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Turizmus statisztika 2018 

POZSONY

Elszállásolt vendégek száma Pozsony kereskedelmi
szálláshelyein 2018-ban: 2018/2017

Ӧsszesen:   1.290 056        - 0,07 %
Külföldiek: 884 646        +  1,53  %
Magyarországról érkezők:       22 694         +  2,10  %

.

Vendégéjszakák száma 2018/2017

Ӧsszesen:   2.691 787       - 1,03 %
Külföldiek: 1.563 529       +  2,78  %
Magyarországról érkezők: 36 813        - 1,40  %

2019. január – március:  összesen + 0,5 % V (- 2,6 % VÉ) 
külföldi + 1,2 % V ( + 2,8 % VÉ)  
Magyarországról +29,1 % V ( +21,6 % VÉ)
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Jégkorong Világbajnokság 2019
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✓ Városszépítés, közterek minőségi fejlesztése - a belváros főtereinek
felújítása, harmonikus, zöld, emberközeli, családbarát és élettel teli
(Kamenné námestie, Námestie SNP)

✓ „ülj le – sadni si“ projekt – megpihenni és találkozni a városban
• mobil székek és asztalok kihelyezése a közterekre
• tetszőlegesen lehet áthelyezni vagy csoportosítani, saját ételt, 

italt fogyasztani
• karbantartásukat és raktározásukat a közeli létesítmények

végzik, de nem nyári teraszok, nincs kiszolgálás
• Primaciálne námestie, Námestie SNP, Duna-part, Komenského 

námestie, Treskoňova ulica... a helyszíneket folyamatosan
bővítik

✓ Nyári Shakespeare Játékok – szabadtéri színjátékok a várban

Sétálj, ülj le és érezd jól magad
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✓ Roland-kút/Miksa-kút – Fő tér (Hlavné námestie) – a város legrégibb
szökőkútja, 2019-ben 48 szökőkút működőképes Pozsonyban

✓ 1572-ben épült II. Miksa (Pozsonyban 1563-ban koronázott 1. magyar
király) rendeletére. A koronázási ünnepségek alatt tűz ütött ki a 
városban, a kút ennek az emlékére készült és tűzvédelmi célból

✓ A tetején a szobor II. Miksát vagy Roland lovagot (a városi jogokat 
szimbolizálva) ábrázolja, több legenda kering arról mikor fordul meg a 
szobor a tengelye körül és kik lehetnek a szemtanúi

✓ 1794-ben eltávolították a 4 pisilő kisfiú szobrát és vízokádó delfineket 
tartó kisfiúkkal helyettesítették, 2005-ben modern kútgyűrűt építettek 
a kút köré 

✓ 2018 végén kezdték a kút visszaállítását eredeti állapotába, 
eltávolítják a modern kútgyűrűt, visszaépítik az eltávolított lépcsőket 
és vissza-térnek a pisilő kisfiú szobrok is

Újra pisilnek majd a kisfiúk a Fő téren
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✓ Nagyméretű és hosszútávú beruházások – a város történelmi 
értékeinek megóvása és a város arculatának harmonizálása 

✓ Pozsonyi Városi Múzeum két kiállítóhelye kerül felújításra és 
modernizálásra: Fegyvermúzeum a Mihály-toronyban (kb. ősszel 
kezdődik és 2021-ig tart) és a vár tövében levő Jó Pásztor Háza, amely 
óramúzeum

✓ Megújulnak a középkori várfal maradványai, a Vár alatti lerombolt 
középkori település, a Vydrica is hosszútávon újjáépül kiterjesztve az 
óvárosi korzót és a régi Grössling fürdő helyreállítása is tervbe van 
véve. 

Tervezett fejlesztések
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✓ Galéria Nedbalka – Nedbalova utca, a város egyik legrégibb
utcácskája a 13.-15. századbeli városfal helyén keletkezett. A 
magángaléria épülete kívülről klasszicista stílusú polgári ház, 
belülről kicsi Guggenheim... 

