
1. časť 

 

 

Ahoj kamaráti, 

dnes si budeme rozprávať  M.M. Harmincovi , aká je práca architekta.  Tiež si povieme o rôznych 
typoch  múzeí a o múzeách Slovenského národného múzea.  

 Architekt  M.M. Harminc 

Milan Michal Harminc bol významný slovenský architekt. Architekt je  človek, ktorý vymýšľa plány na 

výstavbu  budov,  navrhne ich a naprojektuje. Je na fantázii architekta, ako bude budova vyzerať, aké 

stavebné prvky budú na nej použité. Architekt musí dobre poznať veľa zásad v stavebníctve a pri 

navrhovaní stavby musí prihliadať aj na aký účel bude budova slúžiť.  

 O múzeách 

V múzeách uchovávame predmety z ďalekej aj nedávnej minulosti. Uchovávame ich preto, aby sme 
ich mohli študovať a dozvedeli sa, ako žili a pracovali naši predkovia. Predmetov v múzeu je veľmi veľa 
a do jedného by sa všetky nezmestili. Preto sa v múzeách zameriavame vždy na určitú oblasť, či už je 
to história –  historické múzeá, príroda – prírodovedné múzeá či archeológia – archeologické múzeá 
a iné. Vo svete existuje veľmi veľa typov múzeí. 

 O SNM 

Aj v SNM rozdeľujeme múzeá podľa oblastí, na ktoré sa špecializujú. 

Prírodovedné, Archeologické, Hudobné, Historické,  Etnografické múzeum a pod. 

Navštívil si už niektoré z nich s mamičkou, ockom, babkou, dedkom, alebo s pani učiteľkou? 

Hradné múzeá, ktoré sa nachádzajú v krásnych historických hradoch a kaštieľoch: Múzeum Bojnice, 
Múzeum Červený Kameň, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň, Múzeum Červený 
Kameň, Múzeum Betliar v kaštieli Betliar a na hrade Krásna Hôrka, Spišský hrad pod Spišským múze-
om a Hudobné múzeum v kaštieli v Dolnej Krupej.  

Skús niektoré z nich nájsť na mape 

Múzeá národnostných menšín uchovávajú predmety zo života národností  a kultúr na území  

Slovenska: Múzeum kultúry karpatských Nemcov na Slovensku, Múzeum kultúry Maďarov na  

Slovensku, Múzeum rusínskej kultúry, Múzeum židovskej kultúry atď. 

Opýtaj sa doma, či je vo vašej rodine niekto, kto sa hlási k inej ako k slovenskej národnosti. 

 Zaujímavosti 

V SNM máme viac než 4 milióny zbierkových predmetov. 
SNM spravuje  18 špecializovaných múzeí na celom Slovensku. 

 



 Tvoríme si múzeum: 

Na prvú stránku nakresli vstup do múzea 

Inšpirácia 

 

 

Takto vyzerá vstup do nášho múzea – sídelnej budovy SNM: 

Kamaráti Vincko a Ondrík nakreslili takéto múzeum 

 

Nakresli, ako by si si predstavoval vstup do tvojho vlastného múzea. Nezabudni napísať názov 

múzea. 

 Teším sa na ďalšie stretnutie, vaša sova 

                                                                                                                             

                                                                                                                            

                                                                                                                                        Múzejka 


