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Spravodaj Slovenského technického múzea
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2018

 Septembrové podujatia
 Večerná prehliadka múzea
so sprievodným slovom na tému: ZOOM NA OSOBNOSTI VEDY A TECHNIKY prezentované v expozíciách múzea: J. Murgaš,
A. Stodola, J.M. Petzval a ďalší.
26. september (streda) o 16.30 hod.

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE V MÚZEU 2018
 ASTRONOMICKÁ JESEŇ NA HVIEZDNEJ OBLOHE
Program pre rodiny s deťmi od šesť rokov.
30. september o 13.00 hod.

 KÚZLO VINTAGE PÍSACÍCH STROJOV
Interaktívne stretnutie s legendárnymi písacími strojmi slávnych spisovateľov. Program pre rodiny s deťmi.
30. september od 14.30 hod. do 15.30 hod.

 V MÚZEU SA BLÝSKA
Lektorský výklad v Sieni elektrických výbojov. Vstup pre návštevníkov od desať rokov.
30. september o 15.30 hod.

 Správy z múzea
 Kultúrne poukazy platia aj u nás
Slovenské technické múzeum pozýva pedagógov a žiakov na zaujímavý školský výlet plný techniky a poznávania. Z našej bohatej
ponuky si môžete vybrať expozíciu, ktorá Vás zaujme a obohatí školské učivo. Využite svoje kultúrne poukazy na rozvoj vedomostí
vašich žiakov a príďte k nám!

 STÁLE EXPOZÍCIE
 Baníctvo v podzemí
 Hutníctvo - metalurgia 19. a 20. st.
 Oznamovacia elektrotechnika - záznam a reprodukcia zvuku
 Z dejín fyziky na Slovensku
 Vývoj geodetickej techniky a kartografie
 Energetické oddelenie Aurela Stodolu – vodné, parné a spaľovacie motory

 Umelecké kováčstvo
 Vývoj písacích strojov
 Úžitkové a ozdobné predmety z kovov
 Astronómia
 Sieň elektrických výbojov
 Planetárium (programy)

 VEDECKO-TECHNICKÉ CENTRUM pre deti a mládež
120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky – fyzika, mechanika, magnetizmus, 3D,
zmyslové vnemy, optické a akustické javy, zákonitosti, experimenty.

 VYUČOVACIE TÉMY PRE ŠKOLY
Priemyselná revolúcia, Osobnosti slovenskej vedy a techniky v expozíciách, Výroba železa a dobývanie rudy, Základy elektriny
a svet bleskov, V múzeu o múzeu.

 Aktuálne výstavy v mesiaci september
 SLOVENSKÝ POKLAD – NAJSTARŠIE OPÁLOVÉ BANE NA SVETE
V našom múzeu prebieha od 8. júna do 30. septembra výstava, na ktorej sa prezentujú vzácne opály a informácie o najstarších
opálových baniach na svete nachádzajúcich sa medzi obcami Červenica a Zlatá Baňa pri Prešove.
,,Výstava je zameraná na dejiny, ťažbu opálu, spracovanie Slovenského opálu a súčasnú ťažbu v Slovenských opálových baniach. Slovenské opálové bane sú svetový unikát, ale málo ktorý Slovák vôbec vie, že takýto nesmierny poklad na Slovensku existuje. Poslaním našej
spoločnosti je zachovať toto dedičstvo po našich predkoch pre ďalšie generácie a priblížiť banskú históriu deťom, žiakom, študentom,
ako aj širokej verejnosti vo forme tejto výstavy,“ dodal generálny riaditeľ Slovenských opálových baní, s.r.o – Ing. Bc. Ivan Kopor.

