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Samostatná Slovenská republika vznikla roz-
delením Česko-Slovenska dňa 1. januára 1993. 
Od 1. mája 2004 je Slovenská republika členom 
Európskej únie, od 29. marca 2004 členom 

-
genského priestoru. Dňa 1. januára 2009 sa 

-
natejším mestom Slovenska je Bratislava, ktorá 

-
tratívno-správnym centrom krajiny.  Mesto je 
zároveň vzdelanostným centrom krajiny, sídlia 
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Základná charakteristika
Slovenska a Bratislavy

Slovenská republika 
Rozloha (km2) 
Počet obyvateľov 
Počet krajov
Počet okresov
Počet obcí

Národnostná štruktúra obyvateľov Bratislavy 
slovenská 
maďarská 
česká 
nemecká
rómska, ukrajinská, rusínska

Náboženská štruktúra obyvateľov Bratislavy
rímskokatolíci
evanjelici augsb. vyznania
gréckokatolíci
pravoslávni
Jehovovi svedkovia
bez vyznania

Bratislava 
Výmera územia (km2)  
Počet obyvateľov  
Počet okresov  
Počet mestských častí

49 034,6
5 423 800 

8
79

2 890
140

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR, 2015.

90,2 %
3,9 %
1,1 %

0,2 %
po 0,1 %

367,6
421 305

5
17

56,3 %
5,1 %

0,8 %
0,4 %
0,3 %

26,8 %

Obsah

Vydavateľ:

S podporou:

 © Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB), jún 2016
Zostavil: Turistické informačné centrum BTB, Klobučnícka 2
Fotografie: Bratislava Tourist Board, DuoMedia, Ladislav Wagner
Zmeny po dátume vydania vyhradené!

Zdroj: UFO



Manuál pre pracovníkov prvého kontaktuManuál pre pracovníkov prvého kontaktu 54

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) je oblastnou organizáciou cestovného 
ruchu, ktorá rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, 
vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu 
a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní aj úlohu Convention 
Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojich 
turistických informačných centier.

Turistické informačné centrá BTB
Turistické informačné centrá BTB poskytujú návštevníkom Bratislavy praktické informácie 
o meste a jeho okolí, bezplatné mapy a brožúry, turistickú zľavovú kartu Bratislava City Card, 
prehliadky mesta a okolia pre individuálnych návštevníkov i organizované skupiny, ako aj 
rezerváciu krátkodobého ubytovania.

Bratislava Tourist Board (BTB)

A

TIC BTB, centrum mesta
Klobučnícka 2
02/16 186, 02/5935 6651
touristinfo@visitbratislava.com
Prehliadky mesta: 02/5443 4059, 
0905 848 407, 02/5935 6651 
Predaj Bratislava City Card: 02/5935 6651 
Otváracie hodiny:
apríl – október: Po – Ne 9:00 – 19:00
november – marec: Po – Ne 9:00 – 18:00

TIC BTB, Letisko M.R. Štefánika
Ivanská cesta, hala A 
02/3810 3988
Otváracie hodiny sa menia v  závislosti od  
aktuálne platného letového poriadku. V letnej 
sezóne 2016 (do 31. októbra) platia tieto  
otváracie hodiny:
Pondelok: 9:00 – 21:00 
Utorok: 11:00 – 21:00
Streda: 9:00 – 21:00
Štvrtok: 11:00 – 20:30 
Piatok: 9:00 – 21:00 
Sobota: 11:00 – 21:00 
Nedeľa: 11:00 – 21:00 

Sezónne turistické informačné centrá BTB
Hlavná stanica
Námestie F. Liszta 1, v priestore zákazníckeho 
centra ZSSK
Otváracie hodiny: 9:30 - 18:30 
(obedňajšia prestávka 14:00 - 14:30)
Obdobie prevádzky: 1.6. - 30.9. 2016

Autobusová stanica Mlynské nivy
Mlynské nivy 31, mobilný pult v hlavnej hale
Otváracie hodiny: 10:00 - 18:00 
(obedňajšia prestávka 14:00 - 14:30)
Obdobie prevádzky: 1.7. - 30.9. 2016

Produkty a služby TIC BTB
Bratislava City Card (BCC)
BCC je turistická zľavová karta umožňujúca jej držiteľovi bezplatné neobmedzené cestovanie 
verejnou dopravou v zónach 100 + 101, bezplatnú hodinová pešiu prehliadka mesta v sloven-
skom, anglickom a nemeckom jazyku a 110 ďalších zliav do výšky 50 % v múzeách, galériách, 
reštauráciách, obchodoch a na prehliadky a voľnočasové aktivity v meste i okolí. 

Druhy a ceny
1-dňová: 12 €, 2-dňová: 14 €, 3-dňová: 16 €

Predajné miesta
Okrem turistických informačných centier je možné kartu kúpiť aj na týchto miestach: 
•	 Zákaznícke centrum ZSSK – Hlavná stanica
•	 Zákaznícke centrum ZSSK – Hodžovo námestie (podchod)
•	 Autobusová stanica Mlynské nivy
•	 Flora Tour – Pontón Twin City Liner (HUMA 6), Rázusovo nábrežie
•	 Flora Tour – Kúpeľná 6
•	 TIC Región Tirnavia – Trojičné námestie 1, Trnava
•	 Recepcie vybraných hotelov

Prehliadky mesta
Individuálni návštevníci mesta majú možnosť prihlásiť sa každý deň do 12:00 na hodinovú 
pešiu prehliadku mesta v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, ktorá sa začína o 14:00 
v TIC na Klobučníckej 2. Pre držiteľov Bratislava City Card je táto prehliadka bezplatná. Podľa 
záujmu je možné ju zorganizovať aj v inom čase a jazyku. Pre organizované skupiny sú v ponuke 
zaujímavé tematické prehliadky, ako aj prehliadky šité na mieru podľa špeciálnych požiadaviek 
klienta vrátane doplnkových služieb.

Pre viac informácii navštívte www.visitbratislava.com 



Manuál pre pracovníkov prvého kontaktu 7

Bratislava (nem. Pressburg, maď. Pozsony, 
lat. Possonium) je jediným hlavným mestom 
na svete, ktoré leží na hranici troch suverén-
nych štátov - Slovenska, Rakúska a Maďarska. 
Počiatky histórie mesta siahajú do 2 storočia 
p.n.l., keď tu bolo založené prvé keltské oppi-
dum. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 
907 a v roku 1291 udelil uhorský kráľ Ondrej 
III. Bratislave rozsiahle mestské privilégiá 
a štatút slobodného kráľovského mesta. Na 
území mesta sa stretávali dve historické ob-
chodné cesty, Podunajská a Jantárová, ktoré 
ovplyvnili rozvoj obchodu a remesiel.

Politický význam mesta vzrástol po bitke pri 
Moháči (1526), keď sa Bratislava stala na 
obdobie takmer 250 rokov hlavným mestom 
Uhorského kráľovstva (1536 - 1783) a neskôr 
aj jeho korunovačným mestom (1563 - 1830) 
so sídlom kráľa a arcibiskupa. V Katedrále 
sv. Martina bolo korunovaných 10 kráľov, jedna 
kráľovná - Mária Terézia (1741) - a 7 kráľovských 
manželiek z rodu Habsburgovcov. Tradícia 
korunovácii ožíva každý rok počas tretieho 
júnového víkendu. Slávnostný sprievod ulicami 
mesta v dobových kostýmoch je jedinečným 
zážitkom pre malých i veľkých. Trasu koruno-
vačného sprievodu pripomína 178 mosadzných 
platničiek s korunkami vsadených do dlažby 
historického centra. Súčasťou korunovačných 
slávností je aj vinárske podujatie Festival Fran-
kovky, obľúbeného vína Márie Terézie, ktorým 
sa počas korunovácie plnili fontány a tento zvyk 
pretrváva do dnes. 

Najväčší rozmach zažilo mesto za panovania 
Márie Terézie. Bratislavský hrad sa stal repre-

zentačným kráľovským sídlom. Nielen hrad, 
ale aj novovybudované šľachtické paláce 
sa v  tej dobe tešili zo živého politického, 
sociálneho a  kultúrneho života obohate-
ného o návštevy hudobných velikánov ako 
W.A. Mozart, L. van Beethoven, J. Haydn či 
F. Liszt. Bratislava neunikla ani napoleonským 
vojnám a po bitke troch cisárov pri Slavko-
ve bol 26. decembra 1805 v Primaciálnom 
paláci podpísaný tzv. Prešporský (alterna-
tívne Bratislavský) mier.
 
Bratislava bola multikultúrnym mestom a bok 
po boku tu žili ľudia rôznych národností - Slo-
váci, Nemci, Maďari i Židia. Druhá polovica 
19. storočia sa niesla v znamení rozvoja prie-
myslu a dopravy. Dôležitým medzníkom bolo 
postavenie prvého stáleho mosta cez Dunaj 
v roku 1890, ktorý slúžil súčasne železnič-
nej a cestnej doprave a umožňoval spojenie 
s  Viedňou a  Budapešťou. Pôvodný vozeň 
Viedenskej električky spájajúcej Bratislavu 
s Viedňou je možné vidieť v Múzeu dopra-
vy na Šancovej ulici. V roku 1919 bolo mesto 
premenované na Bratislavu. V tom istom roku 
tu bola založená prvá slovenská univerzita, 
ktorú neskôr pomenovali po J.A. Komenskom. 
V období svetovej vojny bolo mesto 16. júna 
1944 bombardované americkým letectvom, 
a napokon oslobodené sovietskou armádou 4. 
apríla 1945. Po páde železnej opony a rozdelení 
Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa 
Bratislava v roku 1993 stala hlavným mestom 
samostatnej Slovenskej republiky a začala sa 
profilovať ako moderná európska metropola 
a atraktívna turistická destinácia. 

Stručná história Bratislavy

B
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stavby z 5. storočia. Neskôr tu bolo vybudo-
vané slovanské hradisko, ktoré sa po prvý 
raz písomne uvádza v roku 864 pod menom 
Dowina. Po odznení tureckého nebezpečen-
stva postupne strácal svoj význam, v roku 1809 
ho zničili postupujúce napoleonské vojská. 
V roku 1961 bol vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Sídli tu archeologická expozícia 
Múzea mesta Bratislavy. 

