
 

 

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 

Názov: XXII. Medzinárodný mediteránny archeologický veľtrh cestovného 

ruchu, Paestum, Taliansko 

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Taliansko 

Miesto konania: Paestum, Hotel Savoy 

Termín konania: 14. – 17.11. 2019 

Účastníci: PhDr. Margaréta Musilová 

Účel a cieľ pracovnej cesty: 

V talianskom Paeste sa uskutočnil už XXII. ročník medzinárodného mediteránneho 

archeologického veľtrhu. Bratislava hlavné mesto, Mestský ústav ochrany pamiatok 

v Bratislave a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV už po štvrtý raz zastupujú 

Slovensko na tomto prestížnom podujatí s prezentáciou Bratislavy a jej 

archeologických pamiatok. V roku 2016 sme prezentovali výstavu Kelti z Bratislavy 

v Perugii, v roku 2017 Rímske hry a Limes Day v Rusovciach Gerulate ako aj 

experimentálnu archeológiu-výrobu replík historického skla a archeopark 

v Hanušovciach nad Topľou. V roku 2018 sme sa zúčastnili podujatia pri príležitosti 

konania výstavy Hranice Rímskej ríše-Dunajský Limes v múzeu Mercati di Traiani 

v Ríme. Po tieto tri roky sme mali vždy k dispozícii stánok a záujemcom podávali 

informácie, brožúry, suveníry, premietali krátke filmy,  v spolupráci aj s BTB. Stánok 

máme zdarma vďaka možnosti, ktorú nám ponúka Slovenské veľvyslanectvo 

a Slovenský inštitút v Ríme. V roku 2019 sme dostali ponuku prezentovať 

archeologické trasy, pamiatky a múzea aj prostredníctvom power pointovej prednášky, 

čo sme aj využili. Autorka správy M. Musilová, dňa 14.11.2019 o 15.30 mala 

polhodinovú prezentáciu v talianskom jazyku o budúcom produkte cestovného ruchu 

v Bratislave a síce Keltskej ceste a výstave BIATEC.NONNOS. CELTI DI 

BRATISLAVA SUL DANUBIO CENTRALE (Biatec. Nonnos. Kelti z Bratislavy na 

strednom Dunaji), ktorá sa nachádza na bratislavskom hrade, ale v súčasnosti aj vo 

Frankfurte nad Mohanom v AM. 

Na základe tejto prezentácie bola M. Musilová pozvaná pani Jelenou Stupalo z 

Chorvátskej cestovnej agentúry Turistička Zajednica Grada Solina do Chorvátska 

v marci 2020 prezentovať Bratislavu ako destináciu CR  - pamiatky a archeologické 

zaujímavosti v anglickom jazyku. O SR sa zaujímal aj zástupca firmy SKYLAB Marco 

Piastra (www.skylabstudios.net), ktorá aj na základe minuloročných informácií sa 

zúčastní veľtrhu CR v Bratislave  Slovakiatour  2020. 

Vďaka suvenírom (magnetky, perá, žuvačky, brožúry o Bratislave a Devíne) sa nám 

podarilo pritiahnuť záujemcov o náš stánok. Zaujal ich aj plagát a skladačka k výstave 

Biatec.Nonnos. Kelti z Bratislavy (9.5. – 1.12.2019 vo Frankfurte n.M.), skladačka 

keltská cesta po Bratislave ako aj prezentácia výroby sklenených korálikov, replík 

nálezov z Devína, Gerulaty a BA hradu. Návštevníci boli väčšinou Taliani z okolia 

Paesta, Salerna a Neapolu, teda regiónu Kampánie, ktorí sa živo zaujímali o Bratislavu 

a možností návštevy. Všeobecne najväčšie zastúpenie malo na veľtrhu Taliansko so 

http://www.skylabstudios.net/


 

svojimi regiónmi. Taliansko je krajina s najväčším počtom pamiatok na Zozname 

svetového dedičstva UNESCO, preto sa ho zúčastňujú aj zástupcovia tejto 

medzinárodnej organizácie OSN. Keďže podujatie má aj medzinárodný charakter, boli 

na veľtrhu zastúpené aj iné krajiny, okrem SR, Azerbajdžan, Čína,  Etiópia, Estónsko, 

Guatemala, Gruzínsko, Honduras, Chorvátsko, Jordánsko, Kolumbia, Mongolsko, 

Peru, Poľsko, Španielsko, Tunis, Turecko, Uzbekistan. Pre budúcnosť je dôležité aby 

Slovensko a aj BTB sa snažilo ponúkať na takýchto podujatiach hotové balíky CR 

s programom, prenocovaním a možnosťou dopravy. Záujem zo strany návštevníkov 

je, len chýba aj zástupca CR na takomto podujatí. 

M. Musilová cestovala do Talianska, Paesta súkromným autom kolegyne, 

archeologičky PhDr. Danici Staššíkovej Štukovskej zo Slovenskej archeologickej 

spoločnosti pri SAV. Cestovné náklady hradí práve OZ SAS pri SAV. Ubytovanie 

cestou tam aj späť ako aj počas veľtrhu zabezpečilo BTB na základe dohody s M. 

Musilovou. 

Plnenie:  

 

 

 


