Kalendár podujatí
v Bratislavskom kraji

JANUÁR 2012
6. január 2012 | Trojkráľové kúpanie Senec
Skupina otužilcov tzv. „Ľadové medvede“ si každý rok v tomto termíne
zaplávajú v studených vodách Slnečných jazier. Miesto konania: Slnečné
jazerá – sever. Informácie: Turistická informačná kancelária Senec,
Námestie 1. mája č. 4, 903 01 Senec, tel./fax: +421 2 4592 8224,
scr@slnecnejazerasenec.sk, www.slnecnejazerasenec.sk.
19. – 22. január 2012 | Veľtrh ITF Slovakiatour Bratislava
18. ročník – ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na
Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy.
Zúčastňujú sa ho všetky subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu: zahraničné
zastúpenia krajín, cestovné kancelárie, zastúpenia slovenských i zahraničných
regiónov a poskytovatelia služieb turistického sektora. Súbežne prebiehajú
veľtrhy: Danubius Gastro, Wellness a Fitness, Poľovníctvo a Oddych, Exposhop,
Gastropack a Exporeklama. Informácie: Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7,
851 01 Bratislava, +421 2 6727 1111, incheba@incheba.sk, www.incheba.sk.
21. január 2012 | Zimný MTB maratón Marianka
4. ročník, dĺžka trate: cca 30 km pre horské bicykle. Informácie:
www.stupavskymaraton.sk.
28. január 2012 | Deň Svätojurských pivníc Svätý Jur
Pivnice Svätého Jura opäť odhalia svoje poklady a návštevníci budú môcť
ochutnať to najlepšie, čo svätojurskí vinári ponúkajú. Lístky na akciu sa
kupujú vopred. Informácie: www.sjvs.sk, sjvs@terroir.sk, Združenie
Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.

FEBRUÁR 2012
3. – 4. február 2012
Interbeauty – medzinárodný veľtrh kozmetiky Bratislava
22. ročník – Veľtrh Interbeauty sa stal už tradičným sviatkom krásy a pôvabu.
Aktívna prezentácia spoločností podnikajúcich v oblasti kozmetického priemyslu, predstavenie nových trendov v kozmetike a výmena poznatkov a skúseností. S týmto podujatím je spojená aj výstava Svadobný veľtrh 2012. Informácie: Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, +421 2 6727 1111,
incheba@incheba.sk, www.incheba.sk.
18. február 2012 | Fašiangové slávnosti Plavecký Štvrtok
Záhorácka zabíjačka, sprievod masiek, pochovávanie basy, detský karneval
v centre obce. Informácie: OZ ŠTVRTČAN, www.obecplaveckystvrtok.sk.
18. február 2012 | Pezinské vínne pivnice Pezinok
3. ročník degustácií najlepších vín z Pezinka a okolia. Informácie:
PhDr. Martin Hrubala; PhD., Mgr. Ľubomír Janečka; Tel: +421 33 6412 057; muzeumpezinok@nextra.sk; www.muzeumpezinok.sk. Združenie
Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
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18. február 2012 | Fašiangy v Modre
Zabíjačka a súťaž vo varení kapustnice, ochutnávka vín a fašiangová zábava
Informácie: Mestské kultúrne stredisko Modra, +421 33 6472 112,
msks@modra.sk, www.modra.sk.
21. február 2012 | Papučák – Pochovávanie basy Stupava
Ukončenie fašiangov, veľká sála KD (MKIC) v Stupave. Informácie:
+421 2 6593 4312, info@msks-stupava.sk, www.msks-stupava.sk.

MAREC 2012
15. – 18. marec 2012 | Cyklo Show – Bratislava
Výstava bicyklov a príslušenstva prebiehajúca súbežne s výstavami zameranými na aktívne využitie voľného času Motocykel, Boatshow – výstava lodí, Rybárstvo a voľný čas v priestoroch Incheba Expo v Bratislave. Výstava je zameraná na prezentáciu rôznych typov bicyklov, technického oblečenia a praktických informácií, ktoré pomôžu užiť si čas strávený v prírode na bicykli. Výstava
má aj svoj sprievodný program pozostávajúci z blokov prednášok o cyklistických trasách, o tipoch ako prispôsobiť bicykel pre jazdu v meste a kadiaľ jazdiť
v Bratislave. Verejnosť si rôzne typy bicyklov vyskúša na cyklodráhe. Informácie: +421 2 6727 1111, incheba@incheba.sk, www.incheba.sk.
27. – 31. marec 2012 | Veľtrh CONECO Bratislava
33. medzinárodný veľtrh stavebníctva sprevádza rastúci záujem odborných
inštitúcií a verejnosti o najnovšie trendy v oblasti stavebníctva, realít, klimatizácie, vzduchotechniky i využitia energie v bývaní. Incheba Expo Bratislava.
Informácie: +421 2 6727 1111, incheba@incheba.sk, www.incheba.sk.
30. marec – 1. apríl 2012 | ČSOB Bratislava Marathon 2012 Bratislava
7. ročník bratislavského mestského maratónu. Maratón, polmaratón, štafety,
inline, hobby beh, deti, lezúni. Nová disciplína „desiatka“. Usporiadateľ. Be Cool,s.r.o vspolupráci s Hl. m. SR Bratislava a BKIS. Informácie: +421 2 5556 8172,
+421 903 760 777, jozo@becoolagency.sk, www.bratislavamarathon.com,
www.beh.sk, www.bkis.sk, www.bratislava.sk.
Marec – apríl 2012 | Malacká hudobná jar Malacky
Tradičný cyklus koncertov rôznych žánrov počas víkendov v jarných mesiacoch. Miesto: Františkánsky kostol, Synagóga – koncertná sála, Spoločenský
dom. Informácie: +421 34 7722 155, +421 7722 110, +421 903 801 214,
mck@mckmalacky.sk, www.mckmalacky.sk.

