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SZTK - MÚZEUM TELESNEJ KULTÚRY V SR je organizačnou jednotkou Slovenského združenia telesnej 

kultúry s právom konať vo vlastnom mene v súlade so všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami, 
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svojím štatútom a organizačným poriadkom vydaným jeho zriaďovateľom. Múzeum je evidované 

v registri Ministerstva kultúry v SR pod registračným číslom RM 66/2000. SZTK - Múzeum telesnej 

kultúry (ďalej MTK) je celoštátne špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou. V súlade so 

svojím poslaním plní funkciu metodického a koordinačného centra v oblasti svojej špecializácie, so 

zriadením  na dobu neurčitú. Poslaním MTK je na základe prieskumu a vedeckého  záujmu 

zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať a odborne spravovať predmety múzejnej hodnoty 

s afinitou k dejinám telesnej výchovy, športu a turistiky na Slovensku a iným aktivitám telesnej kultúry 

so vzťahom ku Slovensku. Sídlom múzea je Bratislava. Pracovisko je umiestnené v Dome športu na 

Junáckej ulici č. 6 v Bratislave. Oblasťou pôsobnosti je Slovenská republika. So súhlasom zriaďovateľa 

môže mať pracoviská a expozície aj mimo svojho sídla. Výkonný výbor SZTK v súlade s novým 

zákonom 206/2009 Zb. vydal v súlade so stanovami a organizačným poriadkom SZTK, na základe VV 

SZTK zo dňa 16.11.2009  č. 2/19, písmo a) upravený Štatút MTK v SR Tento štatút nadobudol účinnosť 

dňom jeho prijatia. Zmeny, úpravy alebo doplnky štatútu je oprávnený vykonávať len zriaďovateľ na 

základe schválenia Rady MTK.V základných ustanovenia štatútu je uvedené : Múzeum telesnej kultúry 

v SR (ďalej MTK) bolo zriadené dňom 24.10.1985 zriaďovacou listinou P-ÚV ČSZTV, podľa čl.33 ods.2 

písm. h)  a i) stanov ČSZTV ako účelové zariadenie Slovenského ústredného výboru ČSZTV bez právnej 

subjektivity. Po zániku ČSZTV a prevzatí nástupníctva  Slovenským združením telesnej kultúry (ďalej 

SZTK) bolo MTK zaradené do systému SZTK ako špecializovaný organizačný útvar SZTK 

s celoslovenskou pôsobnosťou. SZTK vystupuje vo vzťahu k MTK ako zriaďovateľ. 

ČINNOSŤ        

 V rámci svojho poslania MTK povinne a systematicky vykonáva základné odborné muzeálne činnosti 

a to najmä: získavať predmety kultúrnej hodnoty alebo zbierkové predmetov, odborne spravovať 

a vedecky skúmať zbierkové predmety, s využitím informačnej a výpovednej hodnoty zbierkových 

predmetov pri poskytovaní vybraných verejných služieb a budovaní vedomostného systému múzea, 

pomáhať rozvíjať odbornú, metodickú a dokumentačnú činnosť v oblasti telesnej kultúry na Slovensku, 

zabezpečovať v stanovenom rozsahu za podmienok určených všeobecne záväznými predpismi alebo 

predpismi stanovenými zriaďovateľom poskytovanie služieb fyzickým a právnickým osobám, v súlade 

so zákonom č.183/2000 Zb. spravovať špeciálnu knižnicu, ktorá je registrovaná na Ministerstve kultúry 

SR v Zozname knižníc SR pod registračným číslom: 3998/2000/400/3443. 

Činnosť MTK bol aj v roku 2011 ekonomicky závislá  od poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a od SZTK v rámci poskytovania 

služieb spojených s ekonomickou agendou a príspevkom na mzdy zamestnancov (príloha č.1). Časť 

zdrojov získalo v roku 2011 z vlastnej činnosti (výpožičky zbierkových predmetov, služby fotoarchívu, 

knižnice a pod.). Múzeum má v stálom pracovnom pomere 3 zamestnancov, ostatné odborné 

a doplnkové činnosti múzea, ktoré vyplývajú zo zákona, rieši uzatváraním dohôd o vykonaní práce 

alebo zmluvami o dielo. Odborné služby MTK poskytovanie na základe cenníka služieb schválených 

zriaďovateľom. Plán práce múzea je odborne posúdený a schválený Vedeckou radou MTK v SR, pre 
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nákup zbierok a pre posúdenie hodnoty získaných zbierkových predmetov má zriadenú Komisiu pre 

tvorbu zbierok. 

