
 

 
 

Tlačová správa 
 
Noc múzeí a galérií 2010 v múzeách Slovenského náro dného múzea 
 
Bratislava, 6.5.2010 – Slovenské národné múzeum patrí medzi hlavných koordinátorov podujatia 
Noc múzeí a galérií. Už po šiesty raz pripravíme zaujímavý program, aby sme oslávili spoločný 
sviatok všetkých múzejníkov Medzinárodný deň múzeí.  Do podujatia Noc múzeí a galérií 2010 
sa zapoja takmer všetky špecializované múzeá SNM po celom Slovensku. Múzeá SNM  pripravili 
na tento deň okrem prehliadky ich stálych expozícií a výstav vyše sedemdesiat podujatí.   
 
NOC v BRATISLAVSKÝCH MÚZEÁCH SNM 
V Bratislave navštívite 7 múzeí SNM.    
 

Svoju prehliadku môžete začať v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 , ktorá 
oslavuje svoje 80. výročie. Pre deti sme preto pripravili pátraciu akciu venovanú výročiu jej 
postavenia. Výstavou Turci na Slovensku prevedie jej autor tých návštevníkov, ktorých zaujímajú 
Turci nielen ako bojovníci, ale aj ako milovníci krásne zdobených predmetov. Nazriete aj do 
svadobného stanu. V budove SNM Vajanského nábreží na sídli aj Generálne riaditeľstvo. 
V sobotu tak môžete navštíviť a porozprávať sa s generálnym riaditeľom Slovenského národného 
múzea. Okrem riaditeľne, zavítajte aj do Knižnice SNM. Má bohatý knižničný fond a jej priestory 
vás očaria. Po prehliadke si tu vypočujte koncert Cirkevného konzervatória v Bratislave, ktorý 
pripravilo SNM-Hudobné múzeum . Okrem riaditeľstva na Vajanského nábreží samozrejme 
nájdete SNM-Prírodovedné múzeum . S jeho pracovníkmi nahliadnete do tajomstiev zoológie, 
botaniky aj antropológie. Na vlastné oči uvidíte prvý slovenský meteorit s rodokmeňom. Ide o 
časť fragmentov meteoritu dopadnutých na východnom Slovensku koncom februára tohto roku.  

Prechádzkou po nábreží sa dostanete na Žižkovu ulicu. Nájdete tu tri múzeá SNM. Medzi 
obľúbené programy návštevníkov SNM-Archeologického múzea  každý rok patria tvorivé dielne 
pre deti i dospelých. I teraz si vyskúšate  modelovanie z hliny podľa predlôh pravekých nádob, 
tkanie textílií na drevenom ráme, či kreslenie archeologických nálezov. Získate cenné knižky na 
burze odbornej archeologickej literatúry, zahráte sa na archeológov, či  ochutnáte  stredovekú 
kuchyňu. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov  na Slovensku  pozýva na prehliadku 
expozície spojenú s lektorovaním, premietaním dokumentárnych filmov a interaktívnym 
programom pre deti. Múzeum pozýva aj na prehliadku svojich expozícií mimo Bratislavy do 
Pravna a Handlovej.  SNM-Múzeum kultúry Ma ďarov na Slovensku  bude v sobotu premietať 
dokumentárne i hrané filmy. Zaujímavou je i prednedávnom otvorená výstava Maďari 
a stalinizmus v Československu 1948-1963, ktorá hovorí  o živote maďarskej národnostnej 
menšiny počas diktatúry. Múzeum pozýva návštevníkov aj na prehliadku expozícií mimo 
Bratislavy do Sklabinej a Dolnej Strehovej.  
V rámci podujatia sa po prvýkrát počas prebiehajúcej rekonštrukcie otvorí pre verejnosť 
Klenotnica Bratislavského hradu. Prezentuje najvzácnejšie archeologické nálezy od praveku po 
vznik Uhorského kráľovstva.  V jej priestoroch v sobotu sprístupní SNM-Historické múzeum  
v spolupráci s Národnou radou SR a  Konferenciou biskupov Slovenska novú výstavu ARS 
LITURGICA - Zlatníctvo v službách liturgie. Je pripravená pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry 
2010. Prezentuje  liturgické predmety z drahých kovov používané pri liturgii. Okrem liturgických 
predmetov katolíckej cirkvi uvidíte  vzácne predmety aj iných cirkví pôsobiacich na území 
Slovenska – evanjelickej, pravoslávnej a reformovanej kresťanskej cirkvi.  

Ak ste si v tomto roku ešte nenašli čas na SNM-Múzeum židovskej kultúry , využite túto 
príležitosť. Pozývajú vás na prehliadku vynovenej expozície s pútavým lektorským výkladom.  
 
