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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
Slovenská národná galéria (SNG) je najväčším slovenským múzeom umenia. Jej postavenie je
jedinečné nielen šírkou záberu – venuje sa nielen starému, modernému a súčasnému umeniu, ale aj
užitému umeniu, dizajnu, fotografii a architektúre, ale aj bohatými zbierkami. Túto pestrosť a šírku
odborného záujmu odzrkadľuje akvizičný i výstavný program. Vo svojich expozíciách a depozitároch
vlastní galéria vyše päťdesiatpäť tisíc diel. Slovenská národná galéria je múzeum umenia s
celoslovenskou pôsobnosťou. Okrem hlavného areálu v Bratislave, ktorý pozostáva z administratívnej
budovy, zatvoreného premostenia a dvoch prepojených expozičných objektov – Vodné kasárne a
Esterházyho palác, spravuje SNG aj štyri vysunuté pracoviská.
Zvolenský zámok – pôvodne gotický poľovnícky zámok typu talianskych mestských palácov postavený
pre uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Neskôr bol viackrát prestavaný, dnes jeho priestory slúžia pre
expozície a kultúrno-spoločenské podujatia SNG.
Kaštieľ Strážky – významná architektonická pamiatka Spiša, ktorej stavebný vývoj možno sledovať už
od 15. storočia. Kaštieľ je príťažlivým miestom nielen prostredím, ale aj významnou historickou
knižnicou a expozíciou Ladislava Mednyánszkeho.
Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku – bola zriadená za účelom uchovávania a prezentácie diel jednej
z najvýznamnejších osobností slovenského moderného maliarstva – Ľudovíta Fullu.
Galéria insitného umenia – Schaubmarov mlyn v Pezinku – objekt vodného mlyna patrí k technickým
a kultúrnym pamiatkam Slovenska, SNG tu prevádzkuje expozíciu maliarstva, sochárstva, domácich i
zahraničných insitných umelcov.
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Riečna 1, 815 13 Bratislava 1
Ľubomír Podušel, oddelenie pre výchovu a vzdelávanie
02/5443 4587
ovv@sng.sk

Informácie o výstavách
Oddelenie pre marketing a vzťahy s verejnosťou
Telefón:
02/ 5922 6147
Kontaktné osoby: Katarína Pikalyová, katarina.pikalyova@sng.sk
Karmen Koutná, info@sng.sk
WWW:
www.sng.sk

SNG –Vodné kasárne
Sídlo: Rázusovo nábrežie 2, Bratislava
Otváracie hodiny: denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30. hod.
posledný vstup o 17.00 hod.

Stála expozícia






Staré európske umenie
Gotické umenie Slovenska
Barokové umenie na Slovensku
Umenie 19. storočia na Slovensku (1800 - 1920)
(ne)stále expozície umenia 20. storočia

Výstavy
Kabinet umenia 20. storočia
Alexandra Exterová – Ester
Šimerová – Anatol Petritzky –
Ľudovít Fulla
25. september – 14. november
2010

Výstava predstaví knihu scénických a kostýmových návrhov
Maquettes de Théâtre (1930) jednej z najvýznamnejších postáv
ruskej avantgardy Alexandry Exterovej. Do zbierok SNG sa
dostala z pozostalosti Ester Šimerovej-Martinčekovej, ktorá ju
dostala do daru od svojej dlhoročnej učiteľky a priateľky
Alexandry Exterovej. Publikácia vyšla v limitovanom
signovanom náklade a patrí k svetovým zberateľským skvostom.
Alexandra Exterová bola vo svojich divadelných návrhoch
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Kabinet starého umenia
Zlatý vek holandskej grafiky
Od Goltzia po Rembrandta
11. september – 9. január 2011

výnimočná nielen svojim úzkym nadviazaním na aktuálne
avantgardné smery ale predovšetkým dynamikou tvarovej
štylizácie a kompozíciou plôch zo žiarivých farieb, ktoré
preniesla zo svojej tvorby i na divadelné javisko. Na výstave si
môžete pozrieť aj divadelné návrhy Anatola Petritzkeho z knihy
Theather Trachten (1929), ktorá pochádza z knižnice Ľudovíta
Fullu. Fulla sa vo svojich vlastných scénických i grafických
návrhoch nesporne inšpiroval aj ruskou konštruktivisticky
orientovanou avantgardou. Svedčia o tom práve i jeho vystavené
návrhy scén či realizácie z oblasti grafického dizajnu.
Výstava ponúka prehliadku holandskej grafiky obdobia
manierizmu a baroka zo zbierok Slovenskej národnej galérie v
Bratislave. Sprístupnených 115 diel približuje tvorbu umelcov
severných nizozemských provincií z konca 16. a prvej polovice
17.
storočia.
Vo výbere sú predstavené diela majstrov, ktorí významne prispeli
k sláve zlatého veku ako Hendrick Goltzius či Rembrandt van
Rijn.
Prezentované cykly popri náboženských scénach obsahujú i
výjavy o vplyvoch planét, delení dní, kolobehu ročných období,
schopnostiach piatich zmyslov predchnuté humanistickým
klasickým a literárnym vzdelaním zasahujúc do oblasti etiky a
metafyziky či prírodnej filozofie.

SNG - Esterházyho palác
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otváracie hodiny: denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30. hod., posledný vstup o 17.00 hod
Štvrtok predĺžené otváracie hodiny do 19.00 hod, posledný vstup o 18.30 hod

Výstavy
Juraj Bartusz – gestá / body /
sekundy
20. august – 31. október 2010

Holé Baby
5. október – 21. november
2010

Retrospektívna výstava Juraja Bartusza (1933) nadväzuje na program
SNG prezentovať významné osobnosti dejín slovenského výtvarného
umenia druhej polovice 20. storočia. Bartusz je pražským
absolventom, na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 60. rokoch 20.
storočia a stále patrí k jej najvýraznejším osobnostiam.
Koncepcia výstavy s príznačným názvom gestá / body / sekundy
vychádza z najdôležitejších fenoménov v Bartuszovom
intermediálnom umeleckom programe. Sú to: 1. gesto (sochárske,
maliarske, performatívne, tvorivé i deštruktívne), 2. autorský zámer,
individualita, subjekt – jeho výkon, telo, idea a 3. čas, limit, pamäť,
dejiny. Juraj Bartusz vytvoril aj pozoruhodné sochárske dielo
a realizácie pre verejný priestor.
Výstava Holé baby je aktualizovaným čítaním tradičného umeleckého
žánru – ženského aktu. Napriek oficiálnemu soc-realizmu sú zbierky
slovenských galérií a múzeí umenia až prekvapivo bohaté na obrazy
nahých žien – odjakživa atraktívnych a divácky vďačných námetov
výtvarných umelcov. Ženský akt – ten klasický i ten modernistický - je
však v svojej podstate dosť problematický žáner. Nielen pre svoju
neprirodzenosť (predstava nahej ženy, ktorá sa – obyčajne s knihou v
ruke – vyvaľuje na pohovke, musí dnes väčšine žien pripadať dosť
komická), ale najmä pre nie celkom férovú distribúciu rolí a pohľadov,
ktoré implikuje: nahá žena a oblečený muž (umelec či divák), „čumil“
verzus „očumovaná“. Akt ako žáner vizuálnej exploatácie i ako aréna
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umeleckých výbojov bude v našom výbere podrobený feministickému
čítaniu. Pôjde teda o dvojito kódovanú výstavu, ktorá na jednej strane
predstaví klasické diela kanonických umelcov, na druhej strane,
prostredníctvom čítania feministických autoriek (medzičasom tiež už
kanonických) - Jany Juráňovej a Jany Cvikovej – odkryje aj ich iný,
skôr temný rozmer.
František Drtikol
Z fotografického archívu
20. október – 28. november
2010

Výstava popredného českého fotografa Františka Drtikola
pod názvom Z fotografického archívu predstaví výber doteraz
nezverejnených diel z autorovho vrcholného obdobia prvej polovice
30. rokov, nachádzajúce sa v zbierkach Umeleckopriemyselného
múzea v Prahe. Autorom výstavy bude kurátor zbierky fotografie UPM
v Prahe Jan Mlčoch. Výstava bude doplnená citátmi z pôvodných
Drtikolových textov a projekciou dokumentárneho filmu režiséra Jiřího
Holny Fotograf František Drtikol (2002).

SNG – Vysunuté expozície
Zámok Zvolen
Sídlo: Nám. SNP č. 1, 960 01
Zvolen
Správca: Peter Heneš
Telefón č. 045/533 1337
E-mail: zvolen@sng.sk
sngzvolen.lektorky@gmail.com
Otvorené v zim. sezóne od stredy
do nedele od 10.00 do 17.45
posledný vstup o 16.45 hod

Kaštieľ Strážky
Sídlo: Mednyánszkeho 25, 059 01
Spišská Belá
Správkyňa: Mária Šelepová
Telefón č. 052/458 1152
E-mail: strazky@sng.sk
Otvorené v zim. sezóne od stredy
do nedele od 10.00 do 17.00 hod.

Stále expozície
 Lapidárium gotického umenia
Lapidárium prezentuje architektonické kamenné články z gotickej
kaplnky Zvolenského zámku zo 14. storočia, kamenné články z ostatných
častí zámku, ako aj vzácne transfery nástenných malieb z polovice 15.
storočia z bývalej starej fary.
 Staré európske umenie II.
Expozícia predstavuje výberové kolekcie maliarskych škôl talianskej,
francúzskej, nizozemskej, flámskej, holandskej a nemeckej proveniencie
zo 16. – 18. storočia.
Stále expozície
 Expozícia portrétu 17.–19. storočia na Spiši
Kolekcia portrétov 17. – 19. storočia, prezentovaná v priestoroch kaštieľa
v Strážkach, pozostáva najmä z diel pochádzajúcich
z rodovej galérie. Jednotlivé rodiny, ktoré v minulosti kaštieľ vlastnili,
alebo boli navzájom v príbuzenskom zväzku, podporovali portrétne
umenie objednávkami u miestnych i zahraničných umelcov. Viacero
portrétovaných patrí medzi významné osobnosti kultúrnohistorického,
politického a ekonomického života v minulosti Spiša. Rodovú galériu
dopĺňa kolekcia portrétov z 19. storočia, ktorá sa viaže k danému
umeleckému prostrediu.
 Historická knižnica
Stručná historická expozícia zoznamuje návštevníkov s dejinami obce i
kaštieľa, s vývojom rodov, ktorým kaštieľ patril. Počiatky významnej
slovenskej historickej knižnice, ktorá je súčasťou národného kultúrneho
dedičstva, siahajú do poslednej štvrtiny 16. storočia. Knižnica sa
kontinuitne vyvíjala 400 rokov a dnes má okolo 8500 zväzkov, časopisov
a máp.
 Ladislav Mednyánszky a Strážky
L. Mednyánszky (1852 – 1919) je jedným z najvýznamnejších
umelcov, ktorí sa narodili alebo žili na území Slovenska. Strážsky
kaštieľ patril k najmilším miestam maliarových pobytov. Prežil v
ňom časť mladosti a vždy sa do Strážok, kde mal jediný stály ateliér,
rád vracal. Expozícia prináša výber maliarskych diel L.
Mednyánszkeho od prác z 1. polovice 70. rokov 19. storočia do
obdobia 1. svetovej vojny, ktorým sa maliarske dielo ukončuje.
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Galéria Ľudovíta Fullu
Ružomberok
Sídlo: Makovického l, 034 01
Ružomberok
Správkyňa: Katarína Dúbravcová
Telefón.č. 044/4324868,
044/4324867
E-mail: ruzomberok@sng.sk
Otvorené denne okrem pondelka
od 9.00 do 16.30 hod.