 

ORGÁNY A KOMISIE MTK V SR 

Rada MTK                                                                                                                                                                                                  

Rada je najvyšším orgánom MTK v SR, schvaľuje rozpočet MTK v SR, ročnú účtovnú závierku a výročnú 

správu o činnosti a hospodárení, podáva návrhy zriaďovateľovi na zmeny zapisovaných skutočností 

v registri, rozhoduje o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte. Rada má 

päť členov. Zloženie členov kolégia tvoria: jeden zástupca zriaďovateľa, jeden zástupca Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeden zástupca z oblasti múzejnej činnosti, jeden zástupca 

Slovenského olympijského výboru a riaditeľ MTK v SR. Z technických príčin sa Rada MTK v roku 2011 

nestretla. 

 

Vedecká rada MTK   

Vedecká rada je poradným orgánom MTK v SR zameraným na odborné posudzovanie krátkodobých 

a dlhodobých výstavných a vedeckovýskumných programov a projektov MTK v SR. Členov vedeckej 

rady menuje a odvoláva riaditeľ MTK v SR. Vedecká rada zasadá najmenej jedenkrát ročne. Člen 

vedeckej rady môže byť zároveň členom rady MTK a naopak. Členstvo v rade je dobrovoľnou 

neplatenou funkciou. Členom rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone 

funkcie podľa osobitného predpisu. V roku 2011 z dôvodu obmedzeného finančného rozpočtu boli 

členovia komisie informovaní o činnosti múzea a návrhu činnosti múzea na rok 2012 korešpondenčnou 

formou. Žiadny z členov komisie nepodal námietku k predloženým materiálom a plán práce múzea MTK 

v SR na rok 2012 bol schválený bez pripomienok (príloha č. 3). Členmi vedeckej rady sú: prof. Miroslav 

Bobrík, PaedDr. Peter Bučka PhD., PhDr. Jozef Drenko, PhDr. František Kolář, PhDr. Zdenka 

Letenayová, PhDr. Igor Machajdík, PhDr. Borislav Petrík,  PhDr. František Seman PhD, PhDr. Ľubomír 

Souček.  

 

 

 

 

 

Komisia pre tvorbu zbierok 
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 Komisia pre tvorbu zbierok je odborný orgán zriadený na posudzovanie 

nadobúdania zbierkových predmetov do odbornej správy múzea podľa osobitného predpisu. Komisia 

má päť členov: Pracuje v zložení: PhDr. Magdaléna Békessova, Mgr. Viliam Karácsony, PhDr. Elena 

Kurincová, PhDr. Vladimír Turčan (predseda komisie), Darina Salátová. Členov komisie menuje 

a odvoláva riaditeľka MTK v SR. Členstvo v komisii je dobrovoľnou neplatenou funkciou. Členom 

komisie patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného 

predpisu Komisia zasadala 11.septembra 2011. Okrem posúdenia oprávnenosti nákupnej ceny 

zbierkových predmetov posúdila aj oprávnenosť hodnoty zbierkových predmetov získaných zberom 

alebo darom v období od posledného zasadnutia komisie. 

NADOBÚDANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV / ODBORNÁ SPRÁVA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV                                                                                                                                                                                                                             

 Od roku 2005 múzeum systematicky eviduje zbierkové predmety 

v elektronickej podobe. K 31.12.2011 malo múzeum v Knihe prírastov v prvostupňovej evidencii 

zaprírastkovaných 24 275 predmetov zbierkovej povahy. Počet predmetov oproti poslednému 

vykazovanému štatistickému výkazu (27 521 predmetov) je fyzicky rovnaký, na základe vykonanej 

revízie pracovníkmi MTK v SR počas roka 2011 však bolo zistené, že do celkového počtu predmetov  

zbierkovej povahy boli omylom dvakrát započítané predmety z oblasti lyžovania prevzaté z Múzea 

mincí a medailí (rok 2002). Z toho v druhostupňovej evidencii je spracovaných 2 937 ks, 

v elektronickej podobe systémom BACH je spracovaných 24 275 predmetov (13 367 jednotiek). V roku 

