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Bratislavské korunovačné dni 2018 
 

 
21.6.2018 – štvrtok – príprava na korunovačný týždeň 
 

• HISTORICKÉ POCHÔDZKY ULICAMI STARÉHO MESTA V PODANÍ TOVARIŠSTVA STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL 
čas: 17.00h 
Trasa:  Primaciálne námestie - Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo 
námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie  

 
22.6.2018 - piatok 
 

• Archív mesta Bratislavy – Markova 1, Bratislava - Petržalka 
Deň otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy sa bude niesť v znamení prežívania slávnostných okamihov v minulosti mesta. V piatok 22.6. 2018 bude v dopoludňajších 
hodinách tematicky orientovaný program pre pozvané školy, od 13.00 je archív prístupný verejnosti.  Budú prezentované vybrané dokumenty z fondov a zbierok archívu 
(mestské privilégia, mestské knihy, vzácne tlače) aj s odborným komentárom pracovníkov archívu. Pre najmenších návštevníkov budú k dispozícii tvorivé dielne. 
 
Počas dňa otvorených dverí bude v areáli archívu na Markovej 1 v Petržalke program skupiny historickej lukostreľby Dvor Anjou s ukážkami dobovej streľby, stredovekého 
odievania ako aj súťažami pre návštevníkov. 
 
Program:  9:00 - 13:00 program pre pozvané školy 

13:00 -15:00  Výstava vzácnych dokumentov z fondov a zbierok Archívu mesta Bratislavy 
Počas celého dňa v areáli archívu program skupiny historickej lukostreľby Dvor Anjou so súťažami v streľbe a ukážkou dobovej lukostreľby a odievania 
„Stredovek v archíve“ - tvorivé dielne pre najmladších návštevníkov 
 

• HISTORICKÉ POCHÔDZKY ULICAMI STARÉHO MESTA V PODANÍ TOVARIŠSTVA STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL 
čas: 16.30h 
Trasa:  Primaciálne námestie - Hlavné námestie –Michalská brána –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – 
Hviezdoslavovo námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie  
 

• Slávnostné otvorenie Korunovačného foto-video pointu 
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otvorenie: 16.30h 
miesto: Michalská veža 
vystúpenie Tovarišstva starých bojových umení a remesiel 
 
Korunovačný foto-video point v Michalskej veži bude počas Bratislavských korunovačných dní  22. – 29. 6. 2018 otvorený pre návštevníkov BEZPLATNE každý deň okrem 
pondelka: 
Ut – Pia 10.00 – 17.00, 
So – Ne 11.00 – 18.00 
 
 

• Festival Frankovky – Primaciálne námestie 1, Bratislava 
otvorenie: 17.00h 
Slávnostné otvorenie primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom 
Narazenie sudu Frankovky modrej spojené s bezplatnou ochutnávkou nápoja cisárovnej Márie Terézie, predajné stánky, ochutnávky vín od bratislavských vinohradníkov a 
vinárov  

 

• Múzeum mesta Bratislavy 
Zhotovovanie šľachtických kostýmov „na poslednú chvíľu“   
Len pre individuálnych účastníkov! 
čas: 13.00 – 14.30  
miesto:  nádvorie  Starej radnice 
Výroba kostýmov pre individuálnych záujemcov z polotovarov a insígnií do korunovačného sprievodu.  
 
Detský korunovačný sprievod – Lepšie je raz zažiť, ako sa učiť z učebníc  
 Zápis do sprievodu a súťaže, pridelenie súťažného čísla:  15.15 – stanovisko Dóm sv. Martina (pri pamätníku Bernoláka) 
Zraz všetkých účastníkov v kostýmoch :  16.00 pri Dóme sv. Martina 
Formovanie sprievodu: 16.15 
Začiatok sprievodu: 16.30 
Trasa: Dóm sv. Martina, Vydrická brána, Panská ulica, Ventúrska ulica, Michalská ulica, Zelená ulica, Františkánsky kostol, Stará radnica – nádvorie Starej radnice. 
Vyvrcholenie podujatia na nádvorí Starej radnice s výkladom a ukážkou korunovácie, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien súťažiacim. 
 

 

• Juraj Hrčka a Danubius Octet Singers  
čas: 15.00 
miesto: Hlavné námestie – veľké pódium 
Korunovačné popoludnie s Mozartom 



3 

 

Čítanie z Mozartovej korešpondencie a árie, kantáty a mužské zbory so slobodomurárskou tematikou z tvorby W.A.Mozarta.  
 
