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M 1 Matica slovenská – budovy a objekty 

Stará budova MS – prvá budova MS 

M 1_1 Výzor Svätomartinskej svetlice a mestského domu podľa návrhu J. N. Bobulu. 

M 1_2 Matica slovenská, stará budova v Martine, podľa kresby A. Slowikowského z r.  

1865. Widok Maticy slowenskiej.  

M 1_3 Matica slovenská, stará budova z r. 1899. (Viď aj M1_12 podobný záber.) 

M 1_4 Matica slovenská, stará budova z 19. storočia (1875 – 1899). 

M 1_5 Matica slovenská, stará budova. (Pôvodný stav pred konfiškáciou 1875.) 

M 1_6  Matica slovenská, stará budova z r. 1900. 

M 1_7 Matica slovenská, stará budova asi z r. 1919. 

M 1_8 Matica slovenská, stará budova v Martine asi v r. 1918. 

M 1_9 Matica slovenská, stará budova v Martine. 

M 1_10  Matica slovenská, stará budova v Martine. Podľa stavu z r. 1918, záber celej ulice. 

M 1_11 Matica slovenská, stará budova. Podľa stavu z r. 1918. (Časť budovy.) 

M 1_12  Matica slovenská, stará budova a hasičská strážnica z r. 1899. (Podobný záber viď 

pod M 1_3.) 

M 1_13  Matica slovenská, stará budova v Martine. Podľa stavu z r. 1960 – záber rohový s 

kioskom trafiky. 

M 1_14 Matica slovenská, stará budova v Martine. Podľa stavu z  r. 1960 – záber zo 

dvora. 

M 1_15  Matica slovenská, stará budova v Martine. Pohľad od evanjelickej fary smerom do 

mesta. Podľa stavu z r. 1960. 

M 1_16  Matica slovenská, stará budova v Martine. Podľa stavu z  r. 1960. Pohľad na 

fasádu zboku. 

M 1_17  Matica slovenská, stará budova v Martine. Podľa stavu z  r. 1960. Pohľad na časť 

budovy vo dvore. 

M 1_18  Matica slovenská, stará budova v Martine. Podľa stavu z  r. 1960. Pohľad zo 

dvora ku bráne. 

M 1_19 Matica slovenská, stará budova v Martine. Podľa stavu z  r. 1960. Pohľad na 

prednú časť. 

 M1_20  Matica slovenská, stará budova v Martine. 
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Nová budova MS – druhá budova MS 

M 1_21      Memorandové námestie s budovami MS v Turčianskom Sv. Martine, návrh. 

M 1_22 Matica slovenská, severovýchodný pohľad, Martin, projekt. 

M 1_23  Matica slovenská, nová budova v Martine  projekt architekta Jána Palkoviča. 

M 1_24  Matica slovenská, nová budova v Martine – projekt. 

M 1_25 Matica slovenská, nová budova v Martine r. 1947. 

M 1_26  Matica slovenská, nová budova v Martine r. 1941. 

M 1_27  Matica slovenská, nová budova v Martine asi r. 1926. 

M 1_28 Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_29 Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_30      Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M1_31  Matica slovenská, nová budova v Martine – časť budovy s hlavným vchodom. 

M 1_32  Matica slovenská, nová budova v Martine r. 1926. 

M 1_33 Matica slovenská, nová budova v Martine – zimný záber. 

M 1_34 Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_35 Matica slovenská, nová budova v Martine r. 1947. (Viď aj M1_41 podobný 

záber.) 

M 1_36  Matica slovenská, nová budova v Martine – časť budovy. 

M 1_37  Matica slovenská, nová budova v Martine – portál. 

M 1_38 Matica slovenská, nová budova v Martine – schodište r. 1947. 

M 1_39 Matica slovenská, nová budova v Martine a časť Neografie r. 1948. (Viď aj 

M1_50 podobný záber.) 

M 1_40 Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_41  Matica slovenská, nová budova v Martine r. 1947. (Viď aj M1_35 podobný 

záber.). 

M 1_42  Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_43 Matica slovenská, nová budova v Martine – časť budovy MS a Neografie. 

M 1_44 Matica slovenská, nová budova v Martine a časť obytných budov. 
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M 1_45  Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_46  Matica slovenská, nová budova v Martine – záber budovy so záhradou. 

M 1_47  Matica slovenská, nová budova v Martine – záber budovy so záhradou spredu. 

M 1_48 Matica slovenská, nová budova v Martine – bokom: projektant a staviteľ budovy 

r. 1926. 

M 1_49 Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_50 Matica slovenská, nová budova v Martine a časť tlačiarne Neografia, asi r. 1948. 

(Viď aj M1_39 podobný záber.).  

M 1_51  Matica slovenská, nová budova v Martine 1. 5. 1945. 

M 1_52  Matica slovenská, nová budova v Martine podľa stavu z r. 1960. 

M 1_53 Matica slovenská, nová budova v Martine  (v kvitnúcom parku – záhrade). 

M 1_54 Matica slovenská, prvá budova v Martine. Dom Matice slovenskej – litografia. 

M 1_55 Matica slovenská, nová budova v Martine. 

M 1_56  Matica slovenská, nová budova v Martine. Robotníci na lešení pri dokončovacích 

prácach, r. 1926. 

M1_57  Matica slovenská, nová budova v Martine – pri dokončovacích prácach r. 1926. 

M 1_58 Matica slovenská, nová budova v Martine asi r. 1963. 

M 1_59 Matica slovenská, nová budova v Martine r. 1963. 

M 1_60 Matica slovenská, nová budova v Martine r. 1963. 

Matičné objekty 

M 1_61 Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine r. 1941. 

M 1_62 Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine. 

M 1_63  Budova Neografie – tlačiarne MS a vydavateľstvo Osveta v Martine. (Pohľad od 

hlavnej cesty a evanjelickej fary.) 

M 1_64  Budova Neografie – tlačiarne MS a vydavateľstvo Osveta v Martine. (Pohľad od 

hlavnej cesty a evanjelickej fary – iný záber.) 