2011 múzeum pokračovalo v elektronickom spracovaní zbierok a začalo s postupnou digitalizáciou 

fondu (105 záznamov). V roku 2011 získalo múzeum 504 predmetov zbierkovej povahy (363 prír. č.) 

v celkovej sume 9 532,6 € z toho kúpou 36ks (14 prír. č.) v celkovej hodnote 983 €, vlastným zberom, 

darom alebo  prevodom 468 ks (349 prír. č.) v hodnote 8 549,6 €. K najvýznamnejším akvizíciám 

patria predmety z oblasti ľadového hokeja, ktoré sa podarilo do múzea získať najmä v súvislosti s jeho 

výstavnou činnosťou. 
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FOTOARCHÍV  

 Významnú samostatnú súčasť múzejnej zbierky tvorí unikátny archív 

fotografií, diapozitívov a negatívov. K 31.12.2011 bolo zaevidovaných a spracovaných 16 488 ks z toho 

vyše 15 000 záznamov v digitálnej podobe* (*počet zahŕňa aj pomocný fotografický materiál – 

fotografie, ktoré nie sú priamo v zbierkovom fonde múzea, v digitalizovanej podobe zväčša pochádzajú 

zo súkromných archívov s právom ich využitia pre výstavné účely múzea). Odhadom v zbierke múzea 

je pritom okolo 50 000 ks fotografií z histórie športu na Slovensku (pochádzajúcich napr. z archívu 

zaniknutého, týždenníka Štart, denníka Národná obroda a pod.), ich podrobné spracovanie si však 

vyžaduje dlhšie obdobie. Archív je vyhľadávaný nielen odborníkmi zaoberajúcimi sa históriou športu, 

ale aj médiami. 

OCHRANA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV     

 Múzeum má k dispozícii depozitárne priestory chránené elektronickým 

bezpečnostným systémom o celkovej rozlohe 140m2. Depozitáre slúžia okrem svojho hlavného 

poslania ako priestoru pre uchovávanie zbierkového fondu aj ako knižnica MTK a časť plochy zaberá 

fond fotoarchívu. Okrem spomínaného priestoru má MTK v Dome športu pridelené ďalšie tri miestnosti 

slúžiace ako sklady pre výstavné prvky, knižnicu a zbierkové predmety. Depozitáre nezodpovedajú 

normám stanoveným pre uchovávanie predmetov múzejnej povahy. Napriek upozornenia zo strany 

vedenia múzea k zriaďovateľovi táto situácia pretrvala aj v roku 2011. Depozitáre nie sú vybavené 

signalizačnými požiarnymi senzormi. 

 



Výročná správa za rok 2011 SZTK – Múzeum telesnej kultúry v SR  
 

7 
 

ŠPECIALIZOVANÁ KNIŽNICA 

 MTK má vybudovanú odbornú špecializovanú knižnicu obsahujúcu 11 568 

knižničných jednotiek športovej odbornej a historickej literatúry. Veľkú časť tvorí fond olympijskej 

knižnice. Ročný prírastok bol 254 jednotiek,  z toho kúpou 1ks v hodnote 13,90 €, darom alebo zberom  

253 ks. Funkcia knihovníka je zastrešovaná kumulovanou funkciou pracovníčky MTK. Preto od   roku 

2007 je podľa finančných možností absencia samostatného odborného pracovníka pre knižničný fond 

riešená dohodami o vykonaní práce. Časť fondu tvorí odborná špecializovaná historická knižnica 

s lyžiarskou tematikou, ktorá je súčasťou odborného pracoviska  MTK v Kremnici. Knižnica je 

registrovaná na Ministerstve kultúry SR v Zozname knižníc SR pod registračným číslom 

3998/2000/400/3443. 

 

Všetky uvedené fondy sú spracovávané v elektronickej podobe (systém BACH), múzeum sa postupne 

snaží o digitalizovanie najmä zbierkového fondu a fondu fotografií a ich sprístupnenie verejnosti.  

Múzeum poskytuje o spomínaných fondoch údaje v súčinnosti s platnými zákonmi SR. 

