
Neformálne a zážitkové vzdelávanie v múzeu predstavuje 

vhodné doplnenie predprimárneho vzdelávania detí materských 

škôl. Nadväzuje na tematické okruhy a vzdelávacie oblasti 

štátneho vzdelávacieho programu a môže tak obohatiť 

výchovno-vzdelávací proces detí v autentickom priestore 

historických budov a originálnych artefaktov.
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na vybrané témy s možnosťou vzhliadnuť originálne artefakty na vlastné oči.
Vstupné: 1,60 € zahŕňa hromadný vstup do expozície a lektorát. Deti do 6 rokov zdarma.
Dĺžka trvania: 45 min.

TVORIVÉ DIELNE A VZDELÁVACIE
PROGRAMY K EXPOZÍCII: vstupné: 2,00 €

PREHLIADKY VÝSTAV S LEKTORÁTOM 
zahŕňajú aj množstvo vizuálnych a interaktívnych prvkov.
Vstupné: 1,60 € zahŕňa hromadný vstup do výstavy a lektorát. Deti do 6 rokov zdarma.
Dĺžka trvania: 30 min.

TVORIVÉ DIELNE A VZDELÁVACIE
PROGRAMY K VÝSTAVE: vstupné: 2,00 €

TVORIVÉ DIELNE 
podporujú vzdelávací proces vybranej problematiky 
a poskytujú priestor na rozvoj kreatívnych schopností detí. 
Vstupné: 1,00 €
Dĺžka trvania: 45 min.

VZDELÁVACIE PROGRAMY
s doplnením hravých úloh a hier poskytujú priestor na hlbšie spoznávanie vybranej problematiky.
Vstupné: 2,00 €
Dĺžka trvania: 1 – 1,5 hod.

Pri jednotlivých programoch uvádzame odporúčanú vekovú kategóriu aj nadväznosť na učebné 
osnovy. Záujem o absolvovanie programu podľa výberu je potrebné nahlásiť najneskôr tri dni 
vopred. Po dohode  je možné realizovať aj iný lektorát na vybranú tému podľa konkrétnych 
požiadaviek učiteľov. Pedagogický dozor má vstup zadarmo a zodpovedá za pokojný priebeh 
aktivity.

Edukačné aktivity 
Stredoslovenského múzea (SSM) zahŕňajú:

LEKTORÁTY V EXPOZÍCIÁCH SSM

VIAC INFORMÁCIÍ VÁM POSKYTNE:
Mgr. Ivana Žačoková
manažér vzdelávania
t. č. 0915 788 146, 048/412 55 87
e-mail: zacokova@ssmuzeum.sk; vzdelavanie@ssmuzeum.sk



LEKTORÁT
Múzejný škriatok
V noci chodí po našom múzeu malý škriatok a robí poriadnu 
šarapatu. S deťmi sa pozrieme na to, čo ten nezbedník 
vyparatil a nájdeme predmetom správne miesto. 
Zameriame sa na porovnanie života v minulosti a dnes.

Hravo po múzeu
Spoznávanie histórie Banskej Bystrice hravou formou
- vydáme sa na cestu plnú pokladov, odhalíme fascinujúci život našich 
predkov alebo zistíme, aké ťažké to mali tovariši, ktorí sa chceli stať 
majstrami vo svojom remesle. 

VZDELÁVACÍ PROGRAM
Rytierske dobrodružstvo
Hoci dnes už rytieri vymenili kone za autá a „kone“ pod kapotou, u nás zistíte, ako sa žilo skutočným 
rytierom v období „temna“. Povieme si, kto sa mohol stať rytierom a či naozaj chodili celý deň vo svojom 
lesklom brnení. Naši malí rytieri tiež budú musieť splniť rôzne úlohy, aby ich napokon kráľovná mohla 
pasovať do rytierskeho stavu. 

Po dohode  je možné realizovať aj iný lektorát na vybranú tému (remeslá, archeológia, 
mesto a pod.) podľa konkrétnych požiadaviek učiteľov.

MATEJOV DOM 
Nám. Š. Moysesa 20, Banská Bystrica 
kontaktná osoba: Jaroslava Dobrotová
tel.: 048/412 55 77
e-mail: md@ssmuzeum.sk; dobrotova@ssmuzeum.sk



Remeslá z banskobystrického kraja
Príbehy o tom, koľko tvrdej práce sa skrýva za výrobkom šikovného majstra – remeselníka.
Vzdelávací program je venovaný jednotlivým remeslám, doplnený množstvom interaktívnych
činností a úloh.

KDE SA PIESOK LIAL...: ... alebo o tom, ako sa piesok premení na krehkú krásu skla. 
Porozprávame si, ako sa vyrába sklo, pozrieme si predmety, ktoré súvisia s jeho výrobou
aj hotové výrobky vystavené v stálej expozícii. Deti sa dozvedia množstvo zaujímavostí 
o tomto remesle.

