
Digitálny sprievodca 
kultúrnymi službami

22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického 
samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné 
a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity.

Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, 
že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie 
tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste 
možno ešte nepočuli.

Je to veľmi jednoduché. Stačí klikať a dostanete sa na požadovanú 
informáciu. Ak ani to nebude stačiť, kliknite na odkaz webovej stránky 
inštitúcie a všetko ostatné nájdete tam. Prípadne sa opýtajte nás.

Pre zobrazenie dokumentu na celú obrazovku stlačte klávesovú skratku CTRL+L  
Pre optimálne zobrazenie a plnú funkcionalitu je potrebné tento dokument prehliadať v aplikácii Adobe Reader.

BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


• Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

• Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

• Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici

DIVADLÁ

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Bábkové divadlo na Rázcestí 
v Banskej Bystrici

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici je jedným z piatich bábkových divadiel na Slovensku. Divadlo roky patrí medzi renomované scény 
s kvalitným programom pre deti, mladých ľudí a dospelých. Tvorí program pre všetky vekové kategórie. Ako prvé bábkové divadlo na Slovensku 
začalo tvoriť pre batoľatá. Ako jediné bábkové divadlo hráva pravidelne pre dospelých. Jeho názov „Rázcestie“ odráža poetiku divadla, výber tém 
a inovatívny prístup k publiku. 

Skuteckého 127/14, 974 01 Banská Bystrica
www.bdnr.sk

http://www.bdnr.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Pre deti: O malej sove, 
ktorá sa bála tmy
Novinka divadla z repertoáru pre deti od 
4 rokov. Svetoznáma rozprávka britskej 
autorky Jill Tomlinson, ktorá sa dočkala 
javiskových uvedení v mnohých európ-
skych krajinách. Ide o prvú adaptáciu 
príbehu nesmelého soviaka Flopa na 
Slovensku. V modernom javiskovom 
prevedení režiséra Mariána Pecka účin-
kujú herci, herečky divadla, zvieracie 
a ľudské bábky - manekýni.
Bábkové divadlo na Rázcestí má v reper-
toári viac než 20 rôznorodých titulov pre 
deti od 0 do 15 rokov.   

Bábkové divadlo na Rázcestí 
v Banskej Bystrici

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:Skuteckého 127/14, 974 01 Banská Bystrica
www.bdnr.sk

Pre mladých a dospelých:
TAJOMNÝ MAJÁK 
Hra súčasnej ruskej autorky Xénie Dra-
gunskej. Neisté svetlo majáka symboli-
zuje skúsenosť dvoch teenageriek s ob-
dobím dospievania, s hranicou medzi 
realitou a snom. Vznikla v réžii renomo-
vanej hosťujúcej režisérky Júlie Rázuso-
vej. Inscenácia nadväzuje na dlhodobé 
aktivity divadla venované študentom, 
študentkám 2. stupňa základných škôl 
a stredných škôl. V repertoári môžete 
nájsť ďalších 15 inscenácií pre dospelých 
s bábkovými, činoherne štylizovanými, 
pohybovými a výtvarnými presahmi. 

Nech sa páči :)
Za dlhé roky svojho pôsobenia divadlo pri-
pravilo množstvo paradivadelných podu-
jatí pre deti. V súčasnosti ponúka aktivity:
• Divadelná abeceda (od A po Z o vzni-

ku divadelného predstavenia). 
• Divadelné líčenie.
• Od návrhu po kostým.
• Tvorivé dielne. Výroba rôznych typov 

bábok (maňušky, plošné bábky z pa-
piera, ponožkové bábky...) alebo diva-
delných masiek, odznakov.

• Bábkový ateliér. Minikurz o bábkach 
a animácii, možnosť vyskúšať si ako sa 
vodia bábky. 

Divadlo alebo šapito?
Divadlo sídli v centre Banskej Bystrice, 
v krásnom priestore starobylej vily, kde 
je možné prenajať si priestory. Divadel-
ná sála (80 miest), Divadelné Teátrium 
(40 miest), Divadelná kaviareň (40 miest) 
na organizáciu rôznorodých podujatí.

Divadlo často cestuje za svojimi divákmi 
a diváčkami a účinkuje na základe ob-
jednávky mimo sídla, v kultúrnych do-
moch alebo pod holým nebom. Divadlo 
vlastní atraktívne bielo-červené šapito, 
vhodné na prenájom kultúrnych alebo 
občianskych aktivít. Podmienkou je tráv-
natá plocha. 

KONTAKT:
Mgr. Zuzana Ševčíková, Mgr. Lívia Pyšná, 
bdnr@bdnr.sk, 048/412 55 13, 412 56 23, 
0907 807 999

https://www.facebook.com/B%C3%A1bkov%C3%A9-divadlo-na-R%C3%A1zcest%C3%ADPuppet-theatre-at-the-Crossroads-128962986716/?eid=ARC-eo1ikCaWzaf5mxkRWGwjx_pxuCpWyNWN-zoqa6a9mIvDvkQR7xtqlaJenLj8VGTENyp0EaZsAZgX
https://instagram.com/babkarska.bystrica.tour?igshid=1eymbt4x2ij98
http://www.bdnr.sk
http://www.bdnr.sk
https://www.youtube.com/channel/UCUe-SUzae5wWSJMF-g83_pA


Divadlo Jozefa Gregora Tajovského  
vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým 
prínosom. V repertoári majú zastúpenie inscenácie pre deti, študujúcu mládež, večerného diváka i pre divadelných „fajnšmekrov“. Divák nájde 
v  programovej skladbe rozprávky, diela klasických dramatických autorov, divadelné hry patriace do povinnej školskej literatúry, hry venované 
významným osobnostiam regiónu či Slovenska, muzikál, komédie, slovenské autorské hry.

Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
www.djgt.sk

http://www.djgt.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
www.djgt.sk

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského  
vo Zvolene

Otvorte dvere divadla  
Divadlo J. G . Tajovského sa otvára divákom nie len 
prostredníctvom divadelných predstavení, ale aj 
prostredníctvom projektov. OTVORTE DVERE DI-
VADLA je jedným z nich a jeho cieľom je  osloviť  
deti, žiakov a študentov škôl ako poten ciálnych di-
vákov, predstaviť im fungovanie divadla a proces 
vzniku divadelnej inscenácie ako aj prácu jednotli-
vých zložiek divadla. 

Jedinečný zážitok 
Divadlo J. G. Tajovského ponúka jedinečný zážitok, 
individuálny prístup a komplexné produkčno-tech-
nické zabezpečenie podujatia. Zabezpečujeme pre-
nájom priestorov pre organizovanie konferencií 
a seminárov, koncertov, aj na organizovanie firem-
ných eventov. Na prenájom alebo organizovanie 
divadelného predstavenia Divadlo J. G. Tajovského 
ponúka priestor divadelnej sály s kapacitou 330 
miest alebo priestor divadelného Štúdia s kapacitou 
90 miest.

Podľa vlastného výberu
Priestory Divadla J. G. Tajovského sú vhodné na za-
bezpečenie organizovaného divadelného predsta-
venia  s možnosťou spoločenského posedenia v  
Divadelnej reštaurácii. Pre zážitok z divadelného pred-
stavenia je zo širokého repertoáru divadla  možné  vy-
brať si divadelné predstavenie podľa vlastného výberu. 

KONTAKT:
Ing. Gabriela Valentínyová, obchod@djgt.sk,  

0905 932 246, 045/555 12 46

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/djgtzvolen/ 
https://www.instagram.com/djgtzvolen/
http://www.djgt.sk
http://www.djgt.sk
https://www.youtube.com/channel/UCk8ckMV63Qtbg5PjBsBQJiQ


Divadlo Štúdio tanca  
v Banskej Bystrici

Jedinečné vo svojom umeleckom zameraní razí cestu autorskej tvorby, ktorá rešpektuje umelcov v ich tvorivom vyjadrení a názore. Divadlo Štúdio 
tanca je profesionálne tanečné divadlo pôsobiace od roku 1998 v Banskej Bystrici, kontinuálne podporuje vznik pôvodných tanečných inscenácií, 
ich pravidelné uvádzanie a do slovenskej divadelnej tvorby prináša aktuálne trendy. 

Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
www.studiotanca.sk

http://www.studiotanca.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Pre rodiny, aj na cestách   
Popri pálčivých témach si treba nájsť čas aj na od-
dych. Hravé predstavenie Číra radosť si svojou ve-
selou prirodzenosťou získalo najširšie publikum. 
Spojenie detskej nevinnosti a tanečného umu tak 
vytvorilo prototyp inšpiratívneho predstavenia pre 
celú rodinu. 
Okrem účinkovania na domácej scéne radi posú-
vame súčasné umenie aj na miesta, kde stretnutia 
s ním nie sú úplne bežné. Brázdime po rôznych 
kútoch Slovenska a vnímavým divákom prinášame 
autenticitu a aktuálnosť priamo k nim. 

Hýbte sa s nami!  
Divadelný priestor otvárame aj verejnosti prostredníc-
tvom pohybových a tanečných kurzov. Snažíme sa ich 
ušiť na mieru pre každého – od menších detí, cez (ne)
posednú mládež, až po aktívnych ľudí v strednom, či 
zrelom veku. Pre všetkých, ktorí sa chcú ponaťahovať, 
vnímať svoje telo, hľadajú sebavyjadrenie pohybom 
alebo snívajú o zimomriavkových choreografiách... 
Tanečné kurzy sú ukončené spoločným verejným vy-
stúpením všetkých účastníkov nazvanom Skade ruka, 
skade noha. Aktuálnu ponuku kurzov a ďalšie detaily 
si môžete overiť telefonicky alebo na našom webe. 

Silné témy / silný tím  
Jadro našej práce tvorí pestrý a sebavedomý repertoár 
tanečných divadelných predstavení. Najnovším prírast-
kom je Muž bez vlastností, nastavujúci zrkadlo hodno-
tovému relativizmu ľudskej pasivity. Predstavenie 3x20 
Ženy, vytvorené výlučne ženskými autorkami, získalo 
prestížne ocenenie Dosky za mimoriadny počin v oblasti 
tanečného divadla. V inscenáciách účinkuje náš medzi-
národný umelecký súbor aktuálne zložený z tanečníkov 
z Čile, Poľska, Cypru, Malajzie a Slovenska.  

KONTAKT:
Pavol Gajdoš, 

projektmanager@studiotanca.sk, 0902 672 799

Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
www.studiotanca.sk

Divadlo Štúdio tanca  
v Banskej Bystrici

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/Divadlo-Štúdio-Tanca-1741562396059979/
https://instagram.com/divadlostudiotanca?igshid=ecsih9nks8ym
http://www.studiotanca.sk
http://www.studiotanca.sk


• Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

• Knižnica Jána Kollára v Kremnici

• Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

• Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

• Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

• Novohradská knižnica v Lučenci

KNIŽNICE

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča ponúka svoje služby od roku 1973 na území mesta Banská Bystrica prostredníctvom piatich pobočiek. 
Je plnohodnotnou kultúrno–vzdelávacou inštitúciou pre všetky vekové kategórie používateľov a návštevníkov. Ponúka otvorený komunitný priestor 
na spoločné stretávanie sa, trávenie voľného času a rôzne klubové aktivity. Ak potrebujete študovať, vzdelávať sa alebo relaxovať, zabávať sa a tvoriť, 
knižnica je to pravé miesto pre vás.

Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica
www.vkmk.sk

http://www.vkmk.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Cesta do kráľovstva kníh 
Cyklus troch nadväzujúcich podujatí. Deti sa oboz-
námia s najbližšou knižnicou, so zásadami správ-
neho zaobchádzania s knihou. Hravou formou, 
čítaním rozprávok a tvorivými aktivitami (kreslenie, 
vystrihovanie rozprávkových postavičiek) ich moti-
vujeme k čítaniu a využívaniu knižnice.

Som prvák a čitateľ 
Pre prvákov základných škôl pripravujeme slávnost-
ný zápis do knižnice - Pasovanie za čitateľov kniž-
nice. Hoci prváci nepoznajú ešte všetky písmenká 
z ABECEDY, dostávajú čitateľský preukaz, čím sa stá-
vajú právoplatnými čitateľmi knižnice.

Noc pošepky 
Séria vzdelávacích a zážitkových podujatí pre tee-
nagerov 8. a 9. ročníka základných škôl. Cieľom je 
inovatívnymi aktivitami neformálneho vzdelávania 
prispieť k lepšej orientácii mládeže v osvojovaní si 
správnych postojov pri riešení  rôznych nástrah do-
spievania. Témami sú tolerancia v rodine a medziľud-
ských vzťahoch, krízové situácie v rodinách, šikany 
v rodine a v škole, kyberšikana, závislosti - alkohol, 
fajčenie, drogy, hráčstvo, internet, problematika spo-
jená s drogovou činnosťou, obchodovanie s bielym 
mäsom, dospievanie a sexuálna výchova, správne 
stravovacie návyky, starostlivosť o svoje telo, význam  
športu a pohybových aktivít v živote mladého člove-
ka. Odporúčame literatúru ku každej téme.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
v Banskej Bystrici

Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica
www.vkmk.sk

KONTAKT:
Mgr. Soňa Šóky, PhD., 
manazer@vkmk.sk, 0911 013 577

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/VerejnaKniznicaMikulasaKovacaBB/
http://www.vkmk.sk
http://www.vkmk.sk
https://www.youtube.com/channel/UCcNLWQEahN6ZtlfpOSHRpYQ
https://www.vkmk.sk/oznamy/e-knihy-v-kniznicidostupne.html


Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici

V gotickom dome z 15. storočia sídli Knižnica Jána Kollára v Kremnici. Jej vznik sa datuje od roku 1925 a okrem toho, že je univerzálnou, verejnou, 
regionálnou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou ustanovizňou, má pod patronátom aj ďalšie aktivity. Medzi tie najznámejšie patrí ZOOlympiáda, 
ktorú organizuje v spolupráci so ZOO Bojnice a je venovaná svetu zvierat a životnému prostrediu. KNIHABUS – donáška kníh do domu má tiež 
svojich priaznivcov.

Štefánikovo nám. 33/40, 967 21 Kremnica
www.kjkk.sk

 

http://www.kjkk.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Kreatívne 
Pre záujemcov o kreatívne tvorenie organizujeme 
tvorivé dielne pre skupiny ľudí na rôzne témy a prí-
ležitosti. Tvoriť môžete  z rôznych materiálov, ktoré 
zabezpečíme. Na boby! 

Knižnica Jána Kollára sídli na Štefánikovom námestí, 
kde sú počas zimnej sezóny výborné podmienky na 
detské zimné radovánky. V zime požičiavame našim 
čitateľom sane, boby, klzáky a lopáre. Všetky špor-
tové pomôcky zapožičiavame, samozrejme, keď sú 
vhodné snehové podmienky.

Šantiť aj spievať
V našej knižnici sa nachádza aj rodinné centrum pre 
rodičov a deti, kde ponúkame možnosť trávenia voľ-
ného času s deťmi predškolského veku. Pre deti slú-
ži ako denná herňa s množstvom hračiek, môžu sa 
vyšantiť v bazéne plnom loptičiek, no len pod dozo-
rom rodičov. Pre našich čitateľov v rodinnom centre 
tiež organizujeme v spolupráci s lektorkami cvičenie 
s malými deťmi, či Slávikovu hudobnú školu, ktorá je 
určená pre deti od 6 mesiacov. Ide o zážitkové učenie 
dospelých a ich detí s hudbou a spevom.

KONTAKT:
Jana Gálisová, jana.galisova@kjkk.sk, 045/6742063

KONTAKT:
Jana Gálisová, jana.galisova@kjkk.sk, 045/6742063

Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici

Štefánikovo nám. 33/40, 967 21 Kremnica
www.kjkk.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-J%C3%A1na-Koll%C3%A1ra-Kremnica-1424004487866279/?ref=bookmarks
http://www.kjkk.sk
http://www.kjkk.sk
https://www.kjkk.sk/sk/on-line-katalog


Knižnica Mateja Hrebendu 
v Rimavskej Sobote

Knižnica sídli v jednej z najkrajších budov na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote, ktorú postavili v štýle francúzskeho baroka s klasicistickými 
prvkami v roku 1798 ako sídlo novovzniknutej Gemersko-malohontskej župy. Návštevníkom knižnice je sprístupnený viac ako 86-tisícový knižničný 
fond a v čitárni je k dispozícii 81 titulov novín a časopisov v slovenskom, českom a maďarskom jazyku. V rámci kultúrno-výchovnej činnosti pripravuje 
knižnica podujatia pre všetky vekové kategórie používateľov a širokú verejnosť.

