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Piaristi a vznik múzejníctva v Nitre
Vznik múzejníctva v Nitre súvisí s príchodom rehole piaristov
do Nitry v roku 1698 na pozvanie nitrianskeho biskupa
Maťašovského. Členovia tejto rehole mali okrem teologickej
aj pedagogickú kvalifikáciu a poslanie vyučovať mládež vo
vlastných školách. Ostrihomská kapitula im poskytla dom
na rohu dnešnej Kupeckej ulice a Štefánikovej triedy, ktorú
dnes označujeme za budovu prvého nitrianskeho gymnázia.
Základy budúcej školy a kláštora na vŕšku sv. Ondreja postavili
v roku 1701, výstavbu ukončili v septembri 1703. Študenti
do Nitry prichádzali zo všetkých kútov Slovenska, mnohí
si ubytovanie a stravovanie našli v rodinách, čím zvyšovali
príjmy ich rodinných rozpočtov. Profesori gymnázia popri
kvalitnej pedagogickej práci vyvíjali tiež aktivity povznášajúce
nielen vlastnú školu, ale aj kultúru mesta i širokého okolia.
Angažovali sa v literárnej, vedeckej a publicistickej činnosti,
v divadelníctve, múzejníctve a národne uvedomovacích
spolkoch. V budove gymnázia v roku 1900 bolo v prízemných
priestoroch zriadené Župné múzeum. Medzi jeho zakladateľov
patril profesor dejepisu Dr. Ján Tóth, ktorý v ňom sústredil
mnoho národopisných predmetov, rôznych kníh a platidiel.
Získal tiež vzácny Holubyho herbár. Spolu s Ignácom Gondom
– Opatrilom obohatili zbierky múzea o vzácne archeologické
artefakty z okolia Nitry. Múzeu svoje zbierky zveril aj profesor
Jozef Hollrigl, ktorý sa popri pedagogickej činnosti venoval
zbieraniu ľudových krojov, hrnčiarskych výrobkov, výšiviek,
veľkonočných kraslíc i archeologických artefaktov. Po zrušení
župného zriadenia múzeum bolo mimo prevádzky. Roku
1923 ho poštátnili a premenovali na Krajinské múzeum.
Verejnosti ho opäť sprístupnili až v roku 1932 a otvorené
bolo do marca 1945, keď pri leteckom nálete boli zbierky
zasiahnuté, poškodené a ponechané napospas osudu. Okyptené
zbierky boli prevezené do Bojníc, kde sa formovalo Krajské
nitrianske múzeum. Tak sa stalo, že kým v iných mestách
sa múzeá zakladali, v krajskom meste Nitra sa múzeum
zrušilo a práca celých generácií zberateľov vyšla nazmar.

Noc múzeí a galérií
– La Nuit des musées
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorý pripadá
na 18. mája, usporadúvajú múzeá a galérie nielen na
Slovensku dnes už tradičné podujatie Noc múzeí a galérií.
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované
pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere
prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany
a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej
rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri
neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.
Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované
na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú
pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú
verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá,
schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť
preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie
tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom
takto získaných poznatkov a informácií lepšie
pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasnosti.
Aj nitrianske múzeá sa úspešne
zapájajú do tejto akcie a za
symbolické vstupné do
neskorých večerných
hodín otvárajú svoje
dvere všetkých
návštevníkom.