MÓDA MODREJ: Rozpovieme si príbeh o tom, ako našich predkov zachvátila modrá módna vlna, 
ako sa získavala modrá  farba a ako sa vyrábala látka zvaná modrotlač. Zamestnáme nielen hlavu
ale aj ruky.

AKO SA HRNCE PIEKLI: Program venovaný prastarému materiálu, vďaka ktorému si naši predkovia 
dokázali nielen postaviť obydlie, ale aj zariadiť kuchyňu. Spolu sa zahráme aj niečo naučíme.

Po dohode  je možné realizovať lektorát na vybranú tému (baníctvo, meštianstvo, remeslá, 
archeológia, a pod.) podľa konkrétnych požiadaviek učiteľov.

LEKTORÁT
Stála expozícia Tranzithistory 
Nová stála expozícia Tranzithistory poskytuje komplexný 
historický pohľad na mesto aj región Banskobystrického 
kraja. V expozícii sú zastúpené predmety z archeologických, 
historických aj etnografických výskumov, histórie výtvarného 
umenia, numizmatiky a geológie. V stredoveku patrila 
Banská Bystrica medzi 7 banských miest a stala sa 
známou aj vďaka ťažbe a obchodu s meďou. Expozícia 
je doplnená množstvom interaktívnych prvkov, vďaka 
ktorým sa deti v múzeu môžu hrať aj vzdelávať.

VZDELÁVACIE PROGRAMY
Po stopách permoníkov
Permoníci  žili v podzemných chodbách a banských štôlňach, strážili 
bohatstvo ukryté hlboko v zemi.  Pomáhali baníkom pri práci, boli priateľsky 
naklonení poctivým ľuďom a mstili sa chamtivcom a lakomcom, ktorých 
navždy uväznili v labyrintoch podzemných chodieb. Spoločne budeme 
putovať históriou a prostredníctvom riešení zábavných úloh objavíme 
minulosť nášho kraja od pravekých hľadačov cez baníctvo až po súčasnosť. 

THURZOV DOM 
Nám. SNP 4, Banská Bystrica 
kontaktná osoba: Mgr. Mária Loydlová
tel.: 048/412 58 97
e-mail: td@ssmuzeum.sk, loydlova@ssmuzeum.sk 



VZDELÁVACÍ PROGRAM
Kde býva hmyz?
Hmyz je najbohatšou triedou spomedzi všetkých živočíchov
a nachádza sa všade vo svete. Prostredníctvom školského 
programu sa deti dozvedia kto alebo čo je vlastne hmyz, 
prečo je užitočný a prečo je dôležité ho chrániť. 
V Tihányiovskom kaštieli si vysvetlíme, ako žijú tieto drobné 
živočíchy, ktoré sú dôležitou súčasťou našej prírody a ako ich 
môžeme my ochrániť.

Po dohode  je možné realizovať aj tvorivé dielne či iný vzdelávací program s prírodovedným 
zameraním (ekológia, environmentalistika, botanika, zoológia, geológia, etológia zvierat)  
podľa konkrétnych požiadaviek učiteľov.

LEKTORÁT
Stála expozícia PRÍRODA
STREDNÉHO SLOVENSKA
Prehliadka stálej expozície so zameraním na spoznávanie geológie, 
fauny a flóry, na charakteristiku a porovnávanie biotopov vysky- 
tujúcich sa na strednom Slovensku. Po dohode je možné 
spracovať aj iný lektorát s prírodovedným zameraním 
(ekológia, environmentalistika, botanika, zoológia, geológia, 
etológia zvierat)  podľa konkrétnych požiadaviek učiteľov. 
V prípade záujmu je v rámci všetkých uvedených 
školských programov možnosť tvorivej dielne.

Menovci z prírody 
12.01. – 19.03.2023
Prostredníctvom výstavy DVOJNÍCI – MENOVCI Z PRÍRODY 
priblížime žiakom históriu názvoslovia rastlín, húb a živočíchov
a zároveň predstavíme príklady druhov, ktoré spája spoločné pomenovanie 
na základe určitých charakteristických znakov a vlastností, spojitostí s inými organizmami, 
či základov slov. Výstava je zaujímavá aj rôznymi perličkami zo života rastlín, húb a živočíchov 
a veľkým počtom ich kvalitných vyobrazení práve na základe nejakých spoločných vlastností. 
Deti sa môžu sami zahrať na prírodovedcov a vymyslieť úplne nové meno pre živočícha, 
ktorý im bude predstavený. 

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ 
Radvanská 27, Banská Bystrica 
kontaktná osoba: Mgr. Ján Beňo, PhD.
tel.: 048/410 33 76
e-mail: tk@ssmuzeum.sk; beno@ssmuzeum.sk
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