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Úvod 

 

Pochádzame z jedného z najrázovitejších regiónov Slovenska. K Podpoľaniu sa viaže 

vznik fujary, pýšime sa originálnym krojom a je tiež rodiskom Štefana Nosáľa, zakladateľa 

najznámejšieho slovenského folklórneho súboru Lúčnica.  

Ak chceme byť na náš región a tradície pyšní, musíme ich predovšetkým dobre poznať. 

Považujeme za dôležité, aby sa zvyky a tradície uchovávali aj medzi mladými ľuďmi. Preto 

sme sa rozhodli, že ich budeme v tejto oblasti vzdelávať.  

Cieľom našej práce je navrhnúť a čiastočne zrealizovať aktivít v rámci formálneho 

a neformálneho vzdelávania o Podpoľaní. Cieľovou skupinou sú predovšetkým žiaci 

základných škôl, ktorým by vedomosti odovzdávali stredoškoláci.  

V našej práci prezentujeme analýzu kultúrnych pamiatok s tradícií regiónu Podpoľanie. 

Tiež sa zameriavame na prieskum informovanosti mladých ľudí o kultúre regiónu. Navrhujeme 

komplex aktivít, ktoré sa môžu využiť na vzdelávanie mladej generácie. Viaceré z nich sa nám 

podarilo aj zrealizovať.  

Mnohé naše výstupy je možné využiť aj na zvýšenie informovanosti potenciálnych 

návštevníkov regiónu.  
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1 Cieľ a metodika práce 

 

Cieľom práce je navrhnúť a čiastočne zrealizovať aktivít v rámci formálneho 

a neformálneho vzdelávania o Podpoľaní. Za čiastkové ciele našej práce sme si zvolili: 

- analyzovať úroveň vedomostí žiakov o regionálnych tradíciách 

- navrhnúť aktivity vhodné pre formálne a neformálne vzdelávanie 

- navrhnúť finančný rozpočet týchto aktivít 

- zrealizovať vybrané aktivity pre žiakov základných škôl 

- zhodnotiť prínosy vzdelávania o tradíciách pre región.  

Za účelom naplnenia cieľov sa venujeme skúmaniu teoretických východísk zvolenej 

problematiky ako aj samotnému prieskumu potrieb v regióne.  

Pri spracovaní našej témy sme využili nasledovnú metodológiu a postupy: 

- štúdium a spracovanie dostupných informačných zdrojov o tradíciách regiónu ako aj 

o metódach formálneho a neformálneho vzdelávania, 

- prieskum vedomostí žiakov o regionálnych tradíciách, 

- spracovanie výsledkov prieskumu vo forme tabuliek a grafov, 

- interpretácia výsledkov prieskumu, 

- prednášky a rozhovory s odborníkmi a konzultácia priebežných výsledkov práce, 

Väčšinu zdrojov sme získali z internetu a z materiálov školy a externých poradcov. Pri 

spracovaní práce sme sa najskôr oboznámili s témou práce a jej teoretickými východiskami. 

Následne sme prostredníctvom dostupných informácií analyzovali vedomosti žiakov 

o regionálnych tradíciách. Na základe výsledkov prieskumu a štúdia dostupných informačných 

zdrojov sme navrhli a čiastočne zrealizovali aktivity vhodné na formálne a neformálne 

vzdelávanie v tejto oblasti. Identifikovali sme tiež možné zdroje financovania týchto aktivít.  

V závere sme zhodnotili pozitívny prínos vzdelávania o tradíciách pre región ako 

možnosti jeho udržateľného rozvoja.  
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2 Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia 

 

2.1 Charakteristika regiónu Podpoľanie 

 

Detva a obce Podpoľania boli oddávna významným nositeľom kultúrnych hodnôt, zásluhou 

jedinečnosti ľudovej kultúry, tradícií a príťažlivej kultúrnej krajiny. V povedomí širokej 

verejnosti je tento kraj zapísaný ako istý fenomén a symbol. V regióne Podpoľanie sa zachovali 

historicky hodnotné formy osídlenia, najmä v jadrových častiach obcí a na lazoch. Miestne časti 

a lazy dokladajú jedinečnosť rozptýleného lazníckeho spôsobu osídlenia typického pre oblasť 

Podpoľania. 

Súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu sú aj kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom 

zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V kategórii nehnuteľných pamiatok 

z celkového počtu 34 prevažujú objekty ľudovej architektúry. K pamiatkovo chráneným 

objektom drobnej architektúry patria najmä drevené vyrezávané kríže prícestné a náhrobné, 

ktoré sú dielami miestnych majstrov. Pamiatkami hnuteľného charakteru sú najmä sakrálne 

umelecké predmety a obrazy. 