Vedeli
ste, že
v sídle múzea je
nainštalovaná expozícia,
v ktorej je sústredených
vyše 2200 unikátnych
archeologických nálezov od
doby kamennej až po
18. storočie z územia
celého Slovenska?
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Ponitrianske
múzeum v Nitre

Priekopníkmi múzejníctva v Nitre boli profesori a študenti
piaristického gymnázia, ktorí v polovici 19. storočia začali
vo svojej školskej zbierke zhromažďovať prvé muzeálne
predmety. Zbierky gymnázia boli prvýkrát sprístupnené
verejnosti v máji roku 1878. Múzeum bolo v priestoroch
gymnázia umiestnené až do roku 1951, keď múzeum v Nitre
zrušili a zbierky previezli do Bojníc. Priamy predchodca
dnešného múzea – Nitrianske vlastivedné múzeum bolo
zriadené v decembri 1962 a umiestnené v budove Veľkého
seminára. V polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia, po
patričnom personálnom a technickom vybavení, začalo plniť
všetky svoje úlohy. Zamestnanci múzea rozvíjali na tie časy
netradičné aktivity, spolupracovali so školami, krúžkami,
neformálnymi skupinami i jednotlivcami, vytvárali priestor
na prezentáciu pozoruhodných projektov. Známe bolo
Divadlo pod hradom, Galéria detskej výtvarnej tvorby,
Nitrianske sláčikové kvarteto, medzinárodný gitarový festival
Cithara aediculae, komorné koncerty i cykly prednášok.

Regionálne múzeum v súčasnosti sídli v pamiatkovej
neorenesančnej budove radnice postavenej v roku 1880.
Múzeum spravuje temer 84 000 kusov zbierkových
predmetov z odborov archeológia, etnografia, história,
numizmatika, botanika, geológia a zoológia. Sú medzi
nimi aj unikátne pozlátené plakety z Bojnej. Múzeum
každoročne pripravuje 15 - 20 výstav, niekoľko prednášok,
besied, koncertov ale i netradičných podujatí a aktivít
múzejnej pedagogiky. Výstava Bojná, neznáme centrum
Nitrianskeho kniežatstva, získala výročnú cenu časopisu
Pamiatky a múzeá za rok 2006. Múzeum poskytuje
priestor aj pre aktivity organizácií, spolkov, združení
i jednotlivcov, ktoré sú blízke zameraniu a poslaniu múzea.
Ponitrianske múzeum v Nitre spravuje aj pobočku Mestské múzeum v Zlatých Moravciach a vysunutú
expozíciu Dom ľudového bývania v Šali.
Ponitrianske múzeum
Štefánikova tr. 1, Nitra
Tel.: +421(0)37/651 42 53
www.muzeumnitra.sk
Otváracie hodiny:
Po: 9.00 - 15.00
Ut – Pia: 9.00 - 17. 00
So – Ne: 10.00 – 17. 00

múzeá
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Diecézne múzeum
Nitrianskeho
biskupstva

Poznáte
význam
slova „faksimile“?
Je to verná tlačová
kópia originálu. Viete,
že v Diecéznom múzeu sa
nachádzajú aj kópie prvých
originálnych listín o dejinách
Slovenska – Zoborské
listiny z rokov 1111
a 1113?

Zámerom Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva,
sídliaceho na Nitrianskom hrade, je vybudovanie
profesionálnej vedeckej inštitúcie, ochraňujúcej,
sprístupňujúcej a propagujúcej cirkevné a umelecké
pamiatky. Prostredníctvom expozície faksimile listín
i kresťanského umenia sa múzeum chce podieľať na
rozvíjaní a upevňovaní historického aj kresťanského
povedomia širokej verejnosti, predovšetkým však mládeže.
V roku 2007 na sviatok sv. Cyrila a Metoda bola
otvorená prvá, nadzemná časť múzea. O rok neskôr
bola sprístupnená aj jeho druhá časť, klenotnica.
V nej je vystavený katedrálny liturgický poklad.
V nadzemnej časti expozície sa nachádzajú faksimile rôznych
dokumentov úzko spätých s počiatkami kresťanstva na našom
území a originály či modely niektorých archeologických
nálezov, napríklad pyxidy z Čiernych Kľačian. Sú tu
aj Kyjevské listy napísané v pôvodnej forme hlaholiky

