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Stála expozícia

SKVOSTY
DÁVNOVEKÉHO

SLOVENSKA

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska 
je výberom najvzácnejších, historicky a umelecky
najhodnotnejších archeologických nálezov
nevyčísliteľnej hodnoty. Sústreďuje vyše 2000
exkluzívnych exponátov, šperkov a ozdôb 
z drahých kovov a polodrahokamov, bronzu,
morských mušlí, skla, kostí a parohu, 
aj unikátnych hlinených plastík a nádob. 

Autormi architektonickej podoby expozície 
sú architekti Ing. arch. Ladislav Mikle-Barát 
a Ing. arch. Stanislav Babčan. 
Autorkou libreta a technického scenára je
PhDr. Jaroslava Ruttkayová.



Ponitrianske m
úzeum

v N
itre

Výstava približuje kultúrno-historický vývoj územia
historického Nitrianska od praveku cez včasnú dejinnú

dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo
veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.
Prezentuje staršie aj novšie, verejnosti menej známe

archeologické nálezy z územia mesta
i širšieho nitrianskeho regiónu.

 
Autorkou architektonickej podoby expozície, libreta

a technického scenára je PhDr. Jaroslava Ruttkayová.

Dlhodobá výstava

NITRIANSKO 
V ZRKADLE 
VEKOV



Dlhodobá výstava

ŽIVOČÍCHY
NITRIANSKEHO

KRAJA

Výstava približuje biodiverzitu 
hlavne poľných a vodných biotopov. 
Návštevníci tu nájdu preparáty vtákov 
a cicavcov z Nitrianskeho regiónu.

Autorkou libreta a technického scenára súčasnej
podoby expozície je Ing. Hana Husárová, PhD.
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Etuda o starej Nitre prezentuje odevnú kultúru
urbánneho prostredia Nitry a reálie Nitry 
z prelomu 19. a 20. storočia. Podáva pohľad 
do bohatých dejín odievania, dobového textilu,
odevných doplnkov či hygienických štandardov 
z prelomu 19. a 20. storočia. Téma dejín odievania 
je úzko spätá s prezentáciou bývania vyšších
spoločenských vrstiev v minulosti a je prezentovaná
cez „ženský svet“ dámskeho budoára.

Autorkami architektonickej podoby expozície, libreta 
a technického scenára sú PhDr. Katarína Beňová 
a Mgr. Patrícia Žáčiková.

Ponitrianske m
úzeum

v N
itre

Dlhodobá výstava

ETUDA 
O STAREJ NITRE



Výstava odhaľuje skrytý svet
bezstavovcov, ktoré sú súčasťou
živej prírody, upozorní na ich
dôležitosť v ekosystéme, ale aj 
na klesajúce počty hmyzu 
a potrebu ich ochrany.
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HISTÓRIA MÚZEA 
V OBRAZOCH

Ponitrianske múzeum v Nitre 
si v roku 2022 pripomenulo 60. výročie
svojho založenia. Významné medzníky 
z histórie múzea predstavuje panelová
výstava, ktorá pokračuje aj v roku 2023.

do 22. 2.  2023

POD NAŠIMI NOHAMI
TAJNÝ ŽIVOT BEZSTAVOVCOV
do 26.  4.  2023



Ponitrianske m
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ELENA NITTNAUSOVÁ 
A MILOSLAVA SALANCIOVÁ 
- OBIDVE

Prezentácia tvorby abstraktných
maliarskych kompozícií Eleny
Nittnausovej, v ktorých dominuje
monochromatická farebnosť so silným
svetelným kontrastom, a tiež tvorby
Miloslavy Salanciovej, ktorá spája
výtvarný experiment s pocitom 
a zážitkom. 

3.  3.  -  29.  4.  2023
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PO PÁDE 
SLOVENSKEJ TRÓJE

Výstava je zameraná na prezentáciu
archeologických nálezov zo strednej
doby bronzovej (2. tisícročie pred Kr.)
pochádzajúcich z lokalít na južnom
Slovensku. Tieto pamiatky odrážajú
hmotný prejav karpatskej mohylovej
kultúry. 

