70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (29. august 2014)

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Oslavy 70. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré je
bezpochyby najvýznamnejším vojenským vystúpením v našich dejinách sú koncipované tak,
aby vzbudzovali oprávnenú hrdosť na zástoj našich predkov v protifašistickom zápase a jeho
nepopierateľný morálny odkaz dnešku. Tento odkaz je potrebné smerovať hlavne k mladej
generácii.
CELOŠTÁTNE OSLAVY 70. VÝROČIA SNP
Organizačné zabezpečenie osláv:
Organizátori
Úrad vlády SR, MK SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov, mesto Banská Bystrica
Účastníci osláv
prezident SR, delegácia NR SR, delegácia vlády SR, zahraniční hostia, predstavitelia
diplomatického zboru akreditovaní v SR, domáci a zahraniční účastníci protifašistického
odboja, verejnosť
Termín a miesto konania podujatí k výročiu
Termín:
16. august 2014
Miesto konania:
Areál Národnej kultúrnej pamiatky Kalište
Návrh programu:
Stretnutie generácií 2014 – stretnutie na počesť
pripomienky 102 slovenských obcí vypálených nacistami
Termín oficiálnych osláv: 28. august 2014
Miesto konania:
Areál Múzea SNP
Návrh programu:
Slávnostný koncert Štátnej opery Banská Bystrica
Termín:
Miesto konania:
Návrh programu:

29. august 2014
Banská Bystrica – areál Múzea SNP
11.00 - Prelet stíhačiek, začiatok pietneho aktu
12.00 - Slávnostné zhromaždenie (priamy prenos RTVS)
13.00 - Slávnostná recepcia (mesto Banská Bystrica)
13.00 - Kultúrny program a prezentácia Ozbrojených síl SR
22.00 - Slávnostný ohňostroj

Termín:
Miesto konania:
Návrh programu:

30. august 2014
Vhodné miesto na železničnej trati Banská Bystrica – Brezno
Prezentácia Improvizovaného pancierového vlaku Štefánik s ukážkou
bojov

Organizačná komisia
Na základe predchádzajúcich skúseností a z dôvodu garancie a zabezpečenia navrhnutých
aktivít na zabezpečenie Osláv 70. výročia SNP navrhuje sa zriadenie organizačnej komisie na
čele s generálnym riaditeľom Múzea SNP:
Predseda:
generálny riaditeľ Múzea SNP
Podpredseda: predseda Ústrednej rady SZPB
Členovia:
zástupcovia prezidentskej kancelárie, Úradu vlády SR, MK SR, MO SR, MV
SR, MZVaEZ SR, PZ SR, mesta Banská Bystrica
Pozvanie vedúcich predstaviteľov štátov bývalej protihitlerovskej koalície, EÚ,
susedných štátov a iných podľa uváženia zabezpečí MZVaEZ SR. Pozvanie štátnych
a samosprávnych predstaviteľov, ako aj predstaviteľov diplomatických zborov zastúpených
v SR zabezpečí Múzeum SNP na základe odsúhlasenie Úradom vlády SR. Predseda SZPB
zabezpečí pozvanie predstaviteľov partnerských organizácií v zahraničí.
VÝSTAVA „VÍŤAZSTVO“
Dokumentárna výstava k 70. výročiu SNP a ukončeniu 2. svetovej vojny, ktorá so 60
miliónmi ľudských obetí je dodnes najväčším a najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom
v dejinách ľudstva. Počas šiestich rokov boli spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku
a kultúrnom dedičstve ľudstva. SNP bolo jedným z najväčších európskych
antifašistických, ozbrojených vystúpení národa počas 2. svetovej vojny. Má výrazný
vojenský a politický význam ako súčasť protifašistických hnutí odporu Európy v rokoch
1939-1945.
Organizátori: Centrálne múzeum Veľkej vlasteneckej vojny Moskva, Centrálne múzeum
ozbrojených síl Moskva, Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Termín: 29. august 2014 -30. máj 2015, Výstavné priestory Múzea SNP
Národné osvetové centrum Bratislava
Národné osvetové centrum sa bude podieľať na oslavách uvedených významných
celospoločenských jubileí v roku 2014 prípravou aktivít s cieľom usmerniť subjekty miestnej
a regionálnej kultúry pri realizácii spomienkových, vzdelávacích a iných kultúrnych podujatí.
Termín a miesto:
Odborný časopis Národná osveta
Časopis uverejní príspevky k spomínaným výročiam
Celoštátna súťaž Slovenská kronika – 7. ročník
Súťažná kategória kultúrno-turistický a kultúrno-informačný
materiál bude zameraná na tému SNP
Seminár Kultúrne dedičstvo v miestnej a regionálnej kultúre
Príspevok vzťahujúci sa k daným výročiam
Metodický materiál v oblasti vzdelávania venovaný
významným výročiam roku 2014 na webe NOC

podľa termínu výročí
Bratislava

november 2014
Banská Bystrica
máj 2014
Bratislava
marec 2014
Bratislava

CINEAMA – celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej
tvorby – súťažná kategória - dokument na tému spomínaných jún 2014
jubileí
Bratislava

Slovenská filharmónia
KONCERT
Dramaturgia BHS na festival zaradila dielo Dezidera Kardoša (2014 – 100. výročie narodenia
skladateľa) Hrdinská balada, opus 32, ktoré autor napísal k 30. výročiu SNP.
Termín: 4. október 2014, SF Bratislava