Galéria insitného umenia
Schaubmarov mlyn
Pezinok
Sídlo: Cajlanská 255, 902 01
Pezinok - Cajla
Správca: Bc. Iveta Žáková
Telefón č. 033/640 4035
E-mail: pezinok@sng.sk
Otvorené denne okrem pondelka
od 9.00 do 17.00 hod

 Exteriérová expozícia slovenského sochárstva 20. storočia.
V parku kaštieľa je nainštalovaná stála expozícia Sochárstva 20. storočia,
v ktorej sú zastúpené diela najvýznamnejších slovenských umelcov.
Stále expozície
 Život a dielo Ľudovíta Fullu
Stála expozícia venovaná životu a dielu umelca pozostáva najmä z diel,
ktoré Fulla daroval štátu a ktoré sa stali základom jeho galérie. Ľudovít
Fulla (1902–1980) jedinečným spôsobom spojil podnety európskeho
avantgardného maliarstva s inšpiráciami slovenským ľudovým umením,
ikonopisnou maľbou, detským výtvarným prejavom. Okrem expozície je
sprístupnený aj ateliér a pracovňa majstra.
Stále expozície
 Expozícia insitného umenia zo zbierok SNG a mlynskej
techniky
Galéria insitného umenia sídli v Schaubmarovom mlyne, ktorý patrí k
technickým a kultúrnym pamiatkam na Slovensku. Je to jeden z
najväčších potočných mlynov v Európe, ktorého architektúra vykazuje
charakteristické prvky barokovej úžitkovej stavby. V mlyne je
umiestnené funkčné strojové zariadenie valcového typu, pochádzajúce z
roku 1913.
Aktuálne výstavy
Výber zo zbierky insitného umenia
24. január 2010 - 9. januára 2011
Zbierka insitného umenia je špecifickou zbierkou Slovenskej národnej
galérie, ktorá sa buduje od roku 1965. Novú expozíciu tvorí
reprezentatívny výber maliarskych, sochárskych a kresbových diel najmä
slovenských, ale i zahraničných autorov. Zámerom je poukázať jednak na
nových autorov, ale rovnako predstaviť známych umelcov dielami, ktoré
neboli dosiaľ prezentované na pôde Galérie insitného umenia.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Slovenské národné múzeum (SNM) je najväčšou múzejnou inštitúciou a rozsahom
spravovaného majetku aj najväčšou kultúrnou inštitúciou v Slovenskej republike. Jeho história sa
začala už pred 145 rokmi. Myšlienka zriadenia národného múzea sa objavovala na Slovensku už
od počiatkov národného obrodenia a vrcholila v čase vzniku Matice slovenskej. Pevnejšie
organizačné a zbierkotvorné základy potrebné na jeho inštitucionalizáciu však položila až v roku
1893 Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá vznikla predovšetkým vďaka neúnavnému úsiliu
Andreja Kmeťa. Počas niekoľkoročného pôsobenia SNM, ktorého historické jadro vzniklo
v centre národných snažení Slovákov v minulom storočí – v Turčianskom Svätom Martine,
prešlo zložitým procesom formovania i početnými organizačnými zmenami. Múzeum, ktorého
sídlo je od roku 1961 v hlavnom meste krajiny – Bratislave, realizuje svoju prácu
prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí, ktoré sa nachádzajú vo všetkých
krajoch Slovenskej republiky. V súčasnosti SNM v zbierkovom fonde ochraňuje vyše 3,5 mil.
zbierkových predmetov všetkých vedných odborov a spravuje aj niekoľko desiatok národných
kultúrnych pamiatok SR. Medzi nimi sú dve múzeá ľudovej architektúry v prírode, päť hradov,
viacero kaštieľov a kúrií patriacich k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. SNM
každoročne zrealizuje takmer dve stovky výstav a podujatí doma i v zahraničí, vykonáva aj
poradenskú činnosť pre verejnosť, vydáva dva časopisy s 50-ročnou tradíciou, najstaršie
slovenské vedecké zborníky a ďalšie odborné a popularizačné publikácie.
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Riaditeľstvo SNM
Sídlo:

Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Školské skupiny, ktoré majú záujem o návštevu niektorého z múzeí SNM, kontaktujú priamo
vybrané múzeum a dohodnú si termín návštevy, prípadne lektorský výklad. Kontakty sú uvedené pri
každom z múzeí zvlášť.
Bližšie informácie o expozíciách a aktuálnych výstavách nájdete na stránke www.snm.sk.
V rámci tejto adresy je tiež logo vzdelávacieho programu Škola v múzeu, cez ktoré je možné sa dostať
k ponuke lektorských výkladov, alebo vzdelávacích programov jednotlivých múzeí SNM. Pre zobrazenie
ponuky konkrétneho múzea je potrebné kliknúť na jeho názov. Špecializované programy sú spoplatnené
a objednávajú sa aspoň týždeň vopred.
Informácie o výstavách:
odd. prezentácie a marketingu
Telefón.:
02/ 59 349 141 02/ 59 349 145 02/ 59 349 146
E-mail:
programy@snm.sk
referát múzejnej pedagogiky:
Telefón:
E-mail:

02/ 592 072 48, 02/ 204 912 48 /+421 918 905 927
kotlarikova@snm.sk
Otváracie hodiny:
SNM Vajanského nábrežie 2, Bratislava:
utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava: denne (okrem utorka) od 10.00 do 17.00 hod.,
posledný vstup o 16.30 hod.

Výstavy
Hračky našej Katky
19. jún 2010 - 25. január 2011
Budova Slovenského národného múzea,

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

Štefánik a Tahiti
od 4.- 5. október 2010
Budova Slovenského národného múzea,
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

Za každodennosťou. Výstava
divadelnej architektúry v strednej
Európe.
9. september - 10. október. 2010
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16,
Bratislava

Výstava prezentujúca dôležitú súčasť života detí
vyrastajúcich v medzivojnovom Československu. Výstava
vznikla v spolupráci s Národným múzeom v Prahe a
Vojenským historickým ústavom Praha.
Prezentácie ucelenej zbierky cudzokrajnej etnografie zo
Štefánikových ciest na Tahiti prezentujúca Štefánika ako
cestovateľa a zberateľa.
Rozsiahly medzinárodný výstavný projekt, ktorý predstaví
architektúru divadelných budov a priestorov v strednej
Európe.
.
Výstava je súčasťou medzinárodného projektu TACE
(Theatre Architecture in Central Europe / Divadelná
architektúra v strednej Európe, www.theatre-architecture.eu).
V roku 2010 a 2011 poputuje do všetkých stredoeurópskych
metropol.

SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave
Múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej
prírody najmä na území Slovenska. Zbierkami (okolo 2,4 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje
medzi významné európske prírodovedné múzea. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo
slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme,
prezentuje diverzitu rastlinných spoločenstiev od nížin po najvyššie polohy Tatier a rozmanitosť fauny
Slovenska i sveta.
Sídlo:

Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
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Telefón.:
E-mail:
pokladňa:
lektor:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

02/ 204 69 127 02/ 204 69 102
prirmuz@snm.sk
02/ 204 69 148
02/ 204 69 102, 02/ 204 69 127
Katariína Maštenová / Kristína Freyerová
mastenova@snm.sk / freyerova@snm.sk
www.snm.sk
utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.

Stále expozície
Klenoty zeme
Pravek života
Zázrak prírody Biodiverzita Zeme

Mineralogická expozícia prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek asi 700
druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít..
Paleontologická expozícia prezentuje pestrosť a bohatosť života v
geologickej minulosti Zeme a hlavné vývojové zmeny organizmov v
priebehu geologických období.
Zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští,
korálových útesov, pobreží, ... Snaží sa ukázať pestrosť a nesmiernu
rozmanitosť živých organizmov - milióny druhov rastlín, živočíchov,
mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu
dlhodobým vývojom, ktorým prešla planéta Zem od svojho vzniku až
dodnes.

SNM – Hudobné múzeum
Všetky expozície SNM Hudobného múzea v Bratislave sú z dôvodu rekonštrukcie priestorov
Bratislavského hradu pre verejnosť uzavreté.
Kaštieľ Dolná Krupá, 919 65 Dolná Krupá (10 km od Trnavy)
Telefón:
Lektori – kontakt:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

033/ 24 531 30, mobil 0905 285 103
0905 285 103.
alena.kratka@snm.sk
www.snm.sk
utorok – piatok od 8.00 do 15.30 hod., posledný vstup o 14.30 hod. sobota,
nedeľa: treba vopred objednať telefonicky; prechádzky v historickom parku
denne od 8.00 do 18.00 hod.

Stála expozícia
Pamätník L. van Beethovena
Kaštieľ Dolná Krupá

Stála expozícia o vzťahu skladateľa k majiteľom kaštieľa rodiny
Brunsvikovcov, ktorých sídlo mal vraj viackrát navštíviť v rokoch
1800 - 1806 . To, či skladateľ Dolnú Krupú skutočne navštívil,
zostáva dodnes neobjasnenou záhadou, no nič sa už nezmení na
skutočnosti, že spojenie Dolná Krupá a Beethoven je do dnešných
dní stále živé.

Výstavy
Fujara a majstrovstvo
tradičných hudobných nástrojov
Desatoro o fujare
do decembra 2010
Kaštieľ Dolná Krupá

Eugen Suchoň
do decembra 2010

Výstava predstavuje fujaru nielen ako hudobný nástroj so
špecifickými schopnosťami a možnosťami interpretácie, ale
upozorňuje na ňu aj ako na objekt výtvarného prejavu. V roku 2005
bol tento prekrásny hudobný nástroj slávnostne zapísaný do
Zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Výstava o živote a diele významného slovenského hudobného
skladateľa.
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Henrietina komnata
do decembra 2010

Mária Henrieta Choteková zdedila nielen meno ale aj záľubu v
ružiach po svojej starej matke, Henriete Brunsvikovej (1787 1857), ktorá sa roku 1813 vydala za grófa Hermana Choteka. Dcéra
Jozefa Brunsvika a Márie Anny Majthényi mala mimoriadne
rozvinutý aj výtvarný talent. Nedávno sa našlo deväť
pozoruhodných kresieb - štúdií s jej podpisom (datované v rokoch
1800 - 1801), ktoré svedčia o tom, že výtvarnému umeniu sa
systematicky venovala od detstva (práce vytvorila ako 13-14 ročné
dieťa). Tento nález je mimoriadne dôležitý a potvrdzuje, že stále
existuje šanca vrátiť do kaštieľa aj mnohé ďalšie pamiatky, o ktoré
po prechode frontu v roku 1945 kaštieľ prišiel. Nové objavy môžu
návštevníci vzhliadnuť počas Slávnosti ruží v "Henrietinej
komnate".