APRÍL 2012
30. marec – 1. apríl 2012 | ČSOB Bratislava Marathon 2012 Bratislava
7. ročník bratislavského mestského maratónu. Maratón, polmaratón, štafety,
inline, hobby beh, deti, lezúni. Nová disciplína „desiatka“. Usporiadateľ – Be
Cool, s.r.o v spolupráci s Hl. m. SR Bratislava a BKIS. Informácie: +421 2 5556 8172,
+421 903 760 777, jozo@becoolagency.sk, www.bratislavamarathon.com,
www.beh.sk, www.bkis.sk, www.bratislava.sk.
Marec – apríl 2012 | Malacká hudobná jar Malacky
Tradičný cyklus koncertov rôznych žánrov počas víkendov v jarných
mesiacoch. Miesto: Františkánsky kostol, Synagóga – koncertná
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sála, Spoločenský dom. Informácie: +421 34 7722 155, +421 7722 110,
+421 903 801 214, mck@mckmalacky.sk, www.mckmalacky.sk.
2. – 3. apríl 2012 | Veľká Noc v ÚĽUV-e Bratislava
Predvádzanie výzdoby kraslíc, pletenia korbáčov, kultúrny program, tvorivé dielne a program pre deti, ponuka klasických veľkonočných jedál. Dvor remesiel
ÚĽUV Bratislava. Informácie: +421 908 767 722, craft@uluv.sk, www.uluv.sk.
14. apríl 2012 | Deň modranských pivníc Modra
Informácie: +421 903 322 495, petrik@vinarenmodra.sk, www.vinarenmodra.
sk. Združenie Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
15. apríl 2012 | Národný beh Devín Bratislava
65. ročník. Bežecké podujatie pre všetky vekové a výkonnostné kategórie s medzinárodnou účasťou. Štart behu je na historicky pamätnom mieste – pod hradom Devín. Cieľ a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočňuje v historickom centre Bratislavy za účasti predstaviteľov mesta a čestných hostí. Informácie: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka 4, Bratislava, +421 2 4437 3477, info@starz.sk, www.starz.sk.
17. – 22. apríl 2012 | Autosalón Bratislava
22. ročník medzinárodného salónu automobilov, autopríslušenstva, garážovej
a servisnej techniky v Incheba Expo Bratislava. Informácie: +421 2 6727 1111,
incheba@incheba.sk, www.incheba.sk.
20. – 21. apríl 2012 | Vínne trhy Pezinok 2012
17. ročník medzinárodnej výstavy a degustácie vín. Miesto konania: PKC
Pezinok. Informácie: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, +421 907 744 101, o.bejdakova@centrum.sk, zpvv@zpvv.sk,
www.zpvv.sk Združenie Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
20. – 21. apríl 2012 | Samove hry Bratislava Devínska Nová Ves
Otvorenie turistickej sezóny. 6. ročník podujatia pre verejnosť, vystúpenia skupín historického šermu, tanca a hudby, jazdecké vystúpenia, predvádzanie
historických a umeleckých remesiel, informačné stánky, exkurzie. Informácie:
TIK Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 841 07 Bratislava, +421 2 6477 0260,
+421 917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk.
20. – 22. apríl 2012 | Svätojurské hody Svätý Jur
Najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie vo Svätom Jure, ktorého súčasťou je stavanie mája, vystúpenia folklórnych súborov, hudobných skupín, majstrovské futbalové stretnutie, divadelné predstavenia, diskotéka, pochod mažoretiek i ohňostroj Počas svätojurských hodov sa v pivnici Svätojurského vinohradníckeho spolku na námestí sa uskutoční už 22. ročník ochutnávky vín.
Informácie: www.svatyjur.sk, Združenie Malokarpatská vínna cesta
mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
24. apríl 2012 | Veľkonočný jarmok v Sedliackom dvore v Stupave
Informácie: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 16,
900 31 Stupava; Tel. +421 2 6593 4312, alebo e-mail: jarmok@msks-stupava.sk,
www.stupava.sk.
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26. – 29. apríl 2012 | Bratislava pre všetkých
Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta. Cieľom tohto podujatia je
sprístupniť obyvateľom Bratislavy bezplatne čo najviac služieb a atrakcií, ktoré
im počas celého roka poskytuje mesto a mestské organizácie. Súčasťou sviatku Hlavného mesta SR Bratislavy, je voľné sprístupnenie všetkých tematických
múzeí Múzea mesta Bratislavy. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko organizuje bezplatné pešie tematické prehliadky historického centra mesta v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, vrátane prehliadok mesta historickou električkou so sprievodcom a jazdy Prešporáčikom. Účasť na akciách je
bezplatná! Usporiadateľ – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
+421 2 5443 4059, +421 2 16186, prehliadky@bkis.sk, info@bkis.sk, www.bkis.sk,
www.visitbratislava.eu, +421 2 3218 1312-35, www.muzeum.bratislava.sk.
26. – 29. apríl 2012 | Veľtrh FLÓRA Bratislava
33. ročník. Pre milovníkov kvetov je pripravený široký sortiment kvetín a sprievodné akcie: súťaž v aranžovaní a viazaní kvetín, aranžérska show, odborné
prednášky v areáli výstaviska. Miestom konania sú priestory v Incheba Expo
v Bratislave. Informácie: +421 2 6727 1111, incheba@incheba.sk, www.incheba.sk.
28. apríl 2012 | KAKTUS BIKE Svätojurský MTB maratón Svätý Jur
6. ročník cyklistického preteku, na ktorom sa zúčastňujú nielen pretekári
z celého Slovenska, ale i z okolitých štátov. Pretek je súčasťou župného pohára, cyklomaratónskej série a Slovenského pohára. Informácie: Vincent Hupka
+421 2 4497 1104, vincent.hupka@gmail.com www.cksvatyjur.sk/site/,
www.mtbiker.sk/kalendar, www.nabicyklidetom.sk.
30. apríl – 2. máj 2012 | Bratislavský majáles Bratislava
Mestský otvorený multižánrový festival v uliciach mesta. Informácie
a prehľad programov: www.bratislavskymajales.sk.

