. 
Організатор: Братиславський зоопарк і Міська поліція Братислави 
 
 
Вайнори на колесах 
10:00 
Конкурс для дітей та молоді з нагоди відкриття велосезону в районі Вайнори. 
Організатор: Міський район Братислава – Вайнори 
 
Виставка важкої техніки 
в години роботи зоопарку 
Зустріч над загоном для коней (у напрямку до носорогів) 
Презентація техніки, яка використовується для обслуговування зоопарку. 
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Таємниця океану, театр SpozaVoza 
11:00, Сад Янка Краля 
Лялькова постановка для дітей від 3 років про велике блукання маленького кита в 
пошуках дому.  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Відкриття зони відпочинку Malý Slavín з барбекю для публіки  
11:00 – 15:00, Malý Slavín 
Організатор: Братислава - столиця Словацької Республіки 
 
 
Презентація музично-танцювальних виступів учнів братиславських ZUŠ  
11:00 – 17:00, Головна площа 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
Екскурсія центром Братислави для іноземців українською мовою   
11:00 – 12:30 
Місце зустрічі: Площа Предстоятеля  



Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/   
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
 
Сфотографуйтеся з відомою родиною Прешпорів  
11:00 – 18:00, Палац Палфі, вул. Panská 19 
Вхід: вільний 
Приходьте на виставку, щоб зробити портрет з відомою родиною Прешпорів.  
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Websterovci: Лілі та вкрадена сітка 
11:00, Театр П. О. Гвіздослава, вул. Laurinská 19, сцена DPOH 
Лялькова історія відомої родини павуків, сповнена веселих пісень. 
З державних джерел підтримував Фонд підтримки мистецтв.  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
Вистави є частиною заходу «Дні міста Братислави», вхід вільний. Квиток 
вартістю 0 € необхідно придбати на сайті www.predpredaj.sk  
 
Історичні екскурсії з гідом 
11:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Відділ літератури для дітей та юнацтва, вул. 
Kapucínska 11:00 
Познайомтеся з закутками та історією бібліотеки. 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Читання з собаками 
11:00 – 13:00, Відділення для сліпих та слабозорих, вул. Klariská 16 
Діти читають книги своїм чотириногим друзям.  
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Екскурсія замком Девін та його околицями англійською та словацькою 
мовами  
11:00 – 12:30 
Місце зустрічі: Ворота Свободи під замком Девін  
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/   
Організатор: Bratislava Tourist Board 
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Сімейна гра: Rohy v rohu (Кути в кутку) 
11:00 – 18:00, Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Пошукова операція захованих тварин у приміщенні галереї. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
Життя галереї 
11:00 – 18:00, Студія GMB, Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Директор галереї Катаріна Трновска представить діяльність галереї у 2021 році, 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Творча майстерня: Створи закладку з переробленого паперу 
11:00 – 17:00 
Відділ літератури для дітей та юнацтва, вул. Kapucínska 3 
Пообідній семінар для дітей. 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Супровід в зоопарку 
11:00, 14:00 
Екскурсія з гідом щодо роботи зоопарку та годівлі тварин. 
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Побачення з містом: Набережна Дунаю 
12:00 
Прогулянка з легендарним екскурсоводом Геленою Навратіловою між Старим мостом та 
мостом SNP. 
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на сайті 
BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/ 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Екскурсія центром Братислави для іноземців англійською мовою  
12:30 – 14:00, Площа Предстоятеля 
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/ 
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
 
