
Slovenské 
národné 
múzeum / 
Sídelná budova

Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421 2 20469142, e-mail: marketing@snm.sk
Otvorené denne okrem pondelka 
júl – august od 10.00 do 18.00 hod. / september – jún od 9.00 do 
17.00 hod.

Štýl a móda 60. rokov
1. február 2013 - 15. september 2013
Výstava približuje dennú realitu na Slovensku v bývalom 
Československu 60. rokov 20. storočia prostredníctvom vybraných 
stránok súkromnej sféry života obyvateľov. Zakladá sa na 
rozprávaní vecí z oblasti štýlu a módy a prezentuje predmety 
každodenného života tohto obdobia. 

Levočská biela pani
9. apríl 2013 – 30. august 2013
Výstava ocenená výročnou cenou Pamiatky a múzeá sprítomňuje 
osud Juliany Korponayovej, Levočskej bielej panej, dokumentujúc 
okolnosti vlastizrady na pozadí protihabsburského stavovského 
povstania z rokov 1703 – 1711, súdny proces a posledné dni jej 
života pred verejnou popravou na námestí v Györi. Sugestívny 
príbeh lásky, zrady a krutého trestu spred 300 rokov je jedným 
z najnavštevovanejších výstavných projektov Slovenského 
národného múzea. Výstavu bude sprevádzať množstvo 
sprievodných podujatí, autorských prehliadok a programov 
pre mladých návštevníkov.

Poznaním seba poznávaš iných
Drúzske čriepky v kultúrnej mozaike Izraela
26. apríl 2013 – 30. júl 2013
Drúzi, zaujímavá a málo známa náboženská komunita, Vás nechá 
v SNM nahliadnuť do svojej kultúry. Tridsaťpäť malieb štyroch 
súčasných umelcov – izraelských Drúzov obohatených o knihy 
významných spisovateľov a básnikov, umelecké katalógy, filmy, 
dekoratívne a úžitkové predmety späté s drúzskou kultúrou, 
predstaví výstava Drúzske čriepky v kultúrnej mozaike Izraela.

Židovské dedičstvo mesta Erfurt
1. – 25. júl 2013
Výstava Múzea židovskej kultúry v rámci nominácie mesta Erfurt na 
zapísanie do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Prírodovedné 
múzeum 

Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421 2 20469154, e-mail: katarina.mastenova@snm.sk 
Otvorené denne okrem pondelka
júl – august od 10.00 do 18.00 hod. / september – jún od 9.00 do 
17.00 hod.

Klenoty Zeme / 
Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme / 
Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska / 
Zázrak prírody - Príbeh života
HUBY 2013  
v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri SAV
24. - 26. september 2013
Výstava húb; Objavovňa SNM-PM

„Biodiverzita“ 
interaktívna výstava v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
27. september – december 2013
s aktivitami, lektorskými výkladmi
Zasadačka SNM-PM na 3.posch.

ASTRONOMICKÉ PREDNÁŠKY PRE VEREJNOSŤ  
v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava,
12. september 2013 o 17.30 h; Objavovňa SNM-PM

HUBÁRSKA PORADŇA  
v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou
13. máj  - 11. november 2013
každý pondelok 15:00 – 17:00 hod.; Objavovňa PM SNM

NOC VÝSKUMNÍKOV 
v spolupráci s SOVVA, SAV, EurActiv; univerzitami UMB, STU, UK, 
ŽU, TUKE, PU; Detské múzeum, Mladí vedci Slovenska, CVTI SR; 
zastúpenie EK na Slovensku, EDEA, NATURA, o.z. a ďalšími
7. ročník najväčšej európskej vedeckej show na Slovensku
27. september 2013
program na stránke SNM a osobitnom letáčiku

KLUB ASTRONÓMOV
pre záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku a 
vzdelania.
12. septembra 2013; stretnutia každý druhý vo štvrtok vždy o 
17.00 h  a v časoch zaujímavých astronomických úkazov

ASTRO-KRÚŽOK
pre deti a mládež vo veku 10 – 18 rokov so záujmom o 
astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy – zaujímavých 
astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod. 
(počas školského roka)
Prihlásiť do krúžku možno 
e-mailom na katarina.mastenova@snm.sk  
alebo osobne 11. septembra  o 16.00 h. v Objavovni SNM-PM. 

Historické 
múzeum / 
Bratislavský 
hrad

P.O. Box 13, 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 20483104, +421 2 20483110, 0915 993 301
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk, www.snm.sk, 
facebook Bratislavsky hrad/Bratislava Castle
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod. 
Posledný vstup 17.15 hod.

Klenotnica

Svedectvo času
Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade

Hradný palác - III. poschodie
Obnova Bratislavského hradu. Reinštalácia.

Hudobná sieň

„Obraz Oltárny“ Nanebovzatie Panny Márie, 
Anton Schmidt a jeho dielňa.

Hradná obrazáreň
september 2012 – 31. december 2013
Výstava historických obrazov z umeleckých zbierok Historického 
múzea a vybraných múzeí Slovenského národného múzea. 
Predstavuje obrazy starých majstrov, biblické a mytologické 
príbehy, žánrové obrázky, ktoré zdobili rodové galérie šľachticov, 
mecénov a obdivovateľov umenia, ale aj bohatých mešťanov 
z 19. storočia.

Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade
máj 2012 – 1. september 2013
Výstava Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade aktuálne reaguje 
na veľkú tragédiu, ktorá v marci roku 2012 postihla krásnohorský 
hrad. Niektoré  požiarom zničené zbierkové predmety, ako aj 
zachránené poklady sú predstavené na výstave na Bratislavskom 
hrade.  

Bratislavský hrad na grafikách II.
máj  2012 – 30. september 2013 
Výstava grafík zobrazujúcich Bratislavský hrad nám umožňuje 
sledovať  premeny hradu od 16. do 19. storočia.  

