
Rok Juraja Turza Rok Juraja Turza 
v Žilinskom samosprávnom kraji

pri príležitosti 400. výročia jeho úmrtia

h Palatín Juraj Turzo
Výstava na paneloch v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
  január – december 2016

h Juraj Turzo, uhorský palatín, bojovník proti Turkom, 
diplomat, podporovateľ Slovákov a protestantizmu
Prezentácia určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl 
a študentom stredných škôl spojená s výstavou literatúry o osobnosti 
Juraja Turza z fondu Krajskej knižnice v Žiline.
Krajská knižnica v Žiline február – december 2016

h Po stopách Juraja Turza
Návšteva bytčianskeho archívu spojená s výkladom dejín Bytče, 
tvorba a prezentácia projektov počas vyučovania.
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči 
  19. február a 26. február 2016

h Juraj Turzo – významná osobnosť našich dejín
Odborný seminár, určený knihovníkom obecných knižníc v regióne 
a čitateľskej verejnosti v rámci Týždňa slovenských knižníc s príspevkami 
historika Kysuckého múzea v Čadci Mgr. Martina Turóciho a farára 
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline Mgr. Mariána Kaňucha.
Kysucká knižnica v Čadci marec 2016

h Juraj Turzo, uhorský palatín a diplomat
E-výstava vo forme prezentácie zverejnená na www.kniznica-cadca.sk.
Kysucká knižnica v Čadci marec – december 2016

h Juraj Turzo
Výstava knižničných dokumentov zameraná na osobnosť Juraja 
Turza a jeho význam, určená žiakom základných škôl, stredných škôl 
i čitateľskej verejnosti.
Kysucká knižnica v Čadci marec – december 2016

h Palatín Juraj Turzo
Prednášky pre verejnosť a najmä stredoškolskú mládež, kde bude Juraj 
Turzo predstavený ako komplexná osobnosť – šľachtic, bojovník proti 
Turkom, diplomat, cisársky radca, palatín, podporovateľ slovenčiny 
a protestantizmu, človek pokrokového myslenia, vizionár, mecenáš 
umenia a vzdelanosti.
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
  marec – december 2016

h Poklady Juraja Turza
Rozprávkovo – dobrodružný podvečer pre deti.
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši  
  apríl 2016

h Palatínovo dedičstvo – prezentácie
Odborné prezentácie a tvorivé dielne pre ZŠ a SŠ venované osobnosti 
Juraja Turza.
obce regiónu Turiec, Turany, Vrútky apríl – október 2016

h Žilina v minulosti – Palatín Turzo
Hudobno-dramatické pásmo o historických udalostiach, ktoré sú 
spájané s pôsobením palatína Juraja Turza v žilinskom regióne v podaní 
divadelného klubu Makovice pri Krajskom kultúrnom stredisku 
v Žiline a pod režisérskou taktovkou Jozefa Abafiho.
Historické podzemie, Mariánske námestie č. 23 v Žiline
  apríl – november 2016 

h Klenotnica Oravského hradu
Expozícia zaujímavých exponátov a unikátnych hrobových textílií 
z hrobky Turzovcov a Henkelovcov.
Oravský hrad apríl 2016

h Juraj Turzo a jeho doba
Putovná bannerová výstava.
Kysucké múzeum v Čadci máj 2016

h „Juraj Turzo - kam ho nohy viedli“
Záverečné stretnutie detí s prezentáciami za účasti detí z detských 
domovov Žilinského kraja.
Areál Sobášneho paláca v Bytči – park júl 2016

h Doba Turza a Tranovského
Pásmo hovoreného slova a hudby 16. – 17. storočia z územia 
Slovenska a širšieho stredoeurópskeho priestoru.
Liptovské múzeum – NKP Čierny orol
ECAV Liptovský Mikuláš 4. september 2016

h Z archívu Juraja Turza
Uvedenie brožovanej plnofarebnej publikácie „Z archívu Juraja Turza“ 
– výber, reprodukcia a komentár listín z Turzovho osobného archívu 
s komentárom. 
Kysucké múzeum v Čadci september 2016

