KALENDÁR PODUJATÍ V BRATISLAVSKOM KRAJI
NOVEMBER 2010 – APRÍL 2011
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19. júna 2010 – 25. január 2011
Hračky našej Katky – výstava v Bratislave
Výstava predstavuje typické hračky prvej polovice 20. storočia. Pripravilo ju Národní múzeum v Prahe. Hračku
– miniatúrny svet dospelých pre deti – moţno právom označiť za jeden z významných fenoménov prvej polovice
20. storočia. Je pre nás zároveň zdrojom informácií o danej dobe. Výstava je preto rozdelená na dve časti, na svet
„chlapčenských“ a na svet „dievčenských“ hier. Informácie: SNM - Prírodovedné múzeum, Vajanského
nábreţie 2, objavovňa, www.snm.sk

28. október 2010 – 28. marec 2011
Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka
Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor Kancelárie prezidenta republiky v rokoch
1918 – 1933. Hradný fotoarchív obsahuje takmer desaťtisíc autentických fotografických zobrazení (v negatívoch
aj v pozitívoch), ktoré zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka. Výstava prezentuje
pribliţne 90 záberov, z ktorých mnoţstvo ešte nebolo publikovaných. Súčasťou výstavy je aj fotografia, ktorej
výrez sa stal obrazovým symbolom prvej republiky. Kniţnica SNM - Prírodovedného, Vajanského nábr. 2,
www.snm.sk

4. – 7. november 2010
Výstava – Hodiny a klenoty – Bratislava
14. medzinárodná výstava hodín a šperkov.

Veľtrh - Bibliotéka – Bratislava
18. medzinárodný kniţný veľtrh.

Výstava – Pedagogika – Bratislava
15. výstava vzdelávania didaktickej techniky. Informácie: Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava,+421/2/6727 1111, incheba@incheba.sk,
www.incheba.sk .

11. - 14. november 2010
Svätomartinské dni - Bratislava
Katedrála sv. Martina, Rudnayovo námestie Primaciálne námestie, usporiadateľ: Arcibiskupský úrad v
Bratislave , Hlavné mesto SR Bratislava, www.bratislava.sk

13. november 2010
Svätomartinský jarmok - Stupava
Jednodňový jarmok v Stupave. Informácie Mestské kultúrne stredisko Stupava, +421/2/6593 4312,
info@msksstupava.sk , www.stupava.sk .
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19. – 20. november 2010
Deň otvorených pivníc 2010 – 11. ročník – Bratislava – Trnava
Deň otvorených pivníc je jedným z najobľúbenejších podujatí na Malokarpatskej vínnej ceste, preto sa toto
podujatie koná aj v septemberi. Na trase od Bratislavy po Trnavu bude otvorených viac ako 100 pivníc pre
majiteľov vstupeniek, ktorých je obmedzený počet. Záujem ďaleko presahuje moţnosti ponúknuť poţadovaný
počet vstupeniek, ktorých je obmedzený počet. Preto je potrebné si ich včas zadováţiť. Podujatie je spojené
s otvorením sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste, informácie a vstupenky – Malokarpatské osvetové stredisko
Modra, Horná 20, 900 01 Modra, +421/33/6433489, www.moska.sk, www.mvc.sk, Mestské informačné
centrum, +421//33/6406989, www.pezinok.sk , informácie spolok Vincúr, +421/903/1283 27, www.vincur.sk .

19. november – 5. december 2010
46. ročník - Bratislavské hudobné slávnosti – Bratislava
Uvedené podujatie je najväčším, najprestíţnejším a najdlhšie trvajúcim medzinárodným festivalom klasickej
hudby na Slovensku. Ponúka rad koncertov, operných a baletných vystúpení špičkových umelcov z mnohých
krajín sveta. Usporiadateľ: Manaţment BHS, Medená 3, 816 01 Bratislava, +421/2/54430378, bhfest@nextra.sk
www.bhsfestival.sk.

Do 20. novembra 2010 /výstava od 21.9. – 20.11.2010/
Výstava Kruhy na vode – 12. ročník - ÚĽUV - Bratislava
12. ročník prehliadky tvorby súčasných výtvarníkov a dizajnérov v galérii Ústredia ľudovej a umeleckej
výroby - ÚĽUV Bratislava na Obchodnej ul. č. 64.Usporiadateľ a informácie: ÚĽUV, +421/2/5273 1349,
craft@uluv.sk , www.uluv.sk .

20. november 2010
Svätokatarínska ochutnávka mladých vín - Modra
Podujatie v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Informácie + 421/903/1283 27, info@vincur.sk
www.vincur.sk .

26. november – 23. december 2010
Vianočné trhy a Vianoce v meste – Bratislava
Mesiac pred Vianocami sa na Hlavnom námestí v historickom centre Bratislavy rozoţiari stromček. Vianočné
trhy majú neopakovateľnú atmosféru a kaţdý deň prilákajú tisíce návštevníkov, aby sa pri lokši, či varenom víne
stretli. Okrem stánkov s občerstvením tu nájdete aj stánky s darčekovými predmetmi. Vianočnú atmosféru
umocní vianočná hudba a početné kultúrne vystúpenia. Informácie +421/2/16186, info@bkis.sk, www.bkis.sk

27. november – 12. december 2010
Dni sv. Mikuláša - Bratislava
Podujatie v Bratislavskom bábkovom divadle. Produkcia predstavení s mikulášskou tematikou určená pre
široké spektrum detských divákov spojená s rozdávaním balíčkov sladkostí. Predstavenia – Mikulášske čaro,
Veľká cesta z Arktosu, Vianočný príbeh anjela Rafaela, scéna – Bratislavské bábkové divadlo a nedivadelné
priestory /materské školy a pod./. Usporiadateľ Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, +421/2/5292 3668,
www.babkovedivadlo.sk .

28. november 2010 – 6. január 2011
Adventné Malacky
Cyklus koncertov váţnej hudby v kostole, adventné nedele spojené so zapaľovaním adventných sviec na
Mestskom adventnom venci, mnoţstvo koncertov rôzneho ţánru na Malom námestí, happeningové podujatie
Moţno príde i Mikuláš v Zámockom parku, vianočné trhy s hudobným vianočným programom. Podujatie bude
prebiehať na Malom námestí, v Zámoskom parku, františkánskom kostole v Malackách.Organizátor: Mestské
centrum kultúry, Mestský úrad Malacky, +421/903/8012 14, www.mckmalacky.sk , www.malacky.sk .