Slovenské vyznamenania
marec 2013 – 15. september 2013
Prvá výstava svojho druhu na Slovensku, ktorá je venovaná 
faleristike. Vystavených je viac ako 200 štátnych vyznamenaní a 
dekorácií z 1. Slovenskej republiky a súčasnej republiky, pričom 
veľká väčšina je vystavovaná po prvý krát. Medzi najvzácnejšie 
vystavované kúsky patrí reťaz Vojenného víťazného kríža, či 
vyznamenania Za osobnú statočnosť

Ako sa meral čas?
11. júl 2013 – 31. december 2013
Čas človeka zaujímal odpradávna. Prečo, a v akých intervaloch 
sa niektoré javy pravidelne opakujú? Ako plynie čas? Pomôckou 
pri orientácii v čase sa stal kalendár. Na meranie a organizovanie 
každodenného života človek začal používať hodiny, pričom 
využil poznatky z pozorovaní nebeských telies a opakujúcich sa 
prírodných javov. Kalendáre, hodiny, glóbusy, meracie prístroje, to 
všetko nájdete na výstave, v ktorej sa na chvíľu zastaví čas.   

Po stopách svätých Cyrila a Metoda
26. jún 2013  – 9. september 2013
Fotografická výstava Pavla Demeša. Výstava dokumentuje 
putovanie svätého Cyrila a Metoda.

Na počiatku bolo písmeno
máj 2013  – 9. september 2013
Výstava predstavuje misiu svätých bratov Cyrila a Metoda 
založenej na slovanskom písme

Bratislavský organový festival
9. 7. 2013 – Irena Chřibková, ČR
11. 7. 2013 – Ervin Messmer, Švajčiarsko
16. 7. 2013 – Imrich Szabó, SR
18. 7. 2013 – BOF „CROSS OVER ORGAN“: László Fassang, organ – 
Balázs Dongó Szokolay, dychové nástroje, Maďarsko
world music projekt špičkového maďarského organového 
improvizátora v spolupráci s multiinštrumentalistom na dychových 
nástrojoch
21. 7. 2013 – Záverečný koncert / BOF „4 HANDS“: organové 
duo Alex Gai–Ai Yoshida, Taliansko – Japonsko, raritný program 
organových diel pre štyri ruky v interpretácii mladého taliansko-
japonského dua

Alžbetin hradný trh
1. 9. 2013 od 11.00 do 16.00 h
Predaj suvenírov, darčekov a drobných predmetov vyrobených v 
domovoch sociálnych služieb a iných neziskových organizáciách.

Hudobné 
múzeum

Brämerova kúria
Sídlo: Brämerova kúria, Žižkova 18, P. O . BOX 13, 810 06 
Bratislava 16, tel.: +421 2 20491283, +421 2 20491281, 
e-mail: lucia.fojtikova@snm.sk, anna.saroghova@snm.sk
Otvorené denne okrem pondelka, od 10.00 do 17.00 hod.

Ján Levoslav Bella v Sibiu – Život naplnený 
hudbou
11. 6. 2013 – 31. 12. 2013
Výstava približuje osobný vklad skladateľa a hudobníka 
(spoluzakladateľa slovenskej modernej hudby) do rozvoja 
hudobnej kultúry v Sibiu a zároveň predstavuje aj doklady 
o dlhotrvajúcich hudobných a kultúrnych kontaktoch medzi 
Slovenskom a Sedmohradskom.
Výstavný pavilón, Žižkova 16, Bratislava

Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 572/109, 919 65 Dolná Krupá
tel.: +421 33 2453130, e-mail: branislav.cavara@snm.sk
Otvorené v utorok až piatok od 8.00 do 15.30 hod., 
od 2.5. aj víkendy od 13.00 do 17.00 hod.
Bezplatný vstup do anglického parku denne od 8.00 do 20.00 hod.

Eva Kostolányiová v čase 
začiatok výstavy máj 2013 – apríl 2014

Koncert renesančnej hudby
23. – 25. augusta 2013

Archeologické 
múzeum

Žižkova ul. 12, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421 2 59207245, +421 2 59207218, 
e-mail: archeolog@snm.sk, prezentacne.oddelenie.am@snm.sk
Otvorené denne okrem pondelka, od 9.00 - 17.00 hod.

Najstaršie dejiny Slovenska / 
Lapidárium / Rekonštrukcia slovanskej 
polozemnice
Stĺp Marca Aurelia
máj 2012 - 30. september 2013
Výstava predstaví tri odliatky - scény zo stĺpu Marca Aurelia sňaté 
koncom 19. stor., objavené len nedávno v nemeckom múzeu 
„Gipsformerei“. Na jednom z odliatkov je aj scéna s tzv. zázračným 
dažďom, ktorá je vôbec prvým ikonografickým dokladom 
týkajúcim sa slovenského územia. Vplyvom poveternostných 
podmienok sa však originálny výjav na stĺpe v Ríme nezachoval 
v dostatočnej kvalite a tak nadobúdajú odliatky s výjavmi 
zázračného dažďa, rímskej hranice a zabíjania barbarov status 
relevantnejších artefaktov.

Deravá skala – jaskyňa dávnych obradov
január 2013 – 30. september 2013
Výstava odprezentuje archeologické nálezy z jaskyne Deravá skala 
z paleolitu a eneolitu. 

Múzeum kultúry 
karpatských 
Nemcov 

Žižkova ul. 14, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421 2 54415570, +421 2 52907225, e-mail: mkkn@snm.sk

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov 

Premeny Zuckermandla
Výstava predĺžená do 30. septembra 2013
Osada Zuckermandl sa nachádza v južnej časti bratislavského 
Podhradia približne medzi hradným bralom a Dunajom. Pôvodne 
to bola samostatná obec známa ako štvrť rybárov, lodníkov, 
lodných tesárov, ale aj mlynárov. Obec s početnými krátkymi 
a úzkymi uličkami mala vlastné zastupiteľstvo, vlastnú políciu 
a školu. Nezávislosť Zuckermandla skončila v roku 1851 
pričlenením k mestu Bratislava. Podhradie vtedy vytvorilo štvrtý 
mestský obvod – Tereziánsku štvrť. Bol to však i začiatok úpadku 
tejto mestskej časti. 

Dom Karpatskonemeckého spolku 
v Nitrianskom Pravne
/ Expozícia Dejiny a kultúra Hauerlandu
Nám. SNP 158, 972 13 Nitrianske Pravno. Objednávky vopred 
na tel. č. +421 46 5446462, +421 910 676613, +421 905 103193.

Dom Karpatskonemeckého spolku 
v Handlovej
/ Expozícia Dejiny a kultúra Handlovej
Poštová 350, 972 51 Handlová. Objednávky vopred na tel. č. +421 
46 54 751 74, +421 905 215228.