 KOČOVNÁ GALÉRIA
Výstava nesie motto ,,aby sme vedeli žiť spolu a nie vedľa seba“. Päťdňové pobytové sústredenie – 40 rómskych a nerómskych
detí pod vedením pedagógov ,,tútorov“ výtvarného odboru na čele s Mgr. Marekom Pšákom prispelo k spoločnej tolerancii a integrácii. Počas pobytu vznikli výnimočné výtvarné diela vyjadrujúce rómsku kultúru a tradíciu. Z vybraných výtvarných detských diel sa
vytvorila výstava, ktorá sa predstaví v priestoroch STM.
do 30. septembra 2018

 V októbri sa môžete tešiť na výstavy
 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKY
Počas sto rokov Československa práve poštová známka dokumentovala tie najvýznamnejšie a často
i prevratné udalosti v dejinách oboch národov. Výstava bude prezentovať prehľad historických
udalostí a ich odraz v poštových známkach, filatelistické rarity a vzácne známky z tematických
okruhov: prezidenti, významné osobnosti, veda a technika, príroda, vynálezcovia, letecké
známky, doprava a iné. Vystavené budú aj technické exponáty viažuce sa k vybaveniu poštových
úradov ako boli poštové pečiatky, poštárska výstroj, listové váhy a telegrafy. Výstava sa bude konať
v rámci Dni českej kultúry 2018.
Usporiadatelia: Český spolok v Košiciach, Klub filatelistov 54-01 Košice a STM KE
od 26. októbra 2018

 ČÍNSKY GRAFICKÝ PLAGÁT
Výstava bude kolekciou štyroch výnimočných výstav pochádzajúcich z Číny. Na 128 plagátoch bude zachytávať štýl súčasnej tvorby
116 autorov a syntetizuje to najlepšie z čínskeho plagátu, grafického dizajnu a typografie. Výstava sa bude konať v rámci festivalu
Višegrádske dni 2018. Kurátor výstavy: Peter Javorík
od 4. októbra 2018

 V posledný októbrový týždeň pripravujeme
 VEČERNÁ PREHLIADKA MÚZEA
so sprievodným slovom - v expozícii GEODETICKEJ A KARTOGRAFICKEJ TECHNIKY.
31. október (streda) o 16.30 hod.

NEDEĽNÉ PODUJATIA:
 NEDEĽA V PLANETÁRIU
Popoludňajší program v planetáriu pre rodiny s deťmi.
28. október 2018 o 13.30 hod.

 ABC NA KLÁVESNICI
Nedeľný popoludňajší program pre rodiny s deťmi.
28. október 2018 od 14.30 hod. do 15.30 hod.

 V MÚZEU SA BLÝSKA
Lektorský výklad v Sieni elektrických výbojov. Vstup pre návštevníkov od 10. rokov
28. október 2018 o 15.30 hod.

 OZNAM
Od 30. mája 2018 z dôvodu rekonštrukcie je obmedzená prehliadka Expozície písacích strojov a hracieho kabinetu
pri expozícii fyziky (na 2. poschodí). V týchto priestoroch v nasledujúcom období vznikne nová expozícia zubárskej
techniky. Ďakujeme za pochopenie.

 z našich vysunutých expozícii a pobočiek
V klasicistickom kaštieli V BUDIMÍRE (vzdialenom od Košíc 5 km) ponúkame

expozícia

HISTORICKÝCH HODÍN
MINERÁLY

Z VÝZNAMNÝCH SVETOVÝCH NÁLEZÍSK
exponáty zo súkromnej zbierky minerálov Ľubomíra Kľapa.
od 1. októbra 2018 do 20. januára 2019
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR v Prešove - moderný impozantný Sklad soli

 výstava NOVÝ SOLIVAR PREZIDENT MASARYK
Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho
solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru je doplnená fotografiami z výroby ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledný vyrobený kilogram soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje život
fabriky až po jej zánik. Organizátor: Slovenské technické múzeum
do 31. decembra 2018, vstupné:1,- €
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI v Multifunkčnom centre

 FRANTIŠEK ŽOLDÁK - ZÁTIŠIA A KRAJINKY
Výstava výtvarných diel pri príležitosti autorovho jubilea.
od 3. október do 31. december 2018