M 1_65 Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine r. 1947 – od Ústavu národného 

zdravia. 

M 1_66  Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine. (Pohľad od evanjelickej fary.)  

M 1_67  Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine, stavba bloku C od severozápadu. 
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M 1_68 Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine, stavba bloku C od severozápadu. 

M 1_69 Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine, stavba bloku C od severozápadu. 

M 1_70      Budova Neografie – tlačiarne MS v Martine, blok C od severovýchodu. 

M 1_71  Stavba Neografie – tlačiarne MS v Martine. 

M 1_72  Stavba Neografie – tlačiarne MS v Martine. 

M 1_73 Stavba Neografie – tlačiarne MS v Martine, príprava na stavbu bloku C. 

M 1_74 Stavba Neografie – tlačiarne MS v Martine, projektovaných budov MS. 

M 1_75 Stavba Neografie – tlačiarne MS v Martine r. 1948. 

M 1_76  Prípravy na stavbu Neografie, bloku D r. 1943. 

M 1_77  Prípravy na stavbu Neografie, bloku D r. 1943. 

M 1_78  Prípravy na stavbu Neografie, bloku D r. 1943. 

M 1_79  Prípravy na stavbu Neografie, bloku D r. 1943. 

M 1_80 Prípravy na stavbu Neografie, bloku D r. 1943. 

M 1_81 Prípravy na stavbu Neografie, bloku D r. 1943. 

M 1_82 Stará budova Roľníckej vzájomnej pokladnice v Martine, neskôr majetok MS pre 

umiestnenie tlačiarne Neografia. 

M 1_83 Stará budova Roľníckej vzájomnej pokladnice v Martine, neskôr majetok MS pre 

umiestnenie tlačiarne Neografia. 

M 1_84 Stará budova Roľníckej vzájomnej pokladnice v Martine, neskôr majetok MS pre 

umiestnenie tlačiarne Neografia. 

M 1_85 Stará budova Roľníckej vzájomnej pokladnice v Martine, neskôr majetok MS pre 

umiestnenie tlačiarne Neografia. 

M 1_86  Stará budova Roľníckej vzájomnej pokladnice v Martine, neskôr majetok MS pre 

umiestnenie tlačiarne Neografia. 

M 1_87  Kunayovský dom v Martine s nápisom Nová kníhtlačiareň a ukazujúcou 

smerovkou, majetok MS pre umiestnenie Neografie. 

M 1_88 Budova obytného domu MS v Martine. 

M 1_89  Prípravy na stavbu Neografie, bloku D r. 1943.  

M 1_90 Matiční zamestnanci pozerajú plány matičného obytného domu pred kopaním 

základov r. 1947. 
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M 1_91 Kopanie základov na obytný dom MS v  r. 1947, výkop správcu MS Dr. Jána 

Martáka za prítomnosti spolupracovníkov. 

M 1_92  Výkop základov matičného obytného domu v r. 1947, pri výkope správca Matice 

 slovenskej Dr. Ján Marták. 

M 1_93 Prvý výkop základov matičného obytného domu v r. 1947, pri výkope správca MS 

Dr. Ján Marták. 

M 1_94 Prvý výkop na základy matičného obytného domu v r. 1947, pri výkope správca 

MS Dr. Ján Marták. 

M 1_95 Prvý výkop na základy matičného obytného domu v r. 1947, pri výkope správca 

MS Dr. Ján Marták.  

M 1_96  Prvý výkop na základy matičného obytného domu v r. 1947, pri výkope správca 

MS Dr. Ján Marták. 

M 1_97  Prvý výkop na základy matičného obytného domu v r. 1947, pri výkope správca 

MS Dr. Ján Marták v prítomnosti spolupracovníkov. 

M 1_98  Pri kopaní základov  matičného obytného domu v r. 1947 Dr. Ján Marták a Dr. 

Alexander Hirner v spoločnosti zamestnancov MS. 

M 1_99  Zhromaždení pracovníci pri výkope základov matičného obytného domu v r. 

1947. 

M 1_100 Na priestore matičného obytného domu v r. 1947 zhromaždení sú zamestnanci 

MS a iní pracovníci. 

M 1_101 Zamestnanci MS pri kopaní základov matičného obytného domu v r. 1947. 

M 1_102 Zamestnanci MS v rozhovore pri kopaní základov matičného obytného domu v r. 

1947. 

M 1_103 Zamestnanci MS v rozhovore pri kopaní základov matičného obytného domu v r. 

1947. 

M 1_104 Pri výkope základov matičného obytného domu v r. 1947. (Pri práci Dr. 

Alexander Hirner a Miloš Búchala.) 

M 1_105 Dr. Alexander Hirner pri výkope základov  matičného obytného domu v r. 1947. 

M 1_106 Výkop základov matičného  obytného domu v r. 1947. 

M 1_107 Hromadná účasť zamestnancov Matice slovenskej pri výkope základov matičného  

obytného domu v r. 1947. 

M 1_108 Pri výkope základov matičného obytného domu v r. 1947 Dr. Alexander Hirner v 

prítomnosti zamestnancov MS. 
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M 1_109 Pri kopaní základov matičného obytného domu v r. 1947 zhromaždení 

zamestnanci MS, pri výkope Dr. Alexander Hirner.  

M 1_110  Pri kopaní základov matičného obytného domu v r. 1947 zhromaždení 

zamestnanci MS, pri výkope Dr. Alexander Hirner. 

M 1_111 Kopanie základov na matičný obytný dom v r. 1947. Na obrázku s fúrikom Ján 

Štefánik v spoločnosti spolupracovníkov, hlavne žien. 

M 1_112  Pri kopaní základov matičného obytného domu v r. 1947. Na obrázku je Ján 

Štefánik pri vození fúrika v spoločnosti spolupracovníkov, hlavne žien. 

