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Spravodaj Slovenského technického múzea

apríl 2019

 Vitajte v múzeu
 STÁLE EXPOZÍCIE







Baníctvo v podzemí
Umelecké kováčstvo
Hutníctvo - metalurgia 19. a 20. st.
Vývoj písacích strojov
Úžitkové a ozdobné predmety z kovov
Z dejín fyziky na Slovensku Astronómia







Oznamovacia elektrotechnika - záznam a reprodukcia zvuku
Vývoj geodetickej techniky a kartografie
Sieň elektrických výbojov
Energetické oddelenie Aurela Stodolu – vodné, parné a spaľovacie motory
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.

 MÚZEJNÁ PEDAGOGIKA - 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 apríl:
WOLFGANG

VON KEMPELEN
Výstava ucelene predstaví život a dielo vynálezcu a polyhistora Wolfganga von Kempelena
(1734-1804), obľúbenca Márie Terézie. Priblíži jeho kariéru, najdôležitejšie vynálezy, umeleckú
tvorbu a miesta v Bratislave s ním spojené. Na mieru vyrobené modely podľa jeho pôvodných
plánov (šachový automat, hovoriaci stroj, reaktívna turbína) a multimédií ukážu široký záber jeho
diela i význam pre vývoj fonetiky, vzdelávania nevidomých, mechanizácie, či javiskovej mágie.
„Kempelenov príbeh je taký fascinujúci a inšpiratívny, že som sa rozhodol oň podeliť.
Motiváciou bolo vyvrátiť jeho povesť šarlatána a ukázať verejnosti, že išlo o výnimočnú
osobnosť osvietenstva svetového významu...“ opisuje autor výstavy Andrej Groll.
K výstave sa budú realizovať sprievodné podujatia, aktivity, komentované prehliadky pre žiakov
ZŠ a SŠ k vyučovacím témam z dejepisu a techniky. Pribudnú i komentované prehliadky pre
verejnosť a organizované skupiny, každú sobotu a nedeľu o 15.00 hodine. Zároveň v spolupráci s 1. Šachovým klubom Košice
a košickými šachistami pripravujeme v termínoch 28. 4., 26. 5. a 30. 6. 2019 o 15.00 hodine „Šachovú simultánku“, vždy poslednú
nedeľu v mesiaci počas trvania výstavy.
Viac sa dozviete na našej web stránke.
Termín: do 30. júna 2019
nedeľné podujatie pre rodiny s deťmi:

ŠACHOVÁ

SIMULTÁNKA
Popoludnie pre verejnosť a rodiny s deťmi k výstave WOLFGANG VON KEMPELEN.
Termín: 28. apríla 2019 od 15.00 hod. do 16.30 hod.

NOVÁ

EXPOZÍCIA – ZUBNÁ TECHNIKA
Nová expozícia mapujúca počiatky zhotovovania zubných náhrad, počiatky dentistov na území
Slovenska, začiatky v ordinácii dentistu a zaujímavosti zo zubného lekárstva a zubnotechnického
laboratoria. Expozícia prezentuje vyše 300 autentických predmetov, rôzne prístroje, nástroje,
pomôcky, vybavenie, stomatologické materiály, historickú literatúru, ale aj zopár kuriozít.
Svedčia o bohatej histórii zubno-technickej práce, vyvíjajúcej sa ruka v ruke so zubným
lekárstvom. Mnohé z prezentovaného autentického mobiliára a vybavenia či už zubnotechnických
a zubnolekárskych pracovísk návštevníkov „vráti v čase“ a ako predpokladá odborná garantka
realizácie expozície Mgr. Martina Ďuricová: “...starším možno pripomenie detstvo a mladším
prinesie pocit úľavy, že dnes to už vyzerá inak.”
Termín: sprístupnené od 13. apríla od 12.00 hod.

NEPRÍSTUPNE?

NEPRÍPUSTNÉ!
Sprístupnenie nových prírastov nadobudnutých v roku 2018 do zbierkového fondu múzea.
Termín: od 30. marca 2019

 V máji chystáme:
Noc

múzeí 2019
Každoročná Noc Múzeí v Slovenskom technickom múzeu sa bude konať 18. mája 2019 od 17.00 do 24.00 hod. Návštevníkov
čaká bohatý program zameraný na 100 rokov s automobilom FORD T, individuálne prehliadky v stálych expozíciách s množstvom
sprievodných podujatí.
Program:
novootvorená expozícia zubnej techniky PRAVDIVO O NEPRAVÝCH ZUBOCH,
100 rokov s FORDOM T – O storočnom autíčku, ktoré zišlo z pásu a prišlo na Slovensko,
TRESKY – BLESKY v Sieni elektrických výbojov - Organizované vstupy 17:15, 18:30, 20:00 a 21:30,
HVIEZDY ZIMNEJ OBLOHY - organizované vstupy 17:30, 19:00 a 21:00,
RETRO GROTESKA (premietanie vybraných ﬁlmových grotesiek pod hviezdnou oblohou),
90 rokov slovenského hokeja, mimoriadna výstava v spolupráci so Slovenským olympiiskym a športovým múzeom,
NEPRÍSTUPNÉ? - NEPRÍPUSTNÉ! Inštalácia prírastkov zbierkového fondu STM s ukážkami odborného ošetrovania a reštaurovania exponátov,
 WOLFGANG von KEMPELEN - bratislavský da Vinci výstava technických objavov a kuriozít významného polyhistora, technika,
vynálezcu, výtvarníka a dramatika. 18. storočia,
 ČARBY – FARBY – ORIGAMI kreatívne výtvarné workshopy s ukážkami origami pre deti a rodičov (17:00 – 22:00 hod.).