SNM - Historické múzeum v Bratislave
Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského
národného múzea. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a
odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladujú vývin
spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. Sídlom Historického múzea je Bratislavský
hrad.
Sídlo: Bratislavský hrad
Poštová adresa: Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
E – mail: bratislavskyhrad@snm.sk
Telefón: 02/ 59724216, 02/ 59724201
Pokladňa: 02/ 59724206
WWW: www.snm.sk
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 10.00 do 18.00, posledný vstup 17.30
Výstavy
ARS LITURGICA – Zlatníctvo
v službách liturgie
15.máj 2010 - 30.apríl 2011
Klenotnica Bratislavského hradu

Klenotnica Bratislavského hradu už pred rekonštrukciou ukrývala
poklady. Až do roku 2008 bola v týchto priestoroch sprístupnená
výstava Slovenského národného múzea Klenoty dávnej minulosti
Slovenska prezentujúca najvýznamnejšie archeologické nálezy.
Poklady sú v Klenotnici opäť – tentoraz sú dovezené zo 40
inštitúcií, farností a kostolov veľkých miest i malých obcí celého
Slovenska. Výstava predstavuje spolu 112 sakrálnych klenotov –
kalichov, cibórií, monštrancií, kadidelníc, svietnikov, relikviárov a
iných predmetov vyrobených výlučne z drahých kovov – zlata a
striebra. Všetky sú ukážkou remeselnej virtuozity zlatníckych
majstrov.
Liturgické predmety sú prezentované chronologicky od 14. storočia
po súčasnosť. Svojimi liturgickými predmetmi sú zastúpené všetky
majoritné kresťanské cirkvi pôsobiace na území Slovenska, teda
Rímskokatolícka, Evanjelická a. v., Reformovaná kresťanská
cirkev, Gréckokatolícka a Pravoslávna.

SNM – Archeologické múzeum v Bratislave
Múzeum s celoštátnou pôsobnosťou tvorí zbierkový fond od praveku až po vrcholný stredovek
(vyše 150 000 predmetov). Fond vznikol vedeckovýskumnou činnosťou pracovníkov múzea, najmä
vlastným archeologickým výskumom, darmi a kúpou. Rozmanitú škálu predmetov z územia Slovenska
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dopĺňajú egyptské, grécke a rímske pamiatky. Múzeum sídli pod Bratislavským hradom v renesančnej
Kamperovej kúrii zo 16. storočia.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Kamperova kúria, Žižkova č. 12, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16,
vstup do múzea - Žižkova 16
02/ 59 207 245; 02/ 59 207 218
archeolog@snm.sk / prezentacne.oddelenie.am@snm.sk
www.snm.sk
každý deň okrem utorka vždy od 10,00 do 17,00 hod., posledný vstup 16.30 h.

Stále expozície
Najstaršie dejiny
Slovenska

Lapidárium

Expozícia prezentuje územie Slovenska od staršej kamennej doby až po koniec
stredoveku ako teritórium s bohatou a zaujímavou históriou. Vystavené
exponáty, rekonštrukcie a dokumentárny film približujú návštevníkom poznatky
o remeselnej zručnosti, spoločenskej organizácii a do istej miery aj o duchovnom
živote našich predkov. Expozícia je sprístupnená aj zrakovo postihnutým
návštevníkom prostredníctvom hmatovej línie s exponátmi a zvukového
sprievodcu v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.
Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a stredoveku pochádzajúcich z
archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva
zrekonštruované archeologické nálezy - hrnčiarskej pece z doby laténskej a
sklárskej pece z obdobia Veľkej Moravy.

Výstavy
Laterarius - dejiny
tehliarstva na Slovensku
do decembra 2010

Kabinetná zbierka
Evanjelického lýcea
Bratislave
do decembra 2010

Kniežacia mohyla z
Dunajskej Lužnej –
Nových Košarísk

Laterarius - dejiny
tehliarstva na Slovensku
do decembra 2010

Výstava zobrazuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku, od
jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené
najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej
provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko Uhorska či Československej republiky. Na výstave si môžu návštevníci
vyskúšať i vymodelovanie vlastných tehliarskych výrobkov vo formách
vyrobených podľa originálneho náradia.
Na výstave sú prezentované pamiatky jednej z najstarších zbierok, ktorá
vznikla v 19. storočí v Bratislave a jej zakladateľom bol bývalý žiak lýcea
Daniel Schimko. V roku 1961 sa archeologická časť zbierky dostala do
SNM. Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých,
stredovekých a novovekých artefaktov. Výstavu dopĺňajú dobové
dokumenty a študijné pomôcky Evanjelického lýcea z čias založenia
zbierky.
Mohyla č. I z obdobia záveru 7. – 6. stor. pred Kr. je v rámci mohylníka
najmladšia. Rekonštrukciu hrobovej komory a repliky nádob vyrobili Peter
a Pavol Vozárikovci. V hrobe sa našlo 21 hlinených nádob rôznych tvarov:
červeno maľované a čierne tuhované situlovité nádoby a misky. Keramika
obsahovala zvyšky mäsitej potravy – kosti z hovädzieho dobytka a
kozy/ovce.
Výstava zobrazuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku, od
jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené
najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej
provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko Uhorska či Československej republiky. Na výstave si môžu návštevníci
vyskúšať i vymodelovanie vlastných tehliarskych výrobkov vo formách
vyrobených podľa originálneho náradia.

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave
Múzeum prezentuje dejiny a kultúru karpatských Nemcov od ich príchodu na Slovensko po
súčasnosť. Jeho zbierky dokumentujú všetky oblasti života a kultúry karpatských Nemcov – odev,
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textílie, domácu a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne premety a pod.
Vysunuté expozície múzea sa nachádzajú v Nitrianskom Pravne a Handlovej, v oblasti s historickým
osídlením karpatských Nemcov.
Sídlo:
Žižkova č. 14, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16, (vstup do múzea – Žižkova ul.
16)
Telefón.:
02/ 54 415 570, 02/ 52 907 225 – 28
Fax:
02/ 59 207 241
E-mail:
mkkn@snm.sk
WWW:
www.snm.sk
Otváracie hodiny:
denne okrem utorka od 10.00 – 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.

Stála expozícia
Dejiny a kultúra karpatských
Nemcov

Približuje takmer 900-ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na
Slovensku. Prezentujú sa jednotlivé regióny života karpatských
Nemcov (Bratislava a okolie, stredné Slovensko – Hauerland, Spiš),
naznačený je ich prínos v rozvoji baníctva, remesiel, vedy a techniky a
priemyslu. Pozornosť sa venuje školstvu. Početné pôvodné artefakty
približujú vidiecky a mestský život karpatských Nemcov.

Vysunuté expozície
Dejiny a kultúra Hauerlandu
Dom Karpatskonemeckého spolku
Nám. SNP 158, 972 13 Nitrianske Pravno

Expozícia s názvom Nemci v Hauerlande poskytuje pohľad na
dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v stredoslovenskej oblasti
(tzv. Hauerland) s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie.

Objednávky vopred na tel. 046/ 5446 462,
046/ 5446 433

Dejiny a kultúra Handlovej
Dom Karpatskonemeckého spolku
Poštová 350, 972 51 Handlová
Objednávky vopred na tel. 046/ 54 751 74

Expozícia prezentuje dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v
Handlovej.
Na mnohých farebných či čiernobielych obrazoch,
reprodukciách kolorovaných pohľadníc sú zachytené premeny
počas jej 630 ročnej bohatej histórie.

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na dejiny a vývoj hmotnej a
duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku sídli v Bramerovej kúrii, v dnes už len čiastočne
zachovanom bratislavskom Podhradí. Múzeum má dve vysunuté pracoviská. Expozícia v Dolnej
Strehovej prezentuje život a dielo významného maďarského dramatika Imre Madácha a výtvarnú tvorbu
umelcov – Janos Kass a Mihaly Zichy – inšpirovaných spisovateľom. Expozícia v Sklabinej predstavuje
osobnosť a dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha a život v Sklabinej v 19. storočí.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Bramerova kuria, Žižkova č. 18, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16,
(vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
02/ 59 207 258, 02/ 20 491 255-8
mkms@snm.sk
www.snm.sk
denne okrem utorka od 10.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.

Stála expozícia
Tradície a hodnoty
Maďarov na Slovensku

Expozícia bola vybudovaná v roku 2003, má historickú a národopisnú
zložku. Národopisná časť prezentuje hodnoty ľudovej kultúry jednotlivých
regiónov južného Slovenska. Historická časť prezentuje dejiny Maďarov
na Slovensku do roku 1948.
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Výstavy
Maďari a stalinizmus v Československu
1948-1963
28. apríl 2010 – 17. október 2010

Život maďarskej národnostnej menšiny počas
diktatúry. Vznik národnostných inštitúcií, prierez
politickým a kultúrnym životom 50. rokov minulého
storočia.

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Stála expozícia
Tu prežil... Život a dielo Kálmána Mikszátha
Sídlo:
Sklabina č. 188, 991 05 Sklabina
Tel./fax: 047/ 4886 113
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 10.00 do 17.00 h

Expozícia predstavuje návštevníkom život a
literárne dielo známeho maďarského spisovateľa
Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19.
storočí.

Kaštieľ Imre Madácha
Sídlo:
Tel./fax:
Otváracie hodiny:

Kaštieľ Imre Madácha, ul. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová
047/ 4897 189, 0918 999 607
každý deň okrem pondelka od 10.00 do 17.00 hod.

Stála expozícia
Ilustrácie k tragédii človeka Maľby a kresby Imre Madácha

Život a dielo Imre Madácha
Ilustrácie k tragédii človeka Maľby a kresby Imre Madácha

Prvá časť expozície predstavuje diela takých
známych výtvarníkov ako János Kass a Mihály
Zichy, ktorí boli inšpirovaní Tragédiou človeka od
I. Madácha. V druhej časti expozície sú
predstavené Maľby a kresby Imre Madácha.
Ďalšia časť expozície predstavuje návštevníkom
život a literárne dielo Imre Madácha.
Prvá časť expozície predstavuje diela takých
známych výtvarníkov ako János Kass a Mihály
Zichy, ktorí boli inšpirovaní Tragédiou človeka od
I. Madácha. V druhej časti expozície sú
predstavené Maľby a kresby Imre Madácha.

SNM – Múzeum židovskej kultúry na Slovensku
Expozícia s trvalým sídlom v Zsigrayovej kúrii v Bratislave sa zameriava na prezentáciu
duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Expozície a výstavy
verejnosti približujú predmety každodenného života, dokumenty i artefakty výtvarného umenia. Múzeum
spravuje aj štyri synagógy, a to v Žiline, Prešove, Trnave a Nitre.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
02/204 90 103,

mzk@snm.sk , martin.koncok@snm.sk
www.snm.sk
výstavy na Židovskej ul. 17 v Bratislave denne okrem soboty od 11.00 do
17.00 hod.
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Stála expozícia
Expozícia židovskej kultúry na
Slovensku
Zsigrayova kúria, Židovská ul. 17, Bratislava
tel.: 02/ 54 418 507, 0918 905 931, 0905 723 658

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje
návštevníka s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území
Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše.
Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú
každodenný život židovského obyvateľstva, židovské
sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu,
ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný
pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska.

Vysunuté expozície
Expozícia judaík
Malá synagóga, Dlabačova 15, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 5620 485
Otváracie hodiny: utorok – piatok od 14.00 do 18.30h;
nedeľa od 14.00 do 18.30 h

Expozícia judaík zo zbierky Ing. Eugena
Barkanya

Expozícia Múzea židovskej kultúry je umiestnená v
budove ortodoxnej synagógy, ktorá sa aj v súčasnosti
využíva na duchovné účely. Väčšinu vystavených
exponátov tvoria sakrálne predmety. Tie sú majetkom
Žilinskej židovskej náboženskej obce.
Expozícia judaík Prešovskej synagógy.

Synagóga v Prešove, Švermova 32 , 080 01 Prešov
tel.: 051/ 77 31 638
Otváracie hodiny:
utorok, streda od 11.00 do 15.00 h;
štvrtok, piatok od 9.00 do 13.00 h;
nedeľa od 14.00 do 16.00 h;
pre skupiny podľa dohody na tel. čísle 051/ 77 31 638.

Expozícia v Trnavskej synagóge
Trnavská synagóga, Halenárska ul. 2, 917 01 Trnava
tel.: 033/ 5514 657
Otváracie hodiny:
utorok – piatok od 9.00 do 17.00 h;
sobota – nedeľa od 13.00 do 18.00 h

Expozícia Múzea židovskej kultúry je inštalovaná na
ženskej galérii v synagóge status quo ante, ktorú v
súčasnosti spravuje Galéria Jána Koniarika. Väčšina
vystavených exponátov je majetkom Bratislavskej
židovskej náboženskej obce. Každého návštevníka
určite zaujmú rituálne predmety židovskej kultúry
(Tóra, modlitebné knihy, koreničky, svietniky,
chanukije a synagogálne textílie). Pôsobivé je, že sú
vystavené v bývalom sakrálnom objekte, čo dopomáha
v pamäti ľudí zanechať hlbší emotívny zážitok.

Výstava
Peter Horák

Výstava prác maliara slovenského pôvodu.

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave
Múzeum sa špecializuje na prezentáciu dejín chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku a
zastrešuje systematický etnografický výskum histórie a kultúry tejto minority. Chorváti na úteku pred
tureckým nebezpečenstvom kolonizovali v 16. storočí nielen oblasť Malých Karpat a Bratislavy, ale aj
územie dnešného Rakúska, Maďarska a Moravy. Múzeum sídli v modernej budove v obci Devínska Nová
Ves, ktorú kedysi osídlili chorvátski kolonisti. Zbierkové predmety pochádzajú najmä z Devínskej Novej
Vsi, Šenkvíc a zadunajských obci Jarovce a Čunovo.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Istrijská ulica č. 68, Bratislava - Devínska Nová Ves
02/ 204 931 01-02, 0915 993 302
mkchs@snm.sk
www.snm-mkchs.sk / www.snm.sk
pondelok – nedeľa: 10.00 – 16.00 hod
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Stále expozície
Dejiny a kultúra
Chorvátov na Slovensku
4000 rokov osídlenia
Devínskej Novej Vsi
Chorváti na Slovensku

Expozícia spolu s múzeom boli slávnostne sprístupnené v decembri 2005
– múzeum disponuje novou expozíciou v novej budove. Expozícia má
prevažne etnografický charakter.
Vďaka záujmu poslancov, starostu, vedenia mestskej časti a za
spolupráce so SNM - Archeologickým múzeom výstava informuje o
zaujímavej histórii chotára Devínskej Novej Vsi.
Výstava o práci chorvátskych kultúrnych spolkov a o pôsobení
folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej
chorvátskej kultúry – kultúrneho dedičstva predkov.

Výstava
Život reči

September – október 2010

Interaktívna výstava zameraná na rozvoj jazykových a komunikačných
zručností mládeže a širšej verejnosti. Prostredníctvom jazykových hier
a práce s počítačmi ponúka návštevníkom možnosť spoznávať a
obohacovať vlastné jazykové schopnosti a zároveň príjemnú a
ušľachtilú zábavu.

SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre
Jediné múzeum venované dokumentácii života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra v kontexte
národného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v 19. storočí. Prezentuje aj národopisné,
keramické a kultúrne tradície Modry a okolia. Múzeum (6000 zbierkových predmetov a 18 000
knižničných jednotiek) sídli v dome, v ktorom zomrel Ľ. Štúr. Jeho súčasťou je tiež Galéria Ignáca
Bizmayera a expozícia diel súčasných keramických figuralistov v Hornej bráne mestského opevnenia
s názvom Výber zo súčasnej keramickej plastiky.

Sídlo:

Štúrova 84, 900 01 Modra

Telefón:

033/ 6472 765, 033/ 64 72 944, knižnica: 033/ 6407 630, pre skupinové návštevy:
na tel. 033/ 6472 765.
mls@snm.sk
www.snm.sk
utorok – piatok od 8.30 do 16.00 hod.; od 1. apríla do 31. októbra aj soboty od
9.00 do 15.00 hod. na tel. 033/ 6472 765.

E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Stále expozície
Výstava Ľudovít Štúr – od štúdia k činom
Štúrova 84., Modra

Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Štúrova 84., Modra

Galéria Ignáca Bizmayera
Historická bašta mestského opevnenia
zo 17. storočia

Výber zo súčasnej keramickej plastiky
Horná brána mestského opevnenia zo 17. storočia

Zo starej Modry
Malokarpatské osvetové stredisko, renesančný
kaštieľ,
Horná 20, Modra

Prierez profesionálneho i osobného života Ľudovíta
Štúra, zasadený do kontextu politického a národného
pohybu 1. polovice 19. storočia.
Štýlovo zariadená pamätná izba, pripomínajúca
meštiansky spôsob života v polovici 19. storočia
v Modre. Miesto, kde Ľudovít Štúr strávil posledné tri
týždne od osudného zranenia až do smrti.
Prierez umeleckou tvorbou keramického majstra
a figuralistu Ignáca Bizmayera situovaný na troch
poschodiach zrekonštruovanej historickej bašty v
Modre.
Reprezentatívny výber diel súčasných figuralistov na
dvoch podlažiach jedinečnej stavebnej pamiatky
fortifikačného staviteľstva na západnom Slovensku.
Národopisná a historická expozícia prezentuje
modranské meštianske, ľudové a remeselnícke tradície
mesta Modry.
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SNM – Múzeum Červený Kameň v Častej
Múzeum špecializované na prezentáciu a dokumentáciu vývoja bytovej kultúry šľachty
a meštianstva na Slovensku (viac ako 14 000 zbierkových predmetov). Sídlom múzea je národná kultúrna
pamiatka hrad Červený Kameň, situovaný na kremencovom brale nad obcou Pila v Malých Karpatoch.
Mohutná renesančná stavba s pôdorysom lichobežníka patrí vďaka svojmu jedinečnému obrannému
systému a rozľahlým pivniciam k unikátnym objektom stredoeurópskeho staviteľstva.
Sídlo:
Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá
Telefón:
033/ 6905 803, fax: 033/ 6495 236
E-mail:
objednavky-mck@snm.sk
WWW:
www.snm.sk / www.hradcervenykamen.sk
Otváracie hodiny:
Muzeálny okruh: máj – september: denne 9.00 – 17.00 hod.; prehliadky každú celú hodinu;
október – apríl: utorok – nedeľa 9.30 – 15.30 hod.; prehliadky vždy o 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 hod.
(V mesiacoch október, marec, apríl v prípade záujmu návštevníkov cez víkendy budú otváracie hodiny
predĺžené do 17.00 hod.). Počas Vianoc – 24., 25. a 26. decembra je múzeum zatvorené.
Okruh Renesančná pevnosť: máj, jún, september: soboty, nedele a štátne sviatky; prehliadky vždy o
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod., júl a august: denne - prehliadky vždy o 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod., v
nepriaznivom počasí sa prehliadky nekonajú.

Stále expozície
Dobové bývanie šľachty
a historické zbrane

Hradné podzemie

V expozícii múzea si v halách, jedálni, salónoch i v rytierskej sále môžete
prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia
renesancie po obdobie secesie. Zároveň je možné zoznámiť sa i s
pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, salou terrenou a kaplnkou
Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou prehliadky je i kabinet zbraní.
Rozľahlé pivnice a unikátne zachovaný obranný systém bývalej
renesančnej pevnosti si môžete pozrieť buď v rámci muzeálneho okruhu
alebo v rámci okruhu renesančná pevnosť.

SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských národných rád, ich
činnosti, predstaviteľov a ďalších osobností slovenského národa až po dokumentáciu súčasnej Národnej
rady SR. Rovnako dokumentuje dejiny podbradliansko-podjavorinského regiónu. Hlavná expozícia
múzea sa nachádza v dome Anny Koléniovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala prvá
Slovenská národná rada. Vysunutým pracoviskom je memoriálne Múzeum Milana Rastislava Štefánika,
ktoré komplexne dokumentuje jeho osobnosť, vedecké a cestovateľské aktivity a pôsobenie vo vojenskej,
diplomatickej a politickej oblasti.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Štúrova ul.č.2, P.O.BOX 1/5, 907 01 Myjava
034/2451102, 0918 110 479
myjava@snm.sk
www.snm.sk / www.muzeumsnr.sk
pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 hod.
máj – september aj v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.