MÁJ 2012
30. apríl – 2. máj 2012 | Bratislavský majáles Bratislava
Mestský otvorený multižánrový festival v uliciach mesta. Informácie
a prehľad programov: www.bratislavskymajales.sk.
1. máj 2012 | Prvomájové Malacky
Malacký kaštieľ – prehliadky objektu kaštieľa, ponuka kultúrneho programu
a dobrôt. Informácie: www.malacky.sk.
4. – 6. máj 2012 | Red Barons moto-country & rockfest Senec
9. motocyklový zraz s množstvom atrakcií, súťaží a koncertov. Miesto konania:
Slnečné jazerá – sever. Organizátor Red Barons Bratislava. Informácie: www.
redbarons.sk.
5. máj 2012 | Mladé vína na hrade Červený Kameň Častá
Mladé vína vinárov a vinárskych podnikov združených v rámci Malokarpatskej
vínnej cesty budú predstavené na kulisách atraktívneho priestoru, ktorý isto vínam, ako aj ich ochutnávateľom vdýchne neopakovateľnú atmosféru. Informácie: +421 33 6905 808, michal.kovacik@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk.
Združenie Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
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9. – 13. máj 2012 | Medzinárodné rezbárske sympózium – Igram
Podujatie organizované v spolupráci s Galériou v Dunajskej Lužnej.
Informácie: +421 903 562 882, mertus_art@hotmail.com, +421 33 6455 302,
starosta.igram@gmail.com.
19. máj 2012 | Noc múzeí a galérií hrad Červený Kameň Častá
Aktivity počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tomto čase múzeum
otvára návštevníkovi svoje „skryté“ komnaty a odkrýva tajomstvá – schovávané pred zrakmi ľudí a umožňuje verejnosti preniknúť do tajov „múzejnej
kuchyne...“ Miesto konania: hrad Červený Kameň; SNM – Múzeum Červený
Kameň. Informácie: +421 33 6905 808, michal.kovacik@snm.sk,
www.hradcervenykamen.sk.
19. máj 2012 | Deň múzeí a galérií Pezinok
Deň otvorených dverí. Vstup do Galérie insitného umenia zadarmo. Pre deti
nachystané rôzne hry a dospelých posedenie pri hudbe. Miesto konania:
Schaubmarov mlyn. Informácie: Mgr. Iveta Žáková, +421 911 334 552,
+421 33 640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk.
25. – 26. máj 2012
Detský šermiarsky festival – hrad Červený Kameň Častá
Po prvýkrát sa na hrade Červený Kameň bude konať festival zameraný viac na
detského diváka. Popri klasických festivalových vystúpeniach a podujatiach
budú pre detského diváka pripravené atrakcie a predstavenia, ktoré mu majú
priblížiť život našich predkov. Festival organizuje občianske združenie Kompánia trnavských žoldnierov z Trnavy. Miesto konania: areál hradu. Usporiadateľ:
SHŠ Kompánia trnavských žoldnierov, SNM – Múzeum Červený Kameň, www.
kompania.sk, www.hradcervenykamen.sk.
25. – 27. máj 2012
Slovak Food Fest – Slovenský festival jedla Bratislava
Gastronomické prevádzky, ktoré v rebríčkoch kvality obsadzujú popredné
priečky, ponúkajú svoje špeciality verejnosti na Bratislavskom hrade. Informácie: Gurmán club, s.r.o, +421 2 4599 4945, www.slovakfoodfestival.sk, www.
gurmannaslovensku.sk www.bkis.sk; Martina Luknárová – director/sponzorship, +421 903 278 004, info@slovakfoodfestival.sk.
26. máj 2012
Otvorené pivnice na sv. Urbana Malokarpatská vínna cesta
6. ročník - Deň otvorených pivníc je jedným z najobľúbenejších podujatí na
Malokarpatskej vínnej ceste. Na trase od Bratislavy po Trnavu bude otvorených viac ako 90 pivníc pre majiteľov vstupeniek, ktorých je obmedzený počet. Záujem ďaleko presahuje možnosti ponúknuť požadovaný počet vstupeniek, preto je potrebné si ich včas zadovážiť. Podujatie je spojené s otvorením sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste. Informácie: Malokarpatské osvetové stredisko, Modra, +421 33 6433 489, vancova@moska.sk, www.moska.sk.
Združenie Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
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26. máj 2012 | Detské krojované slávnosti Veľké Leváre
3. ročník folklórneho festivalu, na ktorom vystúpia detské folklórne súbory
zo Slovenska a Moravy. V programe vystúpia aj detské ľudové hudby, hudobníci s netradičnými hudobnými nástrojmi ako napr. gajdy, fujara... Miesto konania: Habánsky dvor – amﬁteáter. Informácie: Občianske združenie Priatelia
Leváranku, p. Valachovičová Svetlana +421 905 810 268.