 M 1_113 Matiční zamestnanci pri výkope základov matičného obytného domu v r. 1947. 

 

M 1_114 Kopanie základov  matičného obytného domu v r. 1947. Hromadná účasť 

zamestnancov MS na výkope. 

M 1_115  Zamestnanci MS pri výkope základov matičného obytného domu v r. 1947. 

M 1_116 Hromadná účasť zamestnancov MS na kopaní základov matičného obytného 

domu v r. 1947. 

M 1_117 Budova Neografie – tlačiarne  MS v Martine, blok A a časť budovy MS. 

M 1_118 Dobudovaná novostavba matičnej tlačiarne Neografie, začiatok stavby jej 

ďalšieho traktu a časť budovy MS. 

M 1_119 Dobudovaná novostavba matičnej tlačiarne Neografie, začiatok stavby jej 

ďalšieho traktu a časť budovy MS. 

M 1_120  Budova Neografie – tlačiarne  MS v Martine. 

M 1_121 Budova matičného obytného domu v máji 1967. 

M 1_122  Čiastočný pohľad na rekonštrukčné práce (úprava vchodu do suterénu – budúceho 

Libresa) v prvej budove MS v Martine, ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. 

Masaryka, ul. M. R. Štefánika ), č. 21 v r. 1989. 

M 1_123  Čiastočný pohľad na rekonštrukčné práce (otĺkanie omietky v suteréne) v prvej –  

budove MS v Martine, na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. 

M. R. Štefánika), č. 21 v r. 1987. 

M 1_124 Čiastočný pohľad na rekonštrukčné práce v prvej budove MS v Martine, na ul. 

Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika), č. 21 v r. 

1988. 

M 1_125  Čiastočný pohľad na rekonštrukčné práce (úprava stropov) v prvej budove MS v 

Martine, na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. 

Štefánika), č. 21 v r. 1988. 
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M 1_126  Čiastočný pohľad na rekonštrukčné práce v prvej budove MS v Martine, na ul. 

Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika), č. 21 v r. 

1989. 

M 1_127  Čiastočný pohľad na rekonštrukčné práce v prvej budove MS (pohľad na nádvorie 

zo západnej strany) v Martine, na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. 

Masaryka, ul. M. R. Štefánika), č. 21 v r. 1988. 

M 1_128  Pohľad na rekonštrukčné práce v prvej budove MS, na ul. Osloboditeľov (Hlavná 

ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika), č. 21 v Martine v r. 1989. (Pohľad 

na nádvorie zo západnej strany.) 

M 1_129  Pohľad na prvú budovu MS na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. 

Masaryka, ul. M. R. Štefánika), č. 21 v Martine počas rekonštrukčných prác v r. 

1989. 

M 1_130  Celkový pohľad na rekonštrukčné práce (obnova fasády) prvej budovy MS v 

Martine, na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. 

Štefánika) č. 21 v r. 1990. 

M 1_131 Pohľad na prvú budovu MS na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. 

Masaryka, ul. M. R. Štefánika) v Martine začiatky rekonštrukčných prác v r. 

1985.  

M 1_132  Pohľad  z juhovýchodu na prvú budovu MS na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, 

ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika) v Martine v začiatkoch rekonštrukčných 

prác v r. 1985.  

M 1_133 Pohľad z juhozápadu na prvú budovu MS na ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. 

T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika) v Martine v začiatkoch rekonštrukčných prác 

v r. 1985.  

M 1_134 Účastníci kontrolného dňa pri rekonštrukčných prácach na prvej budove MS, na 

ul. Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika) v 

Martine v r. 1986. Na obrázku zľava: Ing. Ing. Ondrej Učník – MS, Rudenko – 

Pamiatkostav, Meravý – majster, Štafen –vedúci stavby. 

M 1_135 Účastníci kontrolného dňa pri rekonštrukčných prác na prvej budove MS, na ul. 

Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika) v Martine v 

r. 1986. Na obrázku zľava: Jozef Čierny a Ing. Ondrej Učník – MS, pán Štafen –

vedúci stavby, Viliam Mruškovič – správca MS, Jelena Ruttkayová – Odbor 

kultúry ONV Martin. 

M 1_136 Účastníci kontrolného dňa pri rekonštrukčných prác na prvej budove MS na ul. 

Osloboditeľov (Hlavná ulica, ul. T. G. Masaryka, ul. M. R. Štefánika) v Martine, 

v r. 1986. Na obrázku zľava: Viliam Mruškovič – správca MS (chrbtom), Juraj 

Chovan-Rehák – MS, vedúci stavby Štafen, pracovník Pamiatkostavu Rudenko a 

Ing. Ondrej Učník – MS. 

M 1_137 Čiastočný pohľad na priečelie s plastikou od akademického sochára Vincenta 

Hložníka a výškovú časť tretej budovy MS zo západnej strany, Martin r. 1976. 
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M 1_138 Matica slovenská – tretia budova, exteriér. Čiastočný pohľad zo severozápadu, na 

budovu Matice slovenskej na Hostihore, Martin r. 1976. 

M 1_139 Čiastočný pohľad na prepojovací trakt medzi administratívnou časťou budovy a 

časťou určenou pre styk verejnosťou na 2. poschodí v tretej budove MS na 

Hostihore, Martin, apríl 1991. (Pred prestavbou na ďalšie pracovne.) 

M 1_140 Čiastočný pohľad na prepojovací trakt medzi administratívnou časťou budovy a 

časťou určenou pre styk verejnosťou na 1. poschodí v tretej budove MS, Martin, 

apríl 1991 (Pred prestavbou na ďalšie pracovne.) 

M 1_141  Matica slovenská, nová budova v Martine, časť budovy s hlavným vchodom v r. 

1963. 

M 1_142  Matica slovenská, nová budova v Martine, v popredí park MS, vpravo časť 

Tlačiarní SNP (Neografie) v r. 1963. 

M 1_143 Matica slovenská, nová budova v Martine, v popredí park MS, vpravo časť 

Tlačiarní SNP (Neografie) v r. 1963. 

