
Organizátor Termín Miesto realizácie Názov podujatia - aktivity Forma podujatia - popis aktivity

realizácie

Trenčianske múzeum v Trenčíne apríl - máj 2019 Kasáreň Trenčianskeho hradu Výstava fotografií výstava

Trenčianske osvetové stredisko 28.4.19 Evanjelický kostol a. v. Trenčín Veriť, milovať, pracovať literárno-hudobná kompozícia spojená so spomienkovou oslavou

v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku máj - jún 2019 Verejná knižnica Lásky M. R. Štefánika Beseda s regionálnou autorkou Blankou Kovarčíkovou o jej knihe 

v Trenčíne Michala Rešetku Odborná prednáška v spolupráci so Štefánikovou spoločnosťou v TN 

v Trenčíne Prezentácie o živote a odkaze MRŠ

Výstava o dobe a materiáloch spojených s MRŠ Cyklus interaktívnych podujatí

Súťažný kvíz k téme

Veľký duel osobností (MRŠ a TGM)
V spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v TN predstaviť MRŠ

v kontexte vzniku ČSR

Hornonitrianske múzeum apríl - máj 2019 Prievidza Tvorca národnej slobody Panelová prezentácia s doplnením exponátov (doklady zo zbierok 

v Prievidzi múzea, zo súkromných zbierok a knižnice), obohatená o sprievodnú 

aktivitu - lektorovaný výklad

apríl - máj 2019 Prievidza Posol hviezdnych diaľav Seminár s možnosťou lektorovanej prehliadky panelovej výstavy
doplnenej trojrozmernými exponátmi

Regionálne kultúrne centrum Galéria RegionArt M. R. Štefánik - človek, ktorému sa chcem Interaktívne zážitkové vzdelávacie podujatie spojené s premietaním

v Prievidzi pri RKC Prievidza podobať (pracovný názov)

Hornonitrianska knižnica apríl - december 2019 Hornonitrianska knižnica Hviezdna obloha Predstavenie spisovateľov podľa znamenia ich zverokruhu

v Prievidzi v Prievidzi Súhvezdia zimnej oblohy a diskusie so spisovateľmi

Pozorovania z observatórií s MRŠ Stretnutie s pracovníkmi Hvezdárne v Partizánskom - prednáška 

s prezentáciou "prenosného vesmíru"

Vytvorme si svoj Vesmír Tvorivé dielne s ilustrátorom

február - marec 2019 Literárna Prievidza Krízové roky a vyradenie osobností z učebníc a knižníc na Slovensku

marec - jún 2019 Práca - láska - statočnosť Príprava a inštalovanie výstavy

marec - jún 2019 Hviezdy a súhvezdia - udalosti - osobnosti Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti a mládež, vyhodnotenie súťaže

 s ilustrátorom

marec - jún 2019 Koľko hviezd je na nebi - pozorujeme Krajinu Noc v knižnici s H. CH. Andersenom, venovaná MRŠ

tisícich sĺnk

marec - jún 2019 Začnime hľadať odpovede Prednášky a besedy nielen s historikmi na tému Život a osobnosť MRŠ

Vlastivedné múzeum máj - jún 2019 Vlastivedné múzeum Osobnosť MRŠ Multižánrové podujatie (hovorené slovo, prezentácia, umelecký 

v Považskej Bystrici prednes, spev, hra na hudobný nástroj)

Považské osvetové stredisko 6.5.19 Záriečie Nezostane zabudnutý Služby Božie, spomienka pri pamätníku MRŠ, otvorenie expozície 

v Považskej Bystrici Púchovská dolina - svudna krasavice, obrazy z československej histórie

Považská knižnica máj - jún 2019 Považská knižnica Maják ľudskosti Vzdelávací cyklus - prezentácia monografie regionálnej autorky,

v Považskej Bystrici v Považskej Bystrici v ktorej sú príbehy viažúce sa k MRŠ

MRŠ - velikán Slovenska i sveta Prezentácia o živote osobnosti pre ZŠ

Výstava kníh o živote MRŠ Výstava spojená so súťažou pre deti

Historická osobnosť MRŠ Literárna hodina pre ZŠ

Posledný let generála Štefánika Odborná prednáška pre stredoškolákov

Čo ste (ne)vedeli o MRŠ Beseda o zaujímavostiach zo života osobnosti

Známa/neznáma osobnosť našich dejín Beseda pre klientov Centra sociálnych služieb

Plánované podujatia v roku 2019 pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika



Hvezdáreň v Partizánskom máj - jún 2019 Hvezdáreň MRŠ - astronóm a diplomat Výstava

Centrum tradičnej kultúry máj - jún 2019

Kultúrny dom Samka Dudíka 

v Myjave  DETI DEŤOM

Vhodne vybratý  herný a tanečný repertoár detských folklórnych skupín by spájal 

moderátor

v Myjave vybraný priestor v Trenčíne,  alebo ŠTEFÁNIK-Trenčiansky kraj -DETI v pozícii učiteľa, ktorý by deti vhodnou formou medzi jednotlivými

v Považskej Bystrici a Prievidzi programovými číslami zoznamoval s faktami zo života M.R. Štefánika

Krajské centrum voľného času 9.5.19 Kongresová miestnosť TSK Štefánik ako ho (ne)poznáte Stretnutie s priamym potomkom MRŠ

Trenčín

Mestské divadlo Trenčín máj - jún 2019 Kino Hviezda Najväčší Slovák (pracovný názov) Divadelné predstavenie

Bližšie termíny budú postupne uverejňované na stránkach organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 


