
 

 

4 zaujímavé prednášky Letnej čitárne v Podtatranskom 

múzeu v Poprade aj v tomto roku 
 

Každú druhú stredu od 10. júla do 21. augusta 2019 sa v Podtatranskom 

múzeu v Poprade uskutočnia štyri prednášky Letnej čitárne 2019.   
 

Letnú čitáreň 2019 otvorí už túto stredu 10. júla 2019 známy slovenský spisovateľ 

a autor bestselleru o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Jozef Banáš prednáškou 

Prebijem sa! Návštevníkom priblíži život jednej z najväčších postáv našej histórie ako 

aj mnoho zaujímavostí, o ktorých sa vie len málo. Motivačná prednáška „Učme sa od 

Štefánika ako bojovať s prekážkami a siahať až na dno svojich síl“ bude spojená s 

autogramiádou.  

Druhá prednáška sa uskutoční o dva týždne neskôr 24. júla 2019. Prednášajúci 

Slavomír Kyseľa nás prevedie Históriou baníctva v Poprade až po súčasnosť. 

Autor pôsobí ako tajomník Baníckeho cechu horného Spiša so sídlom v Poprade-

Kvetnici. Návštevníkom pútavým spôsobom priblíži pozoruhodnú a doteraz do 

značnej miery opomínanú históriu baníctva v Poprade. Dotkne sa starých banských 

lokalít v Poprade-Kvetnici od začiatku 14. storočia po 18. storočie, mesta Poprad ako 

európskej mangánovej veľmoci a zachovávania baníckych tradícií v súčasnosti. 

Prvú augustovú stredu 7. augusta 2019 sa bude konať v poradí tretia prednáška 

Letnej čitárne 2019. Tohto roku si pripomíname významné výročie 90 rokov 

organizovaného hokeja na Slovensku. Prednášať bude novinár Rastislav Ovšonka. 

V decembri 1929 počas konania prvého turnaja o Pohár Palace sanatoria, dnes 

označovaného ako Tatranský pohár, vznikla v Starom Smokovci Slovenská župa 

Československého zväzu kanadského hokeja. Bola to prvá organizácia zastrešujúca 

hokej na Slovensku. Založili ju Skiklub Bratislava, ŠK Slávia Banská Bystrica, ŠK Žilina, 

ŠK Vysoké Tatry a 1. ČsŠK Košice. Začala sa tak písať história organizovaného hokeja 

na Slovensku. 

Letnú čitáreň 2019 uzavrie štvrtou prednáškou 75 slobodných rokov pod 

Vysokými Tatrami vojnový historik a predseda Historicko-dokumentačnej komisie 

Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) 

Marcel Maniak. V jeho prednáške si pripomenieme 75 rokov od Slovenského 

národného povstania. Prednáška bude verejnosť informovať o priebehu SNP pod 

Vysokými Tatrami. Návštevníci sa dozvedia viac o príprave a priebehu povstania, o 

osobnostiach a veliteľoch ako aj o vojenských jednotkách a partizánskych skupinách. 

Autor podrobne priblíži pamätné miesta bojov, represálie nacistov v našom regióne a 

samotné oslobodenie. 

Prednášky sa uskutočnia vždy o 20.00 h v amfiteátri múzea.  

https://www.muzeumpp.sk/podujatia/prebijem-sa/
https://www.muzeumpp.sk/podujatia/od-historie-banictva-v-poprade-po-sucasnost/
https://www.muzeumpp.sk/podujatia/90-rokov-organizovaneho-hokeja-na-slovensku/
https://www.muzeumpp.sk/podujatia/90-rokov-organizovaneho-hokeja-na-slovensku/
https://www.muzeumpp.sk/podujatia/75-slobodnych-rokov-pod-vysokymi-tatrami/
https://www.muzeumpp.sk/podujatia/75-slobodnych-rokov-pod-vysokymi-tatrami/


 

 

V prípade nepriaznivého počasia budú presunuté do zasadacej miestnosti múzea.  

Pred každou prednáškou v čase od 17.00 do 19.00 h sa v tvorivej dielni v areáli 

múzea bude konať Letná čitáreň. Návštevníci budú mať k dispozícii najnovšie čísla 

odborných a regionálnych periodík zo zbierkového fondu múzea.  

Vstup na Letnú čitáreň 2019 a prednášky je zdarma.  

Partnerom podujatia je kníhkupectvo Christiania. 

Zmena programu vyhradená! 

 

Podtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom 

v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi Veľkou a 

Popradom došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1887 

Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s 

názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské 

múzeum). Podtatranské múzeum v Poprade je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:  

Ing. Adam Vanečko  

lektor 

Podtatranské múzeum v Poprade  

Vajanského 72/4 

058 01  Poprad 

e-mail: pokladnamuzeumpp@muzeumpp.sk  

web: https://www.muzeumpp.sk/ 

facebook: https://www.facebook.com/podtatranskemuzeum/  

instagram: https://www.instagram.com/podtatranskemuzeum/  

 

https://www.christiania.sk/
mailto:pokladnamuzeumpp@muzeumpp.sk
https://www.muzeumpp.sk/
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https://www.instagram.com/podtatranskemuzeum/