Dóm sv. Martina
Rudnayovo námestie 1 
www.dom.fara.sk

Otváracie hodiny: 
apríl - október Po - Ne 9:00 - 11:30, 13:00 - 18:00
november - marec Po - Ne 9:00 - 11:30, 
13:00 - 16:00
Počas vysluhovania svätých omší a sviatostí 
a konania kultúrnych podujatí nie sú prehliadky 
kostola povolené.
Vstupné: základné 2,5 €, zľavnené 1 €

Gotický trojloďový kostol vysvätený v roku 
1452 je najväčšou sakrálnou stavbou Bratisla-
vy. V rokoch 1563 - 1830 tu bolo korunovaných 
11 uhorských kráľov a 7 kráľovských manželiek 
z rodu Habsburgovcov. Na pamiatku obdobia 
korunovácii je na vrchole kostolnej veže vo 
výške 85 metrov osadená pozlátená napo-
dobenina uhorskej kráľovskej koruny vážiaca 
spolu s pozláteným vankúšom, na ktorom je 
položená, približne 300 kg. Súčasťou kosto-
la sú štyri kaplnky, klenotnica a krypty, kde 
sú pochovaní významní cirkevní hodnostári 
a príslušníci šľachty.

Bratislavský hrad
Mudroňova ulica, 02/2048 3110 
www.snm.sk

Otváracie hodiny: 
apríl - október Ut - Ne 10:00 - 18:00
november - marec Ut - Ne 9:00 - 17:00 
Hradný areál je v letných mesiacoch prí-
stupný denne od 7:00 do 24:00, v zimných 
mesiacoch denne od 7:00 do 21:00. 
Vstupné: základné 7 €, zľavnené 4 €
Verejná doprava: trolejbusy 203, 207 
(zastávka Hrad)

Hrad bol postavený na strategickom mieste 
osídlenom už v keltskej a veľkomoravskej dobe. 
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 907. 
Dnešný palác s centrálnym nádvorím a 4 ná-
rožnými vežami postavili v 15. storočí. Od 16. 
storočia bol sídlom panovníka, konali sa tu za-
sadnutia Uhorského snemu a v Korunnej veži 
boli uložené korunovačné klenoty uhorských 
kráľov. Po presťahovaní kráľovského dvora 
do Viedne tu zriadili Generálny seminár, kde 
študovali mnohí významní vzdelanci tej doby. 
V roku 1811 hrad vyhorel a na vyše 140 rokov 
zostal v ruinách až do rekonštrukcie v rokoch 
1953 - 1968. Ďalšia komplexná obnova hradu 

Kostol a kláštor františkánov
Františkánska 1
www.frantiskani.sk 

Otváracie hodiny: 
júl - august 10:30 - 17:00
september - jún 30 minút pred sv. omšou 
(Po - So 9:00 a 19:30; Ne 10:30, 12:00, 16:30 
a 18:30)
Vstup voľný.

Patrí medzi klenoty slovenskej gotickej archi-
tektúry a je najstarším dodnes existujúcim 
kostolom v Bratislave. Slávnostne vysvätený 
bol v roku 1297 za prítomnosti uhorského kráľa 
Ondreja III. V 14. storočí pristavili ku kostolu 
kaplnku sv. Jána Evanjelistu, v ktorej sa na-
chádza hrobka Jakubovcov, bratislavských 
richtárov. Počas korunovácii pasovali v kostole 
šľachticov za rytierov Zlatej ostrohy. 

Kostol sv. Alžbety - Modrý kostol 
Bezručova 2
www.modrykostol.fara.sk 

Otváracie hodiny: 
Kostol je pre verejnosť prístupný len počas 
bohoslužieb (Po - So 7:00 a 18:00; Ne 8:00, 

a jeho okolia do podoby, akú mal počas vlády 
Márie Terézie, sa realizovala v rokoch 2008 
– 2014. V súčasnosti je sídlom Historického 
múzea SNM a reprezentačných priestorov 
Národnej rady SR. 
V dňoch 30.6., 7.7., 11.7., 12.7., 14.7., 17.7., 
18.7., 20.7., 24.7., 2.9., 9.9, 12.9., 15.9., 16.9., 
19.9., 21.9., 22.9., 26.9. a 3.10. bude Historické 
múzeum SNM na Bratislavskom hrade zatvo-
rené z dôvodu konania podujatí SK PRES.

Hrad Devín
Muránska ulica, 02/6573 0105 
www.muzeum.bratislava.sk

Otváracie hodiny: 
apríl, október Ut - Ne 10:00 - 17:00 
máj - september Ut - Pia 10:00 - 18:00, 
So - Ne 10:00 - 19:00 
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 2 €
Verejná doprava: autobusy 28 (zastávka Štrb-
ská), 29 (zastávka Hrad Devín)

Patrí k  najstarším historicky doloženým 
hradom na Slovensku a vďaka svojej strate-
gickej polohe bolo miesto osídlené už v pra-
veku. Boli tu nájdené zvyšky rímskej vojenskej 
stanice zo 4. storočia a unikátnej kresťanskej 

Top pamiatky a atrakcie

C
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Otváracie hodiny:
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 2,3 €, zľavnené 1,5 €

Rokokový meštiansky dom bol postavený 
v rokoch 1760 – 1765 a patrí k niekoľkým za-
chovaným stavbám bratislavského podhradia. 
Spodná časť domu bola určená pre obchod-
no-remeselnú činnosť, horné podlažia na bý-
vanie. Na fasáde sa zachovalo jedno iluzívne 
okno, plastika Dobrého pastiera v nike pod 
baldachýnom nie je pôvodná. V súčasnosti je 
sídlom Múzea hodín, ktoré prezentuje kolekciu 
hodín zo 17. - 20. storočia signovaných pre-
važne bratislavskými hodinárskymi majstrami.

Primaciálny palác 
Primaciálne námestie 2

Otváracie hodiny: Ut - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: 3 €

Jeden z najkrajších klasicistických palácov 
na Slovensku bol postavený v rokoch 1778 
- 1781 ako sídlo ostrihomského arcibiskupa 
a kardinála Jozefa Batthyányiho, čo pripomína 
železný kardinálsky klobúk umiestnený na 
vrchole tympanónu paláca. V roku 1805 tu bol 
po víťazstve Napoleona v bitke pri Slavkove 
podpísaný Bratislavský mier. V roku 1903 palác 
odkúpilo mesto a počas rekonštrukcie bola 
objavená séria unikátnych šiestich anglických 
tapisérii zo 17. storočia zobrazujúcich antic-
kú povesť o tragickej láske Héro a Leandra. 
V súčasnosti je sídlom galérie a primátora 
Bratislavy. 

9:30, 11:00 a 18:00) a pol hodinu pred ich 
začiatkom.
Vstup voľný.

Jednoloďový secesný kostol postavený 
v  rokoch 1909 - 1913 je charakteristický 
modrou farbou omietky a modro glazovanou 
strešnou krytinou. Je zasvätený sv. Alžbete 
Uhorskej, dcére Ondreja II. z rodu Arpádovcov, 
ktorá sa pravdepodobne narodila na Bratislav-
skom hrade a kostol je jej symbolickým mau-
zóleom. Jej bronzová socha je od roku 2001 
umiestnená v záhrade Bratislavského hradu. 

Stará radnica
Primaciálne námestie 3, 02/5910 0847
www.muzeum.bratislava.sk 

Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 5 €, zľavnené 2 €

Starú radnicu tvorí komplex budov, z ktorých 
najstaršia sa datuje do 13. storočia. Dodnes 
sa zachoval pôvodne gotický meštiansky dom 
s vežou richtára Jakuba spomínaný už v roku 
1374. Až do druhej polovice 19 storočia bola 
sídlom mestskej samosprávy, mestského ar-
chívu, konali sa tu zasadnutia mestskej rady 
a súdy. Od roku 1868 je spolu s priľahlým 
Apponyiho palácom sídlom najstaršieho 
múzea na Slovensku, Múzea mesta Brati-
slavy a jeho troch expozícii: Múzeum dejín 
mesta, Vinohradnícke múzeum a Múzeum 
historických interiérov. Zo 45 metrov vysokej 
barokovej veže sa ponúka jedinečný výhľad na 
historické centrum. 

Grassalkovichov palác (Prezidentský palác)
Hodžovo námestie 1
Striedanie čestnej stráže:
Po - Pia každú celú hodinu od 8:00 do 18:00, 
veľké striedanie je o 13:00
Záhrada je prístupná denne: 
apríl - september 8:00 - 20:00
október - marec 10:00 - 18:00

Neskorobarokový letný palác bol postavený 
v 60. rokoch 18. storočia pre grófa Antona 
Grassalkovicha, riaditeľa Uhorskej dvorskej 
komory za vlády Márie Terézie. Bol miestom 
čulého spoločenského života bratislavskej feu-
dálnej šľachty a koncertoval tu aj svetoznámy 
hudobný skladateľ Joseph Haydn. Od roku 
1996 je palác je sídlom prezidenta SR.  

Slovenské národné divadlo - 
historická budova 
Hviezdoslavovo námestie, 02/2049 4290 
www.snd.sk 

Otváracie hodiny pokladnice: 
Po - Pia 8:00 - 19:00, So 9:00 - 12:00, 
hodinu pred predstavením

Historická neorenesančná budova Slovenské-
ho národného divadla bola postavená v rokoch 
1884 - 1886 na mieste prvého bratislavského 
murovaného divadla. V oválnych otvoroch 
fasády budovy sú umiestnené busty slávnych 
dramatikov a hudobných skladateľov, ako 
J. W. Goetheho, W. Shakespeara, J. Katonu, 
F. Liszta a W. A. Mozarta V súčasnosti je 
miestom konania operných, baletných a aj 
činoherných predstavení. Pred budovou stojí 

Michalská brána
Michalská 22, 02/5443 3044 
www.muzeum.bratislava.sk

Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 4,3 €, zľavnené 2,5 €

Jediná zachovaná brána pôvodného mest-
ského opevnenia bola postavená koncom 
14. storočia. Vo veži býval hlásnik s rodinou, 
ktorý hlásil čas a prípadný požiar v meste. 
Na vrchole 51 metrovej cibuľovitej veže je 
umiestnená socha sv. Michala archanjela 
zabíjajúceho draka. Dnes je veža, z ktorej sa 
ponúka krásny výhľad na Staré mesto, sídlom 
Múzea zbraní. Pod vežou sa nachádza nultý 
kilometer s názvami 33 svetových metropol 
a ich vzdialenosťou od Bratislavy. V susedstve 
Michalskej brány na Michalskej 19 stojí dom 
s najužším priečelím v Bratislave. Je široký len 
160 cm a vznikol vďaka demolácii mestských 
hradieb v 18. storočí.