Побачення з містом: Стіл диявола / для сімей з дітьми з України, російською 
мовою 
13:00 
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Пізнайте Братиславу через цікаві історії. 
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на сайті 
BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/ 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Навчальний острів і дитячі майстерні 
13:00 – 15:00 
Зустріч поблизу альтанки біля буфету Plameniak. 
Заходи-семінари до Дня Землі.  
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
Slam na počkanie (Поетичний слем) 
13:00 – 18:00, Відділ літератури для дітей та юнацтва, вул. Kapucínska 3 
Імпровізована поезія між чотирма очима має свою силу в контакті між митцем і 
глядачем.  
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Kороткі лекції з обраних предметів   
13:00 – 15:00 
Виставка історії міста 
Лекторські інтерпретації щодо найрідкісніших речей із колекції музею. 
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Семінар: Печатки та штампи  
13:00 – 17:00, Виставковий зал Старої ратуші  
Відкриті майстер-класи не тільки для дітей на тему печаток і штампів.  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Семінар: Написання власного документа 
13:00 – 17:00, Виставковий зал Старої ратуші   
Відкриті майстер-класи не лише для дітей на тему, як колись писалися документи.   
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Екскурсія cabrio автобусом з мером 
14:00 та 15:00 
Екскурсія містом на кабріобусі з Матушем Валло, мером столиці Словацької Республіки 
Братислави. 
Незабаром ми опублікуємо більше інформації та посилання для реєстрації. 
Організатор: Столиця Словацької Республіки Братислава 
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Мисливець за пластмасою Zero Waste, Театр Morgonrock 
14:00, Сад Янка Краля 
Zero Waste — міфічний воїн, який повстав із потоку несортованих і нерозкладних  
відходів.  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Побачення з містом: Братиславська дума / З нагоди 200-річчя від дня 
народження Янка Краля 
14:00 
Екскурсія містом, присвячена відомому словацькому поету Янку Кралю. 
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на 
сайті BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
 
Екскурсія центром Братислави для іноземців українською мовою   
14:00 – 15:30 
Місце зустрічі: Площа Предстоятеля  
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/ 
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
 
Реставрація та робота з металами  
14:00, Виставковий зал Старої ратуші    
З нагоди виставки відреставрованого фронтону рококо з братиславської корчми U 
zlatého barana наш реставратор Мілан Седлар представить різноманітні техніки, які 
використовує у своїй роботі.   
Кількість місць на лекції обмежена до 15 осіб, необхідне попереднє бронювання.  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Демонстрація дресирування собак-поводирів 
14:00 – 16:00, Внутрішній двір бібліотеки, вул. Klariská 16 
Чому повинні навчитися собаки, щоб бути надійними помічниками сліпим людям? 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі, співорганізатором Psi na život, o. 
z. 
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Екскурсія центром Братислави для іноземців італійською мовою   
14:00 – 15:30, Площа Предстоятеля  
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/ 
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
 
Планета Земля посміхається 
15:00, Сад Янка Краля 
Багата програма запропонує воркшоп на тему «безвідходної zero waste діяльності». 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Дитячий театр Babena 
15:00 
Ігровий майданчик біля Фламінго 
Ви відвідаєте дивовижний світ тварин і з допомогою дітей ми навчимо безладних котів, 
що добре, а що погано.   
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Шовковий одяг 
15:00 – 18:00, Палац Палфі, внутрішній двір, вул. Panská 19 
Спробуйте, наскільки м’якими можуть бути оксамит або дамаст, і створіть власну сукню 
у супроводі лекторів.  
Організатор: Галерея міста Братислава 
Гра шифрування 
в години роботи зоопарку 
Вирушайте в пригодницьку подорож по зоопарку зі своїми дітьми. 
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Гербовий привілей 
15:00, Історичний архів, Стара ратуша  
Коротка лекція автора перекладу документа та міського архівіста Штефана Грівняка 
щодо документа Сигізмунда Люксембурзького.  
Кількість місць обмежена до 15 осіб, необхідне бронювання.  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Читання листів Янка Єсенського  
15:00, 16:00, Музей Янка Єсенського, вул. Somolického 2   
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Читання з книг Янка Єсенського, особисте листування та щоденники у поєднанні з 
короткою вступною лекцією про життя та творчість автора.  
Кількість заходів з 15.00 до 16.30 обмежена до 15 осіб, необхідне попереднє 
бронювання.   
Музей працюватиме з 14:00 до 17:00. 
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Дитяча дискотека і «пустотливість» з театром Jaja  
15:00 Будинок культури Дубравка  
Плата за вхід: 3 €  
Веселі танцювальні розваги, дискотека для дітей та розмальовування обличчя. Маски 
вітаються.  
Організатор: Міський район Братислава-Дубравка 
 
