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Múzeum bolo zriadené v roku 1994,
pôvodne so sídlom v Trenčíne. Od roku
2004 sídli v Piešťanoch. Vo svojich zbierkach eviduje viac ako 40 000 múzejných
predmetov a predmetov múzejnej hodnoty. Vojenské historické múzeum zahŕňa
v sebe múzejné oddelenie v Piešťanoch
a múzejné oddelenie vo Svidníku.
Expozičnou, výstavnou a publikačnou
činnosťou i kultúrno-vzdelávacími aktivitami prispieva k pestovaniu historického
vedomia občanov Slovenska, hrdosti
k vlastnej štátnosti a úcte k národným vojenským tradíciám.

Grafická úprava a tlač: 5. kartoreprodukčná základňa Nemšová

Vojenské historické múzeum Piešťany
je súčasťou Vojenského historického ústavu Bratislava, ktorý bol zriadený 1. mája
1994. Vojenský historický ústav je vedeckovýskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie.
Vojenské historické múzeum je špecializované štátne múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.

Vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany bola v septembri 2004 pre verejnosť otvorená stála expozícia Výzbroj československej armády 1945 – 1992. V troch halách a na vonkajšej
ploche môžu návštevníci vidieť viac ako 400 kusov múzejných
predmetov – výzbroj, výstroj a vojenskú techniku.
Na vonkajšej ploche je vystavená delostrelecká, ženijná,
tanková a obrnená technika, letecká technika a technika protivzdušnej obrany.
Hala č. 1 tvorí základnú časť expozície. Je v nej vystavovaná
kolesová technika, obrnená technika a delostrelecká výzbroj
používaná v 50. až 80. rokoch Československou ľudovou armádou (ČSĽA). V tejto hale je vystavená aj letecká technika.
V hale č. 2 sú vystavované rôzne typy obrnenej techniky a motocykle používané v ČSĽA do 90. rokov minulého storočia.
V hale č. 3 sú vystavované rôzne typy tankov a delostreleckej
techniky používanej v ČSĽA do 90. rokov minulého storočia.

ADRESA:
Vojenské historické múzeum
Orviská cesta P.O. BOX A-9, 921 01 Piešťany
OTVÁRACIA DOBA:
jún a september:
sobota a nedeľa, vstup do múzea každé dve hodiny:
0900, 1100, 1300 a 1500 hod.
júl a august:
streda až nedeľa, vstup do múzea každé dve hodiny:
0900, 1100, 1300 a 1500 hod.
VSTUPNÉ:
Dospelí: 1 €
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR
a deti do 15 rokov vstup zdarma!