Dom u dobrého pastiera
Židovská 3, 02/5441 1940
www.muzeum.bratislava.sk
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Synagóga 
Heydukova 11-13, 02/5441 6949
www.synagogue.sk

Otváracie hodiny: 
máj - október Pia a Ne 10:00 - 16:00
Vstupné: 6 €

Synagóga bola postavená v  kubistickom 
slohu v rokoch 1923 – 1926 podľa plánov 
architekta Artura Szalatnaia-Slatinského a je 
jedinou zachovanou synagógou v Bratislave. 
Na prvom poschodí je inštalovaná stála ex-
pozícia Židovského komunitného múzea. Pri 
návšteve sa vyžaduje dôstojný odev, u mužov 
aj pokrývka hlavy. 

Vyhliadka UFO na Moste SNP
Most SNP, 02/6252 0300
www.u-f-o.sk 

Otváracie hodiny: Po - Ne 10:00 - 23:00 
Vstupné: dospelí 7,4 €, študenti 4,95 €, 
deti do 15 rokov a s výškou nad 111 cm 
3,95 €, deti do 111 cm, turistickí sprievod-
covia, ZŤP, hostia konzumujúci jedlo 
(nie nápoje) zadarmo

fontána zobrazujúca scénu z gréckej mytoló-
gie - únos chlapca Ganymeda na horu Olymp, 
ktorej autorom je prešporský rodák - sochár 
Viktor Tilgner. 

Reduta
Námestie E. Suchoňa 1, 02/2047 5233
www.filharmonia.sk 

Otváracie hodiny pokladnice: Po 9:00 - 14:00, 
Ut - Pia 13:00 - 19:00, hodinu pred podujatím 

Táto noblesná eklektická budova bola posta-
vená na mieste bývalej tereziánskej sýpky 
v rokoch 1913 - 1919. V rokoch 2009 - 2011 
prebehla jej rozsiahla rekonštrukcia a sláv-
nostne otvorená bola dňa 26. januára 2012. 
Je sídlom Slovenskej filharmónie, miestom 
konania koncertov klasickej hudby a iných 
spoločenských podujatí. Budova Reduty je 
hlavným dejiskom SK PRES 2016. 

Pamätník Chatama Sofera
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, 02/5441 6949
www.chatamsofer.sk 

Otváracie hodiny: 
Návštevu je nutné objednať vopred.

Most SNP bol postavený v rokoch 1967 - 1972 
bez použitia nosných pilierov v rieke, čím sa 
konštrukčne odlišuje od ostatných bratislav-
ských mostov. Vďaka svojej jedinečnosti bol 
v roku 2001 vyhlásený za stavbu 20. storočia 
v kategórii mostných stavieb na Slovensku. 
Na pylónoch mosta vo výške 95 metrov je 
umiestnená vyhliadková plošina ponúkajúca 
jeden z najkrajších pohľadov na mesto s dohľad-
nosťou až do 100 km. Výhľad na mesto spolu 
s kulinárskym zážitkom si možno vychutnať aj 
z reštaurácie a baru nachádzajúcich sa vo výške 
85 metrov. UFO ponúka aj adrenalínové zážitky 
ako spustenie sa lanovkou na zem či Skywalk 
- obídenie reštaurácie po vonkajšej parapete. 

Obľúbené bratislavské sochy
Čumil
Roh ulíc Panská a Rybárska brána

Táto bronzová socha znázorňujúca človeka 
pozorujúceho dianie na ulici je nepochybne 
najfotografovanejšou sochou v meste. In-
štalovaná bola v roku 1997. Jej autorom je 
akademický sochár Viktor Hulík.

Napoleónec 
Hlavné námestie

Vstupné: základné 6 €, zľavnené 3 €
Verejná doprava: autobusy 28, 29, 31 a 39, 
električky 1 a 4 (zastávka Chatam Sofer) 

Pamätník slúži ako svätyňa a je pomenovaný 
po vplyvnom hlavnom prešporskom rabínovi, 
učencovi a spisovateľovi Moshe Schreiberovi 
známom ako Chatam Sofer, ktorý bol jedným 
z vedúcich predstaviteľov európskeho judai-
zmu 19. storočia. Pri návšteve sa vyžaduje 
dôstojný odev, u mužov aj pokrývka hlavy. 

Slavín
Na Slavíne 

Otváracie hodiny: 
Pamätník je celoročne voľne prístupný. 
Verejná doprava: trolejbusy 203 a 207 
(zastávka Búdková) 

Slavín je pamätníkom a  cintorínom 6845 
vojakov sovietskej armády, ktorí padli pri 
oslobodzovaní Bratislavy a jej okolia počas 
II. svetovej vojny. Dokončený bol v roku 1960 
a za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili 
v roku 1962. Na vrchole 28 metrov vysokého 
pylóna stojí jedenásťmetrová socha Víťazný 
vojak. Z terasy pamätníka sa ponúka nádherný 
výhľad na mesto, Malé Karpaty a blízke okolie.
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Bratislava je sídlom 30 špecializovaných mestských i štátnych múzeí, z ktorých väčšinu za-
strešujú dve významné inštitúcie: Slovenské národné múzeum a Múzeum mesta Bratislavy.

Bronzová socha napoleonského vojaka opierajú-
ceho sa o lavičku pripomína obliehanie Bratislavy 
Napoleonom v rokoch 1805 a 1809. Autorom 
sochy je akademický sochár Juraj Meliš. 

Schöne Náci
Rybárska brána

Liatinová socha je venovaná skutočnej osobe, 
chudobnému bratislavskému elegánovi a ex-
centrikovi Ignácovi Lamárovi, ktorý žil v prvej 
polovici 20. storočia. Oblečený v obleku s klo-
búkom na hlave a paličkou v ruke sa stal ne-
odmysliteľnou súčasťou bratislavského korza. 
Keď na ulici stretol dámu, tichučko jej poku-
rizoval „schöne, schöne.“ Odtiaľ pochádza 
jeho prezývka Schöne Náci. Autorom sochy 
je akademický sochár Juraj Meliš.

Hans Christian Andersen
Hviezdoslavovo námestie

Bronzová socha dánskeho rozprávkara H. Ch. 
Andersena pripomína jeho návštevu Bratisla-
vy v roku 1841. Sochu obklopujú viaceré roz-

Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova 16, 02/5920 7212
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: základné 3 €, zľavnené 1,50 €
Vstupenka platí do všetkých expozícií SNM 
na Žižkovej ulici.

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18, 02/2049 1258 
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 10:00 - 17:00 
Vstupné: základné 3 €, zľavnené 1,50 €
Vstupenka platí do všetkých expozícií SNM 
na Žižkovej ulici.

Hudobné múzeum
Žižkova 18 (prízemie), 02/2049 1280
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: základné 3 €, zľavnené 1,50 €

Múzeum židovskej kultúry
Židovská 17, 02/2049 0101
Otváracie hodiny: Ne - Pia 11:00 - 17:00
Vstupné: základné 7 €, zľavnené 2 €

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68, Bratislava - Devínska Nová Ves, 
02/2049 3101
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 11:00 - 17:00, So - Ne 12:00 - 17:00
Vstupné: základné 2 €, zľavnené 1 €
Verejná doprava: autobus 28 (zast. Novoveská)

právkové postavičky známe z jeho rozprávok, 
napr. škaredé káčatko či cínový vojačik. Sochu 
mestu daroval jej autor, akademický sochár 
Tibor Bártfay. 

Dievča s havranmi 
Spodné nádvorie Bratislavského hradu 

Socha nazývaná aj Bratislavská bosorka je ve-
novaná spomienke na všetky ženy, ktoré boli 
v minulosti v meste nespravodlivo obvinené 
z bosoráctva a následne popravené. Kniha pri-
znaní slobodného kráľovského mesta Bratislavy 
eviduje až štyristo takýchto rozsudkov. Auto-
rom sochy je akademický sochár Tibor Bártfay.

Strážna búdka 
Hlavné námestie

Pripomína historickú mestskú strážnicu, ktorá 
stála na námestí od 17. storočia do 60. rokov 
19. storočia. Na jednej strane je umiestnená 
bronzová socha strážnika v mierne nadživotnej 
veľkosti a na opačnej strane pitná fontánka. Au-
tormi sú akademický maliar Marián Prešnajder 
a architekti Otto Grossmann a Juraj Šimek. 

Múzeá

D

Expozície Slovenského národného múzea
www.snm.sk 
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, 02/2046 9122
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 9:00 - 17:00
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 2 €

Historické múzeum - Bratislavský hrad
Bratislavský hrad, 02/2048 3110
Otváracie hodiny: 
apríl - október: Ut - Ne 10:00 - 18:00
november - marec: Ut - Ne 9:00 - 17:00
Vstupné: základné 7 €, zľavnené 4 €
Lektorský sprievod na objednávku min. 5 dní 
vopred - 10 €/skupina Sj, 15 €/skupina Aj/Nj.
Verejná doprava: trolejbusy 203, 207 
(zastávka Hrad)

Archeologické múzeum
Žižkova 12, 02/5920 7218
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: základné 3 €, zľavnené 1,50 €
Vstupenka platí do všetkých expozícií 
SNM na Žižkovej ulici.

Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14, 02/5441 5570 
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 10:00 - 17:00 
Vstupné: základné 3 €, zľavnené 1,50 €
Vstupenka platí do všetkých expozícií SNM 
na Žižkovej ulici.
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Iné múzeá
Slovenské technické múzeum – 
Múzeum dopravy
Šancová 1/A, 02/5244 4163 
www.muzeumdopravy.com
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: základné 3,30 €, zľavnené 1,50 €

Múzeum obchodu
Linzbothova 16, 02/4524 3167
www.muzeumobchoduba.sk
Otváracie hodiny: 
Ut - Pi 9:00 - 17:00, So - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: základné 3 €, zľavnené 1,5 €
Verejná doprava: autobus 70 
(zastávka Šikmá) 

Múzeum obchodu - vysunutá 
expozícia Obchod v múzeu
Biela 6, 0905 349 049
Otváracie hodiny: 
máj - október Po - Ne 10:00 - 18:00
november - apríl Ut - Ne 10:00 - 18:00
Vstup voľný.
Súčasťou expozície je aj predajňa 
tradičných slovenských výrobkov. 

Expozície Múzea mesta Bratislavy
www.muzeum.bratislava.sk
Múzeum dejín mesta 
Stará radnica, Primaciálne námestie 3, 
02/5910 0847
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11.00 - 18.00
Vstupné: základné 5 €, zľavnené 2 €
Vstupné Stará radnica + Apponyiho palác: 
základné 6 €, zľavnené 3 €

Múzeum vinohradníctva 
a Múzeum historických interiérov 
Apponyiho palác, Radničná 1, 
02/5910 0856
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11.00 - 18.00 
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 2 €
Vstupné Apponyiho palác + Stará radnica: 
základné 6 €, zľavnené 3 €

Múzeum zbraní 
Michalská veža, Michalská 22, 
02/5443 3044
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 4,30 €, zľavnené 2,50 € 
Vstupenka platí aj do Múzea farmácie.