✓ 5 kört formázó épületszint, érdekes építészeti megoldással
✓ festmény, grafika, szobor *83 művész 1000 alkotása *19.–20.század

✓ Esernyő utca – Nedbalova utca * világszerte ismert színes
esernyők installáció „Umbrella street“ * Pozsonyban 2. évfolyam * 
Mednyánszky László Tátrai táj alkotásával díszítve

✓ Mednyánszky László időszaki kiállítás – 2019. szeptember 22.-ig
egyidejűleg az Esernyő utcával * a művész halálának 100. 
évfordulója alkalmából * tájképfestészet és figurális alkotások

Esernyő utca Mednyánszkyval
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✓ Szlovák Nemzeti Múzeum - Pozsonyi vár
• Martin Benka életműve – a szlovák tájfestő születésének 130. 

évfordulójára (december 31.-ig)
• Bútorok a múzeumban – a múzeumi gyűjtemények bútorainak 

útja a raktárból a kiállítóhelyekre, a SZNM restaurált történelmi 
és népi bútorai, a restaurálás és konzerválás folyamata (június 
28. – szeptember 29.)

• Kettő egyben – a cseh és szlovák üveggyártás 1918 és 2018 
között (június 14. – december 1.)

✓ Szlovák Nemzeti Galéria – Esterházy-palota
• Az akadémiáról a természetbe – Közép-Európa tájfestészete

1860 és 1890 között (június 30.-ig)

Kiállítások nemcsak esős napokra
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✓ A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
• Itt az idő! 1848/49 Pozsonyban – a forradalom és szabadságharc helyi

szereplői, pozsonyi mártírjai, az események tárgyi emlékei
(szeptember 22.-ig)

✓ Szlovák Nemzeti Múzeum – Vajanského nábrežie
• Szépség nőknek teremtve – főkötők Szlovákia különböző régióiból és

társadalmi rétegeiből (szeptember 29.-ig)
✓ Pozsonyi Városi Galéria, Mirbach-palota

• Törésvonalak – V4 vándorkiállítás Olomouc, Krakkó, Pozsony, Pécs, 
közép-európai avantgárd művészet 1908-1928 közti időszakát
bemutató tárlat (június 27- október 27.)

✓ Danubiana, Modern Művészetek Múzeuma – Dunacsúny
• Távoli, mégis furcsán ismerős – 23 fülöp-szigeteki művész

bemutatkozása. A trópusi paradicsom szépségeinek és problémáinak
feldolgozása

Kiállítások nemcsak esős napokra
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✓ A Szlovák Nemzeti Színház 2020-ban ünnepli megalakulásának 100. 
évfordulóját * színjáték, opera, balett * két épületben – történelmi épület
1886-ból a Hviezdoslav téren és az új épület 2007-ből a Duna-parton

✓ 2019/2020 szezon újdonságai/díszbemutatók:
• Opera: 2020. március 20. Dvořák: Ruszalka / 2020.április 13. Verdi: 

Aida / 2020.június 13. Mozart: Figaro házassága
• Balett: 2019. november 22. Don Quijote / 2020. április 24. Prokofiev: 

Hamupipőke / 2020. május 16. Ravel: Bolero
• Koncertek: 2019. szeptember 14 szezonnyitó Gálakoncert / 2019. 

október 10. Nápolyi dalok, 2020. március 1. – 100 év gálakoncert
✓ Nyári szezon 2019: koncert „Bondfilmek melódiái az operában“ 2019. 

augusztus 30.-31. // Eurokontext – Európai Színházak Fesztiválja – téma: 
korlátok, limitek – egyéniek és társadalmiak 2019. június 7.-14. Magyar 
résztvevő Radnóti Színház Závada Pál: Egy piaci nap 2019. június 10. – 11.