M 1_144 Matica slovenská, nová budova v Martine, v popredí park MS, vpravo časť 

Tlačiarní SNP (Neografie) v r. 1963. 

M 1_145 Matica slovenská, nová budova v Martine, vpravo časť budovy Tlačiarní SNP 

(Neografie) v r. 1963. 

M 1_146  Matica slovenská, nová budova v Martine v r. 1963. 

M 1_147 Park MS v Martine s pohľadom na časť budovy MS, Tlačiarne SNP a evanjelický 

 kostol zo zadnej strany, záber z r. 1963. 

M 1_148 Pohľad na časť budovy Matice slovenskej, časť Mudroňovej ulice a obytné domy 

v Martine. 

M 1_149 Pohľad na MS a priestranstvo pred budovou, vľavo štátne domy, záber asi z r. 

1930. 

M 1_150 Pamätná tabuľa na novej budove MS v Martine s preambulou zákona SNR o MS 

z 27. 4. 1954. M. Rýdzi, r. 1961. (Uverejnené bolo v OP č. 196). Foto J. Barák, 

Martin, MS. 

M 1_151  Pohľad na MS zboku s novou sochou pred budovou, záber z r. 1965. 

M 1_152  Nová socha pred budovou MS v Martine od akademického sochára Jána Kulicha. 

Na obrázku postava sochy bez nôh spredu, záber z r. 1965. 

M 1_153 Hlavný vchod do budovy MS v Martine, záber s novou sochou z r. 1967. 

M 1_154 Hlavný vchod do budovy MS v Martine, širší záber s novou sochou z r. 1967. 

M 1_155 Celkový pohľad na druhú budovu MS v Martine s novou sochou v matičnej 

záhrade, záber z r. 1967. 
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M 1_156 Celkový pohľad na druhú budovu MS v Martine s novou sochou, matičná  

záhrada a časť školskej záhrady, záber z r. 1967. 

M1_157  Celkový pohľad na druhú budovu MS v Martine s novou sochou, matičná  

záhrada a časť školskej záhrady, záber z r. 1967. 

M 1_158 Celkový pohľad na druhú budovu MS v Martine s novou sochou, matičná  

záhrada a časť školskej záhrady, záber z r. 1967. 

M 1_159 Celkový pohľad na druhú budovu MS v Martine s novou sochou a priestranstvom 

pred budovou, časť školskej záhrady, záber z r. 1967. 

M1-160 Čiastočný pohľad na prepojovací trakt medzi administratívnou časťou budovy a 

časťou určenou pre styk s verejnosťou na 1. poschodí v tretej budove MS, Martin, 

apríl 1991. (Pred prestavbou na ďalšie pracovne.) 

M 1_161 Budova Františkánskeho kláštora, v ktorej sú umiestnené pracoviská MS: Odbor 

pre zahraničných Slovákov, vysunuté pracovisko Biografického oddelenia 

Archívu literatúry a umenia  MS a sekretariát predsedu MS, Pugačevova ul. 

(Františkánska ul.) č. 2 v Bratislave. Pohľad z východnej strany. 

M 1_162 Čiastočný pohľad z juhovýchodnej strany na budovu Františkánskeho kláštora v 

Bratislave, Pugačevova ul. (Františkánska ul.) č. 2, v ktorej sú umiestnené tieto 

pracoviská MS: Odbor pre zahraničných Slovákov, sekretariát predsedu MS a 

vysunuté pracoviská niektorých oddelení  pracovísk z MS v Martine. Záber z r. 

1988. 

M 1_163 Čiastočný pohľad na budovu Františkánskeho kláštora v Bratislave, Pugačevova 

ul. (Františkánska ul.), č. 2, v ktorej sú umiestnené pracoviská MS: Odbor  pre 

zahraničných Slovákov, sekretariát predsedu MS a vysunuté pracoviská 

niektorých oddelení  pracovísk z MS v Martine. Záber z r. 1988. 

M 1_164  Čiastočný pohľad  na vilu, ktorú kúpila MS, určenú po rekonštrukcii na bytové 

účely, na Thurzovej ul. č. 19 v Martine. Pohľad z juhozápadnej strany r. 1989 . 

M 1_165 Čiastočný pohľad na vilu (vstup), ktorú kúpila MS, určenú po rekonštrukcii na 

bytové účely, na Thurzovej ul. č. 19 v Martine. Pohľad zo severnej strany r. 1989.  

M 1_166 Čiastočný pohľad na vilu, ktorú kúpila MS, určenú po rekonštrukcii na bytové 

účely, na Thurzovej ul. č. 19 v Martine. Pohľad zo severu r. 1989.  

M 1_167 Čiastočný pohľad na vilu, ktorú kúpila MS, určenú po rekonštrukcii na bytové 

účely, na Thurzovej ul. č. 19 v Martine. Pohľad zo  severozápadu, r. 1989 . 

M 1_168 Čiastočný pohľad na vilu, ktorú kúpila MS, určenú po rekonštrukcii na bytové 

účely, na Thurzovej ul. č. 19 v Martine. Pohľad z juhozápadu r. 1989. 

M 1_169 Celkový pohľad na rekreačnú chatu pre zamestnancov MS na Martinských 

holiach po rekonštrukcii v r. 1987. 

M 1_170 Čelný pohľad na rekreačnú chatu pre zamestnancov MS na Martinských holiach 

po rekonštrukcii v r. 1987. 
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M 1_171 Čelný pohľad na rekreačnú chatu pre zamestnancov MS na Martinských holiach 

po rekonštrukcii v r. 1987. 

M 1_172 Čiastočný pohľad do spoločenskej miestnosti v rekreačnej chate pre 

 zamestnancov MS na Martinských holiach, záber z r. 1987. 

M 1_173 Pohľad do interiéru rekreačného zariadenia MS  na Martinských holiach 

(ubytovacie priestory). 

