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Chcete sa ocitnúť na palube Titanicu? Bratislavská Incheba ponúka výstavu venovanú známej 

luxusnej lodi, ktorá sa nemala nikdy potopiť. Svoju prvú plavbu skončila vo vodách 

Atlantiku.  

Celosvetová výstava venovaná legendárnemu Titanicu, ale aj obdobiu technických objavov 

a spoločensko-politickej situácii na začiatku 20. storočia ponúka exponáty na ploche takmer 

3000 metrov štvorcových v 17 komnatách. Návštevníkov prenesie na palubu najväčšej 

a najluxusnejšej zaoceánskej lode svojej doby a zoznámi ich s osudmi jej pasažierov.  ,, Nejde 

len o komerčný projekt, má aj svoju edukatívnu časť, kde aj mladí návštevníci, žiaci sa budú 

môcť mnohé veci naučiť," uviedol predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini 

na slávnostnom otvorení výstavy, ktorú na celom svete videlo takmer 17 miliónov 

návštevníkov. 

Na Titanicu bol aj Slovák 

,, Pevne verím, že nám pripomenie aj to, aby sme žili s pokorou, pretože aj tí, čo stavali 

Titanic, si mysleli, že je to loď nepotopiteľná, a uvedomíme si, že mnohé veci v živote sú 

pominuteľné," dodal šéf slovenského parlamentu k bratislavskej expozícii, ktorá je rozšírená 

o tzv. Slovenskú stopu na Titanicu. Organizátori sa pre ňu rozhodli po zistení, že medzi 

http://www.pluska.sk/fotogaleria/?foto=&clanok=868763


pasažiermi legendárnej lode bol aj Slovák. Výstavu doplnili o ilustračné zábery a udalosti 

zo Slovenska v čase potopenia slávnej lode z archívu Slovenského národného múzea. 

Návštevníkov pri vstupe na výstavu vybavia palubným lístkom so skutočným menom 

človeka, ktorý na Titanicu v čase katastrofy bol. Prehliadku si tak vychutnajú nielen 

s podrobným výkladom audiosprievodcu, ale aj ako konkrétni cestujúci - napríklad ako 60-

ročný Thomas William Solomon Brown, úspešný hotelier či v prvej triede cestujúci 36-ročný 

Thomas Drake Martinez Cardeza, ktorý sa na legendárnej lodi plavil so svojou matkou 

a dvoma sluhami. V závere prehliadky si v zozname mien môžu prečítať, či dopravnú 

tragédiu prežili, alebo skončili medzi jej obeťami. 

Výstava potrvá až do decembra 

Vstupenky na výstavu, ktorej prehliadka trvá minimálne hodinu, sa predávajú na presne 

určený dátum a čas. Záujemcovia, ktorí si zakúpia vstupenku v predpredaji v sieti Ticketportal 

sa tak vyhnú dlhému čakaniu v radoch. Výstava potrvá do 6. decembra, otvorená je denne 

od 9.00 do 19.00 h. 

Cena: 24 eur vrátane lístka  

Prosím záujemcov, aby peniaze odovzdali 

PhDr. Sojkovej do 30.9.2015, nakoľko je 

potrebné kúpiť lístky vopred. 


