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Múzeum mesta Bratislavy

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY
Múzeum mesta Bratislavy, založené
v roku 1868, svojimi zbierkami
mimoriadnej umeleckohistorickej
hodnoty dokumentuje dejiny mesta
od najstarších dôb. Nachádzajú sa
tu archeologické nálezy, dokumenty remeselnej činnosti, priemyslu,
vinohradníctva, farmácie, kultúr-

neho a spoločenského života, ako
aj etnograﬁcké a numizmatické
zbierky. Vybrané najreprezentatívnejšie zbierkové fondy sú prístupné
verejnosti v 11 tematických múzeách Múzea mesta Bratislavy v architektonicky cenných, pamiatkovo
chránených objektoch.
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MÚZEUM DEJÍN MESTA
Stará radnica
Koncepcia expozície Múzea dejín
mesta v Starej radnici kladie doraz
na prezentáciu dejín obyvateľov
Bratislavy na pozadí historických
udalosti ovplyvňujúcich život
na území mesta od praveku až
po súčasnosť. K významným udalostiam radi aj vznik Múzea mesta
Bratislavy. Základom expozície sú
zbierkové predmety, ktoré doklada-

jú obdobie od neolitu až do konca
30. rokov 20. storočia. Významné
udalosti spojene s históriou mesta
môže návštevník sledovať prostredníctvom dotykových obrazoviek.
Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje
dokumentárny ﬁlm Ľudia a mesto
v závere prehliadky múzea.

KONTAKT
Stará radnica
Múzeum dejín mesta
Primaciálne námestie 3, Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Bezbariérový prístup s možnosťou
využitia výťahu.
K dispozícii audio guide vo viacerých jazykoch.
Možnosť zakúpenia výhodnej spoločnej vstupenky do Starej radnice
a Apponyiho paláca.

OTVORENÉ
Ut - Pi 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h
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MÚZEUM VINOHRADNÍCTVA
Apponyiho palác
Pestovanie hrozna a výroba vína
zohrávali dôležitú úlohu v dejinách
Bratislavy. Múzeum prezentuje
dejiny vinohradníctva, pestovanie
viniča, zber úrody i spracovanie
hrozna na území mesta od staroveku až po 20. storočie. Predstavuje
aj najvýznamnejšie bratislavské

vinárske ﬁrmy Hubert J. E. a Palugyay, ktoré za svoju produkciu,
najmä šumivého vína, získali mnohé
medzinárodné ocenenia.
V priestoroch múzea sídli Národný
salón vín , ktorý prezentuje a ponúka možnosť degustovať 100
najlepších slovenských vín.

KONTAKT
Apponyiho palác
Múzeum vinohradníctva
Radničná 1, Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Bezbariérový prístup.
K dispozícii audio guide vo viacerých jazykoch.
Možnosť zakúpenia výhodnej
spoločnej vstupenky do Apponyiho
paláca a Starej radnice.

OTVORENÉ
Ut - Pia 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h
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MÚZEUM HISTORICKÝCH INTERIÉROV
Apponyiho palác
Múzeum sa nachádza v rokokovom
Apponyiho paláci, ktorý dal stavebne upraviť v rokoch 1761-1762
gróf Juraj Apponyi. Prvé poschodie
so zachovaným pôvodným dreveným obložením stien a maľbami je
zariadené ako reprezentačné piano

nobile evokujúce šľachtický interiér
z konca 18. storočia. Na druhom
poschodí v miestnostiach so zrekonštruovanými nástennými maľbami sú vystavené ukážky zariadenia
mestského interiéru z obdobia od
konca 18. do konca 19. storočia.

KONTAKT
Apponyiho palác
Múzeum historických interiérov
Radničná 1, Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Bezbariérový prístup.
K dispozícii audio guide vo viacerých jazykoch.
Možnosť zakúpenia výhodnej
spoločnej vstupenky do Apponyiho
paláca a Starej radnice.

OTVORENÉ
Ut - Pia 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h
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MÚZEUM ZBRANÍ
Michalská veža
Múzeum oboznamuje návštevníkov
s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných
zbraní, vojenská i turnajová výzbroj
a samostatná časť je venovaná
vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám

obrany mesta a približuje históriu
bratislavských lejárov a puškárov.
Z najvyššieho poschodia je vchod
na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad
na historickú časť Bratislavy a jej
okolie.

KONTAKT
Michalská veža
Múzeum zbraní
Michalská 22, Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vstupenka platí aj pre Múzeum
farmácie.

OTVORENÉ
Ut - Pia 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h
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MÚZEUM FARMÁCIE
Lekáreň U červeného raka
Múzeum farmácie je umiestnené
v priestoroch s pôvodným zariadením lekárne U červeného raka
na prízemí barokového meštianskeho domu neďaleko barbakanu
Michalskej brány. Vybavenie
dopĺňajú fajansové, kameninové,
drevené, porcelánové a sklenené

nádoby na uchovávanie liečiv z obdobia od druhej polovice 18. stor.
do polovice 20. stor. Atmosféru
miestnosti dotvárajú barokovoklasicistické maľby s tematikou
liečiteľstva a tromi ﬁgurálnymi kompozíciami na klenbe.