November 2010
Vianočné trhy a Vianoce v meste – Bratislava
Mesiac pred Vianocami sa na Hlavnom námestí v historickom centre Bratislavy rozoţiari stromček. Vianočné
trhy majú neopakovateľnú atmosféru a kaţdý deň prilákajú tisíce návštevníkov, aby sa pri lokši, či varenom víne
stretli. Okrem stánkov s občerstvením tu nájdete aj stánky s darčekovými predmetmi. Vianočnú atmosféru
umocní vianočná hudba a početné kultúrne vystúpenia. Informácie +421/2/16186, info@bkis.sk, www.bkis.sk.
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November – december 2010
Stála expozícia Malokarpatského múzea – Pezinok
Malokarpatské múzeum ponúka stálu expozíciu s najrozsiahlejšou zbierkou vinohradníckych lisov v strednej
Európe v pivničných priestoroch múzea, na ul. M.R.Štefánika 4. Prehladka expozície môţe byť doplnená
o degustáciu vín. Garant: Malokarpatské múzeum v Pezinku, PhDr. Danka Kopálová, Bc.,kontaktná osoba:PhDr.
Martin Hrubala +421/905/6669 24, Mgr. Ľubomír Janečka +421/915/1433 56, www.muzeumpezinok.sk .

14. – 20. november 2010
6. Festival Astorka 2009 – Bratislava
Šiesty ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky európskych divadiel. Divadlo Astorka Korzo ´90, Námestie
SNP č. 33, www.astorka.sk .

November 2010
Slávnosť svätého Huberta – Svätý Jur
Podujatie organizujú Poľovné zdruţenia Podhradie . Program:
o 12.30 koncert dychovej hudby na námestí
o 13.00 slávnostné otvorenie a príhovor
o 13.30. sprievod do kostola Svätej trojice
o 13.45 slávnostná svätá omša
o 15.30 nádvorie Vinohradníckeho domu – občerstvenie – pravý poľovnícky guláš a koncert dychovej
hudby.Informácie: Informačné centrum www.ainova.sk , www.svatyjur.sk .

November - december 2010
Múzeum ţije! – neformálne vzdelávacie programy pre školy - Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy ponúka najmä pre školy neformálne vzdelávacie programy – Apponyiho palác,
Múzeum historických interiérov, Michalská veţa, Múzeum zbraní, po stopách bratislavského rodáka Arthura
Fleischmanna, Antická Gerulata v Rusovciach – Stopy vicus, Rímske légie – určené pre základné a stredné
školy. Informácie +421/2/3218 1312 – 35, www.muzeum.bratislava.sk .

November – december 2010
/otváracie hodiny pondelok 12.00 – 18.00 hod., utorok – piatok 10.00 – 18.00 hod./
Pamätná sieň Milana Rastislava Štefánika – Ivanka pri Dunaji
Milan Rastislav Štefánik – astronóm, významný vedec, politik, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ
Československého štátu. Pamätná sieň na Moyzesovej ul. č. 38/A poskytuje moţnosť prehliadky expozície, ktorú
tvoria fotodokumenty a artefakty spojené so ţivotom, prácou a tragickým skonom gen. Dr. Milana Rastislava
Štefánika. Neďaleko obce je postavená mohyla na mieste tragického pádu lietadla pri návrate do vlasti 4. 5.
1919, ktorú navrhol významný architekt Dušan Jurkovič v roku 1923 so zemným valom a slovenskými lipami po
obvode. Pietna spomienka pri mohyle sa koná v máji 2010. Informácie: +421 /2/4524 8826,
ic@ivankapridunaji.sk, www.ivankapridunaji.sk

November 2010
Deň otvorených pivníc 2010 – 11. ročník – Svätý Jur
Informácie Informačné centrum +421/2/4497 0449-53, www.ainova.sk , www.svatyjur.sk .

November 2010 /ut – ne: 09.30 – 15.30 hod., prehliadky o 9.30,11.30,13.30,15.30 hod./
Muzeálny okruh – hrad Červený Kameň – Častá
Sprievodca prevedie návštevníkov 24 miestnosťami hradného paláca zariadenými dobovým nábytkom, predstaví
jedinečnú sálu terrenu, lekáreň, kniţnicu, kaplnku a kabinet zbraní. V hradnom podzemí sa oboznámi s
obranným systémom hradu a na čo slúţili rozľahlé pivnice. Informácie: Slovenské národné múzeum - Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905 803, objednavky-mck@snm.sk , www.hradcervenykamen.sk , www.snm.sk .

November 2010
Múzeum hrad Červený Kameň – Častá
Stále expozície -

Dobové bývanie šľachty a historické zbrane
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- Hradné podzemie
Múzeum Červený Kameň je špecializované múzeum prezentujúce vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva
na Slovensku. Viac ako trinásťtisícový veľmi cenný zbierkový fond je prezentovaný predovšetkým v stálej
expozícii alebo pri príleţitostných výstavách. Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň
– situovaný na kremencovom brale nad dedinou Píla v Malých Karpatoch. Mohutná renesančná stavba v tvare
nepravidelného štvorhranu patrí vďaka svojmu jedinečnému obrannému systému a rozľahlým pivniciam
k unikátnym objektom stredoeurópskeho staviteľstva. Informácie: Slovenské národné múzeum – Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905803, objednavky-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk, www.snm.sk

November 2010
Prehliadka folklórnych súborov – Viničné
Spoločenský dom Arena, Viničné, informácie - Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra,
tel./fax:+421/33/6433 489, www.moska.sk .

November 2010
Medaily a plaketa – Svätý Jur
Výstava v priestoroch Literárneho a vlastivedného múzea, Prostredná 29, informácie Informačné centrum
+421/2/4497 0449-53, www.ainova.sk .

November 2010 /v prvej polovici novembra/
27. ročník cestného behu Malacká desiatka v rámci Grand prix Záhorie - Malacky
Beţecké podujatie – beh na 10 km – Základná škola Záhorácka. Organizátor. Komisia školstva a sociálnych vecí
Mestského zastupiteľstva, www.malacky.sk .

November 2010
Divertimento musicale - Bratislava
Krajská prehliadka komornej a symfonickej hudby, Zrkadlový háj, Bratislava, informácie Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre, +421/33/6433 489, www.moska.sk .

November 2010 /v prvej polovici novembra/
Malacký kilometer - Malacky
Beh na 1000 m – Základná škola Záhorácka, súčasť podujatia Malacká desiatka, určená pre deti. Organizátor:
Centrum voľného času, AC Malacky, www.cvcmalacky.sk .

November 2010
Adventný koncert – Svätý Jur
Koncert Základnej umeleckej školy vo Vinohradníckom dome a rozsvietenie prvej adventnej sviece na
Adventnom venci na námestí, Prostredná ul., organizuje Základná umelecká škola a Mesto Svätý Jur,
informácie Informačné centrum +421/2/4497 0449-53, www.ainova.sk .