JÚN 2012
Jún – september 2012 | Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
Najväčší a najdlhšie trvajúci festival na Slovensku zahŕňa interpretov zvučných
svetových mien, programové cykly, open air koncerty na námestiach v centre
mesta a Shakespearovské slávnosti v priestoroch Bratislavského hradu. Ako každý rok aj tento prinesie novinky a spestrí letnú ponuku kultúrnych podujatí. Informácie: +421 2 16186, info@bratislava.sk, www.bratislava.sk, www.bkis.sk.
Jún – september 2012 | Kultúrne leto Malacky
Cyklus podujatí v Zámockom parku, Kultúrním domčeku (kino), kostole. Plné
leto kultúry – na každý deň v týždni pripravené tematické podujatie, rôzne
žánre. Informácie: Mestské centrum kultúry Malacky, Tel: +421 34 7722 155,
+421 34 7722 110, +421 903 801 214; www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk.
2. jún 2012 | Princeznovský bál hrad Červený Kameň Častá
Princeznovský bál je novinkou v podujatiach na hrade Červený Kameň.
Určený je najmä detskému divákovi a jeho cieľom je deti pobaviť a poučiť. Pripravuje ho spoločnosť Egmont s r.o. a SNM-Múzeum Červený Kameň.
Informácie: egmontcr@egmont.cz, www.hradcervenykamen.sk.
8. – 10. jún 2012 | Medzinárodné keramické trhy Pezinok
9. ročník predajných keramických trhov za účasti keramikárov z rôznych
štátov Európy. Informácie: MMvPH, PhDr. Danka Kopálová, Renáta Jakubcová,
Mgr. Monika Chvosteková; Tel: +421 33 641 33 47, muzeumpezinok@nextra.sk,
www.muzeumpezinok.sk.
16. jún 2012 | Senecké leto Senec
Otvorenie letnej turistickej sezóny na Slnečných jazerách v Senci. Atmosféra akcie je umocnená stretnutím ľudí rôznych vekových kategórií, kde si každý
návštevník nájde svoje kultúrne vyžitie v jeden deň. Miesto konania: Slnečné
jazerá – juh, Senec. Informácie: Jana Žilincová, +421 903 726 727,
msks@e-net.sk, www.senec.sk, www.msks-senec.sk.
23. jún 2012
Koncert – Chinasky a Čechomor Hrad Červený Kameň Častá
Koncert dvoch známych hudobných kapiel českej hudobnej scény pod
hradbami hradu Červeného Kameňa. Tento koncert pripravuje občianske združenie SATYR z Častej. Miesto konania: areál hradu. Usporiadateľ: Občianske
združenie Satyr, SNM – Múzeum Červený Kameň. Kontakt: www.satyr.name.
24. jún 2012 | Pálenie Jánskych ohňov Pezinok
2. ročník osláv sv. Jána. Príďte popreskakovať pár ohňov a dobre sa zabaviť.
Miesto konania: Lúka pri hasičoch. Informácie: Mgr. Miroslava Kišoňová,
+421 33 641 20 57, muzeumpezinok@nextra.sk,
www.muzeumpezinok.sk.
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29. jún 2012 | Veľký letný karneval Senec
Vítanie obdobia prázdnin a dovoleniek. Sprievod masiek sa pohybuje z mesta
smerom k Slnečným jazerám, kde kultúrny program pokračuje do neskorých
hodín. Miesto konania: Senec pešia zóna a Slnečné jazerá JUH. Informácie:
Jana Žilincová, +421 903 726 727, msks@e-net.sk, musenec@senec.sk, www.
senec.sk, www.msks-senec.sk.
30. jún 2012 | Igramské obyčaje 2012 Igram
16. ročník podujatia v parku v centre obce. Na festivale sa zúčastňuje cca 8 súborov zo Slovenska i zo zahraničia. Okrem našej dychovky Igramčan a cimbalovej hudby Igrici sme v minulých ročníkoch privítali účastníkov z Moravy, Rakúska,
Maďarska, Rumunska a samozrejme z blízkeho a ďalekého okolia Igramu. Každoročne je to okolo 150 vystupujúcich. Súčasťou podujatia sú tvorivé dielne, ukážky tvorby ľudových umelcov a školy remesiel – hlavne košikárov a hrnčiarov
a atrakcií pre deti. O 22,00 hod sa končí festival ohňostrojom a pokračuje
ľudovou veselicou. Informácie: Štefan Kovaľ, starosta obce +421 902 225 469,
+421 33 6455 302, starosta.igram@gmail.com, www.igram.sk.
30. jún 2012 | Ženy z rodu Pálffy hrad Červený Kameň Častá
Nočné prehliadky, ktoré zavedú návštevníka do obdobia, kedy hrad
obývali členovia vznešenej rodiny Pálﬀy. Hlavne vďaka nežnejšej časti ich rodu
návštevník získa mnoho nových a cenných informácií. Informácie:
+421 33 6905 807, marketing-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk.
Jún 2012 | 203. výročie obliehania Bratislavy Napoleonom
V roku 1809 sa pri Bratislave odohrali historicky významné boje, ktoré boli súčasťou rozsiahlych vojenských operácií v rakúsko-francúzskej vojne z roku 1809.
Vojská francúzskeho cisára Napoleona I. sa vyše mesiaca márne pokúšali dobyť
toto významné mesto. Kontakt: p. Vachová, +421 903 266 316.

JÚL 2012
Jún – september 2012 | Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
Najväčší a najdlhšie trvajúci festival na Slovensku zahŕňa interpretov zvučných
svetových mien, programové cykly, open air koncerty na námestiach v centre
mesta a Shakespearovské slávnosti v priestoroch Bratislavského hradu. Ako každý
rok aj tento prinesie novinky a spestrí letnú ponuku kultúrnych podujatí.
Informácie: +421 2 16186, info@bratislava.sk, www.bratislava.sk, www.bkis.sk.
Jún – september 2012 | Kultúrne leto Malacky
Cyklus podujatí v Zámockom parku, Kultúrním domčeku (kino), kostole. Plné
leto kultúry - na každý deň v týždni pripravené tematické podujatie, rôzne
žánre. Informácie: Mestské centrum kultúry Malacky, Tel: +421 34 7722 155,
+421 34 7722 110, +421 903 801 214; www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk.
1. júl 2012 | Habánsky hodový jarmok Veľké Leváre
5. ročník podujatia určeného pre širokú verejnosť, deti i dospelých. Súčasťou hodového jarmoku je aj remeselnícky jarmok. Každý rok vystúpi DFS Leváranek, skupiny historického šermu, súťaže pre deti i dospelých, maľovanie habánskej keramiky. Otvorené je múzeum, výstava na plote, historická strelnica a pod. Na všetky podujatia je vstup voľný. Miesto konania: Habánsky dvor vo Veľkých Levároch.
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Informácie: Obec Veľké Leváre, Valéria Micháleková, +421 34 7794 493, +421 918
504 919, ocuvl@levare.sk, ocuvl.kulturnydom@gmail.com, www.levare.sk.
14. júl 2012 | Kamenné mystérium hrad Červený Kameň – Častá
Nočné prehliadky, kde sa návštevníci prostredníctvom divadelného stvárnenia dramatických pasáží prenesú do dôb dávno minulých a pred ich zrakom
sa rozvinie príbeh najstarších dejín hradu. Miesto konania: hradný palác.
Kontakt: SNM – Múzeum Červený Kameň, +421 33 6905 807,
marketing-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk.
21. júl 2012 | Ženy z rodu Pálffy hrad Červený Kameň Častá
Nočné prehliadky, ktoré zavedú návštevníka do obdobia, kedy hrad obývali
členovia vznešenej rodiny Pálﬀy. Hlavne vďaka nežnejšej časti ich rodu
návštevník získa mnoho nových a cenných informácií. Informácie:
+421 33 6905 807, marketing-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk.
23. – 30. júl 2012 | Festival Viva Musica! Bratislava
Najväčší medzinárodný letný hudobný festival v Bratislave, ktorý ponúka to
najlepšie z klasickej hudby, džezu a world music populárnou formou, príťažlivou pre masy. Väčšina koncertov je pod holým nebom v Starom Meste
a s voľným vstupom. Informácie: +421 2 16186, info@bratislava.sk,
www.bratislava.sk, www.bkis.sk.
28. júl 2012 | Svätojakubský jarmok v Sedliackom dvore v Stupave
Organizátor: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 16,
900 31 Stupava, tel.+421 2 6593 4312, e-mail: jarmok@msks-stupava.sk,
www.stupava.sk.
28. – 29. júl 2012 | INTERSPORT Stupava Mountain Bike Trophy 2012
10. ročník Stupavského MTB maratónu. Kontakt: Pavol Grujbar, občianske
združenie Maratón, www.stupavskymaraton.sk, +421 904 769 101,
palo@stupavskymaraton.sk.

