
� Tak sa žilo na Veľkej Morave 
Tvorivé dielne pre deti – výroba replík veľkomoravských šperkov, nádob, súčastí 
odevu...
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši január–december 2013

� Sv. Cyril a Metod v literatúre 
Prezentácia cyrilo-metodskej tradície v literatúre, interaktívna prednáška pre 
2. stupeň ZŠ a stredné školy.
Krajská knižnica v Žiline január–december 2013

� Dvaja bratia prišli k nám
Interaktívne pásmo pre 1. stupeň ZŠ o Cyrilovi a Metodovi vo forme divadelného 
predstavenia, počas ktorého sa hercami stanú aj zúčastnené deti,  ukončené 
tvorivou dielňou  na výrobu príveskov so znakmi hlaholiky. 
Krajská knižnica v Žiline január–december 2013

� Na počiatku bolo slovo 
Kultúrne dedičstvo a tradície slovenskej literatúry od Konštantína a Metoda 
po literárnu prítomnosť. Aplikácia cyrilo-metodských tradícií vo výučbe dejín 
literatúry. Cyklus  vzdelávacích podujatí pre študentov stredných škôl zameraný 
na význam a prínos cyrilo-metodskej tradície pre rozvoj slovenskej literatúry. 
Krajská knižnica v Žiline január–december 2013
Turčianska knižnica v Martine január–december 2013
  školenie knihovníkov: február 2013

� Cyrilo-metodská misia
Počítačová prezentácia o živote a význame Cyrila a Metoda pre žiakov prvého 
stupňa ZŠ spojená s hlasným čítaním a tvorivými dielňami. 
Turčianska knižnica v Martine február / apríl / máj 2013

� Cyril a Metod na škole
Pripomenutie si príchodu Cyrila a Metoda na naše územie formou dramatizácie, 
čítania životopisov a diel v školskej knižnici.
CVČ pri SOŠ technickej v Námestove február 2013

� Cyril a Metod v obrázkoch
Súťaž detských čitateľov o najlepší dobový komiks zameraný na výjavy zo 
života Cyrila a Metoda.
Turčianska knižnica v Martine vyhlásenie súťaže:  február 2013
  vyhodnotenie: jún 2013

� Čo vieme o Veľkej Morave a solúnskych bratoch
Vedomostná súťaž pre deti 2. stupňa základných škôl a študentov stredných 
škôl, ako aj pokus o preklad textu z hlaholiky do slovenčiny.
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši február / apríl 2013

� Poznajme diela Cyrila a Metoda
Čítanie s porozumením textov vytvorených Cyrilom a Metodom – test. 
Vyhodnotenie najlepšieho žiaka.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci február 2013

� Sakrálne umenie v dielach kysuckých výtvarníkov
Výstava sakrálnych obrazov venovaná výročiu príchodu Cyrila a Metoda na 
naše územie.
KaSS Turzovka 13. február–6. marec 2013

� Cyril a Metod
Bibliografický leták spracovaný z knižničných fondov Liptovskej knižnice  GFB  
v Lipt. Mikuláši.
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši marec 2013

� Cyril a Metod – 1150. výročie príchodu na naše územie
Výstava na témy: Život Cyrila a Metoda, Veľká Morava, Proglas, Hlaholika, Cyril 
a Metod v literatúre, Cyril a Metod na Hornom Považí, kostoly, kaplnky, sochy a 
súsošia, patróni Žilinskej diecézy, Cyrilometodské dni v Terchovej, regionálne 
osobnosti o Cyrilovi a Metodovi. 
Krajská knižnica v Žiline marec 2013

� „Posolstvo solúnskych bratov je stále živé“
História príchodu a význam činnosti Konštantína a Metoda – interaktívne PWP 
prezentácie.
SZŠ v Liptovskom Mikuláši marec–apríl 2013

� Posolstvo tisícročia
Cyklus prednášok pre mládež a dospelých: Príchod Slovanov; Dejiny Veľkej 
Moravy; Solúnski bratia; Význam Veľkej Moravy, Cyrila a Metoda pre dnešok.
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši marec–október 2013

� Návrat ku koreňom národných dejín
Odborná exkurzia po Nitre a okolí, ktorej cieľom je sprostredkovať 
informácie o pôsobení a význame vierozvestcov a spoznať  miesta 
pôsobenia Cyrila a Metoda na našom území, ako aj spracovať PWP 
prezentáciu o pôsobení Cyrila a Metoda na našom území.
Gymnázium Hlinská v Žiline apríl 2013
           
� Hudobno-duchové pásmo Sv. Cyril a Metod
Hudobno-duchovné pásmo súrodencov Gabčovcov je spojením 
inštrumentálnej organovej a klavírnej hudby, spolu so spevom a s hovoreným 
slovom zo Svätého písma. 
Jezuitský kostol Povýšenia svätého kríža v Ružomberku apríl 2013

� Návrat ku koreňom národných dejín
Rôzne typy súťažných úloh, ktoré mapujú úroveň vedomostí o živote a význame 
Cyrila  a Metoda na našom území.
Gymnázium Hlinská v Žiline apríl–máj 2013