Účinkujú: Juraj Hrčka – umelecké slovo 
                  Hans-Jörg Gaugelhofer – tenor (Rakúsko) 
     Jaroslav Pehal – bas  
     Danubius Octet Singers – mužské spevácke okteto 
     Oksana Zvineková – klavír 
     Daniel Simandl - dirigent 

 

• Po stopách korunovácií 
Bezplatné tematické prehliadky v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 
Trasa prehliadky Vás prevedie najvýznamnejšími miestami spojenými s ceremoniálom korunovácií  uhorských panovníkov a ich manželiek.                                                                                        
 
Prehliadky v slovenskom jazyku 
čas: 17.00 h 
miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade 
 
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku 
čas: 15.00 h 
miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí  
Organizátor: Turistické informačné centrum BTB, Klobučnícka 2. 
 

 

• Opera Aeterna I. 
čas: 19.30hod. 
miesto: Nádvorie domu Albrechtovcov na Kapitulskej č. 1 (v prípade zlého počasia Koncertná sieň Klarisky) 
 
Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra, Serenata á due voci (Drama per Musica) pre soprán, alt, sláčikový orchester a basso continuo  (1725) 
scénické operné predvedenie 
 
účinkujúci: 
Musica aeterna 
hudobné naštudovanie Peter Zajíček, umelecký vedúci 
sólisti: Martina Masaryková, soprán (Cleopatra) 
             Jarmila Balážová,  alt (Marc Antonio) 
réžia Tomáš Surý, scéna a kostýmy Anna Revická, Tomáš Surý 
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Usporiadateľ: MUSICA AETERNA o.z. 
Hlavný partner: Fond na podporu umenia 
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Hlavné mesto SR Bratislava a Ars Bratislavensis. 
 

• Mestská knižnica v Bratislave Literárny kvíz s Dadom Nagyom, špeciál z kníh o Bratislave a jej histórii 
čas: 18.00h 

miesto: Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 
Vaše vedomosti o knihách a Bratislave si môžete otestovať priamo s promotérom dobrej literatúry Dadom Nagyom. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov! 
Hudobný hosť: flautové kvarteto Dvesto3kvartet 
Hlavným partnerom projektu Litera-túrou k zážitkom je Fond na podporu umenia. 
Vstup zdarma.  
 
23. 6. 2018 - sobota 
 

• Archív mesta Bratislavy – Markova 1, Bratislava - Petržalka 
Deň otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy sa bude v sobotu dňa 23. 6. 2018 niesť v znamení prežívania slávnostných okamihov v minulosti mesta. Budú 

prezentované vybrané dokumenty z fondov a zbierok archívu (mestské privilégia, mestské knihy, vzácne tlače), ktoré nebývajú obvykle verejnosti prístupné. Pracovníci 

archívu si pre návštevníkov pripravili zaujímavé prednášky z problematiky vinohradníctva, výroby, predaja a konzumácie vína, ako aj stravovania v Bratislave od stredoveku 

až po 20. storočie, ktoré budú ilustrované archívnymi dokumentami. Pre najmenších návštevníkov budú k dispozícii tvorivé dielne. 

Počas dňa otvorených dverí bude v areáli archívu na Markovej 1 v Petržalke program skupiny historickej lukostreľby Dvor Anjou s ukážkami dobovej streľby, odievania ako 

aj súťažami pre návštevníkov. 

Program:  9:00 – 15:00 Výstava vzácnych dokumentov z fondov a zbierok Archívu mesta Bratislavy 
             10:00 a 13:00 Prednáškové bloky na tému „Jedlo a pitie v prameňoch“  
             Počas celého dňa v areáli archívu program skupiny historickej lukostreľby Dvor Anjou so súťažami v streľbe a ukážkou dobovej lukostreľby a odievania 
              „Stredovek v archíve“ - tvorivé dielne pre najmladších návštevníkov 

 

 

• Festival Frankovky – Primaciálne námestie 1, Bratislava 
otvorenie: 10.00h – 20.00h 
predajné stánky, ochutnávky vín od bratislavských vinohradníkov a vinárov  
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• Po stopách korunovácií 
Bezplatné tematické prehliadky v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 
Trasa prehliadky Vás prevedie najvýznamnejšími miestami spojenými s ceremoniálom korunovácií  uhorských panovníkov a ich manželiek.                                                                                                        
 
Prehliadky v slovenskom jazyku 
čas: 17.00 h 
miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade 
 
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku 
čas: 15.00 h 
miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí  
Organizátor: Turistické informačné centrum BTB, Klobučnícka 2. 
 

