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˪ Riaditeľkám/riaditeľom základných a stredných škôl 

 

 

V Nitre dňa 18.10.2019 

 

 

Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ,  

 

dovoľte, aby sme Vašu školu oslovili s ponukou doplňujúceho vzdelávania pre pedagógov. Srdečne Vás 

pozývame  na  odbornú konferenciu M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia. V Roku Milana Rastislava 

Štefánika ste mali a stále máte možnosť so svojimi žiakmi a študentmi navštíviť mnoho zaujímavých 

podujatí. Odborná konferencia M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia je však upriamená práve na Vás – 

pedagógov. Chceme ňou vytvoriť priestor, ktorý Vám poskytne nové poznatky v oblasti skúmania a výučby 

významnej osobnosti slovenského národa a európskeho formátu – generála Milana Rastislava Štefánika. 

Dôležitým cieľom konferencie je odovzdanie praktických poznatkov Vašich kolegov, pedagógov, historikov, 

umelcov a študentských výstupov.  

Prednášať budú zástupcovia vzdelávacích a umenovedných inštitúcií, a to Slovenského historického ústavu 

Matice slovenskej, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spolku slovenských spisovateľov.  

Predstavíme však aj diskurz netradičného spôsobu ako priblížiť danú tému žiakom, ale aj dospelým 

poslucháčom či pohľad známeho spisovateľa Jozefa Banáša. Prednášky poukážu na rôzne aspekty pôsobenia 

M. R. Štefánika a taktiež na stálu aktuálnosť jeho odkazu. Naším cieľom je rovnako vyzdvihnúť Štefánikovu 

osobnosť  ako Európana s nadčasovým pohľadom na svet a jeho dianie.  

 

Prijmite naše pozvanie a buďte aj Vy súčasťou palety celoslovenských podujatí roka, v ktorom si 

pripomíname 100. výročie narodenia tohto významného štátnika, rodáka z Košarísk, jedného z 

najvýznamnejších Slovákov.  

Odborná konferencia je určená pre pedagógov základných škôl a stredných škôl a  pre poslucháčov 

Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.   

 

Súčasťou podujatia je aj zaujímavý sprievodný program:  

- Historický dokument Matice slovenskej „Milan Rastislav Štefánik – symbol slobody slovenského národa“ 

- Kufor legionára - výstava predmetov z I. svetovej vojny, skladanie tangramov zo Sibírskej magistrály 

- Výstava mapujúca osudy legionárov mikroregiónu Cabajského potoka  

- Výstava a prezentácia pohľadu na tému I. svetovej vojny a osobnosť generála M. R. Štefánika očami 

študentov a ich interaktívnych a tvorivých výstupov 

- Filatelistická výstava 

- Prezentácia Vydavateľstva Matice slovenskej  

 

Svoju účasť, prosíme, potvrdiť mailom: dms.nitra@matica.sk alebo tel: 0918 113 212 najneskôr do 

29.10.2019.  
 

Dátum:   05. november 2019, 9.00 hod.  

Miesto:   Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737 

Organizátori:   Dom MS v Nitre a Pedagogický odbor Matice slovenskej 

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

 

Mgr. Veronika Bilicová, v. r.     PhDr. Libuša Klučková, v. r. 

riaditeľka Domu MS v Nitre     predsedníčka PgO MS 
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