KONTAKT
Lekáreň U červeného raka
Múzeum farmácie
Michalská 26, Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Bezbariérový prístup.
Vstupenka platí aj pre Michalskú
vežu.

OTVORENÉ
Ut - Pia 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h

Múzeum mesta Bratislavy

MÚZEUM HODÍN
Dom U dobrého pastiera
Rokokový dom U dobrého pastiera,
patrí k niekoľkým pôvodným
zachovaným stavbám starého
bratislavského podhradia . Postavili
ho v rokoch 1760 – 1765. Spodná
časť bola určená pre obchodnoremeselnú činnosť, horné podlažia
na bývanie. Na fasáde domu sa zachovalo jedno iluzívne okno, plas-

tika Dobrého pastiera v nike pod
baldachýnom nie je pôvodná. Dom
patrí k drobným skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry
a v súčasnosti je v ňom umiestnená
kolekcia hodín zo 17. - 20. storočia,
signovaných prevažne bratislavskými hodinárskymi majstrami.

KONTAKT
Dom U dobrého pastiera
Múzeum hodín
Židovská 1, Bratislava

OTVORENÉ
Ut - Pia 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h
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MÚZEUM ARTHURA FLEISCHMANNA

Múzeum prezentuje život a dielo
bratislavského rodáka sochára
Arthura Fleischmanna (1896-1990),
ktorého profesionálna kariéra sa
rozvíjala v šiestich krajinách štyroch
kontinentov. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného
tvorivého obdobia (30. roky), ako

aj výber sochárskych prác, ktoré
vznikli po roku 1938. Sú medzi nimi
najmä plastiky vytvorené v Londýne, vrátane diel zhotovených
z plexiskla. Rozsiahla fotodokumentácia dokresľuje predstavu
o živote a umeleckom pôsobení
tejto významnej osobnosti.

KONTAKT
Múzeum Arthura Fleischmanna
Biela 6, Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vstupenka platí aj pre Múzeum J.N.
Hummela.
O prístupnosti múzea je nutné sa
vopred informovať.

OTVORENÉ
Ut - Pia 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h
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MÚZEUM JOHANNA NEPOMUKA HUMMELA

Expozícia o živote a diele skladateľa
J. N. Hummela (1770 - 1837) je
v renesančnom záhradnom domci.
Nachádza sa tu kolekcia hudobných
nástrojov z jeho pozostalosti, jeho
posmrtná maska a ukážky notových
záznamov jeho diel.

KONTAKT
Múzeum Johanna Nepomuka
Hummela
Klobučnícka 2, Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vstupenka platí aj pre Múzeum
Arthura Fleischmanna.

OTVORENÉ
Ut - Pia 10:00 – 17:00 h
So - Ne 11:00 – 18:00 h

10 | 11

HRAD DEVÍN - NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené už od praveku.
Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal
Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus.
V 9. storočí tu knieža Rastislav
nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť. V 13. storočí postavili na hornom hrade pohraničnú
kráľovskú pevnosť. V roku 1809 hrad
zničili napoleonské vojská. Od 30.
rokov 20. storočia sa na hrade

s prestávkami realizuje archeologický
výskum. V jednotlivých častiach sú
vyznačené pôdorysy objavených
starších stavieb, napr. ranokresťanskej kaplnky zo 4. storočia a základy
veľkomoravského kostola z polovice
9. storočia. V roku 1961 hrad Devín
vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. V renesančnom paláci na strednom hrade sa nachádza výstavná
sieň využívaná na sezónne výstavy
s tematikou histórie hradu.

KONTAKT
Hrad Devín
Muránska ulica, Bratislava - Devín

máj – september
Ut – Pia 10:00 – 17:00 h
(posledný vstup 16:30 h)
So – Ne 10:00 – 19:00 h
(posledný vstup 18:30 h)

OTVORENÉ
apríl, október
Ut – Ne 10:00 – 17:00 h
(posledný vstup 16:30 h)
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ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čiastočne bezbariérový prístup.
Horný hrad je z dôvodu rekonštrukcie pre verejnosť uzavretý.

ANTICKÁ GERULATA RUSOVCE - NÁRODNÁ
KULTÚRNA PAMIATKA
V areáli múzea, ktorý bol súčasťou
LIMES ROMANUS sa nachádzajú
základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je
to miesto, kde stál rímsky vojenský
tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni
sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov. Kastel Gerulata
– Rímsky vojenský tábor v Rusovciach
bol vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku. Z celého systému Limes
Romanus boli doteraz do zoznamu
UNESCO zapísané tri jeho časti.

V roku 1987 Hadriánov val vo Veľkej
Británii, v roku 2005 časť nemeckého limesu a Antoninov val v roku
2008. Nominácia Dunajského Limesu
na Slovensku zahŕňa 2 časti: časť
Rímskeho vojenského tábora Gerulata v Bratislave – Rusovciach a Rímsky
vojenský tábor v Iži – „Kelemantia.
Obe lokality sa stanú rozšírením
už existujúceho zápisu, ako súčasti
cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO – Hranice rímskej ríše.