November 2010 /kaţdú sobotu/
Prezentácie vín spolku Vincúr – Modra
Kaţdú sobotu Modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vína Vincúr prezentuje svoje
vína vo Vinotéke spolku na Štúrovej 84, v Modre. Informácie +421/903/1283 27, www.vincur.sk
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26. november – 23. december 2010
Vianočné trhy a Vianoce v meste – Bratislava
Mesiac pred Vianocami sa na Hlavnom námestí v historickom centre Bratislavy rozoţiari stromček. Vianočné

4

trhy majú neopakovateľnú atmosféru a kaţdý deň prilákajú tisíce návštevníkov, aby sa pri lokši, či varenom víne
stretli. Okrem stánkov s občerstvením tu nájdete aj stánky s darčekovými predmetmi. Vianočnú atmosféru
umocní vianočná hudba a početné kultúrne vystúpenia. Informácie +421/2/16186, info@bkis.sk, www.bkis.sk

Od 3. decembra do Vianoc 2010
Vianočná výstava - 14. ročník - Pezinok
Tradičná výstava s vianočnou tématikou v Malokarpatskom múzeum v Pezinku na ul. M.R.Štefánika 4
v Pezinku. Garant: Malokarpatské múzeum v Pezinku, PhDr. Danka Kopálová,Bc., +421/903/2498 91,
muzeumpezinok@nextra.sk , www.muzeumpezinok.sk .

Od 3. decembra – 19. decembra 2010
Dni Vianoc
21. ročník kontraktačno-predajnej výstavy
+421 2 6727 1111, incheba@incheba.sk

v Incheba

EXPO

Bratislava,

Info:

www.incheba.sk,

4. december 2010
Mikulášsky jarmok - Stupava
Jednodňový jarmok v Stupave. Informácie Mestské kultúrne stredisko Stupava, +421/2/6593 4312,
info@msksstupava.sk , www.stupava.sk .

28. október 2010 – 28. marec 2011
Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka
Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor Kancelárie prezidenta republiky v rokoch
1918 – 1933. Hradný fotoarchív obsahuje takmer desaťtisíc autentických fotografických zobrazení (v negatívoch
aj v pozitívoch), ktoré zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka. Výstava prezentuje
pribliţne 90 záberov, z ktorých mnoţstvo ešte nebolo publikovaných. Súčasťou výstavy je aj fotografia, ktorej
výrez sa stal obrazovým symbolom prvej republiky. Kniţnica SNM - Prírodovedného, Vajanského nábr. 2,
www.snm.sk

Do 5. decembra 2010
46. ročník - Bratislavské hudobné slávnosti – Bratislava
Uvedené podujatie je najväčším, najprestíţnejším a najdlhšie trvajúcim medzinárodným festivalom klasickej
hudby na Slovensku. Ponúka rad koncertov, operných a baletných vystúpení špičkových umelcov z mnohých
krajín sveta. Usporiadateľ: Manaţment BHS, Medená 3, 816 01 Bratislava, +421/2/54430378, bhfest@nextra.sk
www.bhsfestival.sk.

5. december 2010 – 6. marec 2011
Vladimír Popovič – „Déjà vu“ - Bratislava
Výstavu tvoria jeho "fetiše šťastného ţivota" v ostrých prestrihoch s "poéziou ulice". Informácie: Danubiana
Meulensteen Art Museum, Bratislava -Čunovo- Vodné dielo, P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava. +421 2 6252 8501,
+421903 605 505,danubiana@danubiana.sk, www.danubiana.sk

6. december 2010
Mikuláš v meste Senec
Podujatie na námestí pre Kultúrnym strediskom v Senci, informácie Mestské kultúrne stredisko Senec,
informácie informácie +421/2/4592 3403, pokladňa +421/911/2889 82, msks@e-net.sk , www.msks-senec.sk .

Do 12. decembra 2010 /podujatie od 27.11.-12.12.2010/
Dni sv. Mikuláša - Bratislava
Podujatie v Bratislavskom bábkovom divadle. Produkcia predstavení s mikulášskou tematikou určená pre široké
spektrum detských divákov spojená s rozdávaním balíčkov sladkostí. Predstavenia – Mikulášske čaro, Veľká
cesta z Arktosu, Vianočný príbeh anjela Rafaela, scéna – Bratislavské bábkové divadlo a nedivadelné priestory
/materské školy a pod./. Usporiadateľ Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, +421/2/5292 3668,
www.babkovedivadlo.sk .
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12. december 2010
Vianočný koncert v maďarskom jazyku - Senec
Podujatie v kinosále Kultúrneho strediska v Senci, informácie +421/2/4592 3403, pokladňa +421/911/2889 82,
msks@e-net.sk , www.msks-senec.sk .

17. december 2010
Ţivý vianočný orloj - Pezinok
Informácie RNDr. Drahoslava Finková, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, +421/33/6413 011,
revia@revia.sk, www.revia.sk .

17. – 19. december 2010
Vianočné trhy - Pezinok
Informácie Ing. Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, +421/33/ 6413 949,
kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk, Zlatica Hágerová, Mestský úrad Pezinok,
+421/33/6901 125, zlatica.hagerova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk.

19. december 2010
Vianočný koncert zboru Radosť - Senec
Podujatie v kinosále Kultúrneho strediska v Senci, informácie +421/2/4592 3403, pokladňa +421/911/2889 82,
msks@e-net.sk , www.msks-senec.sk .

December 2010 /tretia adventná sobota/
Vianočné trhy – Svätý Jur
Podujatie na námestí a vo Vinohradníckom dome, organizátorom je Mesto Svätý Jur, informácie na
www.svatyjur.sk a Informačné centrum +421/2/4497 0449-53, www.ainova.sk .

19. júna 2010 – 25. január 2011
Hračky našej Katky – výstava v Bratislave
Výstava predstavuje typické hračky prvej polovice 20. storočia. Pripravilo ju Národní muzeum v Prahe. Hračku
– miniatúrny svet dospelých pre deti – moţno právom označiť za jeden z významných fenoménov prvej polovice
20. storočia. Je pre nás zároveň zdrojom informácií o danej dobe. Výstava je preto rozdelená na dve časti, na svet
„chlapčenských“ a na svet „dievčenských“ hier. Informácie: SNM - Prírodovedné múzeum, Vajanského
nábreţie 2, objavovňa, www.snm.sk

31. december 2010 /od 19.00 hod./
Silvester 2010 – Svätý Jur
Podujatie vo Vinohradníckom dome organizuje Klub ţien a spoločenské organizácie, informácie na
www.svatyjur.sk a Informačné centrum +421/2/4497 0449-53, www.ainova.sk .

December 2010
Medaily a plaketa – Svätý Jur
Výstava v priestoroch Literárneho a vlastivedného múzea, Prostredná 29, informácie Informačné centrum
+421/2/4497 0449-53, www.ainova.sk .

December 2010
Mikuláš v ZOO Bratislava
Rozprávka o Mikulášovi a príbehy o zvieratkách v zime. Usporiadateľ: ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1, 842
27 Bratislava, +421/2/6010 2113, piroskova@zoobratislava.sk, www.zoobratislava.sk .

December 2010
Vianočná výstava – 14. ročník - Pezinok
Tradičná výstava s vianočnou tematikou, informácie PhDr. Danka Kopálová, Malokarpatské múzeum
v Pezinku, +421/903/2498 91, muzeumpezinok@nextra.sk, www.muzeumpezinok.sk .
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December 2010
Mikuláš v meste – Svätý Jur
Podujatie na námestí a vo Vinohradníckom dome od 15.00 hod., organizuje Klub ţien a materské školy

Mikulášsky koncert
Koncert ţiakov Základnej umeleckej školy v budove Vinohradníckeho domu, informácie Informačné centrum
+421/2/4497 0449-53, www.ainova.sk .