Na svoje si prídu i mladší a súťaživí návštevníci. SÚŤAŽE „TIPUJ – HÁDAJ – VYHRAJ“:
 uhádni POČET LOPTIČIEK v kufri Fordu – T.
 FORD fórum, vedomostná hra pre deti a rodičov
 TOP 9 TECHNICKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ, pátracia súťaž pre deti (17.00 – 20.00 hod.).

Noc

múzeí 2019 v STM – Múzeum letectva (areál letiska Košice)
 Vládny špeciál TU-154 – Čara zbavený

Legendárne lietadlo vládnej letky ministerstva vnútra SR - prvý
krát sprístupnené pre verejnosť.

Tešíme sa na Vás!

 Oznamy:
 Múzeum letectva je opäť po zimnej uzávere otvorené od 16. apríla 2019. Tešíme sa na Vás na letisku!

 Z našich vysunutých expozícii a pobočiek:
V klasicistickom kaštieli v Budimíre (vzdialenom od Košíc 5 km) ponúkame:
expozícia

HISTORICKÝCH HODÍN
NÁVRAT

UJHÁZYOVCOV
Výstava fotograﬁí pôvodných majiteľov kaštieľa umiestnená do neskorobarokového salóniku.
Termín: do 30. apríla 2019

PATRÓNI

VEDY, TECHNIKY A REMESIEL

Výstava zo zbierok STM v Košiciach
Termín: do 30. apríla 2019

MÚZEUM SOLIVAR v Prešove

Moderný impozantný Sklad soli okrem prehliadky priestorov ponúka výstavy:

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
Termín: do 30. apríla 2019
Vstupné:1,- €

VANDROVALO

VAJCE
9. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc. Výstava zúčastnených výrobcov s ich kraslicami sa uskutoční v priestoroch
Skladu soli NKP Solivar Prešov. Zúčastniť sa jej môžu výrobcovia, ktorí sa venujú výrobe kraslíc. Prehliadka kraslíc bude v piatich
kategóriách. Použité techniky kraslíc: 1. maľované, 2. drôtované, 3. vyškrabávané, 4. voskované + batikované, 5. Olepované - slama,
bavlnky, látka, sitina. Organizátor: Slovenské technické múzeum a OZ Vidiecky parlament na Slovensku.
Termín: od 8. do 26. apríla 2019
Vstupné: 1,- €

HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI v Multifunkčnom centre ponúka:
MIKULÁŠ

REPČIAK
Autorská výstava neprofesionálneho fotografa pri príležitosti životného jubilea - 75 rokov.
Termín: od 2. apríla do 31. mája 2019, vernisáž: 2. apríla 2019 o 16.00 hod.
PREDNÁŠKA:

NOVŠIE

PREKVAPUJÚCE ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z DOLNÉHO SPIŠA
Prednášajúci: PhDr. Marián Soják, PhD.,
Termín: 16. apríla 2019 o 16.00 hod

MÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE ponúka výstavu:
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.
Trvanie: do 31. augusta 2019

SLOVENSKÁ STOPA VO VESMÍRE

20.

VÝROČIE VESMÍRNEJ MISIE ŠTEFÁNIK
20. februára 2019 uplynulo už 20 rokov od štartu kozmickej rakety SOJUZ TM-29, na palube ktorej sa prvý slovenský
kozmonaut plukovník gšt. Ing. Ivan Bella vydal na osemdňovú misiu pod názvom ŠTEFÁNIK, na vesmírnu stanicu MIR. Táto
udalosť sa stala významným medzníkom v novodobých dejinách Slovenska.
Trvanie: do 30. apríla 2019

 MÚZEUM CEZ FOTOOBJEKTÍV
Autorská výstava troch generácií amatérskych fotografov.
Seniori z Fotoklubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Lamači sú mimoriadne aktívni. Spojili svoje sily s rodinným centrom Obláčik a veľmi spontánne začali organizovať amatérsku súťaž v digitálnej fotografii „Lamačský
fotomaratón“. Deti, mládež, dospelí a seniori vo veku od 7 do 77 rokov v nej ponúkajú svoju vizualizáciu
STM - Múzea dopravy v Bratislave. Každý originálne, s ohľadom na svoje zručnosti a skúsenosti. Ambíciou
výstavy je sprostredkovať ďalší rozmer múzejných exponátov - v prístupe tvorivý a v detailoch objavný.
Termín: od 2. apríla do 31. augusta 2019

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