V regióne je aj mnoho nadaných a tvorivých jednotlivcov, ktorí nie sú nikde evidovaní, ale 

vynikajú v rôznych prejavoch (ľudové remeslá, spev, tanec, hra na ľudových hudobných 

nástrojoch, výtvarné umenie, fotografia a pod.). Región vyniká kultúrnymi aktivitami, z ktorých 

mnohé majú nadregionálny význam. K najprestížnejším podujatiam patria Folklórne slávnosti 

pod Poľanou v Detve.  

 

2.1.1 História a hospodárstvo regiónu Podpoľanie 

 

Najstaršími dokladmi svedčiacimi o predhistorickom osídlení územia sú archeologické nálezy 

z bronzovej doby objavené na skalnej plošine Kaľamárka (pri Chrapkovej).Vrch svojim tvarom 

vyvoláva predstavu hradu obklopeného kamennými valmi, na vrchole s rovnou plochou-

nádvorím a studňou.  

Výskum potvrdil viacnásobné osídlenie lokality od neskorej doby bronzovej cez dobu 

halštatskú, laténsku, rímsku, obdobie sťahovania národov až po raný stredovek. Strategicky 

výhodne situovaná Kaľamárka sa stala predmetom pozornosti Slovanov už v období zániku 

avarského kaganátu a vzniku Nitrianskeho kniežactva. Ťažisko osídlenia patrí do 

neskoroveľkomoravského až poveľkomoravského obdobia. S pomocou väčšieho množstva 
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keramických nálezov možno výstavbu valu datovať do neskorého až poveľkomoravského 

obdobia (kon. 9. - 10. storočie). Súbor ostatných nálezov tvoria zbrane, súčasti výstroja a odevu 

(hroty šípov, pracky, nákončie opasku, podkova) i poľnohospodárske a remeselné nástroje 

a domáce potreby (kosák, žarnov, dlátka, kresadlá, osličky, prasleny, nožíky, sekera), stavebné 

a závesné kovania (klince, skoby, kľúč), ktoré možno rámcovo zaradiť do 9.-11. storočia. 

Po stabilizácii štátnej situácie v Karpatskej kotline stratilo hradisko pri Detve definitívne svoj 

strategický význam a nebolo už osídlené. Poveľkomoravská slovienska sídlisková oblasť na 

strednom Pohroní sa stala súčasťou Uhorska a jadrom neskoršieho Zvolenského kráľovského 

komitátu. 

Kraj pod Poľanou, ktorý pôvodne pokrývali lesy, sa začal osídľovať v 13.-14 storočí. Ako prvé 

sa na tomto území spomínajú severozápadne položené obce Slovenská Ľupča, Poniky, Zolná, 

Mičiná, Očová, Veľká (dnes Zvolenská) Slatina. Spoločná história kraja súvisí s existenciou 

niekdajšieho vígľašského panstva. 

V povodí Slatiny bol pravdepodobne medzi rokmi 1380 - 1390 postavený gotický zámok ako 

nové správne centrum kráľovských majetkov v tejto časti Zvolenskej kotliny. Zámok viac ráz 

zmenil majiteľa, kým sa v roku 1636 nestal aj s celým panstvom majetkom Ladislava Csákyho. 

Na základe písomných prameňov vieme, že v tom čase boli z podpolianskej oblasti osídlené len 

najnižšie položené miesta v južnej časti Zvolenskej kotliny.  

V 15. - 17. storočí územie regiónu zasiahlo niekoľko vĺn valaskej kolonizácie. Valasi boli 

nositelia osobitej kultúry, chovali horské stáda oviec schopné prežiť aj v tvrdých podmienkach 

tunajších lesov, čo bol prínos oproti dovtedy rozšírenému nížinnému chovu oviec. Najväčšiu 

časť panstva totiž tvorili lesy - ich bohatstvo umožňovalo páliť vtedy žiadané drevené uhlie. 

Prvá písomná informácia o vzniku Detvy sa nachádza v správe baróna Prendeisa z roku 1638, 

v ktorej sa hovorí o zakladaní novej obce na vígľašskom panstve grófom Ladislavom Čákym.  

Pre Detvu bolo a doteraz je charakteristické laznícke osídlenie. Po vzniku osady obyvatelia 

ďalej klčovali lesy, klčoviská osídľovali a zakladali nové a nové laznícke usadlosti. Niektoré 

lazy, ktoré okolo mestečka rástli, sa časom odtrhli od materskej obce. Prvá sa, najprv cirkevne, 

oddelila v roku 1804 Detvianska Huta a v roku 1891 sa oddelila Hriňová. 

V roku 1811 sa Detva stala mestečkom. Toto privilégium dostala od cisára Františka I. Odvtedy 

mohla usporadúvať štyri jarmoky ročne a týždenné trhy. V tom čase zrejme dostala aj erb, prvá 

zmienka o ňom pochádza z roku 1813. 