December 2010
Výstava „Kračúň“ – ÚĽUV - Bratislava
Adventné dni pre malých i veľkých, interaktívne podujatie pribliţujúce niekdajšie zvykloslovie rozdelené do
štyroch týţňov .v exteriérovej galérii Ústredia ľudovej a umeleckej výroby na Obchodnej ul. č. 64.Informácie:
ÚĽUV, +421/2/5273 1349, craft@uluv.sk , www.uluv.sk .

December 2010
Vianočné inšpirácie – Modra
Trh remesiel na nádvorí kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska Horná 20, Modra, informácie
+421/33/6433 489, moska@moska.sk, www.moska.sk .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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27. 9. 2010 – 30. január 2011 /denne, mimo pondelka/
Štefan Papčo - Moréna
Výstava tvorby Štefana Papča v Mirbachovom paláci na Františkánskom nám. č. 11, kurátor Richard Gregor,
informácie Galéria mesta Bratislavy, +421/2/5443 2807, pr@gmb.sk , www.gmb.bratislava.sk.

2. január 2011
Perinbaba (pre deti)
Podujatie pre deti, informácie: Bratislavský Gašparko, Rudnayovo nám. č. 4, www.bratislavskygasparko.sk

6. január 2011
Trojkráľové kúpanie – Senec
Obľúbené tradičné podujatie. Skupina otuţilcov tzv. Ľadové medvede si kaţdý rok v tomto termíne zaplávajú
v studených vodách Slnečných jazier. Informácie -Turistická informačná kancelária Senec, Mierové nám. 19,
903 01 Senec, tel./fax:+421/2/4592 8224, scr@slnecnejazerasenec.sk, www.slnecnejazerasenec.sk .

6. január 2011
Mestské trojkráľové orientačné preteky - Pezinok
12. ročník v orientačnom behu. Centrum mesta. Kontakt: MUDr. Pavol Poláček, TJ SOKOL – Klub
orientačného behu, 033 640 21 00, e-mail: p.polacek@stonline.sk

6. január 2011
Koncert Trojkráľový - Malacky
Koncert váţnej hudby vo Františkánskom kostole. Organizátor: Mestské centrum kultúry, +421/34/7722 155,
7722110, 0903801214, www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk ; Turistická informačná kancelária Malacky,
+421/34/7722 055, tik@malacky.sk, www.malacky.sk .
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28. október 2010 – 28. marec 2011
Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka
Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor Kancelárie prezidenta republiky v rokoch
1918 – 1933. Hradný fotoarchív obsahuje takmer desaťtisíc autentických fotografických zobrazení (v negatívoch
aj v pozitívoch), ktoré zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka. Výstava prezentuje
pribliţne 90 záberov, z ktorých mnoţstvo ešte nebolo publikovaných. Súčasťou výstavy je aj fotografia, ktorej
výrez sa stal obrazovým symbolom prvej republiky. Kniţnica SNM - Prírodovedného, Vajanského nábr. 2,
www.snm.sk

5. december 2010 – 6. marec 2011
Vladimír Popovič – „Déjà vu“ - Bratislava
Výstavu tvoria jeho "fetiše šťastného ţivota" v ostrých prestrihoch s "poéziou ulice". Informácie: Danubiana
Meulensteen Art Museum, Bratislava -Čunovo- Vodné dielo, P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava. +421 2 6252 8501,
+421903 605 505,danubiana@danubiana.sk, www.danubiana.sk

8. január 2011
Giacomo Puccini – La Fanciulla del west (Dievča zo západu) - Bratislava
Priamy prenos predstavenia z Metropolitnej opery v New Yorku v divadle Aréna, Viedenská cesta 10,
+421/2/6720 2550, www.divadloarena.sk .

20.- 23. január 2011
ITF Slovakiatour – 17. ročník – Bratislava
Veľtrh ITF Slovakiatour je kaţdoročne v centre záujmu odbornej aj širokej verejnosti a médií. Atraktívne témy
podčiarknuté rôznorodým sprievodným programom lákajú desaťtisíce návštevníkov. ITF Slovakiatour je
najdôleţitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v kalendári
veľtrhov medzinárodnej organizácie ITTFA. Zúčastňujú sa ho všetky typy subjektov pôsobiacich v cestovnom
ruchu: zahraničné zastúpenia krajín, cestovné kancelárie, zastúpenia slovenských aj zahraničných regiónov a
poskytovatelia sluţieb turistického sektora. Záštitu ITF Slovakiatour poskytuje Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky. Prezentácia tieţ prináša zvýšenie povedomia o danej oblasti, posilnenie postavenia na trhu
a slúţi ako zdroj cennej inšpirácie. Súbeţne prebieha: veľtrh Danubius Gastro, Wellness a Fitness, Poľovníctvo
a Oddych, Gastropack. Informácie:Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,+421/2/6727 1111,
incheba@incheba.sk, www.incheba.sk .

20. – 23. január 2011
ITF Slovakiatour 2011 - Pezinok
Prezentácia mesta Pezinok na 17.ročníku Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu, Incheba Bratislava.
Kontakt: Ing. Monika Krnáčová, Mgr. Peter Vlasák, MsÚ Pezinok, 033/6901 106, 6901 102,
monika.krnacova@msupezinok.sk peter.vlasak@msupezinok.sk , www.pezinok.sk

22. január 2011
Ples Gymnázia Pezinok
PKC, Kontakt: RNDr. Alţbeta Vodová, Gymnázium Pezinok, 033 641 36 39, e-mail: riaditel@gymsenpk.edu.sk

20. – 23. január 2011
GOLF DAYS
Nové výstavné podujatie ako súčasť prestíţneho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Golf si uţ aj na
Slovensku získal svojich priaznivcov. V rámci medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu sa tento šport
predstaví širokej verejnosti pod mottom „Golf pre všetkých“. Na podujatí bude priestor pre firmy s ponukou
golfového vybavenia, oblečenia, strojov na úpravu trávnikov a golfové simulátory. Zvláštna pozornosť sa venuje
golfovej turistike, ktorá v nadväznosti na veľtrh cestovného ruchu môţe získať stabilné postavenie na trhu. Touto
cestou sú vítaní zástupcovia golfových ihrísk a klubov, hotelov, kúpeľov a ďalší domáci a zahraniční zástupcovia
s ponukou golf-turizmu. Pre návštevníkov výstavy sú pripravené spoločne s odborným a mediálnym partnerom
GOLF REVUE praktické ukáţky správnej techniky patovania a odpaľovania golfových loptičiek. Súčasťou
podujatia budú aj súťaţe a zaujímavé stretnutia s ľuďmi z oblasti golfu. Informácie: Incheba a.s., Viedenská
cesta 3-7, 851 01 Bratislava,+421/2/6727 1111, incheba@incheba.sk, www.incheba.sk .
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19. júna 2010 – 25. január 2011
Hračky našej Katky – výstava v Bratislave
Výstava predstavuje typické hračky prvej polovice 20. storočia. Pripravilo ju Národní muzeum v Prahe. Hračku
– miniatúrny svet dospelých pre deti – moţno právom označiť za jeden z významných fenoménov prvej polovice
20. storočia. Je pre nás zároveň zdrojom informácií o danej dobe. Výstava je preto rozdelená na dve časti, na svet
„chlapčenských“ a na svet „dievčenských“ hier. Informácie: SNM - Prírodovedné múzeum, Vajanského
nábreţie 2, objavovňa, www.snm.sk