 

VYUŽÍVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV  

(Formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav)  

 

Napriek pretrvávajúcim problémom so stálym výstavným priestorom neprerušilo múzeum kontinuitu vo 

výstavnej činnosti, najmä formou príležitostných výstav. (viď príloha č. 2). Musíme konštatovať, že 

v súvislosti s výškou pridelenej finančnej dotácie MŠVVŠ SR a neschválením žiadosti  grantu na MK SR 

muselo múzeum pristúpiť k výraznej redukcii svojich aktivít v oblasti výstavnej ako aj konferenčnej. 

V roku 2011 múzeum i napriek spomínaným negatívam pripravilo viacero projektov, z toho, z hľadiska 

múzejného dva veľké projekty, zamerané na ľadový hokej. Pôvodne sa obidva mali realizovať ako 

podporné projekty ku konaniu MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave a v Košiciach. 

 

Prvý projekt: „Košice Ladislava Trojáka a jeho nasledovníkov“ sa počas MS 2011 realizoval. Záštitu nad 

výstavou prevzal primátor Mesta Košice R. Raši, ktorý výstavu aj otvoril. Výstavu v Košiciach počas jej 

sprístupnenia videlo vyše 4000 návštevníkov, dobrá odozva bola aj na jej reinštaláciu v Kremnici. 

Druhý projekt „ Bratislava hokejová. 90 rokov ľadového hokeja v Bratislave“ sa podarilo realizovať 

a výstavu sprístupniť až v decembri 2011, nakoľko spoluorganizátor – Múzeum mesta Bratislavy nemal 
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v čase konania MS 2011 dokončené výstavné priestory, ktoré súviseli s celkovou rekonštrukciou jeho 

objektu, a tak sa výstava stala prvou príležitostnou múzejnou výstavou, ktorá bola prezentovaná 

v novo zrekonštruovaných priestoroch MMB. Záštitu nad výstavou prevzal Ivan Gašparovič, prezident 

Slovenskej republiky. Jej otvorenie sa stretlo s výrazným záujmom médií, čo nie je vo všeobecnom 

vzťahu propagácie múzea médií stabilným javom. 

Obe výstavy sa streli s aktívnym ohlasom aj u odbornej verejnosti (viď. odsek – nadobúdanie 

zbierkových predmetov, fotoarchív). Pri oboch projektoch múzeum získalo ako mediálneho partnera 

RTVS. V Bratislave pristúpil ako partner aj HC Slovan Bratislava.  

 

PRACOVISKÁ A EXPOZÍCIE MIMO SÍDLA MÚZEA                              

(Stála expozícia lyžovania na Slovensku) 

 

Koncom roka 2001 prišlo na základe rokovania Národnej banky Slovenska- Múzea 

mincí a medailí v Kremnici a Slovenského združenia telesnej kultúry k prevodu fondu lyžovania, 

z majetku Múzea mincí a medailí do vlastníctva MTK. Tento fond, obsahujúci rôzne predmety z histórie 

lyžovania na Slovensku, bol vybudovaný v priebehu predchádzajúcich 15 rokov v Múzeu mincí 

a medailí, ktoré zároveň plnilo aj funkciu mestského múzea. Po prechode pod nového zriaďovateľa, 

Národnú banku Slovenska, prebehli  rokovania s predstaviteľmi Mesta Kremnica, ktorí prejavili záujem 

o zachovanie a opätovné sprístupnenie fondu v meste. Na základe podpísania zmluvy bol vytvorený zo 

spoločných zdrojov priestor pre vybudovanie Stálej expozície lyžovania na Slovensku a jeho depozitu. 

Odborným garantom expozície ako i majiteľom zbierok sa stalo Múzeum telesnej kultúry v SR. Od roku 

2003, keď bola sprístupnená nová Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku, múzeum získalo 

v rámci výstavného priestoru i plochu pre konanie príležitostných výstav. Pre správu lyžiarskeho 

depozitu zamestnáva formou dohody jedného odborného pracovníka. Na základe finančnej podpory 

Ministerstva kultúry v SR bola dňa 5. decembra 2007 slávnostne otvorená reinštalovaná Stála 

expozícia lyžovania na Slovensku. Expozícia ponúka na paneloch slovensko - anglickú verziu textov,  

časť zbierkovú obohatili predmety z  akvizície MTK (Šlachta, Židek, Zuzulová, Bajčičák a ďalší ). 

