
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Pôsobenie Cyrila a Metoda na území Slovenskej a Českej republiky sa 
považuje za najdôležitejšie míľniky v histórii oboch národov. O zachovanie a šírenie 
cyrilometodskej tradície sa snaží Zlínsky kraj, ktorý je partnerským krajom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom medzinárodného projektu 
„Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ (EKSCM). Cieľom projektu je 
vytvorenie siete regiónov, miest, vzdelávacích a výskumných inštitúcií, ktoré spájajú 
významné pútnické miesta spojené s počiatkami kresťanstva a pôsobením 
vierozvestcov Cyrila a Metoda a ich žiakov na území Európy. 

II. Osobitná časť 

Projekt Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje vychádza z európskeho 
programu „Kultúrne cesty Rady Európy“, založeného RE v roku 1987, ktorého cieľom 
je prostredníctvom ciest (reálnych alebo virtuálnych) poukázať na príspevok 
jednotlivých štátov a kultúr do spoločného dedičstva Európy. 

Projekt Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje využíva potenciál európskeho 
historického a kultúrneho dedičstva spojeného s cyrilometodskou misiou na 
vytvorenie produktu kultúrneho turizmu - kultúrnej cesty. Táto kultúrna cesta má 
spájať približne 10 európskych štátov v troch stanovených trasách.  Trasa A má 
spájať národy strednej Európy (SR, ČR, PL, AT, HU). Trasa B má viesť z Velehradu 
(ČR) do Ríma (ITA) a má spájať národy strednej a južnej Európy. Štáty strednej 
a východnej Európy (GR, MK, SRB, IT, HU) bude spájať trasa C, ktorá povedie 
z Velehradu (ČR) do Solúna (GR).  

Pre účely koordinovania tohto rozsiahleho medzinárodného projektu založili Zlínsky 
kraj a Centrála cestovného ruchu Východnej Moravy 30. augusta 2013 Záujmové 
združenie právnických osôb „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“. 
Možnosť pristúpiť k Združeniu EKSCM bola predstaviteľom TSK ponúknutá 9. 
októbra 2014 počas oficiálnej návštevy hejtmana Zlínskeho kraja v našom kraji. 
V súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov schvaľuje členstvo samosprávneho kraja v združeniach 
zastupiteľstvo. Podpísaním žiadosti o pristúpenie do Združenia EKSCM, TSK prejaví 
súhlas aj so Stanovami a Zakladateľskou zmluvou. Združenie EKSCM bude 
združovať členov z jednotlivých členských štátov, ktorí sa stanú členmi valného 
zhromaždenia. Prostredníctvom valného zhromaždenia budú mať možnosť 
schvaľovať a rozhodovať oi. o rozpočte, aktivitách a plánoch Združenia EKSCM. 
S členstvom v Združení EKSCM je spojený ročný členský príspevok vo výške 
maximálne 5 000,- EUR. Podľa § 3 ods. 12.1. písm. j) Stanov určí výšku členského 
príspevku valné zhromaždenie. O výške a spôsobe zaplatenie členského príspevku 
bude rokovať valné zhromaždenie v roku 2015.  

Zapojenie Trenčianskeho samosprávneho kraj (TSK) do medzinárodného projektu 
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ponúka možnosť začleniť TSK do 
európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, 
kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje. Zapojenie sa do aktivít 
Združenia EKSCM môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov 
cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i 
v zahraničí. 


