
SNM - Múzeum Betliar
Kaštieľna 6, 049 21 Betliar

www.snm.sk/muzeum-betliar

Tlačová správa, 15. máj 2021

NOC MÚZEÍ V KAŠTIELI BETLIAR
Noc múzeí a galérií každý rok ponúka príležitosť objaviť dedičstvo našich predkov a zároveň objavovať 
zaujímavé miesta originálnym spôsobom. Tohto roku to bude v sobotu 15. mája 2021 a je to pre nás ešte 
vzácnejšia udalosť ako po iné roky, lebo brány múzeí ostali štyri mesiace z dôvodu pandémie zatvorené  
a priestory múzeí osirelé bez návštevníkov. 

SNM - Múzeum Betliar si tohto roku pripomína dôležité jubileum: 200. výročie narodenia grófa Emanuela 
I. Andrássyho, ktorý vo veľkej miere zasiahol do vývoja podnikania v oblasti ťažby a spracovania železnej 
rudy, vďaka čomu mu právom patrí prezývka “železný gróf”. Dokázal využiť niekoľko storočnú tradíciu ba-
níctva v Gemeri, ktorá za jeho éry prekvitala a tento región získal pomenovanie „železné srdce Uhorska“. 
Bol významným zberateľom a cestovateľom, precestoval Blízky a Ďaleký východ a o svojich cestovateľ-
ských zážitkoch napísal knihu Cesty vo Východnej Indii. Dal prebudovať kaštieľ do jeho dnešnej podoby 
- vďaka nemu vznikla v rokoch 1881-1886 na mieste staršieho menšieho renesančného kaštieľa v Betliari 
luxusná rezidencia, ktorú využíval predovšetkým ako poľovnícke sídlo a múzeum pre svoju bohatú zbier-
ku. V roku 1885 založil zvernicu, ktorá je dnes zaradená medzi Významné lesnícke miesta na Slovensku.  
Tohtoročnú Noc múzeí preto otvoríme o 17.00 slávnostnými fanfárami z balkóna kaštieľa na počesť 
tohto významného člena Andrássyovského rodu. 

Od 17.00 do 20.30 budú mať návštevníci možnosť za zvýhodnené vstupné absolvovať večerné prehliadky 
kaštieľa, kde budú mať jedinečnú príležitosť pozrieť si novinky na prehliadkovej trase, ako reinštalá-
ciu grófkinho a grófovho apartmánu, a to predovšetkým grófovu kúpeľňu, ktorú vďaka práci odborných  
zamestnancov sprístupňujeme pre verejnosť vôbec prvýkrát, a to v podobe, v akej ju využívali Andrássyovci.

Vstupné: 3 €, deti do 10 rokov a osoby ZŤP zdarma

Napriek aktuálne platným obmedzeniam by sme všetkým návštevníkom, ktorí sa rozhodnú stráviť večer  
v našom múzeu, radi pripravili nezabudnuteľné chvíle, preto všetkých prosíme o pochopenie a dodržanie 
aktuálnych protipandemických opatrení: je potrebná dezinfekcia rúk a prekrytie horných dýchacích ciest 
respirátorom. Prosíme našich návštevníkov, aby pri plánovaní návštevy kaštieľa brali do úvahy pretrvávajúci 
núdzový stav a hranicu vychádzania do 21.00. Vzhľadom na obmedzený počet osôb v kaštieli (1 osoba  
na 15 m2) odporúčame informovať sa o aktuálnej situácii v pokladni kaštieľa v čase konania podujatia 
(+421 58 7983197, +421 918 728 400). 

V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 202 zo dňa 7. mája 2021, ktorou 
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, § 12, podľa § 48 ods. 4 
písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí nariaďuje umožniť a organi-
zovať výlučne individuálne prehliadky.

Ďakujeme Vám, že ostávate zodpovední a tešíme sa na Vás!


