
Krajské múzeum v Prešove
Tripolitana (krajské múzeum v Prešove), múzeum v troch mestách tvoria 

dve pôvodne samostatné múzeá Krajské múzeum v Prešove s jeho pôvodnou 
pobočkou v Stropkove a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. 
ktorého pôvodnou záujmovou oblasťou bol Vranov n. Topľou. Ako svoju 
rozpočtovú organizáciu v roku 2017 zriadil a jednotlivé samostatne pôsobiace 
múzeá metodicky riadi Prešovský samosprávny kraj, sídlo je v Prešove.

Tripolitana-Krajské múzeum v Prešove má svoje hlavné sídlo a expozície
v paláci Rákociho s titulom „najkrajší mestský palác Horného Uhorska“ 
– takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova 
v čase svojho vzniku v 16. storočí. Jej elegantná architektúra a bohatá,
no decentná sgrafi tová výzdoba je aj dnes pýchou Hlavnej ulice a patrí k tomu 
najkrajšiemu na Slovensku, čo sa z renesančného staviteľstva miest dochovalo. 
O výstavbu paláca sa prestavbou dvoch meštianskych domov postaral
Žigmund Rákoci. Súčasnú podobu, charakterizovanú najmä fasádou
s oknami v arkieroch ukončenou neprehliadnuteľnou atikou, nadobudlo
sídlo v 17. storočí pri neskororenesančnej prestavbe. K histórii paláca 
neodmysliteľne patrí podpísanie prešovského mieru v roku 1633 medzi 
sedmohradským kniežaťom Jurajom I. Rákocim a cisárom Ferdinandom II. 
a protihabsburské povstania, kedy sa po roku 1701 stal väzením a neskôr 
rezidenciou vodcu povstania Františka II. Rákociho.
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https://slovakia.travel/en/regional-museum-presov 
http://tripolitana.sk/krajske-muzeum-v-presove/o-nas/ 
https://www.ciernediery.sk/opalove-bane-dubniku/ 

https://slovakia.travel/en/stropkov 
http://tripolitana.sk/kastiel-stropkov/expozicie/
Kontakt: muzeum@tripolitana.sk 

 Slovenská republika

Okresné mesto Stropkov sa nachádza v severnej časti Prešovského 
kraja na križovatke ciest do Medzilaboriec a k hraničnému prechodu 

o Poľska Vyšný Komárnik.

Expozícia Tripolitany má vyhradené dve miestnosti na prízemí kaštieľa,
ktorý je poslednou zachovanou svetskou časťou mestského hradu, 
ktorý zmizol z povrchu zeme i z povedomia ľudí. Stredoveký hrad 
postavili v 15. storočí vtedajší majitelia mestečka Peréňovci, ale 
rozkvet zažil až za ďalších vlastníkov Peteovcov, ktorí tu na rozdiel 
od ich predchodcov aj žili. Hrad mal podobu pentagónu s piatimi vežami, 
s farským kostolom a budovou kaštieľ a vo svojom jadre. Po zániku hradu 
koncom 18. storočia sa hradby postupne rozobrali na stavebný materiál. 
Kaštieľ prešiel výraznými stavebnými úpravami. Jeho najcennejšou 
časťou so zachovanými renesančnými znakmi, je tzv. rytierska sieň. 
Súčasný vlastník Kaštieľa, Mesto Stropkov, prízemie a podkrovie 
budovy poskytlo na múzejné účely.

TripolitAnA
– ChAteAu 
di Stropkov
Okres Stropkov, kraj Prešov
coordinate GPS: N49°12’01” E21°39’10”

Výzdoba plafónu tzv. rytierskej siene, 
ktorá je najcennejšou časťou kaštieľa 
so zachovanými renesančnými znakmi. 
Dnes sa tu a v susednej miestnosti 
nachádza expozícia, ktorá dokumentuje 
aktivitu rímskokatolíckej, gréckokatolíckej 
a pravoslávnej cirkvi v regióne Stropkova 
a jeho okolí.
Foto: © Tripolitana

Prešov
TripolitAnA
Prešovský kraj, región Šariš
GPS súradnice: N48°59’54” E21°14’27”

Rákociho palác  - miesto expozícii  a výstav z oblasti Šariša, 
sídlo Tripolitana-Krajské múzeum Prešov. V súčasnosti tvorí 
zbierkový fond múzea 16 samostatných zbierok, ktoré spolu 
obsahujú vyše 70 000 prírastkových čísel pozostávajúcich 
z takmer 100 000 zbierkových predmetov prírodovedného, 
spoločenskovedného a technického charakteru.
Foto: © Tripolitana

Slovenský opál v andezitovej materskej hornine. 
Slovenský opál je jediný „drahý“ opál, ktorý sa 
vyskytuje na území Európy a Ázie, a preto názov 
zemepisného označenia nie je tvorený názvom 
konkrétneho miesta nálezu (Slánske vrchy), 
ale názvom odvodeným od názvu celej krajiny 
„Slovensko“ – Slovenský.
Foto: © Tripolitana 

Expozícia keramiky v podzemných priestoroch 
Rákocziho paláca. 
Foto: © Tripolitana 

Opál drahý, expozícia „Opál slovenský drahokam“ je
venovaná slovenským opálom, ktoré pochádzajú z opálových 
baní v Slánskych vrchoch (napr. bane Dubník, Červenice),
cca 20 km vzdialených od Prešova. Do objavenia ďalších 
ložísk v Mexiku a Austrálii v 19. storočí bol Dubník jedinou 
známou ťažobnou lokalitou na svete. Opál z dubníckych 
baní si zvlášť obľúbili členovia rodiny cisára Napoleona, 
cisárovná Jozefína nosila najslávnejší kameň Oheň trójsky.
Foto: © Tripolitana

Sklenené koráliky z doby železnej 
sú  v archeologických nálezoch 
tiež vzácne ale nie ojedinellé.
Foto D: Stassikova L. Krokker

. Fragment skleneného keltského 
náramku z Prešova patrí k vzácnym 
archelogickým nálezom na Šariši.
Foto D: Stassikova L. Krokker

Repliky sú obľúbeným 
suvenírom z návštevy 
v múzeu.
Foto D: Stassikova L. Krokker

Kaštieľ prešiel výraznými stavebnými úpravami. 
Súčasný vlastník Kaštieľa, Mesto Stropkov, 
prízemie a podkrovie budovy poskytlo 
na múzejné účely. Vystavené exponáty 
dokumentujú aktivitu rímskokatolíckej, 
gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi 
v regióne Stropkova a jeho okolí.
Foto: © Tripolitana 


