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Tlačová správa
Výstava

FAJA
(pionierka novoveku československej výšky i slovenského olympizmu)
Organizátor: SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR – SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM
v spolupráci : Slovenské technické múzeum, Košice
termín konania:
25. 8. – 2.10.2016
Vernisáž:
25.8.2016 o 16:00 hod.
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Výstava je venovaná životnému jubileu PaedDr. Márie Mračnovej, rod. Faithovej (nar. 24. septembra
1946 v Košiciach). Mária Mračnová je bývalá skvelá atlétka- skokanka do výšky. Utvorila
10 československých rekordov a 18 slovenských rekordov v skoku do výšky, jej osobný rekord
192 cm ( vytvorený v roku 1976) bol prekonaný až po štrnástich rokoch. Je bronzová medailistka
z majstrovstiev Európy v roku 1969, šiesta z Hier XIX. olympiády 1968 v Mexiku a štvrtá z Hier
XXI.olympiády 1976 v Montreale. Po skončení aktívnej činnosti sa venovala pedagogickej činnosti,
ako aj práci na rozvoji československého a slovenského olympijského hnutia. Je zakladateľka
a jediná predsedníčka Olympijskej spoločnosti Slovenska (1990-1995), predsedníčka prípravného
výboru na ustanovenie Slovenského olympijského výboru (SOV - zal. 1992)a do roku 2008 aj jeho
podpredsedníčka pre olympijské aktivity, členka Výkonného výboru SOV bola do roku 2012,
od roku 2013 je čestná členka SOV. Na Hrách XXVI. olympiády pôsobila ako šéfka slovenskej misie,
v súčasnosti je predsedníčka Olympijského klubu v Bratislave. V atletickom hnutí bola
predsedníčka Slovenského atletického zväzu v rokoch 1998 – 2012, odvtedy je čestná členka SAZ.
Okrem textovo – fotografickej časti výstava prináša rad cenných trojrozmerných predmetov
zo športovej aj funkcionárskej kariéry Márie Mračnovej, ktoré SOV – SOŠM darovala
alebo zapožičala špeciálne pre spomínanú výstavu.
Súčasťou otvorenia výstavy bude aj prezentácia publikácie „FAJA“, z edície SOV – SOŠM
„Z depozitára múzea“ . Autor hlavného textu je známy športový publicista Marián Šimo.
Výstava je organizovaná v rámci podujatí Košice - európske mesto športu 2016 a Európskeho
týždňa športu v Košiciach .
Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

