
PONUKA VZDELÁVACÍCH
PROGRAMOV A LEKTORSKÝCH

SPRIEVODOV 
 

 
 

Vstupné

RIMANIA A
SLOVENSKO

VÝSTAVA RIMANIA A SLOVENSKO  

II. stupeň ZŠ 
Vzdelávací program
Program je vhodným doplnením vyučovacieho
predmetu dejepis a pojednáva o vývoji Rímskej
ríše. Zameriava sa na cisárske obdobie, kedy
Rimania postúpili k rieke Dunaj. Porovnáme si
život v provincii Panónia na príklade zadunajskej
Bratislavy so životom v barbariku severne od
Dunaja a rozoberieme rímsko-germánske
vzťahy. Nadobudnuté poznatky si overíme na
interaktívnych stanovištiach a navštívime
najvýznamnejšie slovenské lokality z rímskeho
obdobia. Prostredníctvom pracovného listu sa
môžu žiaci zapojiť do zlosovania o o interaktívnu
knižku Rimania.

:

 3 €/žiaci, deti do 6 rokov vstup
zdarma, pedagogický dozor na 15
deti bezplatne
Poplatok za vzdelávací program
alebo lektorát

          15 €/skupina

ŠKOLSKÝ ROK
2022/2023

SLOVENSKO 
V RÍMSKEJ DOBE

VÝSTAVA RIMANIA A SLOVENSKO  

SŠ, gymnáziá, VŠ
Lektorský výklad
Zdôrazňuje význam rímskej doby na území
Slovenska, ktoré ako priestor na hranici bolo
pozoruhodným stretom dvoch odlišných kultúr
– rímskej a germánskej. Pojednáva o období,
keď antickí autori písali o oblasti dnešného
Slovenska a naše územie sa dostalo na pole
významných politických udalostí – ako napr. tzv.
markomanské vojny. 

Slovenské národné múzeum
Historické múzeum
Bratislavský hrad



VÝSTAVA N89 – CESTA K SLOBODE

II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnáziá
Lektorský výklad
Vychádza z porovnávanie ľudských práv a
základných ľudských slobôd v období totality a
v dnešnej demokratickej spoločnosti, ktorých
medzníkom sa stali práve udalosti novembra
1989. Študentské hnutie, disidentské aktivity, prvé
demokratické voľby po páde komunistického
režimu v Československu priblížia deťom
osobné predmety aktérov novembrových
udalostí, autentické fotografie a audiovizuálne
záznamy. 

CESTA 
K SLOBODE 

ŠKOLSKÝ ROK
2022/2023

VÝSTAVA N89 – CESTA K SLOBODE

II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnáziá
Prednášky sú len na objednávku vždy v stredu
od 10.00 do 11.30, vybrať si môžete z 2 tém: Vznik,
vývoj, štruktúry a metódy represívneho nástroja
ŠtB  alebo Železná opona. Prednášky vedie
Ľubomír Morbacher, ktorý sa zaoberá
dokumentáciou obetí železnej opony v rokoch
1948 – 1989 a mapovaním štruktúr ŠtB na
Slovensku.

ŠPECIÁLNE
PREDNÁŠKY

VÝSTAVA MARTIN BENKA

I. stupeň ZŠ 
Vzdelávací program
Na vystavených obrazoch postupne sledujeme
regióny a ich geografické a etnografické
špecifiká. V interaktívnom stanovišti deti vyplnia
veľkoplošnú mapu regiónov Slovenska, ktoré
Benka maľoval. Program je vhodným
doplnením vyučovaných predmetov vlastiveda
(resp. zemepis) a výtvarná výchova.
Súčasťou programu sú pracovné listy.
*K programu sa dajú objednať výtvarné dielne,
kde si vytvoríme vlastné odznaky

BENKA MAĽUJE
SLOVENSKO

Kontakt na objednanie 
 SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad
bratislavskyhrad@snm.sk
+421 915 99 33 01
www.snm.sk /Historicke muzeum/Spoznávajte /Školy

