
Deň otvorených dverí

1. september 2015
Deň Ústavy Slovenskej republiky

Národnej rady Slovenskej republiky

PROGRAM

9.30 – 17.00

Otvorenie hlavnej budovy NR SR (Nám. A. Dubčeka 1), s posledným 

vstupom o 17.00 hod

10.00 – 17.00

Otvorenie reprezentačných priestorov Bratislavského hradu pre 

verejnosť, s posledným vstupom o 17.00 hod.

V Porcelánovom kabinete reprezentačných priestorov bude 

vystavený unikátny poklad keltských  mincí, ktoré sa našli v areáli 

Bratislavského hradu počas jeho rekonštrukcie  v roku 2009.

9.30

Príhovor predsedu NR SR Petra Pellegriniho

9.45

Prvá prehliadka parlamentu s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim 

pre návštevníkov DOD

10.15 – 11.00

Stretnutie občanov s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim v 

priestoroch traktu predsedu NR SR – kožený salónik

9.30 – 17.00

Stretnutie občanov s podpredsedami NR SR (pracovne na 2. 

poschodí) a poslancami NR SR (klubové miestnosti poslancov)

12.00 – 13.00

3. ročník Bratislavskej hradnej časovky o Pohár predsedu NR SR za 

účasti  majstrov sveta v ľadovom hokeji v Göteborgu z roku 2002 

Miroslava Šatana a Ľubomíra Višňovského. Trasa cyklistických 

pretekov: Župné námestie, Suché mýto, Palisády s cieľom na 

Bratislavskom hrade pri soche Svätopluka.

13.00 – 16.00

Premietanie dokumentárneho filmu o histórií parlamentarizmu na 

Slovensku v kinosále budovy NR SR



SPRIEVODNÝ PROGRAM
09.30 – 09.45 Otvorenie DOD v Národnej rade SR moderátorom 

Andrejom Wallnerom

09.45 – 10.30 Vystúpenie skupiny REPLAY BAND

10.30 – 11.00 Detský folklórny súbor KLNKA

11.00 – 11.20 Vystúpenie steperského súboru ZŠ Zuberec, víťazi tanečnej 
súťaže School Dance

11.30 – 12.15 Vystúpenie skupiny REPLAY BAND

12.15 – 12.45 Detský folklórny súbor KLNKA

12.45 – 13.00 Vystúpenie steperského súboru ZŠ Zuberec, víťazov 
tanečnej súťaže School Dance

13.00 Vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien Bratislavskej 
hradnej časovky o Pohár predsedu NR SR pri soche 
Svätopluka v areáli Bratislavského hradu

13.00 – 13.45 Vystúpenie skupiny REPLAY BAND

14.00 – 15.00 Detský folklórny súbor ČEČINKA

15.00 – 16.30 Predstavenie v podaní STRAŽANOVHO BÁBKOVÉHO 
DIVADLA: Gašparko a Drak

Historické múzeum SNM na Bratislavskom hrade

Expozície SNM v paláci Bratislavského hradu budú 1. septembra 2015 otvorené pre 
návštevníkov zdarma od 10.00 do 18.00 hod ( s posledným vstupom o 17.00 hod)

1.poschodie: Reprezentačné priestory Bratislavského hradu

Poklad keltských mincí

2. poschodie : Obrazáreň Bratislavského hradu

3. poschodie:
Ľudovít Štúr (1815 – 1856)
Reformátor slovenskej spoločnosti
Výstava predstavuje život a dielo Ľudovíta Štúra v kontexte slovenských dejín, 
od čias Veľkej Moravy po súčasnosť. Pripomína zdroje, na ktoré Štúr nadviazal, 
podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré vytvoril a ukazuje,  ako sa v 
jednotlivých historických obdobiach  napĺňal jeho ideový a mravný odkaz. 

Prvá svetová vojna. Tragédia, ktorá postihla všetkých
Výstava venovaná 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny približuje históriu 
vojny, ale aj osudy ľudí v zákopoch či zázemí. Dôležitou súčasťou vojny bola jej 
propaganda, a tak sa návštevníci oboznámia s rôznymi pohľadmi na hrôzy „Veľkej 
vojny“.

Suterén Bratislavského hradu: Veľká Morava a počiatky kresťanstva: 
Medzinárodná putovná výstava Veľká Morava a počiatky kresťanstva je po Brne a 
Prahe uvedená na záver svojho putovania v priestoroch SNM – Historického 
múzea na Bratislavskom hrade. Návštevníci uvidia takmer 1400 vzácnych 
archeologických nálezov zapožičaných z 30-tich inštitúcií z Čiech, Moravy, 
Slovenska, Rakúska a Poľska.

 

 
 

PARAMENTY/ Liturgický odev a textílie
Koncepcia výstavy Paramenty / Liturgický odev a textílie je založená na 
dokumentovaní základných typologických variantov liturgického odevu a 
textílií vo väzbe na ich nositeľa v rozdielnych cirkevných prostrediach a v 
súvislosti s príležitosťou na ich používanie.


