Názov:

MÚZEUM SLOVENSKÉHO
ČERVENÉHO KRÍŽA v MARTINE

Adresa:

Moyzesova 1
036 01 MARTIN
Slovenská republika

Tel.:

+ 421 43 422 4738

Fax:

+ 421 43 422 4749

Múzeum Slovenského Červeného kríža v Martine je jediné špecializované múzeum svojho druhu
na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Slovenský Červený kríž v Bratislave. Múzeum SČK sa nachádza
v účelovej budove Slovenského Červeného kríža v Martine, na Moyzesovej ulici č. 1 – v budove
bývalého Dispenzára, v ktorej sídli aj sekretariát Územného spolku Slovenského ČK regiónu Turiec.
Múzeum vzniklo 1. februára 2000 a už 24. februára 2000 bolo slávnostne otvorené výstavou
„Červený kríž v dobe mieru a vojen“. Tak sa sprístupnili širokej verejnosti doklady o dejinách a činnosti
Medzinárodného Červeného kríža a Červeného kríža na Slovensku.
Sídlom Múzea SČK sa právom stal Martin, pretože má bohatú tradíciu Červeného kríža. V rokoch
1924 – 1938 bol Martin sídlom Slovenskej divízie ČSČK. Bola to najmä zásluha dr. Alice Masarykovej,
prvej predsedníčky ČSČK. Z Martina sa zabezpečovala a organizovala činnosť Červeného kríža na celom
Slovensku: sanitárske hnutie, ošetrovateľstvo, humanitná pomoc, činnosť Dorastu ČSČK a mnohé ďalšie.
Bohatá edičná činnosť ČSČK bola spojená s menami významných slovenských spisovateľov. Múzeum
celú činnosť a históriu ČK na Slovensku dôsledne dokumentuje a prezentuje formou výstav.
Múzeum SČK v Martine ponúka širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa s históriou,
významom a činnosťou Medzinárodného Červeného kríža a jeho 7 princípmi, históriou a činnosťou
Slovenského Červeného kríža názorne, priamo vo výstavných priestoroch múzea. Formou odborného
lektorátu, vyučovacej hodiny alebo špecializovanejprednášky z histórie ČK, SČK alebo medzinárodného
humanitárneho práva, dokáže poskytnúť nielen vysvetlenie základných pojmov, ale získanie serióznych
vedomostí. Dokumentácia, katalógy a zbierkové predmety Múzea SČK pomôžu bádateľom a študentom
pri štúdiu a príprave seminárnych, ročníkových a diplomových prác.

Múzeum SČK v Martine, na základe dohodnutej objednávky, poskytuje v regióne Turiec
bezplatné prednášky z histórie a významu MČK, SČK a medzinárodného humanitárneho práva priamo u
záujemcov – v školách a inštitúciach. Pripraví členov hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa na test
z vedomostí o ČK a SČK. Pre deti v materských skôlkach poskytne zaujímavé rozprávanie o dobre,
pomoci a správnej výžive. Na základe špeciálnej požiadavky môže byť rozprávanie doplnené o ukážku
prvej pomoci.
Otváracia doba:
Počas návštevníckej sezóny: od začiatku mája do konca októbra, vždy od utorka do soboty
od 10.00 – 17.00 hod.
Mimo návštevníckej sezóny: od začiatku novembra do konca apríla, je možné navštíviť Múzeum SČK na
základe telefonickej objednávky od utorka do piatku, v čase od 8.00 – 15.30 hod.

Vstupné:
deti, študenti, dôchodcovia
dospelí

2,-Sk
5,-Sk

Použité materiály: text a fotografie poskytlo Múzeum SČK v Martine