 ŽIVOT MEDZI NEBOM A PEKLOM
Fotografická výstava Miloša Greisela na tému fauny a flóry.
do 31. októbra 2018
Prednáška

 INDIA, AKO JU NEPOZNÁME
Prednášajúci: RNDr. Slavomír Daniel a Ing. Boris Bartalský
16. októbra 2018 o 16.00 hod.
MÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE ponúka výstavy:

 WOLFGANG VON KEMPELEN – BRATISLAVSKÝ DA VINCI
Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804) bol polyhistor, vynálezca, výtvarník, dramatik nemeckého pôvodu narodený v Bratislave.
Hoci patrí k najfascinujúcejším osobnostiam histórie hlavného mesta, pre jeho obyvateľov je takmer neznámy. Komentovaná prehliadka výstavy Wolfgang von Kempelen – Bratislavský Da Vinci. Jej autor Andrej Groll z občianskeho združenia Aktiva hodine
priblíži záujemcom život a dielo tohto svetoznámeho vynálezcu.
v sobotu 27. októbra o 14. 00 hod.

 21. AUGUST 1968 BRATISLAVA
Tento dátum sa Slovákom aj Čechom vryl do pamäti vtrhnutím vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v noci z 20. na 21.
augusta 1968. Nádeje vkladané do obrodného demokratizačného procesu v spoločnosti boli intervenciou zmarené. Výstava
pripomenie dobu, udalosti a momenty z bežného života ľudí pred päťdesiatimi rokmi.
do 30. novembra 2018

 BEZ NICH BY TO NEŠLO - PORTRÉTY FEKÁLNYCH VOZIDIEL...
Fotografie vznikali v rokoch 2004-2006, keď Miroslav Pokorný starší a mladší začali fotografovať fekálne vozidlá. Odpady sú
produktom ľudského aj živočíšneho života. Z histórie vieme, že rozvoj mnohých miest sa začal až, keď sa vyriešila ich kanalizácia,
dnes k nim pridávame aj čističky odpadových vôd. Tam kde kanalizácia nie je, odstraňujú nepríjemné aj niekedy aj zdravotne
nebezpečné, tekuté odpady fekálne vozidlá. Často mávajú aj rôzne ľudové názvy, s nimi sa ale, stretnete až na výstave... Fotografická výstava ukazuje rôzne typy takýchto vozidiel na našom území, ako aj niekoľko malebných zo zahraničia. „Non olet“ ako by
povedal rímsky cisár, na fotografii nesmrdia, v živote by to bez nich nešlo.
do 30. októbra 2018

 100 ROKOV LODIARSTVA V ČESKOSLOVENSKU
Výstava prezentuje storočnicu vývoja lodiarstva v Československu a Slovensku. Výstavou 100 rokov lodiarstva v Československu
si pripomíname stavby plavidiel na našom území, vysokoškolskej výučby stavby lodí aj dunajskej plavby.
od: 30. októbra 2018 do 31. augusta 2019

 ŠTUDUJ DOPRAVU
Program podujatia zahrňuje predstavenie možností štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej
doprave, kariérne poradenstvo, návštevu priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna, autobusu a možnosti riadenia dopravy
z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené budú videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej
cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu, simulátor prevrátenia vozidla, výstavy, súťaže a dopravné kvízy.
19. október 2018 od 9,00 hod. do 17,00 hod. Vstup na podujatie je bezplatný.
MÚZEUM KINEMATOGRAFICKEJ A FOTOGRAFICKEJ TECHNIKY RODINY SCHUSTEROVEJ v MEDZEVE
Otváracie hodiny: utorok - sobota 10.00 - 15.00 hod., informácie: t. č. 0918 965 701

kontakt a informácie: prezentacia@stm-ke.sk, www.stm-ke.sk, FB: Slovenské technické múzeum

