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 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:
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 31. 3., 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: 31. marca 2018 od 15.00 hod. do 16.30 hod.

 Oznamy:
 Z dôvodu rekonštrukcie je obmedzená prehliadka Expozície písacích strojov a hracieho kabinetu pri expozícii fyziky (na 2. poschodí). V týchto priestoroch v nasledujúcom období vznikne nová expozícia zubárskej techniky. Ďakujeme za pochopenie.
 Počas zimnej sezónnej uzávery trvajúcej od 30. októbra 2018 je Múzeum letectva STM pre jednotlivcov zatvorené!

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

HISTORICKÝCH HODÍN
PATRÓNI

VEDY, TECHNIKY A REMESIEL
Výstava zo zbierok STM v Košiciach
Termín: do 31. marca 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 31. marec 2019
Vstupné:1,- €

SNY

Výstava obrazov Dagmary Gregovej, ktorá je rodáčka zo Solivaru a žije v Nemecku. Svojou tvorbou sa stále vracia do svojho rodiska, kde ju aj prezentuje. Organizátor: Slovenské technické múzeum a Dagmar Gregová.
Termín: do 31. marca 2019
Vstupné: 1,- €

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

BOLI PRI TOM
KEŽMARSKÁ CHATA – NÁDEJ UMIERA POSLEDNÁ
CHODNÍKMI ALFRÉDA GROSZA
Publikácie OTA ROZLOŽNÍKA spojené s autogramiádou a besedou
Trvanie výstavy: do 31. marca 2019
PREDNÁŠKA:

POTÁPANIE

ZA POLÁRNYM KRUHOM
Prednášajúci: Miroslav ROZLOŽNÍK, PhD.,účastník francúzskej expedície Under The Pole II
Termín: 12. marca 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

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