Múzeum farmácie
Lekáreň U červeného raka, Michalská 26, 
02/5413 1214
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 4,30 €, zľavnené 2,50 €
Vstupenka platí aj pre Múzeum zbraní 
a mestského opevnenia.

Vodárenské múzeum
Devínska cesta 1, 02/6020 1915
www.vodarenskemuzeum.sk 
Otváracie hodiny: 
múzeum: Po - Pia 9:00 - 12:00
záhrada: apríl - október 6:00 - 22:00, 
november - marec: 7:00 - 19:00
Vstup voľný. 
Skupinovú návštevu ju nutné dohodnúť vopred. 
Exkurzie na ostrov Sihoť je možné uskutočniť 
v pracovné dni v minimálnom počte 10 osôb. 
Exkurziu je potrebné objednať 10 dní vopred.
Verejná doprava: autobusy 28 a 29 
(zastávka Vodárenské múzeum)

Múzeum polície SR
Gunduličova 2, 0961 056 087
www.minv.sk
Otváracie hodiny: Ut - Pia 10:00 - 14:00
Vstup voľný.

Múzeum petržalského opevnenia - 
bunker BS-4
Viedenská cesta (pri štátnej hranici 
s Rakúskom), 0904 972 254, 0904 838 769 
www.mpo.sk
Otváracie hodiny: 
apríl - október: So 11:00 - 18:00
Vstupné: dobrovoľné
Prehliadky začínajú každú celú hodinu, 
rezervácia je potrebná. 
Doprava:
Autom: Po Viedenskej ceste smerom 
k štátnej hranici až po veľké parkovisko pred 
štátnou hranicou. Ďalej pokračovať asi  
5 minút pešo po cyklochodníku označenom 
smerovými tabuľami. 
Na bicykli: Prejsť po moste SNP a pokračo-
vať po cyklotrase Eurovelo 6 smer Rakúsko 
po veľké parkovisko pred štátnou hranicou 
a ďalej sa riadiť podľa navigácie na múzeum. 

Múzeum hodín 
Dom U dobrého pastiera, Židovská 3, 
02/5441 1940
Otváracie hodiny: Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - 
Ne 11:00 - 18:00 
Vstupné: dospelí 2,30 €, zľavnené 1,50 €

Múzeum Johana Nepomuka Hummela
Klobučnícka 2, 02/5443 3888
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11:00 - 18:00 
Vstupné: základné 3,30 €, zľavnené 1,50 €
Vstupenka platí aj do Múzea A. Fleischmanna.

Múzeum Arthura Fleischmanna
Biela 6, 02/5413 1211
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 10:00 - 17:00, So - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 3,30 €, zľavnené 1,50 €
Vstupenka platí aj do Múzea J. N. Hummela.

Hrad Devín
Muránska ulica, 02/6573 0105
Otváracie hodiny: 
apríl, október: Ut - Ne 10:00 - 17:00 
máj - september: Ut - Pia 10:00 - 18:00, 
So - Ne 10:00 - 19:00 
november - marec: Po - Ne 10:00 - 16:00 
(Vstup možný len v prípade priaznivého 
počasia.)
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 2 €
Verejná doprava: autobusy 28 (zastávka 
Štrbská), 29 (zastávka Hrad Devín)

Antická Gerulata 
Gerulatská 7, Bratislava - Rusovce, 
02/6285 9332
Otváracie hodiny: 
apríl – október Ut - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: základné 2,30 €, zľavnené 1,50 €
Verejná doprava: autobusy 91 a 191 
(zastávka Gerulata)
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Pre milovníkov výtvarného umenia je Bratislava ako stvorená. Okrem štátnych a mestských
galérií je v meste množstvo ďalších menších i väčších galérií situovaných v architektonicky 
atraktívnych priestoroch.

Danubiana Meulensteen Art Museum
Čunovo - vodné dielo, 02/6252 8501
www.danubiana.sk
Otváracie hodiny: 
máj - september: Ut - Ne 11:00 - 19:00
október - apríl: Ut - Ne 10:00 - 18:00 
Vstupné: základné 8 €, zľavnené 4 €
Verejná doprava: autobusom 90 
(zo zastávky Nové SND na konečnú zastáv-
ku Areál vodných športov) a následne pešo 
(450 m, 7 minút)

Bibiana - Medzinárodný dom 
umenia pre deti
Panská 41, 02/5443 1308, 02/5443 5366
www.bibiana.sk
Otváracie hodiny: Ut - Ne 10:00 - 18:00
Vstupné: základné 1 €, zľavnené 0,5 €
 
Galéria ÚĽUV
Obchodná 64
www.uluv.sk
Otváracie hodiny:
Po - Pia 12:00 - 18:00
Vstup voľný. 

Zoznam všetkých múzeí a galérii na Sloven-
sku je možné nájsť na webstránke Minister-
stva kultúry SR: www.culture.gov.sk

Galérie

E

Slovenská národná galéria
Námestie Ľ. Štúra 4, 02/2047 6100
www.sng.sk
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 10:00 - 18:00, Št 12:00 - 20:00
V roku 2016 je vstup voľný. 

Galéria mesta Bratislavy - Mirbachov palác
Františkánske námestie 11, 02/5443 1556 
www.gmb.sk
Otváracie hodiny: Ut - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 2 €
Výhodná vstupenka do oboch palácov: 6 €

Galéria mesta Bratislavy - Pálffyho palác
Panská 19, 02/5443 3627
www.gmb.sk
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 11:00 - 18:00
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 2 €, 
pasáž Mateja Kréna 2 €
Výhodná vstupenka do oboch palácov: 6 €

Galéria Nedbalka
Nedbalova 17, 02/2076 6031
www.nedbalka.sk 
Otváracie hodiny: 
Ut - Ne 13:00 - 19:00
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 2 €
Každú nedeľu o 15.00 komentovaná 
prehliadka v slovenskom jazyku v cene 
vstupenky.  

Galéria Nedbalka

Danubiana Meulensteen Art Museum
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ZOO Bratislava a Dinopark
Mlynská dolina, 02/6010 2111
www.zoobratislava.sk 
Otváracie hodiny: 
apríl - september: Po - Ne 9:00 - 19:00
október: Po - Ne 10:00 - 17:00
november - február: Po - Ne 10:00 - 16:00
marec: Po - Ne 10:00 - 17:00
Vstupné: 
apríl: september základné 5 €, zľavnené 3,5 €, 
október - marec základné 4 €, zľavnené 3 € 
Dinopark je otvorený počas celého roka, 
avšak od 1.11. do 31.3. nie sú modely pohybli-
vé a ozvučené a 3D kino je mimo prevádzky.
Verejná doprava: autobusy 30, 31, 37 a 39 
(zastávka ZOO)

Botanická záhrada UK
Botanická 3, 02/6542 1311
www.uniba.sk 
Otváracie hodiny: 
apríl - október Po - Ne 9.00 - 18.00
Vstupné: základné 3 €, zľavnené 1,5 €
Verejná doprava: autobusy 28 a 29, električ-
ky 4, 5, 6 a 9 (zastávka Botanická záhrada)

Televízna veža Kamzík - Reštaurácia Altitude
Cesta na Kamzík 14, 02/4425 6946
www.altitude.sk 
Otváracie hodiny: 
denne 11:00 - 22:00 
Vstupné: Návšteva otočnej reštaurácie je 
podmienená konzumáciou z menu. Pôvodná 
vyhliadka nie je prístupná. Bezplatné parko-
visko pre hostí je k dispozícii na mieste. 
Verejná doprava: trolejbus 203 (zastávka 
Koliba) a následne pešo (1,3 km, 20 minút)

Vyhliadkové autíčko Prešporáčik 
Tour4u, 0903 302 817
www.tour4u.sk
Prevádzková doba: 
apríl - október Po - Ne 9:00 - 17:00
Okruhy:
Staromestský okruh - nástup na Hlavnom 
námestí, trvanie 35 min., cena 10 €
Hradný okruh - nástup na Hviezdoslavovom 
námestí, trvanie 60 min., cena 10 €
Veľký okruh mestom - nástup na Hviezdosla-
vovom námestí, trvanie 95 min., cena 20 €

Vyhliadkový vláčik Blaváčik
Blue Danube Tours, 02/5263 5697
www.blavacik.sk 
Prevádzková doba: apríl - október
Nástupište pre všetky okruhy: 
Fajnorovo nábrežie 2 pred budovou 
Osobného prístavu
Okruhy:
Mesto a Bratislavský hrad - premáva denne, 
trvanie 45 min., cena 8 €
Železná studienka s lanovkou na Kolibu - 
premáva cez víkendy a sviatky, trvanie  
3,5 hod., cena 15 €
Vláčikom na Devín a späť loďou - premáva cez 
víkendy a sviatky, trvanie 3,5 hod., cena 15 €
Na Devín loďou a vláčikom späť - premáva cez 
víkendy a sviatky, trvanie 4,5 hod., cena 15 €

Orange Bus Tour - 
prehliadka mesta retro autobusom
Flora Tour, 02/5443 1023
www.floratour.sk 
Prevádzková doba: jún - september, každý 
piatok o 10:30

Voľný čas

F
Nástup: pri pontóne Twin City Liner 
(HUMA 6) na Rázusovom nábreží 

Netradičné prehliadky mesta a okolia
Authentic Slovakia, 0915 705 392
www.authenticslovakia.com 
Na objednávku.

Prehliadky mesta a okolia v minibuse 
a na bicykli
Luka Tours, 0907 683 112
www.bratislavasightseeing.com 
Na objednávku.

Prehliadky mesta na segway
Bratislava Segway, Laurinská 3, 0903 416 410
www.bratislavasegway.sk
Na objednávku.

Bežecké prehliadky mesta
Go Running Tours, 0903 327 444
www.gorunningtoursbratislava.com 
Na objednávku.

Prehliadka závodu Volkswagen 
02/6964 6964
www.volkswagen.sk
Prehliadka v trvaní 90 min. je možná v pra-
covné dni od 8:00 do 18:00. Min. počet 
účastníkov v skupine je 5, maximálny 15.
Cena: dospelí 4 €, seniori 2 €
Na objednávku.
Verejná doprava: autobus 21 (zo zastávky 
AS Mlynské nivy na konečnú zastávku Jána 
Jonáša - VW)

Kulinárske prehliadky Bratislavy 
Tasty Tour Bratislava, 0917 647 451
www.tastytour.sk 
Na objednávku.