 
Побачення з містом: Братислава – темна перлина Дунаю / для сімей з дітьми з 
України, російською мовою 
16:00 
Прогулянка, повна старих легенд, розкішних палаців та атмосфери середньовічного міста. 
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на сайті 
BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/    
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
GMB реставраційний супровід: Родина Шерців. 
16:00, Палац Палфі, вул. Panská 19 
Виставка найбільшого сімейного портрета в колекції галереї у супроводі реставратора 
Барбари Девідсон. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
 
 
Lampa – семінар зі створення паперових абажурів у вигляді оригамі  
16:00, Староміський центр культури та освіти Палац Пісторі, вул. Štefánikova 
25 
Організатор: Староміський центр культури та освіти Палац Пісторі  
 
 
Фестиваль Slovakia Cantat  
16:00, 18:30, Концертний зал церкви Klarisky 
16.00 хоровий конкурс Slovakia Cantat 2022  
18.30 Концерт хору та оголошення результатів конкурсу  
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Організатор: Bratislava Music Agency 
 
 
Братиславська вікторина 
17:00, Сад Янка Краля 
Перевірте свої знання про Братиславу з Людвігом Багіним та гідом Мартіном Зані. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Лекція GMB: Як зростала Братислава, Душан Бада  
17:00, Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Лекція академічного художника Душана Бада. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
A Loop for Two/Петля на двох, Іван Буковчан 
Театр Bridgin´ Drama 
17.00, Театр П. О. Гвіздослава, прикриття цивільного захисту 
Режисер: Войтех Колеяк 
Грають: Нена Попович, Грегорі Фабіан і Деніел Холл  
Словацька трагікомедія вперше англійською!  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
Вистави є частиною заходу «Дні міста Братислави», вхід вільний. Квиток 
вартістю 0 € необхідно придбати на сайті www.predpredaj.sk  
 
 
Гурт Neha  
18:00 – 18:30, Головна площа  
Концерт вокальної групи. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Ševčenkovci, музично-драматичний ансамбль імені Тараса Шевченка 
18:30 – 19:00, Головна площа 
Концерт ансамблю, що зберігає культурні традиції української меншини в Словаччині. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
 
 
 
Pressburger Klezmer Band  
19:00 – 20:00, Головна площа  
Концерт унікального братиславського музичного колективу запропонує змішаний 
музичний коктейль 
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з єврейської, балканської та східної музики, а також зі словацького та ромського 
фольклору, все з оригінальною суттю сучасних стилів джазу, року, регі та латино.   
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Bratislava by night, Юрай Шебеста 
19:00, Театр П. О. Гвіздослава, вул. Laurinská 19, сцена DPOH 
Розповідь про підводні камені виховання та проблеми партнерів. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
Вистави є частиною заходу «Дні міста Братислави», вхід вільний. Квиток 
вартістю 0 € необхідно придбати на сайті www.predpredaj.sk  
 
 
Гурт Bad Karma Boy 
19:00, Сад Янка Краля 
На концерті словацького альтернативного норвезького музичного колективу будуть 
представлені пісні від інді-попу, інді-року та до, певною мірою, фолку. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Гурт Walter Schnitzelsson 
20:00, Сад Янка Краля 
Концерт словацького гурту, наповнений мотивами рок-н-ролу з відчуттям блюзу та 
гітарними мелодіями. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Виставка Archipelago 
14 – 24. 4. 2022, Площа Предстоятеля 
Окрім програми, інсталяція від фонду Мілана Шимечки також запропонує виставку 
малюнків українських дітей у залі очікування на Головному залізничному вокзалі 
Братислави. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Виставки Галереї міста Братислава 
Ціле менше за суму його частин / Палац Мірбах / Францисканська площа 11 
Avers - Revers або Ніщо не є таким, як здається / Мілан Бочкай / Палац Палфі / вул.  
Panská 19 
Родина Шерців. Реставрація сімейного портрета / Палац Палфі / вул. Panská 19 
  
 
 
 

http://www.predpredaj.sk/


Постійні експозиції Галереї міста Братислава 
Центральноєвропейські живопис і скульптура бароко / Палац Мірбах 
Графічні шафи / Палац Мірбах 
Феномени, словацьке мистецтво 2. половини 20 століття / Палац Палфі 
Готичний панно розпис / Палац Палфі 
 
