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Od 1. augusta 2016 bude v priestoroch Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave  
sprístupnená nová výstava Športovci v školských laviciach. 

 
 

Škola - každý z nás do nej chodil. Niekto má na ňu dobré spomienky, iný by na toto obdobie 

svojho života najradšej zabudol. Všetci sme mali v škole telesnú výchovu, ale nie každý v nej 

vynikal.  Boli takí, ktorí áno a svoje športové úspechy dosiahli práve v období, keď každodenne 

zasadali do školských lavíc. Ako si na svoju školu spomínajú? Čo im škola dala alebo vzala? …  

 

To sú otázky, na ktoré v múzeu hľadali odpovede v rozhovoroch s nimi. Vybrali si vrcholových 

športovcov niekoľkých generácií z rôznych druhov športu. V ich zaujímavých odpovediach sa 

odzrkadľuje charakter doby, v ktorej chodili do školy a športovali. Výstavný projekt Osobnosti 

v školských laviciach vznikol v Múzeu školstva a pedagogiky v roku 2005, ako snaha sprístupniť 

verejnosti  popri odborných i popularizačné témy, a to vo forme spomienok výnimočných ľudí na 

ich školský život. Úspešnosť projektu potvrdilo už jeho 10. výročie trvania s piatimi 

odprezentovanými témami – športovci, speváci, herci, spisovatelia, filmoví režiséri.  

 

Výstava  Športovci v školských laviciach sa pripravovala pred takmer dvanástimi rokmi. V múzeu 

bola verejnosti sprístupnená krátko a v tom čase nemala putovný charakter. Oslovení boli 

športovci viacerých generácií z rôznych oblastí športového odvetvia ako Matilda Schrojfová, Jozef 

Golonka, Vladimír Hopka, Mária Mračnová, Katarína Ráczová, Michal Arpáš, Stanislav Kropilák, 

Miloš Mečíř, Richard Kapuš, Martina Moravcová, Dominik Hrbatý, Peter a Pavol Hochschornerovci 

či Veronika Strapeková. 

 

V súčasnosti výstava prešla novou grafickou úpravou a je doplnená o výpoveď úspešného 

športovca olympionika, chodca Mateja Tótha. Od 1. augusta do 30. septembra 2016 bude 

sprístupnená širokej verejnosti v priestoroch múzea školstva na Hálovej 16 pri príležitosti letných 

olympijských hier v Riu de Janeiro. K výstave je pripravený vzdelávací program pre rôzne vekové 

kategórie detí a študujúcich, ktorý im ukáže ako prebiehala telesná výchova na školách pred viac 

ako šesťdesiatimi rokmi. V múzeu veria, že celý projekt ľudí zaujme a najmä mladých inšpiruje a to 

nielen v Bratislave, ale i v ďalších múzeách a kultúrnych zariadeniach po Slovensku, kde poputuje. 
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Trvanie výstavy: 1. august – 30. september 2016  
Miesto: Hálova 16, Bratislava - Petržalka (prístavba budovy SPŠ Elektrotechnickej)  
Autori: Mgr. Martina Kočí, PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Eva Zacharová  
Technická spolupráca: Mgr. Michaela Gallusová, Mgr. Zuzana Kunšteková  
 

Sprievodné podujatie k výstave: 

September 2016 – Stretnutie s olympionikom M. Tóthom (o školskom a športovom živote 

úspešného športovca) 

Informácie o sprievodných podujatiach budeme aktualizovať priebežne počas trvania výstavy 

a zverejníme ich na webovej stránke múzea a na sociálnej sieti Facebook/Múzeum školstva 

a pedagogiky. 

 
 
 

     Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
     Eva Koprena, mobil: 0918 949 837, eva.koprena@minedu.sk 

 
     Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: 
    Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk 

 

Kontaktná osoba – Múzeum školstva a pedagogiky: 
Zuzana Kunšteková, 02 / 62 410 665, 0917 693 235, zuzana.kunstekova@cvtisr.sk  
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