
Deň PSK 2019 v kultúrnych organizáciách - 12.11.2019  
 
MÚZEÁ: 
 
Krajské múzeum v Prešove:  
 
vstupy zdarma vo všetkých pobočkách múzea – Prešov, Hanušovce nad Topľou, Stropkov  
(umožní návštevníkom bezplatný vstup na prehliadku všetkých expozícií a aktuálnych výstav 
vo všetkých troch organizačných jednotkách múzea, a to v Prešove (Rákociho palác), v 
Hanušovciach nad Topľou (Kaštieľ a archeopark) a v Stropkove (Kaštieľ).  
 
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach:  

 vstup a lektorský výklad ZDARMA  

3 muzeo-edukologické aktivity: 

-  odborná prednáška,  

- odborný lektorský výklad, 

- výtvarné dielne pre návštevníkov múzea.  

Múzeum bude otvorené od 10:00 do 16:00 hod. Deň PSK budú propagovať na webovej 

stránke múzea, facebooku a i. 

  

Prehliadky stálych expozícií – komentovaná prehliadka expozícií MMUAW so začiatkom o 
10:00, 13:00 a 15:00 hod. 
Význam múzea Andyho Warhola, života a diela Andyho Warhola v kontexe 
s percepciou súčasného výtvarného umenia doma a v zahraničí – Michal Bycko, PhD., 
prednáška so začiatkom o 10:00 hod.  
Ateliér u Andyho – výtvarné dielne inšpirované tvorbou Andyho Warhola 13:00 – 15:00 
hod. 
 
Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni: 

Komentované prehliadky výstavy La femme fatale hradu Ľubovňa, k dispozícii budú 
otvorené depozitáre pre verejnosť a na skanzene to budú ukážky pečenia chleba. Taktiež sa 
ľuďom priblížia tkáčske techniky – tkanie na krosnách.  

Múzeum v Kežmarku: 

„Putovanie po hrade vo svetle legiend“ - prehliadka expozícii v hrade  prostredníctvom 
legiend a príbehov (Kežmarský hrad)  

Prednáška „ 80 slobodných rokov“ -  priblíženie histórie Kežmarku od oslobodenia 
(administratíva Múzea v Kežmarku)  

Prednáška „ Čo je múzeum“ - oboznámenie návštevníkov s tým, ako funguje múzeum, čo je 
jeho úlohou, aká je štruktúra zamestnancov, čo je to expozícia, exponát, depozitár, výstava 
(administratíva Múzea v Kežmarku)  



Komentovaná prehliadka výstavy „750.výročie udelenia mestských práv Kežmarku“ - 
prierez históriou mesta Kežmarok prostredníctvom archívnych materiálov a zbierkových 
predmetov múzea (výstavná sieň múzea na ul. Dr. Alexandra č. 11)  

Všetky objekty Múzea v Kežmarku s výnimkou meštianskeho domu na Hlavnom námestí č. 
55, ktorý sa rekonštruuje, budú sprístupnené počas dňa ZDARMA do 17.00 hod.   

Je potrebné, aby sa záujemcovia vopred objednali buď telefonicky na č. 052/4522619 alebo e-
mailom: lektori@kezmarok.com. 

Podtatranské múzeum v Poprade:  

Vstup: voľný  
Program:  
- Komentované prehliadky expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov   
 Čas : 9:00 – 15:00, (vstup každú hodinu)  
- Prezentácia podujatí, ktoré v roku 2019 pripravilo a realizovalo Podtatranské  
 múzeum v Poprade , projekcia v priestoroch múzea  
 Čas: 9:00 – 15:00  
- Výstava: 90 rokov slovenského hokeja   
 Čas: 9:00 – 15:00  
- Vernisáž výstavy:  Poézia každodennosti / hlavná výstavná miestnosť  
 Čas: 16:00   
 Výstava výtvarných prác autoriek Marcely Vilhanovej a Alexandry Hriňovej-
Pavlovskej.   
 
Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Poprad – Spišská Sobota  
Sobotské námestie č. 33, Poprad – Spišská Sobota  
Vstup: voľný  
Otvorené: 10:00 – 16:00  
Prehliadka expozícií:  
- Meštianske bývanie  

- Cechy a remeslá na hornom Spiši  

- Vznešenosť a pokora  

- Osobnosti Spišskej Soboty 

 

Vihorlatské múzeum v Humennom: 
 
Prehliadka expozícií v objekte kaštieľa  9.00 − 15.30 hod.   
 