29. január 2011 /od 14.00 – 6.00 hod./
Filmové hity 2010 - Malacky
Prehliadka najúspešnejších filmov z r. 2010, premietanie filmov od 14.00 do 6.00 hod. v Mestskom centre
kultúry –Kultúrní domeček, informácie: Mestské centrum kultúry Malacky:
+421/34/7722 155,
7722110,+421/903/801214, www.mckmalacky.sk, Turistická informačná kancelária Malacky, +421/34/7722
055, tik@malacky.sk, www.malacky.sk .

Od 13. októbra 2010 – 15. januára 2011
Čo sa skrýva na povale
Film výtvarníka , animátora a reţiséra Jiřího Bartu NA POVALE zavíta do BIBIANY, aby deťom ukázal
majstrovstvo tvorby animovaného filmu. Informácie: BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 4,
+421 /2/ 5443 1308, bibiana@bibiana.sk, www.bibiana.sk.

Od 16. októbra 2010 – 31. mája 2011
Tahiti
Výstava prezentujúca kolekciu predmetov, ktoré priniesol Milan Rastislav Štefánik z ostrova Tahiti, kam prišiel
ako astronóm pozorovať prechod Halleyovej kométy pred slnečným diskom. Informácie: Sídelná budova SNM,
+421 +421 2 593 49 141, +421 2 204 69 141; www.snm.sk, denne od 9.-17.h okrem pondelka.

Január - december 2011
Múzeum hrad Červený Kameň – Častá
Stále expozície - Dobové bývanie šľachty a historické zbrane
- Hradné podzemie
Múzeum Červený Kameň je špecializované múzeum prezentujúce vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva
na Slovensku. Viac ako trinásťtisícový veľmi cenný zbierkový fond je prezentovaný predovšetkým v stálej
expozícii alebo pri príleţitostných výstavách. Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň
– situovaný na kremencovom brale nad dedinou Píla v Malých Karpatoch. Mohutná renesančná stavba v tvare
nepravidelného štvorhranu patrí vďaka svojmu jedinečnému obrannému systému a rozľahlým pivniciam
k unikátnym objektom stredoeurópskeho staviteľstva. Informácie: Slovenské národné múzeum – Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905803, objednavky-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk, www.snm.sk

Január 2011 /ut – ne 09.30 – 15.30 hod. (október - apríl); po-ne 09.00 – 17.00 hod. (máj september) Prehliadky: 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod

Muzeálny okruh – hrad Červený Kameň - Častá
Sprievodca prevedie návštevníkov 24 miestnosťami hradného paláca zariadenými dobovým nábytkom,
predstaví jedinečnú salu terrenu, lekáreň, kniţnicu, kaplnku a kabinet zbraní. V hradnom podzemí sa oboznámi
s obranným systémom hradu a na čo slúţili rozľahlé pivnice. Informácie: Slovenské národné múzeum - Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905 803, objednavky-mck@snm.sk , www.hradcervenykamen.sk , www.snm.sk .

Január 2011 /stála expozícia otváracie hodiny pon 12.00 – 18.00 hod., ut – pia 10.00 – 18.00 hod./

Pamätná sieň Milana Rastislava Štefánika – Ivanka pri Dunaji
Milan Rastislav Štefánik – astronóm, významný vedec, politik, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ
Československého štátu. Pamätná sieň na Moyzesovej ul. č. 38/A poskytuje moţnosť prehliadky expozície, ktorú
tvoria fotodokumenty a artefakty spojené so ţivotom, prácou a tragickým skonom gen. Dr. Milana Rastislava
Štefánika. Neďaleko obce je postavená mohyla na mieste tragického pádu lietadla pri návrate do vlasti 4. 5.
1919, ktorú navrhol významný architekt Dušan Jurkovič v roku 1923 so zemným valom a slovenskými lipami po
obvode. Pietna spomienka pri mohyle sa koná 4. mája 2011. Informácie: +421 /2/4524 8826,
ic@ivankapridunaji.sk, www.ivankapridunaji.sk
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Január - december 2011
Múzeum ţije! – neformálne vzdelávacie programy pre školy - Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy ponúka najmä pre školy neformálne vzdelávacie programy – Apponyiho palác,
Múzeum historických interiérov, Michalská veţa, Múzeum zbraní, po stopách bratislavského rodáka Arthura
Fleischmanna, Antická Gerulata v Rusovciach – Stopy vicus, Rímske légie – určené pre základné a stredné
školy, ako doplnkový materiál neformálneho vzdelávania pre hodiny dejepisu, estetickej a výtvarnej výchovy.
Informácie +421/2/3218 1312 – 35, husova@bratislava.sk , www.muzeum.bratislava.sk .

30. január 2011
Fašiangova veselica - Pezinok
Detská diskotéka, vstup v maskách. Kto nemá, môţe si ju vyrobiť. Kontakt: Iveta Ţáková , 0911 334 552,
033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk

Január – december 2011
Stála expozícia Malokarpatského múzea – Pezinok
Malokarpatské múzeum ponúka stálu expozíciu s najrozsiahlejšou zbierkou vinohradníckych lisov v strednej
Európe v pivničných priestoroch múzea, na ul. M.R.Štefánika 4. Prehliadka expozície môţe byť doplnená
o degustáciu vín. Garant Malokarpatské múzeum v Pezinku, PhDr.Danka Kopálová,Bc.,kontaktná osoba
PhDr.Martin Hrubala +421/905/6669 24, Mgr.Ľubomír Janečka +421/915/1433 56, www.muzeumpezinok.sk .

Január – december 2011 (stála expozícia mimo pondelka)
Keltská mincovňa v Bratislave
Gotická tabuľová maľba a plastika
Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800-1918
Príbehy a fenomény – Slovenské výtvarné umenie 20.storočia
Stále expozície v Galérii mesta Bratislavy – Pálfyho paláci, Panská 19, informácie +421 /2/ 54431556-8,
gmb@gmb.sk, www.gmb.bratislava.sk.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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4. – 5. február 2011
INTERBEAUTY - 20. Medzinárodný veľtrh kozmetiky - Bratislava
Veľtrh INTERBEAUTY sa stal uţ tradičným sviatkom krásy a pôvabu, ktorý kaţdoročne priláka do Bratislavy
širokú odbornú i laickú verejnosť, a takisto sa stal miestom stretnutia všetkých, ktorí prispievajú k starostlivosti
a skrášľovaniu nášho vzhľadu. S touto výstavou je spojená aj výstava SVADOBNÝ VEĽTRH 201. Informácie:
Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, +421/2/6727 1111, incheba@incheba.sk, www.incheba.sk .

