
Poznáš svoj región ?
	 Občianske	 združenie	 pre	 trva-
loudržateľný	 rozvoj	 regiónov	 –	 
PROGRESSUS	 SLOVAKIA	 spoločne	 so	
svojimi	partnermi:	Muzeum	–	Orawski	
Park	Etnograficzny	w	Zubrzycy	Górnej	
a	 Združenie	 cestovného	 ruchu	 Veľká	
Fatra	realizuje	projekt	z	Programu	cez- 

hraničnej	spolupráce	Poľská	republika	
–	Slovenská	republika	2007-2013,	kód	
projektu	č.	WTSL.02.03.00-82-238/10		
s	názvom	“Poznáš	svoj	región?”
	 Projekt	 sa	 zameriava	 na	 bu-
dovanie	siete	partnerských	organizácií	
v	rámci	zachovania	a	znovuobjavenia	
spoločnej	 histórie	 v	 poľsko-sloven-
skom	 pohraničí.	 Hlavným	 cieľom	 je	

prispieť	k	 sociálnemu	a	ekonomické-
mu	 rozvoju	 cezhraničného	 regiónu	
prostredníctvom	 budovania	 sietí	
spolupráce	 medzi	 slovenskými	
a	 poľskými	 partnermi	 v	 oblasti	
rozvoja	cestovného	ruchu	pri	za-
chovávaní	 tradícií	 a	 kultúrneho	
dedičstva.	Špecifickými	cieľmi	sú:
1.	 Zvýšenie	 informovanosti	 o	
histórii,	 kultúre	 pre	 deti,	mládež	
a	 dospelých	 cezhraničného	 re-
giónu.
2.	 Zlepšenie	 propagácie	 a	 vy-
tvorenie	 kultúrnej	 trasy	 v	 rámci	
Žilinského	 kraja	 a	 cezhraničného	
regiónu.
3.	 Zvýšenie	 využívania	 internetu,	
multimédií	pri	výučbe	regionálnej	vý-
chovy.
4.	Zapájanie	miest,	obcí,	informačných	
kancelárií,	 škôl	 do	 informovanosti	 o	
pripravovaných	 kultúrnych	 poduja-
tiach.
5.	Napĺňanie	databázy	o	zaujímavos-
tiach	miest	a	obcí	 (história,	kultúra),	
prostredníctvom	účastníkov	siete.
6.	 Vytvorenie	 integrovaného	 kultúr-
no-tur ist ického	
produktu	 ako	 zá-
kladu	pre	spoločný	
marketing.
	 Cezhraničný	
dopad	 je	 v	 pro-
jekte	 naplnený	
prostredníctvom	
budovania	 siete	

partneských	 inštitúcií	 v	 poľsko-slo-
venskom	 pohraničí.	 V	 projekte	 sa	
realizujú	 e-learningové	 kurzy	 pre	

slovenské	 a	 poľské	 deti,	 vytvorila	 sa	
3-jazyčná	 webová	 stránka	 (sloven-
ská,	 poľská	 a	 anglická	 mutácia)	 –	 
www.e-regions.eu,	bude	vydaná	mar-
ketingová	 štúdia	 rozvoja	 cestovného	
ruchu	v	cezhraničnom	regióne	v	slo-
venskom	 a	 poľskom	 jazyku,	 ktorá	
bude	distribuovaná	do	miest	a	obcí.	
	 Radi	 by	 sme	 upriamili	 vašu	
pozornosť	na	 jeden	z	výsledkov	 toh-
to	 projektu	 cezhraničnej	 spolupráce	
Žilinského	 kraja	 a	 Nowosadeckieho	

regiónu.
	 Je	ním	kultúrna	tra-
sa	“Cesta	Slovanov”,	
ktorá	 pozostáva	 z	
vyše	50-tich	zmapo-
vaných	kultúrno-his-
torických	 pamiatok	
na	 území	 týchto	
regiónov.	
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	 V	 časoch,	 keď	 Rimania	 dobýjali	
okolité	 kraje	 a	 rozširovali	 svoju	 ríšu,	
na	 našom	 území	 žili	 kmene	 Keltov,	
Germánov,	či	Vandalov.	Ich	rody	boli	
zničené,	 porazené,	 či	 presídlené	 ná-
jazdmi	 ďalších	 kočovných	 kmeňov	
prichádzajúcich	z	Ázie,	ktoré	brázdili	
naše	 kraje	 a	 zanechali	 tu	 za	 sebou	
stopy.	V	čase	útokov	Avarov	a	Starých	
Maďarov	však	už	naše	územie	obývali	
naši	 predkovia	 –	 Slovania.	 A	 po	 ich	
stopách	budú	viesť	naše	kroky,	keď	sa	
vydáme	spoznávať		Cestu	Slovanov.
	 Každý	 z	 národov	 zanechal	 za	
sebou	 poklady,	 ktoré	 dnes	 odkrýva	
história	 a	 ponúka	 zvedavým	 turis-

tom	 a	 cestovateľom,	 ktorí	 túžia	 po	
poznaní,	 možnosť	 poodhaliť	 ducha	
dávnych	čias.	Ducha	toho	času,	kedy	
našim	územím	viedli	staré	obchodné	
cesty	spájajúce	sever	s	juhom,	východ	
so	západom.	
	 Už	v	tých	najstarších	dobách,	do-
bách	ľadových,	bolo	naše	územie	plné	
života.	A	dôkaz?	Ten	by	ste	našli	v	Krás-
nom	nad	Kysucou,	kde	dnes	môžeme	
obdivovať	pozostatky	z	ríše	mamutov.	
Stolička	z	čeľuste	robustného	mamu-
ta	dlhosrstého	stará	niekoľko	desiatok	
tisíc	rokov	roztočí	fantáziou	malého	i	
veľkého.	Tím	konzervátorov	chcel	naj-
mä	tým	najmenším	priblížiť	tieto,	pre	

nás	 nepoznané	 tvory,	 a	 vytvoril	 re-
pliku	mamuta,	ktorá	čaká	len	na	našu	
návštevu.
	 A	 čo	 ďalšie	 lákadlá,	 ktoré	 nás	
po	 ceste	 čakajú?	 Poďme	 sa	 na	 ne	
pozrieť.