AUGUST 2012
Jún – september 2012 | Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
Najväčší a najdlhšie trvajúci festival na Slovensku zahŕňa interpretov zvučných
svetových mien, programové cykly, open air koncerty na námestiach v centre
mesta a Shakespearovské slávnosti v priestoroch Bratislavského hradu. Ako každý rok aj tento prinesie novinky a spestrí letnú ponuku kultúrnych podujatí. Informácie: +421 2 16186, info@bratislava.sk, www.bratislava.sk, www.bkis.sk.
Jún – september 2012 | Kultúrne leto Malacky
Cyklus podujatí v Zámockom parku, Kultúrním domčeku (kino), kostole. Plné
leto kultúry – na každý deň v týždni pripravené tematické podujatie, rôzne
žánre. Informácie: Mestské centrum kultúry Malacky, Tel: +421 34 7722 155,
+421 34 7722 110, +421 903 801 214; www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk.
4. – 5. august 2012
Festival stredovekého života hrad Červený Kameň Častá
Festival oslavujúci nielen európske bojové umenie, ale tiež zvyky, tradície
a spôsob života ľudí v minulosti – najmä v stredoveku. Festival pripravuje
šermiarska skupina Kompánia trnavských žoldnierov z Trnavy. Miesto
konania: areál hradu. Informácie: www.kompania.sk,
www.hradcervenykamen.sk.

9

10. – 12. august 2012 | Pezinský permoník Pezinok
17. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, 12. ročník pouličného ryžovania zlata na Slovensku, 3. Mestská opekačka.
Miesto konania: PKC Pezinok. Informácie: Jirko Vitáloš, +421 905 739 452,
jirkovitalos@gmail.com.
11. august 2012 | Kamenné mystérium hrad Červený Kameň Častá
Nočné prehliadky, kde sa návštevníci prostredníctvom divadelného stvárnenia dramatických pasáží prenesú do dôb dávno minulých a pred ich zrakom
sa rozvinie príbeh najstarších dejín hradu. Miesto konania: hradný palác.
Informácie: SNM – Múzeum Červený Kameň, +421 33 6905 807,
marketing-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk.
12. august 2012 | Červenokamenská púť hrad Červený Kameň Častá
Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného
sviatku „Nanebovzatie Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z celého Červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“,
ktorej je zasvätená hradná kaplnka. Púť je organizovaná pod vedením kňaza
a veriacich z Častej. Po príchode procesie v sprievode dychovej hudby sa na
nádvorí hradného paláca začína slávnostná svätá omša. Miesto konania:
hradný palác. Informácie: +421 33 6905 803, objednavky-mck@snm.sk.
17. – 19. august 2012 | Dychovky v Preši Pezinok
12. ročník medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb.
Najväčší festival dychoviek na Slovensku za účasti štyroch európskych krajín.
Miesto konania: centrum mesta a prírodné kino Amﬁteáter. Informácie:
František Féder a Spolok DH Cajlané, +421 905 342 261, ﬀf@rsb.sk.
18. august 2012 | Kellys Green bike Tour Bratislava
Finále II. ročníka Župného pohára „Na bicykli deťom, Partizánska lúka,
Bratislava. Informácie: +421 905 291 612, obchod@greenbike.sk,
www.kellysgreenbiketour.sk, www.nabicyklidetom.sk, cyklistická
termínová listina na www.mtbiker.sk/kalendar.
18. august 2012 | Koncert Meky Žbirka hrad Červený Kameň Častá
Koncert megahviezdy československej populárnej hudby pod hradbami hradu
Červeného Kameňa. Miesto konania: areál hradu. Usporiadateľ: Občianske združenie Satyr, SNM – Múzeum Červený Kameň. Informácie: www.satyr.name.
25. august 2012
Deň otvorených dverí cechu husacinárov Slovenský Grob
Tradičná jesenná husacinová sezóna v Slovenskom Grobe sa začína slávnostným Dňom otvorených dverí prevádzok s husacími špecialitami, ktorý pripravil miestny Cech husacinárov vo viacerých reštauračných zaruadeniach obce.
Podmienkou je zakúpenie vstupenky, ktorá návštevníka oprávňuje k vstupu do ktorejkoľvek prevádzky. Akcia je doplnená bohatým kultúrnym programom. Informácie: obec@slovensky-grob.sk, www.slovensky-grob.sk,
www.cechhusacinarov.sk.
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25. august 2012 | Ženy z rodu Pálffy hrad Červený Kameň Častá
Nočné prehliadky, ktoré zavedú návštevníka do obdobia, kedy hrad obývali
členovia vznešenej rodiny Pálﬀy. Hlavne vďaka nežnejšej časti ich rodu
návštevník získa mnoho nových a cenných informácií. Informácie:
+421 33 6905 807, marketing-mck@snm.sk, www.hradcervenykamen.sk.
25. august 2012
Deň obce Miloslavov a Deň otvorených dverí v Podunajskom
remeselnom dvore
Kultúrny program a slávnosti tradičných remesiel s ukážkami a predajom.
Prehliadky remeselného dvora spojená s výstavou. Podujatie bude prebiehať
v Kultúrnom dome miestna časť Alžbetin Dvor a v Podunajskom remeselnom
dvore. Usporiadateľ: Obecný úrad Miloslavov, +421 2 4598 7228,
p. Jašúrová, +421 2 4598 7306, obec@miloslavov.sk.
31. august – 1. september 2012 | Slávnosť hliny – Keramická Modra
Oslava hliny, keramiky a hrnčiarskych tradícií obohatená o bohatý sprievodný
program. Informácie: OZ Modranská beseda, +421 911 292 178,
info@modranska-beseda.sk, www.modranskabeseda.sk.
31. august – 2. september 2012
Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV 2012
22. ročník festivalu prinesie špeciﬁká ľudovej kultúry a remesiel z rôznych regiónov Slovenska a prezentuje kultúrnu pestrosť krajiny, jej nárečí a dialektov,
vôní, zvukov a zručností prostredníctvom viacerých podujatí. Miesto konania:
Pešia zóna Starého mesta Bratislava. Informácie: +421 908 767 722,
craft@uluv.sk, www.uluv.sk, www.bkis.sk.
August 2012
Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel hrad Devín
Dávno zašlé časy zažijete na hrade Devín – predstavenia, šermiarske súboje, jarmoky, výstavy starých zbraní a odevov. Informácie: www.festivaldevin.sk,
www.bkis.sk.
August 2012 | Fyzulnačka 2012 Pezinok
10. ročník medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky spojenej
so súťažou v ťahaní vína heverom. Informácie: Mgr. Peter Vlasák,
+421 33 6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk, www.pezinok.sk.
August 2012 | Country rock fest Stupava
2. ročník Country rock festivalu. Festival ponúka multikultúrny zážitok –
program je zložený z hudobných kapiel hrajúcich country, bluegrass a rockovú hudbu. Kontakt: p. Bubnič, +421 918 498 482.
August 2012 | Tribute to Freedom – Pocta Slobode Bratislava
4. ročník akcie „Pocta Slobode“. Kontakt: p. Vachová, +421 903 266 316.