Hlavné námestie 9/8, 979 01 Rimavská Sobota
www.kmh.sk

http://www.kmh.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Trinásta komnata 
Pre deti sú určené besedy so spisovateľmi, literárne 
hodiny, zážitkové čítania spojené s dramatizáciou 
textu, prednášky zamerané na bohaté literárno-his-
torické tradície regiónu Gemera – Malohontu, číta-
nia s porozume ním textu a workshopy rozvíjajúce 
tvorivosť a kre ativitu. Našim čitateľom ponúkame aj 
Trinástu komnatu, ktorú deti navštevujú nielen pri 
kultúrno-výchovných podujatiach, ale aj s rodičmi 
a starými rodičmi v rámci voľnočasových aktivít.

Knihobúdka 
Knižnica nezabúda ani na letných hostí rekreačnej 
oblasti Kurinec – Zelená voda, pre ktorých je počas 
celej sezóny k dispozícii “knihobúdka“, pravidelne 
doplňovaná oddychovou beletristickou literatúrou. 
Pravidlá používania knihobúdky umožňujú zobrať si 
knihu, prečítať a vrátiť, príp. vymeniť za inú zo svojej 
domácej zbierky. 

Semienkareň
Na oddelení náučnej literatúry bola v roku 2018 zria-
dená Semienkareň pre našich čitateľov, ktorej hlav-
nou myšlienkou je slobodné zdieľanie semienok ze-
leniny, kvetov a byliniek od domácich pestovateľov. 
Samozrejme, pridanou hodnotou tejto iniciatívy je, že 
knižnica k semienkam dokáže ponúknuť odbornú li-
teratúru, ako jednotlivé rastliny pestovať, ako sa o ne 
starať, na čo sú vhodné liečivé bylinky, príp. kuchár-
ske knihy na úpravu vypestovaných plodín.

Knižnica Mateja Hrebendu 
v Rimavskej Sobote

Hlavné námestie 9/8, 979 01 Rimavská Sobota
www.kmh.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

KONTAKT:
Bc. Silvia Bodorová, 

bibliografia@kmh.sk, 047/56 31 049, kl. 105

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota-154965691290282/?ref=bookmarks
http://www.kmh.sk
http://www.kmh.sk
http://www.kmh.sk/?i=426


Hontiansko-novohradská knižnica
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Potrebujete knihy a  informácie k štúdiu, alebo si chce prečítať najnovšie tituly vydaných kníh, diskutovať o knihách, či relaxovať? Ak áno, je to 
príležitosť, aby ste navštívili Hontiansko-novohradskú knižnicu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši a vybrali si z našej bohatej ponuky. Okrem základných 
a špeciálnych knižnično-informačných služieb realizujeme kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie zamerané na podporu 
čítania a čitateľskú gramotnosť. Pri realizácii podujatí využívame rôzne inovatívne a netradičné formy práce s čitateľom, aby ste sa v knižnici dobre 
cítili a zároveň boli motivovaní k čítaniu.

Nám. A. H. Škultétyho 736/5, 990 01 Veľký Krtíš
www.hnk-vk.sk

http://www.hnk-vk.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Moja minikniha 
Radi tvoríte a chcete si rozvíjať svoje manuálne, vý-
tvarné či pisateľské zručnosti?  Môžete sa zahrať na 
spisovateľov a vyrobiť si svoju „miniknihu“ s vlastným 
textom a ilustráciou. Podľa vlastnej fantázie si navrh-
nete záložky či pohľadnice, stojany na perá a mnoho 
ďalších zaujímavých vecí. Pri tvorbe využijete rôzne 
prírodné a recyklovateľné materiály. Všetky vytvorené 
veci sa spájajú s príbehmi z kníh, o ktorých sa môžete 
porozprávať, a tak získať nielen zručnosti, ale aj nové 
vedomosti.

Digitálna kreativita v knižnici 
Svoje predstavy si môžete premeniť do 3D modelov 
už aj v knižnici. Pozývame všetkých záujemcov do 
knižnice, aby sme vám predstavili novinku - 3D tla-
čiareň. Dozviete sa, čo všetko dokážu 3D tlačiarne 
vyrobiť a ukážeme vám, ako sa predmety z digitálnej 
predlohy stávajú skutočnými. Okrem tejto novej tech-
nológie vás radi prevedieme knižnicou plnou nových 
kníh a porozprávame o jej zaujímavých službách.

Prvá pomoc knihám
Knižnica ponúka aktivitu pre deti s názvom PRVÁ PO-
MOC KNIHÁM, ktorej cieľom je práca s knihou, správ-
ne zaobchádzanie s ňou či predchádzanie jej poško-
deniu. Zábavnou formou spolu s deťmi ošetrujeme 
poškodené knihy, pričom do deja aktívne vstupuje aj 
rozprávková postava, ktorá nepozná knižničné pra-
vidlá. Deti sa pri dramatizácii „výchovy neposlušného 
čitateľa“ najlepšie naučia pravidlám v knižnici. Scénka 
je súčasťou informačnej prípravy, ktorej predchádza 
teoretická časť a prehliadka knižnice. 

KONTAKT:
Mgr. Miriam Medvegyová 

miriam.medvegyova@hnk-vk.sk, 047/483 02 24

Hontiansko-novohradská knižnica
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Nám. A. H. Škultétyho 736/5, 990 01 Veľký Krtíš
www.hnk-vk.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/hnkvk/
http://www.hnk-vk.sk
http://www.hnk-vk.sk
https://www.hnk-vk.sk/e-knihy.html


Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
vo Zvolene

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra je viac ako len miesto, kde sú uložené knihy. Je plná dobrodružstva, zábavy a zázrakov pre deti aj dospelých, pomáha 
zlepšovať osobný rozvoj, ponúka bezpečný priestor pre trávenie voľného času... Knižnica je skvelé miesto na čítanie, prácu, výskum, stretávanie sa 
rôznych komunít alebo len na relaxáciu.

Ľ. Štúra 861/5, 960 82 Zvolen
www.kskls.sk 

https://www.kskls.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


 I-kompas 
Ako sa zorientovať vo veľkom množstve informácií? 
Ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nie? V knižnici 
vás to naučíme. Nahliadneme do histórie vývoja knihy 
a knižníc, povieme si o rozdieloch medzi kníhkupec-
tvom a knižnicou, ukážeme vám, ako nájsť potrebnú 
knihu v on-line katalógoch, v knižnici, domácich a za-
hraničných plnotextových databázach, ako správne 
využívať a citovať použité dokumenty. 

Hrajme sa v knižnici  
Hra je prostriedkom, ako sa mnohým veciam učíme. 
Stolové a spoločenské hry pomáhajú vytvárať sociálnu 
interakciu, rozvíjať kreativitu, rozširovať slovnú zásobu, 
predchádzať poruchám čítania a písania. Hráči všet-
kých vekových kategórií, pridajte sa! Hrajte sa s nami 
v knižnici.  

Tréningy pamäti
Mozog môže fungovať vynikajúco aj v staršom veku. 
Trénovanie pamäti je rovnako dôležité ako telesný 
tréning, činnosť mozgu je porovnateľná s činnosťou 
svalov. Trénovanie mozgu je jedným zo spôsobov, 
ako dosiahnuť dostatočný stupeň mentálnej nezávis-
losti pre každodenný život. Cyklus 10 tréningov je za-
meraný na precvičovanie a posilňovanie pamäti. Na 
tréningoch sa naučíte techniky, vďaka ktorým budete 
menej zabúdať a pomôžu znížiť aj riziko Alzheimero-
vej choroby. 