h Uhorský palatín Juraj Turzo 
Stála expozícia bude reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej 
historickej osobnosti palatína Juraja Turza. Pripomenie jeho 
renesančnú osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala 
do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho 
Uhorska. 
Sobášny palác v Bytči od októbra 2016

h Palatínovo dedičstvo 
Kultúrno-vzdelávací program. Sprievodné prezentácie a tvorivé 
dielne zamerané na život Juraja Turza budú realizované vo vybraných 
školách regiónu Turiec. 
Evanjelický kostol v Necpaloch október 2016 

h Koncert pri príležitosti Roka Juraja Turza
Pásmo slova, poézie, hudby a spevu. Výber repertoáru bude zameraný 
tak, aby korešpondoval s obdobím pôsobenia a života Juraja Turza. 
V programe budú znieť duchovné zamyslenia a odkazy na životné 
posolstvo Juraja Turza.
Evanjelický kostol Sv. Trojice v Krpeľanoch október 2016

h Turzovanie
Získanie informácií o Jurajovi Turzovi v archíve a knižnici. Vytvorenie 
prezentácie a odprezentovanie získaných informácií na zámku 
v podobe prehliadky zámku určenej pre verejnosť a v podaní žiakov 
4. ročníka ZŠ.

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči  október 2016

h Juraj VII. Turzo 
Vedecko-populárna konferencia pre odbornú aj laickú verejnosť, 
ktorá má za cieľ upozorniť na aspekt vplyvu Juraja VII. Turza na 
vývoj umelecko-architektonického smerovania u nás. 

Turčianska galéria v Martine október 2016

h Pocta Jurajovi Turzovi
Prezentácia osobnosti  Juraja Tur za v  dej inách Slovenska 
prostredníctvom stretnutia s autormi knihy „Juraj Thurzo. Veľká 
kniha o uhorskom palatínovi“.

Turčianska knižnica v Martine 18. október 2016

h Historický odkaz Juraja Turza
Vzdelávací seminár pre žiakov a študentov základných a stredných 
škôl v regióne Liptov.

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
  november 2016

h Juraj Turzo - európsky a náš
Odborná konferencia usporiadaná Kysuckým kultúrnym strediskom 
v Čadci, ktorá študentom i širokej verejnosti priblíži osobnosť 
významného dejateľa našich dejín –  Juraja Turza –  uhorského 
palatína spriazneného s našimi historickými regiónmi, rodáka 
z Lietavy, slovenského šľachtica, diplomata, vplývajúceho na 
európske dejiny. 

Dom kultúry v Čadci 9. november 2016

h Palatín Juraj Turzo v knižných fondoch Liptovskej 
knižnice
Biograficko –  bibliografický leták.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
  december 2016

h Spomienka na palatína Juraja Turza pri príležitosti 
400. výročia jeho úmrtia a Roka Juraja Turza
Vzdelávacie podujatie o palatínovi Jurajovi Turzovi v historickom 
a regionálnom kontexte ako príspevok k spoznávaniu historickej 
topografie regiónu. Na podujatí odznejú príspevky historikov. 
Súčasťou bude aj kultúrny program dobovej hudby, prezentácia kníh 
o Jurajovi Turzovi a beseda s autormi.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne december 2016

h Prezentácia novej knihy o Jurajovi Turzovi 
Prezentácia novej knihy o Jurajovi Turzovi.

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
  december 2016

Organizátori/spoluorganizátori:
Detský domov Bytča; Krajská knižnica v Žiline; Krajské kultúrne stredisko v Žiline; Kysucké kultúrne stredisko v Čadci; Kysucká knižnica v Čadci; Kysucké múzeum v Čadci; Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého 
v Liptovskom Mikuláši; Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši; Liptovské múzeum v Ružomberku; Liptovsko – oravský seniorát ECAV, Liptovský Ondrej; Mestská knižnica Bytča, Bytča; Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka v Dolnom Kubíne; Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne; Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne; OZ Art Septet Nicolaus, Liptovský Mikuláš; Považské múzeum v Žiline; 
Turčianske kultúrne stredisko v Martine; Turčianska galéria v Martine; Turčianska knižnica v Martine; Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči; Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča; Základná umelecká škola Frica 
Kafendu, Vrútky; Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča; Základná škola, Ul. školská 1, Krpeľany; Žilinský samosprávny kraj
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