Stále expozície
Jar národov- revolučné
roky 1848 – 1849

Myjava v rokoch 1848/1849 bola centrom slovenského národného pohybu.
Tu dosiahli architekti národného programu Slovákov Ľudovít Štúr, Jozef
Miloslav Hurban a Michal M. Hodža zenit svojej činnosti. V dome pani
Koléniovej po prvý raz na území Slovenska zasadala I. Slovenská národná
rada. 19. septembra 1848 sa tu konalo prvé národné zhromaždenie
Slovákov, na ktorom bola ústami Ľ. Štúra vyhlásená nezávislosť národa
slovenského, ako i prvé slovenské povstanie.
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Dejiny Slovenských národných rád

Slovenské národné rady
v slovenských dejinách
Galéria Štefana
Bednára

Galéria prezentuje tvorbu maliara Štefana Bednára - myjavského rodáka

Výstavy
Výstava približuje život Jána Bradáča, myjavského rodáka, ktorý bol veľmi
zaujímavou persónou na Myjave v prvej polovici 20. storočia. Jedným
z cieľov výstavy je poukázať na jeho literárnu a zberateľskú činnosť, vďaka
ktorej mohlo vzniknúť Múzeum Slovenských národných rád v Myjave.
Počas svojho života daroval alebo získal pre múzeum približne 3000
zbierkových predmetov.
Vzdelávací program podáva ucelený pohľad na múzeum, jeho funkciu
Vzdelávacie programy a celkový význam pre dnešok. Prostredníctvom fotografií a prezentácie
netradičných zbierkových predmetov sa žiaci dozvedia, aké predmety má
zbierkový fond Múzea SNR. Súčasťou programu bude vedomostný kvíz,
Čo ukrývajú truhlice
v ktorom si žiaci overia získané vedomosti.
Trvanie programu: 40 minút
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväznosť na učebné osnovy: dejepis
Ján Bradáč
september - november

Vysunutá expozícia
Múzeum M. R. Štefánika
Sídlo:
Košariská č. 92, 906 15 Košariská
Telefón:
034/2452 111, 0918 905 925
E-mail:
kosariska@snm.sk
WWW:
www.snm.sk
Otváracie hodiny:
máj – september: utorok – nedeľa od 8.30 do 16.30 h.
október – apríl: utorok – piatok od 8.00 do 16.00 h.

Milan Rastislav
Štefánik

Vzdelávacie programy

Štefánikov kufor

Expozícia pripravená k 125.výročiu narodenia M. R. Štefánika má
memoriálny charakter.
Skoro 200 osobných pamiatok, ktoré mu boli blízke a dotvárali intimitu
jeho parížskeho bytu približuje jeho osud od narodenia až po tragický
skon.
Vzdelávací program s prvkami objektového učenia.
Dĺžka programu: 90 minút
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
V priestoroch múzea nájdete tri tematické kufre s predmetmi, ktoré si
môžete prezrieť, vyskúšať a ohmatať, a tak preskúmať Štefánikov život a
dobu, v ktorej žil. Obsah kufrov tvoria autentické dobové predmety,
dokumenty a kópie niektorých vzácnych zbierkových predmetov. Nájdete
tam aj pracovné listy s rôznymi otázkami, ktoré vás nasmerujú na spôsob
skúmania predmetov ako aj na to ako pri svojom výskume používať
informácie z expozície múzea.

SNM – Múzeá v Martine
Slovenské národne múzeum v Martine bolo sprístupnene v roku 1908, od svojich počiatkov
získavalo zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, umeleckohistorické,
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prírodovedné, archívne a knižne) z celého Slovenska a zo zahraničia. Všetky zložky Slovenského
národného múzea v Martine majú viac ako 500 000 zbierkových predmetov. Múzeum tvoria:

1. Etnografické múzeum
Celoslovenské múzeum je špecializované na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej
kultúry na Slovensku. Dokumentuje tradičné ľudové hospodárstvo, výrobu, remeslá a odievanie.
Sídlom múzea je druhá budova Slovenského národného múzea, ktorú navrhol Milan Michal Harminc
a postavili ju v roku 1933 vďaka celonárodnej korunovej zbierke.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Malá hora č. 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
043/ 4131 011 – 012
snm-em@stonline.sk
www.snm.sk / www.snm-em.sk
utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod., posledný vstup 16.30 hod.

Stále expozície
Človek a pôda

Človek a materiál

Človek a odev

Zoznámenie s tradičnými spôsobmi získavania obživy na Slovensku – s
roľníctvom a pastierstvom. Pastiersku kultúru približuje komplex exponátov
vytvárajúcich obraz života a práce na salaši. Ďalšia časť je venovaná spôsobom
spracovania a uskladňovania dopestovaných plodín. Sféru každodenných
činností súvisiacich so spracovaním prírodných materiálov približujú exponáty
vystavené v závere tohto tematického celku.
Tradičné spôsoby využívania prírodných surovín bežne dostupných na území
Slovenska. Návštevníkovi umožňuje zoznámenie sa s domáckym i remeselným
spracovaním dreva, rastlinných (prútia i travín) a živočíšnych vlákien, hliny,
skla, kovu i kameňa. Osobitne zaujímavá je kolekcia modrotlačiarskych a
medovníkových foriem a bohatá ukážka produkcie najvýznamnejších centier
hrnčiarskej výroby z územia celého Slovenska.
Prezentuje bohatstvo foriem ľudového odevu v jeho regionálnych osobitostiach
a znakovosti. Predstavuje unikátnu kolekciu ukážok sviatočného odevu, odevu
rôznych generácií i odevu viazaného na významné udalosti rodinného života z
územia celého Slovenska.

Výstavy
Vzostupy a pády mien

Módne hity minulosti

Vzostupy a pády mien - menové reformy, odluky, rozluky a iné
pohromy v 20. storočí. Výstava Národnej banky Slovenska podrobne
mapuje dejinné udalosti v historickom priestore strednej a východnej
Európy, ktoré mali dopad na meny používané od čias rakúsko-uhorskej
monarchie, cez vznik a zánik jednotlivých štátov, či politických a
vojnových zmien, ktoré viedli k menovým otrasom počas minulého
storočia. Výstavu ocenia najmä odborníci a numizmatici, ale aj široká
verejnosť a študenti so záujmom o históriu vývoja platidiel za posledných
sto rokov v našej oblasti.
Výstava prostredníctvom módnych časopisov a dobových farebných
litografií z Historickej knižnice v kaštieli Betliar mapuje vývin európskej
módy v 17. - 19. storočí, ponúka návštevníkom viacero zaujímavých
exponátov z rodinných zbierok a fotoalbumov jedného z
najvýznamnejších uhorských grófskych rodov.

Podujatia pre objednané školské skupiny
Bádanie v múzeu:
Stredovek

Výsledkom projektu Bádanie v múzeu je komplexný vzdelávací program,
ktorý sa skladá z piatich samostatných vzdelávacích programov
nadväzujúcich na učebné osnovy dejepisu stredných škôl. Učiteľ a študenti
môžu počas jednej návštevy múzea absolvovať vždy jednu zo stanovených
tém. K jednotlivým témam programov sú pre učiteľov pripravené metodické
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Programy
objektového
vyučovania:

materiály pomocou ktorých budú môcť svojich študentov zorientovať v téme
ešte pred návštevou múzea, a tiež materiály, ktoré im pomôžu návštevu po
návrate z múzea spätne vyhodnotiť a zosumarizovať nové poznatky. Priamo
v múzeu pracujú študenti formou samostatného výskumu pomocou
pracovného listu, analýzy zbierkových predmetov a interpretácie historických
prameňov. Svoje zistenia a názory následne prezentujú spolužiakom.
Takto sú spracované nasledovné témy: Slovania; Stredoveké zriadenie –
feudalizmus; Cirkev v stredoveku; Stredoveké mestá a Etnicita v stredoveku.
Od črpáku k bryndzi. Program s prvkami objektového učenia oboznámi
účastníkov s valašskou kolonizáciou a jej dôsledkami pre kultúrny vývoj
Slovenska. Okrem historických súvislosti spoznajú v širších kontextoch
kultúrne dôsledky valašskej kolonizácie a ich miesto v našej dnešnej kultúre
a spoločnosti.
Majolika a fajansa, alebo kto jej výrobu k nám priniesol? Cieľom programu
je pomocou objektového učenia bližšie oboznámiť žiakov a študentov
s konkrétnymi prejavmi protestantských náboženských cirkví na Slovensku a
ich filozofiou. Skúmaným objektom od ktorého sa odvíja priebeh celého
programu je predmet z habánskej keramiky. Pomocou rôznych typov otázok
a polemiky o možných odpovediach na ne sa skupina v neformálnej debate
prepracuje k informáciám o materiáli, postupe, ktorým je predmet vyrobený až
k hodnotám, ktoré v priebehu rokov predstavoval. Neobchádza ani tému
výrobcov týchto predmetov a ich historickej a kultúrnej roli v našej
spoločnosti.

2. Múzeum Andreja Kmeťa
Múzeum je zatvorené pre rekonštrukciu
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

ul. A. Kmeťa 20, 036 80 Martin
043/ 4230 639
muzeum.kmeta@snm-em.sk
www.snm.sk / www.snm-em.sk
utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.

3. Múzeum slovenskej dediny
Múzeum s najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku prezentuje okrem tradičného
staviteľstva a bývania aj spôsob života na Slovensku v druhej polovici 19. a prvej polovici 20.
storočia. Na ploche 15,5 ha sústreďuje 129 obytných, hospodárskych, technických, spoločenských
a sakrálnych stavieb z regiónov Orava, Liptov, Kysuce-Podjavorníky a Turiec. Zobrazuje tak
rozmanitosť foriem tradičnej stavebnej kultúry ako aj hospodársko-sociálne rozvrstvenie obyvateľstva
severozápadného Slovenska.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Jahodnícke háje, 036 01 Martin
043/ 4132 686
snm-msd@stonline.sk
www.snm.sk a www.snm-em.sk
denne okrem pondelka od 9.00 do 18.00 hod., posledný vstup o 17.30 hod.
(s lektorským výkladom o 16.30 hod.)

4. Múzeum Karola Plicku
Expozícia múzea podáva ucelený prehľad o živote a diele umeleckého fotografa, filmára, etnografa,
folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1884 – 1987) s osobitným zreteľom na jeho zobrazenie
tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.
Sídlo:
Telefón:

Prónayovská kúria, 038 15 Blatnica
043/ 4948 142
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WWW:
Otváracie hodiny:

www.snm.sk / www.snm-em.sk
utorok – sobota od 10.30 do 14.00 hod., posledný vstup o 13.30 hod.

5. Múzeum Martina Benku
Múzeum dokumentuje výtvarné dielo významného, všestranne orientovaného umelca, maliara a
ilustrátora – národného umelca Martina Benku (1888 – 1971). Autentické prostredie – pracovňa,
ateliér a spálňa – sa zachovali podľa poslednej vôle umelca.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Kuzmányho ul. 34, 036 01 Martin
043 / 4131 390
mmb@max.euroweb.sk
www.snm.sk / www.snm-em.sk
utorok – piatok od 9.00 do 16.00 hod., posledný vstup o 15.30 hod.
sobota od 9.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.

6. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Múzeum je dokumentačným a vedeckovýskumným pracoviskom, ktoré prezentuje rómsku kultúru a
jej špecifiká, venuje sa akvizičnej, metodicko-odbornej a kultúrnovýchovnej činnosti.
Sídlo:

Areál Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch,
Jahodnícke háje, 036 01 Martin
043/438 32 94
mrk@snm-em.sk
www.snm.sk / www.snm-em.sk

Telefón:
E-mail:
WWW:

7. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Stala expozícia je venovaná životu a dielu dvoch významných osobnosti (pôvodných majiteľov
objektu), ktoré napĺňali ideu a tradície spolužitia českého a slovenského národa. PhDr. Anna
Horákova-Gašparíková bola jednou z prvých slovenských historičiek a správkyňou osobného archívu
prvého prezidenta spoločného štátu Čechov a Slovákov Tomáša Garriguea Masaryka. Akademik Jiří
Horák patril k najvýznamnejším predstaviteľom československej folkloristiky v druhej polovici 20.
storočia.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Moyzesova ul. 11, 036 01 Martin
043/ 4230 136
cesi-dok@stonline.sk
www.snm.sk / www.snm-em.sk
utorok – piatok od 9.00 do 16.00 hod., posledný vstup o 15.30 hod.
sobota – nedeľa po predchádzajúcom dohovore.

SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach
Múzeum sídli v národnej kultúrnej pamiatke Zámok Bojnice na hornej Nitre. Patrí
k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku a zaraďuje sa medzi najnavštevovanejšie múzeá.
Dokumentuje históriu a stavebný vývoj zámku, sprístupňuje diela starého umenia, umeleckého remesla a
artefakty obdobia historizmu na Slovensku. Jeho zbierky dokumentujú život šľachty v minulosti. Okrem
expozície možno počas prehliadky navštíviť aj travertínovú jaskyňu pod zámkom, hrobku rodiny
Pálfiovcov a zámocký park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami.
Múzeum ponuka denne aj nočne prehliadky zámku v slovenskom ako aj v cudzích jazykoch. Pre
školy a materské školy ponúkame špeciálne vzdelávacie programy v rámci projektu Škola v múzeu.
Znevýhodneným skupinám je k dispozícii maketa zámku so zvukovým záznamom a opismi v Braillovom
písme
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:

Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice
046/ 5430 633, 046/ 5430 624
marketing@bojnicecastle.sk
www.snm.sk / www.bojnicecastle.sk
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Otváracie hodiny:
Mimo sezóny v období od 1. októbra do 30. apríla od 10,00 hod. do 15,00 hod..
Počas sezóny v období od 1.mája do 30. septembra od 9,00 hod. do 17,00 hod.
Otvorené denne okrem pondelka.
V mesiacoch jún, júl, august a september otvorené aj v pondelok.

Stála expozícia
Denná prehliadka

Zámocká expozícia

Výstava
Naše kresťanské mená

Výstava k Roku
Slovensku

kresťanskej

kultúry

na

Škola v múzeu
Hra na minulosť
Čarovný príbeh pána Bartolomeja

Špeciálne detské prehliadky pre školské
kolektívy. Rezervácia min. 3 dni vopred.

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
Múzeum s počtom 15 000 zbierkových predmetov dokumentuje históriu a súčasnosť bábkového
divadla, dejiny a vývoj detskej hračky. Zaujímavosťou v stredoeurópskom meradle je historická expozícia
zubnej techniky. Sídlom múzea sú zrúcaniny starého gotického hradu a barokový kaštieľ. Pôsobivú
prírodnú scenériu svahov modrokamenského úbočia Krupinskej pahorkatiny dotvára najväčší výskyt
gaštana jedlého na Slovensku.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Zámocká 1, P.O.BOX 04, 992 01 Modrý Kameň
047/ 4870 218
muzeum@procomp.sk / jancekova@snm.sk
www.snm.sk
máj – október, pondelok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.
november – apríl, pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Stále expozície
História a súčasnosť slovenského Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o
bábkového divadelníctva, divadelné histórii, vývoji i súčasnosti tohto umeleckého odboru
bábky zo sveta
Expozícia zahraničných bábok je prezentáciou inonárodných
Expozícia zahraničných bábok
bábkarských kultúr z deviatich krajín sveta: Indonézie, Indie,
Poľska, Nórska, Čiech, Tunisu, Maďarska, Ruska a Grécka.
Hračky na Slovensku v 20. storočí
Pohľad do histórie zubnej techniky
a zubného lekárstva
Bálint Balassi – život a dielo

Vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť
Ponúka možnosť zoznámiť sa s jednotlivými prístrojmi,
nástrojmi, materiálmi a zariadeniami používanými od druhej
polovice 19. storočia po prvú polovicu 20. storočia pri práci
zubných lekárov a zubných technikov.
Pamätná expozícia Bálinta Balassiho 1554-1594, predstaviteľa
renesančnej poézie v Uhorsku, účastníka protitureckých bojov,
člena významného rodu Balassovcov, zakladateľov hradu a
mesta Modrý Kameň, ktorí tu žili od 12. do pol. 19. storočia.
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Expozícia sa nachádza v priestoroch kaplnky kaštieľa. Na
Nálezy zo slovansko-avarského chóre prezentuje časť obvyklých nálezov z mužských a
pohrebiska v Želovciach
ženských hrobov nižšej society, prevažne pracovných
nástrojov. Na pánskej empore sú to nálezy z mužských a
ženských hrobov vyššej society, najmä rôzne druhy ozdôb, ako
aj súčasti výzbroje. Expozíciu dopĺňa ikonografia rekonštrukcií
krojov.
Podzemné chodby pred hradom boli vytesané pravdepodobne
ručne do pieskovcového masívu. Slúžili ako zásobáreň potravín
Podzemné hradné chodby
a vína. Nákres svedčí o tom, že niektoré časti chodieb viedli až
pod pôvodný gotický dolný hrad...

SNM – Spišské múzeum v Levoči
Jedno z najstarších múzeí na Slovensku spravuje vyše 12 000 zbierkových predmetov v štyroch
expozíciách a troch výstavných sieňach. Históriu a umenie mesta a regiónu prezentujú v Dome Majstra
Pavla, v historickej radnici v Levoči a národnej kultúrnej pamiatke Spišský hrad. Prezentácie múzea
spájajú históriu so súčasným pohľadom na umenie regiónu Spiš, ktorý bol oddávna multikultúrnym
spojením so svetom. Môže sa pochváliť jemnými líniami gotickej Márie Magdalény z Danišoviec,
jedinečným dielom rezbára Majstra Pavla, Levočskou bielou paňou či majestátnymi múrmi Spišského
hradu.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:

Námestie Majstra Pavla č. 40
053/ 4512 786
muzeum@levonet.sk,
www.spisskemuzeum.com

Otváracie hodiny:

Spišský hrad
máj – október od 9,00 hod. do 19,00 hod., posledný vstup o 18,00 hod.
november - apríl otvorené na požiadanie, objednávky vopred
december - marec zatvorené
Objednávky na tel.: 0917 482 986.

Stále expozície
NKP Spišský hrad
Tel.: 053/ 4541 336
Otvorené: denne od 10,00 do16,00 hod

Expozícia o historickom a architektonickom vývoji hradu
Jeden z najväčších hradov Európy, ktorý je spolu so svojím
okolím zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO.

Dom majstra Pavla
Spišské múzeum v Levoči, Nám.
Majstra Pavla 20
Tel.: 053/ 4513 496
Otvorené: denne od 9,00 do17,00 hod.

Dielo, život a doba neskorogotického rezbára.

Nám. Majstra Pavla 40
Tel.: 053/ 4512 786
Otvorené: denne od 9,00 do17,00 hod

Výtvarná kultúra na Spiši
Umeleckohistorický vývoj od gotiky po 19. storočie.

Historická radnica
Nám. Majstra Pavla 2
Tel.: 053/ 4512 449
Otvorené: denne od 9,00 do17,00 hod

Dejiny Levoče
História mesta a regiónu.

Výstavy
Cesty slovenskej knihy
Historická radnica
Nám. Majstra Pavla 2

Výstava približuje dejiny slovenskej literatúry v priebehu
dvanástich storočí. Predstaví tiež tajomstvá umeleckej
knižnej väzby a skvosty stredovekej literatúry, a veľa
ďalších zaujímavostí predovšetkým zo zbierok Slovenskej
národnej knižnice.
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SNM – Múzeum Betliar v Betliari
Umeleckohistorické múzeum špecializované na vývoj bytovej kultúry šľachty v 18. a 19. storočí
má expozíciu v kaštieli Betliar, hradnú expozíciu na Krásnej Hôrke a Mauzóleom Andrássyovcov v
Krásnohorskom Podhradí. Atraktívne expozície sú inštalované v pôvodných historických objektoch,
patria medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie pamiatky Slovenska.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Kaštieľna ul. č. 6, 049 21 Betliar
058/ 7983 118
betliar@snm.sk
www.snm.sk
v mesiaci október utorok – nedeľa od 9.30 hod. do 16.30 hod.

Stále expozície
Hrad Krásna Hôrka
Lektorské výklady – hrad Krásna
Hôrka
Tel.: 058/ 7324 769

NKP kaštieľ v Betliari
Lektorské výklady - kaštieľ Betliar:
Tel.: 058/ 7983 197

Mauzóleum Andrássyovcov
v Krásnohorskom Podhradí
Lektorské výklady – Mauzóleum
Krásnohorské Podhradie, pokladňa
mauzólea
betliar@snm.sk
Tel.: 058/ 7322 034

V pôvodných historických obytných a úžitkových priestoroch
stredovekého hradu so zariadením sa nachádzajú stále expozície
vzácnych historických zbraní, výstroja a fortifikačného staviteľstva
z 13. – 18. storočia.
Špecializovaná umelecko-historická expozícia o živote a bytovej
kultúre uhorskej šľachty v 18. a 19.storočí je vytvorená
v pôvodných priestoroch kaštieľa z mobiliáru šľachtickej rodiny
Andrássyovcov. Kaštieľ leží v jednom z najkrajších a
najzachovalejších historických parkov, ktorý je zapísaný do
Zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta.
Architektonicky ojedinelá secesná stavba z roku 1904
je miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrássyho a jeho
manželky grófky Františky, rodenej Hablawetzovej.

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Najstaršie špecializované národnostné múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou dokumentuje a
prezentuje históriu a kultúru ukrajinskej národnostnej menšiny. Má tri expozície – kultúrnohistorickú,
národopisnú expozíciu v prírode – skanzen a umeleckohistorickú expozíciu – Galériu Dezidera Millyho.
Múzeum je významným kultúrnym centrom mesta a širšieho regiónu.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Centrálna 258, 089 01 Svidník
054 / 2451001, 2451003
sekretariat-muk@snm.sk
www.snm.sk
Kultúrnohistorická a Umeleckohistorická expozícia – Galéria Dezidera Millyho
SNM-MUK: utorok – piatok od 8,30 hod. do 16,00 hod.
sobota – nedeľa od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Národopisná expozícia v prírode (skanzen): maj – október: pondelok – piatok od
8,30 hod. do 18,00 hod.
sobota – nedeľa od 10,00 hod. do 18,00 hod.

Stále expozície
Kultúrno-historická expozícia
Centrálna ul. 258, Svidník
Tel.: 054/ 7522 271, 0542451005

Galéria Dezidera Millyho
Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK, Partizánska ul.

Na ploche 1700 m2 dokumentuje kultúrnohistorický
vývoj
ukrajinsko-rusínskeho
obyvateľstva Slovenska od najstarších čias po
súčasnosť.
Umeleckohistorická expozícia
Nachádza sa v barokovom kaštieli z 18. stor.
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Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho
výtvarného umenia Ukrajincov od 16. stor. po
súčasnosť.
Národopisná expozícia v prírode podáva
návštevníkom ucelenú predstavu základných
životných podmienok Ukrajincov Slovenska v
minulých historických obdobiach.