4. február 2011
Ples podnikateľov - Pezinok
Pezinské kultúrne centrum, Kontakt: Ing. Emanuel Noga, Klub podnikateľov mesta Pezinok, tel.: 0907 987 296

12. február 2011
Pezinské vínne pivnice 2011 - Pezinok
Otvorené pivnice v Pezinku. Mesto Pezinok, Kontakt: PhDr. Martin Hrubala 0905 666 924, Mgr. Ľubomír
Janečka, OZ Museum Vinorum 033 641 20 57, 0911 250 270, e-mail: janecka@nextra.sk , predaj@pvp.sk ,
www.pvp.sk
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28. október 2010 – 28. marec 2011
Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka
Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor Kancelárie prezidenta republiky v rokoch
1918 – 1933. Hradný fotoarchív obsahuje takmer desaťtisíc autentických fotografických zobrazení (v negatívoch
aj v pozitívoch), ktoré zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka. Výstava prezentuje
pribliţne 90 záberov, z ktorých mnoţstvo ešte nebolo publikovaných. Súčasťou výstavy je aj fotografia, ktorej
výrez sa stal obrazovým symbolom prvej republiky. Kniţnica SNM - Prírodovedného, Vajanského nábr. 2,
www.snm.sk

5. december 2010 – 6. marec 2011
Vladimír Popovič – „Déjà vu“ - Bratislava
Výstavu tvoria jeho "fetiše šťastného ţivota" v ostrých prestrihoch s "poéziou ulice". Informácie: Danubiana
Meulensteen Art Museum, Bratislava -Čunovo- Vodné dielo, P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava. +421 2 6252 8501,
+421903 605 505,danubiana@danubiana.sk, www.danubiana.sk

12. február 2011
John Adams (dirigent) – Nixon in China (Nixon v Číne) - Bratislava
Priamy prenos predstavenia z Metropolitnej opery v New Yorku v divadle Aréna, Viedenská cesta 10,
+421/2/6720 2550, www.divadloarena.sk .

16. – 17. február 2011
HR & MANAGEMENT + PROFESIA DAYS
1.ročník konferencie a odborného veľtrhu + veľtrh práce. Informácie: www.profesiadays.sk/hr-management/,
www.profesiadays.sk, Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, +421/2/6727 1111,
incheba@incheba.sk, www.incheba.sk .

21. február 2011
Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu - Pezinok
1. prehliadka Bratislavy 9:00-11:00 – garant: MVDr. Peter Weiss, 2. prehliadka mesta Pezinok 15:00-16:00 –
garant: Peter Ronec. Kontakt: MVDR. Peter Weiss 0904 609 357, Klub sprievodcov mesta Pezinok

26. február 2011
Christoph W. Gluck – Iphigénie en Tauride (Ifigénia v Tauride) - Bratislava
Priamy prenos predstavenia z Metropolitnej opery v New Yorku v divadle Aréna, Viedenská cesta 10,
+421/2/6720 2550, www.divadloarena.sk .

Február - december 2011
Múzeum hrad Červený Kameň – Častá
Stále expozície -Dobové bývanie šľachty a historické zbrane
-Hradné podzemie
Múzeum Červený Kameň je špecializované múzeum prezentujúce vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva
na Slovensku. Viac ako trinásťtisícový veľmi cenný zbierkový fond je prezentovaný predovšetkým v stálej
expozícii alebo pri príleţitostných výstavách. Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň
– situovaný na kremencovom brale nad dedinou Píla v Malých Karpatoch. Mohutná renesančná stavba v tvare
nepravidelného štvorhranu patrí vďaka svojmu jedinečnému obrannému systému a rozľahlým pivniciam
k unikátnym objektom stredoeurópskeho staviteľstva. Informácie: Slovenské národné múzeum – Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905803, objednavky-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk, www.snm.sk

Február – december 2011
Stála expozícia Malokarpatského múzea – Pezinok
Malokarpatské múzeum ponúka stálu expozíciu s najrozsiahlejšou zbierkou vinohradníckych lisov v strednej
Európe v pivničných priestoroch múzea, na ul. M.R.Štefánika 4. Prehladka expozície môţe byť doplnená
o degustáciu vín. Garant Malokarpatské múzeum v Pezinku, PhDr. Danka Kopálová,Bc., kontaktná osoba PhDr.
Martin Hrubala +421/905/666 924, Mgr.Ľubomír Janečka +421/915/ 143 356, www.muzeumpezinok.sk
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Február - december 2011
Múzeum ţije! – neformálne vzdelávacie programy pre školy - Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy ponúka najmä pre školy neformálne vzdelávacie programy – Apponyiho palác,
Múzeum historických interiérov, Michalská veţa, Múzeum zbraní, po stopách bratislavského rodáka Arthura
Fleischmanna, Antická Gerulata v Rusovciach – Stopy vicus, Rímske légie – určené pre základné a stredné
školy. Informácie +421/2/3218 1312 – 35, www.muzeum.bratislava.sk .

Február 2011 /otváracie hodiny pondelok 12.00 – 18.00 hod., utorok – piatok 10.00 – 18.00 hod./
Pamätná sieň Milana Rastislava Štefánika – Ivanka pri Dunaji
Milan Rastislav Štefánik – astronóm, významný vedec, politik, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ
Československého štátu. Pamätná sieň na Moyzesovej ul. č. 38/A poskytuje moţnosť prehliadky expozície, ktorú
tvoria fotodokumenty a artefakty spojené so ţivotom, prácou a tragickým skonom gen. Dr. Milana Rastislava
Štefánika. Neďaleko obce je postavená mohyla na mieste tragického pádu lietadla pri návrate do vlasti 4. 5.
1919, ktorú navrhol významný architekt Dušan Jurkovič v roku 1923 so zemným valom a slovenskými lipami po
obvode. Pietna spomienka pri mohyle sa koná 4. mája 2011. Informácie: +421 /2/4524 8826,
ic@ivankapridunaji.sk, www.ivankapridunaji.sk

Február 2011 /ut – ne:09.30 – 15.30 hod.,prehliadky o 9.30,11.30,13.30,15.30 hod./
Muzeálny okruh – hrad Červený Kameň - Častá
Sprievodca prevedie návštevníkov 24 miestnosťami hradného paláca zariadenými dobovým nábytkom,
predstaví jedinečnú sálu terrenu, lekáreň, kniţnicu, kaplnku a kabinet zbraní. V hradnom podzemí sa oboznámi
s obranným systémom hradu a na čo slúţili rozľahlé pivnice. Informácie: Slovenské národné múzeum - Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905 803, objednavky-mck@snm.sk , www.hradcervenykamen.sk , www.snm.sk .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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2. marec 2011
Moja prvá kniţka - Pezinok
Výstava k mesiacu knihy, Malokarpatská kniţnica, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.:
033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org