Diecézne múzeum

Biskupský úrad v Nitre
Nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra
Tel.: +421(0)37/772 17 47
www.biskupstvo-nitra.sk
Otváracie hodiny:
apríl-október
Ut-Ne: 10.00-18.00
november-marec
So-Ne: 10.00-15.00

z 2. polovice 9. storočia ako aj najstaršia rukopisná kniha na
území Slovenska, ktorou je Nitriansky evanjeliár z roku 1083.
V suterénnej klenotnici je expozícia veľmi vzácnych
a umelecky hodnotných liturgických predmetov, ako sú
kalichy, biskupské berly a monštrancie. K najzaujímavejším
patrí kalich Udalrica de Budy. Je to kalich z konca 15. storočia
ozdobený osemnástimi antickými mincami, medzi ktorými
sú aj mince cisárov Nera a Hadriána. Okrem iného sa tu
nachádzajú i monštrancia biskupa Jakuba Haška či dar pápeža
Pavla VI. tajnému biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi.

Slovenské
poľnohospodárske
múzeum v Nitre
objav miesto, zaži príbeh
discover the place, live the story

Viete,
že Nitrianska
poľná železnica
je najdlhšie
funkčnou poľnou
železnicou na
Slovensku?

Slovenské poľnohospodárske múzeum je jediné múzeum
špecializované na dokumentáciu dejín poľnohospodárstva
na Slovensku. Múzeum vzniklo v Bratislave v roku 1922. Do
Nitry bolo presťahované v roku 1960. Od roku 1978 je súčasťou
štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.
Expozície múzea sú venované tradičným
formám hospodárenia Slovákov od praveku
až po 80.-te roky 20. storočia:
•
•
•
•
•

Poľnohospodárstvo od najstarších čias po stredovek
Poľnohospodárske motívy v umení
Tradičné remeslá a spracovateľstvo
Poľnohospodárske stroje a letectvo
Ochrana roľníckej usadlosti proti požiarom

Súčasťou múzea je skanzen – múzeum v prírode, v ktorom
sa nachádzajú stavby z celého Slovenska z obdobia 19. až
20. storočia dokumentujúce najmä technologické postupy
spracovania poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej
produkcie – pekáreň, mlyny, čistička osív, lisovne oleja,
voštinársky záboj, stupa na konope, mliečnica, pálenica,
hajloch, včelíny. Z obdobia Veľkej Moravy sa v prírodnom
teréne nachádza rekonštrukcia ranostredovekej roľníckej
usadlosti. Medzi najväčšie atrakcie v skanzene patrí
hospodársky dvor, ľudová škola s výstavou učebníc
a učebných pomôcok a historický obchod - konzum, v ktorom
pravidelne prebiehajú ochutnávky
tradičnej meltovej kávy
a tvorivé dielne.

Vzácnym unikátom v múzeu je úzkorozchodná
Nitrianska poľná železnica (NPŽ), ktorá bola do múzea
prevezená z okolia Želiezoviec. V súčasnosti NPŽ
prepravuje návštevníkov na dvoch tratiach – okruh
okolo skanzenu (1,6 km) a po trati spájajúcej skanzen
múzea s výstavným areálom Agrokomplex (1 km).
Vo funkčnom vozovom parku NPŽ sa nachádzajú aj iné
technické pamiatky: dieselelektrický rušeň, 4 vyhliadkové
vozne, 2 historické kryté vozne z Korytnice, ručná drezina,
železničná točňa z Radošiny (1908), detská železnica –
elektrický vláčik, vozeň „Šaling“ z Dobroče z obdobia SNP,
vagóny (repné, služobný, na vrecovaný a kusový tovar).
V SPM sa prezentujú technické pamiatky vo funkčnom
stave napr. pri ukážkach - lisovania oleja, výroby
povriesiel, drvenia konope na stupe, gepľa ťahaného
koňom poháňajúceho poľnohospodársky stroj; pri
ukážkach orby traktormi a mlátenia obilia.