Múzeum kultúry 
Maďarov 
na Slovensku

Brämerova kúria
Žižkova ul. 18, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421 2 59207258, +421 2 20491255
e-mail: mkms@snm.sk

Tradície a hodnoty Maďarov 
na Slovensku
Literatúra  – Výtvarné umenie  – Hudba
Súťaž v kresbe pre žiakov základných škôl
1.marec – 5. september 2013

Klenotnica Gemera a Malohontu
130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
15. máj  – 26. august 2013

István Dúdor
5. september – 28. október 2013
Výstava prezentuje diela Istvána Dúdora, tragicky zosnulého 
maliara, ktorý pochádzal z Držkoviec v okrese Revúca. Na výstave 
budú prezentované diela zo súkromnej zbierky, ktoré zobrazujú 
Dúdorove umelecké začiatky ale aj pohľady na rodné Držkovce. 
Výstava je akýmsi pozdravom zosnulému maliarovi, významnému 
umelcovi Gemera a Malohontu.

Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová, tel./fax: +421 47 4897189, 
+421 907 112001
Z dôvodu rekonštrukcie kaštieľ zatvorený

Pamätný dom Kálmana Mikszátha
Sklabiná č. 188, 991 05 Sklabiná, tel./fax: +421 47 4886113

Múzeum kultúry 
Chorvátov 
na Slovensku

Istrijská ulica č. 68, Bratislava - Devínska Nová Ves
tel.: +421 2 20493101-02-03, e-mail: mkchs@snm.sk

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku 
/ Chorváti na Slovensku / 4000 rokov 
osídlenia Devínskej Novej Vsi
Fotografie z celého sveta
13. 7. – 23. 8. 2013
Výstava fotografií zo všetkých kontinentov sveta
od cestovateľa a fotografa Emila Mádera
Otvorené : utorok – piatok 11:00 – 17:00 hod.
               Sobota – nedeľa 12:00 – 17:00 hod.

Múzeum 
židovskej 
kultúry 

Zsigrayova kúria
Židovská 17, 811 01 Bratislava
tel.: +421 2 20490101, e-mail: mzk@snm.sk 
Otvorené denne okrem soboty od 11.00 do 17.00 hod. 

Expozícia židovskej kultúry 
na Slovensku
Izrael – 65 rokov na javisku dejín
Výstava predĺžená do 30. septembra 2013
Výstava obálok prvého dňa k 65. výročiu vzniku štátu Izrael. 
Múzeum židovskej kultúry v Bratislave pripravilo pri príležitosti 
65. výročia vzniku štátu Izrael výstavu významnej filatelistickej 
zbierky obálok prvého dňa k poštovým známkam vydaným 
v spolupráci so štátom Izrael. Výstava bude doplnená o fotografie 
z archívu Múzea židovskej kultúry.

Židovské dedičstvo mesta Erfurt
1.– 25. júl 2013
Výstava v rámci nominácie mesta Erfurt na zapísanie do zoznamu 
Svetového dedičstva UNESCO.
Slovenské národné múzeum, Sídelná budova
Vajnského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

Synagóga v Žiline 
/ Expozícia judaík
Dlabačova 15, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 5620773, 
+421 908 694333 

Synagóga v Prešove 
/ Expozícia judaík 
zo zbierky Ing. Eugena Bárkánya
Okružná 32, 080 01 Prešov, tel.: +421 51 7731638 

Synagóga v Nitre
/ Expozícia Holokaustu
Pri synagóge 2, 949 01 Nitra, tel.: +421 37 6528729 

Múzeum 
Ľudovíta Štúra

Štúrova ul. 84, 900 01 Modra 
tel.: +421 33 6472765, +421 33 6472944, +421 905 719273, 
e-mail: mls@snm.sk
Otvorené v utorok až piatok od 8.30 do 16.00 hod. 
a sobota od 9.00 – 15.00 hod.

Ľudovít Štúr - Od štúdia k činom / 
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Výstava výtvarného odboru ZUŠ v Modre
14. jún 2012 – 06. júl 2013
Výstava žiackych prác výtvarného odboru zo Základnej umeleckej 
školy v Modre.

Z depozitára
12. júl – 24. august 2013
Výstava prezentujúca zbierkotvornú činnosť SNM - MĽŠ

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2013
Téma: 130. výročie Slovenskej ľudovej majoliky v Modre – 
keramické učilištia v strednej Európe
05. – 07. september 2013
Podujatie zamerané na prezentáciu keramickej tradície v Modre.

Rudolf Barčík – keramický majster
05. september 2013
Výstava prezentujúca dielo keramického majstra Rudolfa Barčíka 
(1924 – 1983).

Z minulosti a súčasnosti SĽM v Modre
05. september 2013
Výstava prezentujúca keramickú výrobu Slovenskej ľudovej 
majoliky.

Odborný seminár 
06. september 2013 od 09.00 hod.
Medzinárodný odborný seminár na tému 130. výročie Slovenskej 
ľudovej majoliky v Modre – keramické učilištia v strednej Európe.

Keramický jarmok so štylizovaným sprievodom
06. – 07. september 2013, 10.00 – 24.00 hod.
Tradičné podujatie venované širokej verejnosti prezentujúce 
hrnčiarske zvyky a tradície v Modre, spojené s medzinárodným 
keramickým jarmokom.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky
/ Galéria Ignáca Bizmayera
Kukučínova ul. 15, 900 01 Modra 
tel.: +421 33 6472765, +421 33 6472944, +421 905 719273, 
e-mail: mls@snm.sk
Otvorené v utorok až piatok od 8.30 do 16.00 hod.
a sobota od 9.00 do 15.00 hod.

S citom v rukách
31. august 2012  – 31. december 2013
Výstava prezentuje záver výskumného projektu v rámci projektu 
TRA-KER zameraného na porovnanie súčasnej keramickej tvorby 
v susedných regiónoch Bratislava a Burgenland.

Múzeum 
Červený Kameň

Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá
tel.: +421 33 6905803, e-mail: objednavky-mck@snm.sk

Dobové bývanie šľachty a historické 
zbrane / Hradné podzemie
Burza starožitností
13. júl, 17. august, 14. september  2013
Podujatie, ktoré osloví milovníkov starožitností. Z bohatej ponuky 
mincí, medailí, známok, pohľadníc, nálepiek, odznakov, kníh, 
obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, hodín, hracích skriniek, 
historických zbraní, nábytku, ... si vyberie aj ten najnáročnejší 
zberateľ a každý, kto si chce starožitnosťami zariadiť svoj interiér 
alebo exteriér. 