M 1_174 Celkový pohľad na rekreačný objekt pre zamestnancov MS, určený na letný pobyt  

v obci Santovka, č. 78, okres Levice, r. 1987. 

M 1_175 Rekreačný objekt pre zamestnancov MS v obci Santovka, č. 78, okres Levice. Na 

obr.: pohľad do dvora, záber z r. 1987. 

M 1_176  Rekreačný objekt pre zamestnancov MS , určený na letný pobyt v obci Santovka, 

č. 78, okres Levice. Na obrázku pohľad zo dvora na hlavný vchod a prístavbu 

kuchynky, jedálne a jednej obývacej izby, prístavba realizovaná v r. 1987. 

M 1_177  Rekreačný objekt pre zamestnancov MS, určený na letný pobyt v obci Santovka, 

č. 78, okres Levice, r.1987 Na obr.: pohľad do dvora, vpravo prístavba jednej 

obývacej izby, jedálne, kuchynky a staršej časti domu s hlavným vchodom. 

M 1_178  Čiastočný pohľad do jedálne a kuchynky v prístavbe rekreačného objektu pre 

zamestnancov MS, určenom na letný pobyt v obci Santovka, č. 78, okres Levice, 

v pôvodnej časti domu r. 1988. 

M 1_179  Čiastočný pohľad do kuchynky v prístavbe rekreačného objektu pre zamestnancov 

MS, určenom na letný pobyt v obci Santovka, č. 78, okres Levice, r. 1987. 

M 1_180 Čiastočný pohľad do kuchynky v prístavbe rekreačného objektu pre zamestnancov 

MS, určenom na letný pobyt v obci Santovka, č. 78, okres Levice, r. 1988. 

M 1_181 Matica slovenská, stará budova v Martine, rohový záber. 

M 1_182 Prvá budova Matice slovenskej v Martine so zámerne prerobenou fasádou, (na 

rozkaz vládnucich uhorských kruhov v r. 1900), v ktorej umiestnili súd, poštu a 

trestnicu, rohový záber. (Foto: Eugen Lazišťan, vydavateľstvo Osveta, Martin. 

Uverejnené v OP č. 141.) 

M 1_183 Pamätná tabuľa na starej budove Matice slovenskej v Martine, umiestnená nad 

vchodom do budovy. (Foto: L. Kňezek, Bratislava, Hečkova č. 6.) 

M 1_184 Pamätná tabuľa na starej budove Matice slovenskej v Martine, umiestnená nad 

vchodom do budovy. 

M 1_185 Matica slovenská, stará budova v Martine r. 1967 počas osláv 100, výročia 

založenia MG s heslom: Obnovené matičné augustové slávnosti vklad Martina k 

rozvoju socialistickej kultúry. (Foto: Vladimír Hajda, Martin, MS r. 1967.) 
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M 1_186 Matica slovenská, stará budova v Martine r. 1967 počas osláv 100. výročia 

založenia MG s heslom: Obnovené matičné augustové slávnosti vklad Martina k 

rozvoju socialistickej kultúry.(Foto: Vladimír Hajda, Martin, MS, r. 1967.) 

M 1_187  Pohľad na prvú budovu Matice slovenskej z juhovýchodu. Záber z augusta 1988, 

počas slávností 125. výročia založenia MS. 

M 1_188 Čiastočný pohľad na priečelie prvej budovy Matice slovenskej, slávnostne 

vyzdobené pri príležitosti valného zhromaždenia MS 10. - 11. 8. 1990 v Martine. 

M 1_189 Jedálenský obrúsok s fotografiou prvej budovy Matice slovenskej. 

M 1_190  Pohľad na Hlavnú ulicu (ul. T. G. Masaryka, ul. Osloboditeľov, ul. M. R. 

Štefánika) v Martine s prvou budovou Matice slovenskej (vpravo) a budovou 

redakcie Národných novín  dom bývania Dr. Pavla Halašu (vľavo). 

M 1_191 Pohľad na prvú budovu Matice slovenskej zo severu, záber z 23. 10. 1968. 

M 1_192 Pohľad na prvú budovu Matice slovenskej, záber z r. 1969. 

M 1_193 Pohľad na prvú budovu Matice slovenskej slávnostne vyzdobenú pri príležitosti 

75. výročia oživotvorenia MS, 4. - 8. 8. 1994, Martin. 

M 1_194 Čiastočný pohľad na priečelie prvej budovy Matice slovenskej, slávnostne 

vyzdobené pri príležitosti 75. výročia oživotvorenia MS 4. – 8. 8. 1994, Martin. 

M 1_195 Čiastočný pohľad na priečelie prvej budovy Matice slovenskej, slávnostne 

vyzdobené pri príležitosti 75. výročia oživotvorenia MS 4. – 8. 8. 1994, Martin. 

M 1_196  Pohľad na vchod do prvej budovy Matice slovenskej v Martine. 

M 1_197 Prvá budova Matice slovenskej v Martine. 

M 1_198 Prvá budova Matice slovenskej (po renovácii) v Martine. 

M 1_199 Pohľad na prvú budovu Matice slovenskej v Martine, záber z r. 1924. 

M 1_200 Pohľad na prvú budovu Matice slovenskej v Martine, záber z 30. 10. 1968. 

M 1_201 Pohľad na prvú budovu Matice slovenskej v Martine. 

M 1_202  Čiastočný pohľad na prvú budovu Matice slovenskej v Martine zo dvora, záber z 

augusta 1994. 

M 1_203 Pohľad na hlavné schodište v prvej budove Matice slovenskej v Martine, vedúce z 

medziposchodia na 1. poschodie. 

M 1_204 Pohľad na hlavné schodište v prvej budove Matice slovenskej v Martine. Na obr:: 

Pohľad z medziposchodia na prízemí aj na 1. poschodie.  

M 1_205 Pohľad na hlavné schodište v prvej budove Matice slovenskej v Martine vedúce z 

prízemia na medziposchodie. 
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M 1_206 Plán prvej budovy Matice slovenskej v Martine od staviteľa Michala Urbánka z 1. 