• Opera Aeterna I. 
čas: 19.30hod. 
miesto: Nádvorie domu Albrechtovcov na Kapitulskej č. 1 (v prípade zlého počasia Koncertná sieň Klarisky) 
 
Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra, Serenata á due voci (Drama per Musica) pre soprán, alt, sláčikový orchester a basso continuo  (1725) 
scénické operné predvedenie 
 
účinkujúci: 
Musica aeterna 
hudobné naštudovanie Peter Zajíček, umelecký vedúci 
sólisti: Martina Masaryková, soprán (Cleopatra) 
             Jarmila Balážová,  alt (Marc Antonio) 
réžia Tomáš Surý, scéna a kostýmy Anna Revická, Tomáš Surý 
 
Usporiadateľ: MUSICA AETERNA o.z. 
Hlavný partner: Fond na podporu umenia 
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Hlavné mesto SR Bratislava a Ars Bratislavensis. 

 
24.6.2018 - nedeľa 
 

• Festival Frankovky – Primaciálne námestie 1, Bratislava 
otvorenie: 10.00h – 20.00h 
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predajné stánky, ochutnávky vín od bratislavských vinohradníkov a vinárov  
 

• Po stopách korunovácií 
Bezplatné tematické prehliadky v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 
Trasa prehliadky Vás prevedie najvýznamnejšími miestami spojenými s ceremoniálom korunovácií  uhorských panovníkov a ich manželiek.                                                                                                        
 
Prehliadky v slovenskom jazyku 
čas: 17.00 h 
miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade 
 
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku 
čas: 15.00 h 
miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí  
Organizátor: Turistické informačné centrum BTB, Klobučnícka 2. 
 

• Korunovačný sprievod Maximiliána II. Habsburského – Spomienka na prvú korunováciu v Bratislave 
čas: 15.00h 
Trasa sprievodu: Hrad, Palisády, Zámocká, Kapucínska, Hurbanovo nám, Michalská brána, Michalská ulica, Ventúrska, Pánska, Rybárska ulica, Hlavné námestie, Radničná, 
Laurinská, Rybárska ulica, Hlavné námestie. 
Účinkujúce súbory:  Tostabur, Žoldnieri, Saltarello, Fringia, Gathilion, Banderium, Adorea, Ursus, Elijana, Havrani, Equites Corone Spineae, Thurzovi drabanti 
čas: cca 16:00 h  
Program k ukončeniu sprievodu: 
Ukážky sedlania koní a dámskej garderóby, šermiarske a tanečné vystúpenia, slávnostné fanfáry a záverečná delostrelecká salva. 
 

 

• Kráľovský rytiersky turnaj 
cas: 18.00h 
miesto: Tyršovo nábrežie 
Príďte sa nadýchať vône histórie, koní a nechať sa okúzliť atmosférou dávnych čias.  
 

• Korunovačný koncert 
Čas: 19:00 h 

miesto: Dóm sv. Martina 

Georg Friedrich Händel: Korunovačvé hymny  HWV 258  pre zbor a organ 

Joseph Haydn: Te Deum  - Hob. XXIII c. 2  pre zbor a organ venované cisárovnej Márii Terezii 
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Wolfgang Amadeus Mozart: Korunovačná omša   KV 317  pre sólistov, zbor a organ 

Účinkujú:   Spevácky zbor mesta Bratislavy a sólisti 

Ladislav Holásek  -  dirigent          

Peter Mikula -  organ   

 

• Opera Aeterna I. 
čas: 19.30hod. 
miesto: Nádvorie domu Albrechtovcov na Kapitulskej č. 1 (v prípade zlého počasia Koncertná sieň Klarisky) 
 
Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra, Serenata á due voci (Drama per Musica) pre soprán, alt, sláčikový orchester a basso continuo  (1725) 
scénické operné predvedenie 
 
účinkujúci: 
Musica aeterna 
hudobné naštudovanie Peter Zajíček, umelecký vedúci 
sólisti: Martina Masaryková, soprán (Cleopatra) 
             Jarmila Balážová,  alt (Marc Antonio) 
réžia Tomáš Surý, scéna a kostýmy Anna Revická, Tomáš Surý 
 
Usporiadateľ: MUSICA AETERNA o.z. 
Hlavný partner: Fond na podporu umenia 
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Hlavné mesto SR Bratislava a Ars Bratislavensis. 