Tajomné tiene 
6. júl, 31. august 2013 
Nočné prehliadky, vďaka ktorým osobnosti svetových, národných, 
ale tiež lokálnych dejín ,,vystúpia“ zo svojho portrétu, aby 
porozprávali návštevníkom nie len o sebe, ale tiež o epoche, ktorej 
boli súčasťou. 

Gemini na hrade - koncert
13. júl 2013
Trnavská formácia „vysokoškolákov“ Gemini pôsobiaca pri 
Základnej umeleckej škole v Trnave produkuje staré keltské a írske 
piesne. Ich repertoár je naozaj široký, čo dokazuje aj veľký počet 
ich vystúpení. 

Intrigy pána kardinála
20. júl, 24. august 2013
Nočné prehliadky, počas ktorých sa návštevníci prenesú na 
začiatok 17. storočia, a to rovno do Francúzska – na dvor kráľa 
Ľudovíta XIII. Na vlastné oči uvidia slávnych Troch mušketierov a 
spolu s nimi sa pokúsia čeliť intrigám obávaného prvého ministra – 
vojvodu Armanda du Plessis, kardinála Richelieu.

Festival stredovekého života
27. júl – 28. júl 2013
Festival oslavujúci nie len európske bojové umenie, ale tiež zvyky, 
tradície a spôsob života ľudí v minulosti – najmä v stredoveku. 
Festival pripravuje šermiarska skupina Kompánia trnavských 
žoldnierov z Trnavy.

Hrbáč
3. august 2013
Zapredal svoju česť, aby ju získal späť. Prijal masku netvora, aby 
ochránil nevinných. Podarí sa rytierovi Lagardérovi v prestrojení za 
hrbáča pomstiť podlú zradu vojvodu de Gonzague a očistiť svoje 
meno? Dobrodružný príbeh spracovaný do nočných prehliadok 
zaujme určite publikum každého veku. 

Angelika, markíza anjelov
10. august 2013
Legendárny romantický príbeh o krásnej markíze Angelike a jej 
osudovej láske. Tanečné vstupy, dramatické šermiarske súboje a 
predovšetkým romantické scény, prenesú návštevníka aspoň jeden 
večer do „sladkého“ Francúzska, priamo do doby kráľa Ľudovíta 
XIV. Výpravná kostýmová divadelná inscenácia zapracovaná do 
nočných prehliadok je vhodná pre celú rodinu.

Ženy z rodu Pálffy
17. august 2013
Nočné prehliadky, ktoré zavedú návštevníka do obdobia kedy 
hrad obývali členovia vznešenej rodiny Pálffy. Hlavne vďaka 
nežnejšej časti ich rodu  návštevník získa mnoho nových a cenných 
informácií.

Červenokamenská púť
18. august 2013
Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou 
hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. 
Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatie Panny Márie“ 
prichádzajú na hrad veriaci z celého Červenokamenského panstva 
a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je 
zasvätená hradná kaplnka. 
Púť je organizovaná pod vedením kňaza a veriacich z Častej. 
Po príchode procesie v sprievode dychovej hudby sa na nádvorí 
hradného paláca začína slávnostná svätá omša so začiatkom o 
10.30 hodine. 

Baroková noc na hrade – komorný koncert
7. september 2013
Barok je obdobím velikánov, akými boli A. Vivaldi, J. S. Bach či 
G. Ph. Telemann, diela ktorých sú skvostami svetovej hudobnej 
literatúry. Aranžmány skladieb pre sláčikové kvarteto a hoboj 
prenesú návštevníkov do fascinujúceho sveta barokovej hudby 
v rámci koncertu Trnavského kvarteta a jeho sólistky, hobojistky 
Zuzany Grejtákovej. 
Účinkujúci: Trnavské kvarteto pod vedením umeleckej vedúcej 
Kataríny Zacharovej a sólistka Zuzana Grejtáková (hoboj, zobcová 
flauta). 

Označené erbom rodu
1. máj – 30. september 2013
Erb bol viditeľným znakom, „logom“ šľachtickej rodiny. Signalizoval 
urodzenosť vlastníka a pripomínal slávnu rodovú minulosť. 
Výstavou fotografií detailov pálfiovského erbu bude poukázané 
na rodový znak tejto šľachtickej rodiny a návštevníkovi budú 
predstavené predmety, na ktorých sa nachádzal. Fotografie, 
prezentované na výstave, zachytávajú exteriérové a interiérové 
stavebné články hradu, zbierkové predmety či iné artefakty, ktoré 
sú dodnes označené erbom rodu.

Naše prírastky 1981 – 2011 
1. jún – 30. september 2013
Výstava bude prezentovať akvizičnú činnosť SNM-Múzea Červený 
Kameň. Výstava bude klásť dôraz na oboznámenie návštevníkov 
s jednou z hlavných odborných činností múzea, a tou je akvizičná 
činnosť, t. j. akým spôsobom múzeum nadobúda zbierkové 
predmety, čo tomu predchádza, vynaložené finančné náklady a 
návštevníci budú môcť vidieť zaujímavé akvizície za ostatných 
tridsať rokov.

SUŠ-art na Červenom Kameni
1. júl - 30. september 2013
SNM-Múzeum Červený Kameň pokračuje aj v tomto kalendárnom 
roku v úspešnej spolupráci so strednými a základnými školami. 
Medzi najaktívnejších partnerov patrí Stredná umelecká škola 
v Trenčíne, s ktorou SNM-Múzeum Červený Kameň rozbieha 
tretí ročník spolupráce. Tentokrát v rámci projektu SUŠ-art na 
Červenom Kameni, ktorého výstupom bude výstava grafík s 
námetom hradu Červený Kameň počas hlavnej turistickej sezóny 
2013. Grafiky vytvoria študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
s pomocou rôznych grafických techník (linoryt, suchá ihla, atď.).

Utajený dámsky svet
1. jún  - 30. september 2013 
Utajený dámsky svet je názov malej výstavy – inštalácie dámskej 

spálne z 19. storočia so všetkým, čo do nej patrilo. Okrem nábytku 
a zariadenia budú môcť návštevníci vidieť aj mnoho malých 
predmetov a detailov, ktoré za bežných okolnosti nie je možné 
vystaviť (bude to možné vďake presklenej stene) a tak nahliadnuť 
do bežne (vtedy) neprístupného dámskeho sveta.