 
 
 

24.04.2022, неділя 
 
 
Хлопчик і дикунка, театр Jaja  
10:00, Сад Янка Краля 
Театральна вистава для дітей. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Побачення з містом: Ремесло має золоте дно або Ремісники в Прешпорку II. 
10:00 
Екскурсія містом для дітей, де вони дізнаються все про історичні ремесла старої 
Братислави. 
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на 
сайті BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Побачення з містом: Перше побачення з Братиславою 
(екскурсія містом для дорослих, російською мовою) 
10:00  
Ця прогулянка призначена для тих, хто хоче побачити Братиславу у всій її красі та 
зрозуміти її казкову атмосферу.  
Кількість місць для прогулянки обмежена. Зареєструватися на прогулянки необхідно 
заздалегідь через реєстраційну форму на сайті BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-
mestom-vychadzky/  
Інформацію про місце зустрічі ви отримаєте після реєстрації. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Карусель 
10:00 – 18:00, Францисканська площа  
На площі Предстоятеля для дітей підготовано чудову старовинну карусель з кіньми. 

https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/
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Вхід: вільний. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Служба допомоги TIC BTB українською мовою  
10:00 – 16:00  
Туристично-інформаційний центр BTB на вул. Klobučnícka 2 надаватиме базову 
інформаційну послугу для україномовних громадян.  
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 
 
Безбар’єрна екскурсія історичним центром міста 
10:00 – 11:30 
Місце зустрічі: Рибна площа 
Весь маршрут безбар’єрний і не потребує допомоги для TZP (інвалідів). 
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/ 
 
 
Міський ринок – не викидайте, пустіть речі в обіг 
10:00 – 18:00, комплекс комунального підприємства, вул. Bazová 8 
Четвертий раунд популярної події «Міський ринок» дає другий шанс предметам, які 
комусь непотрібні, а іншим - необхідні.  
Організатор: OLO 
 
 
Ринок на „Hviezdku“ 
10:00 – 17:00 
Площа Гвіздослава 
Ринок антикварних, ретро та вінтажних речей. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Mezanín  
10:00 – 18:00, Палац Предстоятеля 
Виставка від Klub Priadky ÚĽUV Братислава. Виставка мережива, демонстрація 
гачкування. 
Організатор: ÚĽUV (Центр народних художніх промислів) 
 
 
Концерти учнів братиславських ZUŠ (початкова школа мистецтв)  
10:00 – 18:00 Дзеркальний зал Палацу Предстоятеля 
Організатор: Столиця Словацької Республіки Братислава 

https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-board/
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Дискусійний ранок в ZORA 
10:00 – 12:00, Площа колишнього кінотеатру ZORA, Okružná вулиця, 1 у 
Трнавці 
BKIS та Департамент культури столиці Словацької Республіки Братислава запрошують  
на загальну зустріч щодо майбутнього використання колишнього кінотеатру ZORA 
безпосередньо на його території. Презентація оцінюванням анкет, збір ваших 
пропозицій, супровідна програма для дітей. 
Організатор: BKIS та Департамент культури столиці Словацької Республіки 
Братислава 
День відкритих дверей у Міській бібліотеці  
10:00 – 18:00 
Відділ літератури для дітей та юнацтва, вул. Kapucínska 3 
Відділ музичної та художньої літератури, вул. Kapucínska 1 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Настільні ігри у дворі 
10:00 – 18:00, Внутрішній двір Палацу Предстоятеля 
Зіграйте в настільні ігри з аніматорами ihrYsko.sk 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр у співпраці з 
www.ihrysko.sk  
 
 
Шахи  
10:00 – 18:00, Внутрішній двір Палацу Предстоятеля  
Ігри у шахи, що коментуються, забезпечує шахова академія  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Кава з директором бібліотеки 
10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 
Відділ музичної та художньої літератури, вул. Kapucínska 1 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Сам собі гід  
10:00 – 17:00  
Огляд Палацу Предстоятеля з використанням аудіогідів. 
Обов'язкове бронювання тут: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-
dni/program-bratislava-tourist-board/  
Організатор: Bratislava Tourist Board 
 

http://www.ihrysko.sk/
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Вільний вхід у приміщення Музею міста Братислави 
10:00 – 18:00 
Останній вхід о 17:30. 
Замок Девін, вхід 2 €. Екскурсії, що коментуються, щогодини. 
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Театральна Братислава - екскурсія містом 
10:00 – 12:00 
Місце зустрічі: перед Міністерством культури (театр Astorka)  
Екскурсія містом, присвячена легендарним братиславським театрам. 
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/  
Організатор: Bratislava Tourist Boad 
 