 
25.6.2018 - pondelok 
 

• Bratislavské korunovácie v kontexte Európy – Hlavy korunované a takmer korunované 
Konferencia pri príležitosti Bratislavských korunovačných dní 2018 
čas: 10.00 – 13.30 
miesto: Zrkadlová sieň, Primaciálny palác 
 
Program: 
 
10:00   Príhovor námestníčky primátora hl. m. SR Bratislavy MUDr. Ivety Plšekovej 
10:10   Elijana kostýmové štúdio: Predvedenie kostýmu Márie Terézie  
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10:20   PhDr. Iva Kvetanová, PhD.: Freska korunovácie Maximiliána II v Palazzo Vecchio        vo Florencii 
10:40   PhDr. Štefan Holčík: Prešporok v čase konania korunovácií. 
11:00   PhDr. Michal Bada, PhD.: Sakrálny rozmer Bratislavských korunovácií. 
11:20 – 11:30  Prestávka 
11:30   PhDr. Miroslav Musil, PhD.: Hlavy takmer korunované. 
11:50   PhDr. István Soós: "Kto toto nevidel, sotva si to vie predstaviť". Korunovačná slávnosť v Bratislave v roku 1830.  
12:30   PhDr. Mátyás Gödölle: Vyobrazenia poslednej kráľovskej korunovácie v Bratislave. 
13:05   Diskusia a závery konferencie 
 
Konferenciu pripravili: Hlavné mesto SR Bratislava, Občianske združenie Priatelia Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok, Historický ústav SAV, Slovenská historická 
spoločnosť pri SAV, Archív mesta Bratislavy 
 

 
• HISTORICKÉ POCHÔDZKY ULICAMI STARÉHO MESTA V PODANÍ TOVARIŠSTVA STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL 

čas: 17.00h 
Trasa:  Primaciálne námestie - Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo 
námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie  

 
• Freedom – Gospelové zoskupenie z Petržalky 

čas: 19.00hod 
miesto: Hlavné námestie – veľké pódium 
 

 
26.6.2018 - utorok 
 

• Nevšedná historická módna prehliadka z obdobia Renesancie 
Elijana Kostýmové štúdio 
čas: 17.00h 
miesto: Hlavné námestie – veľké pódium 
Nevšedná historická módna prehliadka kostýmov s pútavým komentárom o odievaní v období vlády Maximiliána II. a iných kráľovstiev v Európe. O tanečný program sa 
postará skupina ŠK Juventa. 
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• Mestská knižnica v Bratislave 
Bratislavské cintoríny  
čas: 18.00h 
miesto: Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 

Moderuje Dado Nagy, na gitaru hrá Martin Nováček. 
O histórii pohrebných obradov a miest posledného odpočinku na území Bratislavy porozprávajú historici, znalci Bratislavy a autori mnohých publikácií o nej: 
Viera Obuchová (Ondrejský cintorín, Príbehy z dejín Bratislavy, Cintorín pri Kozej bráne, Príbeh galérie Nedbalka... ) 
Štefan Holčík ( Bratislava pred sto rokmi a dnes, Cintorín pri Kozej bráne, Prezidentský palác, Bratislavský hrad...) 

Hlavným partnerom projektu Čítajme slovenskú literatúru je Fond na podporu umenia. 
 

• HISTORICKÉ POCHÔDZKY ULICAMI STARÉHO MESTA V PODANÍ TOVARIŠSTVA STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL 
čas: 17.00h 
Trasa:  Primaciálne námestie - Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo 
námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie  
 

• Mestský ústav ochrany pamiatok 
Exkurzia so sprievodcom na mestských hradbách 
čas: 10.00 - 14.00 – 16.00 
miesto stretnutia: nádvorie Starej radnice 
Téma: vývoj bratislavských hradieb so zameraním na západný úsek. 
Sprievodca: PhDr. Zuzana Zvarová (MÚOP)- autor výskumu hradieb. 
Bezplatnú vstupenku na prechádzku získate v pokladni Múzea mesta Bratislavy – maximálny počet účastníkov je 35. 