SEPTEMBER 2012
Jún – september 2012 | Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
Najväčší a najdlhšie trvajúci festival na Slovensku zahŕňa interpretov zvučných svetových mien, programové cykly, open air koncerty na námestiach v centre mesta a Shakespearovské slávnosti v priestoroch Bratislavského hradu. Ako každý rok aj tento prinesie novinky
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a spestrí letnú ponuku kultúrnych podujatí. Informácie: +421 2 16186,
info@bratislava.sk, www.bratislava.sk, www.bkis.sk.
September 2012 | Župná jeseň Bratislavský samosprávny kraj
Štart čarovnej, župnej jesene v Bratislavskom kraji v duchu hodových osláv,
vinobraní a ďalších zaujímavých podujatí. Informácie: www.zupnajesen.sk;
www.bratislavskykraj.sk/obcan.
September 2012 | Korunovačné slávnosti Bratislava
V poradí už 10. ročník sľubuje opäť nezabudnuteľné okamihy slávnostnej
korunovácie, tak ako prebiehali v minulosti. Bohatý program – sprievod
z hradu, korunovačný obrad v Dóme Sv. Martina, pasovanie rytierov
na Hviezdoslavovom námestí i ohňostroj poteší návštevníkov. Informácie:
Občianske združenie Korunovačná Bratislava, Bratislava Tourist Service,
+421 2 2070 7501, oﬃce@bratislava-info.sk, www.bratislava-info.sk,
www.korunovacneslavnosti.sk, www.bkis.sk.
Jún – september 2012 | Kultúrne leto Malacky
Cyklus podujatí v Zámockom parku, Kultúrním domčeku (kino), kostole. Plné
leto kultúry - na každý deň v týždni pripravené tematické podujatie, rôzne
žánre. Informácie: Mestské centrum kultúry Malacky, Tel: +421 34 7722 155,
+421 34 7722 110, +421 903 801 214; www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk.
31. august – 1. september 2012 | Slávnosť hliny – Keramická Modra
Oslava hliny, keramiky a hrnčiarskych tradícií obohatená o bohatý sprievodný
program. Informácie: OZ Modranská beseda, +421 911 292 178,
info@modranska-beseda.sk, www.modranskabeseda.sk.
31. august – 2. september 2012
Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV 2012
22. ročník festivalu prinesie špeciﬁká ľudovej kultúry a remesiel z rôznych
regiónov Slovenska a prezentuje kultúrnu pestrosť krajiny, jej nárečí a dialektov, vôní, zvukov a zručností prostredníctvom viacerých podujatí. Miesto
konania: Pešia zóna Starého mesta Bratislava. Informácie: +421 908 767 722,
craft@uluv.sk, www.uluv.sk, www.bkis.sk.
1. september 2012 | Hubertove slávnosti pri burčiaku Svätý Jur
Súťaž vo varení guláša, verejná dražba divej zveri, ochutnávka svätojurských
burčiakov a bohatý kultúrny program... Hubertove slávnosti ponúkajú pre
všetkých návštevníkov neopakovateľnú rozlúčku s odchádzajúcim letom.
Informácie: Združenie Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
1. september 2012 | Senecký festival dychovej hudby Senec
12. ročník prehliadky dychových hudieb z okolia a z Moravy. Na tejto akcii si zahrá aj senecká dychová hudba Senčanka. Miesto konania: Park oddychu, amﬁteáter. Informácie: Jana Žilincová, +421 903 726 727, msks@e-net.sk,
www.senec.sk, www.msks-senec.sk, musenec@senec.sk.
8. september 2012 | Rímske hry Rusovce
Návrat do antickej histórie, zápasy gladiátorov v Gerulate Rusovciach. Informácie:
Múzeum mesta Bratislavy, mmba@bratislava.sk, www.muzeum.bratislava.sk.
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8. september 2012 | Deň vo vinohradoch Malokarpatská vínna cesta
4. ročník. Podujatie prebieha priamo vo viniciach Malokarpatského regiónu
a pozýva všetkých, ktorí chcú vychutnávať nielen kvalitné víno, ale aj hrozno
a výhľad na dozrievajúce strapce viniča. Informácie: Združenie Malokarpatská
vínna cesta +421 33 643 34 89, +421 905 467 745, mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
14. – 16. september 2012 | Malokarpatské Vinobranie 2012 Modra
Tradičné oberačkové slávnosti v Modre. Informácie: +421 33 6908 300,
+421 33 6472 312 info@modra.sk, www.modra.sk, Združenie Malokarpatská
vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
14. – 16. september 2012 | Vinobranie 2012 Rača MVC
Tradičné oberačkové slávnosti v mestskej časti Bratislava – Rača. Informácie:
+421 2 4911 2411, Združenie Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk,
www.mvc.sk.
21. – 23. september 2012 | Vinobranie 2012 Pezinok
Tradičné oberačkové slávnosti. Informácie: CMZ – kultúrny program:
Ing. Ingrid Noskovičová, PKC, +421 33 641 3949, kulturnecentrumpezinok@
stonline.sk, MsÚ Pezinok, +421 33 6901 125, zlatica.hagerova@msupezinok.sk,
Združenie Malokarpatská vínna cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
21. – 23. september 2012 | Vinobranie v Mestskej vieche Pezinok
Ochutnávka vybraných regionálnych vín s občerstvením, Mestská
vinotéka, Ing. Anna Hanúsková, Mestská Vinotéka: +421 907 593 294,
aha@vinoteka-pezinok.sk.
22. september 2012 | Dni cestovného ruchu v Malackách
Informácie: tik@malacky.sk, www.malacky.sk.
22. – 23. september 2012 | Wallnerov memoriál Senec
Plachetnice a windsurﬁng. Miesto konania: Slnečné jazerá Senec.
Organizátor: TJ Slávia Senec.
28. september – 14. október 2012
Bratislavské hudobné slávnosti Bratislava
48. ročník. Uvedené podujatie je najväčším, najprestížnejším a najdlhšie
trvajúcim medzinárodným festivalom klasickej hudby na Slovensku. Ponúka
rad koncertov, operných a baletných vystúpení špičkových umelcov z mnohých krajín sveta. Informácie: Manažment BHS, Medená 3, 816 01 Bratislava,
+421 2 5443 0378, bhfest@nextra.sk, www.bhsfestival.sk, www.bkis.sk.
29. september 2012 | Šarkaniáda Devínska Nová Ves
6. ročník podujatia pre všetkých, ktorí si radi púšťajú šarkanov, vyhodnocovanie
šarkanov v rôznych kategóriach. Miesto: kopec Glavica. Informácie: TIK Devínska
Nová Ves +421 2 6477 0260, +421 917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk.
September 2012 | Mariánska púť Mariánka
6. ročník podujatia. Litánie, sviečkový sprievod ku kostolu, omša, dychovka.
Miesto: centrum obce, kostol narodenia Panny Márie. Informácie: +421 2 6593
6694, +421 902 905 764, obec@marianka.sk, www.marianka.sk.
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September 2012 | Zejdeme se na hambálku Malacky
Divadelný festival amatérskeho a profesionálneho divadla. Miesto podujatia:
Kultúrní domek (kino). Organizuje MCK Malacky, Divadlo na hambálku.
Informácie: +421 905 339 683, +421 34 7722 155, www.divadlonahambalku.sk,
www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk.

