
NAJVÄČŠIE HASIČSKÉ MÚZEUM NA SLOVENSKU
PRIAMO V AREÁLI SIMU V MARTINE

www.arealsim.sk           www.hasicskemuzeum.sk



OTVÁRACIE HODINY: MÁJ - OKTÓBER
( mimo sezóny podľa dohody )

9.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00Vstup so sprievodcom:
(  Utorok - Nedeľa )

OTVÁRACIE HODINY:

Vstup so sprievodcom:

Zájazdy, školy, skupiny odporúčame dohodnúť si termín a čas.
P

Mobil: 0910 902 408 0915 691 458alebo
Mail:       muzeum@hasicskemuzeum.sk
Web: www.hasicskemuzeum.sk
Adresa: Sučianska ulica, Martin - Priekopa
P

Pošta:   Hasičský zbor Priekopa, II. kolónia 38, 036 08 Martin
IČO: 420 582 36, DIČ: 2022 370 867
Číslo účtu: 230 3585 957/0200

0910 902 408 0915 691 458

www.hasicskemuzeum.sk

HASIČSKÉ
MÚZEUM

V AREALI SIMU

NAJVÄČŠIE HASIČSKÉ MÚZEUM
NA SLOVENSKU

PRIAMO V AREÁLI SIMU V MARTINE

Rozloha múzea -  4 700m2
Počet výstavných plôch -   3
Výstavba múzea -   5 rokov
Odpracované dobrovoľnícke hodiny -   69 540 h

-  4 700m2
-   3

-   5 rokov
-   69 540 h

13.5.       Akcia 3 v 1 ( armáda, mesto, hasiči )
2.-4.6.    MDD v rušňovom depe vo Vrútkach
22.7.       Oslavy DHZ + letná zábava v Sime
15.-16.9.Hasičské dni 2017 ( ukážky, súťaže .... )
9.12.       Mikuláš v Sime

www.priekopa.sk

Hasičský zbor Priekopa a mesto Martin vybudovali priamo
v kolíske hasičstva.

AREAL SIM

Akcie v roku 2017



VOĽNÝ ČAS
ŠPORT
KULTÚRA

Pieskovisko pre tých najmenších. Deti sa zahrajú na hasičskom
autíčku, zdravotníckej sanitke, preliezkách, hojdačkách ....

AREAL SIM

DETSKÉ IHRISKO

GRIL ZÓNA
Gril zóna poskytuje milovníkom grilovania a varenia guľášov
ideálny priestor. 3 x  ohnisko, 2 x altánok, 2 x kamenný gril,
hojdačky a dostatok dreva. Zapožičiame kotlík, uhlie, náradie ...

VITAL PARK

MALÁ ZOO
Ovečka, kozička, malý capko, poník či oslík, prasiatko, zajačik,
a mnoho ďalších zvieratiek sa tešia pozornosti malých aj veľkých.

Plážový či klasický volejbal je nachystaný pre tých, ktorí túto
hru majú radi. 1 x ihrisko s pieskom a 1 x trávnaté ihrisko.

Kryté dopravné ihrisko na ploche 2000 m2 poskytuje skvelý
zážitok jazdou na kolobežkách, bicykloch a  pedal kárach
určených pre deti aj dospelých.

Vital park určený pre všetky vekové kategórie. Prvky sú
orientované na motoriku, pohyb a zábavu. Je ho možné
absolvovať s inštruktorom, príp. samostatne.

VOLEJBAL

PETANG
20 profesionálnych ihrísk petangu pre nováčikov i profesionálov.
Možnosť hry pod vedením profesionálneho  inštruktora.

RUSKÉ KOLKY
2 ihriská ruských koliek s jednoduchými pravidlami.

MINI GOLF

ŽELEZNIČNÉ
MÚZEUM

Mini golfové ihrisko poskytuje športový relax na 10 jamkovom
ihrisku s tými najrôznejšími prekážkami.

Dopravno-železničné múzeum je svojimi exponátmi radené
medzi dynamické, kde si môžete vyskúšať jednotlivé nástroje
a pomôcky. Modelové železnice priamo v žel. vagónoch.

BAR
Počas dňa si môžete vychutnať šálku
dobrej kávy, nealko a alko nápoje.