3. 1876. 

M 1_207 Matica slovenská – stará budova v Martine. Na obr.: návrh na rekonštrukciu  prvej 

budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v Martine (pohľad 

východný a južný) z decembra 1975, vypracovaný Ústavom pre vývoj a 

projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný 

projektant Ing. arch. Vojtech Fifik. 

M 1_208 Matica slovenská – stará budova v Martine. Na obr.: štúdia – čelný pohľad na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine (pohľad východný a južný) z decembra 1975, č. II/8, vypracovaná 

Ústavom pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava 

– Hrad. Hlavný projektant Ing. arch. Vojtech Fifik. 

M 1_209 Matica slovenská – stará budova v Martine, Na obr. štúdia – severný pohľad na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine (pohľad východný a južný) z decembra 1975, č. II/10, vypracovaná 

Ústavom pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava 

– Hrad. Hlavný projektant Ing. arch. Vojtech Fifik. 

M 1_210 Matica slovenská – stará budova v Martine, Na obr. štúdia – južný pohľad na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, z decembra 1975, č. II/9, vypracovaná Ústavom pre vývoj a 

projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný 

projektant Ing. arch. Vojtech Fifik. 

M 1_211 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – západný pohľad na 

 rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

 Martine, december 1975, č. II/11, vypracovaná Ústavom pre vývoj a obnovu 

 a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný 

 projektant Ing. arch. Vojtech Fifik . 

M 1_212 Matica slovenská ¬ stará budova v Martine. Na obr.: štúdia – situačný pohľad na 

 rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

 Martine, december 1975, č. II/1, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

 stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

 arch. Vojtech Fifik. 

M 1_213 Matica slovenská ¬ stará budova v Martine. Na obr:. štúdia – rez A - A - na 

 rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

 Martine, december 1975, č. II/16, vypracovaná Ústavom pre vývoj a 

 projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava - Hrad. Hlavný 

 projektant Ing. arch. Vojtech Fifik.  

M 1_214 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – rez B – B na rekonštrukciu 

prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v Martine, 

december 1975, č. II/7, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie stavieb 

kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. arch. 

Vojtech Fifik. 
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M 1_215 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, prízemie -    

na rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej 

literatúry v Martine, december 1975, č. 3, vypracovaná Ústavom pre vývoj a 

projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný 

projektant Ing. arch. Vojtech Fifik. 

M 1_216 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, suterén - na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, december 1975, č. 2, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

arch. Vojtech Fifik. 

M 1_217 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia –  suterén - na rekonštrukciu 

prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v Martine, 

december 1975, č. II/2, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie stavieb 

kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. arch. 

Vojtech Fifik. 

M 1_218 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – prízemie - na rekonštrukciu 

prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v Martine, 

december 1975, č. II/3, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie stavieb 

kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. arch. 

Vojtech Fifik. 

M 1_219 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, rez A - A - na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, december 1975, č. 6, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

arch. Vojtech Fifik. 

M 1_220 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, rez D - D - na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, december 1975, č. 7, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

arch. Vojtech Fifik. 

M 1_221 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, situácia - na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, december 1975, č. 1, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

arch. Vojtech Fifik. 

M 1_222 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, rez B – B - na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, december 1975, č. 6, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

arch. Vojtech Fifik. 

M 1_223 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, rez C – C - 

na rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej 

literatúry v Martine, december 1975, č. 7, vypracovaná Ústavom pre vývoj a 
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projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný 

projektant Ing. arch. Vojtech Fifik. 

M 1_224 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, krov - na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, december 1975, č. 5, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

arch. Vojtech Fifik. 

M 1_225 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – l. poschodie – na rekonštrukciu 

 prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v Martine, 

 december 1975, č. II/4, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie stavieb 

 kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. arch. 

 Vojtech Fifik. 

M 1_226 Matica slovenská – stará budova. Na obr.: štúdia – stavebné úpravy, krov - na 

rekonštrukciu prvej budovy Matice slovenskej na Pamätník slovenskej literatúry v 

Martine, december 1975, č. 4, vypracovaná Ústavom pre vývoj a projektovanie 

stavieb kultúry a obnovu pamiatok, Bratislava – Hrad. Hlavný projektant Ing. 

arch. Vojtech Fifik. 

M 1_227 Druhá budova Matice slovenskej v Martine, podľa projektu architekta Jána 

Palkoviča v zime. 

M 1_228 Pohľad na druhú budovu Matice slovenskej v Martine. Reprodukcia farebnej 

fotografie. 

M 1_229 Pohľad na druhú budovu Matice slovenskej v Martine. 

M 1_230 Pohľad na druhú budovu Matice slovenskej v Martine. 

M 1_231 Matica slovenská v Martine vyzdobená v čase založenia Klubu Matice slovenskej 

20. 5. 1968 slovenskou zástavou. Na priečelí s heslom Pozdravujeme zakladateľov 

klubov Matice slovenskej. 

M 1_232 Pohľad na sochu Matica slovenská, dielo akademického sochára Jána Kulicha, 

umiestnenú pred druhou budovou MS v Martine. 

M 1_233 Čiastočný pohľad na druhú budovu Matice slovenskej a sochu Matica slovenská, 

dielo akademického sochára Jána Kulicha. 

M 1_234 Čiastočný pohľad na druhú budovu Matice slovenskej a sochu Matica slovenská, 

dielo akademického sochára Jána Kulicha. 

M 1_235 Výzdoba druhej budovy Matice slovenskej v Martine, záber z r. 1974. 

M 1_236 Pohľad na výstavbu druhej budovy Matice slovenskej v Martine v r. 1926. 

M 1_237 Pohľad na výstavbu druhej budovy Matice slovenskej v Martine v r. 1926. 

