
Acampaign of the Union of Museums in 
Slovakia (ZMS) „Museum in Time, Time in 
Museum“ is focused towards improvement 
of the promotion of the work of museum 

administrators, communication of the museums 
with a public, reinforcement of expert activities in 
museums and mutual coordination of activities of 
the ZMS member museums. 
An aim of the campaign is to support widening of 
the spectrum of expert forms of work, methods and 
procedures to provide systematic and complex 
museum documentation of the society of the 20th 
Century in Slovakia in concordance with approved 
strategy of the development of museums and 
galleries in Slovak Republic until the year 2018.

“Story of the item. Year 1914” is a pilot project of 
a long term campaign of the Union of Museums 
in Slovakia. Pilot project reminds a jubilee one 
hundredth year since the outbreak of the  
World War I. Project for the year 2014 has two 
mutually independent parts, the campaign has 
been launched on 1st January 2014 until  
30th November 2014. 

1. Thematic part 
is focused on carrying out the expert activities of 
the museums in connection with year 1914 and 
a hundredth anniversary of the outbreak of the 
World War I. Activities are limited in documentation 
of the military events only, but there is an effort to 
map all fields and events of the everyday life which 
are connected with year 1914 (in families of our 
ancestors, soldiers, inhabitants of towns and villages, 
etc.). Especially presentation outputs, where 
collection items and connected stories dominate, 
are welcome.

2. Edition part 
is focused on promotion of the collection funds in 
museums. Each ZMS member museum is allowed 
to apply one collection item corresponding to 
the topic for the year 2014, together with sending 
a respective documentation and a connected 
story of the item. The selection of the most 
interesting items and their stories will be printed in 
representation publication.
Preparation of the publication in Slovak-English 
version, printing and distribution is provided for by 
the ZMS.

K ampaň Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) 
„Múzeum v čase, čas v múzeu“ je zameraná 
na zlepšenie propagácie práce múzejníkov, 
komunikácie múzeí s verejnosťou, posilnenie 

odborných činností v múzeách a  vzájomnej 
koordinácie aktivít členských múzeí ZMS.  
Kampaň má za cieľ podporiť rozšírenie spektra 
odborných foriem práce, metód a postupov 
pre zabezpečenie systematickej a komplexnej 
múzejnej dokumentácie spoločnosti 20. storočia na 
Slovensku v súlade so schválenou stratégiou rozvoja 
múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018.

„Príbeh predmetu. Rok 1914“ je pilotný projekt 
dlhodobej kampane Zväzu múzeí na Slovensku. 
Pilotný projekt kampane pripomína jubilejný stý rok 
od vypuknutia 1. svetovej vojny. Projekt pre  
rok 2014 má dve navzájom nezávislé časti, 
kampaň je vyhlásená od 1. januára 2014 -  
do 30. novembra 2014. 

1. Tematická časť
je zameraná na realizáciu odborných činností  
múzeí súvisiacich s rokom 1914 a 100. výročím 
vypuknutia 1. svetovej vojny. Aktivity nie sú 
obmedzené len na dokumentáciu vojnových 
udalostí, ale snahou je mapovať všetky oblasti 
a udalosti denného života, ktoré sa spájajú s 
rokom 1914 (v rodinách našich predkov, vojakov, 
obyvateľov miest, dedín a pod.). Vítané sú najmä 
prezentačné výstupy, v ktorých dominujú zbierkové 
predmety a s nimi súvisiace príbehy.

2. Edičná časť
je zameraná na propagáciu zbierkových fondov 
múzeí. Každé členské múzeum ZMS môže prihlásiť 
jeden zbierkový predmet zodpovedajúci téme 
projektu pre rok 2014, spolu so zaslaním príslušnej 
dokumentácie a s ním súvisiaceho príbehu 
predmetu.  Výber najzaujímavejších predmetov  
a ich príbehov bude uverejnený v reprezentačnej 
publikácii. Prípravu publikácie v slovensko-
anglickej jazykovej verzii, tlač a distribúciu 
zabezpečuje ZMS. 



