
 

 

 
 
FEBRUÁR  2023 

 
 

STM-SÍDELNÁ BUDOVA v Košiciach 
 
STÁLE EXPOZÍCIE  
Baníctvo, Hutníctvo a metalurgia 19. a 20.st., Umelecké kováčstvo, Písacie stroje, 
Úžitkové a umelecké predmety z kovov, Vývoj geodetickej techniky a kartografie, 
Elektrovek, Sieň elektrických výbojov, Energetické oddelenie Aurela Stodolu, 
Astronómia,  Pravdivo o nepravých zuboch (Od remeselníka k dentistovi a zubnému 
technikovi)  
 
VYUČOVACIE TÉMY PRE ŠKOLY V STÁLYCH EXPOZÍCIÁCH 
VOJNA PRÚDOV 
OSOBNOSTI VEDY A TECHNIKY 
PRÍBEH ŽELEZA   
POĎME SPOLU FÁRAŤ 
OD PÍSACIEHO STROJA K E-MAILU 
TRESKY – BLESKY 
 
ŠPECIALIZOVANÉ INTERAKTÍVNE ZARIADENIA   
● Vedecko-technické centrum pre deti a mládež  
Viac ako 100 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje základy 
vedy a techniky – fyzika, mechanika, magnetizmus, 3D, zmyslové vnemy, optické a 
akustické javy, zákonitosti, experimenty.  
utorok – piatok:  časované vstupy: o 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod., 
posledný vstup 15.30 hod. 
sobota – nedeľa: 12.00 – 17.00 hod. 
Návštevu skupín vopred rezervujte prostredníctvom rezervačného formulára  
na webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na tel. čísle: +421 55 24 51 175. 
 
● Energetické oddelenie Aurela Stodolu 
Modely parných, vodných i spaľovacích motorov, plynových, parných i vodných 
turbín. Dynamicky v pohybe sa predvádzajú funkčné modely parných strojov 
poháňané stlačeným vzduchom. Model Wattovho parného stroja, dynamický model 
parnej lokomotívy, Lenoirov spaľovací motor či unikátny rez pohyblivej Kaplanovej 
turbíny. 
Program je vhodný pre všetky vekové kategórie, odporúčaný vek od 5 rokov.  
Návštevu skupín vopred rezervujte prostredníctvom rezervačného formulára 
na webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na tel. čísle: +421 55 24 51 175. 



 

 
● Baníctvo 
POĎME SPOLU FÁRAŤ  
Prekvapujúca prehliadka unikátnej banskej expozície v podzemí, vytvorená  
zo skutočnej rudy a banskej techniky, navrhnutá významným sochárom Arpádom 
Račkom.  
Návštevu skupín vopred rezervujte prostredníctvom rezervačného formulára  
na webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na tel. čísle: +421 55 24 51 175. 
 
● Sieň elektrických výbojov 
Stanete sa vodiacimi článkami elektrostatických výbojov,  vyskúšate si blesk vo 
faradayovej klietke a zo statickej elektriny Vám budú stávať vlasy. 
Program je vhodný pre všetky vekové kategórie, odporúčaný vek od 5 rokov. 
Návštevu skupín vopred rezervujte prostredníctvom rezervačného formulára na 
webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na tel. čísle: +421 55 24 51 175. 
 
● Planetárium  
Programy sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Potulky pod hviezdnou oblohou, 
súhvezdia, naši planetárni susedia, báje, legendy a mýty.  
Návštevu skupín vopred rezervujte prostredníctvom rezervačného formulára na 
webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na na t. č. +421 55 72 606 56, +421 55 24 
51 156, +421 55 24 51 175. 
Planetárium má bezbariérový vstup. 
 