KONTAKT:
Mgr. Zlatica Brodnianska, 

sluzby@kskls.sk, 045/533 10 71

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
vo Zvolene

Ľ. Štúra 861/5, 960 82 Zvolen
https://www.kskls.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/KrajskaKniznicaZvolen/
https://www.kskls.sk
https://www.kskls.sk
https://www.instagram.com/kniznica_zvolen/
https://www.kskls.sk/e-knihy.html


Novohradská knižnica 
v Lučenci
Novohradská knižnica sídli v historickej budove bývalej Všeobecnej úverovej banky v Lučenci. Vo vynovených priestoroch ponúka čitateľom nielen 
miesto oddychu s dobrou knihou či časopismi, ale aj množstvo zaujímavých podujatí, ako sú besedy so spisovateľmi, novinármi, rôzne workshopy. 
V oddelení náučnej literatúry sa nachádza galéria, kde sa konajú výstavy menšieho formátu a oddelenie beletrie umožňuje svojou priestrannosťou 
lepší výber kníh, miesto oddychu, nielen pre dospelých čitateľov, ale aj pre deti. Pre širokú verejnosť knižnica ponúka verejný prístup na internet 
a možnosť zapožičania si e-kníh z pohodlia domova. 

Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec
www.nklc.sk

http://www.nklc.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Tajomstvá okolo nás 
Zaujíma vás vesmír? Ako funguje Zem? Máte radi zvieratká? Chcete vedieť viac o di-
nosauroch? Zaujíma vás dávna minulosť ľudstva, či rôzne záhady? To všetko a ešte 
oveľa viac ponúkajú prednášky lektora, vedeckého publicistu  a prekladateľa Duša-
na Valenta. 

Tvoríme vecičky z knižničnej dielničky  
Radi tvoríte? Skúšate vyrábať nové veci? Zaujímajú vás rôzne tvorivé techniky? Nielen 
pre deti sú pripravené vynovené priestory, kde môžete spolu s nami tvoriť nielen z ná-
metov kníh z fondu knižnice. Tešíme sa na vás. 

KONTAKT:
Bc. Martina Michalovičová, Jarmila Balážová,

predeti@nklc.sk, 047/432 44 77, 0948 207 081

Mgr. Monika Šatarová, Jarmila Balážová,
sluzby@nklc.sk,  047/451 19 32, 0948 207 081

Novohradská knižnica 
v Lučenci

Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec
www.nklc.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/nklc.sk/
http://www.nklc.sk
http://www.nklc.sk
www.nklc.sk/katalogy/e-knihy.html


MÚZEÁ 
A GALÉRIA

• Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

• Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

• Horehronské múzeum v Brezne

• Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

• Pohronské múzeum v Novej Bani

• Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Stredoslovenské múzeum  
v Banskej Bystrici
Stredoslovenské múzeum je najstaršou kultúrnou inštitúciou v Banskej Bystrici. Bolo založené v roku 1889 ako Mestské múzeum. V súčasnosti 
pôsobí v Thurzovom dome na Námestí SNP, v Matejovom dome na Námestí Š. Moysesa a v Tihányiovskom kaštieli v Radvani. V Thurzovom dome 
sa nachádza unikátna miestnosť tzv. Zelená sieň, ktorej maľby vznikli v 15. storočí a patria ku klenotom neskorogotického nástenného maliarstva na 
Slovensku. Stála expozícia História mesta Banská Bystrica v Matejovom dome sprístupňuje okrem iného aj klenotnicu s najvzácnejšími zbierkami. 
Múzeum ponúka nielen živú históriu, ale aj bohatú prírodovednú expozíciu v Tihányiovskom kaštieli. V jeho správe sa nachádza viac než 187 000 
zbierkových predmetov, mnohé z nich sú unikáty slovenského i európskeho významu. Návštevníkom zároveň ponúkame množstvo výstav či 
kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
www.ssmuzeum.sk

http://www.ssmuzeum.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
www.ssmuzeum.sk

Stredoslovenské múzeum  
v Banskej Bystrici

Lesk a sláva Thurzovcov
Príďte si vypočuť dobrodružné rozprávanie životnej 
cesty samotného Jána Thurzu, ktorý vám predsta-
ví preslávenú Thurzovsko-Fuggerovskú spoločnosť 
a odhalí, ako to všetko naozaj bolo. Na záver vás 
vezme na prehliadku svojho domu a jeho klenotu – 
Zelenej siene.

KONTAKT:
Thurzov dom, Námestie SNP 3755/4A, Banská Bystrica
Mgr. Ivana Žačoková, td@ssmuzeum.sk, 048/412 58 97

Príbehy medeného mesta 
 V stálej expozícii o histórii Banskej Bystrice počas 
kostýmovej prehliadky návštevníci spoznajú vznik 
Stredoslovenského múzea, históriu medeného mesta 
a jeho najvýznamnejšie osobnosti. Taktiež uvidia hod-
notné zbierkové predmety, drahocenné klenoty, bo-
hatú archeologickú expozíciu, rôzne zbrane, či práce 
bystrických remeselníkov a vzácne gotické umenie. 

KONTAKT:
Matejov dom, Námestie Š. Moysesa 20, Banská Bystrica

Petra Birasová, md@ssmuzeum.sk, 048/412 55 77

KONTAKT:
Tihányiovský kaštieľ, Radvanská č. 27, Banská Bystrica
Mgr. Jana Šustrová, tk@ssmuzeum.sk, 048/410 33 76

Príroda stredného Slovenska
Prírodovedná expozícia Príroda stredného 
Slovenska umožní návštevníkom spoznať geológiu
a všetky základné typy prírodných prostredí 
vyskytujúcich sa na strednom Slovensku. V ôsmich
miestnostiach uvidíte typických i vzácnych 
obyvateľov lesov, lúk, horských bystrín aj jazier, 
polí, mokradí, ale aj zástupcov sprevádzajúcich 
ľudské obydlia. 2600 vystavených exponátov zahŕňa 
zvieratá, rastliny, skameneliny, horniny a nerasty. 
Okrem stálej expozície môžu 
návštevníci pozorovať správanie včiel cez presklený 
úľ a obohatiť si poznatky o fascinujúcom spôsobe 
života spoločenského hmyzu. 

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/stredoslovenske.muzeum/
http://www.ssmuzeum.sk
http://www.ssmuzeum.sk
https://www.instagram.com/stredoslovenskemuzeum
https://www.youtube.com/channel/UC49rGruyz5FwjaTHuHLAPbQ


Stredoslovenská galéria  
v Banskej Bystrici

V rozsiahlej galerijnej zbierke Stredoslovenskej galérie je zastúpené takmer v komplexnej podobe umenie grafiky druhej polovice 20. storočia na 
Slovensku a výberovo tiež zahraničná tvorba. Z významných umelcov pôsobiacich v stredoslovenskej oblasti je najvýraznejšou osobnosťou maliar 
Dominik Skutecký, ktorý sa v Banskej Bystrici usadil po dlhoročnom pôsobení vo Viedni a Benátkach. Moderné a súčasné umenie reprezentuje 
rozsiahla akvizícia z diela Stana Filka, autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov. Výstavné a vzdelávacie aktivity galéria realizuje v troch 
historických objektoch situovaných v centre mesta. Krátkodobé výstavy sú obmieňané v budovách bývalej radnice Pretória a v Bethlenovom dome. 
V budove rodinnej vily umelca Dominika Skuteckého so záhradou je sprístupnená stála expozícia jeho maliarskej tvorby.

Dolná 141/8, Bethlenov dom, 975 90 Banská Bystrica
www.ssgbb.sk

http://www.ssgbb.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Dominikov zábavný kufrík
Edukatívny program plný zábavných hier a výtvar-
ných pomôcok, vďaka ktorému sa návštevník hra-
vou formou oboznámi so životom a tvorbou vý-
znamného maliara Dominika Skuteckého. Špeciálne 
navrhnuté hračky a pomôcky napomáhajú deťom 
lepšie pochopiť tvorbu maliara, formálnu aj obsa-
hovú stránku vystavených diel a súčasne približujú 
život a životný štýl umelca. Hlavným cieľom progra-
mu je zanechať v deťoch kladnú spomienku na prvé 
stretnutie s umeleckým dielom a inštitúciou, ktorá 
ho prezentuje.

Počúvaj zrakom 
a ochutnaj vôňou 
Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, 
prostredníctvom ktorých sa dennodenne obozna-
mujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomo-
ci nich sme schopní vnímať a spoznávať aj výtvarné 
diela. Program pre zdravotne znevýhodnené skupiny, 
ako i bežné skupiny návštevníkov o vnímaní diel vi-
zuálneho umenia prostredníctvom našich zmyslov.
Účastníci cez rôznorodé interaktívne zmyslové hry 
s edukatívnymi pomôckami (hmatové a čuchové 
pexeso, pieskovnička, obrazové puzzle a pod.) pra-
cujú so zmyslovými vnemami a súčasne nadobud-
nuté zmyslové asociácie nachádzajú a priraďujú ku 
konkrétnym umeleckým dielam.