Cesta Slovanov

Cesta	Slovanov	- Šútovský vodopád

Cesta	Slovanov	- Radola

Cesta	Slovanov	- Sklabinský hrad

Cesta	Slovanov	- Park Štiavnička
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	 Myslíte	si,	že	orloj	je	len	v	Prahe	a	
vyzváňa	na	ňom	smrtka?	Áno,	 tento	
je	možno	 jeden	 z	 najznámejších,	 ale	
aj	my	na	Slovensku	sa	môžeme	pýšiť	
vlastným,	 a	 to	 Slovenským	 orlojom	
v	 Starej	 Bystrici.	 Dominujú	 mu	 také	
osobnosti	 slovenskej	 histórie,	 ako	 je	
Pribina,	 Svätopluk,	 Anton	 Bernolák,	
Ľudovít	Štúr,	Milan	Rastislav	Štefánik,	
či	Andrej	Hlinka.	A	svätci	tiež	nechýba-
jú.	Sú	to	tí,	ktorí	sú	s	našou	históriou	
úzko	 prepojení	 –	 Sv.	 Cyril	 a	 Metod,	 
Sv.	Svorad	a	Benedikt	a	ďalší.
	 Zámkami	a	hradmi	je	naša	sloven-
ská	 zem	 tiež	 husto	posiata.	 Bolo	 ich	
aj	treba.	Veď	pred	Tatármi,	či	Turkami	
sa	bolo	možné	ubrániť	 len	na	nedo-
bytných	hradoch.	K	takýmto	stavbám,	
i	keď	dnes	už	často	 len	majestátnym	
ruinám,	 môžu	 viesť	 vaše	 kroky	 pri	
potulkách	 severným	 Slovenskom.	
Budatínsky	 zámok,	 ktorý	 najprv	

strážil	 a	 neskôr	 sa	 stal	 pohodlným	
renesančným	 sídlom,	 Strečniansky	
hrad,	ktorý	stojí	na	vysokej	skale	nad	
Váhom	a	majestátne	sa	týči	vo	výške	
vyše	 400	 metrov,	 Oravský	 hrad	 na	
brale	nad	Oravou	so	svojimi	úžasnými	
príbehmi,	 či	 hrad	 Likavka,	 ktorého	
korene	v	legendách	siahajú	až	k	tem-
plárskym	rytierom.	
	 Alebo	sa	zatúžite	poprechádzať	po	
príbytkoch	 našich	 predkov	 v	 skanze-
noch	a	spoznať	ich	každodenný	život.	
Či	 už	 sa	 rozhodnete	 pre	 Múzeum	
slovenskej	 dediny	 v	 Martine,	 alebo	
Oravský	 etnografický	 park	 Zubzryca	
Górna,	 všade	 narazíte	 na	 úžasnú	
prácu	 majstrov	 tesárov,	 kožiarov	 a	
iných	 remeselníkov.	 Šikovné	 ručičky	
môžeme	obdivovať	aj	v	Tvrdošíne,	pri	
pohľade	na	drevený	kostolík	s	nesko-
rogotickými	stavebnými	prvkami.	
	 A	 túlačky	 za	 historickými	 krása-

mi	 môžeme	 zavŕšiť	 na	 dominante	
Oravských	 Beskýd,	 na	 Babej	 hore, 

ktorá	 svojou	 nadmorskou	 výškou	
1725	 metrov	 nad	 morom	 tróni	
regiónu	 Oravy.	 Pod	 Babou	 horou	 sa	
zastavíme	 na	 „kus	 reči“	 v	 hájovni	 u	
pána	 Hviezdoslava,	 a	 potom	 sa	 už	
môžeme	zhlboka	nadýchnuť	a	 vydať	
sa	do	hôr	vychutnať	si	pohľad	z	Babej	
hory	na	ďalšie	krásy	Oravy.	
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Bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke projektu: 
www.e-regions.sk alebo www.e-regions.eu
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou  z prostriedkov Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

LEGENDA

1				Replika	mamuta	-	Krásno	nad	Kysucou
2				Slovenský	Orloj	-	Stará	Bystrica
3				Budatínsky	hrad	-	Žilina
4				Hrad	Strečno	-	Strečno
5				Múzeum	železníc	-	Vrútky
6				Múzeum	slovenskej	dediny	-	Martin
7				Hrad	Likavka	-	Likavka
8				Drevený	kostolík	-	Tvrdošín
9				Oravský	hrad	-	Oravský	Podzámok
10		Trh	-	Jablonka
11		Babia	hora	
12		Skanzen	-	Zubrzyca	Górna

Cesta	Slovanov	- Kysucké múzeum

Cesta	Slovanov	- Oravská priehrada