 
27.6.2018 - streda 
 

• Juraj Hrčka a Danubius Octet Singers 
čas: 19.00h 
miesto: nádvorie sv. Jána Nepomuckého – Primaciálny palác 
Korunovačný večer s Mozartom 
Čítanie z Mozartovej korešpondencie a árie, kantáty a mužské zbory so slobodomurárskou tematikou z tvorby W.A.Mozarta.  
 
Účinkujú: Juraj Hrčka – umelecké slovo 
                 Hans-Jörg Gaugelhofer – tenor (Rakúsko) 
     Jaroslav Pehal – bas  
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     Danubius Octet Singers – mužské spevácke okteto 
     Oksana Zvineková – klavír 
     Daniel Simandl - dirigent 

 
• Galéria mesta Bratislavy 

čas: 14.00h 
miesto: Mirbachov palác, Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11 
program pre seniorov 
TAJOMSTVÁ UMENIA: FERDINAND II. 
Ferdinand II. bol v poradí šiestym panovníkom korunovaným v Bratislave. Jeho korunovácia prebehla 1. júla 1618. Čím bol typický tento panovník a aká bola jeho vláda v 
čase tridsaťročnej vojny nám prezradí kurátorka zbierok starého umenia GMB Jana Luková. Prednáška s premietaním je súčasťou podujatia Bratislavské korunovačné dni 
2018. 
Vstupné: 1,50 € (platí len pre seniorov), bez rezervácie 
 

 
 
28.6.2018 - štvrtok 
 

• Mestská knižnica v Bratislave 
Petronela Križanová: Príbeh zabudnutého kníhkupectva. Anton Löwe  
čas: 18.00h 
miesto: Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 

Účinkujú: autorka Petronela Križanová, za vydavateľstvo Detail historička umenia Henrieta Gábrišová, moderátor Dado Nagy 
Hudobní hostia: Vlado Križan –gitara, Pavol Matej – husle, Henrich Novák – dobro, Adam Gábriš – gitara 
Prezentácia novej odbornej monografie venovanej knižnej kultúre a histórii vydavateľskej a kníhkupeckej praxe, na príklade kníhkupectva, vydavateľstva a tlačiarne 
bratislavského mešťana Antona Löweho (* 1744 – † po 1814), ktorý úspešne pôsobil na uhorskom knižnom trhu v období osvietenstva.  
Po dlhoročnom výskume problematiky dejín knižného obchodu s presahom do kultúrnych dejín Slovenska i dejín komunikácie, autorka analyzuje obchodné stratégie 
vydavateľstva a kníhkupectva, jeho zapojenie do európskych sietí knižného obchodu, pričom sa dotýka i problematiky predaja a distribúcie zakázanej literatúry. 
Hlavným partnerom projektu Čítajme slovenskú literatúru je Fond na podporu umenia. 
Vstup zdarma.  
 

29.6.2018 - piatok 
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• Po stopách korunovácií 
Bezplatné tematické prehliadky v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 
Trasa prehliadky Vás prevedie najvýznamnejšími miestami spojenými s ceremoniálom korunovácií  uhorských panovníkov a ich manželiek.                                                                                                        
 
Prehliadky v slovenskom jazyku 
čas: 17.00 h 
miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade 
 
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku 
čas: 15.00 h 
miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí  
Organizátor: Turistické informačné centrum BTB, Klobučnícka 2. 
 

• HISTORICKÉ POCHÔDZKY ULICAMI STARÉHO MESTA V PODANÍ TOVARIŠSTVA STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL 
čas: 17.00h 
Trasa:  Primaciálne námestie - Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo 
námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie  
 
 

• MUCHA QUARTET – musica_litera – Hummel v Bratislave 
čas: 19.00h 
miesto: Hlavné námestie – veľké pódium 
 
Interpretmi hudby budú členovia Mucha Quartet, interpretom slova bude slovenský herec Matúš Krátky. 
V programe zaznejú v podaní Mucha Quartet diela bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela (1778-1837), ktorého 240. výročie narodenia si tento rok 
pripomíname, ako aj hudba Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791), ktorý bol jeden z Hummelových učiteľov vo Viedni. V umeleckom podaní herca Matúša Krátkeho si 
vypočujeme texty ilustrujúce Hummelov život a jeho návštevy Bratislavy. 
 
 
 