„Čiara je bodka, ktorá išla 
na prechádzku“ (Paul Klee)
Bod, škvrna, plocha, tvar, farba - základné 
vyjadrovacie prostriedky výtvarného jazyka. Sú 
potrebné tak, ako tóny v hudbe alebo slová v básni. 
Cez hravé animačné etudy sa účastníci zahrajú 
priamo v expozícii s bodmi na obraze, vytvoria 
priestorový objekt z línií, vyskladajú z rozmanitých 
tvarov rôzne objekty a dozvedia sa viac o význame 
farieb a kompozícii. Stredoslovenská galéria 
pripravila dlhodobý interpretačný program, 
ktorý účastníkov interaktívnou zážitkovou hrou 
oboznámi so základnými výrazovými prostriedkami 
výtvarného jazyka. 

Dolná 141/8, Bethlenov dom, 975 90 Banská Bystrica
www.ssgbb.sk

Stredoslovenská galéria  
v Banskej Bystrici

KONTAKT:
Mgr. Martina Martincová, Mgr. art. Zuzana Medzihorská,  
edukacne@sgb.email, 048/ 470 16 24, 0917 294 527

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria/
http://www.ssgbb.sk
http://www.ssgbb.sk
https://www.instagram.com/stredoslovenska_galeria/ 


Horehronské múzeum 
v Brezne

Horehronské múzeum ponúka vo svojich troch expozíciách pohľad do zaujímavej minulosti a tradícií ľudí na hornom toku Hrona. V etnografickej 
expozícii je to tradičná materiálna kultúra Horehroncov, v najstaršom meštianskom dome v Brezne spoznáte históriu kráľovského mesta Brezno 
a s  jeho literárnymi tradíciami a výnimočnými literárnymi osobnosťami sa zoznámite počas návštevy literárnej expozície v objekte miestneho 
evanjelického farského úradu.

Námestie gen. M. R. Štefánika 47/55, 977 01 Brezno
www.horehronskemuzeum.sk

http://www.horehronskemuzeum.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Poznáte slovo „briče“ 
alebo „cajgovky“?
Viete, aký je rozdiel medzi „súkeniakmi“ a „ba-
raniakmi“ ? Viete, čo to znamenalo, keď sa žena 
v Čiernom Balogu učesala na „kotüčku“ a vzala si 
„delinku“? Dozviete sa, ak využijete našu ponuku te-
matickej prednášky o tradičnom ľudovom odeve na 
Horehroní. Priblížime vám, aké sú regionálne a lo-
kálne rozdiely v odievaní a čo si Horehronci oblieka-
li počas bežných aj sviatočných dní.

Keď u Roštárov mangľovali
Vydajte sa s nami na prehliadku unikátnej technickej 
pamiatky svojho druhu na Slovensku – ľudovej 
mangľovne (žehliarne) na konský pohon. Takmer 
200-ročný mangeľ stojí na svojom pôvodnom mieste 
a je stále funkčný. Výnimočným ho robí aj veľkosť vane 
s rozmermi 8 x 1 x 1 m naloženej kamením vážiacim 
takmer 8 ton. Prehliadka je spojená s lektorským 
výkladom o zariadení a o spôsobe mangľovania.

Kde sú breznianske Benátky
Spoznajte príbeh a históriu mesta Brezna 
prostredníctvom zachovaných pamiatok. Zavedieme 
vás na najstaršie miesta, ukážeme najvzácnejšie 
pamiatky a zoznámime vás s breznianskymi 
Benátkami. Ste zvedaví, ako vyzeralo mestské 
opevnenie a čo sa s ním stalo? Všetko sa dozviete 
počas komentovanej prehliadky mestom. Neodradí 
nás ani dážď – v takom prípade sa so všetkým  
zoznámime v suchu, pri prezentácii dobových 
fotografií. Tematickú komentovanú vychádzku je 
možné realizovať aj ako vyučovaciu hodinu.

KONTAKT:
Ivica Krištofová, riaditel@horehronskemuzeum.sk, 
muzeum@horehronskemuzeum.sk 
048/611 24 53 (Radnica), 048/611 22 83 (Meštiansky dom)

Námestie gen. M. R. Štefánika 47/55, 977 01 Brezno
www.horehronskemuzeum.sk

Horehronské múzeum 
v Brezne

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

http://www.horehronskemuzeum.sk
http://www.horehronskemuzeum.sk
https://www.facebook.com/Horehronsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-1805398379789218/?rf=583864325145227


Novohradské múzeum a galéria
v Lučenci

Krásu historického skla a smaltov z produkcie už zaniknutých sklární a smaltovní, bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla z Haliče, poklady z doby 
bronzovej či strieborný poklad mincí zo Šuríc môžete obdivovať pri návšteve Novohradského múzea a galérie v Lučenci. K Novohradu sa viažu 
aj ďalšie exponáty – župné kreslá a nábytok z Haličského zámku. Nájdete tu aj diela maliarov z tohto regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, 
Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Belu Bacskaiho.

Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec
www.nmg.sk 

https://www.nmg.sk 
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Zelené miesto 
v historickom centre
História budovy, v ktorej sídli múzeum a galéria, nie 
je dodnes priblížená, ani odborne podložená, preto 
sme sa rozhodli nájsť ľudí, ktorí by nám mohli pri 
našom pátraní pomôcť. K budove prislúcha záhrada 
v tvare obdĺžnika, ktorá je momentálne jediné tiché 
zelené verejné priestranstvo priamo v historickom 
centre Lučenca. Priestor slúži aj na výstavné účely 
ako aj na usporiadanie kultúrnych podujatí počas 
letnej sezóny. Ak plánujete svadobný obrad v netra-
dičnom prostredí, naša záhrada je ideálne miesto, 
aby naplnila vaše predstavy.

Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec
www.nmg.sk 

Novohradské múzeum a galéria
v Lučenci

Objav techniku raku 
Raku označuje starú japonskú techniku výroby kera-
miky, ktorej história siaha až do obdobia rituálneho 
pitia čaju v Japonsku a je úzko zviazaná s touto tra-
díciou. Jej výroba je tvorená prírodnými živlami, kto-
ré jej dávajú špecifický neopakovateľný a originálny 
vzhľad. Podstatou každého výrobku je zem - vypaľo-
vaná v živom ohni, vystavovaná prúdeniu vzduchu, 
redukovaná v prírodných organických materiáloch 
a ochladzovaná vodou. Ukážka glazovania a vypaľo-
vania vlastných keramických výrobkov v raku peci.

KONTAKT:
Mgr. Michaela Škodová, skodova@nmg.sk,

Andrea Németh Bozó, 047/ 433 25 02

KONTAKT:
Mgr. Michaela Škodová, 

skodova@nmg.sk, 047/ 433 25 02

KONTAKT:
Mgr. Štefan Chrastina, 

chrastina@nmg.sk,  047/ 433 25 02

Krása v skle 
ukrytá
Sklárstvo má v dejinách Novo-
hradu nezastupiteľné miesto. 
Od 18. storočia tu postupne 
fungovalo približne 15 sklár-
ní, čo bola najväčšia koncen-
trácia sklární na Slovensku. 
Novohradské múzeum a ga-
léria ako jediná inštitúcia na 
Slovensku sa špecializuje na 
podrobný výskum dejín sklárskej výroby v Novohra-
de. Sklo, ktoré sa podarilo múzeu počas jeho viac 
ako 60-ročnej existencie získať, predstavuje formou 
vybraných unikátnych kusov. Na každom z nich je 
možné demonštrovať  prínos sklárskej výroby nie-
len regionálnej histórii, ale celosvetovej sklárskej 
produkcii. Multimediálna prezentácia predstavuje 
typické výrobky novohradských sklární v zbierkach 
Novohradského múzea a galérie. 

