
Akčný plán rozvoja Cyrilometodskej cesty 

na území Bratislavského kraja 

Partnerstvo a aktívna inštitucionálna sieť Cyrilometodskej cesty 
v moravsko-slovenskom prihraničí



Východiská 

Spoločné kresťanské korene európskych národov
• Bohaté kultúrne dedičstvo 

Dielo sv. Cyrila a Metoda :
• Spoznávanie dávnej minulosti cez objasňovanie historických faktov 
• Pochopenie tisícročného vývoja spoločnosti na našom území
• Posolstvo pre budúcnosť - posilňovanie medzikultúrneho dialógu

Vplyv pôsobenia oboch vzdelancov na našom území: 
• Oblasť mocensko-polického významu obdobia Veľkej Moravy a jeho vplyvu         

na národno-oslobodzovací proces
• Oblasť rozšírenia kresťanstva a jeho úlohy v kultúrnej tradícií národov 
• Oblasť vývoja jazyka od čias jeho prvotnej kodifikácie sv. Cyrilom do jeho   

dnešnej podoby



Technický rozvoj poskytuje vedeckému bádaniu nové možnosti a zároveň otvára 
brány k poznaniu minulosti doposiaľ nevídaným spôsobom aj širokým vrstvám 
verejnosti:

• Internet - nové poznatky ľahko dostupné komukoľvek

• Detailné informácie obohatené o prvky virtuálnej reality, napr. v podobe 3D 
rekonštrukcií archeologických nálezísk 

• Vzorové rekonštrukcie historických objektov a spôsobu života priamo na mieste 
ich dávnej existencie 

• Zvýšenie záujmu o tému i autentické osobné spoznanie konkrétnych miest

Významný potenciál pre rozvoj regiónov a kultúrno-poznávacieho CR na úrovni: 

• lokálnej

• európskej 

Nové možnosti objavovania histórie sú príležitosťou 



Aktivity členov združenia EKSCM realizované v spolupráci s Vedeckým a Riadiacim  výborom 

CERTIFIKÁCIA
á 3 roky

Memorandum o 

spolupráci

Rozvoj európskej  
siete, ktorá riadi 
rozvoj kult. cesty 
(právny subjekt, 
min. v 3 krajinách) 

Definovanie témy, ktorá 
reprezentuje európske 
hodnoty – medzinárodný 
konsenzus

Identifikácia 
hmotného a 
nehmotného 
dedičstva 

Vytvorenie 
spoločnej vizibility 
a značky vnímanej 
naprieč Európou 

Koordinácia  spoločných 
aktivít v hlavných 
oblastiach: 

PREČO? (cieľ) ČO? (obsah) KTO?  KDE? AKO?   S ČÍM? Aktivity realizované 
partnermi a  stakeholdermi  

v rámci 5 oblastí činnosti   
na národnej/regionálnej  

úrovni

1. Spolupráca vo výskume a vývoji

2. Posilnenie povedomia o histórii a kultúrnom dedičstve 

3. Kultúrna a vzdelávacia výmena mladých Európanov

4. Rozvoj súčasnej kultúry a umenia

5. Kultúrny turizmus a udržateľný rozvoj

PROCES

O
B

SA
H

Centrálne a lokálne riadenie rozvoja EKCCM 

Akčný 

plán



Strategická oblasť: 5.   Koordinácia spoločných aktivít v 5 rozvojových oblastiach

Strategický cieľ: Dosiahnuť kultúrnu spoluprácu partnerov a stakeholderov v nasledujúcich oblastiach:

Oblasť činnosti Operatívny cieľ

5.1 Kooperácia vo výskume a vývoji
Obsiahnuť aktuálné vedecké poznatky pri ďalšom rozvoji CM cesty a stimulovať 
interdisciplinárny výskum medzi členmi a partnermi siete. Podporovať výskum a 
interdisciplinárnu analýzu tak na teoretickej, ako aj praktickej úrovni

5.2 Posilňovanie povedomia, histórie a 
európskeho kultúrneho dedičstva

Zvyšovať povedomie o historickom význame spoločného dedičstva CM cesty a rozvoj 
európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom medziregionál-neho dialógu a 
spolupráce.