Tel.: 054/ 7521 684, 0542451006

Národopisná expozícia v prírode
Nad svidníckym amfiteátrom
Tel.: 054/ 7522 952, 0542451007

Výstavy
Vábivé vône čajov
07.09.2010 - 31.12.2010

Výstava pripravená v spolupráci s firmou Agrokarpaty s.r.o.,
Plavnica

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Najmladšie múzeum na Slovensku (vzniklo v roku 2007) s celoštátnou pôsobnosťou dokumentuje
dejiny a kultúru rusínskeho etnika na našom území. Sprístupňuje doklady vývinu ich materiálnej a
duchovnej kultúry na Slovensku, je konzultačným centrom pre Rusínov zo zahraničia.
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
WWW:
Otváracie hodiny:

Masarykova 10, P. O. BOX 91, 080 01 Prešov
051/ 7731 526, 0907 814 739
muzeum.rkpo@gmail.com
www.snm.sk
pondelok – piatok od 8,30 hod.do 15,00 h;
pre skupiny podľa dohody na uvedených tel. číslach aj v sobotu a nedeľu.

Vstup pre všetkých návštevníkov je bezplatný
Stále expozície
Galéria laureátov Ceny Alexandra Duchnoviča
Výstava kníh písaných o Rusínoch a pre
Rusínov.
Plagátovou formou spracované najnovšie dejiny
Moderné dejiny Rusínov na Slovensku
Rusínov na Slovensku.
Prostredníctvom
kresťanských
hodnôt
Rusínska identita vo svete ikon a starých východného obradu t.j. v pravoslávnej
písomností v Gréckokatolíckych a Pravoslávnych a gréckokatolíckej cirkvi je prezentovaná kultúra
Rusínov,
ktorí
sa
hlásia
k obom
cirkvách pôsobiacich na území SR
vierovyznaniam. Vystavované sú evanjelijá,
kňažské rúcha , ikony a iné cirkevné artefakty.
Aktuálne knižné publikácie o Rusínoch a pre
Rusínov

Výstavy
Roubené skvosty z Podkarpatskej Rusi

Život Rusínov na vidieku
Výstava výtvarných prác z bienále
Rusínskych výtvarných umelcov

Prevzatá výstava z Regionálneho múzea vo Vysokom
Mýte (ČR) obrazom a textom sprevádza históriou aj
súčasnosťou
drevených
sakrálnych
stavieb
premiestnených z Podkarpatskej oblasti na územie
Českej republiky v 20. a 30. rokoch 20. storočia.
Výstava dokumentuje každodenný život Rusínov na
vidieku prostredníctvom odevov (krojov), remeselných
výrobkov atď.
Výstava návštevníkom ponúkne prierez výtvarnou
tvorbou z bienále Rusínskych výtvarníkov usporiadaného
v auguste 2010.
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SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM KOŠICE
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
www:
Otváracie hodiny:

Hlavná 88, 043 82 Košice 1
Mgr. Jana Ďuricová Žakarovská, vedúca oddelenia prezentácie a propagácie
055/72 606 25 055/72 606 33 055/72 606 56 (planetárium)
stmke@stm-ke.sk
http://www.stm-ke.sk/bigmenu.htm
bližšie informácie na http://www.stm-ke.sk/bigmenu.htm

Stále expozície
Hutníctvo a expozícia VSŽ , a.s.
Košice

Historická hutnícka expozícia objasňuje bohaté tradície
hutníctva na Slovensku.

http://www.stm-ke.sk/stale/hutnictvo.htm

Baníctvo
http://www.stm-ke.sk/stale/banictvo.htm

Geodézia a kartografia
http://www.stm-ke.sk/stale/geodezia.htm

Umelecké kováčstvo
http://www.stm-ke.sk/stale/kovactvo.htm

Energetické oddelenie A. Stodolu
http://www.stm-ke.sk/stale/stodola.htm

Oznamovacia elektrotechnika
http://www.stm-ke.sk/stale/zvuk.htm

Úžitkové a ozdobné predmety z kovov
http://www.stm-ke.sk/stale/ozdob_predmety.htm

Z dejín fyziky na Slovensku
http://www.stm-ke.sk/stale/fyzika.htm

Chemická expozícia
http://www.stm-ke.sk/stale/chemia.htm

Expozícia baníctva je skutočné banské prostredie v podzemí
múzea s baníckymi mechanizmami: na vŕtacie, trhacie
a nakladacie práce.
V expozícii sú sústredené vzácne zbierkové predmety:
meračské reťazce a klince, meračské pásma, rôzne meradlá,
olovnice, libely, astroláby, buzoly, kompasy, sklonomery,
teodolity, tachymetre, nivelačné prístroje, rysovacie súpravy a
ďalšie kartografické diela mapy, glóbusy, atlasy, vrstevnicový
model.
Zbierky umelecky kovaného železa sa nachádzajú v podbrání
múzea. Vystavené sú kované predmety, ako sú: kované mreže,
kované lustre, firemné štíty, kované zámky a rôzne
ornamentálne prvky.
Expozícia oddelenia energetických strojov je pomenovaná po
Prof. Dr. Ing.Aurelovi Stodolovi. Najviac obdivovaný je súbor
dynamických modelov parných strojov, vodných turbín,
spaľovacích motorov. Vystavené sú: miniatúra parnej
lokomotívy, jedno a dvojvalcové parné stroje, piestový vodný
motor, Kaplanova, Peltonova a Francisova vodná turbína.
Expozície oznamovacej elektrotechniky: vývoj telegrafnej
techniky od Morseovho rycieho telegrafu, cez vynález prvého
diaľnopisu Američana Hughesa s tlačeným telegrafovaným
textom, až po súčasnú ďalekopisnú techniku a telefaxy.
Osobitná časť expozície je venovaná Jozefovi Murgašovi,
slovenskému priekopníkovi v rozvoji bezdrôtovej telegrafie.
Bohatá kolekcia historicky cenných telefónnych prístrojov.
V expozícii úžitkových a umeleckých predmetov z kovov
môže návštevník obdivovať početné doklady bohatej tradície
remeselnej zručnosti a umeleckého citu majstrov
kovospracujúcich remesiel. Kolekcia vyše 300 exponátov
z kovu dokumentuje spojenie tvorivého technického myslenia
so slohovými vplyvmi a nadčasovým dizajnom.
Cieľom expozície je zoznámiť návštevníkov s vyše 500
ročnou cestou fyziky na Slovensku. Expozícia prezentuje do
250 vzácnych exponátov - fyzikálnych demonštračných
prístrojov, prevažne z histórie i súčasnosti fyziky zo
zbierkového fondu Slovenského technického múzea.
Expozícia chémie je ojedinelá múzejná expozícia zameraná na
dejiny chémie a chemického priemyslu. Tematicky je delená
na tri časti: história Alchýmie, staršie laboratórne prístroje
a prehľad analytických metód.
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Astronómia
http://www.stm-ke.sk/stale/astro.htm

Planetárium
http://www.stm-ke.sk/stale/planetarium.htm

Sieň elektrických výbojov
http://www.stm-ke.sk/stale/sev.htm

Expozícia je venovaná dejinám astronómia na Slovensku, je
zameraná na prístrojovú techniku v astronómii od najstarších
čias po súčasnosť:, astroláby, slnečné hodiny, ďalekohľady.
Návšteva planetária je určená pre záujemcov o astronómiu,
predvádza hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac,
neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.
Expozícia prináša jedinečnú možnosť zoznámiť sa
s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom
dynamických ukážok a pokusov: Teslov transformátor,
Faradayova klietka, Lichtenbergové obrazce plazmová guľa.

Výstavy
Tradície odievania v mestách a
dedinách Bulharského Šumenu
28.09.2010 – 24.10.2010

Putovná výstava z Bulharského Šumenu – z
Regionálneho historického múzea

Domesticas
do 15.10.2010

Fotografická výstava o Brazílii

Vyučovacie témy v expozíciách
•Hodina fyziky v múzeu – Základné poznatky o elektrických javoch v Sieni elektrických výbojov
•Hodina fyziky múzeu – Spaľovacie motory, parné a vodné turbíny v Expozícii energetiky A. Stodolu
•Výroba železa a ocele – expozícia hutníctva - model vysokej pece
•Ťažba a doprava rudy- expozícia baníctva v podzemí múzea
•Od alchýmie k chémii - expozícia chémie a chemického priemyslu
•Slnečná sústava a orientácia na nočnej oblohe –Planetárium
•Vývoj písacích strojov

Vysunuté expozície
Múzeum letectva Košice
Pracovisko STM Múzeum letectva Košice
Lektorská služba 0903 747 595
http://www.stm-ke.sk/vysunute/letectvo.htm

Múzeum dopravy v Bratislave
Pracovisko STM Múzeum dopravy Bratislava
Sídlo: Šancová 1/a, Bratislava
Telefón 02 / 52 444 163
http://www.stm-ke.sk/vysunute/blava.htm
http://www.muzeumdopravy.com/

Múzeum J.M. Petzvala v Spišskej
Belej
http://www.stm-ke.sk/vysunute/petzval.htm
Lektorská služba. tel. 052 / 45 913 07, 0918
965 699

Múzeum kinematografie rodiny
Schusterovej
http://www.stmke.sk/vysunute/medzev_schuster.htm
Lektorská služba: 0918 965 701

Múzeum letectva a leteckej techniky je koncipované do
historických etáp:
° Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
° Expozícia od roku 1945
° Galéria prezidentských lietadiel
Stála expozícia dopravných prostriedkov cestnej a železničnej
dopravy: vyše 100 historických automobilov, veteránskych
motocyklov, parné rušne, železničné vozne a dopravné
exponáty.
V expozícii je sústredených vyše 600 exponátov
dokumentujúcich históriu fotografickej optiky. Vo vstupnej
časti expozície sú inštalované životopisné údaje o J. M.
Petzvalovi. Nasleduje prehľad vývoja optického zobrazovania
až po prvú snímku, ktorá bola v 19.storočí nazvaná
fotografiou.
Unikátna zbierka kinematografických prístrojov vytvorená
rodinou Schusterovou
dokumentujúca priekopníctvo
dokumentárneho filmu na Slovensku situovaná v rodnom
dome Rudolfa Schustera v Medzeve. Okrem unikátov
historických snímacích kamier všetkých formátov a rôznych
vývojových typov od renomovaných svetových výrobcov z
konca 19. a začiatku 20. storočia sú v múzeu prezentované
projektory a kolekcia fotoaparátov.
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Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka, patrí medzi
najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to
unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie
http://www.stm-ke.sk/vysunute/presov.htm
soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na
Lektorská služba: 051 / 77 574 27, 0918
ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä
965 698
šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa ,
sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /.
http://www.stm-ke.sk/vysunute/presov.htm
Lektorská služba: 051 / 77 574 27, 0918 965 698
Solivar v Prešove

Aktuálna výstava:
Letecká meteorológia
do 30.11.2010
Približuje význam meteorológie pre bezpečnosť leteckej
prevádzky
Zo zbierok fyziky, letectva a Hydrometeorologického ústavu.