Múzeum 
Slovenských 
národných rád

Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
tel.: +421 34 2451102, +421 34 2451101, +421 918 110479, 
e-mail: myjava@snm.sk
Otvorené október – máj pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.
Jún – september pondelok až sobota od 8.00 do 16.00 hod.
Posledný vstup o 15,30 hod.

Jar národov - revolučné roky 1848 – 
1849 / Slovenské národné rady 
v slovenských dejinách / Kultúrne 
tradície Myjavy – Ľudové bývanie

MYJAVSKÍ PYTLIKÁRI 
od 21. júna 2013
Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád 
v Myjave pripravilo pri príležitosti 180. rokov od schválenia artikul 
Pytlikárskeho cechu na Myjave výstavu Myjavskí pytlikári. Výstava 
podáva obraz o histórií a tradícií pytlikárstva na Myjave. Pytlikársky 
cech bol najvýznamnejším a najprosperujúcejším cechom na 
Myjave. V 1. polovici 19. storočia dosiahol takú ekonomickú silu 
ako máloktorý cech na Slovensku. Myjavskí pytlikári boli jedineční, 
nemali obdobu v žiadnej inej časti monarchie.

Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Košariská č. 92, 906 15 Košariská
tel.: +421 34 6242626, +421 34 2452111, +421 918 905925, 
e-mail: kosariska@snm.sk
Otvorené október – december pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 
hod. Január – február utorok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.
Marec – apríl: pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.
Máj – september utorok až nedeľa od 8.30 do 16.30 hod.
Posledný vstup o 15,30 hod.

Milan Rastislav Štefánik

133. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika
21. júl 2013
Spomienkové stretnutie pri príležitosti 133. výročia narodenia gen. 
M.R.Štefánika

Múzeum 
Bojnice / 
Zámok Bojnice

Ul. Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
tel.: +421 46 5430633, e-mail: marketing@bojnicecastle.sk

Dejiny bývania šľachty v minulosti
Stála zámocká expozícia má umeleckohistorický charakter a 
dokumentuje bývanie šľachty v uplynulých storočiach. Zvlášť 
cenné sú pôvodné interiéry so zariadením v tzv. Strednom 
hrade. Výzdobu a nábytok tu realizovala firma Gebrüder Colli z 
Innsbrucku. Rovnako vzácne je aj turecké obloženie z pozostalosti 
srbského kráľa Milana Obrenoviča v Orientálnom salóne, ako aj 
strop v Zlatej sále. Súčasťou prehliadky je i kaplnka a rodinná 
hrobka Pálfiovcov. Mimoriadne atraktívna je prehliadka prírodnej 
travertínovej jaskyne priamo pod  zámkom.

BOJNICKÉ KULTÚRNE HUDOBNÉ LETO 
Júl - September 2013
Koncerty vážnej hudby v podaní domácich i zahraničných 
hudobných a speváckych  telies.
14. 7., 21. 7., 4. 8. 18. 8., 25. 8. a 1. 9. 2013
Koncerty sa uskutočnia od 19,00 hod.

SLÁVNOSTI ŽIVOTA 
SUPERNOC NA ZÁMKU
15. 8. - 18. 8. 2013
Ak máte radi strašidlá či rozprávky na bojnickom zámku, určite si 
zamilujete aj Slávnosti života – SUPERNOC NA ZÁMKU.
Chcete sa báť? Máte radi históriu? Chcete stretnúť ducha? Chcete 
vedieť čo sa deje v noci na bojnickom zámku? Tak k nám príďte! 
Tie najsmutnejšie osudy zmiešané s krutosťou bývalého panstva 
zažijete na vlastnej koži.
Zimomriavky Vás neminú...
Otvorené od 18,00 hod. do 24,00 hod. 

RYTIERSKE DNI 
26. 9. - 29. 9. 2013
Rytierske dni sú výchovno-vzdelávacie a zábavné podujatie 
zamerané predovšetkým na deti a organizované školské skupiny. 
Námet vychádza z dejín bojnického zámku a prostredníctvom širšie 
koncipovaných príbehov sa snaží oživiť postavy rytierov z minulosti 
a ich výchovu ku kladným životným hodnotám a stavovským 
cnostiam.
Otvorené od 9,00 hod. do 17,00 hod.
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Múzeum 
bábkarských 
kultúr a hračiek 
/ Hrad Modrý 
Kameň

Zámocká ul. 1, 992 01 Modrý Kameň 
tel.: +421 47 4870218, e-mail: hradmodrykamen@snm.sk
Otvorené máj, jún, september, október: pondelok až nedeľa od 
9.00 do 17.00 hod. Júl, august: pondelok až nedeľa od 9.00 do 
18.00 hod. November - apríl: pondelok až nedeľa od 8.00 do 15.00 
hod.

História a súčasnosť slovenského 
bábkového divadelníctva / Divadelné 
bábky zo sveta / Hračky na Slovensku 
v 20. storočí / Archeologické nálezy 
Poiplia / Bálint Balassi – Život a dielo / 
Pohľad do histórie zubnej techniky 
a zubného lekárstva

Jakub Nvota: Bláznova čiapka
6. júla 2013 18:00
Netradičné pouličné bábkové predstavenie o živote a skutkoch 
najslávnejšieho blázna a dvorného šaša na uhorských hradoch 
a zámkoch. Šašo Urban sa Vám predstaví ako štvormetrová 
gigantická bábka.

Nočné prechádzky
20. júla 2013 18:00
Program: Život v kaštieli v roku 1772 - animované prehliadky 
expozícií, chodúľové divadlo, premietanie neprofesionálnych 
filmov z filmového klubu Urtica, bábkové predstavenie Divadla z 
Domčeka, írske tance Connemara, divadlo Credulus a Júlia.

Nočné prechádzky – repríza
10. augusta 2013 18:00
Program: Život v kaštieli v roku 1772 - animované prehliadky 
expozícií, Schody - koncert blues-rockovej kapely, premietanie 
neprofesionálnych filmov z filmového klubu Urtica, bábkové 
predstavenie Divadla z Domčeka, divadlo Credulus a Júlia.