17 .  3.  -  31 .  5.  2023 Výstava predstaví pestrosť vtáctva 
a priblíži ich život hlavne v období
hniezdenia, kedy privádzajú na svet
novú generáciu. Základom výstavy sú
preparáty vtákov zo zbierkového fondu
múzea a fotografický materiál.
Návštevníkovi sa naskytuje ojedinelá
príležitosť vidieť hniezda vajec vtákov,
poukazujúce na ich rôznorodosť 
a adaptáciu na prostredia, v ktorých
žijú.

ŽIVOT VTÁKOV
1 .  4.  -  5.  7.  2023



Ponitrianske m
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NADŠTANDARDNÉ ŠPERKY

Krásu a jedinečnosť šperkov predstavia
autorské výtvarné návrhy výtvarníka
Jozefa Absolona. Na výstave môžete
uvidieť aj originálne šperky, ktoré vznikli
na základe prezentovaných autorských
návrhov, vyrobené v dielni šperkára 
Pavla Francúza.

21. 4.  -  5.  7.  2023
MARTA HORNÍKOVÁ 
– VESMÍR A SVET AKO ZNAK

Neustále hľadanie nových výrazových
prostriedkov v symbióze s jej
individuálnou esteticko-emociálnou
filozofiou prezentuje výstava Marty
Horníkovej.

5. 5.  -  1 .  7 .  2023
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ALEXANDRA GESCHWANDTNEROVÁ 
PROMENÁDA MOJÍM SVETOM

Prezentované budú kompozície autorky
Alexandry Geschwandtnerovej, nabité
pozitívnou energiou, vytvorené rutinnou
a bravúrnou kresebnosťou a maľbou.

7.  7.  -  20.  9.  2023

NÁVŠTEVA T. G. MASARYKA 
V NITRE

Výstava priblíži osobnosť prvého
československého prezidenta T. G.
Masaryka a pripomenie 100. výročie
jeho návštevy Nitry, ktorá sa
uskutočnila 12. augusta 1923.

9.  6.  -  23.  8.  2023
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Elegantné aj každodenné kúsky tvorili
súčasť šatníka dám z vyššej spoločnosti
v mestách, ale aj obyčajných žien 
z dedín. Výstava prináša sondu do dejín
spodnej bielizne od polovice 19. 
do polovice 20. storočia. 

ČO SA SKRÝVA POD ŠATAMI
31.  8.  -  25.  10.  2023

SYSEĽ

Výstava návštevníkom predstaví
sysľa, spôsob jeho života a rozšírenie,
jeho nároky na biotop, potravu, vzťah
s inými živočíchmi a s človekom,
problematiku jeho ochrany a trofické
vzťahy na lúčnych biotopoch. 

14.  7.  -  4.  10.  2023
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NITRA - ŠKOLSKÁ ULICA 
V KONTEXTE STREDOVEKÉHO
OSÍDLENIA

Výstava je zameraná na prezentáciu
archeologických pamiatok a výsledkov
spoločného výskumu Archeologického
ústavu SAV, v. i. i. a Ponitrianskeho
múzea v Nitre, realizovaného v roku
2007.

13.  10.  -  31 .  12.  2023

ROKY BOJOV, OBETÍ 
A NÁDEJÍ (1914 - 1920)

Panelová výstava Nadácie Milana
Rastislava Štefánika v Bratislave
oboznamuje návštevníkov s históriou
vzniku prvého slobodného
demokratického štátu, v ktorom sa
slovenský národ stal prvýkrát 
v dejinách národom štátotvorným. 

8.  9.  -  29.  1 1 .  2023



Prírodovedná expozícia prezentuje
paleontologické nálezy a mineralogické

zbierky, ktoré pochádzajú zo zberov
v hornom Požitaví a darov z iných

lokalít. Spoločenskovedná expozícia
predstavuje zbierkové predmety fondu

archeológie, histórie, numizmatiky
a etnografie, prezentujúce primárne

Požitavie, ale aj iné regióny.

Stála expozícia

PRÍRODOVEDNÁ 
A SPOLOČENSKOVEDNÁ
EXPOZÍCIA



od 12.  1 .  2023
Stála expozícia

SPOMIENKA
NA JANKA KRÁĽA

Výstava vznikla pri príležitosti 200. výročia 
narodenia významného štúrovského 
básnika Janka Kráľa. Podáva stručný prehľad 
jeho osudov ako človeka, básnika 
a aktívneho účastníka revolučných 
rokov 1848/1849. 