 
Коронаційна Братислава - екскурсія містом 
10:00 – 12:00 
Місце зустрічі: Братиславський замок  
Супроводжує: Аделінда Єжовіцова  
Чи знаєте ви, чому Братислава була коронаційним містом?   
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/  
Організатор: Bratislava Tourist Boad 
 
 
Велосипедний тур До Лужного мосту  
10:00 – 15:00   
Місце зустрічі: Площа Предстоятеля 
Ми запрошуємо вас на велосипедну подорож і ознайомлення з районами на крайньому 
південному кінці Братислави.  
Зареєструватися на екскурсію можна тут:https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-
mestske-dni/prehliadky-pocas-bratislavskych-mestskych-dni/ 
Організатор: Bratislava Tourist Boad 
 
 
Кінологи 
10:00 біля Павільйону приматів 
Демонстрація роботи поліцейських міста зі своїми чотирилапими партнерами. 
Організатор: Братиславський зоопарк і Міська поліція Братислави 
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Виставка зоологічних препаратів  
10:00 – 16:00 
Зустріч з носорогами 
Наша команда зоологів підготувала для вас цікаві препарати з рідкісних тварин та 
ветеринарні засоби.  
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Відкрита крівля вежі Старої ратуші 
10:00 – 12:00, Стара ратуша 
Відкрита крівля вежі Старої ратуші, де знаходиться годинниковий механізм і дзвін.  
Кількість обмежена до 4 осіб, необхідне бронювання тут: https://goout.net/sk/muzeum-
mesta-bratislavy/vzgckd/  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Доступ до підземелля в Старій ратуші  
10:00 – 18:00, Стара ратуша 
Виняткова можливість відвідати приміщення Старої ратуші, яке зазвичай недоступне для 
публіки.   
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
 
Mici a Mňau: V lese (Міці та Мяу: У лісі) 

10:00   
Культурний центр району Карлова Вес, вул. Molecova 2   
Плата за вхід: 3 € 
Театральна вистава для дітей. 
Зібрані кошти за вхід Район міста пожертвує Громадському об'єднаннюn. o. Človek 
v ohrození для допомоги Україні.   
Організатор: Культурний центр району Карлова Вес 
 
 
Пасха Православний Великдень 
10:00  
Будинок культури Zrkadlový háj, вул. Rovniankova 3 
У складеній художній програмі з музики, співу і танців виступають аматорські та 
професійні артисти, біженці з України. Вхід вільний, кількість місць обмежена. Квитки 
можна придбати на прохідній Будинку культури Zrkadlový háj. 
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 
 

https://goout.net/sk/muzeum-mesta-bratislavy/vzgckd/
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Супровід в зоопарку 
11:00, 14:00 
Екскурсія з гідом щодо роботи зоопарку та годівлі тварин. 
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Побачення з містом: Чарівна Братислава - екскурсія для дітей та дорослих  
11:00 
«Kúzliadka» – це інтерактивна екскурсія Братиславою, під час якої гід – фокусник Андрей 
Гролл розповість вам пригоди з історії Братислави за допомогою магії.  
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на 
сайті BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр  
 
 
Давайте дамо речам другий шанс 
11:00, Сад Янка Краля 
Workshop з театром Jaja на тему екології. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Історичні екскурсії з гідом 
11:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 
Відділ літератури для дітей та юнацтва, вул. Kapucínska 3 
Познайомтеся з закутками та історією бібліотеки. 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Творча майстерня – Створи папір, який ростиме 
11:00 – 17:00 
Відділ літератури для дітей та юнацтва, вул. Kapucínska 3 
Пообідній семінар для дітей. 
Організатор: Міська бібліотека в Братиславі 
 
