
 

 

 

 

Ponuka k návšteve múzea a kultúrnych - vzdelávacích podujatí 

určených pre školské kolektívy – na školský rok 2018/2019 

 

I. 

Expozície: 

 
Poprad a okolie v zrkadle vekov 
Stála expozícia, ktorá prezentuje históriu osídlenia Popradu a okolia od praveku až po 

súčasnosť. 

Otvorené: každý deň , okrem pondelka a sviatkov od 9.00 – 17.00 hodiny(september, máj, 

jún), od 9.00 – 16.00 hodiny (október - apríl) 

Hlavná budova, Vajanského 72/4, Poprad 

 

 

Meštianske bývanie, Osobnosti Spišskej Soboty, Remeslá na hornom Spiši, Vznešenosť a 

pokora 
Expozície v objekte meštianskeho domu – pobočke múzea, v mestskej pamiatkovej rezervácii 

Poprad – Spišská Sobota, Sobotské námestie 33, Poprad – Spišská Sobota. 

Otvorené: každý deň, okrem pondelka a sviatkov od 10.00 – 17.00, so – ne: od 13.00 – 17.00 

(september, máj, jún), od 10.00 – 16.00, so – ne: od 12.00 – 16.00 (október - apríl) 

 

Ďalšie informácie na: www.muzeumpp.sk 

II. 

Exkurzie: 

1. Gánovce - archeologická lokalita 

Časový harmonogram: 

1) Odchod z autobusovej stanice – Poprad. 

2) Príchod autobusu do obce Gánovce. 

3) Príchod na archeologickú lokalitu Gánovce – Hrádok. 

4) Odborný výklad - zoznámenie sa s archeologickou lokalitou, praktické vysvetlenie 

významu lokality  s názornými ukážkami, (náročnosť programu je prispôsobená veku žiakov), 



Časový harmonogram je možné po dohode s kontaktnou osobou pozmeniť podľa potrieb 

jednotlivých školských skupín. 

        8:15 z Popradu autobus/8:42 OS vlak 

        11:12 z Gánoviec vlak 

5) Návšteva novej expozície Podtatranského múzea v Poprade – Poprad v zrkadle vekov + 

vyplnenie pracovného listu 

Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ a žiaci SŠ 

Z organizačných dôvodov je maximálny počet obmedzený do 30 žiakov v skupine. 

Termín: máj – jún, september - október 

Na exkurziu je potrebné sa objednať minimálne jeden týždeň vopred. 

Cena: 2 € / žiak 

Cena zahŕňa: odborný výklad na lokalite v Gánovciach. 

Doprava a občerstvenie nie sú zahrnuté v cene exkurzie. 

zodpovedný:    PhD., Mgr. Pavol Minarčák, PhD.  

Exkurzie sa uskutočňujú len v dobe vyučovacích hodín.  

 

2. Spišská Sobota - exkurzia po námestí + prehliadka expozícií Podtatranského múzea 

v Poprade - Spišskej Sobote.    

Časový harmonogram: 

1) Prehliadka námestia v Spišskej Sobote  

2) Prehliadka expozícií Podtatranského múzea v Spišskej Sobote 

Časový harmonogram je možné po dohode s kontaktnou osobou pozmeniť podľa potrieb 

jednotlivých školských skupín. 

Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ a žiaci SŠ 

Z organizačných dôvodov je maximálny počet obmedzený do 30 žiakov v skupine. 

Termín: celoročne 

Na exkurziu je potrebné sa objednať minimálne jeden týždeň vopred: 

Cena: 2 € / žiak 

Cena zahŕňa: odborný výklad na Spišskosobotskom námestí a prehliadku námestia, následne 

prehliadku expozícií Podtatranského múzea v Poprade.  

Trvanie: 1 hod. 30 min. 

Doprava a občerstvenie nie sú zahrnuté v cene exkurzie. 

zodpovedný:   Mgr. Pavol Minarčák, PhD. 

Exkurzie sa uskutočňujú len v dobe vyučovacích hodín.  
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III. 
 