DOČASNÉ VÝSTAVY  
 
● od 14. 04. 2022   TVOJ POKOJNÝ SPÁNOK PATRÍ INÉMU ALEBO AKO NA OBLÁČIKU                                                                                                                                        
Výstava o vývoji anestéziológie ako medicínskeho odboru, s dôrazom na medzníky jej 
vývoja na Slovensku, výber prístrojovej techniky, pomôcok a zariadení používaných 
špecialistami odboru anestéziológie  v praxi.  
Vstupné: 2,00 € 
 
● do 13. 02. 2023  ŽELEZIARNE – SRDCE PRIEMYSLU                                                            
Výstava fotografií Viktora Máchu  zachytáva fascinujúci zrod  a život ocele od Uralu  
až po Spojené štáty americké, priemyselnú revolúciu v rôznych častiach sveta, 
postupný vývoj oceliarenských produktov aj vnímanie  tohto priemyslu z hľadiska 
ekologických dopadov.                                                                                                                             
Vstupné: 2,00 € 

 

PODUJATIA 

● 14. 02. 2023 od 09.00 do 17.00 hod.  VALENTÍN VO VTC 
Interaktívne exponáty za zvýhodnené vstupné pre pár 1+1 zadarmo.  



 

 
● 14. 02. 2023  VALENTÍN V PLANETÁRIU  
MAGICKÁ KRÁSA HVIEZDNEJ OBLOHY: program o 14.00 a 16.00 hod. 
Program planetária o príbehoch zaľúbencov na hviezdnej oblohe. Maximálna kapacita 
40 osôb. 
 
● 19. 02. 2023  VÍKENDOVÝ VALENTÍN V PLANETÁRIU  
MAGICKÁ KRÁSA HVIEZDNEJ OBLOHY: program o 14.00 hod. 
Program planetária o príbehoch zaľúbencov na hviezdnej oblohe. Maximálna kapacita 
40 osôb. 
 
● 19. 02. a 26. 02. 2023 (nedeľa) o 15.00 hod.  VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVO 
Predstavenie Divadla Neon pre rodiny s deťmi v priestoroch planetária.  
Predpokladané vstupné: 4,00 € dieťa, 6,00 € dospelý 
Zmena programu vyhradená! 
 
Otváracie hodiny:  
pondelok: zatvorené 
utorok – piatok: 09.00 – 17.00 hod. 
sobota – nedeľa: 12.00 – 17.00 hod. 
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
 
Vstupné 
Stále expozície: 7,00 € 
Zľavnené vstupné: 3,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Rodinná vstupenka: 14,00 € (min.1 dospelý, max. spolu 5 osôb) 
Vedecko-technické centrum deti a mládež:  5,00 €, zľavnené vstupné 3,00 €, rodinná 
vstupenka 10,00 €, deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Energetické oddelenie: 3,00 €, zľavnené vstupné 2,00 €, rodinná vstupenka 6,00 €,  
deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Sieň elektrických výbojov: 5,00 €, zľavnené vstupné 3,00 €, rodinná vstupenka 10,00 
€, deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Planetárium: 5,00 €, zľavnené vstupné 3,00 €, rodinná vstupenka 10,00 €, deti 
predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 2,00 € 
 
Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb): Stála expozícia 5,00 € (mimo 
organizovaných skupín), Energetické oddelenie 5,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu 
40,00 € 



 

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM, vrátane dočasných výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN)  
 
Informácie: 
Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01  Košice 
Návštevu skupín a záujem o lektorský výklad rezervujte prostredníctvom formulára  
na webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na tel. čísle: +421 55 24 51 175, e-mailom: 
prezentacia@stm-ke.sk,  stmke@stm-ke.sk, www.stm-ke.sk. 
                                                            

 
MÚZEÁ A VYSUNUTÉ EXPOZÍCIE  
SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA 
 
STM-MÚZEUM LETECTVA - Areál Letiska Košice-Barca 
Múzeum prezentuje vzácnu kolekciu piestových a prúdových motorov, originály 
lietadiel a vrtuľníkov, repliky historických lietadiel. 
 