Prehliadka umelecko-historickej expozície  začína každú celú hodinu  
Umelecko-historická expozícia (posledný vstup do umelecko-historickej expozície o 14.30)  
Sakrálna expozícia   
Prírodovedná expozícia   
 
Prehliadka výstav v objekte kaštieľa  9.00 − 15.30 hod.  
Z dejín Rómov na Slovensku    
(Panelová výstava doplnená o trojrozmerné exponáty zo zbierkového  fondu Vihorlatského 
múzea v Humennom)  
Reflex  2019  



(Výročná výstava fotografií členov humenského  fotoklubu Reflex)  
Kaštieľ v zrkadle času)   
(Stála výstava dobových fotografií interiéru humenského kaštieľa z obdobia 19. storočia)  
 
Premietanie filmu Ma bisteren, beseda, diskusia  9.00 - 10.00 hod.    
Filmová projekcia dokumentárneho filmu Ma bisteren.  
Film spracováva očité svedectvá slovenských Rómov z obdobia rómskeho holokaustu počas 
druhej svetovej vojny. Dokument vznikol v spolupráci so spoločnosťou Atarax Košice  na 
základe výskumu udalostí rómskeho holokaustu v  spracovanej publikácii Vihorlatského 
múzea v Humennom pod názvom Východoslovenskí Rómovia a II. svetová vojna − 
Svedectvá pamätníkov, v rámci múzejného výskumno-dokumentačného projektu Oral 
history.   

Beseda, diskusia a prezentácia tematických publikácií v nadväznosti na aktuálnu výstavu Z 
dejín Rómov na Slovenku a dokumentárny film Ma bisteren.   

Podmienky návštevy:   
·  Návštevný čas vo Vihorlatskom múzeu v Humennom od 9.00 − 15.30 hod.  
·  Prehliadka umelecko-historickej expozície začína každú celú hodinu.  
·  Posledný vstup do umelecko-historickej expozície o 14.30 hod.(trvanie cca 60 min.).  
·  Premietanie filmu a prednáška  so začiatkom o 9.00 hod. (trvanie cca 60 minút).  
·  Celodenný vstup do stálych múzejných expozícií, na výstavy a podujatia Vihorlatského 
múzea v Humennom v objekte kaštieľa je bezplatný.   
·  Areál Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom - 
skanzen je mimo prevádzky.  
·  Nahlásenie účasti (čas, počet žiakov, kontakt) do 11. 11. 2019  na tel. č. 057 775 22 40, 
sekretariat@muzeumhumenne.sk  
 
Tatranská galéria v Poprade: 
 
Vstup zdarma 
Program 

           Prehliadka stálej expozície TG 
           Prehliadka výstavy Helena Suchá Priesvit tvorbou 
           Prehliadka výstavy V.Gažovič – V. Popovič – J.Koller, umelci narodení v roku 1939 
          Ako inštalujeme a deinštalujeme (jedinečná možnosť zhliadnuť pracovníkov galérie pri      
           inštalácii novej výstavy Ľubomír Stacho Chvála svetlu 

 
Šarišská galéria v Prešove:  

Nevšednosť všednosti 

(Orest Dubay 1919 – 2005) 

Rodák z Veľkej Poľany pri Snine patrí spolu s Vincentom Hložníkom k najvýznamnejším 
grafikom povojnového obdobia. Výstava zo zbierok Šarišskej galérie približuje jeho 
námetovosť zameranú na básnivosť bežného dňa s bodliakmi rašiacimi pod žeriavmi pri 
výstavbe sídlisk, kŕdľami vtáčat usalašenými na drôtoch elektrického vedenia, či konármi 
stromov, medzi ktorými sa v diaľke mihoce prelietavajúce lietadlo a  ľuďmi náhliacimi sa do 
práce nevšímavými voči  začínajúcej sa jari (letu, jeseni aj zime). 



KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka                                                    7. 11. 2019 - 19. 1. 2020  

Bonjour Monsieur Stefanik  

Výstava "Bonjour Monsieur Stefanik" konfrontuje  Gauguinove drevorezy vytlačené z matríc 
nájdených astronómom Štefánikom pri pozorovaní Halleyho kométy na Tahiti v prasačích 
korytách so sériou súčasných malieb Noémi Kolčákovej podnietených dobovými fotografiami 
a fiktívnym stretnutím Gauguina s naším generálom. 

Výstava vznikla v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku,  Francúzskou alianciou 
Košice a Združením historikov moderného výtvarného umenia pod záštitou Jeho Excelencie 
francúzskeho veľvyslanca na Slovensku pána Christopha Léonziho 

KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka                                                        3. 10.  - 1. 12. 2019  

Juraj Bartusz: Náhodne nájdené (Paberky z košického ateliéru)  

Výber z diela významného intermediálneho umelca. 

KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka                                                          17. 10. - 8. 12. 2019  

OSVETY: 

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove: 

v dopoludňajších hodinách bude v štúdiu HOS pre školy premietaný dokument 4 svetové strany 
Horného Šariša o zaujímavostiach Prešovského kraja, v popoludňajších hodinách sa uskutočni 
vernisáž výstavy Lesk a bieda komunizmu, zároveň bude tento deň pre verejnosť otvorená 
Dielňa ľudových remesiel. 
 