Zároveň z finančnej podpory Ministerstva kultúry v SR bol vo výstavných priestoroch realizovaný 

projekt integrovaného kamerového bezpečnostného systému. V roku 2008 bola expozícia navrhnutá na 

udelenie ocenenia „Múzeum roka“ v kategórii expozícia. Okrem stálej expozície SZTK-MTK pripravuje 

vo vyhradenom priestore aj dočasné výstavy, ide najmä o vlastné výstavy pôvodné alebo o reinštalácie 

výstav, v minulosti múzeum využilo priestor aj pre inštaláciu výstav dovezených z iných múzeí alebo 
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výstav realizovaných v spolupráci s inými športovými subjektmi (Slovenský paralympijský výbor, 

Slovenský olympijský výbor, Zväz turistov na Slovensku a pod.). Ani v roku 2011 sa nepodarilo obnoviť 

trvalú spoluprácu  s výkonnými orgánmi lyžovania na Slovensku. Situáciu vo výstavnej činnosti zhoršilo 

aj uzavretie priestorov pre expozíciu zo strany majiteľa (Mesto Kremnica) v zimných mesiacoch 

z prevádzkovo - ekonomických dôvodov. Rovnaká situácia sa opakuje aj na prelome rokov 2011 - 

2012. 

 

ODBORNÉ AKTIVITY  (účasť na seminároch/práca v odborných komisiách/publikačná činnosť) 

 Pracovníci MTK sa aktívne zapájali do výskumnej činnosti 

a prostredníctvom publikačnej činnosti prezentovali svoje bádanie vo viacerých odborných časopisoch 

alebo v denníkoch, prezentovali aktivity múzea vo verejnoprávnych médiách.  

PhDr. Zdenka Letenayová sa v dňoch 7. - 10. 4. 2011 zúčastnila na pozvanie Českého olympijského 

výboru medzinárodného odborného sympózia „Jiří Guth Jarkovský“, zorganizovaného pri príležitosti  

jeho 150. výročia narodenia. Na sympóziu predniesla príspevok na tému: „Z Vysokých Tatier do 

Chamonix. Príbeh MUDr. Michaela Guhra. V dňoch 10. – 14. 5. 2011 PhDr. Zdenka Letenayová 

zúčastnila sa zasadnutia národných olympijských akadémií v Olympii, kde pracovala ako koordinátorka 

jednej z diskusných skupín. Aj v tomto roku PhDr. Z. Letenayová pracovala ako členka Kultúrnej 

komisie pri Slovenskom olympijskom výbore, s kolegom Mgr. Viliamom Karácsonym spoločne pracujú 

v Komisii olympijského dedičstva pri SOV, kde PhDr. Letenayová je predsedníčkou komisie.                                                                                                                                                         

V novembri 2011 na Valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku bola PhDr. Zdenka Letenayová 

zvolená za členku Predstavenstva ZMS.                                                                                                                                                                       

Mgr. Viliam Karácsony bol aj v roku 2011 členom odbornej komisie Študentskej vedeckej činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

v odbore história. 
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 Najvýznamnejším počinom v oblasti publikačnej činnosti múzea v roku 2011 je vydanie 

publikácie „Vladimír Černušák“, ako prvého zväzku z novej neperiodickej edície múzea „Z depozitára 

múzea“. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ing. Pavla Swieca. 

K propagácii jednotlivých aktivít múzea Výrazným spôsobom prispieva aj webová stránka múzea:   

www.muzeumsportu.sk 

 

 

Príloha č.1 

 

Príjmy    Výdavky     

Dotácia MŠVVŠ SR 56 800  Dotácia MŠ 56 798,91   

     z toho náklady na zamestnancov   
32 

199,88 

     z toho muzeálna činnosť    
24 

599,03 

           

Vlastné príjmy 3 696  Vlastné príjmy  3 464,02   

     z toho muzeálna činnosť    3 464,02 

           

Príspevok SZTK 11772,11  Príspevok SZTK  11772,11   

     z toho náklady na zamestnancov   1 081,61 

     z toho muzeálna činnosť   10690,5 

           

Príjmy spolu  72268,11  Výdavky spolu  72 035,04   
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Príloha č. 2   

PREHĽAD VÝSTAVNEJ ČINNOSTI V ROKU 2011  

 

20. január – 25. január 2011 Bratislava                                                                                                                                      
výstavisko Incheba  (v rámci ITF Slovakiatour 2011) 