DOPRAVNÉ
IHRISKO

Školský výlet, teambulding, event vám pripravíme podľa vašich
požiadaviek. Streľba zo vzduchovky, luku, minigolf, ...

Tradičná ľudová zabíjačka je taktiež v ponuke !

0910 902 408
informácie, rezervácie ...



MAPA
KONTAKT

Mobil: Email: muzeum@hasicskemuzeum.sk0910 902 408
Web: www.arealsim.sk , www.hasicskemuzeum.sk
Adresa: Sučianska ulica, Martin - Priekopa
GPS:     S 49°06.300´  V 18°56.600´

0910 902 408

AREAL SIM

ZěAVOVÐ KUPÌ N

ĎAKUJEME

Bývale vojenské sklady „AREÁL SIM“ sa vďaka mestu Martin a hlavne dobrovoľníkom
z občianskeho združenia Hasičský zbor Priekopa menia na areál kultúry, športu a oddychu.

, dobrovoľníci vo svojom voľnom čase a čo je aj podstatnéOpravy a úpravy si robíme sami
z financií, ktoré zabezpečíme z brigád, darov, vstupného a sponzorov.

Všetky financie sú investované do zveľadovania areálu SIM.
Z vo forme vstupného všetkým ďakujeme .a podporu či už materiálnu, finančnú

Zároveň sme radi, že ste a budete zhovievaví pri využívaní areálu a služieb, nakoľko
to robíme v rámci našich dobrovoľníckych možností a kapacít.

„STE VÍTANÍ  A CÍŤTE SA TU PRÍJEMNE“
.

hlavne dobrovoľníkom

Opravy a úpravy si robíme sami

a podporu či už materiálnu, finančnú



VOĽNÝ ČAS
ŠPORT
KULTÚRA AREAL SIM

VITAL PARK VOLEJBAL

RUSKÉ KOLKY MINI GOLF

ŽELEZNIČNÉ
MÚZEUM

HASIČSKÉ
MÚZEUM

HASIČSKÉ
MÚZEUM

Program 1

VITAL PARK VOLEJBAL

RUSKÉ KOLKY MINI GOLF

Program 2

DOPRAVNÉ
IHRISKO

HASIČSKÉ
MÚZEUM

ŽELEZNIČNÉ
MÚZEUM

Program 3 -  tzv. mokrý variant v prípade nepriaznivého počasiaProgram 3

PEDAL KÁRY

Obsahuje: návšteva hasičského múzea, vital parku - zameraný na motoriku a šport, ruské kolky hra pre
všetkých, mini golf, volejbal na trávnatom povrchu, ďalej k dispozícií detské ihrisko.

Zmysluplne "zabaviť" študentov mimo školy je vyžadované čím ďalej tým častejšie, a to nielen počas
prijímačiek či maturít. Kde hľadať zmysluplný program podporujúci nielen vedomosti, ale aj sociálne
zručnosti, ktorý ich bude baviť?

aj potrieb študentov. Nie každá škola môže vyraziť na viacdennýVyberte si podľa Vašej predstavy
školský výlet, a tak sme pre vás nachystali 3 typy programom nabitých jednodenných školských
výletov a nezabudli sme na žiadnu vekovú kategóriu!

Zmysluplne "zabaviť" študentov

Vyberte si podľa Vašej predstavy

Cena/žiak
ZŠ 1,50 €
SŠ 2,50 €

Obsahuje: program 1 + návštevu železničného múzea a jazdu na pedal kárach na motokárovej
vonkajšej dráhe.

Obsahuje: kryté vnútorné dopravné ihrisko o rozlohe 2000m2 a návštevu dvoch múzeií

Cena/žiak
ZŠ 3,50 €
SŠ 4,50 €

Cena/žiak
ZŠ 2,50 €
SŠ 3,50 €

Školský výlet „AKCIA platí pri rezervácií do 20.4.2017"

opekačka v prírode - založíte si ohník, dostanete ražne, opečiete
si špekáčik alebo párku, domácu slaninku, cibuľku s chlebom,
horčicou a všetkým potrebným k opekačke.

Celý areál je oplotený s vlastnými parkoviskami aj pre autobusy.

Rezervácie na 0910 902 408 p. Milan Majerčík , mail: muzeum @ hasicskemuzeum.sk

Opekačka

.

Cena/ks
2,50 €