5.3
Kultúrna a vzdelávacia výmena 
mladých Európanov

Podporovať mobilitu mladých ľudí z rôznych oblastí života, sociálneho zázemia a 
regiónov Európy a organizovať výmenu zameranú na rozvoj pojmu európskeho 
občianstva.

5.4 Súčasné kultúrne a umelecké praxe
Identifikovať a rozvíjať väzby medzi formami kultúrneho dedičstva a súčasného umenia 
a vytvoriť rámec pre výmenu a spoluprácu umelcov, medzikultúrny dialóg 
prostredníctvom umenia a kultúry.

5.5 Kultúrny cestovný ruch a udržateľný 
rozvoj kultúry

Podporovať rozvoj produktov a nástrojov kultúrneho turizmu  CM cesty ako súčasť 
ponuky destinácie zameraných na potenciálne cieľové skupiny a zabezpečovať ich 
propagáciu v kooperácii s organizáciami destinačného manažmentu.

Akčný plán na území BSK - metodika 

Použitá jednotná metodika a forma vedúceho partnera pre ľahšie zjedno-
covanie medzi partnermi a spracovávanie nadradených dokumentov:

Akčný 

plán



Strategická oblasť: 5.   Koordinácia spoločných aktivít v 5 rozvojových oblastiach

Strategický cieľ: Dosiahnuť kultúrnu spoluprácu partnerov a stakeholderov v nasledujúcich oblastiach:

Oblasť činnosti Operatívny cieľ

5.1 Kooperácia vo výskume a vývoji
Obsiahnuť aktuálné vedecké poznatky pri ďalšom rozvoji CM cesty a stimulovať 
interdisciplinárny výskum medzi členmi a partnermi siete. Podporovať výskum a ...

5.2 Posilňovanie povedomia, histórie a 
európskeho kultúrneho dedičstva

Zvyšovať povedomie o historickom význame spoločného dedičstva CM cesty a rozvoj 
európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom medziregionál-neho dialógu ...

5.3
Kultúrna a vzdelávacia výmena mladých 
Európanov

Podporovať mobilitu mladých ľudí z rôznych oblastí života, sociálneho zázemia a 
regiónov Európy a organizovať výmenu zameranú na rozvoj európskeho občianstva.

5.4 Súčasné kultúrne a umelecké praxe
Identifikovať a rozvíjať väzby medzi formami kultúrneho dedičstva a súčasného umenia 
a vytvoriť rámec pre výmenu a spoluprácu umelcov, medzikultúrny dialóg ...

5.5 Kultúrny cestovný ruch a udržateľný rozvoj 
kultúry

Podporovať rozvoj produktov a nástrojov kultúrneho turizmu  CM cesty ako súčasť 
ponuky destinácie zameraných na potenciálne cieľové skupiny a zabezpečovať ich 
propagáciu v kooperácii s organizáciami destinačného manažmentu.

Akčný plán na území BSK - metodika

Opatrenie Časový rámec

5.5.1 Zabezpečiť starostlivosť o vyznačené turistické trasy zabezpečujúce prepojenie miest spojených s 
cyrilometodskou históriou a dedičstvom.

5.5.2 Tvorba produktov kultúrneho cestovného ruchu

Názov činnosti: Tvorba produktov kultúrneho cestovného ruchu

Prehľad možných aktivít: Itineráre (trasy) CM cesty prepojené do národných a medzinárodných sietí podporujúcich 
cyrilometodské a ranostredoveké dedičstvo.
Pasportizácia trás na lokálnej a regionálnej úrovni z hľadiska zmapovania turistických 
služieb, odpočívadiel, výhľadov, pamiatok vrátane ich dostupnosti, povrchu a pod.
Dokumentácia trás a bodov záujmů pomocou GPS súradnic.
...



