
 

 

 

 

Sprievodný  program 
 

 

Živé vystúpenie spojené s kaskadérskym šermom Martin Uhrovčík a frízky kôň Govert 
o 13,00hod 

 

Priebežne počas celého dňa: 

Vozenie na koníkoch 
Vozenie na koči po areáli múzea. 

Farmársky guláš 

Predajné stánky s tematikou kone a jazdectvo 

Živé zvieratká z farmy priamo v areáli 

Ukážka expozície vinohradníckeho domčeka – hajlochu spojená s ochutnávkou vína 

Detský elektrický vláčik 
Kolotoče 

Výstava vozov zo zbierok slovenského poľnohospodárskeho múzea 

Expozícia konzum s pôvodným vybavením kde pracovníci budú ponúkať kávu meltu 

Stánky s občerstvením 

 



Živé vystúpenie spojené s kaskadérskym šermom Martin Uhrovčík 

a frízky kôň Govert 

Ťažko nájdete napínavejší a vzrušujúcejší program, ako je živé vystúpenie. 

Martin Uhrovčík sa pohyboval pri zvieratách od útleho detstva. Jeho otec založil jazdecký areál Slovan 

a pôsobil vo filmovom priemysle, kde začlenil aj svojho syna. Od pätnástich rokov sa tak zaúčal 

trénovaniu koní, ako aj iných zvierat.Po návrate z vojny sa začal naplno venovať trénovaniu koní v 

kaskadérskej skupine Borseus, ktorá v tej dobe patrila k najúspešnejším skupinám nie len na 

Slovensku, ale aj v susedných krajinách. V počiatkoch sa dôkladne zdokonalil v šerme a v práci s 

koňmi. S narastajúcim počtom účinkovaní na rôznych natáčaniach sa rozrástlo aj jeho pole 

pôsobenia. K jazde na koni a k práci zo zeme pribudli aj skúsenosti so zapriahaním a klusákmi, ktoré 

rozširoval nie len na Slovensku, ale aj v stajniach v zahraničí, kde pôsobil ako tréner. Okrem koní 

prešlo jeho výcvikom mnoho iných zvierat od psov, cez ovce, prasatá, lamy, holuby a mnohé iné, 

ktoré boli použité ako pre filmovú a reklamnú sféru, tak aj živé vystúpenia. Postupom času sa 

vypracoval na kaskadéra svetového formátu. Jeho devízou sú jazdecké a šermiarske kaskadérske 

vstupy, súboje, pády a v nezanedbateľnom rade horenie a scény s ohňom. Natáčal na Kube, v 

Maroku, Rakúsku, Nemecku, Španielsko, Tunise, Taliansku, Čechách, Maďarsku, Anglicku, Írsku či 

Škótsku.Filmografia:• Fantaghiro• Dračie srdce• Traja mušketieri Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, 

Chris O'Donnell)• Dartagnanova dcéra (Depardieu)• Príbeh rytiera• Pearl Harbor• Gangs of New 

York• Black Hawk Down• Solomon Cane• Princ z Perzie• Exodus• Atilla Hun• Búrlivé víno• 

Dedičstvo• Legenda o lietajúcom Cypriánovi• Štúrovci 

   



  

  

http://www.martinuhrovcik.sk/Rytieri-na-Dev%C3%ADne2
http://www.martinuhrovcik.sk/Rytieri-na-Dev%C3%ADne2


Rytieri na Devíne 2015 
 

  

Napoli Elements Resort 2014 
 

  

Motešice 2014 
 

http://www.martinuhrovcik.sk/Rytieri-na-Dev%C3%ADne2
http://www.martinuhrovcik.sk/Rytieri-na-Dev%C3%ADne2
http://www.martinuhrovcik.sk/Napoli-Elements-Resort-2014
http://www.martinuhrovcik.sk/Napoli-Elements-Resort-2014
http://www.martinuhrovcik.sk/Mote%C5%A1ice-2014
http://www.martinuhrovcik.sk/Mote%C5%A1ice-2014
http://www.martinuhrovcik.sk/Napoli-Elements-Resort-2014


  

  

  

  



  

  

  



  



  

  

  



Farmársky guláš. 

Čerstvý kotlíkový guláš priamo na farme múzeum. 

 

Vozenie na koči po areáli múzea.

 



 

Vozenie na koníkoch  
 
 
 
Detský vláčik 
Priamo v areáli je k dispozícii pre najmenších návštevníkov detský elektrický vláčik.

 

https://www.facebook.com/Bombovo.sk/photos/a.968507439866414.1073741912.128427690541064/968508433199648/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-vie1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xtp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11705334_968508433199648_8473987499136629410_n.jpg%3Foh%3De17f085bb81953d32a654c328b0b4e07%26oe%3D56A176F9&size=960%2C720&fbid=968508433199648
https://www.facebook.com/Bombovo.sk/photos/a.968507439866414.1073741912.128427690541064/968508433199648/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-vie1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xtp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11705334_968508433199648_8473987499136629410_n.jpg%3Foh%3De17f085bb81953d32a654c328b0b4e07%26oe%3D56A176F9&size=960%2C720&fbid=968508433199648


 

Ukážka expozície vinohradníckeho domčeka (Hontianske Nemce, 19. stor.)– 

hajlochu spojená s ochutnávkou vína

 



Živé zvieratká priamo v areáli 

Expozícia konzum 

V historickom obchode konzume z prvej polovice 20. storočia je počas ohlásených podujatí pre 

návštevníkov pripravená pracovníkmi múzea ochutnávka tradičnej meltovej kávy. 

 

Výstava vozov zo zbierok slovenského poľnohospodárskeho múzea. 

Na voľnej ploche budú umiestnené originálne historické vozy z depozitov Slovenského 

poľnohospodárskeho múzea, ktoré nie sú bežne návštevníkom múzea prístupné. 