Poľovnícke dni
7. septembra 2013
Program: Slávnostná sv. omša, súťaž vo varení poľovníckych 
gulášov, kynológia, trubači, vábenie zveri, tvorivé dielne, lesná 
pedagogika, remeniáda, rytierske a šermiarske vystúpenia, súťaž v 
pílení dreva, streľba zo vzduchovky, módna prehliadka, tombola.

Slovenské 
národné 
múzeum 
v Martine

Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin, tel.: +421 43 4131011 
/ 12, +421 43 2454231, e-mail: snmmartin@snm.sk

Etnografické múzeum
Otvorené v utorok až piatok od 9.00 do 17.00 hod.
Sobota a nedeľa od 10.00 do 18.00 hod.

Človek a pôda / Človek a materiál / 
Človek a odev

Ľudový odev na palete 
12. február – 31. august 2013
Výstava predstavuje ľudový odev ako častý zdroj inšpirácie 
výtvarných umelcov. Odev zobrazovali realisticky aj štylizovane. 
Výstava prezentuje výber zo špičky maliarskych diel predchodcov 
a reprezentantov výtvarnej moderny s motívmi ľudového odevu. 
Výstava výtvarných diel a slovenských ľudových odevov prináša 
prienik do podstaty tvorivej fantázie a predstavivosti umelcov, 
ktorí boli motivovaní jednou z oblastí slovenskej ľudovej kultúry - 
odevom. Ide o odev pracovný a sviatočný zastúpený 
na výstave vybratými zbierkovými predmetmi pochádzajúcimi 
zo Slovenského národného múzea v Martine. Vystavené exponáty 
patria k excelentným ukážkam pôvodného slovenského ľudového 
odevu vo vytipovaných lokalitách Slovenska, s dôrazom na región 
Liptova (Važec, Liptovské Sliače), Považia (Trenčianska Teplá, 
Piešťany), Myjavy, Tekova, Hontu, Šariša. Sú to reprezentačné 
ukážky ľudového odevu zachované vo veľmi dobrom stave.

Umenie v nás
2. júl – 31. august 2013
Devätnásty ročník výstavy prác detí a dospelých s mentálnym 
postihnutím.

Leto v múzeu
3. júl 2013 – 22. august 2013
Múzeum pripravilo počas leta na každú stredu zaujímavú tvorivú 
dielňu. Malí aj veľkí návštevníci si počas leta vyskúšajú techniku 
maľovania na skle, zdobenia kraslíc, alebo výrobu ozdôb z drôtu a 
textilu. 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Sídlo: Moyzesova ul. 11, Martin 
tel.: +421 43 4230136, +421 43 2456111, 
e-mail: cesi.dok@stonline.sk
Otvorené v utorok až piatok od 12.00 do 16.00 hod. 
Sobota po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Veľkí Česi malými očami
Výstava predstavuje 19 svetoznámych osobností českej histórie, 
vedy a kultúry. Využíva originalitu detskej kresby aj úsmevných 
písomných prejavov. Cieľom je vyvolať v krajine expozície podobný 
záujem o národných velikánov a obohatiť tak výstavu o ďalšie 
portréty videné detskými očami. Pripravilo České centrum 
v spolupráci s Múzeom kultúry Čechov na Slovensku.

Múzeum slovenskej dediny
Sídlo: Jahodnícke háje, Martin 
tel.: +421 43 4239491, +421 43 2458111, 
e-mail: snm-msd@stonline.sk
Otvorené november - apríl: denne okrem pondelka a soboty 
od 10.00 do 14.30 hod. Máj - jún: denne okrem pondelka 
od 9.00 do 18.00 hod. Júl - august: denne 9.00 do 18.00 hod. 
September – október: denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 hod.
 
Turčianska harmonika
14.  júl 2013, 10.00 – 16.00 hod.

11. ročník podujatia, venovaný vystúpeniu interpretov hry na 
harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov.

Ľanová nedeľa
28. júl 2013, 10.00 – 16.00 hod.
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v 
tradičnej kultúre.
Te prindžaras amen / Spoznajme sa 
11. august 2013, 10.00 – 16.00 hod.
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba 
Rómov.

Dožinky
25. august 2013, 10.00 – 16.00 hod.
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia tradičným spôsobom 
vrátane ručného mlátenia a mletia, ochutnávky cestovín, chleba a 
pečiva.

Človek a príroda
8. september 2013, 10.00 – 16.00 hod.
„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie živej a 
neživej prírody, hubárska poradňa.

Michalský jarmok
29. september 2013, 10.00 – 16.00 hod.
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a 
remeselníkmi zo severozápadného Slovenska.

Múzeum Martina Benku
Sídlo: Ul. Kuzmányho 34, Martin
Tel.: 043 41 313 90, e-mail:  mmb@max.euroweb.sk
Otvorené január - apríl v utorok až piatok od 10.00 do 16.00 hod.
Máj - október v utorok až piatok od 10.00 do 16.00 hod., 
nedeľa od 10.00 do 18.00 hod.

Múzeum Karola Plicku
Sídlo: Prónayovská kúria, Blatnica
Tel.: 043 49 481 42, e-mail: snmmartin@snm.sk
Otvorené december – február od 14.00 do 17.30 hod., 
marec – jún od 10.30 do 14.00 hod. Júl – august od 14.00 
do 17.30 hod. September – november od 10.30 – 14.00 hod.

Múzeum kultúry Rómov 
na Slovensku
Sídlo: Jahodnícke háje, Martin (v areáli Múzea slovenskej dediny)
Tel.: 043 438 32 94, e-mail:  mrk@snm-em.sk
Otvorené november – apríl denne okrem pondelka a soboty 
od 10.00 do 14.30 hod. Máj – jún denne okrem pondelka 
od 9.00 do 18.00 hod. Júl – august: denne 9.00 do 18.00 hod. 
September – október: denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 hod.

Múzeum Andreja Kmeťa
Ospravedlňujeme sa, ale Múzeum Andreja Kmeťa je z dôvodu 
rekonštrukcie dočasne zatvorené. 
Tel.: 043/41 31 011, 043/41 31 012, 
e-mail: muzeum.kmeta@snm-em.sk

Spišské 
múzeum           
v Levoči / 
Spišský hrad 

Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
tel.: +421 53 4512786, e-mail: muzeum@levonet.sk

Budova múzea
Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
tel.: +421 53 4512786, e-mail: muzeum@levonet.sk

Drevo kresané časom   - Historické krovy 
Slovenska
marec - máj od 9.00 do 17.00 hod., 
počas víkendov od 13.00 do 17.00 hod.
Výstava o ochrane a zachovávaní historických krovov. V spolupráci 
so SNM v Martine.