STÁLE EXPOZÍCIE   
Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, 
Galéria lietadiel, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie, Cestná doprava 
I. a II. 
 

Otváracie hodiny:  
utorok – piatok:  09.00 – 16.00 hod. 
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00 hod. 
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
 
Múzeum letectva je počas zimnej sezóny zatvorené do 18. apríla 2023. 
 
Vstupné: 7,00 € 
Zľavnené vstupné: 3,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
ITIC,  vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Rodinná vstupenka: 14,00 € (min. 1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb): expozície  5,00 € (mimo 
organizovaných skupín) 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 

mailto:prezentacia@stm-ke.sk
http://www.stm-ke.sk/
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-1
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-2
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-3
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-4
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-5
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-5


 

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu  
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN)  
 
Informácie: 
Adresa: Letisko Košice, ulica Bielych albatrosov, 041 75 Košice 
Návštevu skupín vopred rezervujte na tel. čísle +421 903 747 595, +421 55/683 272  
alebo e-mailom: muzeum.letectva@stm-ke.sk. 

 
 
STM-KAŠTIEĽ BUDIMÍR v Budimíre  
 
 
V klasicistickom kaštieli (vzdialenom od Košíc 5 km) ponúkame návštevu stálej 
expozície a výstav: 
 
STÁLA EXPOZÍCIA 
Historické hodiny 
Stála expozícia historických hodín, predstavuje históriu merania času, hodinové 
i vežové stroje, nástenné hodiny i vreckové hodinky. 
 
DOČASNÉ  VÝSTAVY 
 
● do 28. 02. 2023  NÁVRAT UJHÁZYOVCOV  
Výstava fotografií pôvodných majiteľov kaštieľa, umiestnená do neskorobarokového 
salóniku. 
 
Otváracie hodiny: 
utorok – sobota: 09.00 – 17.00 hod.  
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
o 16:30. 
Vstupné: 3,00 € 
Zľavnené vstupné: 2,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
ITIC,  vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Rodinná vstupenka: 6,00 € ( min. 1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 

mailto:muzeum.letectva@stm-ke.sk


 

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu  
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN) 
 
Informácie: 
Adresa: Školská 6/2, 044 43 Budimír 
Návštevu skupín vopred rezervujte na tel. číslach +421 918 965 700, +421 /55 695 82 
94. 

 
 
STM-MÚZEUM SOLIVAR v Prešove 
 
 
Národná kultúrna pamiatka, jedna z najvýznamnejších technických pamiatok                         
na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie 
soli, pochádzajúci zo 17. storočia. 
 
STÁLE EXPOZÍCIE  
Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, Skladovanie a distribúcia soli v Solivare 

                                                         

● PREHLIADKA AREÁLU HISTORICKÉHO SOLIVARU  (Veľký okruh) prebieha v štyroch 
objektoch (Gápeľ so šachtou Leopold, Četerne, Varňa František, Sklad soli) a trvá 90 
minút. Dozviete sa tu všetko od dobývania, cez spracovanie po distribúciu soli.  
 
Vstupné: 8,00 € 
Zľavnené vstupné: 4,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Rodinná vstupenka: 16,00 € ( min.1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu  
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN) 
 



 

● PREHLIADKA SKLADU SOLI (Malý okruh)  v budove Skladu soli v trvaní 30 minút. 
V skratke sa dozviete o histórií ťažby soli v Soľnej Bani, uvidíte drevené modely 
jednotlivých objektov areálu. Prezriete si unikátnu stavbu Skladu soli i Kráľovskú 
komoru. Dozviete sa princípy skladovania a distribúcie soli v jednotlivých historických 
obdobiach. Oboznámite sa s výrobou soli v novom solivare Prezident Masaryk.   
 
