
 

 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM BUDE OSLAVOVAŤ  

DEŇ DETÍ BOHATÝM PROGRAMOM 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
Bratislava, 27. mája 2010 – Ako najlepšie stráviť Medzinárodný deň detí? Výletom do niektorého z 
múzeí Slovenského národného múzea! Čaká tu na deti i na ich rodičov bohatý program. Naučiť i 
pobaviť sa môžu v Prírodovednom múzeu v Bratislave, Múzeu slovenskej dediny v Martine, Múzeu 
Bojnice, Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na Hrade Modrý Kameň, Spišskom múzeu, Múzeu 
Betliar, Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre a myjavskom Múzeu Slovenských národných rád. 
 
Detská nedeľa je názov už tradičného podujatia SNM v Martine-Múzea slovenskej dediny 
(skanzenu) v Jahodníckych hájoch. Podujatie plné hier, súťaží, rozprávok a folklórnych 
vystúpení sa uskutoční 30. mája 2010. Deti pozdravia ich rovesníci z detských folklórnych súborov 
Slniečko z Detvy a Turiec z Martina. V tvorivej dielni vlastnoručne vyrobia gombíkovú frndžalku, 
handrovú bábiku či inú z tradičných hračiek svojich starých rodičov. Malým parádniciam budú 
zapletať vrkoče študentky Združenej strednej školy obchodu a služieb z Martina. Nebude chýbať 
ani vareškové divadlo a obľúbená tombola za prítomnosti jej maskota – lišiaka v nadživotnej 
veľkosti. Súťaže šikovnosti a zručnosti budú na deti čakať aj v celom areáli skanzenu – vyskúšajú 
si chodúle, lyžovanie na tráve alebo klasickú hru s guľkami na jamku.  
 
Pre všetky deti, ktoré chcú spoznať Spišský hrad, pripravilo SNM-Spišské múzeum od 31. mája 
do 4. júna 2010 podujatie Hradohranie. Deti sa zahrajú dobrodružné a pútavé hry, ktoré im 
pomôžu preskúmať aj tie najtajnejšie zákutia Spišského hradu. Pocítia chute a vône hradnej 
kuchyne a tí odvážnejší do temnej hradnej mučiarne. Žiadny malý ani veľký návštevník si určite 
nenechá ujsť výhľad z hradnej veže. Na podujatie, pre ktoré je zabezpečená celodenná 
zdravotná starostlivosť aj pitný režim, je potrebné sa vopred prihlásiť. 
 
Bohatý celodenný program pripravuje na 1. júna aj SNM-Prírodovedné múzeum v Bratislave. Čo 
je to ekosystém, kto kde žije a ako to vlastne na tej našej planéte funguje, prezradí interaktívna 
hra o biodiverzite pre deti v školskom veku. Do múzea zavítajú aj sokoliari a deti sa môžu tešiť na 
prezentáciu tohto remesla spojenú s ukážkami. O správaní v prírode a najmä na horách sa deti 
dozvedia priamo od záchranárov z horskej záchrannej služby. Všetky zvedavé otázky 
zodpovedia psovodi z horskej záchrannej služby aj so svojimi štvornohými pomocníkmi. 
 
Zahrať sa na minulosť, spoznať čarovné príbehy alebo sa jednoducho v sprievode lektorov v 
dobových kostýmoch poprechádzať nádherným zámkom v Bojniciach môžu aj malí i veľkí 
návštevníci SNM-Múzea Bojnice. Súčasťou bojnických osláv je aj sprievodný program v zámockej 
priekope. 
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo aj SNM-Múzeum Slovenských národných rád 
v Myjave netradičné dopoludnie pre deti. 1. júna od 9.00 do 14.00 h si tu vyskúšajú prácu s 
hlinou, maľovanie na drevo, obrúskovú techniku (decoupage), rôzne výtvarné postupy a 
zručnosť na hrnčiarskom kruhu.  
 
Stredovekú históriu okúsia malí návštevníci Hradu Modrý Kameň, kde sídli SNM-Múzeum 
bábkarskych kultúr a hračiek. Dňa 1. júna 2010 sa tu bude sláviť Stredoveký Deň detí. Malí 
návštevníci si zahrajú historické hry, prejdú skúškami odvahy, rýchlosti, múdrosti a šikovnosti. Po 



absolvovaní skúšok ich čaká pasovanie za rytierov a šľachtičné samotným grófom Balašom v 
dobovom oblečení. V hradnom areáli budú pripravené aj ukážky ľudových remesiel spojené s 
historickým trhom. 
 
Pri  príležitosti MDD SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra organizuje v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou v Modre otvorenie výstavy výtvarného odboru, ktorá sa uskutoční 3. júna 2010 
o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea na Štúrovej ulici v Modre. Súčasťou vernisáže bude 
aj slávnostné odovzdanie diplomov absolventom výtvarného odboru. 
 
Najmä na deti sa v piatok 4. júna zameria program v kaštieli Betliar. Deti sa môžu zabaviť 
maľovaním na tvár, kreslením veľkorozmerného obrazu kaštieľa, modelovaním a ďalšími 
hrami a súťažami. Na zvedavcov čaká výstava s názvom Vedecká hračka vo výstavných 
priestoroch SNM-Múzea Betliar, kde si deti môžu vyskúšať, ako funguje kaleidoskop, staré známe 
jojo alebo čarovná kocka, s ktorou by hodili iba šestku. V krásnom historickom parku sa predstaví 
prešovské divadlo Portál – Divadlo bez opony s detským muzikálovým bábkohereckým 
predstavením O troch grošoch. Slovenská ľudová rozprávka prerozprávaná netradičným 
spôsobom – živými i neživými hercami – zaujme deti a ich rodičov spevom, hovoreným slovom, 
hudbou a vtipnými replikami. Súčasťou programu pre deti sú aj prehliadky kaštieľa v sprievode 
princeznej, deti rozveselí pobláznený šašo aj popletené strašidlo. 
 
Bližšie informácie a objednávky 
 
SNM-Múzeum slovenskej dediny v Martine 
Jaroslava Ďurdíková, tel. 043/4132686, jaroslava.durdikova@snm.sk  
  
SNM-Spišské múzeum 
Miroslava Košaríková, 053/451 27 86. muzeum@levonet.sk  
 
SNM-Prírodovedné múzeum 
Kristína Freyerová, tel. č.: 02/204 69 127, mail: freyerova@snm.sk  
 
SNM-Múzeum Bojnice 
tel.: 04654 30633, 04654 30624, marketing@bojnicecastle.sk   
 
SNM-Múzeum Slovenských národných rád, Myjava 
tel.: 034 2451102; martin.prazienka@snm.sk  
 
SNM-Múzeum bábkarskych kultur a hračiek 
tel.: 047 4870 218, muzeum@procomp.sk  
 
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra 
tel.: 033 6472765, mls@snm.sk 
 
SNM-Múzeum Betliar 
tel.: 05879 83118, betliar@snm.sk 
 
 
Slovenské národné múzeum 
Kontakt pre médiá: Markéta Plichtová 
marketa.plichtova@snm.sk  
tel.: 02/204 69 104, 0905 87 22 29 
 
Generálny partner SNM: Poštová banka / Mediálni partneri: Slovenský rozhlas, Zoznam.sk, Muzeum.sk, tasr 
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