5. december 2010 – 6. marec 2011
Vladimír Popovič – „Déjà vu“ - Bratislava
Výstavu tvoria jeho "fetiše šťastného ţivota" v ostrých prestrihoch s "poéziou ulice". Informácie: Danubiana
Meulensteen Art Museum, Bratislava -Čunovo- Vodné dielo, P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava. +421 2 6252 8501,
+421903 605 505,danubiana@danubiana.sk, www.danubiana.sk

Marec 2011

Týţdeň slovenských kniţníc
Kvízy, besedy, rôzne podujatia pre deti i dospelých v mestskom centre kultúry Malacky; „Noc s Andersenom“ –
detskí čitatelia trávia rozprávkovú noc v kniţnici. Informácie: Mestské centrum kultúry Malacky,
+421/34/7722155,7722110,0903801214, www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk

28. október 2010 – 28. marec 2011
Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka
Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor Kancelárie prezidenta republiky v rokoch
1918 – 1933. Hradný fotoarchív obsahuje takmer desaťtisíc autentických fotografických zobrazení (v negatívoch
aj v pozitívoch), ktoré zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka. Výstava prezentuje
pribliţne 90 záberov, z ktorých mnoţstvo ešte nebolo publikovaných. Súčasťou výstavy je aj fotografia, ktorej
výrez sa stal obrazovým symbolom prvej republiky. Kniţnica SNM - Prírodovedného, Vajanského nábr. 2,
www.snm.sk
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Marec 2011 – apríl 2011

Malacká hudobná jar
Štyri
koncerty
váţnej
hudby.
Informácie:
Mestské
centrum
+421/34/7722155,7722110,0903801214, www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk

kultúry

Malacky,

9. - 10. marec 2011

Národné dni kariéry
Najväčší veľtrh pracovných príleţitostí na Slovensku. Jedinečnosť veľtrhu spočíva najmä v koncentrácii
pracovných ponúk od top firiem na slovenskom trhu z rôznych oblastí. Informácie: www.ndk.sk alebo Incheba
a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, informácie +421/2/6727 1111,incheba@incheba.sk,
www.incheba.sk .

11. - 12. marec 2011
Pezinský plavecký maratón 2011
VI. ročník 24 hodinovej NONOSTOP plaveckej štafety, Mestská plaváreň Pezinok, Kontakt: Mestský podnik
sluţieb – Ing. Miroslav Lošonský 0905 222 096, e-mail: miroslav.losonsky@mpspezinok.sk , www.pezinok.sk

17. - 20. marec 2011

Cyklo Show
1.výstava bicyklov a príslušenstva prebiehajúca súbeţne s výstavami zameranými na aktívne vyuţitie voľného
času Motocykel, Boatshow, Rybárstvo a voľný čas. Cieľom výstavy je pred cyklistickou sezónou stimulovať
predaj bicyklov, ich príslušenstva a doplnkov, a zároveň predstaviť existujúce a nové cyklotrasy. Výstava má
potenciál osloviť okrem skalných fanúšikov cyklistiky a priateľov zdravého eko pohybu na dvoch kolesách aj
ďalších návštevníkov, ktorí hľadajú inšpiráciu pre voľný čas. Informácie: Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851
01 Bratislava, informácie +421/2/6727 1111,incheba@incheba.sk, www.incheba.sk .

17. - 20. marec 2011

Motocykel - Boat Show - Rybárstvo a voľný čas - Bratislava
Motocykel - 11. ročník výstavy motocyklov a príslušenstva, Boat Show - 8. medzinárodná výstava lodí
a príslušenstva, Rybárstvo a voľný čas -8. výstava rybárskych potrieb v priestoroch Incheba Expo v Bratislave
na adrese Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, informácie +421/2/6727 1111,
incheba@incheba.sk, www.incheba.sk .

19. marec 2011
Gaetano Donizetti – Lucia di Lammermoor - Bratislava
Priamy prenos predstavenia z Metropolitnej opery v New Yorku v divadle Aréna, Viedenská cesta 10,
+421/2/6720 2550, www.divadloarena.sk .

26. marec 2011
Senecká ruka – medzinárodná súťaţ v pretláčaní rukou
Miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: AWK Senec, Slovenská asociácia pretláčania rukou, MsKS,
Senec, súťaţ juniorov a masters od 10.00h, kvalifikácia seniorov od 13.00h, finále od 19.00. Informácie:
Mestské kultúrne stredisko Senec, informácie +421/2/4592 3403, Turistická informačná kancelária Senec,
Mierové
nám.
19,
903
01
Senec,
tel./fax:+421/2/4592
8224,
scr@slnecnejazerasenec.sk,
www.slnecnejazerasenec.sk.

26. - 27. marec 2011
ORBIS HARMONIAE – Svet harmónie - Pezinok
12. ročník stretnutia prednášajúcich terapeutov, vystavovateľov a priateľov alternatívy. PKC, info: Dária
Feherová, mail: lingua@astro-relax.sk

29. marec – 2. apríl 2011
Veľtrh CONECO – 32.veľtrh stavebníctva
32.medzinárodný veľtrh stavebníctva sprevádza rastúci záujem odborných inštitúcií a verejnosti o najnovšie
trendy v oblsti stavebníctva, realít, klimatizácie, vzduchotechniky i vyuţitia energie v bývaní. Pozornosť upútajú
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sprievodné podujatia ako Slovrealinvest – medzinárodný veľtrh realít, Climatherm – medzinárodný veľtrh
chladiacej a klimatizačnej techniky, Stavebná mechanizácia – medzinárodný veľtrh stavebnej techniky,
Racioenergia – 21. veľtrh vyuţitia energie, Conecoinvest – medzinárodný veľtrh developerov a investičných
príleţitostí. Miestom konania sú priestory v Incheba Expo v Bratislave na adrese Incheba a.s., Viedenská cesta 37, 851 01 Bratislava, informácie +421/2/6727 1111,
incheba@incheba.sk, www.incheba.sk .

27. marec 2011
Gašparko a drak
Bábkové predstavenie pre deti v podaní súboru Agape. Hra je o princezničke a o pomoci v nešťastí. Kontakt:
Iveta Ţáková , 0911 334 552, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk

Marec 2011 /ut – ne:09.30 – 15.30 hod.,prehliadky o 9.30,11.30,13.30,15.30 hod.
v prípade záujmu moţnosť predĺţenia otváracích hodín do 17.00 hod./
Muzeálny okruh – hrad Červený Kameň - Častá
Sprievodca prevedie návštevníkov 24 miestnosťami hradného paláca zariadenými dobovým nábytkom,
predstaví jedinečnú sálu terrenu, lekáreň, kniţnicu, kaplnku a kabinet zbraní. V hradnom podzemí sa oboznámi
s obranným systémom hradu a na čo slúţili rozľahlé pivnice. Informácie: Slovenské národné múzeum - Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905 803, objednavky-mck@snm.sk , www.hradcervenykamen.sk , www.snm.sk .