Escape room - V pazúroch ŠtB
Zážitková hra pre skupinu 2 - 5 osôb.
Brainteaselava, 02/2102 5536
www.brainteaselava.sk
Na objednávku.

Vyhliadkové plavby po Dunaji
Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie 2
02/5293 2226
www.lod.sk 
Otváracie hodiny: 
Po - Ne 8:00 - 17:30
Prevádzková doba: apríl - október
Ponuka plavieb v hlavnej sezóne
(apríl - august): 
•	 Bratislavský okruh - St - Pia o 11:00,  
 13:30 a 15:30, So - Ne o 11:00, trvanie 
 45 min., cena: dospelí 6 €, študenti 
 a seniori 5,4 €, deti 4,5 €
•	 Bratislava - Devín - denne okrem 
 pondelka o 10:00 a 14:30, trvanie 4 hod., 
 cena: dospelí 10 €, deti 6 €
•	 Bratislava - Čunovo - víkendy o 13:30, 
 trvanie 4,5 hod., cena (zahŕňa vstup do 
 Danubiana Meulensteen Art Museum): 
 dospelí 12 €, študenti a seniori 10 €, deti 8 € 
V mesiaci september premávajú všetky 
tri linky len počas víkendov, v októbri sú 
k dispozícii len plavby Bratislavský okruh 
a Bratislava - Čunovo. 

Vyhliadkové plavby motorovým člnom – 
Spoločnosť Tour4u
0903 302 817
www.tour4u.sk
Nástup: pontón HUMA 6 pri moste SNP
Ponúka panoramatický výhľad na modernú 
a historickú časť Bratislavy a výlet na hrad 
Devín.

Vyhliadkové plavby motorovým člnom – 
Spoločnosť Hot Chilli lode 
0910 569 933, 0910 312 399 
www.vyletneplavbypodunaji.sk
Nástup: Vlčie hrdlo (bazén 4), 
Botel Dunajský pivovar
Ponúka výhľad na bratislavské dominan-
ty až po múzeum moderného umenia 
Danubiana, Jarovské ramená, hrad Devín 
a blízke rakúske mestečko Hainburg an der 
Donau.
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Areál vodných športov Divoká voda 
Čunovo - vodné dielo, 02/6252 8002
www.divokavoda.sk 
Aktivity: rafting, surfing, vodné lyže a skútre, 
hydrospeed, wakeboarding, kajak, aquazor-
bing, paintball, jazda na buginách a štvor-
kolkách, plážový volejbal, jazda na poníkovi
Na jednotlivé aktivity je potrebné objednať 
sa vopred. 
Verejná doprava: autobusom 90 (zo zastáv-
ky Nové SND na konečnú zastávku Areál 
vodných športov) 

Action Park
Schengenská ulica, Bratislava - Čunovo 
0904 223 333
www.actionpark.sk 
Aktivity: vodné skútre a lyže, lanové cen-
trum, kiting, bungee trampolína, curling, 
paintball, zorbing, streľba z luku a kuše
Na jednotlivé aktivity je potrebné objednať 
sa vopred. 
Verejná doprava: autobusom 91 (zastávka 
MiÚ Čunovo) a následne pešo smer Rajka 
(1,4 km, 17 minút)

Letná bobová dráha 
Koliba - cvičná lúka pod vežou Kamzík
0918 683 202
www.bobodraha.sk 
Prevádzková doba: 
apríl - október Po - Pia 14:00 - 18:00, 
So - Ne, školské prázdniny 10:00 - 18:00
Ceny: 3 € (1 jazda), 8 € (3 jazdy),
12 € (5 jázd), 20 € (10 jázd)  
Pracovné dni len na telefonickú objednávku 
minimálne deň vopred, pri min. počte 
5 osôb a 25 jázd.
Verejná doprava: trolejbus 203 (zastávka 
Koliba) a následne pešo (1,3 km, 20 minút)

Sedačková lanovka 
Železná studienka - Kamzík
02/4425 9188
www.lanovky.sk 
Prevádzková doba: 
Štv - Ne 10:00 - 18:00 každú celú hodinu
Vstupné (1 jazda): základné 3 €, zľavnené 2 € 
Vstupné (spiatočná jazda): základné 4 €, 
zľavnené 2 €
Lanovka premáva celoročne, pri dostatoč-
nom počte cestujúcich aj mimo hodinových 
intervalov. Posledná jazda oboma smermi 
o 17:45. Nepremáva za nepriaznivého poča-
sia (dážď, vietor, búrka). 
Verejná doprava: trolejbus 203 (zastávka 
Koliba) a následne pešo (1,3 km, 20 minút)

Magio Pláž
Tyršovo nábrežie
www.magioplaz.sk 
Vybavenie: bazén, relax zóna, pieskové 
ihriská, kino
Aktivity: beachvolejbal, beachtenis, tram-
polína, stolný tenis, šípky, fitness, petang, 
futbal
Otváracie hodiny: 
10.6. - 4.9, Po - Ne 9:00 - 22:00
Vstup voľný. 

Cinema City - Aupark
Einsteinova 20, 02/6820 2222
www.cinemacity.sk
Otváracie hodiny: 
Po - Ne 10:30 - 22:00 
Vstupné: základné 7 €, zľavnené 5 €

Cinema City - Eurovea
Pribinova 8, 02/6820 2222
www.cinemacity.sk
Otváracie hodiny: 
Po - Pia 13:30 - 22:00, So - Ne 10:30 - 22:00
Vstupné: základné 7 €, zľavnené 5 €

Hot Chilli lodeSpeedboats Tour4u

Divoká vodaZOO Bratislava

PrešporáčikVolkswagen Slovakia
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BRATISLAVSKý KRAj

Malokarpatská vínna cesta 
a mestá Svätý jur, Pezinok a Modra
Vzdialenosť od Bratislavy: Svätý Jur 15 km, Pe-
zinok 20km, Modra 27 km

Malokarpatská vínna cesta je súčasťou Ma-
lokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktorá je 
rozlohou najväčšia zo šiestich vinohradníc-
kych oblastí na Slovensku. Prepája mestá 
a obce od Bratislavy až po Trnavu s dlhou 
tradíciou pestovania a spracovania viniča. 
Jej cieľom je podpora cestovného ruchu 
prostredníctvom ochutnávania miestnych 
vín a gastronomických špecialít spojeného 
s poznávaním prírodného a historického bo-
hatstva regiónu. Za jej centrum sa tradične 
považuje Pezinok spolu s blízkymi mestami 
Modra a Svätý Jur, ktorým bol v 17. storo-
čí udelený titul slobodného kráľovského 
mesta. Modra sa okrem výroby kvalitného 
vína preslávila aj výrobou tradičnej sloven-
skej ľudovej majoliky. Celý proces výroby, 
počas ktorého si možno vyskúšať točenie 
na hrnčiarskom kruhu, približuje chránená 
dielňa Majolika R v Pezinku-Grinave. Dejiny 
a  technológiu spracovania viniča pribli-
žujú Vinohradnícke múzeum v Bratislave 
a Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré 
okrem najväčšej zbierky vinohradníckych 
lisov v strednej Európe ponúka aj netradičné 
degustácie vín v úplnej tme či pri meniacej 
sa farbe osvetlenia a tiež možnosť vysúšať 
si simulátory opitosti. Pre návštevníkov je 
počas celého roka pripravený rad zaujíma-
vých podujatí s vínnou tematikou, z ktorých 

najznámejšími a najnavštevovanejšími sú 
jesenné vinobrania a najmä Dni otvorených 
pivníc, počas ktorých návštevníci putujú 
s vínnym pasom a pohárom v ruke po vínnych 
pivniciach a prevádzkach takmer 60 vinárov. 

Združenie Malokarpatská vínna cesta
Horná 20, Modra, 0915 142 777
www.mvc.sk 

Mestské informačné centrum Pezinok
M. R. Štefánika 1, 033/640 6989
www.pezinok.sk 
Otváracie hodiny: 
jún - august: Po - Pia 9:00 - 18:00, 
So 9:00 - 15:00
september - máj: Po - Pia 9:00 - 17:00, 
So 9:00 - 12:00

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 4, 033/641 3347
www.muzeumpezinok.sk 
Otváracie hodiny: 
Ut - Pia 9:00 - 17:00, So 10:00 - 17:00, 
Ne 14:00 - 17:00
Vstupné: základné 4 €, zľavnené 3 €

Výletné ciele v okolí

G
Majolika R
Vinice 3, 902 03 Pezinok-Grinava 
0903 412 440, 0908 308 191
www.majolika-r.sk 
Prehliadku je potrebné objednať vopred. 

Vína Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Malokarpatská oblasť má výbornú klímu pre 
produkciu bielych vín ako napr. Rizling rýnsky, 
Veltlínske zelené, Chardonnay, Tramín červe-
ný, Pinot Blanc. Z červených odrôd sú typické 
Frankovka modrá, z ktorej sa vyrába aj Račian-
ska Frankovka - obľúbené víno Márie Terézie, 
Cabernet Sauvignon, Alibernet, Pinot Noir  
a Modrý Portugal. Zárukou kvality slovenských 
vín sú ocenenia získané na súťažiach Concours 
Mondial de Bruxelles a Vinalies Internationales 
v Paríži. Sto najlepších slovenských vín prezen-
tuje Národný salón vín sídliaci v priestoroch 
Vinohradníckeho múzea v Bratislave.

Hrad Červený kameň  
Vzdialenosť od Bratislavy: 38 km

Hrad v blízkosti obce Častá bol postavený 
v prvej polovici 13. storočia a stal sa známym 
pod menom Červený Kameň (nem. Rothen-
stein) alebo tiež Bobrí hrad (nem. Bibers-
burg). Najskôr bol hrad kráľovským majetkom, 
neskôr sa jeho majiteľmi postupne stali viaceré 
významné uhorské šľachtické rody, medzi 
nimi Matúš Čák Trenčiansky i Turzovci. Do 
dejín hradu však najvýraznejšie zasiahli dva 
šľachtické rody: nemeckí Fuggerovci a uhorskí 
Pálffyovci. Fuggerovci, jedna z najbohatších 
obchodníckych rodín vtedajšej Európy, dali 

pôvodne gotický hrad prestavať na renesanč-
nú pevnosť so štyrmi obrannými baštami, 
obytným krídlom a rozľahlými skladovacími 
priestormi. Po nich sa jeho majiteľmi až do 
roku 1945 stali Pálffyovci, ktorí hrad presta-
vali na rodové sídlo v ranobarokovom slohu. 
V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. V súčasnosti v ňom sídli Múzeum 
Červený Kameň, ktoré sa špecializuje na vývoj 
bytovej kultúry šľachty a meštiactva na Sloven-
sku. Hrad je prístupný celoročne a od apríla do 
októbra sa v areáli hradu konajú letové ukážky 
dravcov s odborným komentárom. 

