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Názov projektu: „Trasa Valašskej Kultúry” 

Vedúci partner: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i 
Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“ 

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy: 

 Detská organizácia Fénix, o.z. Územná 
organizácia Snina 

 Województwo Podkarpackie 

 Regionálna rozvojová agentúra Svidník 

 Województwo Małopolskie 

 Związek Podhalan w Polsce 

 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych DELTA PARTNER 

 Obec Oravská Polhora 

 Obec Malatiná 

 Obec Zázrivá 

Obdobie realizácie projektu:  
01.01.2017 - 30.10.2018  

Celková hodnota projektu:  1 849 179,11 EUR 

Spolufinancovane z EFRR:  85% z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Program cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-
2020, Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva cezhraničného územia 
 

 

 

 



Opis projektu: 

Koncepcia Trasy valašskej kultúry sa zrodila na začiatku terajšieho storočia vo Vidieckom kultúrnom 
stredisku v Ochotnicy Górnej, s podporou miestneho odboru Zväzku Podhalan a akademických kruhov 
krakovských škôl. Po prvýkrát sa zmaterializovala v podobe popisu, máp, priestorových riešení a 
následných vedeckých publikácií v rokoch 2007 – 2008. Tento projekt je však rozšírením územia aktivít 
na región celých Karpát v Poľsku a na Slovensku. Cieľom koncepcie je zvýšiť úroveň využitia potenciálu 
poľsko-slovenského pohraničia s pomocou dedičstva valašskej kultúry. Stanovený cieľ bude naplnený 
vytýčením trasy kultúrnej turistiky, a to v rovnováhe s prírodným bohatstvom – kultúrne dedičstvo 
valašských osadníkov, jedných z „otcov Európy”, vkladateľov a emisárov kultúry hôr, ktorá umožnila 
obhospodarovanie Karpát od čias stredoveku. Súbežne s tvorbou trasy budú vykonávané aktivity v 
rámci Karpatskej univerzity – popularizujúce valašskú kultúru a jej význam pre miestne komunity. 
Doplnením aktivít budú stretnutia na valašskej trase – akcie plniace edukačno-propagačnú úlohu, 
zvyšujúce úroveň využitia lokálneho dedičstva. Poslaním koncepcie je sublimácia karpatskej turistiky, 
budovanie a propagovanie udržateľnej turistiky, založenej na humanitárnych a ekologických vzoroch, 
ktorá bude nástrojom aktívnej ochrany prírodných a kultúrnych zdrojov Karpát, nie ich bezohľadnej 
exploatácie. Zároveň je to cesta k obohateniu a zvýšeniu rozmanitosti ponuky turistických služieb v 
karpatských gminách, založený na ich vlastnom často málo využívanom kapitáli ľudských zdrojov a 
krajiny. Metódou realizácie koncepcie je indukcia – budovanie dobrej praxe zdola, realizácia 
skutočných, úspechom ovenčených, malých, avšak početných zámerov, podnecujúcich k nasledovaniu. 
Znamená to tvorbu trasy od malých úsekov; ich spajanie do väčších celkov a súborov. 
 
Hlavný cieľ projektu: zvýšenie úrovne využitia potenciálu poľsko-slovenského pohraničia vďaka 
dedičstvu valašskej kultúry. 
 

Špecifické ciele projektu: 

 vytvorenie integrovaného turistického produktu spojeného s valašskou kultúrou 
 rekonštrukcia tradícií spojených s valašskou kultúrou a pastierstvom 
 zvýšenie poznania potenciálu pohraničia cez popularizáciu pastierskej kultúry 

Opis úloh Województwa Małopolskiego: 

 inventarizácia kultúrnych a prírodných zdrojov spojených s pastierskou kultúrou 

 vypracovanie turistických produktov 

 označkovanie Trasy valašskej kultúry a vybavenie infraštruktúrou (zhotovenie a montáž: 

pastierskych stĺpikov, edukačných tabúľ, karpatských bránok, prístreškov (altánkov), vytvorenie 

pastierske expozície). 

 Festival čiernej ovce 

 workshopy kulinárske – Pastierska kulinárska akademia 

 poľsko-slovenská internetová platforma  

 study tour pre novinárov 

 prezentácia trasy orientovaná na domáci trh, zameraná na body turistických informácií a na 

turistické organizácie 

 

Realizácia projektu: 2018 r. 

 



 

Kontakt Vedúci partner: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA 
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro) 
Tel. 17 850 01 81 
Kontakt: Agnieszka Pieniążek  agnieszka@procarpathia.pl 
Justyna Zimny-Frużyńska  justyna@procarpathia.pl 

Województwo Małopolskie:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 
Kontakt: Małgorzata Czapla malgorzata.czapla@umwm.pl  
 Tel. 12 379 60 16 
 

 

 

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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