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Ahoj kamaráti, 

dnes si budeme rozprávať   o detstve M.M. Harminca  a zamestnancov, ktorých v  múzeu stretnete 
ako prvých.  

 detstve M.M. Harminca 

 Milan Michal Harminc sa narodil 7. októbra 1869 v obci Kulpín pri Báčskom Petrovci vo Vojvodine, 

ktorá patrila Rakúsko-Uhorsku. Dnes je súčasťou Srbska. Mal sedem súrodencov. V rodine sa 

tradovalo tesárske remeslo. Tesári boli remeselníci, ktorí opracúvali drevo. Jeho starý otec Michal, po 

ktorom zdedil krstné meno, bol tesárskym majstrom, rovnako i jeho otec Pavol. 

 Koho stretnete v múzeu? 

Nech sa páči, vojdite do pokladne, do šatne a ďalších priestorov múzea a nezabudnite sa každému 
pekne pozdraviť. Pri vstupe ako prvého môžete stretnúť  pána vrátnika. Ak sa opýtate, poradí vám, 
kde si môžete kúpiť lístok, ako sa dostanete do šatne či výstavných priestorov.  Páni pokladníci 
v pokladni vám predajú lístok a okrem lístka môžete kúpiť aj múzejné suveníry a darčeky. Keď máte 
kúpený lístok, nezabudnite si zaniesť oblečenie do šatne, aby vám kabáty a tašky počas prehliadky 
nezavadzali. 

 Prečo ich máme v múzeu? 

Pán vrátnik  informuje a stráži múzeum, aby sa nikto nestratil a aby každý vedel,  kde má isť. 

Pán pokladník  vám predá vstupenku, aby ste sa ňou mohli preukázať pri vstupe do výstav a expozícií 
a poradí vám aj pri nákupe pekného suveníru. 

Pán šatniar  sa postará o veci odložené v šatni  

 O SNM 

 Slovenské národné múzeum spravuje tiež krásne hrady, zámky a kaštiele. Najznámejšími  z nich sú: 
hrad Červený Kameň, kde sa už nakrúcalo veľa rozprávok, Spišský hrad , ktorý patrí k najväčším 
hradom v strednej Európe  a nádherný Bojnický zámok.  

 Zaujímavosti 

V múzeu máme rôzne ceny vstupeniek. Iná je pre deti, iná pre dospelých či pre rodiny a školské 
skupiny. Pri  cene vstupného vám poradí pán, alebo pani v pokladni. 

 Tvoríme si múzeum 

V minulej časti si si nakreslil vstup do svojho múzea. Otoč  papier na druhú stranu a nakresli ľudí 
v múzeu tak, ako ich vidíš ty.  

 



 

Inšpirácia 

Kamaráti Vincko a Ondrík to nakreslili takto: 

 

 Teším sa na ďalšie stretnutie s vami, vaša sova  

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     Múzejka 