Slovenské národné múzeum
Historické múzeum
Bratislavský hrad

mailto:bratislavskyhrad@snm.sk
http://www.snm.sk/


EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA

MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ
 Vzdelávací program
V rámci programu sa deti dozvedia kto to
bol kráľ, šľachtic, rytier, obchodník, mešťan,
sluha, roľník, čo bolo ich každodennou
činnosťou, aké povinnosti plnili, kde bývali a
ako sa obliekali. Deti sa môžu dotknúť
stredovekých zbraní a v rámci aktivity rytiera
vyzbroja a vystroja.  Súčasťou programu sú
interaktívne stanovištia.

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA

SŠ a gymnáziá
Lektorský výklad
Približuje počiatky osídľovania nášho územia,
vznik kmeňov, utváranie jednotlivých etník a
prvých štátnych útvarov. Program podnieti
návštevníkov ku kritickému mysleniu a k
zamýšľaniu sa nad otázkami, kde je pravlasť
Slovanov a ako sa vyvíjala ich etnogenéza. 

ĽUDIA NA ÚZEMÍ
SLOVENSKA V PRAVEKU

 

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA

I. a II. stupeň ZŠ
Vzdelávací program
Priblíži deťom každodenný život pravekého
človeka, spôsob obživy a bývanie. Deti sa
dozvedia o osídľovaní územia dnešného
Slovenska a s ním súvisiacimi konfliktami, ako
vznikali bohaté a bojovnícke vrstvy opierajúce
sa o moc a prečo sa na území dnešného
Slovenska stretávali rôzne etniká a kultúry.
Súčasťou programu sú pracovné listy.

PUTOVANIE
DEJINAMI -PRAVEK 
 

ŠKOLSKÝ ROK
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RYTIERI 
V STREDOVEKU    

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA

I. a II. stupeň ZŠ
Vzdelávací program
Predstavuje život v stredovekom Uhorsku, jeho
panovníkov, stredoveké remeslá a mestá.
Odhaľuje duchovný život stredovekého človeka,
cirkevnú správu krajiny a význam kláštorov.
Počas programu sa deti dozvedia: Ktorý
panovník vládol najdlhšie, ktoré mesto získal ako
prvé mestské práva alebo ako sa kúrilo na
hrade. Súčasťou programu sú pracovné listy.

PUTOVANIE DEJINAMI
STREDOVEK
 

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA

SŠ a gymnáziá
Lektorský výklad
Pojednáva o témach spojených s uhorským
stredovekom. Medzi ne patria: výstavba hradov a
vznik stredovekých miest, baníctvo, mincovníctvo,
vojsko, každodenný život, náboženstvo či umenie. 

SLOVENSKO 
V STREDOVEKU

 

Slovenské národné múzeum
Historické múzeum
Bratislavský hrad



MŠ a 1. ročník ZŠ
Vzdelávací program
Pátračka po výstave Kelti z Bratislavy, v ktorej
deti spolu s Asterixom a Obelixom hľadajú
stratený vavrínový veniec Ceasara. Dozvedia sa
pritom veľa zo života Keltov na území Bratislavy.
*K programu sa dajú objednať tvorivé dielne, v
ktorých si deti namaľujú keltské mince.
 

VÝSTAVA KELTI Z BRATISLAVY

I. stupeň ZŠ 
Vzdelávací program
Azda všeobecne najpopulárnejšími Keltmi sú
Asterix a Obelix, známi z rozprávky 
o bojoch Caesara proti Galom (Keltom) v
dnešnom Francúzsku. Pred viac ako 2 000 rokmi
žili Kelti aj na území Bratislavy. Ako sa sem dostali
a kde bývali? Na tieto otázky si spolu s deťmi
odpovieme v rámci programu s doplňujícimi
didaktickými pomôckami. 