Prednášky: 

1. Gánovce- nálezisko neandertálskeho človeka. 

Po analýze prof. E. Vlčkom bol nález z Gánoviec priradený dospelému jedincovi 

neandertálskeho človeka, pravdepodobne ženského pohlavia. Nález patrí aj v súčasnosti k 

najvýznamnejším dôkazom prítomnosti neandertálcov na našom území.  

V 50. rokoch minulého storočia sa na lokalite realizoval výskum, ktorý okrem fosílnych 

nálezov vyhynutej štvrtohornej fauny a flóry, priniesol aj objav kostí ďalšieho, mladšieho 

neandertálskeho jedinca. Všetky tieto významné nálezy sú datované do obdobia poslednej 

doby medziľadovej až posledného zaľadnenia a sú jedinečným dôkazom o živote v našej 

oblasti pred 120 000 až 11 500 rokmi.  

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), 

Prednášajúci: 

Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred. 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

2. Aurel Viliam Scherfel – Osobnosť na ktorú nemožno zabudnúť. 

Aurel Viliam Scherfel patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti druhej polovice 19. storočia nie 

len vo Veľkej, ale v celej podtatranskej oblasti. Osobne sa pričinil o vedecký a kultúrny 

rozmach pod Tatrami a vďaka jeho neúnavnej práci sa náš región zviditeľnil vo vtedajšej 

Európe. 

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), 

Prednášajúci: 

Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 



Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred. 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

3. Piesne a tance v okolí Tatier 

Dediny pod Tatrami mali v minulosti veľmi pestrý folklór. K neodmysliteľnej súčasti dňa 

pred necelým storočím patrili aj ľudové piesne a tance. Ako sa tancovalo a spievalo 

v dedinkách pri Poprade sa dozviete na prednáške, ktorá bude obsahovať aj prezentáciu 

s rozdelením piesní a tancov do hlavných skupín a môžete sa tešiť aj na ukážky ľudových 

piesní. 

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), 

Prednášajúci: 

Mgr. Elena Bekešová 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred. 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

4. Rok vo zvykoch podtatranského ľudu 

Prednášky budú orientované na konkrétne ročné obdobie a na zvyky a tradície, ktoré sa na 

obdobie viažu (napr. Vianoce, Fašiangy, Veľká noc...) Poslucháči sa dozvedia o rôznych 

zaujímavých a nevšedných zvykoch, ktoré sa v minulosti udržiavali na území pod Tatrami 

a ktoré boli každodennou súčasťou života ľudu. 

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), 

Prednášajúci: 

Mgr. Elena Bekešová  

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášky je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred. 



Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

5. Vývoj peňazí od najstarších po súčasnosť 

Prednáška sa zaoberá vývojom platidiel od najstarších čias až po súčasnosť. Postupne 

prechádza starovekou Lýdiou, kde sa peniaze objavili prvý krát cez Grécko, rímske impérium, 

keltským prostredím až po Východorímsku ríšu, stredovekú a novovekú Európu až po 

súčasnosť. 

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: Mgr. Pavol Minarčák, PhD. 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred. 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

6. Poprad v druhej polovici 19. storočia 

V druhej polovici 19. storočia dochádza k politicko-spoločenským a hospodárskym zmenám, 

ktoré zásadnou mierou ovplyvnili rozvoj mesta Poprad. Prednáška priblíži správne členenie, 

hospodársky rozvoj a kultúrno-spoločenský život jeho obyvateľov. 

Cieľom prednášky je doplniť učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis o podrobnejšie 

informácie z regionálnej histórie. 

Prednáška je určená pre žiakov druhého stupňa ZŠ alebo študentom SŠ. 

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov (jedna trieda) 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 



7. Najkrajšie botanické diela 16. - 19. storočia vo fonde knižnice Podtatranského múzea 

v Poprade 

V knižničnom fonde Podtatranského múzea v Poprade sa nachádzajú aj ilustrované knihy o 

rastlinách (v nem. Kräuterbuch), ktoré patria k najkrajším, hlavne pre svoju bohatú výzdobu. 