 
Сімейна гра: Rohy v rohu (Кути в кутку) 
11:00 – 18:00 
Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Пошукова операція захованих тварин у приміщенні галереї. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Кава з директором 
11:00 – 13:00 

https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/


Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
У неділю вранці GMB запрошує вас на каву з директором.  
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Життя галереї 
11:00 – 18:00, Студія GMB, Палац Мірбах, Францисканська площа 11 
Директор галереї Катаріна Трновска представить діяльність галереї у 2021 році, 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Сфотографуйтеся з відомою родиною Прешпорів  
11:00 – 18:00 
Палац Палфі, вул. Panská 19 
Вхід: вільний 
Приходьте на виставку, щоб зробити портрет з відомою родиною Прешпорів..   
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Побачення з містом: Чарівна подорож історією Братислави        
13:00, 14:00 
Відчуйте історію та сьогодення Братислави під час поїздки на чудовому кабріобусі.  
Зареєструватися на прогулянки необхідно заздалегідь через реєстраційну форму на 
сайті BKIS тут: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-vychadzky/    
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр  
 
 
Навчальний острів і дитячі майстерні 
13:00 – 15:00 
Зустріч поблизу альтанки біля буфету Plameniak. 
Заходи-семінари до Дня Землі.  
Організатор: Братиславський зоопарк 
Короткі лекції з обраних предметів   
13:00 – 15:00 
Виставка історії міста 
Лекторські інтерпретації щодо найрідкісніших речей із колекції музею. 
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Семінар: Печатки та штампи  
13:00 – 17:00 
Виставковий зал Старої ратуші  
Відкриті майстер-класи не тільки для дітей на тему печаток і штампів.  
Організатор: Музей міста Братислава 
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Семінар: Написання власного документа 
13:00 – 17:00  
Виставковий зал Старої ратуші   
Відкриті майстер-класи не лише для дітей на тему, як колись писалися документи.   
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
SWAP (обмін речами) v Klariskách 
13:00 – 17:00 
Концертний зал церкви Klarisky 
Оновіть свій гардероб модними речами та відвідайте наш обмін одягом із Bagbet. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Золота ера братиславського кіно   
13:30 – 15:30   
Місце зустрічі: пл. Kollárovo nám. (невеликий парк навпроти театру Nova 
Scéna)  
Прогулянка, присвячена золотій ері братиславського кіно. 
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/  
Організатор: Bratislava Tourist Boad 
 
 
Екскурсія центром Братислави для іноземців українською мовою   
14:00 – 12:30 
Місце зустрічі: Площа Предстоятеля  
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/ 
Супроводжує: Галина Голінкова 
 
 
Ружинов відомий - невідомий   
14:00 – 17:00 
Місце зустрічі: пл. Dulovo námestie перед готелем Apollo.   
Під час екскурсії ми розповімо про те, як змінився характер і обличчя цієї частини міста 
за останні двісті років. 
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/  
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Організатор: Bratislava Tourist Boad 
 
 
Johanes Faust, Театр ляльок Dezorzovo  
15.00, Театр П. О. Гвіздослава, вул. Laurinská 19, фоє  
Словацький ляльковий театр, сімейна вистава  
Лялькова драма. Гумор Гашпарки, магія та моторошна потіха дияволів, які забирають 
Фауста до пекла.  
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
Вистави є частиною заходу «Дні міста Братислави», вхід вільний. Квиток 
вартістю 0 € необхідно придбати на сайті www.predpredaj.sk  
 
 
Дитячий театр Babena 
15:00, Ігровий майданчик біля Фламінго 
Ви відвідаєте дивовижний світ тварин і з допомогою дітей ми навчимо безладних котів, 
що добре, а що погано.   
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Читання листів Янка Єсенського  
15:00, 16:00, Музей Янка Єсенського, вул. Somolického 2   
Читання з книг Янка Єсенського, особисте листування та щоденники у поєднанні з 
короткою вступною лекцією про життя та творчість автора.  
Кількість заходів з 15.00 до 16.30 обмежена до 15 осіб, необхідне попереднє 
бронювання.   
Музей працюватиме з 14:00 до 17:00.  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Гербовий привілей Сигізмунда Люксембурзького  
15:00 
Стара ратуша, Історичний архів  
Коротка лекція автора перекладу та міського архівіста Штефана Грівняка щодо 
документа Сигізмунда Люксембурзького.  
Кількість місць обмежена до 15 осіб, необхідне бронювання.  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Герулата на кордонах Римської імперії  
15:00, Антична Герулата, вул. Gerulatská 7 
Екскурсія стародавньою Герулатою з археологом Людовітом Матедесом, який 
представить нову виставку Герулати на кордонах Римської імперії.  
Кількість місць обмежена до 15 осіб.  