Múzeá SNM sú zapojené do bratislavského podujatia. Preto budú ich otváracie hodiny od 10.00 do 24.00 h. S dvoma 
výnimkami. V SNM-Múzeu kultúry karpatských Nemcov zatvoria o 22.00 h. V SNM-Múzeu židovskej kultúry síce 
zatvoria až o polnoci, ale navštíviť ich môžete až po západe slnka, po 20.00 h.  SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na 
Slovensku bude tento rok z technických príčin počas podujatia zatvorené.  



 

 
 
NOC v MIMOBRATISLAVSKÝCH MÚZEÁCH SNM 
 

Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapájajú všetky mimobratislavské múzeá SNM. 
Okrem netradičných neskorých otváracích hodín ponúkajú prehliadku výstav a expozícií 
a špeciálny program za symbolické vstupné, alebo zdarma. 
 

Vychutnať si vystúpenie Kraľovanského divadla a tanečného krúžku, či zahrať sa na 
interaktívnej výstave Život reči. To všetko môžete v SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre.  
Netradičnú večernú prehliadku expozícií so špeciálnym lektorským doprovodom, umocnenú 
rozprávaním zaujímavých príbehov zo života významných osobností slovenských dejín pripravili 
v SNM-Múzeu Slovenských národných rád v  Myjave. Podobný program ponúknu 
i v neďalekom SNM-Múzeu M. R. Štefánika  na Košariskách. Pre deti je pripravená tvorivá 
dielňa, na ktorej budú vytvárať pohľadnice z krajín, ktoré Štefánik navštívil. SNM-Hudobné 
múzeum pripravilo vo svojom  kaštieli v  Dolnej Krupej  hudobno-slovné pásmo venované životu 
a dielu slovenského herca a režiséra Karola Spišáka, výnimočne na nedeľu.  

Atraktívny program chystajú aj hradné múzeá  SNM. Na Červenom Kameni nazriete do 
zákulisia práce kurátorov, kustódov a konzervátorov SNM-Múzea Červený Kame ň. Pustia vás aj 
do pivníc hradu a priľahlých bášt. Ide o jedinečnú možnosť, ktorá sa viac opakovať nebude. V 
SNM-Múzeu Bojnice  si  cez deň vychutnáte prehliadku, ktorá odhalí históriu aj prítomnosť 
romantického zámku. Súčasťou dennej prehliadky bude i stretnutie s reštaurátormi múzea. V noci 
prehliadku doplnia o legendy, tajomných obyvateľov zámku a spoločný prípitok v Zlatej sále. Na 
hrade Modrý Kame ň rozprávky oživia stále expozície hračiek a divadelných bábok. Na nádvorí 
sa uskutoční koncert Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Vyjadria  ním svoju 
poctu Michaelovi Jacksonovi. Počas celého večera budete mať možnosť vyskúšať si hru 
s bábkami priamo na pripravenej scéne. Na Spišskom hrade sa stretnú legendárne postavy z 
dávnej histórie a priblížia návštevníkom svoje príbehy. SNM-Spišské múzeum  tu pripraví aj 
vystúpenia historického šermu, hudbu, divadlo, ale aj ochutnávku jedál z hradnej kuchyne. Aj 
SNM-Múzeum Betliar  pozýva všetkých nadšencov a milovníkov histórie do svojich nádherných 
priestorov. Prehliadku expozície oživí cimbalový a klavírny koncert a prehliadku hradu doplní 
hudobný sprievod. Stretnete niekdajších jeho obyvateľov – pánov aj  hradné služobníctvo. V 
kaplnke pripravia malý organový koncert.   

SNM v Martine  vo večerných hodinách ovládnu zbojníci. Návštevníci a to najmä rodiny 
s deťmi  budú mať za úlohu múzeum oslobodiť. Pre dospelých sú pripravené aj výnimočné 
predmety, ktoré bude treba identifikovať. Všetci budú mať aj možnosť vyfotiť sa v dobovom 
fotoateliéry.  

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove  ponúka návštevníkom netradičné prehliadky 
expozícií múzea, tvorivé dielne, ukážky remesiel, a najmä ochutnávku výborných rusínskych 
jedál. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku  sprístupní hlavnú kultúrno-historickú 
expozíciu do desiatej hodiny večer.  
 
Tešíme sa na vás! 
 
Podrobné informácie o programe nájdete  
v prílohách, alebo na www.snm.sk, na www.nocmuzei.sk  
 
 
Podujatie je realizované pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.  
Podujatie je organizované v rámci celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií a v rámci 
celoeurópskeho podujatia.  
Generálny partner SNM: Poštová banka 
Kontakt pre médiá: Mgr. Jana Chrappová, Odd. marketingu a komunikácie SNM,  chrappova@snm.sk, 
00421 2 20 469 143, 0905 873 900 
 