Kontakt: Hrad Červený Kameň, 900 89, Častá 
033/245 5103, 033/690 5803

www.hradcervenykamen.sk 
Otváracie hodiny:
máj - september Po - Ne 9:00 - 17:00
október - apríl Ut - Ne 9:30 - 15:30
Vstupné: 
Veľký okruh v slovenčine: dospelí 7 €, seniori 
4,2 €, študenti 3,5 €, deti 1 €
Veľký okruh v cudzom jazyku: dospelí 8 €, 
seniori 4,8 €, študenti 4 €, deti 2 €

Na husacinu a lokše do Slovenského 
a Chorvátskeho Grobu
Vzdialenosť od Bratislavy: 20 km

Obce Slovenský Grob a  Chorvátsky Grob 
ležia asi 20 km od Bratislavy a prvé písomné 
zmienky o nich pochádzajú z 13. storočia. Sú 
tiež súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty, no 
okrem výroby lahodného vína sa väčšmi pre-
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slávili dlhoročnou tradíciou prípravy husacích 
špecialít podávaných s lokšami na viacero 
spôsobov. Každoročne na jeseň sa tu konajú 
husacie hody, no túto gurmánsku pochúťku 
je možné ochutnať v početných miestnych 
reštauráciách aj celoročne. 

Za golfom do Bernolákova
Vzdialenosť od Bratislavy: 16 km

V roku 2006 bolo v areáli parku barokového 
kaštieľa z 18. storočia otvorené prvé golfové 
ihrisko na Slovensku. Toto 18-jamkové ihrisko 
patrí k najnáročnejším ihriskám v Európe. 

Kontakt: Black River Golf Resort - Golf&Coun-
try Club Bratislava - Bernolákovo
Kaštieľ 5, 900 27 Bernolákovo, 02/4599 4221
www.golf.sk 

Slnečné jazerá a Aquapark Senec
Vzdialenosť od Bratislavy: 31 km

Slnečné jazerá sú jedným z najnavštevovanejších 
letných rekreačných stredísk na Slovensku. Svojim 
návštevníkom poskytujú bohatý výber športových 
a rekreačných aktivít, ako aj ubytovacích a stravo-
vacích zariadení. Počas letnej sezóny sa tu konajú 
pravidelné hudobné podujatia. Celoročné kúpa-
nie ponúka Aquapark Senec, ktorý sa nachádza  
v severnej časti areálu Slnečných jazier. 

Turistické informačné centrum Senec
Námestie 1. mája 4, 02/4592 8224
www.slnecnejazera.eu
Otváracie hodiny:
jún - september: Po - Pia 8:00 - 18:00, 
So 9:00 - 13:00
október - máj: Po - Pia 8:00 - 16:00

Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever, 02/4564 8021
www.aquaparksenec.sk 
Otváracie hodiny: 
jún - august: Po - Ne 9:00 - 21:00
september - máj: Po - Ne 10:00 - 21:00

TRNAVSKý KRAj

Trnava
Vzdialenosť od Bratislavy: 52 km

V roku 1238 udelil uhorský kráľ Belo IV. Trnave 
výsady slobodného kráľovského mesta ako 
vôbec prvému mestu na území dnešného 
Slovenska. Najväčší rozmach Trnava do-
siahla v 16. storočí, keď sa stala významným 
obchodným centrom. Po založení univerzity 
v roku 1635 sa mesto stalo aj dôležitým kul-
túrnym centrom. Práve vďaka jedinečnosti 
zachovaných kultúrno-historických pamia-
tok a bohatstvu cirkevných stavieb je Trnava 
často označovaná ako „malý slovenský Rím.“ 
Historické centrum Trnavy bolo v roku 1987 
vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. 
Pre návštevníkov je okrem množstva kosto-
lov a cirkevných budov atraktívne zachované 
mestské opevnenie, ktoré patrí k najrozsiah-
lejším v strednej Európe a Trojičné námestie 
s celoročne prístupnou renesančnou mest-
skou vežou odkiaľ sa ponúka nezabudnuteľný 
výhľad na toto starobylé mesto. 

TIC Región Tirnavia
Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
033/323 6440
www.regiontirnavia.sk 
Otváracie hodiny:
máj - september: Po - Pia 10:00 - 18:00, 
So - Ne 11:00 - 17:00
október - apríl: Po - Pia 10:00 - 17:00, 
So 11:00 - 17:00

Smolenický zámok
Vzdialenosť od Bratislavy: 55 km

Súčasný zámok bol postavený na mieste 
pôvodného strážneho hradu z 15. storočia. 
S jeho obnovou v romantickom štýle sa začalo 
koncom 19. storočia a dokončený bol v polo-
vici 20. storočia. Od roku 1953 slúži ako kon-
gresové centrum Slovenskej akadémie vied. 
Súčasťou zámku je aj rozľahlý anglický park. 
Kontakt: Zámocká 18, 919 04 Smolenice 
033/596 3232
www.kcsmolenice.sav.sk 
Otváracie hodiny: 
júl - august 10:00 - 18:00 
Vstupné: základné 2 €, zľavnené 1 €

jaskyňa Driny
Vzdialenosť od Bratislavy: 53 km

Jaskyňa s krásnou kvapľovou výzdobou je je-
dinou sprístupnenou jaskyňou na západnom 
Slovensku. Nachádza sa v Malých Karpatoch 
a pre verejnosť bola sprístupnená v roku 1935. 

Kontakt: Jaskyňa Driny, 919 04 Smolenice 
033/558 6200
www.ssj.sk
Otváracie hodiny: 
apríl - október Ut - Ne 9:00 - 16:00
Vstupné: základné 6 €, zľavnené 3 €

Skalica
Vzdialenosť od Bratislavy: 90 km

Prvé písomné zmienky o meste ležiacom v blíz-
kosti hraníc s Českou republikou pochádzajú 
z rokov 1217 a 1256. V roku 1372 jej uhorský 
kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného krá-
ľovského mesta. V 17. storočí patrila Skalica 
medzi najväčšie a  najvýznamnejšie mestá 
Slovenska. V meste sa rozvíjalo množstvo re-
mesiel, predovšetkým súkenníctvo, a prekvital 
čulý obchod. Z poľnohospodárskej výroby bolo 
rozšírené najmä vinohradníctvo a dodnes sa tu 
vyrába veľmi kvalitné červené víno. Nemenej 
známou špecialitou regiónu je aj Skalický tr-

delník, ktorý od Európskej komisie získal prvé 
ochranné zemepisné označenie pre slovenský 
výrobok a môže sa pod týmto označením vy-
rábať len okresoch Skalica a Senica. Okrem 
poznávania mesta a jeho historických pamiatok 
si môžu návštevníci vyskúšať hru na 18-jam-
kovom linksovom golfovom ihrisku či sa vydať 
na príjemnú plavbu s niekoľkými zastávkami po 
Baťovom kanáli, ktorý bol vybudovaný firmou 
Baťa v 30. rokoch 20. storočia. 

Turistická informačná kancelária Skalica
Námestie slobody 10, 034/664 5341
www.tikskalica.sk 
Otváracie hodiny: 
máj - september: Po 10:00 - 18:00, 
Ut - Pia 8:00 - 18:00, So - Ne 10:00 - 18:00
október - apríl: Po 10:00 - 18:00, 
Ut - Pia 8:00 - 18:00

Grafobal Group Golf Resort Skalica
Štvrte na Jazernom poli 2650, 034/774 9627
www.golfskalica.sk 
Otváracie hodiny:
marec - november: Po - Ne 8:00 - 20:00

Prístav Skalica - Baťov kanál
0948 998 410, 0908 776 127
www.prvaplavebna.sk 

Otváracie hodiny:
jún - august: Ut - Ne 10:00 - 18:00
máj, september: Pia - Ne 10:00 - 18:00
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Počas šiestich mesiacov predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie sa v Bratislave bude 
konať približne 20 neformálnych zasadnutí ministrov a ministerských konferencií a mesto 
bude hostiť aj takmer 180 podujatí na expertnej a pracovnej úrovni. Dejiskom ministerských 
zasadnutí a konferencií bude budova Slovenskej filharmónie, Reduta. Podujatia na pracovnej 
a expertnej úrovni sa uskutočnia v priestoroch v správe štátu, a to v historickej budove Národnej 
rady Slovenskej republiky na Župnom námestí, v hoteli Bôrik a v kongresovej sále Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí a v novej budove Slovenského národného divadla.

2.7. 2016, o 20:00
Slávnostný otvárací koncert slovenského 
predsedníctva Viva Europa – Voices of 
Europe na Námestí M. R. Štefánika pred Eu-
roveou. Koncert je prístupný pre verejnosť. 

7.7. 2016 
Slávnostný otvárací koncert pri príležitosti 
7. Európskeho summitu regiónov na Hrade 
Devín. Koncert spojený s video-projekciou 
je voľne prístupný a predstaví to najlepšie 
zo slovenskej kultúry. 

8. - 9.7. 2016 
(8.7. - 15:00 – 22:00, 9.7. - 9:00 – 14:00)
7. Európsky summit regiónov a miest 
v novej budove SND, ktorého sa zúčastní 
takmer tisíc zástupcov regiónov a miest EÚ. 
Počas jeho konania je pripravený bohatý 
kultúrny program v podobe koncertov 
a prezentácii regiónov pod názvom 
Danube Up 2016. 

Viac informácii o podujatiach SK PRES 2016 
nájdete na: www.eu2016.sk 

Podujatia SK PRES

H

29.6. 2016 
Odhalenie kvetinového záhonu v tvare loga 
SK PRES, ktorý dostalo Slovensko darom od 
Holandska, pred historickou budovou SND 
na Hviezdoslavovom námestí.

30.6. 2016     
Nasvietenie Bratislavského hradu pri príle-
žitosti začiatku slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ.

30.6. 2016 
Vernisáž výstavy Európske hviezdy - 
Miró&CoBrA pripravovanej v spolupráci 
s Holandskom v Danubiana Meulensteen 
Art Museum. 
Výstava potrvá od 2.7. do 13.11. 2016. 