Okrem zdobených titulných listov, prinášajú aj množstvo vyobrazení rastlín, liečivých bylín, 

či stromov a kríkov. Z výtvarného hľadiska sú veľmi hodnotné ručne kolorované medirytiny, 

ktorými sú knihy často ilustrované.  

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: 

Mgr. Jana Kušniráková 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred. 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

8. Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea v Poprade 

Cieľom prednášky je zoznámiť žiakov druhého stupňa základných  a študentov stredných škôl 

s najvzácnejšími tlačami, ktoré ukrýva historický fond knižnice Podtatranského múzea 

v Poprade. Najstaršie tlače pochádzajú zo 16. storočia a poslucháči sa dozvedia o dejinách 

kníhtlače, ako aj ochrane historických knižničných dokumentov. 

Trvanie: 

1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: 

Mgr. Jana Kušniráková 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

9. Poslovia jari vo flóre Popradu 



Čo všetko sme vedeli alebo len tušili o flóre Slovenska. Od vzácnych a zriedkavých druhov 

jarného aspektu na Slovensku sa postupne prenesieme do okolia našich domovov, záhrad či 

škôl, aby sme si na príklade konkrétnych zástupcov rastlín predstavili prichádzajúcu jar 

(nielen) v našom meste. Prednáška je spojená s prezentáciou a praktickým poznávaním rastlín 

s možnosťou prípravy vlastného herbára. 

Trvanie: 1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: Ing. Michal Slezák, PhD. 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 20 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

10. Rastlinstvo nášho regiónu 

Prednáška ponúka pohľad na základné delenie rastlinných spoločenstiev. Definujú sa 

ekologické podmienky a typické druhy pre lesný, lúčny, poľný, vodný a vysokohorský biotop. 

Osobitná pozornosť sa venuje významným botanikom, ktorí sa zaslúžili o poznanie miestnej 

flóry a ktorých rastlinné položky sú uložené v herbári Podtatranského múzea. 

Trvanie: 1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: Ing. Michal Slezák, PhD. 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

11. Les a dreviny okolo nás 

Nosná téma prednášky je zameraná na spoznávanie lesa, jeho základné typy, význam, funkcie 

a ohrozenosť. Predstavíme si naše pôvodné dreviny a naučíme sa ich poznávať a rozlišovať 

(podľa listov, borky). Prednáška je spojená s prezentáciou a praktickým určovaním rastlín 

(drevín) s možnosťou tvorby vlastného herbára s použitím pripraveného rastlinného materiálu. 

Trvanie: 1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: Ing. Michal Slezák, PhD. 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 



Maximálny počet žiakov v skupine: 20 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

12. Vitajte vo svete chránených a ohrozených rastlín 

Spoločne si zalistujeme v zákone o ochrane prírody, Červenom zozname rastlín a Červenej 

knihe ohrozených a vzácnych druhov rastlín. Predstavíme si hlavné typy chránených území a 

kategórie ohrozenosti rastlín, pričom si ukážeme kde všade títo vzácny zástupcovia našej flóry 

rastú. 

Trvanie: 1 vyučovacia hodina (45 minút), powerpointová prezentácia 

Prednášajúci: Ing. Michal Slezák, PhD. 

Vstupné: 1 €/1 KP žiak, (pedagogický sprievod – zdarma) 

Maximálny počet žiakov v skupine: 30 žiakov 

Na prednášku je potrebné nahlásiť sa týždeň vopred 

Prednáška v priestoroch Podtatranské múzeum v Poprade, alebo na škole, ktorá si prednášku 

objedná. 

 

 

Zmena programu vyhradená!!! 

 

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte: 
tel. č.: 052/7721924 

e-mail:sekretariat@muzeumpp.sk 

web: www.muzeumpp.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovidenia v múzeu. Tešíme sa na Vás ! 

mailto:sekretariat@muzeumpp.sk
http://www.muzeumpp.sk/

