
    
 
 
 
 
 

                              
 

 
 

Szlovák Nemzeti Múzeum/Modra 
 
Modra: egy élő borvidék, egy kerámiahagyománnyal rendelkező festői kisváros alig néhány 
kilométerre Pozsonytól. Itt van a  Szlovák Nemzeti Múzeum két kirendeltsége. 
 
Eredeti berendezési tárgyakat és okmányokat találunk Ludovit Stur, a szlovák népi hős 
modrai múzeumában, aki ugyanúgy kodifikálta a szlovák nyelvet, mint a Grimm testvérek a 
németet. 
 
A város egykori falánál levő történelmi jelentőségű toronyban vannak Ignaz Bizmayernek, a 
kerámia művészének elbűvölő alkotásai. 2012 áprilisában fogják a kibővített múzeumot 
megnyitni. Bizmayer kerámiája a szlovák népi kultúra tükörképe, amely a helység paraszti 
és bortermelő hagyományára utal. 
Vegyen részt egy fazekas bemutatón múzeumunkban, majd egy borkostolón a modrai 
vincelléreknél! 
 
Árak 
 
Új Múzeum: kerámia művészének 
A belépés az első évben (2012/05– 2013/04) ingyenes. 
 
Bizmayer-múzeum és Stur-múzeum 
1,50 € 
6 éven aluli gyerekek számára ingyenes. 
Nyugdíjasok és 7 éven felüli gyerekek mindkét múzeumban 1 €-t fizetnek. 
 
Tanárok, idegenvezetők (csoportkisérők) számára a belépés  ingyenes. 
 
Vezetések 
Vezetés 4 €. 
Egy kerámikus bemutató előadása (előzetes bejelentés után): 40 €. 
 
 
 

 



 
 
Címek 
Modra 
Štúrova 84 
Szlovákia 
www.snm.sk 
Stur--múzeum: http://www.snm.sk/?muzeum-ludovita-stura-uvodna-stranka 
Stur-emlékterem: http://www.snm.sk/?pamatna-izba-ludovita-stura-uvodna-stranka  
Bizmayer-galéria: http://www.snm.sk/?galeria-ignaca-bizmayera-uvodna-stranka  
Új Múzeum: http://www.snm.sk/?tra-ker-startseite  
e-mail: mls@snm.sk 
 
 
Szolgáltatások 
Buszparkoló: igen 
Távolság: 50m 
Helyek száma: 5 
Vendéglátás helyszínen: Modrában a Sturova úton 
Ha igen, hány űlőhely: 80 
Díjmentes: Buszsofőr, idegenvezető, (csoportkisérő), tanító ingyen étkezik 
 
Nyitvatartás 
Januártól decemberig: Kedd – péntek 8:30 – 16:00 
Áprilistól októberig: lásd fenn, azonkívül szombaton 9:00 – 15:00 
Csoportok számára előzetes bejelentés után bármikor nyitva. 
 
Speciális javaslatok csoportok számára: 
 
Ünnepségek Modrán és környékén 
 
Modrai kerámiaünnepség 
2011 szept. 2 (p) – 4 (v). 
Szombaton vásár! 
 
Modrai bornapok 
2011 szept. 23.-25. 
Jegyváltás nélkül meglátogatható 
 
A Kis Kárpátok borvidéke 
2011 nov. 18.-19. 
Borkostoló az eredeti borospincékben vagy vendéglőkben. 
Étkezés: apróságok 
Kerámia, folklór 
 
Kapcsolatfelvétel, belépőjegyek: 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 
Horna 20 
90001 Modra 
Telefon: 033-6433459 
http://www.mvc.sk/uvodna-stranka Német nyelvű honlap 
 
A bor Szt. Orbán-napi ünnepe 
2011 máj. 21 
Pozsonytól Szomolányig 
 



A modrai borospince napja 
2011 ápr. 9 
 
Kapcsolatfelvétel: 
Michal Petrik 
Stúrova 79 
90001 Modra 
Telefon: 0903-322495 
petrik@vinarenmodra.sk 
  
  