1.7. 2016, o 19.00
Holandský Predsednícky vlak European 
Endless Express v Bratislave. Pochod 
z Hlavnej stanice do Starej tržnice spojený 
s dvojhodinovým kultúrnym programom 
v Starej Tržnici. 

jÚL
júl − sept. Festival Kultúrne leto
2.7. − 26.8. Viva Musica! Festival 
2. − 3.7. Festival Divokej vody
7. − 10.7. Medzinárodný folklórny 
 festival Slovakia Folk
22. − 24.7. Jazdecké preteky Grand Prix  
 CSI3*-W 
27.7. − 16.8. Letné shakespearovské 
 slávnosti

AUGUST
7.8. Rytieri na Devíne
26. − 27.8. Uprising Reggae Festival

SEPTEMBER
3. − 4.9. Dni majstrov ÚĽUV 
10.9. Rímske hry – Gerulata Rusovce
9. − 11.9. Račianske vinobranie
18. − 25.9. Konvergencie
29.9. − 1.10. Waves Bratislava

OKTóBER
8.10. Biela noc
21. − 23.10. Bratislavské jazzové dni

NOVEMBER
1. − 30.11. Mesiac fotografie
november Svätomartinské dni – 
 sviatok mladého vína
11. − 18.11. Medzinárodný filmový festival
nov - dec. Vianočné trhy
18.11. − 4.12. Bratislavské hudobné 
 slávnosti

DECEMBER
1. − 4.12. Medzinárodný festival 
 adventnej a vianočnej hudby
31.12. Silvestrovský beh cez 
 bratislavské mosty
31.12. Silvester v meste

Viac informácii o kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatiach nájdete na: 
www.citylife.sk
www.bkis.sk
www.navstevnik.sk
www.kamdomesta.sk/bratislava 
www.visitbratislava.com
www.bagoclassical.sk

Vybrané podujatia v Bratislave
( júl – december 2016)

I
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PRíCHOD DO BRATISLAVy

Autom
Praha - Brno - Bratislava (E65) - 321 km
Viedeň - Bratislava (E58) - 65 km
Budapešť - Györ - Bratislava (E75) - 200 km
Varšava - Bratislava (D1) - 616 km 
Elektronická diaľničná známka
Zakúpiť sa dá online na www.eznamka.sk 
alebo na čerpacích staniciach. 
Druhy a ceny: 10 dní - 10 €, 30 dní - 14 €, 
1 rok - 50 €

Autobusom
Autobusová stanica Mlynské Nivy 
Mlynské nivy 31
02/18 211 (zo zahraničia +421 2 5542 2734)
www.slovaklines.sk 
Úschovňa batožín: Po - Pia 7:00 – 18:00, 
So - Ne 8:00 – 18:00
Verejná doprava do centra: trolejbusy 202 
a 205, autobus 70 (vzdialenosť 1,5 km, 
trvanie 4 min.) 

Zastávka autobusov pod Mostom SNP
Most SNP
Spoločnosť RegioJet/Student Agency: 
02/2050 2020, www.regiojet.sk
Spoločnosť Flixbus: 
+49 30 300 137 300, www.flixbus.sk 

Vlakom
Hlavná železničná stanica
Námestie Franza Liszta 1
02/18 188 (zo zahraničia +421 2 4485 8188)
www.slovakrail.sk  
Úschovňa batožín: denne 4:00 - 23:55

Verejná doprava do centra: autobus 93 
a električka 1 (vzdialenosť 1,5 km, 
trvanie 6 min.)

Železničná stanica Petržalka
Kopčianska ulica
Úschovňa batožín: denne 4:15 - 23:45 
Verejná doprava do centra: autobus 80 
(vzdialenosť 4 km, trvanie 10 min.)

Lietadlom
Letisko M. R. Štefánika
Ivanská cesta, 02/3303 3353
www.bts.aero 
Verejná doprava do centra: autobus 61 
(vzdialenosť 10 km, trvanie 30 min.) 

Loďou z Viedne
Slovenská plavba a prístavy - 
Lodná osobná doprava
Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie 2 
02/5293 2226, www.lod.sk 
(5 min. pešo od centra mesta)
Trvanie plavby: 95 min. 
Miesto nástupu/výstupu vo Viedni: Schiff-
station Reichsbrücke, Handelskai 265, 1020 
Wien (zastávka metra U1 Vorgartenstraße)

Twin City Liner - rýchly katamarán
Pontón HUMA 6, Rázusovo nábrežie, 
0903 610 716, www.twincityliner.com 
Trvanie plavby: 75 min.
Miesto nástupu/výstupu vo Viedni: Schiffsta-
tion Wien City, Schwedenplatz, 1010 Wien 
(zastávka metra U1 Schwedenplatz, 0,5 km 
od centra mesta)

Praktické informácie

J
PARKOVANIE

Parkovanie v historickom centre
V tejto zóne je možné parkovať na plochách, 
ktoré sú na parkovanie určené, mimo nich je 
parkovanie zakázané:
•	 parkovacie miesta vyznačené 
 dopravným značením Platené parkovisko  
 alebo P-Reservé na ulici pre krátkodobé  
 a dlhodobé parkovanie 
•	 parkovacie miesta na parkoviskách  
 s organizovanou prevádzkou 
•	 parkovacie garáže

Krátkodobé parkovanie na ulici
Slúžia pre jednorazových i pravidelných náv-
števníkov centra a pre obyvateľov zóny. Sú 
platené v pracovné dni v čase 8:00 - 16:00. 
Parkovné je možné uhradiť platbou cez mo-
bilný telefón zaslaním bezplatnej SMS správy 
na skrátené číslo 2200 a v parkovacích au-
tomatoch. 

Parkovacie automaty
Na uliciach v centre mesta je v prevádzke  
50 parkovacích automatov s voliteľnou dĺžkou 
parkovania, ktoré komunikujú v slovenčine, 
angličtine, nemčine, maďarčine a francúzšti-
ne. Po úhrade minimálnej ceny parkovného  
(0,60 €/ 30 min.) sa za každých ďalších 0,10 € 
pripočíta 5 minút parkovného. Parkovací lístok 
treba umiestniť na viditeľné miesto za predné 
sklo vozidla. 

Nonstop parkovisko s organizovanou 
prevádzkou, Dunajská ulica 
Kapacita parkoviska: 25 miest
Parkovné: 1,50 €/ každú začatú polhodinu

Parkovanie pre invalidov 
Vozidlá s príslušným označením môžu par-
kovať bezplatne na vyhradenom parkovacom 
mieste so symbolom vozičkára. Je však možné 
parkovať aj na ostatných platených parko-
vacích miestach s podmienkou zakúpenia si 
parkovacej karty. 

Parkovacie garáže
Garáž Centrum
Uršulínska 6665 (prístup z Námestia SNP), 
v prevádzke nonstop, www.ppg.sk  
Parkovné: Po-Pi 8:00 - 19:00 3,50 €/hod., 
Po - Pia 19:00 - 8:00 2,5 € hod., 
So - Ne 2,50 €/hod., 24 €/deň   

Garáž Opera  
Jesenského 4/C, v prevádzke nonstop, 
www.parkindigo.sk 
Parkovné: Po - Pia 8:00 - 22:00 1,5 €/20 min., 
Po - Pia 22:00 - 8:00, So - Ne 1,5 €/40 min     

Garáž Mamut
Cintorínska 32, v prevádzke nonstop, 
www.parkindigo.sk 
Parkovné: Po-Pia 8:00 - 22:00 1 €/25 min., 
Po-Pia 18:00 - 8:00, So - Ne 1 €/hod. 

Garáž Tatracentrum
Hodžovo námestie 4 (vjazd z Vysokej), 
v prevádzke nonstop, www.tatracentrum.sk 
Parkovné: Po - Pia 7:00 - 22:00 2,50 €/hod., 
Po - Pia 22:00 - 7:00, So - Ne 1,30 €/hod. 

Garáž Carlton 
Mostová 2, v prevádzke nonstop, 
www.carlton.sk 
Parkovné: Po - Pia 3,7 €/hod., 45 €/deň, 
So - Ne 2,5 €/hod., 30 €/deň  

IPP Park Hrad
Námestie A. Dubčeka, v prevádzke nonstop, 
www.parkindigo.sk 
Parkovné: 1 €/20 min., 12 €/deň

Odťahovanie zle zaparkovaných vozidiel 
a osadenie imobilizéra (papuče)
Mestská polícia, tel.: 159
mestskapolicia.bratislava.sk 
Parkovisko odtiahnutých vozidiel
Odtiahnuté vozidlo je potrebné si vyzdvihnúť 
na parkovisku Pri Seči 1 v Bratislave - Petržalke. 
Informácie o podmienkach vydania vozidla na 
0918 799 997. 
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Osadenie imobilizéra
V tomto prípade je potrebné kontaktovať 
mestskú políciu (159) alebo volať na číslo 
uvedené na Oznámení o zablokovaní moto-
rového vozidla za stieračom podľa mestskej 
časti, kde sa priestupok stal. 

Parkovanie pre autobusy
Parkovanie pre autobusy je vyhradené na 
týchto parkoviskách v centre mesta:
Osobný prístav 
Fajnorovo nábrežie 2
Strážené, v prevádzke denne 6:00 - 22:00 
(mimo týchto časov je parkovanie bezplat-
né a parkovisko nestrážené)
Cenník: 7 €/hod.

Istropolis Indigo Park
Trnavské mýto pred budovou Istropolisu 
(býv. Dom odborov)
Strážené kamerovým systémom, nonstop 
prevádzka.
Cenník: 3 €/hod.

Pod mostom Lafranconi
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Nestrážené, bezplatné.
Obmedzený počet parkovacích miest.

TAxISLUŽBy

V Bratislave existuje niekoľko taxislužieb a svoje 
služby ponúkajú aj vodiči-živnostníci, ktorí nie 
sú registrovaní v žiadnej spoločnosti. Všetky 
taxislužby majú viac sadzieb jazdného: nižšie 
pri objednávke cez telefón, vyššie pri zastavení 
taxíka na ulici alebo nástupe na stanovišti taxí-
kov. Všetky oficiálne taxíky musia byť vybavené 
taxametrom, ktorý ukazuje dve hodnoty: sadzbu 
jazdného a celkovú cenu jazdy. Sadzba jazd-
ného začína od 0,6 €/km a minimálne jazdné 
sa pohybuje v rozmedzí 3 - 5 €. Pri nástupe na 
stanovišti alebo zastavení taxíka na ulici sa od-
porúča informovať sa o cene vopred. Taxislužby 
bývajú väčšinou lacnejšie než hotelové transfery. 
Taxík si je možné objednať aj prostredníctvom 

mobilnej aplikácie Hopin - www.hopin.com. Po 
každej jazde je vodič povinný vydať klientovi blok, 
ktorý musí obsahovať výšku jazdného, miesto 
nástupu a výstupu, licenčné číslo auta a číslo 
licencie vodiča alebo spoločnosti. 
Viac informácii na www.visitbratislava.com 

PRENájOM BICyKLOV

Bratislava Bike Point 
Parkovisko reštaurácie UFO, 
Viedenská cesta, 0907 683 112
www.bratislavabikepoint.com 
Otváracie hodiny: 
apríl, máj, október: So -Ne 10:00 - 18:00
jún - september: Po - Ne 10:00 - 18:00

Bike Bratislava
Panenská 30, 0948 884 997
www.bikebratislava.sk 
Otváracie hodiny: celoročne, potrebné kon-
taktovať vopred.

