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Prvé detské oslavy sa začnú v piatok jazdou historickej električky, pokračovať budú v sobotu v 
Sade Janka Kráľa i v centre mesta, v nedeľu v zoo pokrstia nosáľa.  

BRATISLAVA. Víkend v Bratislave bude patriť oslavám Medzinárodného dňa detí. Pripravená je 
pre ne jazda historickou električkou, expedícia za bájnymi a rozprávkovými bytosťami Bratislavy i krst 
malého nosáľa v bratislavskej ZOO.  

Program pre deti pripravilo i Detské múzeum SNM, chýbať nebude podujatie v Sade Janka Kráľa či 
v nákupnom centre na brehu Dunaja, oslavovať sa bude v Ružinove i na Hviezdoslavovom námestí. 
Oslavy dňa detí sa začínajú už v piatok a potrvajú až do nedele Historická električka.  

Deti svoj sviatok oslavujú 1. júna, prvé oslavy sa však začnú už v piatok. Jazdu historickou 
električkou s dobovo oblečenou sprievodkyňou pre deti a ich rodičov pripravil Dopravný podnik 
Bratislava.  

Električka bude ulicami Bratislavy jazdiť od 13:00 do 18:00 po trase Nám. Ľ. Štúra - Šafárikovo 
námestie - Štúrova - Nám. 
SNP - Obchodná - Radlinského - Vazovova - Krížna - Špitálska - Jesenského a späť. Deň pred 
oficiálnym detským sviatkom oslavy pripravila aj bratislavská mestská časť Ružinov. Od 14:00 sú pre 
najmenších v Areáli hier Radosť pri Štrkoveckom jazere pripravené súťaže, hry či pesničky Spievame 
a tancujeme s Míšou.  

Pripravená bude aj nafukovacia lezecká stena, šmykľavka či iné atrakcie. V piatok i v sobotu deti 
čaká program aj v Bratislavskom bábkovom divadle a Mestskom divadle P.O.  

Sobota - Na palubu jednorožca  

O sobotnú zábavu sa deťom postará mestská časť Petržalka, bratislavské múzeá a prispeje i 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu.  

V Sade Janka Kráľa program pre deti pripravilo občianske združenie Moonlight camp. Podujatie Na 
palube jednorožca sa začne o 10:00, deti budú počas dňa na 20 stanovištiach súťažiť a zbierať 
písmenká, aby na konci vylúštili tajničku a dostali sa do žrebovania o rôzne ceny. Pozrieť si budú 
môcť ukážky techniky a práce hasičov, polície, horskej služby, vojakov či kynológov.  

Chýbať nebude obľúbený skákací hrad, workshopy, čitateľský kútik či hudobné vystúpenia. 
Bezplatný vstup budú mať deti v sobotu do Bibiany, kde si môžu od 15:00 do 17:00 vyskúšať svoju 
šikovnosť v tvorivých dielňach. Deň detí môžu najmenší stráviť aj v spoločnosti súboru SĽUK v ich 
areáli v Rusovciach či osláviť ho spoločne s tretími narodeninami Detského múzea SNM.  

Okrem interaktívnych výstav sú pripravené aj tvorivé dielne, na sladkú odmenu môžu rodičia zobrať 
deti do Detskej cukrárne.  

Tajná expedícia  

Pri prípravách programu ku Dňu detí spolupracuje aj Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 
Deti sa v sobotu o 10:00 stretnú s bájnymi bytosťami a strašidlami starej Bratislavy. Tajné skrýše 
rozprávkových a bájnych bytostí malým prieskumníkom ukáže Katarína Gašparová, tajomná expedícia 
sa začne pri studni na Primaciálnom námestí.  

Do rozprávkového sveta sa deti dostanú v nákupnom centre na nábreží Dunaja. Program pre deti v 
sobotu pripravia herci, žongléri, tanečníci a samuraji. Príde aj kúzelník, príhody zo sveta dravých 
vtákov zase porozpráva sokoliar.  

Deň detí v sobotu pokračuje aj v Starom Meste, od 15:00 sa rozprúdi ďalšia vlna zábavy pri 
altánku na Hviezdoslavovom námestí. Deti sa môžu tešiť na šaša i kúzelníka, zabávať ich bude 
speváčka Laura Wengová, detské folklórne súbory i Detské baletné štúdio.  

Detské oslavy v nedeľu uzavrie Deň detí v bratislavskej ZOO. Malí návštevníci sa môžu tešiť na 
deň plný rozprávok, zábavy, súťaží i darčekov. Deň v ZOO sa začne o 11:00 komentovaným kŕmením 
zvierat a popoludní odštartuje hlavný program pod taktovkou moderátorky Lenky Prokopovej.  

Nebude chýbať generáciami detí obľúbený Majster N, súťaže i netradičné disciplíny či tanečné 
vystúpenia. Vrcholom detských osláv bude slávnostný krst nosáľa Pinokia.  

Text k obr.:  

Centrom bude premávať historická električka.  

http://bratislava.sme.sk/c/6818452/kam-s-detmi-na-mdd.html  

 