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku:  
 
POS vo Svidníku z dôvodu rekonštrukcie má v súčasnosti obmedzenú prevádzku vo vzťahu 
k vysokej návštevnosti, ale aj napriek tomu dňa 12.11. bude premietanie filmov pre 
stredoškolákov: 

           Muži revolúcie 
           Papierové hlavy 

dňa 13.11. pre stredoškolákov 
           Eštébák 
           Bratříček Karel 

Pre žiakov základných škôl dňa 12.11. v čase od 9.00 – 16.00 h zrealizujeme Deň tvorivosti – 
remeslá podľa výberu (vianočné dekorácie, adventné vence, betlehémy, výroba hračiek 
z textilného odpadu) 

Pre širokú verejnosť na vysunutom astronomickom pracovisku v Roztokoch celodenné 
astronomické podujatie – prezentáciu astronomickej techniky, premietanie astro filmov, 
pozorovanie slnka, večer pozorovanie oblohy) 

Zároveň dňa 12.11 bude Deň otvorených dverí – verejnosti ponúkajú možnosť oboznámiť sa 
s odbornou činnosťou osvetového strediska 



  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade: 

v rámci Dňa PSK – v priestoroch POS Poprad bude sprístupnená   celoslovenská výstava 
výtvarných prác  rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ – pod názvom „RÓMSKA  PALETA“. 

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou: 

 Aktivitu  sme nazvali  Deň otvorených dverí v HZOS bude venovaný širokej verejnosti, 
žiakom ZŠ a študentom SŠ. 

 Od 8.00 budú v jednotlivých miestnostiach budovy prebiehať: 

Tanečné školy - s lektormi tanca Marekom Sabolom a jeho tanečnou partnerkou sa návštevníci 
naučia základy tancov Zemplína a Šariša. 

Ukážky remeselnej výroby regionálnych remeselníkov s praktickými ukážkami a 
možnosťou vyskúšať si ich remeslo.  

Tradície Zámutova - prednáška o živote, zvykoch, odievaní  a tradíciách zemplínskej obce 
Zámutov pod lektorskou taktovkou Anny Višňovskej, ktorá sa zaoberá zberom a výrobou 
krojov. 

Jesenné aranžmány - výroba jesenných dekorácií a aranžovanie z prírodných materiálov - 
šípky, gaštany, šišky, orechy, jutovina.  

V rámci výročia  Nežnej revolúcie sme pre študentov gymnázia pripravili besedu s novinárom 
Jozefom Kubom, ktorý si zaspomína na obdobie pred a po revolúcii.   

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom: 

V pondelok 11.11.2019 nad územím Slovenska budeme môcť pozorovať jedinečný 
astronomický úkaz – prechod planéty Merkúr popred Slnko. Úkaz nastáva približne 13x 
za storočie a ďalší najbližší nastane až v roku 2032. Ide teda rozhodne o mimoriadnu 
nebeskú udalosť ktorú by ste si nemali nechať ujsť!  

Úkaz začne vstupom Merkúra cez ľavý okraj slnečného disku okolo 13 hod 35 min SEČ. 
V rámci Dňa PSK si tento vzácny úkaz budú môcť záujemcovia teleskopicky pozrieť v 
astronomických inštitúciách PSK – na Hvezdárni v Prešove, na Hvezdárni v Humennom, 
na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a na Hvezdárni v Roztokoch. 
Nakoľko sa celý priebeh prechodu bude zaznamenávať na CCD média, celý úkaz si budú 
môcť návštevníci pozrieť na uvedených hvezdárňach aj nasledujúci deň, 12.11.2019.   

Hvezdáreň a planetárium v Prešove: 

Voľný vstup na pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk 11.11.2019 v čase od 13: 
do 15:00 hod. a pre nahlásené exkurzie počas Dňa PSK 12.11.2019 v čase od 9:00 – 16:00 hod.  

 

 



 KNIŽNICE:  

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou: 

9 – 11.00 hod.  Spomienky Nežná 30 
Hostia: PhDr. Martin Lupčo a Mgr. Ladislav Krivda 
pre žiakov SŠ  
10.00   Tréning pamäti pre seniorov – Spomíname na nežnú 
15.00   Osobnosti vranovského regiónu 
Hosť: Mgr. Cyril Melničák (regionálny spisovateľ)  
Výstava z kníh a výstava článkov publikovaných v regionálnych novinách: Nežná 30 vo 
Vranove nad Topľou 
  
Vihorlatská knižnica v Humennom:  