Pohľady do minulosti
prednáškový cyklus 
február - apríl
Prednášky z cyklu Pohľady do minulosti priblížia zaujímavé témy 
z histórie , architektúry a umenia. O témach a presných termínoch 
budeme informovať na www.spisskemuzeum.com.

Historická radnica
Nám. Majstra Pavla 2, 054 01 Levoča
tel.: +421 53 4512786, e-mail: muzeum@levonet.sk
Otvorené v pondelok až nedeľu od 9.00 do 17.00 hod.
Renesančná radnica je jednou z dominánt námestia. 
Patrí k architektonicky najtypickejším stavbám levočského 
námestia. Budova bola postavená pravdepodobne okolo polovice 
15. storočia a prešla mnohými stavebnými úpravami. Jej súčasná 
podoba je výsledkom prestavby v rokoch 1893 – 1895. 
Expozícia v radnici je venovaná dejinám mesta Levoča.

Ohýbaj ma mamko
Výstava potrvá do augusta 2013
Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, aké to bolo byť 
dieťaťom pred sto rokmi, pripravilo Slovenské národné múzeum 
zaujímavý výstavný projekt nazvaný Ohýbaj ma mamko. 
Výstava prezentujúca zbierky 8 múzeí dokumentujúcich kultúru 
národnostných menšín doplnené o exponáty Slovenského 
národného múzea v Martine bude pre verejnosť sprístupnená 
do máj 2013 v historickej radnici v Levoči.
Posteľ s kútnou plachtou, prvý kúpeľ dieťaťa, bohaté ukážky 
detského odevu, hier a hračiek – to je len výber z viac 
ako 200 exponátov, ktoré čakajú návštevníkov. Výstava 
je koncipovaná chronologicky od narodenia dieťaťa, cez jeho 
začleňovanie do rodinného i širšieho spoločenstva, jeho prvé kroky, 
hračky, hry a vzdelávanie až do času, kedy dospieva 
a je pripravené založiť si novú rodinu. Výstava je doplnená herňou 
pre deti všetkých vekových kategórií.

Dom Majstra Pavla
Nám. Majstra Pavla 2, 054 01 Levoča
tel.: +421 53 4512786, e-mail: muzeum@levonet.sk
V historickom dome na námestí, ktorého najstarším známym 
majiteľom bol Majster Pavol z Levoče je expozícia venovaná životu 
a dielu jedného z najväčších majstrov neskorej gotiky na Slovensku 
– rezbárovi Majstrovi Pavlovi.

Spišský hrad 
NKP - Spišský hrad, Spišské Podhradie
tel.: +421 53 4512786, e-mail: muzeum@levonet.sk
Pôvodne kráľovský hrad, jeden z najrozsiahlejších hradných 
komplexov v strednej Európe. Hrad spolu s komplexom Spišskej 
kapituly boli roku 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO.
Spišský hrad je unikátny príklad vývoja hradnej architektúry nielen 
na Spiši, ale aj v celoslovenskom a európskom kontexte.

Kultúrny festival LETO NA HRADE

Júl 2013
6. - 7. Víkend s historickým šermom - účinkujú Páni Spiša
6. Nočná prehliadka – 20:30 –účinkujú Páni Spiša
13. Žena v čiernom – divadelné predstavenie 20:30 ( horor) 
Divadlo Kontra po skončení predstavenia  nočná prehliadka 
14. Destká nedeľa – Hradohranie – hradné hry pre malých i 
veľkých. 14:30  divadelné predstavenie : Janko Hraško – divadlo 
Alexandra Pallesitza
20. Žena v čiernom – divadelné predstavenie 20:30 ( horor) 
Divadlo Kontra po skončení predstavenia  nočná prehliadka 
21. Destká nedeľa – Hradohranie – hradné hry pre malých i 
veľkých. 14:30  divadelné predstavenie : Kocúr v čižmách – divadlo 
Alexandra Pallesitza
27. - 28. Hradohranie – víkend venovaný najmenším návštevníkom 
hradu plný hier a dobrodružstiev
27. Ako sa kúpala hradná pani  - nočná prehliadka 20:30

August 2013
3. - 4. Víkend s historickým šermom - účinkujú Páni Spiša
3. Ako sa kúpala hradná pani  - nočná prehliadka 20:30
10. súHRADnice 2013 medzinárodný festival  13:00 23:00  šerm, 
hudba divadlo, zábava ... 20 rokov v UNESCO
11. Destká nedeľa – Hradohranie – hradné hry pre malých i 
veľkých. 14:30  divadelné predstavenie : Malá morská víla– divadlo 
Alexandra Pallesitza
17. - 18. Hradohranie – víkend venovaný najmenším návštevníkom 
hradu plný hier a dobrodružstiev
17. Ako sa kúpala hradná pani  - nočná prehliadka 20:30
18. Destká nedeľa – Hradohranie – hradné hry pre malých i 
veľkých. 14:30  divadelné predstavenie : Perníková chalúpka– 
divadlo Alexandra Pallesitza
24. - 25. Víkend s historickým šermom - účinkujú Páni Spiša
24. Ohňová šou  - nočná prehliadka 20:30 účinkujú Páni Spiša 25. 
25. Škola princezien – chcete sa stať princeznou? Neviete ako 
nato? Na Spišskom hrade Vás to naučíme.  (13:00 – 16:00)
30. august   megakoncert: DESMOD A CIGÁNSKI DIABLI  20:00 
31.august - 1. September.  – Rozlúčka s prázdninami
     Hradohranie – víkend venovaný najmenším návštevníkom 
hradu plný hier a dobrodružstiev
31. august   Ako sa kúpala hradná pani  - nočná prehliadka 20:30

Múzeum  
Betliar

Kaštieľna ul. 6, 049 21 Betliar
tel.: +421 58 7983118, e-mail: betliar@snm.sk
Otvorené: júl - august – denne od 9.30 do 17.30 hod. (posledný 
vstup),
pondelok – 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
utorok - nedeľa – vstupy každú polhodinu
V letnej turistickej sezóne prispôsobujeme počet vstupov aktuálnej 
návštevnosti.
september – denne (okrem pondelka) od 9.30 do 17.30 hod.,
vstupy: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 hod.