MÚZEUM SNP BANSKÁ BYSTRICA
Sídlo:
Telefón:

Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
nahlasovanie skupín: 048 / 412 32 58, 048/2451 124
pokladňa: 0918 899 430
E-mail:
muzeumsnp@muzeumsnp.sk
www:
http://www.muzeumsnp.sk/
Otváracie hodiny: denne okrem pondelka; október- apríl: 9.00 hod.– 16.00 hod.
Skupiny nahlásiť vopred e-mailom alebo telefonicky na uvedené kontaktné údaje.

Stála expozícia
Stála expozícia umiestnená v dvoch skulptúrach Pamätníka SNP,
Slovensko v protifašistickom zachytávajúca vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s
na
dokumentáciu
protifašistického
národnohnutí odporu Európy 1939 – akcentom
oslobodzovacieho boja a SNP. Vďaka interaktívnej forme
1945
prezentácie obsahu s využitím výpočtovej techniky a elektroniky,
sa radí medzi najmodernejšie expozície v Európe.
• Prehliadka stálej expozície Múzea SNP
• Prehliadka skanzenu bojovej techniky

Aktuálne výstavy v Pamätníku SNP
Organizátor:
Ústav experimentálnej fyziky Košice
Múzeum SNP
Výstavné priestory Múzea SNP

Putovná edukačná a propagačná výstava, ktorej cieľom je
oboznámiť verejnosť s Európskou organizáciou pre jadrový
výskum CERN a prezentovať vklad slovenských vedcov do
experimentov ATLAS a ALICE.
Interaktívna výstava

Fotografia 2010
október 2010

Výstava 4. ročníka mikroregionálnej súťaže amatérskej fotografie

Slovenská cesta do mikrokozmu
október 2010

Organizátor:
Združenie obcí Mikroregiónu
Pod Panským dielom,
Múzeum SNP

Z tvorby pedagógov
október 2010
Organizátor:
UMB PdF, Katedra výtvarnej tvorby
Banská Bystrica
Múzeum SNP

Umelecká výstava - výber z tvorby Jany Kožúškovej a Kataríny
Lucinkiewiczovej
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Vysunuté expozície
Stála expozícia Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku
Pamätník v rokoch 1944-1945 je venovaná jednej z najtragickejších kapitol
slovenských novodobých dejín - represáliám nemeckých nacistov a ich
domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej
Skupiny nahlásiť vopred e- gardy a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny. Expozícia sa
mailom alebo telefonicky na
nachádza na mieste bývalej vápenky, kde nemecké jednotky a príslušníci
kontaktné údaje múzea alebo na
tel. č. 0918 899 433 – expozícia POHG v januári 1945 popravili do 900 osôb.
Nemecká
.
Ide o jednu z mnohých obcí a osád, ktoré boli vypálené počas 2. svetovej
vojny. Život v nej, ako v jedinej obci, však dodnes nebol obnovený.
NKP Kalište
Nachádza sa v chránenej oblasti Národného parku Nízke Tatry vo výške
V mesiacoch november – apríl
924 m.n.m. Pripomínajú tragédiu, ktorá sa tu odohrala 18. marca 1945.
je expozícia v domčekoch
Od r. 2007 je v 2 domčekoch sprístupená nová expozícia Partizánska
zatvorená
republika. Spolu s expozíciou bol sprístupnený aj nový pamätník a od
roku 2008 náučný chodník Kalištím s názvom Ako žili Kališťania. Tvorí
ho 17 informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené v areáli celej Národnej
kultúrnej pamiatky.
Múzeum tokajíckej
Expozícia venovaná vojnovej tragédii obce Tokajík vypálenej počas II.
tragédie -Tokajík
Skupiny nahlásiť vopred e- svetovej vojnyNKP
–
Nemecká

mailom alebo telefonicky na
kontaktné údaje múzea alebo na
tel. č. 0918 899 432
otvorené: od 9,00 do 16,00 hod.
mimo pondelka

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
Slovenské národné a literárne múzeum SNK v Martine
Sídlo:
M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin
Telefón:
043/41 341 52
E-mail:
snlm@snk.sk
www:
http://www.snk.sk/?literarne-muzeum-1
Otváracie hodiny:
utorok - sobota: 8.00 hod.- 16.00 hod.

Stála expozícia
Slovenské národné
a literárne múzeum
SNK v Martine

Stála expozícia SNLM predstavuje vývinové obdobia slovenskej literatúry
od veľkomoravského staroslovienskeho písomníctva, cez latinskú
literatúru stredoveku a humanizmu, pestrú spisbu renesancie, baroka,
slovenského obrodenia, národného klasicizmu, romantizmu, ďalej matičné
roky, realizmus a slovenskú modernu 20. storočia.
Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí je
prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na
poschodí novšia od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia.
Pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov,
historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia.
Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy
predstavujeme formou faksimílií /verné kópie originálov/.

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Sídlo:
Telefón/Fax.:
E-mail:
Telefón:

958 42 Brodzany
038/7487272
filipova@snk.sk
038/7487263, 038/7487264
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www:
Otváracie hodiny:

http://www.snk.sk/?slovanske-muzeum-a-s-puskina
pondelok – piatok: 9.00 hod. - 15.00 hod.
sobota: 10.00 hod. - 14.00 hod.

Slovanské múzeum A. S.
Puškina

Literárno-múzejná expozícia slovensko-ruských literárnych a kultúrnych
vzťahov v Brodzanoch.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pri ŠVK
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
www:
Otváracie hodiny:

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
048/ 415 50 23; 471 07 72
lhmbb@lhmbb.eu alebo svkbb@svkbb.eu
www. www.svkbb.eu
pondelok - piatok: 8,00 hod. – 16,00 hod.

Stále expozície
Múzeum - domov múz Historický, hudobný,
literárny a bábkarsky salón

Ľudové hudobné nástroje
na Slovensku

Historický salón uvádza Banskú Bystricu ako slovanskú osadu a
stredoveké banské mesto, predstavuje sakrálne pamiatky, knižnú kultúru
kníhtlač, školstvo, mestských trubačov, organárov a organistov. Salón
uzatvára - Matej Bel. V tejto časti sú vystavené i najvzácnejšie zbierky
múzea – Lutherova Biblia, Notícia Mateja Bela, Inkunábula – omšová
kniha z roku 1496, historické hudobné nástroje a. i.
Hudobný salón predstavuje významných hudobných skladateľov spätých
s Banskou Bystricou a okolím (J.Egry, J.L.Bella, V.F.Bystrý. J.Móry.
J.Cikker, A.Očenáš, Š.Jurovský, T.Adrašovan, Z.Mikula, A.Zemanovský,
P.Tonkovič, S.Stračina).
Literárny salón je venovaný dvadsiatim šiestim autorom spätých s regiónom
(napr. J.Kollár, J.Chalupka. G.K.Z.Lasko-merský, B.Němcová, S.Chalupka,
A.Sládkovič, J.Botto, Š.Moyses, K.Kuzmány, B.S.Timrava, T.Vansová,
J.G.Tajovský,
H.Gregorová,
M.Rázus,
P.Karvaš,
A.Matuška,
K.Jarunková, L.Ťažký atď.). Etapy ich života a tvorby dokumentujú
rukopisy, korenšpodencia, fotografie, osobné predmety.
Bábkarský salón dokumentuje počiatky ľudového bábkarstva na
Slovensku, aktivity ochotníckych bábkárov, pôsobenie Krajského
bábkového divadla a Bábkového divadla na Rázcestí, tvorbu významnej
scénografky Jany Pogorielovej-Dušovej. Celá expozícia môže zaujímavo
obohatiť vyučovací proces a poskytuje možnosti na netradičné
vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry, hudobnej, výtvarnej a
estetickej výchovy, dramatickej tvorby a pod.
Expozícia obsahuje takmer 250 ľudových hudobných nástrojov a
predmetov súvisiacich s ich výrobou a používaním z rôznych lokalít
Slovenska (husle, cimbal, gajdy, zvonce, píšťalky, fujary, detské zvukové
hračky a i.).

Vysunuté expozície
Pamätný dom J. G. Tajovského v Expozícia pamätnej izby J. G. Tajovského. Expozícia v jeho
rodnom dome je venovaná životu a dielu spisovateľa, tvorbe jeho
Tajove
Expozícia otvorená na požiadanie.
manželky spisovateľky Hany Gregorovej, ako aj histórii
Návštevu nahlásiť vopred lektorke Márii
a národopisu obce.
Surovčíkovej, tel. 048/ 419 72 73.
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Expozícia pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove. V expozícii
tak návštevník nájde aj exponáty a pamätihodnosti venované
významnému tajovskému rodákovi, vynálezcovi v oblasti
rádiotelegrafie Jozefovi Murgašovi a tiež zakladateľovi PD a jeho
dlhoročnému lektorovi a správcovi Jozefovi Šebovi.
Pamätná izba Pavla Tonkoviča
v Podkoniciach
Expozícia otvorená na požiadanie.
Návštevu nahlásiť vopred na telefón. č.
048/418 74 00 (Obecný úrad Podkonice)
alebo cez múzeum.

História a národopis obce, expozícia venovaná hudobnému
skladateľovi, dirigentovi a folkloristovi P. Tonkovičovi.

Výstavy
Výstava pri príležitosti 75. výročia narodenia významného
slovenského literárneho vedca.

Viliam Marčok
do 31. októbra 2010
(2. poschodie)

Andrej Očenáš
19. októbra – 9. novembra 2010

Výstava pri príležitosti 15. výročia úmrtia významného
slovenského hudobného skladateľa.

Iné aktivity
Cantus choralis Slovaca
21. – 23. októbra 2010

IX. medzinárodné sympózium o zborovom speve, v spolupráci
s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

(Spoločenská sála)

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ
Múzeum Mikuláša Konkolyho -Thege
Sídlo:
Telefón:
E-mail:
www:
Otváracie hodiny:

Múzeum Mikuláša
Konkolyho -Thege

Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
035-7602484 alebo 035-2451102
suh@suh.sk
http://www.suh.sk/
pondelok – piatok: o 8,45 hod., o 10,15 hod. a o 13,00 hod.
piatok (apríl-september): o 19,30 hod.; (október -marec): o 17,30 hod. – program
v planetáriu pre individuálnych návštevníkov (po skončení programu v prípade
priaznivého počasia verejné pozorovanie)
sobota, nedeľa, štátne sviatky: zatvorené
Hromadné exkurzie nahlásiť vopred v pracovných dňoch.
Kapacita: 45 miest
Expozícia prezentuje históriu astronómie na Slovensku a osobnosť zakladateľa
hvezdárne v Hurbanove Mikuláša Konkolyho-Thege. Program v planetáriu je
spojený s prehliadkou stálej expozície. Program je doplnený premietaním
filmov s astronomickou tematikou.
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