Slovenské
poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92, Nitra
Tel.: +421 (0)37/657 25 53
www.spmnitra.sk
Otváracie hodiny:
Ut-So: 9.00-17.00
Ne: 13.00-17.00

múzeá

Misijné múzeum
Múzeum národov a kultúr v misijnom dome v Nitre vznikalo
približne od roku 1925 z predmetov, ktoré poslali či priniesli
slovenskí, českí i rakúski misionári z celého sveta.
V roku 1950, keď bola činnosť Spoločnosti Božieho
Slova násilne prerušená, zlý osud postihol aj múzeum.
Mnohé exponáty sa stratili alebo boli zničené.
Časť z nich sa vrátila späť do misijného domu
a 15. augusta 1996 bolo múzeum znova otvorené.
V posledných rokoch sa zbierky múzea viackrát rozšírili
a doplnili o nové exponáty. Najväčšie rozšírenie nastalo
v roku 2008, keď pribudlo asi 250 exponátov vypchávok
zvierat zo všetkých svetadielov. Súčasťou expozície je
unikátna zbierka motýľov a chrobákov. Tieto exponáty
darovala múzeu nemecká provincia Spoločnosti Božieho
Slova z bývalého školského múzea v Bad Driburgu.
Návštevníci misijného múzea sa môžu zoznámiť s príbehom
o založení misijnej Spoločnosti Božieho Slova. Táto výstavka
sa nachádza na chodbe Misijného domu vedľa múzea.
Neďaleko Misijného domu na vŕšku Kalvária sa nachádza
14 zastavení Krížovej cesty. Pútnici
si môžu vykonať pobožnosť
krížovej cesty.

Vedeli
ste, že
v Misijnom múzeu
sa nachádzajú štyri
trvalé expozície? - Príbeh
sv. Arnolda Janssena, Z ciest
našich misionárov, Zvieratá
z celého sveta a Motýle
z celého sveta.

Misijný dom Matky Božej

Kalvária 3, 949 01 Nitra
Tel.: +421(0)37/ 776 94 11
www.svd.sk
Otváracie hodiny:
Po-Ne: 14:00 - 18:00
Skupiny treba nahlásiť vopred

V kostole Nanebovzatia Panny Márie si môžu pútnici
vykonať pobožnosť, v prípade, že majú so sebou kňaza,
môžu v tomto pútnickom kostole sláviť sv. omšu. Čas
sv. omše je treba dohodnúť vopred telefonicky.
Pod Kalvárskym kopcom sa nachádza obnovená
jaskynka Panny Márie Lurdskej, kde sa pútnici môžu
pomodliť sv. ruženec alebo litánie k Panne Márii.
V budove Misijného domu sa nachádza predajňa
Verbum, kde si návštevníci múzea, resp. pútnici
môžu zakúpiť publikácie o Nitrianskej kalvárii,
životopisy slovenských misionárov a pod.
Organizované skupiny, ktoré si to vopred dohodnú,
môžu požiadať o sprevádzanie v Misijnom múzeu
a o premietnutie filmu o niektorom slovenskom misionárovi
v aule Misijného domu, resp. krátku prednášku o misijnej
činnosti Spoločnosti Božieho Slova. Sprevádzanie zabezpečí
misionár, ktorý bude prítomný v Misijnom dome.

múzeá

Vedeli
ste, že každý
z vystavených
predmetov v nitrianskej
Synagóge je spojený
s konkrétnym človekom ako
spomienka na konkrétny
ľudský osud a osobnú
tragédiu?

