
ORGANIZAČNÉ POKYNY
pre účastníkov konferencie

Miesto konania konferencie
Konferencia sa koná v Zimnej jazdiarni Bratislavského 
hradu, ktorý je v  správe Kancelárie Národnej rady 
Slovenskej republiky a zároveň je i sídlom Slovenského 
národného múzea – Historického múzea. Zimná 
jazdiareň bola vo svojej pôvodnej hmote a tereziánskom 
historickom výraze obnovená počas nedávnej rozsiahlej 
rekonštrukcie areálu Bratislavského hradu spolu 
s  priľahlou barokovou záhradou. Zimná jazdiareň 
patrí k  najpôsobivejším reprezentačným priestorom 
v Bratislave – a to tak z hľadiska architektúry budovy, 
ako i jej akustiky, kapacity a technologického zázemia.

Vstup na konferenciu je možný:
1. z nádvoria Bratislavského hradu cez hlavný vstup do 
expozícií Slovenského národného múzea – Historického 
múzea (v prípade príchodu verejnou dopravou a pešo) 
– do areálu hradu sa dostanete cez Viedenskú bránu 
z ulice Palisády.
2. cez vchod do Zimnej jazdiarne z podzemných garáží 
priamo pod Bratislavským hradom (v prípade príjazdu 
autom).

Dokumentácia „osmičkových“ výročí 
v slovenských a českých múzeách. 
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Doprava 
Z Hlavnej stanice na Bratislavský hrad: 
1. možnosť: autobusom č. 93 zo železničnej stanice 
(smer Vozovňa Petržalka) do zastávky Hodžovo 
námestie, použiť podchod s  eskalátormi vpravo pod 
budovou, pri ktorej vystúpite, vyjsť z  podchodu vľavo 
smerom k Prezidentskému palácu, autobusová zastávka 
Hodžovo námestie je vpravo – odtiaľ trolejbusom č. 207 
(smer ŽST Železná studienka) do zastávky Zámocká, 
resp. Hrad – celková dĺžka jazdy asi 20 min. 
2. možnosť: električkou č. 1 zo železničnej stanice 
(smer Petržalka) do zastávky Úrad vlády SR, odtiaľ 
trolejbusom č. 203 (smer Staré Mesto, Búdková) do 
zastávky Zámocká, resp. Hrad – celková dĺžka jazdy asi 
20 min. 

Z  autobusovej stanice Mlynské nivy na 
Bratislavský hrad: 
Autobusom č. 21 z autobusovej stanice (smer Devínska 
Nová Ves, Volkswagen, VW2) do zastávky Krížna, odtiaľ 
trolejbusom č. 207 (smer ŽST Železná studienka) do 
zastávky Zámocká, resp. Hrad – dĺžka jazdy asi 25 min. 

Od hotela Tatra na Bratislavský hrad: 
Z hotela pešo 3 min. k Prezidentskému palácu, odtiaľ zo 
zastávky Hodžovo námestie (vľavo) trolejbusom č. 203 
(smer Staré Mesto, Búdková) alebo č. 207 (smer ŽST 
Železná studienka) do zastávky Zámocká, resp. Hrad – 
dĺžka jazdy asi 5 min.

Parkovanie 
Organizátori účastníkom parkovanie nezabezpečujú. 
Konferencia sa koná v Starom meste v pamiatkovej zóne 
– v oblasti, kde nie je dostatok voľných parkovacích miest. 
Účastníci konferencie môžu využiť dve podzemné garáže 
– obe v tesnom susedstve hradu: garáž Hrad priamo pod 
Bratislavským hradom na ulici Palisády (vľavo) alebo 
susednú garáž IPP Park Hrad oproti, na tej istej ulici 
(vpravo). Vzhľadom na lukratívnosť parkovacích plôch 
v  okolí Bratislavského hradu účastníkom odporúčame 
vozidlá nechať na niektorom zo záchytných parkovísk 
a dopraviť sa do miesta konania konferencie mestskou 
hromadnou dopravou. 

Šatňa 
Priamo v mieste konania konferencie bude k dispozícii 
šatňa na odloženie kabátov, dáždnikov, tašiek alebo 
kufrov, ktorú bude možné využiť v oba dni počas trvania 
konferencie. 

Fajčiari 
Konferencia je nefajčiarske podujatie – v celom objekte 
Bratislavského hradu je fajčenie zakázané.

Stravovanie počas konferencie 
Teplú stravu organizátori konferencie účastníkom 
nezabezpečujú. Počas konania konferencie bude počas 
prestávok k dispozícii štandardné drobné občerstvenie 
(vhodné i  pre vegetariánov) a  káva a  studené 
nealkoholické nápoje. V prípade záujmu môžu účastníci 
využiť kaviareň v  priestoroch Bratislavského hradu 
na  3. poschodí, reštaurácie Hradná hviezda a  Hrad 
priamo v  areáli hradu alebo niektoré zo stravovacích 
zariadení v jeho najbližšom okolí.

Čaša vína
Po skončení programu konferencie sa v  prvý deň jej 
konania v  priestoroch Kaplnky Bratislavského hradu 
na 1. poschodí (bývalá Hudobná sieň) uskutoční 
prezentácia publikácie Príbeh predmetu: Osmičkové 
roky, ktorú vydal Zväz múzeí na Slovensku pri príležitosti 
100. výročia vzniku Československa a ďalších okrúhlych 
„osmičkových“ výročí. Na prezentácii so začiatkom 
o  19,00 hod. sú vítaní všetci účastníci konferencie, 
vstup je voľný.

Spoločenský večer pre účastníkov 
konferencie 
Pre účastníkov konferencie bude pripravený spoločenský 
večer, ktorý sa bude konať v prvý deň konferencie priamo 
na Bratislavskom hrade, v Severných reprezentačných 
priestoroch na 1. poschodí so začiatkom o  20,00 
hod. Vstup bude umožnený výhradne po predložení 
pozvánky. 

Voľné prehliadky pre účastníkov 
konferencie 
Počas oboch dní konferencie budú pre všetkých 
účastníkov konferencie počas otváracícho hodín 
bezplatne k dispozícii všetky stále expozície a aktuálne 
výstavy SNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade 
(www.snm.sk). Ich prehliadka bude možná výhradne 
na základe voľnej vstupenky vydanej v pokladni múzea 
po preukázaní sa menovkou účastníka konferencie. 

Ťahákom ponuky výstav na  Bratislavskom hrade sú 
v čase konania konferencie výstavy Zlatý vek Peterhofu. 
Od Petra I. po Katarínu II., na ktorej budú prezentované 
na Slovensku dosiaľ nevystavené diela z  cárskych 
zbierok, a  Martin Benka sprístupnená pri príležitosti 
130. výročia narodenia tohto popredného slovenského 
maliara a ilustrátora. 


