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Trenčín, 15. február 2018 

Medzinárodnou výtvarnou súťažou si žiaci základných a stredných škôl pripomenú 

spoločné korene slovenskej a českej kultúry  

Vzdať hold svätému Cyrilovi a Metodovi – bratom zo Solúna, a pripomenúť si tak spoločné črty Slovenskej 

a Českej republiky sa prostredníctvom výtvarnej súťaže rozhodli žiaci na oboch stranách česko-slovenskej 

hranice. 

Príbeh solúnskych bratov Cyrila a Metoda je aj po toľkých rokoch stále inšpiráciou pre slovanské národy, 

medzi ktoré sa radí Slovenská i Česká republika. V aktuálnom roku si pripomíname sté výročie vzniku 

samostatného Československého štátu. Tieto dva historické míľniky boli spúšťacím mechanizmom pre 

zorganizovanie výtvarnej súťaže s názvom „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“, ktorú vyhlásilo 

medzinárodné združenie Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) v rámci projektu 

Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. „Cieľom súťaže je priblížiť školskej 

mládeži spoločné korene českej a slovenskej kultúry i štátnosti,“ povedal Petr Gazdík, člen Rady Zlínskeho 

kraja pre oblasť školstva.  

Výtvarná súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a žiakov 

základných umeleckých škôl, ktorí budú mať možnosť predviesť svoje umenie v rámci dvoch tém: „Na 

počiatku bolo Slovo“ a „Kto prahne po takýchto mužoch“. Možnosti realizácie sú naozaj široké. 

Súťažiaci sa môžu zapojiť s kresbami, grafikami, kolážami či keramickou mozaikou, textilom a prírodnými 

materiálmi alebo počítačovou grafikou. Autori úspešných diel sa môžu tešiť na zaujímavé vecné ceny 

a diplomy. Všetky súťažné práce je potrebné doručiť na adresu Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti 

najneskôr do 18. mája 2018. Výsledky budú známe už v druhej polovici septembra 2018. 

Členom združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je aj Trenčiansky samosprávny kraj. 

ktorý do združenia ročne prispieva 5 tis. eur. Vďaka aktivitám združenia pribudnú pamiatky z Trenčianskeho 
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kraja, ktoré sú spojené s cyrilo-metodskou a veľkomoravskou tradíciou na mapu európskych trás kultúrnej a 

pútnickej turistiky spájajúcu približne 10 európskych štátov. „V Trenčianskom kraji cyrilo-metodská pútnická 

cesta prepojí významné archeologické lokality, slovanské hradiská a mohylníky ako napríklad Pobedim a tiež 

pútnické miesta ako napríklad Skalka nad Váhom,“ doplnila Eva Frývaldská, členka Riadiaceho výboru 

EKSCM. 

Prihlasovací lístok do súťaže nájdete v priložených dokumentoch. 