100 éves a Szlovák Nemzeti Színház
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✓ Barokk Pozsony 
• Szlovákia legnagyobb barokk festménye 30 m2 – Angyalok királynéja –

a Ferencesek templomának kápolnájában, Pozsonyi Városi Galéria 
rekonstruált olajfestménye semmilyen más galériában nem fért el

• Mirbach-palota barokk művei
• Pozsonyi vár felújítása barokk stílusban a 18. századi Mária Terézia 

idejéből + a barokk várkert rekonstrukciója
• A regotizált Szent Márton-dóm barokk stílusban megmaradt 

Alamizsnás Szent János kápolnája
• Trinitáriusok temploma – mennyezet illuziórus freskóval, amely 

magasabbnak mutatja az épületet
• SZNF terén a templom, irgalmas rendi kolostor és kórház 

épületegyüttes barokk pincéjében működik a „kolostori” sörfőzde
• Világi barokk épületek: Jeszenák palota, Pálffy-palota, Keglevich-palota 

A barokktól a szocialistán át a modernig
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✓ Szocialista Pozsony 
• Autentikus városnézések szocialista építészeti „csodák“ veterán 

skodával
• Petržalka – Ligetfalu városrész – Közép-Európa (talán) legnagyobb

panell lakótelepe
• Szlavín katonai emlékmű – 7000 szovjet katona síremléke a 2. 

világháborúból
• Szlovák rádió fordított piramisa
• A szabadság kapuja emlékmű a (cseh)szlovák-osztrák határon, a Duna 

és Morva összefolyásánál a dévényi vár alatt – az 1945-1989 között 
határátszökésben meghaltak emlékére, vasfüggöny maradványa, 
felújított katonai bunkerek 

• Szlovák Nemzeti Felkelés Hídja

A barokktól a szocialistán át a modernig
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✓ Modern Pozsony 
• Modern építészet – lakó- és irodaépületek, bevásárlóközpontok: 

Eurovea, Riverpark, Sky Park (Zaha Hadid híres építész terve), Twin
City, Panorama City, Zuckermandel, Szlovák Nemzeti Bank, Nivy Tower
(az új még építésben levő autóbuszpályaudvar 125 m magas tornya
Pozsony és Szlovákia legmagasabb épülete lesz

• A kultúra otthonai is: Danubiana Modern Művészetek Múzeuma a 
dunai félszigeten, Nedbalka Galéria Guggenheim stílusú enteriőrje

• SMART város: ingyenes wifi csomópontok Visitbratislava, intelligens 
napelemes padok wifivel és mobiltöltővel, érintőképernyős 
infopanelek, bikesharing, e-up elektronikus autó, kerékpár és 
rollerkölcsönző

A barokktól a szocialistán át a modernig
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Kulturális Nyár és Várünnepségek
• 44. évfolyam multizsánerű kulturális fesztivál utcákon, tereken, 

parkokban, városrészekben - június - szeptember, főszervező Pozsonyi 
Kulturális és Információs Központ www.bkis.sk

✓ Zene és tánc
• Gyerek Folklórcsoportok Nemzetközi Találkozója (június 8.)
• Pozsonyi Fiúkórus (június 15.)
• A zene ünnepe (június 21.)
• Karénekek Nemzetközi Fesztiválja (június 13.-16.)
• Gitárfesztivál Mertz (június 16.-21.)
• One Day Jazz Festival (június 24, július 2.)
• Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál (július 3.-4., július 22.-25.)
• Katedrális Orgonafesztivál (július 25. – szeptember 5.)
• The great ukulule orchestra of Tampere (július 28.)
• Roma Fesztivál - Gypsy Fest – World Roma Fest (július 25.-27.) 
• Cigány basavel - ünnepség (augusztus 24.)

Nyári programkavalkád

http://www.bkis.sk/
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Kulturális Nyár és Várünnepségek
✓ Nemzetközi Pozsony 

• Különböző népek, országok kultúrája, hagyományai és gasztronómiája
• Japán nap (július 6.), Brit nap (július 13.), Ír nap (július 17.), Török nap

(július 20.), Indonéz nap (augusztus 24.), Ázsiai hétvége (augusztus 2.-
3.), Külföldi szlovákok napja (július 5.)