Marec - december 2011
Múzeum ţije! – neformálne vzdelávacie programy pre školy - Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy ponúka najmä pre školy neformálne vzdelávacie programy – Apponyiho palác,
Múzeum historických interiérov, Michalská veţa, Múzeum zbraní, po stopách bratislavského rodáka Arthura
Fleischmanna, Antická Gerulata v Rusovciach – Stopy vicus, Rímske légie – určené pre základné a stredné
školy. Informácie +421/2/3218 1312 – 35, www.muzeum.bratislava.sk .

Marec – december 2011
Stála expozícia Malokarpatského múzea – Pezinok
Malokarpatské múzeum ponúka stálu expozíciu s najrozsiahlejšou zbierkou vinohradníckych lisov v strednej
Európe v pivničných priestoroch múzea, na ul. M.R.Štefánika 4. Prehliadka expozície môţe byť doplnená
o degustáciu vín. Garant: Malokarpatské múzeum v Pezinku, PhDr. Danka Kopálová,Bc., kontaktná osoba
PhDr.Martin Hrubala+421/905/ 6669 24, Mgr.Ľubomír Janečka +421/915/1433 56.

Marec 2011
Múzeum hrad Červený Kameň – Častá
Stále expozície -Dobové bývanie šľachty a historické zbrane
-Hradné podzemie
Múzeum Červený Kameň je špecializované múzeum prezentujúce vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva
na Slovensku. Viac ako trinásťtisícový veľmi cenný zbierkový fond je prezentovaný predovšetkým v stálej
expozícii alebo pri príleţitostných výstavách. Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň
– situovaný na kremencovom brale nad dedinou Píla v Malých Karpatoch. Mohutná renesančná stavba v tvare
nepravidelného štvorhranu patrí vďaka svojmu jedinečnému obrannému systému a rozľahlým pivniciam
k unikátnym objektom stredoeurópskeho staviteľstva. Informácie: Slovenské národné múzeum – Múzeum
Červený Kameň, +421/33/6905803, objednavky-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk, www.snm.sk

Marec 2011 /otváracie hodiny pondelok 12.00 – 18.00 hod., utorok – piatok 10.00 – 18.00 hod./
Pamätná sieň Milana Rastislava Štefánika – Ivanka pri Dunaji
Milan Rastislav Štefánik – astronóm, významný vedec, politik, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ
Československého štátu. Pamätná sieň na Moyzesovej ul. č. 38/A poskytuje moţnosť prehliadky expozície, ktorú
tvoria fotodokumenty a artefakty spojené so ţivotom, prácou a tragickým skonom gen. Dr. Milana Rastislava
Štefánika. Neďaleko obce je postavená mohyla na mieste tragického pádu lietadla pri návrate do vlasti 4. 5.
1919, ktorú navrhol významný architekt Dušan Jurkovič v roku 1923 so zemným valom a slovenskými lipami po
obvode. Pietna spomienka pri mohyle sa koná 4. mája 2011. Informácie: +421 /2/4524 8826,
ic@ivankapridunaji.sk, www.ivankapridunaji.sk
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Marec 2011 /stála expozícia/
Kováčsky dvor – Dunajská Luţná
Kováčsky dvor – prvá expozícia kováčstva na Slovensku, stála expozícia kováčskych výrobkov, otváracie
hodiny podľa dohody, v máji resp. v júni sa v obci koná medzinárodné kováčske sympózium, kontakt
a zabezpečenie výkladu – Róbert Rigo +421903828747, robert.rigo@stonline.sk, www.dunajskaluzna.sk

Prírodná galéria rezbárskeho umenia - Dunajská Luţná
Galériu rezbárskych diel môţe návštevník obdivovať počas celého roka, ponúka stálu expozíciu prác
slovenských rezbárov, ktorá sa nachádza v parku. Sú v nej plastiky so sakrálnou i rozprávkovou tematikou –
hojdačka Noemova Archa, Labyrint ţivota so sochami svätcov i rozprávkových bytostí a kulisa Medovníkového
domčeka so soškami – Jankom, Marienkou a strigou. Informácie +421903562882, +421/4025 9811,
www.dunajskaluzna.sk .

31. marec 2011
Beh mesta Pezinok
33.ročník pretekov. Kontakt: MUDr. Pavol Poláček, TJ SOKOL – Klub orientačného behu, 033 640 21 00, email: p.polacek@stonline.sk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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1. apríl 2011
Oslobodenie Pezinka
Pripomenutie si 66. výročia oslobodenia mesta. MsÚ Pezinok, Kontakt: sekretariát primátora, 033 6901 101, email: bibiana.pilna@msupezinok.sk , www.pezinok.sk

1. apríl 2011
Jarný koncert - Pezinok
Spoločenská sála PKC, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22
56, 0905 979 539, e-mail: zuspezinok@rsb.sk , www.zuspezinok.sk

Apríl 2011
Saltare Orbis - Malacky
Celoslovenská tanečná súťaţ v športovej hale Malina, Sasinkova 2, Malacky. Informácie: Tanečné štúdio
Saltatrix, +421905301310, www.saltatrix.estranky.sk

Apríl 2011
Divadelné konfrontácie - Pezinok
PKC, Kontakt: Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Jana Vančová, tel. a fax: 033 643 34 89

7. apríl 2011
Vynášanie Moreny – oslava jari - Pezinok
EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20
20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org

9. apríl 2011
Gioacchino Rossini – Le comte Ory (Gróf Ory) - Bratislava
Priamy prenos predstavenia z Metropolitnej opery v New Yorku v divadle Aréna, Viedenská cesta 10,
+421/2/6720 2550, www.divadloarena.sk .

15

23. apríl 2011
Richard Strauss - Capriccio - Bratislava
Priamy prenos predstavenia z Metropolitnej opery v New Yorku v divadle Aréna, Viedenská cesta 10,
+421/2/6720 2550, www.divadloarena.sk .

30. apríl 2011
Giuseppe Verdi – Il Trovatore (Trubadúr) - Bratislava
Priamy prenos predstavenia z Metropolitnej opery v New Yorku v divadle Aréna, Viedenská cesta 10,
+421/2/6720 2550, www.divadloarena.sk .

29. apríl – 15. máj 2011
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 – Bratislava
Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, ul. Odbojárov 9. Info: www.iihfworlds.com

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Výber podujatí v roku 2010 a 2011-1. kvartál, vypracovaný z podkladov usporiadateľov, miestnej samosprávy,
turistických informačných kancelárií a internetových informácií v októbri 2010 – zmena programov vyhradená - pripravilo
oddelenie cestovného ruchu odboru cestovného ruchu a kultúry Bratislavského samosprávneho kraja, +421/2/4826 4616,
katarina.ivanova@region-bsk.sk a +421 /2/48264115, denisa.kucharova@region-bsk.sk, www.bratislavskykraj.sk .
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