Považské múzeum v Žiline
Topoľová 1, 010 03 Žilina

PROGRAM – september 2019
Areál Budatínskeho hradu
telefón: +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice
49° 14′ 13,272″ N
18° 44′ 5,110″ E
STÁLA EXPOZÍCIA:
 BUDATÍNSKY HRAD
 KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU
 DROTÁRSKY PAVILÓN
PODUJATIA:
19., 20. september

Umelecké slohy

Interaktívne rozprávanie a učenie sa spojené s prezentáciou venované umeleckým slohom
v minulosti a ich zmenám v priebehu storočí. Súčasťou bude aj kvíz zameraný na definovanie
a určovanie umeleckých slohov + pracovné listy.
Cena 2€ / žiak. Časy o 9.00 a 11.00. Potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 0907
108 659.
23., 30. september

Expedícia Budatínsky hrad

9. ročník vzdelávacieho programu pre deti.
Interaktívne podujatie pre I. stupeň ZŠ, kde sa nielen oboznámia s prácou historika,
etnológa, drotára, botanika a mnohých ďalších pracovníkov múzea, ale budú mať možnosť
zapojiť sa a vyskúšať si svoju bystrosť, postreh, vedomosti a šikovné ručičky v tvorivých
dielňach. Dozvedia sa veľa nových zaujímavých informácií hravou formou. A to všetko
v priestoroch Budatínskeho hradu a jeho parku.
Organizované podujatie pre vopred objednané skupiny, kontakt 0907 108 659.
VÝSTAVY:
do 2. septembra

Drotármi bez krošne

Výstava „Drotármi bez krošne“ predstavuje štvorgeneračný remeselný rod Hozákovcov.
Pripravená bola pri príležitosti 120. výročia narodenia Alexandra Hozáka – posledného
majstra, ktorý uzatvoril slávnu kapitolu pôvodného drotárstva a odovzdal znalosti unikátnej
technológie súčasným autorom. Jej otvorenie bolo súčasťou 28. ročníka podujatia Stretnutie
drotárskych majstrov v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu.
do 4. septembra
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Vývoj opevnení od praveku po stredoveké hrady

Cieľom banerovej výstavy je predstaviť širokej verejnosti pripravovanú archeologickú
expozíciu s názvom “Pred hradbami, za hradbami…”, ktorá bude inštalovaná a slávnostne
otvorená v novo zrekonštruovaných priestoroch druhého nadzemného podlažia Budatínskeho
hradu už v októbri. Expozícia bude pozostávať z troch častí. Prvá vyrozpráva príbeh o vývoji
opevnení od doby bronzovej, cez dobu železnú až po včasný a vrcholný stredovek. Druhá
časť bude venovaná vývoju samotného hradu Budatín od jeho vzniku až po súčasnosť. Tretiu
časť expozície bude tvoriť vôbec po prvý raz verejnosti sprístupnené prízemie veže, kde bude
inštalovaná “Klenotnica” Považského múzea. V nej budú vystavené tie najvzácnejšie
zbierkové predmety z fondov archeológie a histórie Považského múzea.
Banerová výstava i expozícia samotná je realizovaná v rámci projektu “Každá história si
zaslúži svoj priestor”, p. č. 304021C852 z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V A
Slovenská republika – Česká republika 2014 2020 so spolufinancovaním z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.
Výstava je inštalovaná v kaplnke Budatínskeho hradu.
20. september – 20. október

Držme spolu

Žilina zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“
ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je stimulácia záujmu verejnosti
a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a
smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so
zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne
hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov. Charitatívna vernisáž
„DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 20. 09. 2019 o 17.00 hod. v kaplnke Budatínskeho hradu.
Výstava bude sprístupnená pre verejnosť každý deň okrem pondelka do 20. 10. 2019 v čase
od 9.00 do 17.00 hod. Organizátorom vernisáže je OZ Pomocná ruka nádeje za podpory
Žilinského samosprávneho kraja a Považského múzea v Žiline.
do 20. októbra

Ľudia a poklady lužickej kultúry
Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku

Táto archeologická výstava prezentuje život a smrť a jej vnímanie v ľudskej spoločnosti
v neskorej dobre bronzovej a staršej dobe železnej (1300 – 700 pred n. l.). Cieľom výstavy
je oboznámiť návštevníkov nielen s pohrebným rituálom, ale i spôsobom každodenného
života ľudí tejto svojráznej a pre históriu Slovenska tak zásadnej kultúry. Veľkým plusom
výstavy je aj skutočnosť, že neprezentuje len samotné archeologické nálezy, ale formou
diorám a trojrozmerných modelov dáva návštevníkom možnosť podrobnejšie si predstaviť
spôsob života spred troch tisícročí, a tým lepšie pochopiť vývoj spoločnosti ako takej. Lužická
kultúra počas svojho najväčšieho územného rozmachu (okolo roku 1000 pred n. l.) zaberala
takmer celú oblasť dnešného Poľska, východné Nemecko, priľahlú časť Čiech a hornaté
územie Slovenska.
Výstava je inštalovaná v priestoroch Budatínskeho hradu.
OTVÁRACIE HODINY BUDATÍNSKEHO HRADU:
PO – NE od 9.00 – 16.40 h, obedňajšia prestávka: 11:45 – 12:15
Od 23. 9. 2019 UT – NE od 9.00 – 16.40 h, obedňajšia prestávka: 11.45 – 12.15
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OTVÁRACIE HODINY PAVILÓNU DROTÁRSTVA:
PO – NE od 9.00 – 16.45 h, obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
Od 23. 9. 2019 UT – NE od 9.00 – 16.45 h, obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
OTVÁRACIE HODINY KAPLNKY:
PO – NE od 9.00 – 17.00 h, obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
Od 23. 9. 2019 UT – NE od 9.00 – 17.00 h, obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
OTVÁRACIE HODINY BUDATÍNSKEHO PARKU:
Máj – september:
PO – NE: 6.00 – 22.00 h

VSTUPNÉ
BUDATÍNSKY HRAD














základné: 6 € / os.
zľavnené: 3 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP
a ŤZP-S, vojnový veterán)
rodinné: 18 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ žilinského regiónu): 0,50 € / os.
regionálna zľava - obyvatelia mestskej časti Budatín: zľava 20 % zo základného vstupného
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a
len pre skupiny nad 10 osôb).
Iné zľavy neuznávame.
Zľavy nie je možné kombinovať.
fotenie svadobčanov v interiéri hradu a kaplnky (po dohode – 0907 108 659): 50 €

DROTÁRSKY PAVILÓN




základné: 2 € / os.
zľavnené: 1 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ
preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
rodinné: 6 € / dvaja dospelí a dve deti od 7 do 15 rokov, ostatné deti zadarmo
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VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ POD TERASOU – Podľa aktuálnej výstavy
KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU – Zadarmo
BUDATÍNSKY PARK – Zadarmo
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Hrad Strečno
telefón: +421 41/ 569 74 00, +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice
49° 10′ 28,555″ N
18° 51′ 44,228″ E
STÁLE EXPOZÍCIE:
 ODKRYTÁ MINULOSŤ (prehistória a história v kontexte hradu Strečno, hradná
kuchyňa, hradná mučiareň)
 STÁLA VÝSTAVA VENOVANÁ ŽOFII BOSNIAKOVEJ
 STREDOVEKÁ DEDINA PASEKA POD HRADOM STREČNO
PODUJATIA:
7. september

Pasekanie

Považské múzeum v Žiline, skupina oživenej histórie Utgardar a IPV Žilina, Vás v sobotu 7. 9.
2019 pozývajú do stredovekej dediny Paseka pod hradom Strečno, kde sa uskutoční 3. ročník
podujatia Pasekanie. Viac ako 100 účinkujúcich zo 4 krajín Vám ukáže, ako sa žilo a bojovalo
v období včasného stredoveku. Ukážky bojovej taktiky, turnaj jednotlivcov, turnaj skupín o
most, veľká bitka bez scenára a koncerty skupín dobovej hudby Strigôň a Gjoll. Sprievodný
program bude vo forme prednášok a "živých" prezentácií dobového táborenia, bojovej
výstroje a výzbroje, odievania, rybárstva, pekárstva, bylinárstva, lukostreľby...
22. september

Cestovanie v čase

Pre všetkých nadšencov histórie, výnimočných zážitkov a netradičných chutí je tu podujatie
Cestovanie v čase na hrade Strečno. Prostredníctvom dobových kuchýň a remeselných
ukážok sa spolu s nami prenesiete do čias veľmi dávnych i nedávnych. Ochutnáme
stredovekú kuchyňu veľkomožných pánov, po prvýkrát aj kuchyňu poddaných. Príďte a
vyskúšajte, ktorá vám viac zachutí.
VÝSTAVY:
do 30. októbra

Obraz mojej duše

Výstava obrazov výtvarníka Vladimíra Mičienku v rámci cyklu Umenie na hrade je zameraná
na prírodu a kultúrne pamiatky s použitím techniky oleja, akrylu a pastelu.
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OTVÁRACIE HODINY HRADU STREČNO:

apríl – september
PONDELOK – NEDEĽA: 9.00 – 17.00 hod., posledný vstup o 17.00 hod.