Synagóga – Múzeum
židovskej kultúry

Synagóga je vzácnou architektonickou pamiatkou mesta
Nitry, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu Slovenskej republiky. Nachádza sa v pamiatkovej zóne
a v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie.
Synagógu dala postaviť neologická židovská obec Ješurun
podľa plánov budapeštianskeho architekta Leopolda (Lipóta)
Baumhorna. Jej základný kameň bol položený 12. júla 1910.
Budova s dvomi vežami nesie typické črty architektonickej
tvorby s maurskými, byzantskými a secesnými prvkami.
Pôvodným vlastníkom synagógy bola Židovská náboženská
obec, od roku 1991 je vlastníkom tohto objektu Mesto Nitra,
ktoré obdržalo od Slovenského národného múzea – Múzea
židovskej kultúry v Bratislave medailu
Chatama Sofera za záchranu
tohto vzácneho objektu.
Zrekonštruovaná synagóga
bola slávnostne otvorená
a predstavená širokej verejnosti
ako koncertná a výstavná sieň

múzeá

mesta Nitry v roku 2003. K 100. výročiu nitrianskej synagógy
v septembri 2011 sa uskutočnil slávnostný galaprogram
a uvedenie výstavy Nitrianska synagóga 1911 - 2011.
Na pôvodnej ženskej galérii je inštalovaná stála expozícia
Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry
venovaná holokaustu: OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV,
jediná svojho druhu na Slovensku. V priestoroch synagógy
sú tiež vystavené grafické diela izraelského umelca Shragu
Weila, nitrianskeho rodáka. Malá výstavná sieň synagógy
je miestom príležitostnej prezentácie umeleckých diel
domácich i zahraničných autorov. Pôvodný modlitebný
priestor, ktorý tvorí hala s kupolu na štvorici pilierov,
ktoré súčasne podopierajú ženskú galériu, dnes slúži
ako koncertná sieň. Uskutočňujú sa tu rôzne koncerty,
divadelné prestavenia, literárne večery, benefičné a kultúrnospoločenské podujatia. Je miestom prezentácie domácich
i zahraničných kultúrnych projektov. Významnou mierou
obohacuje kultúrno-spoločenské dianie v meste Nitra. Teší sa
záujmu slovenských i zahraničných turistov. Od roku 2009 je
súčasťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.
Synagóga

Pri Synagóge, Nitra
Tel.: +421(0)37/652 53 20
Prehliadky Synagógy:
Ut: 13.00 – 18.00
Str-Št: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
So-Ne: 13.00 -18.00
Vstupy pre organizované
skupiny je možné objednať aj
prostredníctvom NISYS-u.

Synagóga
– výstavná sieň

Synagóga
je od roku
2003 koncertnou
a výstavnou sieňou
mesta Nitry, v ktorej
vnímavé publikum
nachádza vzácne
umelecké zážitky.

V nitrianskej Synagóge sa
nachádza aj stála výstava významného
izraelského výtvarníka Shragu Weila (1918-2009),
rodáka a čestného občana mesta Nitry.
Jadrom jeho tvorby sú grafické práce, vytvoril však aj
mnoho knižných ilustrácií a monumentálnych projektov.
Jeho rozmerné diela môžeme obdivovať na niekoľkých
významných miestach vo svete, okrem parlamentu –
Knessetu v Jeruzaleme aj v monumentálnej výzdobe
stropu v Kennedyho centre vo Washingtone. V posledných
rokoch prešiel od grafickej tvorby k olejomaľbe, v ktorej
sa kontemplatívne vracia k udalostiam svojho života.
Tento významný umelec, ktorý v Nitre prežil detstvo
a mladosť, ani po svojom odchode do Izraela po druhej
svetovej vojne na svoje rodisko nezabudol. Shraga Weil
rozprával plynule po slovensky aj po mnohých rokoch života
v novej krajine, niekoľkokrát svoje rodné mesto osobne
navštívil a na Slovensku nám zanechal vyše 30 grafických
listov. Takmer všetky dnes môžeme obdivovať v priestoroch
nitrianskej Synagógy. Pre Nitru majú tieto grafiky veľkú
hodnotu nielen pre pôvod autora, ale aj z hľadiska tematiky,
pretože v jeho motívoch prevažujú
prvky biblickej a židovskej
tradície. Vidíme tu diela
z niekoľkých grafických
cyklov, ako sú Pieseň
piesní, Kazateľ,
Pardes, Biblickí
hudobníci.