nová motivácia, 
"nové" cieľové skupiny 

kultúrno-poznávací pútnicko-náboženský

nový obsah, 
inovovaný produkt cenovo náročnejší cenovo nenáročnejší

lokálni / opakujúci sadomáci / zahraniční

nové potreby a
spotrebiteľské návyky

návrat k hodnotámnávrat ku kult. koreňom

jednoducho a rýchlo jednoducho, nenáročne

iný druh zážitku naplnenie duch. potrieb

Akčný plán zohľadňuje rôznorodosť dopytu

Dve hlavné (najviac sa líšiace) cieľové skupiny:



c v

c v

VEDECKÁ OBEC

• historický obsah
• verifikácia faktov
• zatraktívnenie produktu 

sprístupnením jedinečných 
nálezov verejnosti

NÁBOŽENSKÁ OBEC

• náboženský obsah
• motivácia cieľ. skupín
• participácia na službách 

(napr. ubytovanie pútnikov)

ŠTÁT, SAMOSPRÁVA,
KULT. INŠTITÚCIE

• infraštruktúra
• ochrana pamiatok
• podpora rozvoja služieb
• participácia na tvorbe produktu

• tvorba produktu
• koordinácia v území 
• marketing a predaj

Akčný plán zohľadňuje rôznorodosť stakeholedrov

Každá skupina má svoje úlohy, ale aj vlastné špecifiká, niekedy navzájom aj protichodné. 
Cieľom akčného plánu je nájsť aj prieniky, ktoré pomáhajú rozvíjať kultúrnu cestu.



• Zosieťovanie partnerov na území dotknutých krajov

• Vytvorenie štruktúrovanej databázy s analýzou potenciálu

• Tvorba marketingových nástrojov na propagáciu v širokej verejnosti

• Podporné vzdelávacie nástroje pre mládež a deti

• Vytvorenie Akčného plánu - odráža aktuálny stav procesu budovania a ďalšie 
kroky rozvoja tematickej cesty v jednotlivých územiach po skončení projektu

Ciele projektu

Akčný plán mal vychádzať predovšetkým zo spracovanej Stratégie rozvoja EKCSCM, 
nakoľko sa však táto zamerala najmä na oblasť marketingu a tvorby produktu CR,   
aj v akčnom pláne sa menej pozornosti venuje aktivitám z oblasti vedy a výskumu  
či rozvoju samotnej európskej siete.

Akčný 

plán



Akčné plány na území Slovenska 



Dve úrovne EKCCM:
• európska 
• lokálna  

Ako ovplyvnia naše akčné plány celkový rozvoj EKCCM? 

Podľa definície 
projektu:

Cyrilometodská cesta 
je európskou 
kultúrnou cestou 
vďaka rozvíjajúcej sa 
medzinárodnej siete 
spolupracujúcich 
partnerov, ...

Stakeholderi očakávajú 
prínos z globálneho 
"produktu" EKC



Aktivity členov združenia EKSCM realizované v spolupráci s Vedeckým a Riadiacim  výborom

CERTIFIKÁCIA
á 3 roky

Memorandum o 

spolupráci

Rozvoj európskej  
siete, ktorá riadi 
rozvoj kult. cesty 
(právny subjekt, 
min. v 3 krajinách) 

Definovanie témy, ktorá 
reprezentuje európske 
hodnoty – medzinárodný 
konsenzus

Identifikácia 
hmotného a 
nehmotného 
dedičstva 

Vytvorenie 
spoločnej vizibility 
a značky vnímanej 
naprieč Európou 

Koordinácia  spoločných 
aktivít v hlavných 
oblastiach: 

PREČO? (cieľ) ČO? (obsah) KTO?  KDE? AKO?   S ČÍM? Aktivity realizované 
partnermi a  stakeholdermi  

v rámci 5 oblastí činnosti   
na národnej/regionálnej  

úrovni

1. Spolupráca vo výskume a vývoji

2. Posilnenie povedomia o histórii a kultúrnom dedičstve 

3. Kultúrna a vzdelávacia výmena mladých Európanov

4. Rozvoj súčasnej kultúry a umenia

5. Kultúrny turizmus a udržateľný rozvoj

Centrálne, národné a lokálne riadenie rozvoja EKCCM 

Akčný 

plán

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR

a národnými koordinátormi  zapojených krajín.

PROCES

O
B

SA
H



Ďakujem za 
pozornosť


