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                                                            FEBRUÁR 2020 

 

SNM – Prírodovedné múzeum 
Vajanského nábrežie 2, Bratislava 

 
TRITRI – Tatry očami geológa, do 01.03.2020  

Výstava geofotografie Vysokých Tatier s umeleckou hodnotou, doplnená o zbierkové predmety vyhynutých 
živočíchov a hornín z tejto zaujímavej prírodnej a geologickej lokality.  

 

Výstava URSUS ARCTOS (medveď hnedý), do 01.03.2020  
Interaktívna populárno-náučná výstava, ktorá zaujímavým a inovatívnym spôsobom predstavuje najväčšiu 

šelmu našich lesov. Vznikla v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Ministerstvo životného prostredia 
SR.   

 

Astronomické prednášky pre verejnosť, 06.02.2020, 17.00 h 
V spolupráci s OZ Planetárium Bratislava. Objavovňa SNM – PM, vstup voľný. 

 
Astronómia na Kanárskych ostrovoch, 27.02.2020, 17.00 h 

Prednáša:  Mgr. Patrik Čechvala,  FMFI UK Bratislava. Objavovňa SNM – PM, vstup voľný.  
 

Sprievodné podujatia k výstave TRITRI, 4., 11., 18.  a  25.02.2020, 17.00 h 

Prednášky pre verejnosť. Objavovňa PM SNM, vstup voľný  

O pradávnych tvoroch, čo žili v Tatrách, keď ešte ani Tatier nebolo, 04.02.2020  

Prednáša doc. Jozef Michalík, Ústav vied o Zemi, SAV. 

Zlato v Tatrách, 18.02.2020  
PrednášapProf. Martin Chovan, KMP PriF UK v Bratislave.  

 

Klub astronómov, 6. a 27.02.2020 vždy o 17.00 h a v časoch zaujímavých astronomických 

úkazov 
Pre záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku a vzdelania.  
 

Programy pre školy 
Na objednávku pre skupiny aktivity a programy v rámci projektu Škola v múzeu, podrobnejšia ponuka aktivít 

a programov na http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-prirodovedne; tel.: 02/20 469 127, e-mail: 

jozef.somogyi@snm.sk   
 

Slovenské národné múzeum, sídelná budova 
Vajanského nábrežie 2, Bratislava 

 

Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia, do 02. 02. 2020 
Výstava pripomína zápas o spoločný štát a podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu 

nastolenia československej štátnej moci na území Slovenska.  
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Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc, do 31. 05. 2020 
Výstavný projekt k 150. výročiu narodenia významného staviteľa a predstaviteľa tzv. prvej generácie 

slovenských architektov. 
 

 

SNM – Historické múzeum 
Bratislavský hrad 

 
Divadelné storočie: stopy a postoje, od 28.02. do 05.10.2020 

Rozsiahlu výstavu s názvom Divadelné storočie: stopy a postoje pripravil Divadelný ústav v spolupráci so 

SNM. Odhaľuje hlavné smery, udalosti a osobnosti slovenského profesionálneho divadla od jeho začiatkov až 
po súčasnosť a akcentuje kultúrne a spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na rozvoj slovenského 

divadla. 
 

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ, do 29.03.2020 

Astronóm, vojak, letec, politik, diplomat, francúzsky brigádny generál. Výstava, ktorá predstavuje bohatý 
život významného slovenského diplomata Milana Rastislava Štefánika.  

 
N89 - Cesta k slobode,  do 22.11.2020 

Už tri desaťročia žijeme v slobode. Výstavou N89 – Cesta k slobode si pripomíname nielen okrúhle výročie 

Nežnej revolúcie, ale hlavne odvahu a chuť ľudí zmeniť život v dovtedy totalitnom Československu.  
 

Severné reprezentačné priestory Bratislavského hradu, do 31.12.2020  
Reprezentačné priestory Františka I. Štefana Lotrinského – manžela kráľovnej Márie Terézie, sa nachádzajú.  

 
 

 
SNM – Archeologické múzeum 
Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16 

 

Archeologická kaviareň, 25.02.2020, o 17.00 h 
Cyklus prednášok z archeológie.  

