
MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Malokarpatské múzeum sa nachádza v centre 
vinohradníckeho mesta Pezinok. Sídli v his-
torickom renesančnom dome zo 17. storočia. 
Budujeme dynamické múzeum 21. storočia,  
ktoré sa primárne špecializuje na starobylú kultúru  
vinohradníctva a vinárstva v prostredí Malých 
Karpát. Reprezentujeme viac ako šesťdesiatročnú 
tradíciu našej činnosti, ktorou dokumentujeme 
rozmanité dejiny regiónu.

Okrem prehliadky stálych expozícií či výstav 
organizujeme pre vás počas celého roka podujatia 
orientované na zážitok aj víno, programy pre rôzne 
vekové skupiny a viaceré iné, odborné, ako aj 
zábavné aktivity.

Vítame i návštevníkov so zrakovým a sluchovým 
obmedzením, ktorým ponúkame texty v  
Braillovom písme a nahrávky v slovenskom 
posunkovom jazyku.

OTVÁRACIE HODINY
1. apríl - 30. september

Pondelok: otvorené len pre objednané skupiny
Utorok - piatok: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 17.00
Nedeľa: 14.00 - 17.00

1. október - 31. marec

Pondelok: otvorené len pre objednané skupiny
Utorok - piatok: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Sobota: 10.00 – 16.00
Nedeľa: zatvorené 
Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja bude múzeum 
otvorené len pre vopred objednané skupiny.

www.muzeumpezinok.sk

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 4
902 01 Pezinok

www.muzeumpezinok.sk
muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk
tel.: +421 (0)33 641 33 47

Malokarpatské múzeum
malokarpatskemuzeum_v_pezinku

Malokarpatské múzeum je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

www.malekarpaty.travel
Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.



inside short

DETI V MÚZEU

Pri návšteve múzea sa zabavia i detskí návštevníci. 
Tí menší počas celej prehliadky hľadajú symbol 
pána profesora Preša, ktorý má pre nich prip-
ravené pútavé interaktívne úlohy. Pre starších je 
k dispozícií pracovný list Bádanie v múzeu, ktorý 
si môžu  po skočení prehliadky, vziať so sebou 
domov.

Pravidelne organizujeme programy, tvorivé dielne 
ako i kreatívne workshopy  pre rodiny s deťmi či 
prázdninové tábory. 

V ponuke máme aj edukačné programy určené 
najmä školským skupinám rôznych vekových 
kategórií.

Viac informácií o aktuálnej ponuke pre detské 
publikum a pripravovaných podujatiach nájdete 
na stránke www.muzeumpezinok.sk.  

EXPOZÍCIE

Príbeh vína je moderná expozícia, ktorá vám po-
skytne informácie zážitkovou formou. Dozviete sa 
o dejinách vinohradníctva a vinárstva v Malokarpat-
skej vinohradníckej oblasti -  najvýznamnejšej na 
Slovensku. Spoznáte typické vína regiónu, prezriete 
si zaujímavé archeologické nálezy či uvidíte bohatú 
zbierku pezinských cechových predmetov. Okrem 
toho na vás čaká viacero aktivít, ktoré si popri 
prehliadke môžete vyskúšať, ako napr. interaktívny 
stĺp či dereš.

Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými 
Karpatami je expozícia nachádzajúca sa v 
pôvodných pivniciach zo 17. storočia. Nájdete tu 
najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe, 
pričom každý z nich je unikát. Mimoriadny je 
i arómabar, ktorý preverí vaše čuchové bunky. 
Zazátkujete si fľašu alebo vyskúšajte vystrúhať 
drevený kôl na vinič.

Na konci každej prehliadky dostanete pohár 
chutného malokarpatského vínka. Návšteva u nás 
trvá cca 1 hodinu. 

K dispozícií sú audiosprievodcovia v deviatich 
svetových jazykoch.

OCHUTNÁVKA VÍN JE U NÁS ZÁŽITKOM!

Vychutnajte si u nás  malokarpatské vínko 
 a vyskúšajte originálne zážitkové degustácie.

Degustácia vín v úplnej tme

• vína ochutnávate a spoznávate v absolútnej tme
• vaše zmysly sú v tme zosilnené a vnímajú víno 

inak

Degustácia pri hudbe a farebnom osvetlení

• skúste, ako sa rôzne farebné osvetlenie a hudba 
pohrajú s vašimi chuťovými pohárikmi 

• na chvíľu sa stanete someliérmi a určíte intenzitu 
vône a chute pod vplyvom farieb

Degustácia lahodných malokarpatských vín

• degustácia 5 malokarpatských vín v originálne 
vybavených pivničných priestoroch

• spoznávanie kultúry pitia vína alebo voľná 
diskusia o testovaných vzorkách (podľa vašich 
preferencií)

Každá degustácia je doplnená o drobný záhryz (chlieb, klobása, syr, voda).
Výklad je možný v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 
Súčasťou degustácie môže byť aj prehliadka stálej expozície múzea.


