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30 x o športe
Výstava Slovenského olympijského a športového múzea pri príležitosti 30. výročia
založenia inštitúcie v priestoroch výstavnej siene MMB.
21. 8. 2015, Múzeum mesta Bratislavy a Slovenské olympijské a športové múzeum –
Výstavná sieň MMB v Starej radnici bude patriť od 9. 9. 2015 do 18. 10. 2015 výnimočnej
výstave Slovenského olympijského a športového múzea pri príležitosti 30. výročia
založenia inštitúcie.
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 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.

