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Ahoj kamaráti, 

dnes si budeme rozprávať o ďalšej tvorbe M. M. Harminca, no je dôležité vedieť,  ako sa správať 

v múzeu, aké pravidlá je potrebné dodržiavať. 

 Čo všetko ešte naprojektoval M.M. Harminc 

Okrem budov múzeí M.M. Harminc naprojektoval veľa domov, kostolov, bánk, nemocníc, liečebných 

domov, škôl. Podľa jeho projektov bolo postavených spolu 300 stavieb, z toho 171 na Slovensku. 

Najznámejšie: 

Dom Zimányho, Dolný Kubín (1902) 

Slovenský dom Dr. Stodolu, Liptovský Mikuláš (1902)  

Tatra banka, Martin (1910) 

Vilka Lengyel, Nový Smokovec (1931) 

 

 Ako sa správať v múzeu? 

Múzeum navštevuje veľa ľudí. Chodia si pozrieť zaujímavé výstavy a expozície, chcú sa dozvedieť 

niečo nové, a tiež si oddýchnuť. Preto by sme mali byť tolerantní a dodržiavať určité pravidlá, aby sa aj 

ostatní návštevníci v múzeu cítili dobre. 

Pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať v múzeu: 

1. Tašky, kabátiky a oblečenie si odložíme do šatne. 

2. V múzeu sme potichu. 

3. Múzeum nie je ihrisko, preto by sme nemali po priestoroch výstav a expozícií behať. 

4. Keď rozpráva pani (pán) lektorka, nebavíme sa s kamarátmi. 

5. Program s pani múzejnou pedagogičkou býva veľmi zaujímavý, preto nevyrušujeme a splníme      

jej pokyny. 

6. K farbičkám a iným pomôckam od pani múzejnej pedagogičky sa správame šetrne. 

7. Predmety v múzeu sú veľmi vzácne, preto okrem tých, ktoré nie sú na to určené, sa ich 

nedotýkame. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_Kub%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Smokovec


8. Vo výstave alebo v expozícií by sme nemali nič jesť a piť, vždy sú na to v múzeu vyhradené 

miesta. 

 O SNM 

Na hrade Červený Kameň sa konajú počas leta burzy starožitností. Na nich nájdete veľa vecí 

z minulosti, na ktoré si pamätajú vaše babičky, prababičky. Niektoré predmety majú vysokú hodnotu 

a sú veľmi vzácne. Zberatelia sa na tieto burzy vždy tešia. Kúpou takýchto  predmetov môžu doplniť 

svoje zbierky. 

 Zaujímavosti 

Predstavte si, že múzea navštevuje niekoľko tisíc návštevníkov ročne. Kebyže sa každý z nich dotkne 

jedného predmetu, tak v priebehu niekoľkých rokov bol predmet úplne zničený. Poškodenie takéhoto 

predmetu by bolo veľkou stratou, mnohé zbierkové predmety majú nevyčísliteľnú hodnotu. 

 Tvoríme si múzeum 

Na stránku 10 vymysli, napíš a môžeš aj nakresliť pravidlá, ktoré by sa mali podľa teba v múzeu 

dodržiavať. 

 

Teším sa na ďalšie stretnutie, vaša sova 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                               Múzejka 