• podporná propagačná výstava  k MS 2011 v ľadovom hokeji  v spolupráci s D&D Studio 
 
10.  - 13. február 2011Praha 
Holiday World Travel  

• podporná propagačná výstava k MS 2011 v ľadovom hokeji  v spolupráci s D&D Studio 
 
28.január – 3. marec 2011 Hlohovec 
Vlastivedné múzeum v Hlohovci  

• Šport a osobnosti 
 

marec 2011 – január 2012 
Športové gymnázium Košice 

• Olympijské memorability 
 

14. apríl  – 19. máj 2011 
Slovenské technické múzeum  Košice 

• Košice Ladislava Trojáka  a jeho nasledovníkov 
 
20. júl - 18. október 2011 
Kremnica 

• Košice Ladislava Trojáka  a jeho nasledovníkov 
 
júl  – september 2011 
Vojenské historické múzeum Piešťany  

• OAP - 70 rokov od vzniku Oddielu armádnych pretekárov 
 
29.júl 2011 – 
Sanatórium Dr. Guhra, Tatranská Polianka 

• Z Vysokých Tatier do Chamonix. Príbeh MUDr. Michaela Guhra 
 
18. október 2011 -  
Kremnica 

• OAP- 70 rokov od vzniku Oddielu armádnych pretekárov 
 
28. október  – 30.november 2011  
FTVŠ UK  

• Spomienky na Čvira  (Ladislav Zacharides) 
 
20.september  –  15. október 2011 Piešťany 
Mestská knižnica Mesta Piešťany 

• Príbehy dvoch kolies alebo zo života starých bicyklov (spoluorganizátor) 
 
15. december 2011– 19. február 2012 Bratislava 
Múzeum mesta Bratislavy  

• Život za hokej -  90 rokov ľadového hokeja v Bratislave 
 
výstavný cyklus – JUBILANTI  (vstupný priestor Dom športu Bratislava) 

• Ondrej Nepela 
• Bohumil Golian 
• Rudolf Čillík 
• Vladimír Černušák 
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Príloha č. 3   

NÁVRH VÝSTAVNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ROK 2012 

 

výstava :  

OLYMPIJSKÁ LITERATÚRA Z KNIŽNICE  MTK v SR (pracovný názov) 

• miesto: Univerzitná knižnica Bratislava 

termín : apríl – máj 2012 

• miesto : Mestská knižnica Piešťany 

termín : júl - august 2012 

 

výstava:  

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY – Z HISTÓRIE KANDIDATÚR POPRADU A VYSOKÝCH TATIER (pracovný názov) 

miesto: Podtatranské múzeum Poprad 

termín: október 2012 

 

výstavy v cykle JUBILANTI (predbežný návrh) 

1. Jozefína Čerchlanová 

2. Vladimír Dzurilla 

3. Mikuláš Kucsera 

4. Ján Mráz 

5. Matylda Pálfyová 

6. Július Torma 

 

výstava 

Z ARCHÍVU JÁNA MRÁZA  (Pri príležitosti 90. výročia narodenia Jána Mráza) 

miesto : Kremnica – Stála expozícia lyžovania na Slovensku 

termín : jún 2012 

 

výstava 

Z LYŽIARSKYCH SVAHOV ( Výstava fotografií zo zbierok múzea) 

miesto : Kremnica – Stála expozícia lyžovania na Slovensku 

termín : september 2012 

 

výstavná činnosť – reinštalácia výstavných projektov: 

 

• január 2012 – Z HISTÓRIE TURISTICKÝCH CHÁT A ÚTULNÍ NA SLOVENSKU 

miesto: Tríbečské múzeum Topoľčany 

• august 2012 - S MIKROFÓNOM ZA ŠPORTOM 

miesto: Vlastivedné múzeum Trebišov 

• august 2012 : OLYMPIJSKÉ HRY V ZNAMENÍ OSMIČIEK 

miesto: Vlastivedné múzeum Trebišov 

• august 2012 : OAP - 70 ROKOV OD VZNIKU ODDIELU ARMÁDNYCH PRETEKÁROV 
miesto: Múzeum SNP Banská Bystrica 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:  

1. „Olympijský denník Rudolfa Čillíka“ 2. zväzok z edície Z depozitára múzea   

2. Výber z olympijského knižného fondu (katalóg k výstave) 