Vstupné: 3,00 €  
Zľavnené vstupné 2,00 € (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov) 
Rodinná vstupenka: 6,00 € (min.1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu  
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN) 
 
DOČASNÉ VÝSTAVY 
 
● do 28. 02. 2023  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 nielen fotografiami z výroby, 
ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledným vyrobeným kilogramom 
soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje život fabriky až po jej zánik.  
Vstupné: 2,00 € 
 
● do 28. 02. 2023  ZBIERKA DREVENÝCH ŤAŽNÝCH A PREPRAVNÝCH STROJOV 
V SOĽNEJ BANI WIELICZKA 
Panelová výstava prezentuje bohatú zbierku banskej technológie používanej v čase 
ťažby soli vo Wieliczke a základné informácie so zreteľom na typológiu 
najpoužívanejšieho dreveného ťažného stroja – Gápľa.  
Vstupné: 2,00 € 
 
Otváracie hodiny: 
Pondelok: zatvorené 
Utorok – Sobota: 8.00 – 16.00 
Prehliadka areálu s lektorom: 
8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.00 
Nedeľa: zatvorené 



 

(prehliadka areálu múzea trvá cca 90 min., maximálny počet návštevníkov na jeden 
vstup: 45) 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: zatvorené                                                                   
Organizované skupiny (16-50 osôb): nutná rezervácia vopred cez online rezervačný 
formulár alebo telefonicky (volať 0918 586 446 v UTOROK až PIATOK v čase 9:00 – 
11:00, 13:00 – 15:30 hod.) 

V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
Informácie:  
Adresa: Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov-Solivar 
Objednávanie na tel. č.: +421 51/77 543 54, 0918 586 446, e-mailom: 
muzeum.solivar@stm-ke.sk. 

 

 

 
STM-MÚZEUM KINEMATOGRAFIE RODINY 
SCHUSTEROVEJ v Medzeve 
 
 
STÁLA EXPOZÍCIA 
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej 
Expozícia prioritne akcentuje unikátne zbierky kinematografickej techniky. 
 
Otváracie hodiny: 
utorok – sobota: 10.00 – 15.00 hod. 
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
Vstupné: 3,00 € 
Zľavnené vstupné: 2,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Rodinná vstupenka: 6,00 € ( min. 1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu  
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN) 
 
 
 
 

mailto:muzeum.solivar@stm-ke.sk


 

Informácie:  
Adresa: Štóska 16, 044 25 Nižný Medzev. Návštevu skupín vopred rezervujte na tel. 
čísle +421 918 965 701. Pri organizovaných skupinách dôchodcov a ZŤP osôb 
sprevádzaných lektorskou službou je vstupné 0,50 Eur / osoba!  
 

 
STM-HÁMOR v Medzeve 
 
 
STÁLA EXPOZÍCIA 
Medzevské hámorníctvo 
Hámor v Medzeve predstavuje „technickú pamiatku“, ktorá umožňuje návštevníkom 
spoznať historickú technológiu výroby náradia kovaním pomocou vodného kladiva.  
 
Otváracie hodiny: 
utorok – sobota: 10.00 – 15.00 hod. 
Posledný vstup o 14.30 hod. 
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
 
Vstupné: 3,00 € 
Zľavnené vstupné: 2,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Rodinná vstupenka: 6,00 € ( min. 1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu 
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN) 
 
Informácie: 
Adresa: Štóska 141, 044 25 Medzev. Všetky prehliadky, prosím, vopred rezervujte na 
tel. čísle t.č.:  +421 918 965 701. 

 
 
 
 



 

STM-MÚZEUM J. M. PETZVALA v Spišskej Belej 
 
 
STÁLA EXPOZÍCIA 
Fotografická a kinematografická technika 
Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. 
Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov, a aparátov                            
pre stereografiu. 
 