M 1_238 Pohľad na chodbu na prízemní v druhej budove Matice slovenskej v Martine 

smerom k Úseku pre styk verejnosťou a ochrany zbierok a študovni MS. 
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M 1_239 Pohľad na medziposchodie v druhej budove Matice slovenskej v Martine s bustou 

Dr. Jozefa Škultétyho a pamätnou tabuľou s textom: Tento nový stánok Matice 

slovenskej podľa plánov architekta Jána Palkoviča vystavil Stanislav Zachar, 

staviteľ 1925 – 1926. 

M 1_240 Pohľad na prvé poschodie v druhej budove Matice slovenskej v Martine pred 

výborovňou. Na obr. plakety Karola Kuzmányho (zľava prvá) a Štefana Moysesa. 

V popredí sú nové katalógy s rekatalogizačnými kartami patriace Úseku 

fotodokumentačných pamiatok MS. 

M 1_241 Pohľad na chodbu na druhom poschodí v druhej budove Matice slovenskej v 

Martine smerom k Hospodárskemu oddeleniu. 

M 1_242 Celkový pohľad na tretiu budovu Matice slovenskej v Martine na Hostihore z r. 

1978. Pohľad juho-západný. 

M 1_243 Celkový pohľad na tretiu budovu Matice slovenskej v Martine na Hostihore. 

M 1_244 Matica slovenská – tretia budova, celkový pohľad na tretiu budovu MS v Martine 

na Hostihore. 

M 1_245 Matica slovenská – tretia budova, celkový pohľad na tretiu budovu MS v Martine 

na Hostihore. 

M 1_246 Matica slovenská – tretia budova, celkový pohľad na tretiu budovu MS v Martine 

na Hostihore. 

M 1_247 Celkový pohľad na tretiu budovu Matice slovenskej v Martine na Hostihore  z r. 

1978. Pohľad na západnú stranu. 

M 1_248 Matica slovenská – tretia budova. Čiastočný pohľad na tretiu budovu MS v 

Martine na Hostihore, august 1994. Na obr.: vstupná časť s reliéfom od 

akademického sochára Vincenta Hložníka. 

M 1_249 Matica slovenská – tretia budova. Čiastočný pohľad na tretiu budovu MS v 

Martine na Hostihore, august 1994. Na obr.: vstupná časť s reliéfom od 

akademického sochára Vincenta Hložníka. 

M 1_250 Pohľad na tretiu budovu MS v Martine na Hostihore pred dokončením 27. 8. 

1975. 

M 1_251 Pohľad na tretiu budovu MS v Martine na Hostihore pred dokončením 27. 8. 

1975. 

M 1_252 Pohľad na stavbu tretej budovu MS v Martine na Hostihore. Na obr.: výšková 

časť budovy – sklady Oddelenia knižničných fondov MS. 

M 1_253 Matica slovenská – tretia budova. Pohľad na nízky reliéf od akademického 

sochára Vincenta Hložníka a syna, umiestnený na priečelí nad hlavným vchodom 

do tretej budovy Matice slovenskej v Martine na Hostihore. 
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M 1_254 Matica slovenská – tretia budova. Čiastkový pohľad. Pohľad na sochu Pochodeň z 

klasického bronzu od národného umelca Josefa Kostku. 

M 1_255 Čiastočný pohľad do vestibulu na prízemí tretej budovy MS v Martine na 

Hostihore. Uprostred dielo doc. Václava Cíglera Sklená plastika, optické sklo na 

nerezovom podstavci. 

M 1_256 Pohľad na chodbu pred študovňami na 1. poschodí tretej budovy MS v Martine na 

Hostihore. Vpravo na mramorových podstavcoch diela národného umelca Fraňa 

Štefunka Busty Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho, Jána Francisciho-

Rimavského, Viliama Paulinyho-Tótha, Franka Víťazoslava Sasinka, Jozefa 

Škultétyho, Štefana Krčméryho. 

M 1_257 Pohľad na vstupnú časť Pamätnej siene MS v tretej budove MS v Martine na 

Hostihore v deň otvorenia a sprístupnenia siene 11. 12. 1981. 

M 1_258 Pohľad na vstupný panel stálej expozície o pokrokových tradíciách v činnosti 

Matice slovenskej v Pamätnej sieni MS v tretej budove MS v deň otvorenia a 

sprístupnenia siene 11. 12. 1981. 

M 1_259 Pohľad do hlavnej časti expozície znázorňujúcej I. etapu MS (1863 – 1875), 

obdobie rokov národnostného a sociálneho útlaku Slovákov a zápas MS o 

priznanie práva Slovákov na národnú existenciu. 

M 1_260 Pohľad do hlavnej časti expozície Pamätnej siene MS v tretej budove MS v 

 Martine na Hostihore v deň otvorenia a sprístupnenia siene 11. 12. 1981. 

M 1_261 Pohľad do hlavnej časti expozície Pamätnej siene MS v tretej budove MS v 

 Martine na Hostihore v deň jej otvorenia a sprístupnenia 11. 12. 1981. 

M 1_262 Pohľad do hlavnej časti expozície v Pamätnej sieni MS, na obdobie rokov 1953 – 

 1954 v tretej budove MS v Martine na Hostihore v deň jej otvorenia a 

 sprístupnenia 11. 12. 1981. 

M 1_263 Pohľad do hlavnej časti expozície o pokrokových tradíciách v činnosti Matice 

 slovenskej v Pamätnej sieni MS v tretej budove MS v Martine na Hostihore v 

 deň jej otvorenia a sprístupnenia 11. 12. 1981. 

M 1_264 Čiastočný pohľad do spoločenskej siene Zlatá niť (pomenovanej podľa pozlátenej 

 nástennej výzdoby nad okennou časťou) od akademickej maliarky Eleny 

 Bellušovej, na 1. poschodí v tretej budove MS v Martine na Hostihore . 

