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 Témy stretnutia :  

 

1. Úvod, organizácia exkurzie 

2. Návšteva mesta Bratislava 

3. Návšteva múzea – Prírodovedné múzeum, Bratislava 

  

Exkurzia sa uskutočnila dňa 22. 06. 2022 v čase od 7.45-  do 18.00 hod. 

1.Úvodné inštrukcie 

 

2.Návšteva mesta Bratislava 

 

Študenti mali možnosť oboznámiť sa s hlavným mestom, ako turistickou destináciou, 

nakoľko študujú cestovný ruch. Cieľom exkurzie bolo navštíviť historické staré mesto, a to  

Slavín, 

Grassalkovichov palác, 

Bratislavský hrad, park pri hrade,  

Múzeum hodín, 

Most SNP (a ďalšie mosty), 

Dóm Svätého Martina (a ďalšie kostoly), 

Michalská brána, 

Pálffyho palác, 

Mirbachov palác, 

Hlavné námestie, 

Stará radnica, 

Ganymedova fontána, 

Slovenské národné divadlo, 

Hviezdoslavovo námestie, 

Primaciálny palác, 

Fontána Sv. Juraja, 

Keglevichov palác, 

Stará tržnica, 

Budova Slovenského rozhlasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Návšteva múzea – Prírodovedné múzeum, Bratislava 

 

Slovenské národné múzeum - SNM – Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, 

dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. 

Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné 

európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo 

slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť 

Zeme. Je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.  

Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Odbornej verejnosti sú 

zbierky poskytované na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom 

expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i 

dennej tlači, rozhlase a televízii.  

 

Študenti mali možnosť vidieť expozície, ako napr.  

Zázraky prírody – Antropológia,  

„Nechajte ma byť takou, aká som" – Životný príbeh Anny Frankovej,  

Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi 

Talianske ikony vo fotoportrétoch Marie Mulas 

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska 

Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia 

 

 Cieľom exkurzie bol zvýšiť prírodovednú, odbornú a jazykovú gramotnosť. 
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