• „Több mint szomszéd“ magyar kulturális rendezvénysorozat (június 3.-
27.) – először kiterjesztve egész hónapra

✓ Történelem és hagyományok
• Lovagok a Dévényi várban – lovagi párbajok, korhű énekek, táncok, 

lovas- és solymászbemutatók (június 1., július 6., augusztu 3. és 31.)
• Népi Kézművesmesterek Fesztiválja – népi hagyományok, 

kézművestermékek, gasztronómiai ínyencségek az óváros utcáin 
(augusztu 31.- szeptember 1.)

Nyári programkavalkád
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✓ Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Napok

• 6. évfolyam,  bővített, egy hónapig tartó programsorozat –
június 3.-27., a Pozsonyi Kulturális Nyár rendezvény része

• Szervezők: Pozsony Óvárosa, Magyarország Pozsonyi 
Nagykövetsége, Pozsonyi Magyar Intézet

• Színvonalas programok különböző műfajban, zenei és 
képzőművészeti rendezvények dominálnak – nyelvkorlátok 
nélkül

• Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar nyitó hangversenye június 3., 
Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye június 27., Magyar 
Rádió Gyermekkórusának hangversenye június 13. a Szent 
Márton-dómban, Fehér László Kossuth-díjas festőművész
Nemzedékek című kiállítása június 5-étől a Z-Galériában

Nyári programkavalkád
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✓ Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Napok

• Június 20.-23. - kulturális, kézműves és gasztrofesztivál Pozsony 
belvárosában – Hviezdoslav téren (Sétatér), mobil könyvtár V4 
írók dedikálással egybekötött beszélgetések, koncertek (Ivan & 
The Parazol, a Cimbaliband, a Bognár Szilvia Sextet, a Budapest
Bár, a Dresch Quartet, Vincze Lilla és Barátai), divatbemutató

További információk és programok:

http://www.pozsony.balassiintezet.hu/hu/programfuzet/

Nyári programkavalkád

http://www.pozsony.balassiintezet.hu/hu/programfuzet/
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Kulturális Nyár és Várünnepségek

✓ Egyéb programok

• Divat a városban – open-air divatbemutató a Fő téren (június 20.)
• Nyári Shakespeare Játékok – szabadtéri színjátékok a várban

Shakespeare műveiből (július 5. – augusztus 4.)
• Bratislava inline – esti tömeges görkorcsolyázás a városon keresztül 

(minden pénteken, június 28.-tól)
• Nyitott kertek és parkok hétvégéje – nyilvános parkok és kevésbé 

ismert az év más részében zárt kertek kapcsolódnak be a 
rendezvénybe, interaktív programok, tematikus vezetések, az idei fő 
téma: A kertek élőlénybirodalma (június 1.-2.)

Nyári programkavalkád
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További kiemelt rendezvények:
• Slovak Food Festival – a város legnagyobb piknikje a pozsonyi

várban (szeptember 6.-8.)
• Telekom Night Run – éjszakai futóverseny a város kivilágított

utcáin (szeptember 7.)
• DM Női futóverseny – a legszebb futóverseny, lányok, nők, anya-

lánya (szeptember 14.)
• Sörszalon kézműves sörökkel és ételspecialitásokkal a Régi

Vásárcsarnokban (szeptember 18.-20.)
• Pozsonyi Zenei Ünnepségek – a klasszikus zene fesztiválja

(szeptember 27.- október 13.)
• Dévényi vándorcirkusz – művészek, bohócok, zenészek a várban 

(július 20.)

Nyári – kora őszi programkavalkád
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További kiemelt rendezvények:

• Viva musica! – klasszikus zene különböző helyszíneken (június 27. 
– augusztus 22.)