Zápisné a obnovenie členského ZDARMA 

7:45    bibliograficko-informačná príprava pre gymnazistov  
10:00   bibliograficko-informačná príprava pre študentov SOŠ  
16:00   predstavenie publikácie Iloncsi (o histórii daného regiónu) preklad z maďarčiny: Anna            
            Šimkuličová  

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni:  

       Európske pexeso – podujatie pre organizované skupiny žiakov, 
       Sedem divov PSK – premietanie filmu vo výpožičných priestoroch pre verejnosť (počas       
        otváracích hodín) 
        Dobrý deň, sused : Rómski kováči na Slovensku, prednáša  PhDr. Arne Mann CSc. o 17,00 
        Nežná...   november 1989 v Starej Ľubovni na fotografiách z archívu Michala Petriláka 
        Výstava ručných prác žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa    
        (stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) 
        bezplatná registrácia a preregistrácia členov a odpustenie sankčných poplatkov 
 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove:  
 

9:30     Knižnica v ústrety seniorom:  Čítanie seniorom a následná diskusia  
             na tému: Sv.  František z Assisi  
10:00    Poklady v srdci ukryté: beseda s archeológom  Mgr. Petrom  Harčarom   
              pre deti a mládež spojená s tvorivou dielňou  (modelovanie stredovekého Bardejova)  
16:30    Spomienkový večer: Ján Mišák evanjelický farár    
             /100.výročie  narodenia  a 10.výročie úmrtia/  
sprievodné akcie:  
v dostatočnom predstihu bude rozoslaný oznam všetkým základným a stredným školám a 
širokej čitateľskej verejnosti cez mailing  list o možnostiach:  
·  bezplatný zápis   

· obnovenie členského  

· odpustenie sankčných poplatkov  

· hromadné výpožičky kolektívov  

· exkurzie v knižnici  

· burza kníh  

Propagácia Dňa PSK na stránke knižnice, na FB v miestnych médiách.  
 
 



Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove: 
 
Vstup ZDARMA (nemusí len registrovaný čitateľ) 
Účasť na tvorivých dielňach 
Uplatniteľnosť ostatných benefitov sa ruší (Odpustenie sankčných poplatkov, bezplatná 
registrácia)   
 
9:00  
Jozef Mydla, SJ – spomienková beseda pri príležitosti 30. Výročia Nežnej revolúcie  
10:30  
Jozef Mydla, SJ – spomienková beseda pri príležitosti 30. Výročia Nežnej revolúcie  
14:00  
 Liečivá knižnica – skalná ruža ako liek  
stretnutie Klubu bylinkárov pri Knižnici P.O.H. v Prešove  
17:00  
Ľubomír Feldek - prezentácia knihy divadelnej hry Skúška s autorom     
Detská knižnica Slniečko, Hlavná 2950/16, 080 01 Prešov  
9:00  
Veverička Veronka - zážitkové čítanie  
10:00  
 Daniela Lozanová - Môj dedko je čerešňa - zážitkové čítanie spolu s prekladateľkou knihy   
Pobočka Sekčov, Exnárova 6621/5, 080 01 Prešov-Sekčov  
10:15  
 Informačná výchova – pre žiakov strednej školy  
Pobočka Šváby, Švábska 7071/27  
10:00  
Magdaléna a psík z knižnice - zážitkové čítanie  
Pobočka Sídlisko 3, Prostějovská 4826/35  
10:15  
Tvorivé dielne - historické spracovanie ovčej vlny 
 
Podtatranská knižnica v Poprade: 
 
a)  o 16,30 Vitajte v Prešovskom samosprávnom kraji -   
Pozrieme sa, aké lákadlá a zaujímavosti ponúka prešovský kraj. Povieme si akou dopravou sa 
môžete pohybovať a aké cesty kraj prepája. Ďalej nahliadneme do národných parkov a na 
najvýznamnejšie pamiatky. Spomenieme tiež, aký je kraj dôležitý z hospodárskeho a 
priemyselného hľadiska a nezabudneme ani na osobnosti.   (45 min.) 
Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská ul. č. 1 
 
b) o 10,00 Spiš - historický a prírodný skvost 
Podtatranská knižnica v Poprade, oddelenie umenia Spišská Sobota 
 
c)  o 10,00 Pozoruhodné príbehy  z dávnej minulosti Spiša (povesti o vzniku jednotlivých 
mestských častí   Popradu) 
Podtatranská knižnica v Poprade, pobočka Juh 1, Dostojevského 12 
 
- registrácia nových čitateľov zadarmo 
- odpustenie poplatkov upomínaných čitateľov pri vrátení všetkých požičaných kníh  
 



DIVADLÁ 
  

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove:  

Návštevníci budú mať možnosť si pozrieť zákulisné priestory divadla, do ktorých počas roka 
nemajú možnosť nahliadnuť. Divadelné brány budú otvorené v čase od 10.00 do 14:00. 