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/nmaglc/
https://www.nmg.sk
https://www.nmg.sk 
https://www.instagram.com/nmg_lucenec/
https://www.youtube.com/channel/UCNbzZdXqfqkjqYww20ciiQA?fbclid=IwAR0C44giAPBXCSuobkABI5zdyCTAZNO9ul-uAt2TB79Iys6fpJqKqOVYrnM


Pohronské múzeum
v Novej Bani

Viete, kde sa začalo storočie pary na európskom kontinente? Predstavte si, že to bolo práve u nás v Novej Bani. V roku 1722 postavil Isaac Potter 
prvý parný stroj, ktorého funkčný model uvidíte v našej expozícii. Slovenským unikátom je Radná sieň zdobená historickými nástennými maľbami 
s portrétmi našich panovníkov a hodnostárov. Vulkán Pútikov vŕšok – najmladšia sopka v strednej Európe je jedinou vulkanologickou expozíciou 
na Slovensku, v ktorej uvidíte vzorky vulkanitov z celého sveta.  Máme aj mnoho iných „naj“, príďte sa presvedčiť.

Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa
www.pohronskemuzeum.sk

http://www.pohronskemuzeum.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Smrť kráčala dolinou 
Spolu sa dozvieme o Krvavej nedeli – 21. januári 
1945. Táto opisuje najbrutálnejšiu akciu protipar-
tizánskej jednotky Edelweiss páchanej na obyvate-
ľoch obcí Kľak a Ostrý Grúň počas druhej svetovej 
vojny.

Stroj času 
Pomocou histo-
rických fotografií 
a pohľadníc sa 
dostaneme ako-
by strojom času 
do minulosti na 
miesta, ktoré 
dnes už neuvidí-
me. Navštívime 
stratené Dolné 
námestie, pozrieme sa do novobanského kultúrne-
ho domu, ktorý tu stál 150 rokov, ale môžeme byť aj 
svedkami premien Námestia Slobody. Dozvieme sa 
o bývalom okrese Nová Baňa, ale tiež to, kam si No-
vobančania chodili zaplávať, zalyžovať, zahrať tenis, 
či o tom, aká konštrukcia nesie váhu Radničného par-
ku a ešte mnoho iných vecí. Projekcia spojená s roz-
právaním, beseda formou otázok a odpovedí.

KONTAKT:
Mgr. Katarína Konečná, pohronskemuzeum@gmail.com  

045/685 51 78, 0911 780 880

KONTAKT:
Mgr. Katarína Stredáková, pohronskemuzeum@gmail.com, 

045/685 51 78, 0911 780 880

KONTAKT:
Mgr. Katarína Stredáková, pohronskemuzeum@gmail.com

045/685 51 78, 0911 780 880

Zasadnutie 
banských miest
Kremnica, Banská Štiav-
nica, Banská Bystrica, 
Nová Baňa, Pukanec, 
Ľubietová, Banská Belá 
zasadnú v atraktívnych 
priestoroch Radnej siene. 
Rozprávanie oboznámi 
návštevníkov s fungova-
ním  Zväzu stredosloven-
ských banských miest. 
V závislosti od vekovej 
kategórie návštevníkov 
sa odvíja obsah a zapo-
jenie zasadajúcich do rokovania zväzu. Záverečnou 
časťou podujatia bude predstavenie Potterovho 
stroja, ktorý začal parnú éru na európskom konti-
nente a slávnej baníckej minulosti Novej Bane.  

Pohronské múzeum
v Novej Bani

Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa
www.pohronskemuzeum.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/novabanamuzeum/
http://www.pohronskemuzeum.sk
http://www.pohronskemuzeum.sk


Gemersko-malohontské múzeum 
v Rimavskej Sobote

Piate najstaršie múzeum na Slovensku ponúka verejnosti prehliadky stálych expozícií a aktuálnych výstav s lektorom v slovenskom a maďarskom 
jazyku. Jeho vznik siaha do roku 1882. Vzácnosťou múzea je múmia egyptskej ženy, model vajca najväčšieho nelietajúceho vtáka vurona obrieho 
z Madagaskaru. Zaujímavé sú nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca z paleontologickej lokality Kostná dolina pri Hajnáčke, pestrá kolekcia 
dermoplastických preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy z doby bronzovej zo Včeliniec, Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty.

Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota
www.gmmuzeum.sk

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Virtuálna archeológia
Spoznajte zbierkový predmet „spoza skla“. Pro-
stredníctvom rozšírenej reality môžete virtuálne 
manipulovať s predmetom, spoznávať jeho vlast-
nosti a pochopiť jeho významovú hodnotu pre po-
znanie života pravekého človeka. S lektorom sa 
oboznámite s archeologickými nálezmi z Geme-
ra-Malohontu a tak spoznáte život človeka v dobe 
kamennej, bronzovej a železnej. Súčasťou aktivity 
sú edukačné úlohy na virtuálnej báze.  

Zahrajte sa na kronikára
Malý kronikár sa rozhodol, že zapíše o svojom re-
gióne tie najzaujímavejšie údaje, aby tí, ktorí prídu 
po nás, mali z čoho čerpať. Okrem toho, že sa zaba-
víte, dozviete sa aj mnohé informácie z našej minu-
losti, zopakujete si aj všeobecné informácie z dejín, 
o ktorých sa učíte v škole. V úlohe kronikára objaví-
te, aký význam mal v minulosti takýto človek a kto 
môže byť kronikárom dnes. Spolu vytvoríme histo-
rický prameň a spojíme minulosť so súčasnosťou. 
Informácie z dejín a tieto sa vhodným spôsobom 
previažu s regionálnou históriou na pôde múzea.

O vojne v regióne 
Gemer-Malohont
Prepojenie makrohistórie 
s mikrohistóriou regiónu ponúka 
vyučovacia hodina o 2. svetovej 
vojne v regióne Gemer-
Malohont a jej dôsledkoch. 
V širšom zameraní jednotlivé 
témy oživí premietanie filmov, 
čím sa doplní obraz o tomto 
období našej histórie. 

Gemersko-malohontské múzeum 
v Rimavskej Sobote

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota
www.gmmuzeum.sk

KONTAKT:
PhDr. Elena Lindisová, 
lindisova@gmmuzeum.sk, 047/ 563 27 41

Mgr. Martina Oštrom Mareková, 
marekova@gmmuzeum.sk, 047/56 32 741

https://www.facebook.com/Gemersko-malohontské-múzeum-Rimavská-Sobota-283276671717772/
http://www.gmmuzeum.sk
http://www.gmmuzeum.sk
https://www.instagram.com/gmmuzeum/


• Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

• Novohradské osvetové stredisko v Lučenci

• Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši

• Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

• Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

• Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom

• Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

OSVETOVÉ STREDISKÁ 
A HVEZDÁREŇ

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Stredoslovenské osvetové stredisko 
v Banskej Bystrici
Vedeli ste, že Horehronské dni spevu a tanca už prekročili päťdesiatku? V Dielni ľudových remesiel vás naučíme maľovať aj na sklo? Počas Víkendu 
s fotografiou môžete stretnúť svetových fotografov aj v Banskej Bystrici? Možno áno, možno nie... Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej 
Bystrici je tradičná aj moderná inštitúcia, ktorá ponúka možnosti realizovať sa v  rôznych oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti. Podieľa sa na 
rozvoji miestnej kultúry a podporuje tú tradičnú. Realizuje vzdelávacie a voľnočasové aktivity nielen v regióne, ale aj v kraji, odborne pripravuje súťaže, 
festivaly, prehliadky, výstavy v oblastiach tanca, hudby, divadla a umeleckého slova, výtvarníctva, filmu a fotografie, ľudovej kultúry, ľudových remesiel.

Dolná 168/35, 975 25 Banská Bystrica
www.sosbb.sk

http://www.sosbb.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Divadelné štvrtky 
Dámy a páni, ráčte vstúpiť do nášho divadla na 
Dolnej ulici 35 v Banskej Bystrici! 
Na doskách, ktoré znamenajú svet, prinášame sil-
né divadelné zážitky v podaní výnimočných slo-
venských neprofesionálnych divadiel. Veselé i váž-
ne príbehy, herecké prežívanie lásky, či nenávisti, 
silných dramatických situácií a konfliktov. Našim 
návštevníkom ukazujeme silu slovenských neprofe-
sionálnych divadiel a ich inscenácií, za ktoré by sa 
nehanbili ani profesionáli.

