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 V júli štartujú prázdninové programy:
XLETNÉ
X
PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY V PLANETÁRIU
SLNEČNÁ SÚSTAVA, ORIENTÁCIA NA NOČNEJ OBLOHE, SÚHVEZDIA ZVIERATNÍKA, Z NOVÝCH POZNATKOV ASTRONÓMIE,
LETNÁ OBLOHA NAD EURÓPOU - utorok – piatok o 10.00 hod
LETNÁ NOČNÁ OBLOHA o 14.00 hod.
Programy pre všetky vekové kategórie, vhodné od 6 rokov. Na realizáciu programu v planetáriu je potrebné mini
málne 10 zakúpených vstupeniek. Kapacita miest: 41

XPREHLIADKY
X
V MÚZEU so sprievodným slovom
Prehliadka stálej expozície - HUTNÍCTVO - METALURGIA 19. a 20.st., UMELECKÉ KOVÁČSTVO, OZNAMOVACIA ELEKTROTECHNIKA – ZÁZNAM A REPRODUKCIA ZVUKU, VÝVOJ PÍSACÍCH STROJOV, ÚŽITKOVÉ A OZDOBNÉ PREDMETY Z KOVOV, Z DEJÍN
FYZIKY NA SLOVENSKU, VÝVOJ GEODETICKEJ TECHNIKY A KARTOGRAFIE
Dopoludňajší program: utorok – piatok o 11.00 hod, popoludňajší program: o 15.00 hod.

XMÚZEUM
X
LETECTVA - Areál Letiska Košice
Prezentácia vzácnej kolekcie spaľovacích a prúdových motorov, originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov, repliky historických lietadiel.
Expozície: Počiatky letectva do roku 1945, Letecké technológie – vývoj leteckých konštrukcií, Galéria prezidentských lietadiel,
Expozícia cestnej dopravy.

 Aktuálne výstavy
XSLOVENSKÝ
X
POKLAD – NAJSTARŠIE OPÁLOVÉ BANE NA SVETE

V našom múzeu prebieha od 8. júna do 15. júla 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 Slo
venských opálových baní, s.r.o – Ing. Bc. Ivan Kopor.

XKOČOVNÁ
X
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.
od 22. júna do 27. júla 2018

 V posledný júnový týždeň pripravujeme:
XV
X MÚZEU SA BLÝSKA
Lektorský výklad v Sieni elektrických výbojov. Vstup pre návštevníkov od 10 rokov
24. júna o 13.00 hod.

XHRAVÉ
X
MERANIE - OD STOPY PO LAKEŤ
Nedeľný popoludňajší program pre rodiny s deťmi o dĺžkových mierach ako palec, stopa, siaha , lakeť ale aj colštok - v histórii a dnes.
24. júna od 14.30 hod. do 15.30 hod.

XNEDEĽA
X
V PLANETÁRIU
Popoludňajší program v planetáriu pre rodiny s deťmi.
24. júna o 15.30 hod.

XVEČERNÁ
X
PREHLIADKA MÚZEA so sprievodným slovom v Planetáriu a Expozícii astronómie.
27. júna o 16.30 hod. (streda)

 Správy z múzea:
XNOC
X
MÚZEÍ 2018 POZNÁ VÍŤAZOV SÚŤAŽÍ
Sobota 19. mája bola pre múzejníkov sviatkom a pre návštevníkov sme si pripravili opäť nezabudnuteľnú Noc múzeí. Prebie
hali viaceré sprievodné aktivity ako bolo dobové varenie soli na nádvorí, slané hókusy-pókusy, divadelné predstavenie Kráska
a zviera divadla Hopie Hope, prezentácia hovoriacich robotov Nao a Jaguár z TUKE, japonské origamy či individuálne prehliadky
výstav a expozícií múzea. Návštevníci sa mohli zapojiť do dvoch súťaží – Top 8 múzejných skvostov a Tipuj-uhádni-vyhraj. Do
súťaží sa zapojili mnohí návštevníci a poznáme víťazov. Gratulujeme!

XTIPUJ,
X
UHÁDNI, VYHRAJ - TIPOVACIA SÚŤAŽ O HMOTNOSTI VYSTAVENEJ SOLI:
1. miesto – Andrea Frischer - Kongres hotel ROCA - darčekový poukaz v hodnote 30 eur do hotelovej reštaurácie + propa
gačná taška STM
2. miesto – Dávid Plocar - Steel arena Košice - 2x vstupenky na Oktagon 6 + darčeková taška Košice turizmus
3. miesto – Peter Štefanisko - Detská železnička – rodičovský lístok + propagačná taška STM

XTOP
X
8 TECHNICKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ STM:
1. miesto – Daniel Nadzan - Hotel bankov - poukážka na voľný vstup do wellness Hotela Bankov + propagačná
taška STM
2. miesto – Veronika Viziová - Detská železnička – rodičovský lístok + propagačná taška STM
3. miesto – Viliam Miškov - voľná rodinná vstupenka STM + propagačná taška STM

XDar
X
soľničky do ZBIERKY SOĽNIČIEK pre NKP Solivar Prešov
SOLIAROVÁ Sylvia, Košice - voľná rodinná vstupenka STM + propagačná taška STM