Bytová kultúra šľachty v 18. – 19. 
storočí / Kaštieľ Betliar / Mauzóleum 
grófa Dionýza a Františky Andrášiovcov 
v Krásnohorskom Podhradí 
Koncert pod magnóliou
13. júl 2013 – sobota: lukostreľba, Retro Music Band Rožňava, 
začiatok o 16.00, koncert od 17.00 do 18.00 hod.

Oživenie vzácneho hudobného nástroja
10. august 2013 – sobota: o 17.00 prednáška o obnove klavíra 
výrobcu Ernsta Kapsa z Drážďan zo zbierkového fondu kaštieľa v 
Betliari, spojená s koncertom na obnovenom klavíri v historickej 
knižnici kaštieľa Betliar. Prednáša Mária Bujnovská.

Jeseň v historickej knižnici
6. september 2013 – piatok, 16.30, podujatie, program bude 
zameraný na život a dielo grófa Júliusa Andrássyho pri príležitosti 
190. výročia jeho narodenia. V prednáške s bohatou obrazovou 
prezentáciou Vám predstavíme názory slovenskej a maďarskej 
historiografie na jednu z najvýznamnejších osobností prvej 
dualistickej rakúsko-uhorskej vlády.
Prednáška: PhDr. Andrea Predajňová, Mgr. Silvia Lörinčíková, výber 
historických fotografií a ich komentár: Mgr. Katarína Takácsová.

Pomôžte nám urobiť 
Krásnu Hôrku znova Krásnou

číslo účtu: 7000443743/8180

IBAN SK20 8180 0000 0070 0044 3743
SWIFT SUBASKBX 
(pre účel príspevkov zo zahraničia) 

Verejná zbierka je vykonávaná poukazovaním dobrovoľných 
finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky vedený 
v Štátnej pokladnici, poštovými poukazmi alebo prevodom z účtu 
prispievateľa.

Múzeum 
ukrajinskej 
kultúry

Centrálna ul. 258, 089 01 Svidník
tel.: +421 54 2451001, +421 54 2451003 – 4, 
e-mail: sekretariat-muk@snm.sk
Otvorené v utorok až piatok od 8.30 do 16.00 hod., 
sobota a nedeľa od 10.00 do 16.00 hod.

Kultúrnohistorická expozícia 
Centrálna ul. 258, 089 01 Svidník
Tel.: + 421 54 7522271,+ 421 54 2451005

Národopisná expozícia v prírode 
(Skanzen)
Nad amfiteátrom 
Tel.: + 421 54 7522952, + 421 54 2451007
Expozícia počas letnej turistickej sezóny je sprístupnená každý deň. 
Pondelok až piatok od 8.30 do 18.00 hod., sobota a nedeľa od 
10.00 do 18.00 hod.

Umeleckohistorická expozícia 
(Galéria Dezidera Millyho)
Partizánska ul. – kaštieľ
Tel.: + 421 54 7521684, + 421 54 2451006

Výtvarný svet  Mikuláša Dica
14. 6. – 1. 9. 2013
Kultúrnohistorická expozícia, Centrálna ul. 258
utorok – piatok: 8.30 – 16.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00
Výber z maliarskej tvorby predstaviteľa staršej generácie 
ukrajinského výtvarného umenia na Slovensku

Z krosna do Krosna
12.9. – 31.10.2013
Kultúrnohistorická expozícia, Centrálna ul. 258
utorok – piatok: 8.30 – 16.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00
7. Medzinárodné bienále autorskej ľanovej tkaniny

Deň ľudových tradícií a Pirohy 2013
22. 9. 2013
Národopisná expozícia v prírode (skanzen), Nad amfiteátrom
Jednodňové kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, spojené s 
medzinárodnou súťažou v tradičnej príprave pirohov

Chodníčkami Alexandra Pavloviča
28. 9. 2013
22. ročník turistického pochodu na počesť národného buditeľa 
A. Pavloviča, ktorý sa koná na trase Svidník - Šarišské Čierne – 
Krásna hora – Makovica – Čierna hora – Svidník (skanzen)

Múzeum 
rusínskej 
kultúry

Masarykova 20, 080 01 Prešov 
tel.: +421 51 2453315, +421 51 2453317, +421 907 814739, 
+ 421 51 2453 855, e-mail: mrk@snm.sk

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove  pôsobí v novom 
sídle na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove. Múzeum 
je pre verejnosť do odvolania zatvorené z dôvodu úpravy 
priestorov pre múzejnú a expozičnú činnosť.

Škola v múzeu
Program Škola v múzeu / Veda hrou je dlhodobý vzdelávací 
projekt, ktorý vznikol na pôde Slovenského národného múzea 
už v roku 2005. Vyvinul sa z interaktívneho edukačného programu 
SNM – Prírodovedného múzea a dnes zastrešuje vzdelávacie 
aktivity všetkých špecializovaných múzeí tvoriacich Slovenské 
národné múzeum. Škola v múzeu je súbor špeciálnych aktivít 
a programov, ktorých cieľom je čo najlepšie sprístupniť výstavy, 
expozície a činnosť návštevníkom. Tieto aktivity stavajú 
na špecifikách poznávania v múzeu, na neformálnosti tohto 
prostredia so snahou vytvoriť pre deti a mladých ľudí priestor 
na hru, interakciu, experiment, zábavu a diskusiu. Program takto 
deťom a mladým ľuďom umožňuje aktívne poznávanie a učenie 
sa, ktoré v nich vzbudzuje bádateľský postoj, zvedavosť a vôľu 
skúmať, ako veci okolo nás fungujú. Učiteľom tento program 
umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovanie, 
zatraktívniť vyučovací proces a prehĺbiť vedomosti žiakov 
a študentov priamou skúsenosťou a kontaktom s exponátmi 
súvisiacimi s výučbou. 

V múzeu nájdete inšpiráciu, geniálne myšlienky, objavy a vynálezy, 
môžete tu spoznávať, diskutovať, tvorivo myslieť a zabaviť sa. 
Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Kontakt
Referát múzejnej pedagogiky
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava 
pedagogika@snm.sk
+421 2 204 69 238, +421 917 319 684

Sme tu už pre milión z vás

Vaša dôvera z nás robí silnú banku

1993 – 2013
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