http://www.predpredaj.sk/


Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Історія маленького серця, Театр Agapé 
15:00 - 15:45, Будинок культури Lúky, вул. Vigľašská 1 
Плата за вхід: 5 €/4 €/3 € 
Театральна вистава для дітей. 
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 
 
Секрети та скарби Ламача – шоу для сімей з дітьми  
16:00 - 17:30 
Зустріч: пл. Malokarpatské námestie (поряд зі статуєю читачки) 
На екскурсії ви дізнаєтеся, як з’явився район Lamač та багато історій, пов’язаних з ним. 
Зареєструватися на екскурсію необхідно тут: 
https://www.visitbratislava.com/sk/bratislavske-mestske-dni/program-bratislava-tourist-
board/ Організатор: Bratislava Tourist Board 
Кураторський супровід GMB: Родина Шерців. 
16:00, Палац Палфі, вул. Panská 16:00 
Цікаві факти про відому родину Прешпорів можна дізнатися від куратора виставки Яни 
Лукової. 
Організатор: Галерея міста Братислава 
 
 
Завершення виставки Mothers and CO.  
16:00, Галерея Старого міста Zichy, палац Zichy, вул. Venturska 9 
Виставковий проєкт Марії Бутули Ціхої та Домініки Лічкової за допомогою різних медіа 
(малюнок, картина, фотографія) займається подібними питаннями життя жінок/матерів в 
оточенні дівчат/дочок та їх різноманітними інтерпретаціями.  
Організатор заходу: Міський район Братислава – Старе місто 
 
 
Виставка важкої техніки 
в години роботи зоопарку 
Зустріч над загоном для коней (у напрямку до носорогів) 
Презентація техніки, яка використовується для обслуговування зоопарку. 
Організатор: Братиславський зоопарк 
 
 
Гра шифрування 
в години роботи зоопарку 
Вирушайте в пригодницьку подорож по зоопарку зі своїми дітьми. 
Організатор: Братиславський зоопарк 
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Вивіски старого Прешпорка 
16:00 
Виставковий зал у Внутрішньому дворі Старої ратуші 
Коротка лекція мистецтвознавця та куратора Зузани Францової з нагоди виставки 
відреставрованого фронтону рококо з братиславської корчми U zlatého barana.   
Кількість місць обмежена до 15 осіб, необхідне бронювання.  
Організатор: Музей міста Братислава 
 
 
Братиславський столичний оркестр: Мелодії часів Пропелера 
17:00 – 18:00 
Будинок культури Zrkadlový háj, вул. Rovniankova 3 
Плата за вхід: 15 €/ 12 € та 5 € (діти до 12 років) 
Унікальний досвід мелодій часів Пропелера у виконанні Братиславського столичного 
оркестру.  
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 
 
Мелодії, що не старіють  
17:00 – 20:00 
Будинок культури Lúky, вул. Vigľašská 1 
Плата за вхід: 5 €/4 €/3 € 
Танцювально - розважальний захід з музичним гуртом Servus duo.  
Організатор: Заклади культури Петржалки 
 
 
Сто ляльок, Ольга Фелдекова 
19:00, Театр П. О. Гвіздослава, вул. Laurinská 19, сцена DPOH 
Театральна вистава про зустріч двох дам у віці, вони сповнені бадьорості та чекають 
робочих викликів, але знаходяться трохи «за зенітом». 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
Вистави є частиною заходу «Дні міста Братислави», вхід вільний. Квиток 
вартістю 0 € необхідно придбати на сайті www.predpredaj.sk  
 
 
Чехія без перешкод 
20. 4. – 30. 4. 2022 
Зовнішня виставка на площі Гвіздослава. 
Організатор: Міський район-Старе місто 
 