OKTÓBER 2012
5. – 7. október 2012 | Dni zelá Stupava
Trojdňový festival Slávnosti kapusty, ktorý sa každoročne koná prvý októbrový
víkend v areáli Sedliacky dvor, „Barónové“, vychádza z bohatej tradície pestovania, spracovania stupavskej kapusty a svojim zameraním podporuje udržiavanie a rozvoj miestnych regionálnych tradícií. Informácie: Mestské kultúrne stredisko Stupava, +421 2 6593 4312, info@msks-stupava.sk, www.stupava.sk.
13. október 2012 | Strunobranie Modra
Krajská prehliadka country, blugrass, folk a trampskej hudby. Informácie:
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra, +421 33 6433 489, www.moska.sk.
13. október 2012
Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji (Malacky, Dunajská Lužná,
Jablonové, Modra, Pezinok, Senec, Stupava, Devínska Nová Ves)
Vytvorenie novej tradície oslavy úrody jabĺk v Bratislavskom kraji v jesennom období. V každom z regiónov bude podujatie spojené s tradíciami. Sprievodnými
podujatiami bude prezentácia rôznych receptúr jablkových pokrmov zo súčasnej
i tradičnej kuchyne Bratislavského kraja a ich ochutnávka, malé hodovanie spojené s kultúrnym programom. Nové regionálne podujatie má ambíciu v krátkom
období byť vyhľadávaným produktom cestovného ruchu. Garantom a koordinátorom podujatia za Bratislavský samosprávny kraj bude Malokarpatské osvetové
stredisko, ktoré je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Tento rok už aj v Devínskej
Novej Vsi. Informácie: +421 33 6433 489, moska@moska.sk, www.moska.sk.
28. september – 14. október 2012
Bratislavské hudobné slávnosti Bratislava
48. ročník. Uvedené podujatie je najväčším, najprestížnejším a najdlhšie trvajúcim medzinárodným festivalom klasickej hudby na Slovensku. Ponúka rad
koncertov, operných a baletných vystúpení špičkových umelcov z mnohých
krajín sveta. Informácie: Manažment BHS, Medená 3, 816 01 Bratislava,
+421 2 5443 0378, bhfest@nextra.sk, www.bhsfestival.sk, www.bkis.sk.
19. – 21. október 2012 | Bratislavské džezové dni
Medzinárodný džezový festival je jedným z najväčších svojho druhu
v Európe. Zúčastňujú sa ho najznámejšie džezové hviezdy. Informácie:
www.bkis.sk, www.bratislava.sk.

