
Prešov
Hanušovce nad Topľou



Múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku s názvom 
Okresné vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou so sídlom v 
Hanušovciach. Od začiatku sa kreovalo ako vlastivedné so zbernou 
oblasťou vranovského regiónu. Po rôznych modifikáciách názvu je jeho 
dnešné oficiálne pomenovanie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach 
nad Topľou.
Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. 
Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. stor., ku 
kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným 
členením. Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj. Je 
registrovaným múzeom na Ministerstve kultúry SR.





Sídlom múzea je renesancno-barokovy kaštieľ, ktorého pomerne rozsiahlu blokovú 
budovu postavili na prelome 17.-teho a 18.-teho storočia. Charakteristickými sú 

hmatovo výrazné nárožné veže. Pri úpravách v 18.-tom storočí dostal objekt 
manzardovú strechu a veže strechy zvonové. lnteriery a fasáda kaštieľa majú bohatú 

šťukovú výzdobu.







V múzeu sú nainštalované dve stále expozície. Expozícia História 
vranovského regiónu prezentuje históriu vranovského regiónu 
prostredníctvom exponátov z oblasti archeológie, histórie a etnografie. 
Expozícia Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou podáva prehľad 
vývoja živej a neživej prírody okresu od druhohôr až po súčasnosť.



Hanušovce nad Topľou Hospodárska budova pri malom hanušovskom kaštieli šóšovcov ožíva Duchom 
národa. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou v jej podkroví zriadilo stálu výstavu 
pomenovanú Duch národa.
Keď tam vstúpite, dostanete sa do prostredia dediny s folklórnou hudbou, výkrikmi, šumami, gagotom 
husí. 
Žiadne vitríny, žiadne umelé inštalovanie." V strede rozľahlej otvorenej miestnosti je veľký komín, ktorý v 
minulosti slúžil ako udiareň aj pec. "U našich predkov sa okolo pece točil život." V jednej časti povaly je 
inštalácia kuchyne a zároveň spoločenskej a remeselnej miestnosti, v ktorej nechýbajú krosná, praslice, 
kolovrat. V ďalšej časti dostala svoj priestor parádna izba s truhlicou, šatstvom, zrkadlom aj parádnicou. U 
Ducha národa nechýba posteľ s obrovskou perinou. Zadná časť novej expozície predstavuje vidiecky 
exteriér.







Video (klikni)



Vypracovala 
Zuzana Jusková
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