M 1_265 Čiastočný pohľad do spoločenskej siene Zlatá niť (pomenovanej podľa pozlátenej 

 nástennej výzdoby od akademickej maliarky Eleny Bellušovej na obrázku nad 

 okennou časťou) na 1. poschodí v tretej budove MS na Hostihore v Martine r. 

 1988 

M 1 -266 Čiastočný pohľad do spoločenskej siene Zlatá niť (pomenovanej podľa pozlátenej 

 nástennej výzdoby nad okennou časťou) od akademickej maliarky Eleny 

 Bellušovej na 1. poschodí v tretej budove MS na Hostihore v Martine r. 1988 . 

M 1_267 Stavba Neografie – tlačiarne MS v Martine, blok C od východu. 
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M 1_268 Pohľad na stavbu Neografie – tlačiarne MS v Martine r. 1948. 

M 1_269 Pohľad na časť druhej budovy Matice slovenskej v pozadí (vľavo) a budovu 

Neografie – tlačiarne MS v Martine. 

M 1_270 Druhá budova  Matice slovenskej a časť budovy Neografie – tlačiarne MS v 

Martine. Pohľad z Memorandového námestia. 

M 1_271 Pohľad na budovu Neografie – tlačiarne MS v Martine, vpravo evanjelický a. v. 

kostol. 

M 1_272 Pohľad na časť druhej budovy Matice slovenskej a budovu Neografie – tlačiarne 

MS v Martine, záber z r. 1941. 

M 1_273 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Diviakoch, postaveného v 2. polovici 

17. stor., prestaveného v r. 1762, v rokoch 1952 – 1958 reštaurovaného pre 

potreby MS. Záber z 21. 8. 1941. 

M 1_274 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Diviakoch, postaveného v 2. polovici 

17. stor., v rokoch 1952 – 1958 reštaurovaného pre potreby MS. Záber z r. 1946. 

M 1_275 Pohľad na vstupnú časť budovy renesančného kaštieľa v Diviakoch, postaveného 

v 2. polovici 17. stor., v rokoch 1952 – 1958 reštaurovaného pre potreby MS. 

Záber z r. 1944. 

M 1_276 Pohľad  do interiéru budovy renesančného kaštieľa v Diviakoch, postaveného v 2. 

polovici 17. stor., v rokoch 1952 – 1958 reštaurovaného pre potreby MS. 

M 1_277 Pohľad na hlavné schodište v Halašovskom dome v Martine. Na obr.: pohľad 

z prízemia na medziposchodie a schodište vedúce na 1. poschodie. 

M 1_278 Pohľad na hlavné schodište v Halašovskom dome v Martine. Na obr.: pohľad z 

medziposchodia na prízemie a 1. poschodie. 

M 1_279 Reprodukcia kresby – budova kaštieľa parku v Brodzanoch (sídlo Literárneho 

múzea A. S. Puškina). 

M 1_280 Reprodukcia kresby – budova kaštieľa parku v Brodzanoch (sídlo Literárneho 

múzea A. S. Puškina). 

M 1_281 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch, kde je umiestnené 

 Literárne múzeum A. S. Puškina. 

M 1_282 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch, kde je umiestnené 

 Literárne múzeum A. S. Puškina. 

M 1_283 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch pred rekonštrukciou 

 (sídlo Literárneho múzea A. S. Puškina). 

M 1_284 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch (sídlo Literárneho 

 múzea A. S. Puškina). 
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M 1–285 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch, kde je umiestnené 

 Literárne múzeum A. S. Puškina. 

M 1_286 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch, kde je umiestnené 

Literárne múzeum A. S. Puškina. 

M 1_287 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch, kde je umiestnené 

Literárne múzeum A. S. Puškina. 

M 1_288 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch, kde je umiestnené 

Literárne múzeum A. S. Puškina. 

M 1_289 Pohľad na budovu renesančného kaštieľa v Brodzanoch, kde je umiestnené 

Literárne múzeum A. S. Puškina. 

M 1_290 Renesančný kaštieľ zo 17. stor. v Brodzanoch, naposledy patriaci rodine 

 Friesenhofovcov, renovovaný v r. 1979 na Literárne múzeum A. S. Puškina. 

 Záber pri jeho otvorení 15. 11. 1979. 

M 1_291 Renesančný kaštieľ zo 17. stor. v Brodzanoch, naposledy patriaci rodine 

 Friesenhofovcov, renovovaný v r. 1979 na Literárne múzeum A. S. Puškina. 

 Záber pri jeho otvorení 15. 11. 1979. 

M 1_292  Pohľad na budovu miestneho pracoviska MS v Bratislave na Pugačevovej ulici 

(Františkánskej ul.). Záber z r. 1977. 

M 1_293  Pohľad na budovu miestneho pracoviska MS v Bratislave na Pugačevovej ulici 

(Františkánskej ul.). Záber z r. 1977. 

M 1_294  Pohľad na budovu miestneho pracoviska MS v Bratislave na Pugačevovej ulici 

(Františkánskej ul.). Záber z r. 1977. 

M 1–295 Pohľad do interiéru rekreačného zariadenia MS na Martinských holiach 

 (spoločenská miestnosť). 

M 1_296 Pohľad do interiéru rekreačného zariadenia MS na Santovke (ubytovacie 

priestory). 

M 1_297 Budova Domu Matice slovenskej v Dunajskej Strede. Záber z 1. 5. 1998 (deň 

otvorenia). 

M 1_298 Budova Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi na Zimnej ulici č. 68. 

Záber je z januára 1991, južný pohľad. (Dom MS bol otvorený 1. 9. 1990). 

M 1_299 Budova Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi na Zimnej ulici č. 68. 

Záber je z januára 1991, severný pohľad z ulice. (Dom MS bol otvorený 1. 9. 

1990). 

M 1_300 Budova Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici č. 11. Záber je z 1. 7. 

 1998 ( deň otvorenia 1. 9. 1990). 

M 1_301  Budova Domu Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou.  Záber z 24. 9. 1999. 