NOVEMBER 2012
3. – 8. november 2012 | Medzinárodný filmový festival Bratislava
14. ročník prinesie široký výber súčasnej ﬁlmovej tvorby sprevádzaný sprievodnými podujatiami v Bratislave i v okolí. Informácie: www.iﬀbratislava.sk,
www.bkis.sk, www.bratislava.sk.
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10. november 2012 | Svätomartinský jarmok v Stupave
Informácie: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 16, 900
31 Stupava, tel. +421 2 6593 4312, alebo e-mail: jarmok@msks-stupava.sk,
www.stupava.sk.
11. november 2012 | Svätomartinské dni Bratislava
Sv. Martin je najvýznamnejším patrónom mesta, preto Bratislava ožíva jarmokom, hodovými slávnosťami i svätením mladého vína v centre mesta. Informácie: www.bkis.sk, www.bratislava.sk.
16. – 17. november 2012
Deň otvorených pivníc 2012 Malokarpatská vínna cesta
13. ročník. Deň otvorených pivníc je jedným z najobľúbenejších podujatí na
Malokarpatskej vínnej ceste. Na trase od Bratislavy po Trnavu bude otvorených viac ako 120 pivníc pre majiteľov vstupeniek, ktorých je obmedzený počet. Záujem ďaleko presahuje možnosti ponúknuť požadovaný počet vstupeniek, preto je potrebné si ich včas zadovážiť. Informácie: Malokarpatská vínna
cesta mvc@mvc.sk, www.mvc.sk.
November – december 2012 | Vianočné trhy Bratislava
Mesiac pred Vianocami sa na Hlavnom námestí v historickom centre Bratislavy rozožiari stromček. Vianočné trhy majú neopakovateľnú atmosféru a každý 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.
November 2012 | Fest Film Fest - Malacky
Miesto podujatia: Kultúrní domeček (kino). Festival dokumentárneho a animovaného ﬁlmu. Informácie: Mestské centrum kultúry Malacky, +421 34 7722 155,
7722 110, +421 903 801 214, www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk.
November 2012 | Sviatok mladého vína Devínska Nová Ves
Ochutnávka mladých vín za účasti zahraničných, slovenských a devínsko-novoveských vinárov s kultúrnym programom. Informácie: www.crip.sk.

DECEMBER 2012
November – december 2012 | Vianočné trhy Bratislava
Mesiac pred Vianocami sa na Hlavnom námestí v historickom centre Bratislavy rozožiari stromček. Vianočné trhy majú neopakovateľnú atmosféru a každý 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.
1. december 2012 | Mikuláš na ľade Bratislava
Kultúrno-športové podujatie STaRZ-u pre deti a mládež na korčuliach. Podujatie sa uskutoční popoludní na Zimnom štadióne O. Nepelu, ul. Odbojárov č. 9
v Bratislave. Na všetkých účastníkov čaká diskotéka na ľade, kultúrny program
a mikulášsky darček. Informácie: Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka 4, Bratislava,
+ 421 2 4437 3477, info@starz.sk, www.starz.sk.
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2. december 2012 – 6. január 2013 | Adventné Malacky
Obľúbené každoročné podujatie počas adventu, Cyklus koncertov vážnej hudby v kostole, Happeningové podujatie Možno príde i Mikuláš v Zámockom parku, množstvo koncertov rôzneho žánru. Informácie: Mestské centrum kultúry
Malacky, +421 34 7722 155, 7722 110, www.malacky.sk, www.mckmalacky.sk.
December 2012 | Vianoce v ÚĽUV-e Bratislava
Predvádzanie tradičnej výroby vianočných ozdôb a darčekov pre rodiny
s deťmi spojené s ochutnávkou tradičných vianočných jedál. Miesto konania:
Dvor remesiel ÚĽUV Bratislava. Informácie: +421 908 767 722,
craft@uluv.sk, www.uluv.sk.
December 2012 | Vianočné inšpirácie Modra
Nájdete tu desiatky malých drobností, ktoré vám navodia vianočnú atmosféru.
Nádvorie ožije stánkami, kde je možné ochutnať vianočné špeciality. Trh remesiel
na nádvorí Kaštieľa, Horná 20, Modra. Informácie: Malokarpatské osvetové stredisko Modra, +421 33 6433 489, moska@moska.sk www.moska.sk.
14. – 16. december 2012 | Vianočné trhy Pezinok
Predaj tradičného vianočného tovaru, ľudovoumeleckých výrobkov s kultúrnym programom, živým orlojom a dobročinným bazárom v centre mesta.
Kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC, +421 33 6413 949,
kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, MsÚ Pezinok, +421 33 6901 125.
31. december 2012
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty Bratislava
24. ročník. Bežecké podujatie pre všetkých, ktorí si nevedia ani Silvester
predstaviť bez športovania. Trasa vedie cez všetky bratislavské mosty
a po nábreží Dunaja. Informácie: Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka 4, Bratislava,
+ 421 2 4437 3477, info@starz.sk, www.starz.sk.
31. december 2012 – 1. január 2013
Silvester 2012 – Vitajte v Partyslave ! Bratislava
Bohatý kultúrny program a zábava na záver roka 2012 a uvítanie nového
roka 2013 v centre mesta. Informácie: www.festivaly.sk, www.bkis.sk,
www.bratislava.sk.

Bratislavský samosprávny kraj,
oddelenie cestovného ruchu
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25,
December 2011 | Zmena programov vyhradená
denisa.kucharova@region-bsk.sk, silvia.renacsova@region-bsk.sk
www.bratislavskykraj.sk

