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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
Bratislava, 25. 09. 2017  
 
Cyklus prednášok o keltskej Bratislave v SNM - Historickom 
múzeu po lete pokračuje   
 

 
SNM – Historické múzeum na Bratislavskom hrade pokračuje po letnej prestávke v 

cykle prednášok k výstave Kelti z Bratislavy. Ako piata v poradí odznie prednáška 
Margaréty Musilovej „Bratislavské keltské oppidum“ 

Pred viac ako dvetisíc rokmi vzniklo v centre dnešnej Bratislavy prvé sídlo mestského 
typu. Pozoruhodné, a v oblasti stredného Dunaja unikátne, sú jeho intenzívne kontakty 
s rozpínajúcou sa Rímskou ríšou. Tie sa prejavili napríklad stavbou komplexu honosných 
kamenných architektúr na dnešnom bratislavskom hradnom kopci a dovozom rímskeho 
tovaru. Podľa rímskych predlôh razili miestni vládcovia mince s nápismi v latinke, ktoré sú 
prvými dokladmi latinského písma na našom území. V roku 2009 Margaréta Musilová 
objavila vzácny poklad zlatých mincí s nápismi BIATEC a NONNOS. Mince sa nachádzali 
v priestore stavby, vybudovanej rímskou stavebnou technikou, s omietnutými stenami 
a kvalitnou dlažbou.  

Prednáška sa uskutoční posledný septembrový štvrtok 28. septembra o 16.30 
v Hudobnej sieni na prvom poschodí Bratislavského hradu. Vstup je voľný.  

 
Cyklus o keltskej Bratislave pokračuje prednáškami:  
 
26.10. 2017,  16.30, Radoslav Čambal: Kelti na juhozápadnom Slovensku  
 
Netradičná nočná prehliadka  
 

mailto:bratislavskyhrad@snm.sk


31.10. 2017 sa v čase od 18.00 do polnoci uskutočnia netradičné nočné prehliadky výstavy 
Kelti z Bratislavy spojené so sviatkom keltského nového roka Samhain. Bližšie informácie 
zverejníme čoskoro.  
 
 
Mediálni partneri:  

   
 
 
Obrázková príloha:  

 
Poklad zlatých keltských mincí z Bratislavského hradu   

 



 
 
Zvyšky amfor určených na prepravu vína alebo olivového oleja  
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