Miesto konania Múzeum Adresa múzea  web stránka Podujatie Typ podujatia Termín konania Poznámka
Banská Bystrica Slovenská pošta - Poštové múzeum Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica www.posta.sk Zábavní kalendář 1914 výstava 2. 6.  2014 - 11.  11.  2014 výstavné priestory múzea

Historické výročia:  „Pocta pamiatke padlých  
v 1. svetovej vojne“ 

inaugurácia poštovej známky,  
príležitostná poštová pečiatka

2. 6. 2014 výstavné priestory múzea

Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica - LHM Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica www.svkbb.eu Vojnová korešpondencia J. G. Tajovského  
a H. Gregorovej

prednáška január - december 2014, 

výstava máj - september 2014

Banská Bystrica Stredoslovenské múzeum Nám. SNP 4/A, 97401 Banská Bystrica www.ssmuzeum.sk Veľká vojna v našich životoch výstava 11. 11. 2014 - 5. 2. 2014 výstavné priestory múzea

Bardejov Šarišské múzeum Bardejov Radničné nám.13, 08501 Bardejov www.muzeumbardejov.sk Bardejov vo víre svetovej vojny výstava december 2014 - marec 2015 výstavné priestory múzea

Bratislava Múzeum mesta Bratislavy Radničná ul.č.1, 81518 Bratislava www.muzeum.bratislava.sk Vojna z druhej strany (Pressburg, Poszony, 
Prešporok) 1914 - 1918

výstava 13. 5. 2014 - 12. 10. 2014 výstavné priestory MMB Stará radnica 

Bratislava Múzeum školstva a pedagogiky Hálova 16, 85101 Bratislava www.msap.sk Sto rokov od narodenia klasika slovenskej 
filmovej réžie Vladimíra Bahnu (1914 - 1977)

spomienkové podujatie v rámci výstavy 
„Filmoví režiséri v školských laviciach“

17. 5. 2014 Noc múzeí,  výstavné priestory múzea

Košice Slovenské technické múzeum Hlavná 88, 04001 Košice www.stm-ke.sk I. svetová vojna a letectvo seminár júl – 2014 STM a  STM - Múzeum letectva, Košice,výstavné priestory múzea

Vojnový denník - Spomienky na Veľkú vojnu 
(1914 - 1918)

výstava 29. 7. - 11. 11. 2014 Múzeum dopravy Bratislava, výstavné priestory múzea

Prvá svetová prezentácia (Noc múzeí) 17. 5. 2014 STM, priestory múzea 

Košice Východoslovenské múzeum Hviezdoslavova 3, 04136 Košice www.vsmuzeum.sk Takí boli naši dedovia výstava 27. 6. - 11. 11. 2014 Účelová budova VSM, nám. Maratónu č.2, Košice 

Kremnica Múzeum telesnej kultúry v SR Junácka 6, 83280 Bratislava www.muzeumsportu.sk Kremnica slovenský Semmering. 100. výročie 
konania I. celouhorských pretekov v lyžovaní

výstava 15. 5. - 31. 12. 2014 Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku, Kremnica,  
Štefánikovo nám.

Kremnica NBS - Múzeum mincí a medailí Štefánikovo nám.11/21, 96701 Kremnica www.muzeumkremnica.sk Po stopách vojny u nás doma spolupráca s kremnickými školami, 
klubmi dôchodcov v Kremnici a Hornej Vsi 

jún 2014 -

Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva

Školská 4, 03101 Liptovský Mikuláš www.spomaj.sk Príbeh Michala Bacúrika (1914 - 1983)  
a Harmaneckej jaskyne 

prednáška, prezentácia predmetu, 
publikačná činnosť

27. 3. 2014 Vysokohorský klub Krakov, Poľsko

12. 4. 2014 Svit, Speleomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti

17. 5. 2014 Noc múzeí, priestory múzea

Lučenec Novohradské múzeum a galéria Kubínyiho nám.3, 948 01 Lučenec www.nmg.sk Umelci Novohradu počas I. svetovej vojny prednáška 15. 10. 2014 priestory múzea 

