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PODUJATIA 
 

ON-LINE KONZULTÁCIE  

Z NEMECKÉHO JAZYKA 
Nepodarilo sa Ti pochopiť nemeckú gramatiku? Nevieš, odkiaľ čerpať 

tie správne slovíčka? Si nemčinár a potrebuješ sa zlepšiť? Pre Teba tu 

potom sme. Pripoj sa do Zoom stretnutia a pýtaj sa, my Ti zaručene 

poradíme a odporučíme správnu knihu s cvičeniami či textami. 

kontakt: nemeckastudovna@svkbb.eu 

7. a 21. februára o 15.00 h 

 

NAUČ SA PÍSAŤ TVORIVO 
Možno prekvapíte samých seba, 4-hodinový kurz tvorivého písania 

pre všetkých, ktorí chcú otvoriť dvere fantázii. 

Každý utorok v mesiaci február: 7., 14., 21., 28. február  

od 17.00 do 18.00 h. 

Podmienky prihlasovania: platné členstvo v ŠVK BB, poplatok 4,- €, 

slovanskastudovna@vsvkbb.eu. 

 

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO – PETER COCH 
prednáška 

14. február o 16 00 h 

Malá sála 

 

KVÍZ V NEMECKEJ ŠTUDOVNI 
Radi súťažíte? Orientujete sa v histórii, jazyku a kultúre 

Nemecka? Tak náš nemecký vedomostný kvíz je šitý presne 

pre vás. Príďte sa s priateľmi zabaviť . Knihy a vecné ceny do 

súťaže venoval Goetheho inštitút. V prípade záujmu je 

potrebné sa nahlásiť emailom na 

nemeckastudovna@svkkbb.eu  alebo telefonicky na čísle 

048/4710714 do 13.2.2022.  

15. február o 17.00 h 

 

KINO V KNIŽNICI 

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS / TAKMER 

DOKONALÉ TAJOMSTVO 
Komédia, dráma, romantik 2019, Nemecko 

22. február o 16.30 h 

IVC 

 

KLUB (NE)ZÁBUDLIVCOV 
stretnutie členov klubu 

prihlasovanie: tel. 048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu 

vstupné: 1,- € 

23. február o 10.00 h 

Malá sála 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

MYŠLIENKY 60+ 
výstava sochárskej tvorby (drevo) Michala Bartu 

potrvá do 3. marca 

 

Átrium 
 

SLOVENSKOU KRAJINOU 
výstava fotografií krajiny a zvierat Michala Boľfu  

potrvá do 20. januára 

 

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR 
prezentácia študentských prác Súkromnej školy umeleckého 

priemyslu vo Zvolene 

potrvá do 10. marca  

 

I. poschodie 
 

SVETIELKO NÁDEJE 
výstava venovaná aktivitám združenia 

2. február – 10. marec 

 

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE V ŠVK 
 

ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI” 
turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného domu  

a expozícií Literárneho a hudobného múzea 

pre individuálnych návštevníkov a skupiny na objednanie: 

exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776 

 

VEDA V HRAČKÁCH 
Interaktívna výstava vedeckých hračiek,  

jednoduchých experimentov a hlavolamov, 

individuálni návštevníci a skupiny na objednanie: 

vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733 

Librarium 
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LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM  
 

„SÓLO PRE... OSVALDA ZAHRADNÍKA“ 
výstava k 90. výročiu narodenia slovenského dramatika  

komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h 

výstavné priestory LHM -  Múzeum Domov múz 

potrvá do 10. februára   

 

HLASOM ZVLÁŠTNEHO DUCHA HUDBY 
Výstavka pri príležitosti 120. výročia narodenia hudobného 

skladateľa, zbormajstra, pedagóga, organistu, posledného 

banskobystrického regenschori a zakladateľa hudobnej školy 

v Banskej Bystrici Jána Gajdoša. 

potrvá do 30. mája  

komentované prehliadky každý štvrtok o 10.00 h 15.00 h 

výstavné priestory na II. poschodí 

 

MENÁ UKRYTÉ V PRÍBEHU 
online súťaž interaktívnou formou prostredníctvom životných 

príbehov spisovateľov banskobystrického regiónu 

8. február 

www.facebook.com/LHMBB 

 

KRAJINA NESPAVOSTI 
Výstava venovaná k nedožitým 80. Narodeninám dramatika, básnika, 

prozaika, tvorcu rozhlasových hier a scenáristu Juraja Bindzára 

komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h 

výstavné priestory LHM -  Múzeum Domov múz 

17. február – 19. máj  

 

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM 
Múzeum – domov múz 

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

Bábkarský salón 

otvorené denne od 10.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.00 h. 

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove  

Otvorené SEPTEMBER – JÚN: utorok – nedeľa od 9.00 – 16.00 h 

(potrebné dohodnúť návštevu 2 dni vopred) 

JÚL – AUGUST: utorok – nedeľa od 9.00 – 12.00/13.00 – 16.00 h. 

kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – kontaktujte 

Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838 
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