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VÝSTAVY
30 x o športe
09. 09. 2015 – 18. 10. 2015, výstavná sieň v Starej radnici
Výstava Slovenského olympijského a športového múzea pri príležitosti 30. výročia
založenia inštitúcie v priestoroch výstavnej siene MMB.

Výstava 30 krát o športe

Od svojho založenia (r. 1985) SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum (SOV –
SOŠM) realizovalo v Bratislave viaceré výstavné projekty zamerané na konkrétne športové
výročie, resp. konkrétnu športovú osobnosť spojenú s Bratislavou. Pripomenutie 30.
výročie založenia SOV - SOŠM (založeného 24.10.1985 pod názvom Múzeum telesnej
kultúry v SR) ako historicky prvého celoštátneho špecializovaného múzea s múzejnou
dokumentáciou a prezentáciou dejín telesnej výchovy, športu a olympijského hnutia na
území Slovenska Po prvýkrát chce predkladaným projektom predstaviť verejnosti výber
predmetov zo svojej 30 ročnej akvizičnej činnosti. Výstava, (otvorenie výstavy) je zaradená
v rámci Bratislavy do hlavného programu Európskeho týždňa športu, ktorého organizáciou
na Slovensku Slovenský olympijský výbor poverila Európska komisia ( EC – Educational,
Audiovisual &Cultural Executive Agency) . Medzi vystavenými predmetmi budú aj
predmety z pozostalostí významných bratislavských športových osobností (napr. O. Nepela,
V. Dzurilla, M. Kucsera, V. Ružička a ďalších). Výstava je koncipovaná ako príležitostná s
nosnou časťou zameranou na tridsať okruhov, cez trojrozmerné predmety zbierkovej
povahy, doplnených o informačné textové panely (v slovensko-anglickej verzii) s
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vyrozprávaním „príbehov“. Zámerom je oboznámiť verejnosť aj s procesom etablovania sa
SOV - SOŠM v systéme múzejníctva na Slovensku, ako aj jeho postavenia v rámci
športového hnutia - predstaviť verejnosti nového zriaďovateľa múzea – Slovenský
olympijský výbor (múzeum je súčasťou SOV od 1. januára 2015) a poslanie, ktoré múzeu
bude plniť v rámci SOV. Nakoľko múzeum nemá vlastný výstavný priestor realizuje
niektoré svoje výstavné projekty v partnerskom Múzeu mesta Bratislavy.
Devín v praveku
9. 4. 2015 , 16:00, otvorenie výstavy, výstavná sieň hrad Devín
Výstava potrvá do 31. 10. 2015

Plastika hlineného koníka, staršia
železná doba, zo zbierok MMB

Výstava Devín v praveku je aktuálne nainštalovaná na dve turistické sezóny a potrvá do
októbra 2016. Vystavených je takmer 400 predmetov z archeologických nálezov.
Autorka výstavy, Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. upozorňuje na význam Devína
z hľadiska zastúpenia kultúr a obyvateľstva, ktoré tu od nepamäti žilo. Strategicky
významná poloha Devína umožňovala osídlenie človekom už v praveku. Unikátnosť
projektu vidíme nielen v popise dôb: neolit, eneolit, bronzová doba, staršia doba
bronzová, stredná doba bronzová, mladšia doba bronzová, neskorá doba bronzová,
staršia doba železná, ale najmä v možnosti porovnávať vyspelosť ľudí v jednotlivých
historických obdobiach. Ich pokroky v ťažení a využívaní kovov so základmi metalurgie
ako aj celkovú zmenu spôsobu života. Zaujímavé je sledovať jednotlivé kultúry v rámci
historických dôb a ich rozlíšenie najmä pomocou keramiky – výzdoby, zdokonaľovaním
pracovných, hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale aj tvorby šperkov a pod.
Výstava najmä laickej verejnosti ako aj školskej mládeži rozšíri poznatky
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a usmerní predstavy ako žil človek niekoľko tisícročí pred našim letopočtom. Pravek
zahŕňa pomerne dlhé obdobie a výstava sa zameriava na toto obdobie v súvislosti
s archeologickými nálezmi na hrade Devíne. Poukazuje na značne vyspelých ľudí v
uvedených dobách, ktorí už žili usadlým spôsobom života. Vitajte v praveku.
Hommage á Peter Strassner V.
25. 09. – 31. 10. 2015, NKP hrad Devín
SLOVAK FOTO PRESS
21. október - 29. november 2015, výstavná sieň v Starej radnici
PODUJATIA DETSKÉHO ATELIÉRU MÚZEUM MÁ BUDÚCNOSŤ
Na návšteve u Apponyiho
17. 10. 2015 o 14:30, Múzeum historických interiérov-Apponyiho palác
Zažijete atmosféru, ako sa tancovalo, hodovalo a tešilo zo života v 18. storočí
VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŠKOLY
Len prihlásené skupiny na: +421 2 591 008 27(17), +421 917 61 77 80
beata.husova@bratislava.sk; justina.striesova@bratislava.sk

Program Mária Terézia a my

Mária Terézia a my, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Remeslo má zlaté dno, Múzeum dejín mesta, Stará radnica

3

Na návšteve u Apponyiho, Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Mesto ako na dlani, Múzeum zbraní, Michalská veža
Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, Múzeum Arthura
Fleischmanna
Stopy vicusu v Gerulate, Antická Gerulata v Rusovciach
Deti, nakuknite do múzea, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
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