KONTAKT
Antická Gerulata Rusovce
Gerulatská 69, Bratislava - Rusovce

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Bezbariérový prístup.

OTVORENÉ
apríl – október
Ut - Ne 10:00 – 17:00 h
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PRAVIDELNÉ PROJEKTY A VZDELÁVACIE
PROGRAMY
Pravidelné projekty
Pravidelné návštevy depozitára skla a keramiky v Apponyiho
paláci, 1-krát do mesiaca, štvrtok, 16:00
Depozitár Múzea mesta Bratislavy sústreďuje bohaté zbierky keramiky,
skla a porcelánu, zozbierané v priebehu vyše 140 rokov jeho existencie
z viacerých zbierkových fondov.
Depozitár môže súčasne navštíviť max. 30 osôb.
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť - pravidelne jednu sobotu
do mesiaca
Zámerom tohto dlhodobého projektu je vytvorenie priateľského a otvoreného priestoru v Starej radnici, kde nielen detskí návštevníci získajú čo najpodrobnejšie a autentické informácie o fungovaní Múzea mesta Bratislavy.
Devín patrí deťom - pravidelne v polovici júna
Hlavným cieľom podujatia je poznávanie bohatej histórie hradu Devín
hravou a súčasne náučnou formou, a to prostredníctvom interaktívnych
programov a vystúpení umelcov, ktoré sú vždy venované inému historickému obdobiu.
Rímske hry - pravidelne v prvej polovici septembra
Atraktívne interaktívne podujatie v Antickej Gerulate v Rusovciach formuje a upevňuje vzťah verejnosti k významnému kultúrno-historickému
dedičstvu. Celodenné podujatie zábavnou formou prispieva k získaniu
poznatkov o slávnej histórii a na základe zážitku vytvára vzťah k slávnej
histórii hlavného mesta Bratislavy.
Vianoce v Starej radnici - november a december
Vianočné programy s dlhodobou tradíciou pozostávajú z Vianočného
jarmoku na nádvorí Starej radnice a tvorivých dielní Detského ateliéru
Múzeum má budúcnosť, tematicky venované tradíciám okolo Vianoc a vyrábaním vianočných darčekov. Od roku 2013 je vytvorený štatút súťaže v
maľovaní betlehemov na skle – na priečelí preskleného vstupu do Múzea
dejín mesta v Starej radnici. Súťaž pripravujeme každoročne v spolupráci
s Ústavom umelecko-edukačných štúdií, Katedry výtvarnej výchovy, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Múzeum mesta Bratislavy

Vzdelávacie programy v stálej ponuke
Vzdelávacie programy zahŕňajú programy k stálym expozíciám
a príležitostným výstavám tematických múzeí MMB a k interaktívnym detským ateliérom pre min. 10 a max. 30 osôb.
Tel.: +421 2 5910 0827, +421 917 617 780
E-mail: striesova@bratislava.sk, husova@bratislava.sk
Stará radnica
Mária Terézia a my
Program poodhaľuje nielen život a korunováciu tejto významnej panovníčky, ale aj obraz Prešporku (Bratislava) 18. storočia.
Remeslo má zlaté dno
Program hravou a zrozumiteľnou formou približuje históriu cechových
organizácii a prácu a zvyklosti remeselníkov.
Apponyiho palác, Múzeum historických interiérov
Na návšteve u Apponyiho
Program ponúka jedinečný pohľad do súkromia a odievania šľachtických
a meštianskych rodín z prostredia Bratislavy v 18. a 19. storočí.
Michalská veža, Múzeum zbraní
Mesto ako na dlani
Program poodhaľuje detaily zo „životopisu“ veže a mestského opevnenia, o historických zbraniach a ich použití, a neodmysliteľnou súčasťou je
výhľad z ochodze veže na historickú časť Bratislavy.
Múzeum Arthura Fleischmanna
Arthur Fleischmann - Po stopách bratislavského rodáka
Interaktívny tvorivý program zameraný na život a tvorbu toho významného sochára obohatený o výtvarné aktivity.
Hrad Devín
Kto boli Slovania a kde sa vzali? Devín v čase príchodu
Konštantína a Metoda
Interaktívny program približuje každodenný život, bývanie a kultúru
našich predkov na Devíne v období príchodu vierozvestcov Konštantína
a Metoda.
Antická Gerulata Rusovce
Stopy vicus v Gerulate
Interaktívny vzdelávací program skúma vznik, budovanie a civilný život
v osade v blízkosti rímskeho vojenského tábora Gerulata.
Rímske légie v Gerulate
Interaktívny vzdelávací program je obsahovo zameraný na vznik a život
vo vojenskom tábore Gerulate na prelome 1. a 2. storočia po Kristovi.

14 | 15

Vydal
Bratislavská organizácia cestového ruchu
v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy, 2013
Primaciálne nám. 1
P.O.BOX 349 , 810 00 Bratislava
www.visitbratislava.eu
btb@bratislava.sk
© Fotograﬁe zo zbierkových predmetov
Múzea mesta Bratislavy
Design: sowa | brandstudio

Múzeum mesta Bratislavy