Stretnutie s remeslom 
Dielňa ľudových remesiel vyučuje deti i dospelých 
zaujímavé tradičné remeselné techniky a základy 
ľudového majstrovstva v tematických oblastiach 
textilných techník, tvorby keramiky, práce s drô-
tom a pletivami z prírodných materiálov. Vyskúša-
te si modelovanie z hliny a po vypálení v keramic-
kej peci i glazovanie keramiky.

Večery s ľudovou hudbou 
Cyklus VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU je zamera-
ný najmä na vynikajúce ľudové hudby z regiónu 
- autentické, samostatné, súborové, na výborných 
sólistov spevákov a inštrumentalistov, spevácke 
skupiny. Veľmi nás teší, že máme možnosť prezen-
tovať výnimočných nositeľov hudobného folklóru 
z našich regiónov.

Stredoslovenské osvetové stredisko 
v Banskej Bystrici

Dolná 168/35, 975 25 Banská Bystrica
www.sosbb.sk

KONTAKT:
Magdaléna Slivková, slivkova@sosbb.sk, 

0940 982 678, Andrej Stollmann, stollmann@sosbb.sk

KONTAKT:
Mgr. art. Martin Krajčovič, 

krajcovic@sosbb.sk, 0940 982 683

KONTAKT:
Mgr. Igor Gašpar, PhD., 

gaspar@sosbb.sk, 0940 982 682

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/sosbb.osveta
http://www.sosbb.sk
http://www.sosbb.sk
https://www.instagram.com/osvetabb/


Novohradské osvetové stredisko 
v Lučenci

Putovanie regiónom Novohrad a Malohont je zážitok. Počnúc nádhernou prírodou, od nížin až po hory, s  osviežujúcimi minerálnymi prameňmi, 
ale aj s rozpadávajúcimi sa sklárskymi fabrikami. Stretnutia s úžasnými ľuďmi, ktorí si ešte zachovali nárečie a veľký záujem mladých ľudí o znovu 
objavený folklór a novohradský kroj. Na lazoch sa zachovali jedinečné kolešne a v dolinách zanechali stopu významné osobnosti. O tomto všetkom 
sa dozviete, ak navštívite webovú stránku Novohradského osvetového strediska v Lučenci. 

Ulica J. Kármana 2/2,  984 01 Lučenec
www.noslc.sk

http://www.noslc.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Dielnička 
Vychádzajúc zo starých, už polozabudnutých  
remesiel: hrnčiarstvo, tkanie, košikárstvo, 
rezbárstvo, paličkovanie, zdobenie kraslíc a ďalších 
prebieha pod vedením remeselníkov a lektorov 
aktivita s názvom Dielnička. Neobchádzajú sa ani 
nové postupy a materiály: maľovanie na sklo, na 
hodváb, výroba šperkov z drôtu, hliny, korálikov, 
tkanie náramkov, tašiek a záložiek a mnohé ďalšie. 

Stačí si vybrať tému 
Ponúkame vzdelávacie aktivity, ktoré je možné 
uskutočniť po vzájomnej dohode na rôzne témy, 
ako enviromentálna výchova, protidrogové aktivi-
ty, rôzne sociálne témy, ale aj odborné vzdelávacie 
podujatia. Po dohode požadovanú tému realizuje-
me na určenom mieste.

Folklórne parádnice 
Zabezpečujeme rôzne kultúrne podujatia  vystú-
penia folklórnych súborov, speváckych zborov, di-
vadelných súborov, ako aj prípravu a realizovanie 
výstav, napríklad našej remeselníčky pani Ľubomíry 
Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou, ktorá má priprave-
nú aj módnu prehliadku Folklórne parádnice.

KONTAKT:
Michal Abelovský, 

abelovsky@noslc.sk, 047/45 127 03

KONTAKT:
Renata Ádamová, 

adamova@noslc.sk, 0917 561 716 

KONTAKT:
Bc. Milan Alberti, 

milan.alb@centrum.sk, 0948 438 006 

Novohradské osvetové stredisko 
v Lučenci

Ulica J. Kármana 2/2,  984 01 Lučenec
www.noslc.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/novohradskaosveta/
http://www.noslc.sk
http://www.noslc.sk


Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko  
vo Veľkom Krtíši

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko rozvíja kultúru a osvetu, záujmovú umeleckú činnosť, ochraňuje a rozvíja kultúrne dedičstvo a  tradičnú 
ľudovú kultúru v okrese Veľký Krtíš. Osvetové stredisko odborne a organizačne pripravuje kultúrno-umelecké, spoločenské a vzdelávacie podujatia, 
postupové súťaže, prehliadky, výstavy, festivaly, semináre, školenia, tvorivé dielne a  kultúrne podujatia miestneho, regionálneho, krajského, 
celoštátneho i medzinárodného charakteru. 

Nám. A. H. Škultétyho 736/5, 990 01 Veľký Krtíš
www.h-ios.sk

http://www.h-ios.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


KONTAKT:
Mgr. Mária Matiašová,  maria.matiasova@gmail.com, 0908 907 372, 0948 034 157

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko  
vo Veľkom Krtíši

Nám. A. H. Škultétyho 736/5, 990 01 Veľký Krtíš
www.h-ios.sk

Hontiansky keľavník
Tvorivé dielne s edukačným charakterom, ktoré vám sprístupnia 
pohľad na tradičný spôsob života v autentickom prostredí obce Hrušov. 
Prostredníctvom našich lektorov sa oboznámite s výrobou hlinených 
tehál, kresaním kameňa (andezitového typu, pieskovec) a dreva, 
tradičnou gastronómiou (príprava a pečenie chleba a lepníkov), sejbou, 
kosbou, spracovaním obilnín, výrobou tradičných hračiek a pod. Počas 
jednotlivých aktivít sa zameriavame na tradičný materiál - drevo, slama, 
trstina, hlina, kameň, konope, obilniny.

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

Hontianske dielne tradičného remesla 
Ponúkame vám možnosť oboznámiť sa so špecifickými prvkami kultúry nášho regiónu 
v týchto remeselných dielňach: paličkovaná čipka, pletenie slamených košíkov, výroba 
a úprava súčiastok tradičného odevu. Prostredníctvom našich vzdelávacích aktivít máte 
možnosť spoznať a osvojiť si zručnosti našich predkov, ktoré patria k významným zložkám 
nášho kultúrneho dedičstva.

https://www.facebook.com/hontianskoipelske.osvetovestredisko.9  
http://www.h-ios.sk
http://www.h-ios.sk


Gemersko-malohontské osvetové stredisko
v Rimavskej Sobote

Hlavným poslaním Gemersko-malohontského strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, 
zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov v 149 obciach okresov Rimavská 
Sobota a Revúca. Plní nezastupiteľné poslanie pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne.

Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota
www.gmos.sk

http://www.gmos.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


KONTAKT:
Mgr. Darina Kišáková, Ing. Magdaléna Kantorová,

gmos@rsnet.sk, remeslogmos@rsnet.sk tel. 047/563 10 95, 047/562 12 22

Čarovná studnička   
Široký výber workshopov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a všetkých 
žánrov umenia – výtvarníctvo, fotografia, literárna tvorba, divadlo 
a umelecký prednes. Ponuka tradičných i moderných remeselných 
tvorivých dielní pre všetky vekové kategórie. Vyskúšajte si tradičné 
ľudové remeslá typické pre región Gemer-Malohont a zoznámte sa 
s novými, modernými tvorivými technikami. Komentované návštevy 
jedinečných pamiatok a malebných kostolíkov naprieč Gotickou cestou, 
návšteva rozprávkovej obce Drienčany s prehliadkou Pamätnej fary 
P. E. Dobšinského – Múzea slovenskej rozprávky.

Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota
www.gmos.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
v Rimavskej Sobote

https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-osvetov%C3%A9-stredisko-v-Rimavskej-Sobote-1548151442087316/
http://www.gmos.sk
http://www.gmos.sk


Podpolianske osvetové stredisko 
vo Zvolene

Podpolianske osvetové stredisko prispieva k rozvoju kultúrnej a vzdelanostnej úrovne v regiónoch miest Detva, Krupina a Zvolen. Okrem metodickej, 
poradenskej a  vzdelávacej činnosti, realizácie regionálnych, národných a medzinárodných súťaží, festivalov, dokumentuje a prezentuje ľudové 
tradície, podporuje voľnočasové aktivity obyvateľstva regiónu.