• Hip-hop žije (él) Fesztivál (június 28.-30.)
• Ribizlis Dévény – a ribizliboráról híres városrész gasztroünnepsége

a Dévényi vár alatt
• Római Játékok és Limes Day Oroszvár – Az UNESCO várományos

Antik Gerulata római katonai tábor, a római birodalom északi
határának, a limes romanus része – római korhű öltözékek, 
gladiátorok, párbajok és életképek (szeptember 7.)

• Fehér éjszaka – művészeti fényinstallációk és performance a város
közterein (szeptember 27.-28.)

Nyári – kora őszi programkavalkád
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Koronázza meg élményeit!  

✓ Pozsonyi Koronázási Napok – új időpont - szeptember
• Kosztümös koronázási menet a Várból az óváros utcáin

a Fő térre , lovagi torna, koncertek, tematikus
városnéző séták, kiállítások, bővített programsorozat

• időpont és program szervezés alatt.
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Koronázza meg élményeit!  

✓ Koronázási fotó-videó pont
• Pozsonyi Városi Múzeum Mihály-torony – utolsó szezon ezen a 

helyszínen a tervezett felújítás miatt
• Autentikus háttérrel korhű kosztümben és koronázási kellékekkel

fotó és videó készítése - nyomtatáss vagy e-mail küldés
• A középkori város 3D modellje kijelölt koronázási útvonallal
• Nyitvatartás: június – szeptember, hétfő kivételével. Kedd-péntek

10.00 – 17.00, szombat – vasárnap 11.00 – 18.00, ebédszünet
12.00 – 12.30

• Belépő: összesített belépő 3 kiállítóhelyre – fegyvermúzeum, 
gyógyszerészeti múzeum és koronázási fotó-videó pont, 5 
EUR/felnőtt, gyerek 6-14 év, diák, szenior 3 EUR, család 9,50 
EUR, Bratislava Card turisztikai kártyával ingyenes
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✓ TravelBird felmérés 50 város közül Pozsony 3. legzöldebb város
✓ Zöldövezet Pozsony központjától egy ugrásra, Pozsonyi Városi

Erdő (Mestské lesy), Hegyi Park (Horský park) a városközpont
része, Duna-ártéri Természetvédelmi Terület, Devínska Kobyla

✓ 2 lombház a Pozsonyi Városi Erdőben (Kačín és Dlhé lúky) 
szálláslehetőség fára épített házikóban áprilistól októberig + 
újdonság – apiterápiára szolgáló faház – 4 kaptárra építve, 
120000 méh lakóhelye, 15-30 perc a pihenésért és egészségért

✓ Zerge (Kamzík) részében nyári bobpálya, kötélpark, 
drótkötélpálya, kilátó, pihenőzónák, Vaskutacska (Železná 
studnička), csónakázótó

✓ Kerékpárutak- nemzetközi Eurovelo 6 és 13, Kis-Kárpátok, 
downhill

Zöld Pozsony
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Bratislava Card City & Region – Pozsonyi Turisztikai Kártya

✓ Korlátlan tömegközlekedés a városban és régióban
✓ Ingyenes 1 órás városnézés a megadott időpontban
✓ Ingyenes belépés 15 múzeum és galéria kiállításaira
✓ További több mint 100 kedvezmény akár 50 % -ig
✓ Gyermekkedvezmények: 15 éves korig ingyenes közlekedés és

városnézés
✓ A kártya kedvezményei a Pozsonyi régió kiemelt helyszíneire is

kiterjednek
✓ 1-, 2- és 3-napos érvényesség (18 - 22 – 25 EUR)
✓ 25 értékesítő hely + online 

Még több élmény olcsóbban
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Elérkezni Bratislavába. 

Megismerni Pressburgot. 

Átélni Pozsonyt. 

Határtalan változatosság egy helyen.
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„Pozsonyi Szezonnyitó“ 

BRATISLAVA - POZSONY

Budapest 2019. május 29.

BRATISLAVA TOURIST BOARD
Pozsonyi Városi TDM Szervezet

Tomáš Koniar
ügyvezető igazgató

Renács Szilvia
marketingmenedzser