Lučenec počas I. svetovej vojny 
(s ohľadom na priemysel v meste podporujúci 
vojnovú výrobu)

prednáška 8. 10. 2014 priestory múzea

Martin Literárne múzeum SNK M.R.Štefánika 11, 036 01 Martin www.snk.sk Obraz I. svetovej vojny v slovenskej literatúre výstava 18. 9. - 14. 11. 2014 výstavné priestory múzea

Čítajme z korešpondencie J. G. Tajovského sprievodné podujatie k výstave 2. 10. 2014 audiovizuálna sieň múzea

Pietna spomienka na Janka Jesenského sprievodné podujatie k výstave 31. 10. 2014 Národný cintorín

Pezinok Malokarpatské múzeum v Pezinku/ 
Mestské múzeum v Pezinku

M.R.Štefánika 4, 902 01 Pezinok www.muzeumpezinok.sk Veľká vojna 1914 - 1918 výstava 25. 7. - 30. 11. 2014 výstavné priestory múzea

Považská Bystrica Vlastivedné múzeum v Považskej 
Bystrici

Ul. Odborov 224/8, 01701 Považská Bystrica www.muzeumpb.sk Pevní vo vernosti - odhodlaní v boji odborný seminár november 2014 - priestory múzea 

Prešov Krajské múzeum v Prešove Hlavná 86, 08001 Prešov www.muzeumpresov.sk Mementá I. svetovej vojny výstava 12. 6. – 15. 9. 2014 výstavné priestory múzea

Prievidza Hornonitrianske múzeum Košovská cesta 9, 97101 Prievidza www.muzeumpd.sk Mobilizácia. K storočnici prvej svetovej vojny výstava 11. 9. 2014 - 11. 11. 2014 výstavné priestory múzea

Horná Nitra v zázemí prvej svetovej vojny odborný seminár október 2014 priestory múzea

Horná Nitra v období prvej svetovej vojny čitateľská súťaž júl - august 2014 priestory múzea

Rimavská Sobota Gemersko malohontské múzeum nám. M. Tompu 5, 97901 Rimavská Sobota www.gmmuzeum.sk Rimavská Sobota v čase I. svetovej vojny výstava 17. 5. - 30. 9. 2014 výstavné priestory múzea

Skalica Záhorské múzeum v Skalici Nám.slobody 13, 90901 Skalica www.zahorskemuzeum.sk Prvá svetová vojna a Záhorie výstava 24. 10. - 28. 11. 2014 výstavné priestory múzea 

Prvá svetová vojna a Záhorie prednášky a prezentácia fotografií 17. 5. 2014 Noci múzeí, priestory múzea 

Spišká  Nová Ves Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves www.muzeumspisa.com Spišiaci v prvej svetovej vojne výstava 1. 7. - 30. 9. 2014 výstavné priestory múzea

Svätý Anton Múzeum vo Sv. Antone 96972 Sv. Anton, 96972 Sv. Anton www.msa.sk Pamätný tanier od cára výstava, príspevok 1. 1. - 31. 10. 2014 vitrína za pokladňou Múzea vo Svätom Antone

Svidník VHU - Vojenské historické múzeum Orviská cesta LDS-F-6, 92101 Piešťany www.vhu.sk Československí legionári v Taliansku prednáška, prezentácia predmetov marec 2014 Múzejné oddelenie - Bardejovská 14, 08901 Svidník

Zvolen Lesnícke a drevárske múzeum Nám.SNP, Zvolen www.ldmzvolen.sk Zvolenské noviny 1904 - 1914 výstava september - október 2014 výstavné priestory múzea

Trnava Západoslovenské múzeum Múzejné nám. 3, 91809 Trnava www.zsmuzeum.sk Pamätníky prvej svetovej vojny  
v trnavskom regióne

publikácia do 30. 11. 2014

Zoznam múzeí zapojených do tematickej časti kampane /List of  museums involve in the thematic part of  the campaign