Hrnčiarska 8324/6, 960 26 Zvolen
www.osvetazvolen.sk

http://www.osvetazvolen.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Poludňajšie zvonenie 
Komentovaná návšteva zvonice v Môťovej z konca 
19. storočia. Dodnes sa tam nachádzajú tri zvony,  
ktoré sa ťahajú ručne. Účastníci prehliadky sa môžu 
zúčastniť na poludňajšom zvonení, pričom jeden zo 
zvonov – umieráčik - majú možnosť roztiahnuť sami.

Česania 
Praktické ukážky tradičného česania žien pod par-
tu, pod veniec a pod čepiec v obciach Dobrá Niva 
a Pliešovce. Na základe fotografického plánu majú 
dievčatá možnosť samy na sebe jednotlivé účesy 
zhotoviť.

Písanka s pesničkama 
Zbierka ľudových piesní z Ostrej Lúky podáva ob-
raz nielen o samotných piesňach vybranej lokality, 
spevných príležitostiach a spevnom prejave, ale 
i o sociokultúrnom kontexte existencie piesní. Pies-
ňový materiál je doplnený fotografiami tradičného 
odevu, informáciami o histórii obce, miestnom ná-
rečí, o spoločenskom živote i o prejavoch obyčajo-
vej kultúry. Tieto dôležité informácie pomáhajú sú-
časným poslucháčom i spevákom ľudových piesní 
porozumieť ich textom a výpovednej hodnote.
Viac na Youtube.

KONTAKT:
PhDr. Andrea Jágerová, andrea.jagerova@osvetazvolen.sk 

045/533 16 59, 0940 641 054

Podpolianske osvetové stredisko 
vo Zvolene

Hrnčiarska 8324/6, 960 26 Zvolen
www.osvetazvolen.sk Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.youtube.com/watch?v=-d_0Ztct9Gk
http://www.osvetazvolen.sk
http://www.osvetazvolen.sk
https://www.youtube.com/channel/UCn4WS9Nuq-DQNHw6eGjZMbA


Pohronské osvetové stredisko 
v Žiari nad Hronom

Pohronské osvetové stredisko je kultúrnou inštitúciou pre miestnu a regionálnu kultúru, vzdeláva, realizuje osvetové aktivity, podporuje neprofesionálne 
umenie v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica prostredníctvom festivalov, súťaží, výstav, tvorivých dielní, školiteľských podujatí, 
metodických dní, podujatí na objednávku a na kľúč, klubovej činnosti, inštruktáží, jarmokov, školy tradičného a súčasného remesla.

Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom
www.osvetaziar.sk

http://www.osvetaziar.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Pohronské osvetové stredisko 
v Žiari nad Hronom

Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom
www.osvetaziar.sk

Nájdite u nás svoje 
umenie  
Neprofesionálni umelci - divadel-
níci, folkloristi, speváci, tanečníci, 
recitátori, hudobníci, filmári, lite-
rárni tvorcovia, výtvarníci organi-
zujeme pre vás jedinečné podu-
jatia v netradičných formách. U 
nás získate podporu, možnosti 
verejnej prezentácie, umeleckého 
a iného vzdelávania. Spolu s vami 
pripravíme divákom nezabudnu-
teľný umelecký zážitok.

Škola tradičných a súčasných remesiel  
Príďte sa priučiť remeslu a vyrobiť si tradičné i netradičné remeselné výrobky z prírod-
ných materiálov. Čo si vyrobíme? Kraslice, korbáče, hlinené výrobky, slamienky, drô-
tené ozdoby, papierové dekorácie, textilné výrobky, kožené doplnky, plstené výrobky, 
šúpolienky a iné. V kurzoch hrnčiarstva a textilných techník sa dôverne zblížite s tra-
dičným remeslom.

KONTAKT:
Mgr. Magdaléna Gáfriková, 

osvetaziar.pos@gmail.com, pos.remesla@gmail.com, 045/678 13 01

KONTAKT:
Mgr. Helena Žňavová 

riaditeľka@osvetaziar.sk, 0905 215 848

Viac informácií nájdete na webovej stránke a na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/OsvetaZiar/
http://www.osvetaziar.sk
http://www.osvetaziar.sk


Krajská hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a jej organizačné súčasti Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej 
Sobote sú kultúrno-výchovné zariadenia prírodovedného charakteru s  poslaním šíriť poznatky z  odboru astronómie a  príbuzných prírodných 
a technických vied. Prostredníctvom svojich aktivít rozvíjajú aj záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie detí a mládeže.

Dukelských hrdinov 1298/A/21, 965 01 Žiar nad Hronom
www.planetarium.sk

Komenského 12, 975 90 Banská Bystrica
www.astrobb.sk

Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
www.astrors.sk

http://www.planetarium.sk
http://www.astrobb.sk
http://www.astrors.sk
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddeleniekult%C3%BAry.aspx


Medzi hviezdami 
Zažite jedinečný večer obklopení tmavou, umelým 
svetlom minimálne zasiahnutou hviezdnou oblo-
hou. Vypočujete si rozprávanie o pôvode a umiest-
není jednotlivých súhvezdí, prejdete krátkym 
kurzom orientácie na oblohe a sami budete prekva-
pení, čo všetko je možné počas bezoblačnej noci 
nad hlavou pozorovať. Nezostane však len pri ko-
chaní sa voľným okom, ale najvýznamnejšie a naj-
známejšie objekty aktuálnej oblohy si prezriete aj 
v zornom poli astronomickej techniky. 

Jedinečný 
Maximilián 
Hell   
Jedinečný a pre astronó-
mov mimoriadne vzácny 
prechod Venuše popred 
slnečný disk. Jeden z naj-
významnejších hvezdá-
rov narodených na na-
šom území – Maximilián 
Hell, si v druhej polovici 
18. storočia uvedomil, že 
druhú príležitosť počas 
svojho života už nedostane. A tak sa podujal uskutoč-
niť  výpravu za polárny kruh, kde  nielenže tento úkaz 
úspešne odpozoroval, ale neskôr aj interpretoval. Sú-
časťou pásma obrazu a slova je program v planetáriu 
o Slnku, prednáška o Hellovom živote, vedeckej ceste 
a diele a v prípade priaznivých podmienok aj pozoro-
vanie Slnka špeciálnou astronomickou technikou.

Tajomstvo polárnej noci
Predstavte si, že sa na severnom póle z ničoho nič 
objaví tučniak. Veru, na začiatku nášho príbehu 
sa to skutočne stane. Veľmi rýchlo sa však skama-
ráti s domorodcom - polárnym medveďom Vladi-
mírom a okrem spoznávania oblohy, začnú spolu 
objavovať aj zákonitosti striedania svetla a tmy za 
polárnym kruhom. No a keď pri svojom vedeckom 
bádaní zostroja lietajúcu ponorku a len tak mimo-
chodom podniknú cestu do vesmíru, o napínavý 
príbeh je postarané... 

KONTAKT:
Mgr. Tomáš Dobrovodský,

info@planetarium.sk, 045 / 670 08 88

KONTAKT:
Hvezdáreň a planetárium Žiar nad Hronom: 

Mgr. Tomáš Dobrovodský, info@planetarium.sk, 045/670 08 88
Hvezdáreň v Banskej Bystrici: 

Mgr. Stanislav Kaniansky, kontakt@astrobb.sk, 048/415 61 44
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote:

RNDr. Pavol Rapavý, astrors@astrors.sk, 047/562 47 09

KONTAKT:
Mgr. Tomáš Dobrovodský, 

info@planetarium.sk, 045 / 670 08 88

Krajská hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
www.planetarium.sk

Komenského 12, 975 90 Banská Bystrica
www.astrobb.sk

Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
www.astrors.skBB: RS:ZH:

https://www.facebook.com/HvezdarenBB/
https://www.facebook.com/hvezdarenrimsobota/
https://www.facebook.com/planetariumzh/
http://www.planetarium.sk
http://www.astrobb.sk
http://www.astrors.sk


Spracovateľ: oddelenie kultúry Úradu BBSK • Grafický dizajn: Brummer Media • Foto: archív kultúrnych inštitúcií BBSK
Všetky práva vyhradené. Bez písomného povolenia Banskobystrického samosprávneho kraja je akékoľvek mechanické, fotografické a elektronické kopírovanie a rozmnožovanie diela a jeho častí zakázané. © Banskobystrický samosprávny kraj 2020
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