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EUNIC Bratislava, združenie kultúrnych inštitútov a diplomatických misií európskych krajín na 
Slovensku, prináša pre obyvateľov a všetkých návštevníkov Bratislavy a širšieho okolia 
unikátnu aplikáciu pre smartfóny s názvom Invisible City Bratislava. Vďaka nej sa dozviete 
jednoducho a pohodlne o zaujímavých kultúrnych podujatiach v Bratislave a okolí. Stačí si 
stiahnuť do svojho mobilného zariadenia aplikáciu EUNIC z Google Play pre zariadenia 
s Androidom, resp. z App Store pre zariadenia s iOS, vďaka čomu sa smartfón zmení na 
praktického sprievodcu po kultúrnych podujatiach v Bratislave. S aplikáciou si tak môžete 
naplánovať svoj kultúrny program, objaviť doposiaľ nepoznané umelecké zákutia, zaujímavé 
prednášky, filmy, hudbu či tanečné predstavenia a precvičiť si jeden z európskych jazykov. 

 

Aké sú výhody aplikácie Invisible City?   

 

Nevyžaduje registráciu. Nemusíte zadávať žiadne súkromné dáta. Vytvorili sme zámerne 
aplikáciu, ktorá sa riadi princípom voľného prístupu ku kultúre pre všetkých.  

Je lokálna a globálna. Je jedno, či ste práve v Bratislave, vo Viedni či v New Yorku. Stačí vám 
jedna appka, nemusíte si pre každú destináciu inštalovať novú, ktorú navyše nemáte 
odskúšanú.  

Nie je komerčná. Nájdete  v nej podujatia, ktoré sme vybrali pre vás, ako najlepšie a 
najzaujímavejšie akcie v meste. Nie sme závislí od sponzorovaného obsahu.   

 

Ako aplikácia funguje?  

 

Stiahnete si aplikáciu do mobilu, nastavíte zobrazovanie podujatí podľa mesta (pre Slovensko 
je dostupná Bratislava). Okrem kultúrnych inštitútov jednotlivých krajín aplikácia ponúka aj 
podujatia ďalších 11 bratislavských kultúrnych inštitúcii ako KC Dunaj, Kino Lumiére, Stará 
tržnica a i.). Môžete si pridať miesta k obľúbeným, pridať podujatie do kalendára, zobraziť 
kultúrne podujatia na mape a získať k nim trasu, vyhľadať podujatie podľa kľúčových slov, 
zdieľať podujatia so známymi, a tiež filtrovať podujatia podľa dátumu (dnes, zajtra, tento 
víkend a tento týždeň). 

 

http://www.eunicapp.eu/ 

http://bratislava.eunic-online.eu/ 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.unicorn.eunicapp
https://itunes.apple.com/us/app/eunic/id906718961?mt=8


 

Kde sa s appkou najbližšie stretnete? 

 

Jazyková kaviareň / Europe Special 
3. 5. / 17:30, KC Dunaj 
Májová jazyková kaviareň bude špeciálna: príďte si zakonverzovať v cudzom jazyku a 
stretnite nových zaujímavých ľudí. Na čo sa ešte môžete tešiť? Určite na kvíz o 
zaujímavé ceny a hostí, ktorí vás zaručene zabavia. 
 
Deň Európy 
9. 5. / 10:00-18:00, Hlavné námestie 
K máji tradične patrí aj oslava Európy ako takej. Celoeurópska kultúra sa stretne na 
Hlavnom námestí v Bratislave, aby spoločne a veľkolepo oslávila Deň Európy. Tešiť sa 
môžete aj na interaktívne hry a súťaže o zaujímavé ceny. 
 
Noc literatúry 
10. 5. / 18:00-22:00, Staré Mesto 
Ďalšou zastávkou aplikácie Invisible City bude aj populárna Noc literatúry v stredu 10. 
mája na miestach v srdci Bratislavy. Nenechajte si ujsť úryvky prekladov súčasnej 
európskej literatúry do slovenčiny v podaní známych slovenských osobností. 
 
Múdry pondelok 
15. 5. / 19:00, Nu Spirit Club 
Invisible City Bratislava však neobíde ani známy vedomostný kvíz formou 
moderovanej videoprezentácie Múdry pondelok s Ludwigom Baginom. Tentoraz na 
súťažiacich čaká špeciálne kolo s otázkami o Európe. 
 
Invisible City prekvapenie 
16. 5. / 19:00, Bratislava 
Členovia EUNIC klastru pre Vás tiež pripravili jedno prísne tajné kultúrne podujatie, a 
to v spolupráci so svetovo známou koncertovou platformou. Prekvapenie sa bude 
postupne odtajovať 
 

EUNIC (European Union National Institutes of Culture) je združenie národných kultúrnych 
inštitútov a diplomatických misií v rámci Európskej únie. Má 32 členov v 27 krajinách a má 
viac ako 2 000 pobočiek vo vyše 150 štátoch, vrátane Slovenska. Hlavným cieľom EUNICu na 
Slovensku je podpora spoločných projektov s európskymi kultúrnymi inštitútmi združenými v 
EUNICu v spolupráci so slovenskými partnermi na príprave kultúrnych podujatí, vytvorenie 
efektívnych partnerstiev a prepojení medzi jednotlivými členskými organizáciami, ktoré 
povedú k vyššiemu povedomiu o kultúrnej rozmanitosti, k jej prehĺbeniu a k lepšiemu 
porozumeniu medzi európskymi spoločenstvami, a tiež posilnia medzinárodný dialóg a 
spoluprácu v Európe aj mimo nej. 



 