Autorkou libreta a technického scenára 
je PhDr. Katarína Beňová.
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ŠTEFAN RAKOVSKÝ 
- MECENÁŠ 
ZLATOMORAVECKÉHO MÚZEA

Výstava približuje životné osudy
PhDr. Štefana Rakovského 
a vyzdvihuje jeho prínos v procese
budovania a rozvoja Múzea v Zlatých
Moravciach. 

do 28.  3.  2023

Z KLENOTNICE 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
- VANDROVALI HUDCI

Výber tradičných hudobných
nástrojov z etnografickej zbierky
múzea, vyrobených v 20. storočí.

do 26.  4.  2023

M
úzeum

v Zlatých M
oravciach
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VÝSKUMOV A OBNOVY 
HRADU GÝMEŠ

Výstava sumarizuje výsledky
posledných desiatich rokov výskumov
a záchranných prác na hrade Gýmeš,
realizovaných pod hlavičkou
občianského združenia CASTRUM
GHYMES. Pokračovanie cyklu Hrady 
v Nitrianskom regióne.

26. 5.  -  30.  9.  2023
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POD NAŠIMI NOHAMI
TAJNÝ ŽIVOT BEZSTAVOVCOV

Výstava odkrýva skrytý svet
bezstavovcov, ktoré sú súčasťou živej
prírody, upozorňuje na ich dôležitosť 
v ekosystéme, ale aj na klesajúce
počty hmyzu a potrebu ich ochrany.

5. 5.  -  30.  8.  2023



Z KLENOTNICE
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 
- SLOVENSKÝ BETLEHEM 

Zobrazenie biblického príbehu 
o Kristovom narodení ako symbole
Vianoc prerozprávajú drevené 
a keramické betlehemy 
zo zbierkového fondu Ponitrianskeho
múzea v Nitre a partnerských múzeií. 

10.  1 1 .  -  31 .  12.  2023

M
úzeum

v Zlatých M
oravciach

MALÉ RADOSTI 
- OBRAZY VALENTÍNA HORBU 

Vybrané výtvarné diela priblížia
návštevníkom juhočeskú krajinu očami
maliara Valentína Horbu, najmä jeho
rodné Prácheňsko, ale aj tvorbu
inšpirovanú častými návštevami Nitry,
mesta pod Zoborom.

8.  9.  -  1 .  1 1 .  2023



Stála expozícia

EXPOZÍCIA 
ĽUDOVÉHO 
BÝVANIA

Expozícia v Dome ľudového bývania a architektúry v Šali
prezentuje spôsob ľudového bývania a roľníckeho

hospodárenia na juhozápadnom Slovensku.
Vystavené predmety pochádzajú zo zbierkového fondu

Vlastivedného múzea v Galante.
Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.

https://www.muzeumgalanta.sk/
https://www.muzeumgalanta.sk/


Múzeum 
v Zlatých Moravciach

Letná sezóna
apríl - september
utorok - sobota 

9:00 - 17:00

+421 948 235 049 

Ponitrianske múzeum 
v Nitre

+421 940 943 015 

Letná sezóna
apríl - september
utorok - sobota 

9:00 - 17:00

Dom ľudového bývania 
a architektúry Šali

Letná sezóna
apríl - september
utorok - sobota 

9:00 - 17:00

+421 940 943 016 

Š tefánikova 1  
949 01  Nit ra 

Š túrova 894/4
927 01  Ša ľa

Námest ie A.  Hl inku 435/1
953 01  Zlaté Moravce

Zimná sezóna
október - marec

pondelok - piatok 
9:00 - 17:00

Zimná sezóna
október - marec

pondelok - piatok 
9:00 - 17:00

Zimná sezóna
mimo prevádzky



visitnitra.eu

Objav miesto, zaži príbeh
Discover the place, live the story

Štefánikova trieda 1
949 01 Nitra
+421 37 651 00 00
info@muzeumnitra.sk
www.muzeumnitra.sk

HLAVNÝ PARTNER: PARTNERI:

Fotografie: 
Archív Ponitrianske múzeum v Nitre,
Múzeum Jána Thaina Nové Zámky, 
Archeologický ústav SAV v. i. i., Milan Hlôška

Ponitrianske múzeum v Nitre

http://www.visitnitra.eu/
http://www.visitnitra.eu/
https://www.muzeumnitra.sk/