ZDRAVOTNíCKE SLUŽBy

Lekárska ambulantná služba prvej pomoci slúži na 
ošetrenie pacienta po ordinačných hodinách prak-
tického lekára, ku ktorému pacient patrí. Pokiaľ už 
pacientov praktický lekár neordinuje a pohotovosť 
ešte nie je otvorená, pacient bude vyšetrený na 
centrálnom príjme ktorejkoľvek nemocnice. 
V prípadoch ohrozenia života a zdravia volať 
číslo 112 alebo 155.

Odporúčané zdravotnícke zariadenie pre účast-
níkov SK PRES:
Nemocnica sv. Michala
Satinského 1, 02/3261 1111

Pohotovosť pre dospelých
Poliklinika Ružinov
Ružinovská 10, 02/4827 9257
Ordinačné hodiny: Po - Pia 19:00 - 7:00, dni 
pracovného pokoja nepretržite
Verejná doprava: električky 8 a 9, autobus 
50 (zastávka Nemocnica Ružinov)

Poliklinika Strečnianska
Strečnianska 13, Bratislava - Petržalka, 
02/6225 0944 
Ordinačné hodiny: Po - Pia 19:00 - 7:00, 
dni pracovného pokoja nepretržite
Verejná doprava: autobusy 95 a 99 (zastáv-
ka Šintavská)

Pohotovosť pre deti a  dorast
DFNsP Kramáre
Limbová 1, 02/5937 1111
Ordinačné hodiny: Po - Pia 19:00 - 7:00, 
dni pracovného pokoja nepretržite
Verejná doprava: trolejbusy 204 a 212 
(zastávka Nemocnica Kramáre)

Stomatologická pohotovosť
Zubná pohotovosť
Drieňová 38, Bratislava - Ružinov, 
02/4342 3433
Ordinačné hodiny: 18:30 - 7:00, 
dni pracovného pokoja nepretržite 
Verejná doprava: autobusy 50 a 78 
(zastávka Maximiliána Hella)

Zubná pohotovosť Bolí ma zub
Krížna 44, 0907 797 347
Ordinačné hodiny: Po - Štv 17:00 - 22:00, 
Pia 17:00 - 24:00, So 8:00 - 24:00, 
Ne 8:00 - 22:00
Verejná doprava: električky 4, 8, 9 
(zastávka Trnavské mýto)

Zubná pohotovosť Tri Veže
Bajkalská 9, 0944 407 091
Ordinačné hodiny: Po - Štv 17:00 - 22:00, 
Pia 17:00 - 23:00, So -Ne 8:00 - 22:00
Verejná doprava: autobus 39 a trolejbus 205 
(zastávka Bajkalská)

Pohotovostné lekárne otvorené nonstop
Lekáreň Pokrok
Račianske mýto 1/A, 02/4445 5291 
 
Univerzitná lekáreň
Ružinovská 12A, 02/4821 1011

TELEKOMUNIKAČNé SLUŽBy

V Bratislave neexistuje sieť verejných tele-
fónnych automatov. Najväčšími mobilnými 
operátormi na Slovensku sú:
O2: 0949 949 989, www.o2.sk
Orange: 0905 905 905, www.orange.sk
Slovak Telekom: 0903 903 903, 
www.telekom.sk 

Prístup na internet a Wi-Fi zóny
Klarinet Cafe Internet Gallery
Klariská 4
Otváracie hodiny: 
Po - Pia 10:00 - 22:00, So - Ne 15:00 - 22:00
Cenník: PC s internetom 0,06 €/min., 
tlač 0,17 €, skenovanie 0,7 €

City Copy Center 
Jesenského 12
Otváracie hodiny: 
Po - Pia 8:00 - 19:00, So 9:00 - 13:00 
(júl - august Po - Pia 9:00 - 18:00)
Cenník: PC + internet 0,05 €/min., tlač 0,5 €, 
kopírovanie 0,04 €, skenovanie 0,1 €

Bratislava poskytuje takmer 5000 wi-fi sietí, 
ku ktorým sa môže každý bezplatne pripojiť. 
Najlepšie pokrytie je v centre mesta na Prima- 
ciálnom a Hviezdoslavovom námestí a na Fajno-
rovom nábreží. Pripojenie k wi-fi sieti je možné 
aj vo vybraných vozidlách verejnej dopravy. 

POŠTOVé SLUŽBy

Hlavná pošta
Námestie SNP 35,
02/5443 0381, 0800 122 413 (infolinka), 
www.posta.sk 
Otváracie hodiny: Po - Pia 7:00 - 20:00, 
So 7:00 - 18:00, Ne 9:00 - 14:00

Služba Western Union
02/5960 9999, www.spps.sk 
Pošty ponúkajú bezpečný a rýchly spôsob 
zasielania a prijímania hotovosti do/zo za-
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hraničia a v rámci Slovenska bez toho, aby ste 
potrebovali bankový účet príjemcu.

BANKOVé SLUŽBy A ZMENáRNE

Pobočky jednotlivých bánk v centre mesta sú 
zväčša otvorené len v pracovné dni od 9:00 do 
17:00/18:00. Počas víkendov je možné využiť 
ich služby len v nákupných centrách.

Zahraničné meny odporúčame vymieňať v ban-
kách, ktoré garantujú nulový poplatok (výnim-
kou je Československá obchodná banka a Sber-
bank), pravosť peňazí a výmenný kurz, ktorý sa 
odvíja od denného kurzu Európskej centrálnej 
banky, resp. Národnej banky Slovenska. 

Na Letisku M.R. Štefánika sú k dispozícii banko-
maty VÚB Banky a UniCredit Bank. Na Hlavnej 
stanici nájdete bankomaty Tatra Banky, UniCre-
dit Bank, Poštovej banky a VÚB banky. Na au-
tobusovej stanici Mlynské nivy sa nachádzajú 
bankomaty VÚB banky. 

Vybrané banky a ich pobočky v centre mesta
Slovenská sporiteľňa 
0850 111 888, www.slsp.sk
Pobočky a bankomaty: Františkánske nám. 7, 
Štúrova 11, Poštová 4, Obchodná 57

Tatra banka, a.s.  
02/6866 1000, 02/5919 1000,
www.tatrabanka.sk 
Pobočky a bankomaty: Františkánske nám. 3, 
Dunajská 6, Vysoká 1, Zámocká 6 
 
VÚB banka
0850 123 000, www.vub.sk 
Pobočky a bankomaty: Gorkého 7, 
Dunajská 24, Poštová 1, Špitálska 10 
 

VyBRANé NáKUPNé CENTRá

OD TESCO My Bratislava
Kamenné námestie 1/A 
Otváracie hodiny: 
Po - Pi 8:00 - 21:00, So - Ne 8:00 - 20:00 

Eurovea
Pribinova 8, 02/2091 5000 
www.eurovea.sk 
Otváracie hodiny: Po - Ne 10:00 - 21:00 

Aupark
Einsteinova 18, 02/6826 6111 
www.aupark-bratislava.sk
Otváracie hodiny: Po - Pi 10:00 - 21:00, 
So - Ne 9:00 - 21:00

Central
Metodova 6, 02/3211 5121 
www.central.sk 
Otváracie hodiny: Po - Ne 10:00 - 21:00

Avion Shopping Park
Ivanská cesta 16, 02/0905 812 513 
www.avion.sk
Otváracie hodiny: Po - Ne 10:00 - 21:00

Polus City Center
Vajnorská 100, 02/4444 1234
www.poluscitycenter.sk
Otváracie hodiny: Po - Ne 9:00 - 21:00    

Bory Mall
Lamač 6780, 02/6920 4849
www.borymall.sk
Otváracie hodiny: 
Po - Pi 10:00 - 21:00, So - Ne 9:00 - 21:00   

Nakoľko v meste neexistuje centrálne praco-
visko evidencie strát a nálezov, stratu alebo 
krádež dokladov alebo osobných predmetov 
je potrebné nahlásiť na polícii. Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto má policajné oddelenie 
na Štúrovej 15. Pokiaľ k strate alebo krádeži 
došlo v  inej mestskej časti, treba vyhľadať 
policajné oddelenie príslušnej mestskej časti. 
Keďže obvodných oddelení Policajného zboru 
je v meste 18, odporúčame najprv zavolať na 
policajnú linku 0961 011 111,  pre cudzincov 112.

V prípade straty osobných dokladov je potrebné 
kontaktovať aj veľvyslanectvo krajiny, občanom 
ktorej je dotknutá osoba a požiadať o vydanie 
dočasného dokladu totožnosti. 

Pri strate osobných vecí v dopravných pro-
striedkoch je potrebné kontaktovať prevádz-
kovateľa príslušného druhu prepravy:
•	 vo vlaku: Callcentrum ZSSK, 02/18 188
•	 v autobuse Slovak Lines: Straty 
 a nálezy 02/5541 0404
•	 vo verejnej doprave: Callcentrum DPB,  
 02/5950 5950

Predvoľba na Slovensko  
Predvoľba pre Bratislavu  
Informácie o telefónnych 
číslach v SR   
Informácie o telefónnych číslach 
v zahraničí
Info Asistent - nonstop informácie 
Integrovaný záchranný systém 
Mestská polícia
Stella servis - informácie pre 
motoristov 
Havarijná a núdzová služba 
pre motoristov
Odťahová a asistenčná služba
pre motoristov

00421
02

1181

12 149
12 111

112
159

*75

18 128, 18 154

18 112

DôLEŽITé KONTAKTy

STRATy A  NáLEZy

Zdroj: Altitude Restaurant
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Poznámky
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www.visitbratislava.com

bezplatné cestovanie verejnou 
dopravou v zónach 100 + 101
bezplatná prehliadka mesta
ďalšie zľavy do výšky 50%
platnosť 1, 2 alebo 3 dni

Zaži mesto naplno