XODVÁŽNE
X
DETI VÁŽILI NA ZÁBAVNO-EDUKAČNEJ AKTIVITE
Poslednú májovú nedeľu sme pripravili vzdelávaciu tému z oblasti fyziky ,,Odvážne deti vážia na váhach všeličo“. Desať malých
odvážlivcov si mohlo vyskúšať dobové váhy zo zbierok nášho múzea: potravinársku, nemeckú osobnú či listovú váhu, laboratórne
váhy a dobový mincier. Hodinová aktivita bola zameraná na priblíženie nielen dobových mier, ale aj rôznych druhov váh, akými sa
vážilo v minulosti. Rodiny s deťmi si vyskúšali výrobu vlastnej rovnoramennej váhy pomocou PET fľaše, špiliek a špagátu. Deti vďaka
tematickej edukačnej hodine zistili, že fyzika sa nachádza doslova všade okolo nás.

 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:

Xstála
X
Expozícia historických hodín
Xvýstava
X
Maľby svetových osobností
Xmaľby
X
amatérskeho výtvarníka Jozefa Feča
portréty svetových osobností z oblastí hudby, filmu a literatúry. Výstava potrvá do 17. septembra 2018

XNávrat
X
Ujházyovcov
Výstava fotografií pôvodných majiteľov kaštieľa , umiestnená do neskorobarokového salóniku. Výstava potrvá do 31. júla 2018
Národná kultúrna pamiatka SOLIVAR v Prešove - moderný impozantný Sklad soli okrem prehliadky priestorov ponúka výstavy:

XVitalij
X
Lyba – Duchovné inšpirácie
Výstava ukrajinského akademické maliara ponúka jeho umelecké pohľady na duchovné inšpirácie. Výstava potrvá do 30. júna
2018. Vstupné:1,- €

XNový
X
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 výrob
kami 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. Od 18. mája do 31. decembra 2018. Vstupné:1,- €
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI v Multifunkčnom centre ponúka:

XV
X MODROM
Autorská výstava fotografa Miloša FIĽU. Výstava potrvádo 30. júna 2018

XKRÁSA
X
UKRYTÁ V KAMENI
Prednáška (výzdoba starých štôlní). Prednášajúci: Viktor DANIEL. 12. jún 2018 o 16.00 hod.
MÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE ponúka výstavy:

XAUTOM
X
NA VÝLET alebo iné radosti 60-tych rokov
Výstava prenáša návštevníka do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stávala pre obyčajných občanov a rodiny
čoraz reálnejšou. Na akých autách sa vtedy vozili? Kam smerovala cesta motorizovaných rodín v sobotu, alebo v nedeľu? Výstava
pripravená s podporou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a potrvá do 30. júna 2018.

XBEZ
X
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. Fotogra
fická 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. Trvanie výstavy do 30. októbra 2018

XWolfgang
X
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. Táto skutočnosť
podnietila organizátorov výstavy k tomu, aby návštevníkom predstavili jeho život a dielo, vrátili ho tak do povedomia Bratislav
čanov. Výstavu pripravilo občianske združenie Aktiva v spolupráci s STM-Múzeom dopravy a finančnou podporou z grantového
programu hl. mesta Bratislava ARS BRATISLAVENSIS. Výstava potrvá od 14. júna 2018 do 30. septembra 2018.

X21.
X 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. Výsta
va pripomenie dobu, udalosti a momenty z bežného života ľudí pred päťdesiatimi rokmi. Výstava potrvá od 12. júla. 2018 do
30. novembra 2018.

XPrezidentský
X
vlak v aj Múzeu dopravy
Jedinečný projekt k oslavám 100. výročia založenia 1. ČSR. Národní technické múzeum Praha v spolupráci s Českými dráhami,
Železnicami Slovenskej republiky a OZ Spolok Výhrevne Vrútky rozhodli pripomenúť si a osláviť 100. výročie prvej Českosloven
skej republiky unikátnym a neopakovateľným medzištátnym projektom „Prezidentský vlak“. Päť salónnych železničných vozňov
využívaných v minulosti v prezidentských vlakoch je zachovaných práve v zbierkach Národního technického muzea a Českých
dráh. Zo spomínaných vozňov sú stále ešte tri prevádzky schopné a dva z nich budú zaradené v „Prezidentskom vlaku“. Vozne
slúžili prezidentom na ich pracovné cesty v domovine, ale aj v zahraničí. Príďte si pozrieť eleganciu posledných rokov monarchie
a prvej Československej republiky.
Dňa 3. 7. 2018 bude vlak sprístupnený verejnosti v Múzeu dopravy v Bratislave od 12.00 do 17.00 hod. a 4. 7. 2018 od 10.00 až
do 19.00 hod., potom odchádza ďalej na cesty, ale v Múzeu dopravy do 14. 7. 2018 zostáva salónny vozeň Františka Ferdinanda d‘Este.
Celý slovenský program prezidentského vlaku, v prvý deň vždy až popoludní, druhý deň od rána:
3 - 4. 7. 2018...... Bratislavská hlavná stanica, Múzeum dopravy STM
5. -6. 7. 2018...... železničná stanica Nitra
7. -8. 7. 2018....... železničná stanica Zvolen
9. 7. 2018............. železničná stanica Lučenec
10.-11. 7. 2018 .... železničná stanica Žilina
12.-13. 7. 2018..... železničná stanica Košice
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