Otváracie hodiny: 
utorok – sobota: 10.00 – 16.30 hod. 
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
 
Vstupné: 3,00 € 
Zľavnené vstupné: 2,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Rodinná vstupenka: 6,00 € ( min. 1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb): 5,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu 
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN) 
 
Informácie: 
Adresa: Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá  
Objednávky na t.č.  +421 52/4591307 alebo na e-mail: muzeum.petzval@stm-ke.sk. 
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STM-MÚZEUM DOPRAVY V Bratislave  
 
 
STÁLE  EXPOZÍCIE 
Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach, Vývoj železničnej techniky na 
Slovensku, Míľniky slovenského motorizmu v II. pol. 20. stor., Vývoj zabezpečovacej 
železničnej techniky   
 

  

Viac ako 100 historických automobilov, veteránov, motocyklov, parné rušne, 
železničné vozne a dopravné exponáty. 
Najmenších návštevníkov osloví modelové koľajisko a dioráma dopravnej kancelárie. 
Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice 
parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých objektov. 
 
 
DOČASNÉ VÝSTAVY 
 
● do 30. 09. 2023  100 ROKOV DUNAJPLAVBY 
Výstava pri príležitosti okrúhleho výročia plavebného podniku Slovenská plavba a 
prístavy, a. s. ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť sa s históriou plavby                
na Dunaji. Prezentované budú dobové dokumenty, zaujímavé strojné zariadenia, 
kotvy rôzneho typu, piest z lodného motora, rádiostanice či lodnícke uniformy.                    
Na svoje si prídu malí aj veľkí pri pohľade na unikátne modely lodí, ktoré plávali pod 
vlajkou plavebného podniku. Výstava pripravená v spolupráci s podnikom Slovenská 
plavba a prístavy, a. s. 
 
● do 28. 02. 2023   ŽELEZNIČNÉ DEDIČSTVO SLOVENSKA V EURÓPSKOM KONTEXTE 
Výstava je výstupom medzinárodného projektu ,,Rail4V4+V", ktorého cieľom je 
zdôrazniť turistický potenciál železnice. Návštevníkom priblíži z rôznych uhlov 
pohľadu 25 vybraných lokalít železničného dedičstva z regiónu V4 + Vojvodina 
(Srbsko), ktoré významne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju cestovného 
ruchu. Do tejto skupiny patria železničné trate, tunely, mosty, viadukty, železničné 
stanice, hangáre, depá, lokomotívy, vozne i podzemné dráhy. Výstavu múzeum 
pripravilo v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, občianskym 
združením Design Factory a konzorciom Rail4V4+V, pri príležitosti Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva a Industrial days 2022. 
Viac informácii o projekte: https://rail4v4v.com/sk/domovsky/ 
 
● do 14. 05. 2023  MOSTY NA DUNAJI 
 Výstava fotografií  na peróne približuje prostredníctvom súčasných 
i dobových fotografií a kresieb dopravu cez rieku Dunaj na slovenskom úseku                        
v historickom priereze od 19. storočia do súčasnosti. Vznikla v spolupráci s Múzeom 
mesta Bratislavy, SNM – Historickým múzeom, Podunajským múzeom v Komárne, 

https://rail4v4v.com/sk/domovsky/


 

Mestským múzeom v Štúrove, TA SR, fotografom Miroslavom Pokorným a ďalšími 
prispievateľmi.  
 
Otváracie hodiny: 
utorok – piatok: 10.00 – 17.00 hod. 
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00 hod. 
Posledný vstup je o 16.30 hod.  
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný! 
 
Vstupné: 7,00 € 
Zľavnené vstupné: 3,00 €  (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC, 
vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)  
Rodinná vstupenka: 14,00 € ( min. 1 dospelý, max spolu 5 osôb) 
Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 € 
Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb): 5,00 € 
Výstavy: 2,00 € 
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 € 
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu 
40,00 € 
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých 
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 € 
Zadarmo: (ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM karty, 
Zamestnanci MK SR, Press, SSN) 
 
Informácie: 
Adresa: Šancová 1/B,  811 04  Bratislava.  Návštevu skupín vopred rezervujte na t.č. 
+421 252 444 163 aleb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