Galéria Foyer
Galéria Foyer je súčasťou Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre, ktoré sa nachádza priamo v centre Nitry na
ul. 7. pešieho pluku. Prvá výstava sa konala v marci
2009 a predstavila výtvarnú tvorbu správkyňe galérie
a scénografky Starého divadla Márie Herodekovej. Vďaka
kvalite a nápaditosti realizovaných projektov sa galéria teší
veľkému záujmu návštevníkov. Je jedinou galériou v Nitre
s bezbariérovým prístupom. V roku 2012 sa konala výstava
prác žiakov základných škôl pod názvom Videli – kreslili
–maľovali. Vystavené práce boli inšpirované inscenáciami
Starého divadla. Galéria Foyer chce týmto začať novú
tradíciu a spomínanú výstavu organizovať každoročne.
V galérií doposiaľ vystavovali Mária Herodeková, Jana
Farmanová, Viliam Šulík, Jaroslav Zikmundovský, Katarína
Jahnová, Michaela Batelová Lívia Boliešiková, Emília
Jakubisová, Igor Derevenec, Peter Pauko, Erik Fehér, Denisa
Huňady, Andy Wsól, Daniel Mihálik, Tomáš Roller, Dušan
Blažej, Viliam Slaminka a žiaci Základných umeleckých škôl...

Galéria Foyer

Ul. 7. pešieho pluku 1, Nitra
Tel.: +421(0)37/ 652 50 03
www.staredivadlo.sk
Otváracie hodiny:
september - jún
Po-Ne: 7.00-19.00

galérie

Nitrianska galéria
Nitrianska galéria bola založená 1. januára 1965. Svoju
činnosť zahájila v budove veľkého seminára – vtedy
Oblastného nitrianskeho múzea. Ešte v tom istom roku
získala priestory v budove bývalého župného domu, kde
sídli dodnes. Výstavnú činnosť v župnom dome zahájila
12. decembra 1965 výstavou bývalých a vtedajších
nitrianskych výtvarníkov. Vďaka svojim výstavným,
zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim
rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná v roku
1968 oblastná a od roku 1972 krajská pôsobnosť. V roku
1980 otvorila galéria v rámci svojej správy Galériu mladých
– ojedinelú svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytovala
priestor mladým výtvarníkom z celej republiky. V roku 1982
bola v súvislosti so správou diel z pozostalosti akad. maliara
Františka Studeného premenovaná na Galériu Františka
Studeného. Od roku 1990 niesla názov Nitrianska štátna
galéria. Založením regionálnych kultúrnych centier bola
galéria začlenená pod Ponitrianske kultúrne
centrum a jej názov znel Ponitrianska
galéria až do roku 1999, kedy sa
vrátila k pôvodnému a súčasnému
názvu Nitrianska galéria.

galérie

Vedeli
ste, že okrem
výstavnej činnosti
ponúka galéria aj
bohatý program
kultúrnych a výchovnovzdelávacích
podujatí?

Nitrianska galéria disponuje piatimi
výstavnými priestormi: Reprezentačné
sály, ktoré prezentujú významné
kolektívne celoslovenské i medzinárodné
projekty, kurátorské výskumné úlohy
a tiež súborné autorské výstavy. Salón je určený komorným
autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť
Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov
vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom
sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia.
Priestor pre alternatívne umenie BUNKER od roku 2008
poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom
možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či
už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla
v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít
galerijného pedagóga. V roku 2010 galéria založila na svojej
webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej
pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok
bohatý zbierkový fond od najnovších prírastkov postupne
i diela staršieho dáta z oblastí maľby,
plastiky, kresby, grafiky a iných médií.
Zároveň je aj akousi náhradou
za chýbajúce stále expozície.

Nitrianska galéria

Župné námestie 3, Nitra
Tel.: +421(0)37/657 96 41
www.nitrianskagaleria.sk
Otváracie hodiny:
Ut-Pia: 10.00 – 18.00
So-Ne: 13.00-18.00

Projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“
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