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VÝSTAVA ONLINE 
NEPELA / KRASUKORČULIAR SAMOTÁR   
           

TLAČOVÁ SPRÁVA 
     

 
Bratislava, 22. 2. 2021 / SOŠV – Slovenské olympijské a športové múzeum pripravilo v priestoroch 
Múzeum mesta Bratislavy výstavu Nepela / Krasokorčuliar samotár. Už niekoľko dní je výstava 
pripravená, ale pre nepriaznivú pandemickú situáciu ostala pre verejnosť reálne uzavretá.  
Z týchto dôvodov vás pozývame do priestoru online.  
 
 
Pozostalosť Ondreja Nepelu, olympijského víťaza v krasokorčuľovaní zo ZOH 1972 v Sappore, 
športovca 20. storočia, patrí medzi  najvzácnejšie, čo SOŠV – Slovenské olympijské a športové 
múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde. Pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Ondreja 
Nepelu vznikla výstava inštalovaná v suterénnych priestoroch Múzea mesta Bratislavy. Výstavu 
podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Záštitu nad výstavou prevzal Matúš 
Vallo, primátor mesta Bratislavy. 

Riaditeľka múzea Zdena Letenayová o výstave píše: Prečo sme zvolili takýto názov? Chceme sa na 
výstave venovať práve osamelosti, ktorú prináša športový život. Zároveň poukázať na 
výnimočnosť krasokorčuliara z Bratislavy. Ale upozorňujem, nehľadajte na výstave bulvárne 
informácie. Tie jednoducho do múzea nepatria!  
Na jednom zo stretnutí so športovcami sa zhovárala s novinárom a bývalým predsedom 
Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Ľubomírom Zemanom. Bol to necelý mesiac po tom, ako 
umrel Ondrej Nepela. Otázka, či by sa nedala získať Nepelova športová pozostalosť do múzea, sa 
stretla s porozumením. Ľubomír Zeman prisľúbil pomoc.  
Podľa Knihy prírastkov v múzeu je uvedený dátum 24. marec 1989, kedy mama Ondreja Nepelu 
darovala synovu pozostalosť do múzea. Odovzdanie bolo veľmi emocionálne, pretože sa zo smrti 
Ondreja nikdy celkom nespamätala. Napriek tomu však vyslovila želanie, aby sa aspoň takto na 
Ondríka nezabudlo...  
Predmety, ktoré darovala bol skutočný poklad. Patria k najvzácnejším akvizíciám múzea. Nechýba 
medzi nimi zlatá olympijská medaila zo Sappora 1972, medaily, diplomy, poháre a šerpy zo 
svetových aj európskych šampionátov, Nepelove osobné predmety z pôsobenia 
v Holiday on Ice, viacero plagátov z vystúpenia v Carnegie Hall v New Yorku, osobnú 
korešpondenciu, fotografie.  
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V zbierke múzeum vlastní aj trofej pre najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia, 

ktorú Nepelovi In memoriam udelili v roku 2000. Prevzala ju dlhoročná trénerka, „druhá mama“ 

Hilda Múdra a venovala ju do zbierok múzea.   

Výstavu plánovalo múzeum otvoriť v deň Nepelovho výročia narodenia – 22. januára 2021. V tejto 
súvislosti návštevníkov pozývame do priestoru virtuálne.  

 
 
 
Linka na dokument o výstave: 
https://youtu.be/HhPzu_Cp1D4 

____________________________________________________ 

Kontakt:  PhDr. Beáta Husová  

mobil: +421 917 61 77 80  

e-mail: beata.husova@bratislava.sk   

www.muzeum.bratislava.sk  
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