KONCERT
SF na záverečnom koncerte hudobného festivalu v Trenčianskych Tepliciach uvedie dielo
Jána Cikkera Epitaf – Nad starým zákopom, symfonický obraz. Dielo z roku 1973 je
venované 30. výročiu SNP.
Termín: 6. september 2014
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
BESEDA 70. VÝROČIE VYPUKNUTIA SNP
s členmi levočského Zväzu protifašistických bojovníkov o histórii SNP, s dôrazom na udalosti
v lokalite Vinná v Levočských vrchoch, kde došlo k havárii lietadla LI-2 č. 30, ktoré
23. októbra 1944 zostrelili Nemci. Na mieste havárie bol 20. augusta 1965 odhalený pamätník
obetiam.
Termín: september 2014
ČASOPIS PRAMEŇ - blok článkov venovaných SNP.
Termín: august 2014
VYDANIE VYBRANÉHO TITULU venovaného SNP v Braillovom písme.
Termín: august 2014
Slovenské národné divadlo
PREMIÉRA INSCENÁCIE HRY Petra Karvaša: Polnočná omša.
Tematicky je zameraná na obdobie SNP a mladý inscenačný tím umelecky sprítomní udalosti
súvisiace s jedným z najdôležitejších dejinných období Slovenska.
Termín: 25. a 26. október 2014
Slovenské národné múzeum
VÝSTAVA SLOVENSKÍ UČITELIA V BOJI PROTI FAŠIZMU (ŠKOLA
A UČITELIA NA SLOVENSKU 1939 – 1945)

Hlavný organizátor: Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava
Partneri projektu: SNM – Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Zväz protifašistických
bojovníkov Bratislava
Charakteristika podujatia: Počas Slovenského štátu 1939 – 1945 sa v školskom systéme,
v obsahu výchovy a vzdelávania a v živote učiteľov odohrali zmeny, ktoré ovplyvňovali
vývoj školstva na Slovensku a dodnes sa o nich vedie diskusia. Projekt priblíži proces
perzekúcie židovského obyvateľstva a jeho zapojenie sa do odboja cez osud židovského
učiteľa v pracovnom tábore v Novákoch, ktorý sa aktívne zúčastnil SNP.
Termín: august – september 2014, potrvá až do konca roka 2015
Miesto: Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava, putovná - ďalšie múzeá v SR
70. VÝROČIE SNP: KARPATSKO-DUKLIANSKA OPERÁCIA
Beseda s historikom Mgr. Petrom Holíkom o poskytnutí priamej vojenskej a materiálnej
pomoci SNP určená žiakom základných a stredných škôl.
Hlavný organizátor: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník
Termín: október - november 2014, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník
Slovenský filmový ústav
POSKYTNUTIE ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV
k 70. výročiu vypuknutia SNP poskytne SFÚ materiály zo svojho archívu na túto tému počas
konania 20. ročníka festivalu Envirofilm v Banskej Bystrici. Festivalové projekcie sa budú
konať v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.
Termín: rok 2014
KOPRODUKČNÝ PROJEKT
v súvislosti so 70. výročím vypuknutia SNP vstúpil SFÚ do koprodukčného projektu
dlhometrážneho dokumentu Povstanie (Slovensko 1939 – 1945. Medzi Hitlerom
a Stalinom) so spoločnosťou Film 2000, s.r.o.
Termín: rok 2014
PROJEKCIA FILMOV
SFÚ k 10. výročiu vstupu Slovenska do EÚ, 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny
a 70. výročiu vypuknutia SNP pripravuje projekcie filmov so súvisiacou tematikou
v priestoroch svojho kina Lumiére.
Termín: bude určený pri zostavovaní mesačných programov kina
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
POVSTALECKÍ BÁSNICI V PIESŇACH
Literárne pásmo.
Termín: 1. apríl 2014, ŠVK v Banskej Bystrici

Štátny komorný orchester Žilina
SLÁVNOSTNÝ KONCERT
k 70. výročiu SNP – zaznejú diela Jána Cikkera a Dezidera Kardoša.
Účinkuje: ŠKO, dirigent Karol Kevický
Termín: 29. august 2014, Mariánske námestie v Žiline

Divadlo Nová scéna Bratislava
PREMIÉRA inscenácie muzikálu Obchod na korze
Americký muzikál podľa novely L. Grosmana a slávneho oscarového filmu, ktorého dej sa
odohráva v júni roku 1942, v období, kedy sa novovzniknutý Slovenský štát prostredníctvom
Hlinkových gárd podieľal na deportácii židovských občanov zo Slovenska. Témou muzikálu
je schopnosť autoritatívneho režimu vtiahnuť do súkolia aj bezúhonného jednoduchého
človeka, ktorý sa márne snaží vyrovnať s výčitkami vlastného svedomia. Tie ho dovedú
k hraničnej životnej situácii. Odkaz muzikálu Obchod na korze je v priamom súvise so SNP,
kedy sa slovenský národ postavil otvorene proti fašistickému režimu.
Termín: 28. a 29. marec 2014, Divadlo Nová scéna

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie o podujatiach sú uverejnené na webových
sídlach jednotlivých organizátorov podujatí.