BRATISLAVA 
V ČASE ASTERIXA
A OBELIXA

ŠKOLSKÝ ROK
2022/2023

VÝSTAVA N89 – CESTA K SLOBODE

ASTERIX A OBELIX
HĽADAJÚ
BOBKOVÝ LIST

Informácie o
rezervácii programu

Lektoráty a vzdelávacie programy sú na objednávku min. 

Na všetkých výstavách je obmedzený počet detí v skupine.
Odporúčaný počet je max. 25 detí, pri MŠ max. 15.
 Súčasťou vybraných vzdelávacích programov sú pracovné
listy a didaktické pomôcky, prípadne výtvarné dielne. 
V múzeu je k dispozícii samostatný priestor  "U Lišiaka" 

 Lektorský výklad sa obmedzuje na základné podanie
informácií formou výkladu (trvanie max 60. min. počet detí 

        5 dní vopred. Trvanie vzdelávacích programov je   
        približne  90 min. (podľa dohody), MŠ 45-60 min. 

         na občerstvenie, ktoré si deti prinesú so  sebou. 

        v skupine max. 30).

Slovenské národné múzeum
Historické múzeum
Bratislavský hrad

VÝSTAVA KELTI Z BRATISLAVY

Lektorský výklad
II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnáziá
Pozrieme sa na to, ako sa na územie Slovenska
dostali Kelti a ako vyzeralo Bratislavské oppidum 

KELTI Z
BRATISLAVY



BRATISLAVSKÝ HRAD

I. a II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnáziá 
Lektorský výklad
Tradičný lektorský sprievod, ktorý predstaví
deťom a študentom základné dejinné udalosti z
histórie Bratislavského hradu.

ŠKOLSKÝ ROK
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Z DEJÍN
BRATISLAVSKÉHO
HRADU

BRATISLAVSKÝ HRAD

MŠ, I. stupeň ZŠ
Vzdelávací program
Rozprávanie o panovníčke Márii Terézie, na
miestach po ktorých chodila. Deti si vyskúšajú
šaty a módne doplnky z čias Márie Terézie, či
slávnostný akt korunovácie panovníkov. 
 *K programu sa dajú objednať tvorivé dielne, 
v ktorých si sami vyrobia kráľovskú korunu.

MÁRIA TERÉZIA 
A BRATISLAVSKÝ
HRAD

PRE NÁVŠTEVNÍKOV 
SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

ponúkame na objednávku špeciálne
vzdelávacie  programy  s haptickými prvkami k
aktuálnym výstavám  a  expozícii Dejiny
Slovenska. 

ŠPECIÁLNE 
 PROGRAMY 

Ako sa k nám dostanete
 MHD: trolejbus 207, 203 zastávka Hrad
Možnosť krátkodobého zastavenia autobusov pred
Bratislavským hradom pri budove NR SR na Mudroňovej ulici.
Vstup do múzea je bezbariérový (okrem pokladne,  šatne a
Korunnej veže)

Otváracie hodiny   

 Denne okrem utorka 10.00 – 18.00 h, posledný vstup 17.00 
viac na www.snm.sk /Historicke muzeum

 Denne okrem utsnm.sk /Historicke muzeumVuia

VIDEÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV
 SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

Slovenské národné múzeum
Historické múzeum
Bratislavský hrad



MÚZEUM IDE DO ŠKOLY
VIRTUÁLNE

 

 
 

Virtuálne
múzeum

:

Pracovné listy na stiahnutie
Metodické materiály pre
pedagógov
Virtuálne výstavy s hrami
Vzdelávacie videá a filmy

ŠKOLSKÝ ROK
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MÚZEUM IDE DO
ŠKOLY

virtuálne múzeum

Ponuka súbor materiálov, videofilmov a
virtuálnych výstav SNM – Historického múzea
pre pedagógov, žiakov a študentov, ktoré sa
môžu využívať na vyučovaní v škole.

Slovenské národné múzeum
Historické múzeum
Bratislavský hrad