 

 
SNM – Múzeum karpatských Nemcov 
Žižkova 14, Bratislava 
 

Premeny Zuckermandla 

Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia 
 

 

 
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Žižkova 18, Bratislava 
 

Zoltán Nagy: V poli, 09.02.2020  
Umelec sa okrem kresby pomerne dlhú dobu venuje medirytine, kresbe tušom, koláži a maľbe. Vo svojej 

tvorbe využíva mnohé materiály – maľuje na kartón, drevovláknitú dosku aj kuchynské dvere, a to najmä 

olejom a akrylom. S plochou obrazu pracuje odvážne, opakovane ju premaľúva, mechanicky narúša, zošíva, 
prelepuje – skrátka provokuje.  

 
Komentovaná prehliadka výstavy Zoltán Nagy: V poli, 05.02.2020, od 15.00 do 17.00 h 

Sprievod výstavou.  

 
 

 
 



SNM – Múzeum židovskej kultúry 
Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava 
 

Dita Ziss – Reflexie, od 04.02.2020 do 26.05.2020 
Tvorba izraelskej fotografky Dity Ziss predstavená pomocou mozaiky z viacerých žánrových a tematických 
fotografií. Autorka sa podľa vlastných slov zameriava na fotografovanie každodenných objektov a 

detailov, má rada krajinnú i pouličnú fotografiu, svetlo, tiene a hlavne reflexie, ktoré sú leitmotívom tejto 
výstavy. Kurátor: M.A. Michal Vaněk, PhD. 
 

 
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov n a Slovensku 
Istrijská ulica 68, Bratislava 
 

Saga Croatica, do 25.02.2020  

Fenomén vysťahovalectva obdobia od konca 19. storočia po druhú sv. vojnu autoriek Rajka Bućin, Tatjana 
Šarić a Marijana Jukić. Výstava ponúka možnosť zamyslieť sa nad aktuálnou otázkou migrácie obyvateľstva 

vo svete a nad faktom, ako ľahko sa každý človek môže stať v tomto svete novodobým nomádom.  
 

 
 
SNM – Hudobné múzeum, Výstavný pavilón Podhrradie 
Žižkova 16, Bratislava  

 
Výstava: „... a nazvali ju Dobro®", do 31. 01. 2020 

Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov s množstvom fotografií a jedinečnými zbierkovými 
predmetmi (niektoré sú darom od rodiny Dopyerovcov). V 20. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch 

amerických slovenskí rodáci bratia Dopyerovci skonštruovali Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom 

Tricone a neskoršie aj jej slávny drevený model so slovenským menom Dobro®.  
 

 

 
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Štúrova 84, Modra 
 

Jana Lepejová – výber z tvorby, do 29.02.2020 

Výstava mladej výtvarníčky Jany Lepejovej, známej ako Jane-Beata, ktorá pracuje s akvarelom, akrylom, 
atramentom i olejom. Zameriava sa na portrétovanie a maľovanie na postavy, ale občas zobrazuje aj iné 

predmety (krajina, príroda, zvieratá). Žije a pracuje v Modre.  
 

SNM – MĽŠ – Múzeum slovenskej keramickej plastiky 
Kukučínova 15, Modra 

 

Galéria Ingáca Bizmayera 
Stála expozícia predstavuje reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby 

na Slovensku.  
 

Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre, do 29.02.2020 

Výstava približuje tvorbu miestnych keramikov.  
 

Z dejín modranskej keramiky 
Expozícia zachytáva vývin keramickej tradície v Modre od obdobia prvých písomných prameňov a jej presah 

po súčasnosť. 
 

 

 
SNM – Múzeum Červený Kameň 
Hrad Červený Kameň, Častá 

 



Huncokári – ľudia z hôr  

Výstava je venovaná pamiatke na obyvateľov lesov Malých Karpát, ktorí svojou ťažkou, dôkladnou prácou a 
zručnosťou zanechali dodnes v malokarpatských lesoch trvalé stopy. Boli to nemeckí drevorubači, lokálne 

nazývaní huncokári 
 

Veľký a malý prehliadkový okruh  

Ponúka prehliadku dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. 
Zároveň sa zoznámite i s pôvodnými interiérmi hradu. 

 
 

 