 
Slovak Food Truck Fest 
20. 4. – 30. 4. 2022 

http://www.predpredaj.sk/


Площа Гвіздослава 
Гастрономічні фірмові страви з усього світу в унікальних food фургонах. 
Організатор: Міський район-Старе місто 
 
 
Виставка Archipelago 
14. – 24. 4. 2022, Площа Предстоятеля 
Окрім програми, інсталяція від фонду Мілана Шимечки також запропонує виставку 
малюнків українських дітей у залі очікування на Головному залізничному вокзалі 
Братислави. 
Організатор: Братиславський культурно-інформаційний центр 
 
 
Виставки Галереї міста Братислава 
Ціле менше за суму його частин / Палац Мірбах / Францисканська площа 11 
Avers – Revers або Ніщо не є таким, як здається / Мілан Бочкай / Палац Палфі / вул. 
Panská 19 
Родина Шерців. Реставрація сімейного портрета / Палац Палфі / вул. Panská 19 
 
 
Постійні експозиції Галереї міста Братислава 
Центральноєвропейські живопис і скульптура бароко / Палац Мірбах 
Графічні шафи / Палац Мірбах 
Феномени, словацьке мистецтво 2. половини 20 століття / Палац Палфі 
Готичний панно розпис / Палац Палфі 
 
 
 
Ви також можете знайти програму на www.bratislavskemestskedni.sk  

Відвідувачам нагадуємо, що в рекламних цілях під час заходу може 
здійснюватися фото- та/або відеозйомка.  

Заходи, на які не вказано вартість входу, безкоштовні. 

Можлива зміна програми. 
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Поради для знедолених 
співгромадян та огляд 
доступності місць 
 
Місця, що забезпечують безперешкодний доступ і пересування 

 

• Палац Предстоятеля 
o Внутрішній двір Й. Непомуцького 
o Внутрішній двір св. Юрая 
o Перший поверх - Justy зал 
o Дзеркальний зал та виставкові приміщення 
o Каплиця 

• Площа Предстоятеля 
• Головна площа 
• Францисканська площа 
• Площа Гвіздослава 
• Театр П. О. Гвіздослава - сцена 
• Церква Klarisky 
• Старий ринок 
• Сад Я. Краля 
• Зоопарк 
• У неділю Bratislva Tourist Board проведе екскурсії для людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

 
Стара ратуша 



 

• Безбар’єрний доступ і пересування в будівлі 
• Безбар'єрні туалети в будівлі 
• На рецепції онлайн-переклад мовою жестів та онлайн транскрипція 
• Інфолінія з онлайн-розшифровкою 

 
 
Міська поліція на вул. Obchodná 

 

• Безбар’єрний доступ і пересування в будівлі 
• Онлайн-переклад словацькою мовою жестів 
• Онлайн транскрипція розмовної мови в текст 

  

Палац Мірбах 

 

• Безбар’єрний доступ і пересування в будівлі 
• Безбар'єрні туалети в будівлі 
• На рецепції онлайн-переклад мовою жестів та онлайн транскрипція 
• Інфолінія з онлайн-розшифровкою 

 

Міська бібліотека 



 

Внутрішній двір бібліотеки, вул. Klariská 16 

14:00 - 16:00 
Демонстрація дресирування собак-поводирів 
Чому повинні навчитися собаки, щоб бути надійними помічниками сліпим людям? 
співорганізовує: Psi na život, o.z. 

 

Туристичний інформаційний центр на вул. Klobučnícka 

 

• Безбар’єрний вхід на переносній платформі за запитом через дзвінок біля вхідних 
дверей. 

• Безбар’єрне переміщення всередині. 
• Тактильна карта міста, кубики, що розмовляють. 
• Спеціальні лупи. 
• Онлайн-переклад словацькою мовою жестів. 
• Онлайн транскрипція розмовної мови в текст. 
• Інфолінія з онлайн-розшифровкою. 
• Безбар'єрні туалети: 

o громадські на вул.Uršulínska (увага менше приміщення), 
o в Старій ратуші на вимогу на рецепції, 
o у Палаці Предстоятеля на вимогу. 