OTVÁRACIE HODINY STREDOVEKEJ DEDINY PASEKA:
apríl – september:
PONDELOK – NEDEĽA: 8.45 – 17.45 hod.

VSTUPNÉ










základné: 6 € / os.
zľavnené: 3 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ
preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
rodinné: 18 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ žilinského
regiónu): 0,50 € / os.
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe
objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).



vstupné do okolia hradu Strečno – vyhliadka z brala: základné 1 €, deti do 6 rokov:
zadarmo




Iné zľavy neuznávame.
Zľavy nie je možné kombinovať.
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Čičmany
telefón: 0918 187 683, +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice:
48° 57′ 24,101″ N
18° 31′ 1,471″ E
STÁLE EXPOZÍCIE:
 ČIČMANY, ČIČMANY CHIMÁRNA DEDINA: RADENOV DOM
 BÝVANIE SPOLEČNÍKOV: DOM Č. 42

OTVÁRACIE HODINY:
September - máj:
Utorok – piatok: 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 hod
Sobota – nedeľa: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

VSTUPNÉ












základné: 3 € / os.
zľavnené: 1,50 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ
preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
rodinné: 9 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ žilinského
regiónu): 0,50 € / os.
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe
objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).
Iné zľavy neuznávame.
Zľavy nie je možné kombinovať.
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Terchová
telefón: +421/ 918 187 679, +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice
49° 15′ 27,122″ N
19° 1′ 47,836″ E
STÁLA EXPOZÍCIA:
 Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu
Terchová
OTVÁRACIE HODINY:

September - máj:
UTOROK – ŠTVRTOK: 9.00 – 15.00 hod.
obedňajšia prestávka: 13.00 – 13.30 hod.
PIATOK – NEDEĽA: 9.00 – 15.00 hod.
obedňajšia prestávka: 13.00 – 13.30 hod.

VSTUPNÉ












základné: 2,60 € / os.
zľavnené: 1,30 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ
preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
rodinné: 7,80 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ žilinského
regiónu): 0,50 € / os.
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe
objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).
Iné zľavy neuznávame.
Zľavy nie je možné kombinovať.
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Sobášny palác v Bytči
telefón: +421 41/ 552 30 27
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice:
49° 13′ 14,479″ N
18° 33′ 29,709″ E
STÁLE EXPOZÍCIE:

SOBÁŠNY PALÁC – STREDOEURÓPSKY KLENOT

PAMIATKY UNESCO NA SLOVENSKU

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK

Stála expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti palatína
Juraja Turza. Pripomína jeho renesančnú osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala
do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho Uhorska.
VÝSTAVA:
20. – 30. september

Spolky v Bytči (kedysi a dnes)

Výstava archívnych dokumentov, ktorá priblíži spolky a spolkovú činnosť v meste Bytča v
minulosti a v súčasnosti.
OTVÁRACIE HODINY:
UT – NE: 9.00 - 16.00 hod. (vstup každú pol hodinu; posledný vstup o 16.00 hod.)
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00 hod.
VSTUP do Sobášneho paláca v Bytči je ZADARMO.
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Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
telefón: +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice:
49°07’45.11″N
18°40’43.44″E
STÁLA EXPOZÍCIA:
 Z histórie dopravy na Slovensku – expozícia zložená z troch častí: staršie dejiny
dopravy, železničná časť a časť cestná doprava v 20. storočí so zameraním na historické
motocykle.

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok: september – jún: na objednávku +421 905 602 582
utorok: 9.30 – 12.00, 12.30 – 16.00
streda: 9.30 – 12.00, 12.30 – 16.00
štvrtok: 9.30 – 12.00, 12.30 – 16.00
piatok: 9.30 – 12.00, 12.30 – 16.00
sobota: 9.30 – 12.00, 12.30 – 16.00
nedeľa: 9.30 – 12.00, 12.30 – 16.00

VSTUPNÉ












základné: 2,60 € / os.
zľavnené: 1,30 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ
preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
rodinné: 7,80 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ žilinského
regiónu): 0,50 € / os.
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe
objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).
Iné zľavy neuznávame.
Zľavy nie je možné kombinovať.

Pre všetky expozície:
Na prehliadky uprednostňujeme vopred objednané skupiny.

Zmena programu vyhradená!
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