� Tvorba projektov o živote a diele vierozvestcov
 Beseda spojená s PWP prezentáciami
Projekty budú realizované formou PWP prezentácií a v printovej forme. Beseda 
bude zameraná na tri oblasti – jazykovú, historickú a geografickú. Vyústením 
predchádzajúcich podujatí bude kvíz o sv. Cyrilovi a Metodovi pre vybraných 
žiakov – jednotlivcov, resp. kolektívy.
Spojená škola v Námestove apríl–jún 2013

� Sv. Cyril a Metod slovom i hudbou
Literárno-hudobné pásmo venované  výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie. Obsahom pásma budú literárne úryvky zo života vierozvestcov 
doplnené hudobným sprievodom.
Turčianska knižnica v Martine apríl 2013

� Odkaz vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda vo výtvarnom 
umení na Orave
Výstava drevených a kamenných plastík a grafík, ktoré vznikli na plenéroch pre 
neprofesionálnych tvorcov a výtvarníkov v roku 2012. 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 3.–30. máj 2013

� Proglas – prvá slovenská biblická báseň
Prednáška spojená s prezentáciou, ktorej obsahom je priblíženie a oboznámenie 
sa s dielom napísaným v rokoch 863–867, ktorého autorom je Konštantín Filozof.
Prednášajúci doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.
Turčianska knižnica v Martine máj 2013

� Vierozvestcovia
Programové podujatie približuje dejinný oblúk christianizačného procesu od 
príchodu vierozvestcov Konštantína (Cyrila) a Metoda na Veľkú Moravu. 
- Rímskokatolícky gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej 14. máj 2013
- Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 16. máj 2013
- NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši 24. máj 2013
- Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 7. jún 2013
- Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 25. august 2013
- Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara-Havránok 12. september 2013

� Literárno-historická minikonferencia k 1150. výročiu 
príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
Na minikonferencii odznejú prednášky zamerané faktograficky, ale aj 
vo forme mystifikácie, s neodmysliteľnou „kultúrnou vložkou“ vo forme 
dramatizovaného čítania z Moravsko-panónskych legiend a Proglasu.
Gymnázium v Tvrdošíne jún 2013

� Veľkomoravský odkaz
Literárne pásmo venované pamiatke Konštantína a Metoda.
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine jún 2013

� Biblia na cestách
Výstava Biblií, kde si návštevníci knižnice budú môcť prezrieť vyše 100 exponátov 
kníh napísaných v rôznych svetových jazykoch.
Turčianska knižnica v Martine 10.–26. jún 2013

� Cyril a Metod a slovanský svet
Konferencia Žilinského samosprávneho kraja, ktorej cieľom je upriamiť 
pozornosť na význam príchodu sv. Cyrila a Metoda pre slovanský národ a ich 
odkaz v literatúre či umení.
Sobášny palác v Bytči 20. jún 2013

� Návrat do minulosti
Poznávací zájazd do archeoskanzenu Modrá (rekonštrukcia osídlenia z čias Veľkej 
Moravy) a do Velehradu (Chrám Cyrila a Metoda) – zážitkové poznávanie pre dospelých.
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši jún 2013

� Cyrilometodské dni v Terchovej
Cyrilometodské dni v Terchovej sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta 
v Terchovej. Podujatie je bohaté na liturgický, ale i kultúrny program.
Terchová 5.–7. júl 2013 

� Sv. Cyril a Metod
Divadelné predstavenie v podaní Divadelného klubu Makovice pri KrKS Žiline.
Terchová júl 2013

� Odkaz vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda vo výtvarnom 
umení na Orave
Výstava drevených a kamenných plastík a grafík, ktoré vznikli na plenéroch pre 
neprofesionálnych tvorcov a výtvarníkov v roku 2012. 
Foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja 1.–25. júl 2013

� Chráňme si tradície nášho národa
Vedomostný kvíz zložený z otázok, doplňovačiek na tému sv. Cyril a Metod, 
dejiny písma, po stopách sv. Cyrila a Metoda – kultúrne pamiatky, budovy, 
dejiny Veľkej Moravy. 
Turčianska knižnica v Martine júl–november 2013
  vyhodnotenie: december 2013
� Od hlaholiky po slovenčinu 
Cyklus vzdelávacích podujatí pre mládež zameraných na spoznanie odkazu 
nasledovníkov sv. Cyrila a Metoda – oravských jazykovedcov Antona Bernoláka, 
Martina Hamuljaka, Martina Hattalu, Jána Herkeľa a Antona Habovštiaka. 
Regionálna vedomostná súťaž a poznávací zájazd pre víťazov súťaže.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne júl–december 2013

Organizátori/spoluorganizátori:

Biskupský úrad Žilina; Centrum pre rodinu a mládež n. o. v Terchovej; CVČ pri SOŠ technickej v Námestove; Gymnázium Hlinská v Žiline; Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine; Gymnázium v Tvrdošíne; Krajská knižnica v Žiline; Krajské 
kultúrne stredisko v Žiline; Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši; Liptovské múzeum v Ružomberku; Mesto Žilina; Miestne kultúrne stredisko a Farský úrad Terchová; Obec Terchová; Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne; Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku; Spojená škola v Námestove; Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci; SZŠ v Liptovskom Mikuláši; Turčianska knižnica v Martine; Žilinský samosprávny kraj 

Rok sv. Cyrila a Metoda
v Žilinskom kraji

pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu


