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KOMUNIKAČNÉ CENTRUM DETVA, N.O. 

Predstavenie výsledkov projektu : Palóc – Hont – Podpoľanie: Rozvoj turisticky prístupných 

tematických trás so zameraním na spoločné kultúrne dedičstvo, so zameraním na aktivity 

Komunikačného Centra Detva, n.o. : 

Celkový rozpočet projektového partnera KC Detva,n.o. : 347.007,60 EUR 

Z toho zdroje ERDF: 294.956,46 EUR 

Komunikačné Centrum Detva, n.o. je nezisková organizácia, ktorá svoju činnosť realizuje od roku 
2003 so zameraním na: informačné služby, podporu regionálneho rozvoja, ochrana a zachovanie 
duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávacie aktivity. 
Spoločný projekt  Palócland – Hont – Podpoľanie, je pokračovaním aktivít organizácie. 
 
Ciele projektu : 

-  uchovávanie hodnôt kultúrneho dedičstva svojrázneho regiónu Podpoľanie 
- zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu o prvky kultúrneho dedičstva, kultúrne tradície, 
zaujímavosti, atrakcie, ktoré budú súčasťou tematickej trasy „Kultúrna cesta“ 

 

Výstupy projektu – sprievodné podujatia 54. ročníka Folklórnych slávností 

pod Poľanou v Detve  

 Podpoliansky dvor , areál amfiteátra – jarmočná scéna, 12-14.7.2019 

V rámci projektu sme  zhotovili  3  objekty prenosných replík ľudovej architektúry – Gazdovský dom, 

Stajňa s humnom a Drevenička so slamenou strechou, ktoré budú odprezentované počas 54.ročníka 

FSP v Detve ako ucelená prezentácia pod názvom Podpoliansky dvor. Bude to ukážka tradičnej 



podpolianskej usadlosti inšpirovanej prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Usadlosť okrem objektov 

bude spestrená tradičnými doplnkami, ktoré ku gazdovstvu patrili – studňa rumpálovka, rebríky, 

tradičné lavice, stoly... Návštevníci Podpolianskeho dvora budú môcť vstúpiť a zažiť atmosféru časov 

minulých. 

 Predstavenie nového produktu cestovného ruchu „ KULTÚRNA CESTA 

PODPOĽANIE“, areál amfiteátra – jarmočná scéna, Podpoliansky dvor, 12-14.7.2019 

Priestory Podpolianskeho dvora budú obohatené o zaujímavosti nového produktu 

cestovného ruchu „Kultúrna cesta Podpoľanie“, ktorá je tiež výstupom projektu. Na 

zaujímavé objekty a služby cestovného ruchu v Podpoľaní poukážeme 

prostredníctvom výstavy fotografií, výstavou historických bicyklov, malým 

návštevníkom ale aj rodičom odprezentujeme ponuku „Kultúrnej cesty Podpoľanie“ 

prostredníctvom sprievodcu  „Macko sprevádza Podpoľaním“. Ponuku  cestovného ruchu Podpoľania 

rozšírime vďaka našim projektovým partnerom z Hontu a Maďarska prostredníctvom ich prezentácii. 

 INŠPIROVANÉ TRADÍCIOU – prehliadka krojov a odevov inšpirovaných tradíciou 

Podpoľania, Námestie SNP v Detve, 13.7.2019 

Na prehliadke budú prvý krát predstavené jedinečné repliky tradičných odevov Podpoľania z dielne 

Detvianske ľudové umenie Ivety Smilekovej, zhotovené podľa pôvodných vzorov a vyrobené vďaka 

zručnosti súčasníkov. Repliky krojov boli zhotovené v rámci projektu.  Prehliadka bude obohatená 

modelmi súčasných odevov od návrhárok z Podpoľania. Na prehliadke bude možné vidieť aj úplne 

novú kolekciu módnej návrhárky Viery Futákovej, ktorú inšpirovala tradičná ornamentika Podpoľania. 

Podujatie je súčasťou nového produktu cestovného ruchu KULTÚRNA CESTA PODPOĽANIE. Cieľom 

prehliadky je poukázať na zručnosť súčasných výrobcov tradičných odevov a ich súčastí, ktorí aj 

v dnešných podmienkach dokážu vyhotoviť odevy a ich doplnky pôvodným spôsobom. Zároveň bude 

podujatie ukážkou silnej inšpirácie, ktorú poskytuje pôvodný tradičný odev pre návrhárky a módne 

dizajnérky pre tvorbu súčasných odevov pre rôzne príležitosti. 

Prehliadka sa uskutoční na námestí SNP v Detve, čím sme chceli prispieť k rozšíreniu aktivít, ktoré 

sa realizujú mimo areál amfiteátra a sú situované v pôvodnej časti mesta Detva. Začiatok o 14,00. 

 Uvedenie novej reprezentatívnej publikácie „Ľudová architektúra a sakrálne 

pamiatky Podpoľania“, areál amfiteátra – jarmočná scéna, Podpoliansky dvor, 12-

14.7.2019 

Komunikačné Centrum Detva, n.o. ako výstup projektu vydáva jedinečnú publikáciu, ktorá ucelene 

podáva informácie na témy:  

- tradičná ľudová architektúra Podpoľania 

- sakrálne pamiatky Podpoľania 

Textová časť publikácia je spracovaná v slovenskom aj anglickom jazyku. Publikácia je obohatená 

o množstvo vzácnych fotografií, nákresov a schém, ktoré dokumentujú jedinečné objekty a prvky 

architektúry Podpoľania. Publikáciu predstavíme a bude záujemcom dostupná počas 54. Ročníka FSP 

v Detve  v priestoroch Podpolianskeho dvora. 

Kontakty: 

Elena Jankovičová, riaditeľka, ela@cyklo.sk , + 421 904 101 012 

mailto:ela@cyklo.sk


Partneri v projekte: 
- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Hlavný partner projektu - HU) 
- Vanyarc Községi Önkormányzat (HU) 
- Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU) 
- Slovenské národné múzeum (SK) 
- Komunikačné centrum Detva, n.o. (SK) 
- Obec Hrušov (SK) 

 

Obdobie realizácie: 1.1.2018 – 31.12.2019 

Celková získaná podpora pre projekt: 1.301.386,91 EUR 

 
Súhrn projektu: 
 
V maďarsko- slovenskej pohraničnej oblasti podajú spoločný projekt: Združenie Palócút Turisztikai 
Klaszter, Podpolanie- DC Detva, Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Slovenské národné 
múzeum, ďalej obce Hrušov a Vanyarc- Venarec. Našim spoločným cieľom je zlepšovať využívanie už 
existujúcich a nových turistických atrakcií, kulturných tradícií a prírodných hodnôt. Ďalším našim 
spoločným plánom je rozvíjanie a pripojenie tematických ciest, vytvorenie turistického balíčka pre 
rodiny s deťmi a vytvorenie k tomu potrebného organizačného systému. Naše ciele chceme 
realizovať v projekte s názvom „Palócföld - Hont - Podpol'anie - Hagyományőrző Tematikus Út”- 
„Palóc- Hont- Podpoľanie- Tradičná tematická cesta”. 
 
Cieľové skupiny: 

1.) turisti, najmä návštevníci zo susedných krajín;  
2.) obyvatelia oblasti. 

 