Hlavným zamestnaním Detvanov bola ťažba dreva, chov oviec a roľníctvo. Roľnícky spôsob 

života dopĺňala malovýroba zručnejších gazdov - debnárov, mäsiarov, murárov, kováčov, 

kožušníkov, obuvníkov, krajčírov, kolárov, výrobcov modrotlače a pod.  
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Z radu malých výrobcov sa vymyká veľkostatkárska rodina Lašovských, ktorá vlastnila mlyn, 

liehovar, obchody a krčmu a rodina Vagačovcov so známou výrobou kvalitných mliečnych 

produktov už od roku 1787.  

Detva sa môže pochváliť svetovým prvenstvom v oblasti potravinárskeho priemyslu, keďže tu 

od roku 1787 pôsobila prvá bryndziareň. Založil ju Ján Vagač zo Starej Turej. Bola to chýrna 

bryndziareň známa svojimi kvalitnými výrobkami, ktoré vyvážala aj za hranice. Zanikla po 

druhej svetovej vojne, ako následok opatrení totalitného režimu. 

V druhej polovici 18. storočia vznikli vo viacerých obciach sklárne. Vyrábalo sa tabuľové sklo, 

jemnejšie sklo, duté, lisované i brúsený krištáľ i maľované žatevné fľaše. 

 

2.1.2 Kultúra a tradície v regióne Podpoľanie 

 

Architektúra 

Zrubové alebo kamenné koliby môžete nájsť na horských pasienkoch nachádzajúcich sa pri 

hlavnej ceste na Poľanu na Javorinke. Tieto koliby slúžili pastierom hovädzieho dobytka 

a oviec. Jedným z posledných príkladov tradičnej architektúry zachovalej priamo v centre 

mesta je Hriňovská drevenica, v ktorej je zriadená expozícia tradičnej ľudovej kultúry 

Podpoľania a pamätná izba prof. Štefana Nosáľa.  

V historickom centre Detvy sa nachádza murovaný kamenný dom s drevenou vyrezávanou 

bránou a solárnym motívom na štíte. Je kultúrnou pamiatkou a ukážkou ľudovej architektúry 

Detvy, tzv. dlhých domov, v ktorých bolo za sebou radených niekoľko bytových jednotiek. 

Drevená vyrezávaná brána z roku 1857 je ojedinelou zachovanou pamiatkou drobnej 

architektúry. 

Drevené vyrezávané kríže 

Sú jedinečným kultúrnym dedičstvom regiónu. Nachádzajú sa pri cestách, na cintorínoch a na 

Kalvárii v Detve, kde sa nachádza Expozícia drevených vyrezávaných krížov. Na Kalvárii sa 

nachádzajú unikátne zachovalé jednoduchšie podoby krížov – jednofarebné a jednoducho 

zdobené, ale i bohatšie, zdobené farebnými ornamentami a kolorovaným vruborezom. 

Využívajú sa najmä geometrické a rastlinné ornamenty.  
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Kaplnky  

Laznícke usadlosti sú roztrúsené na samotách a ďaleko od centra mesta. Vrchári mali do kostola 

priďaleko, preto si priamo na lazoch začali vytvárať pietne miesta – kaplnky. Sú to väčšinou 

jednoduché malé stavby a mnohé z nich nesú názov po rodinách, ktoré ich postavili a starali sa 

o ich udržanie alebo podľa lokality, kde sa nachádzajú.  

Ľudový odev  

Ľudový odev vyniká svojou pestrosťou a bohatosťou vzorov, ale aj strihom a použitým 

materiálom. V súčasnosti je ľudový kroj spod Poľany istým symbolom a prezentačným prvkom 

Slovenska. Pri návšteve regiónu pod Poľanou môžete aj dnes vidieť ľudí oblečených v krojoch 

pri rôznych príležitostiach, ako sú kalendárne obyčaje, sviatočné omše, či folklórne podujatia. 

Ľudový tanec, spev a hudba  

Podpoľanci vždy vynikali svojim tanečným, spevným i inštrumentálnym improvizačným 

prejavom, ktorý vychádzal z ich tvrdého a ťažkého spôsobu života na lazoch. Podpolianska 

ľudová pieseň je dodnes živá a neraz sú v nej ukryté osudy, príbehy i city podpolianskeho ľudu. 

Spieva sa o Poľane, krajine, dedine, lavičke či murovanej studni, kde chodí milá po vodu. 

Piesňou sa žialilo i radovalo, je súčasťou každého ročného obdobia či životného cyklu. 

Najtypickejšie hudobné nástroje sú husle, kontrabas, cimbal, heligónka, píšťala a gajdy. 

A samozrejme originálna fujara, ktorá vznikla práve v tomto regióne.  

Zvyky a tradície podpolianskeho ľudu  

Na Podpoľaní sa vrámci kalendárneho cyklu zachovalo viacero stále živých zvykov a obyčají, 

ako sú v zimnom období Mikuláš, betlehemské obchôdzky, vinšovanie, šibanie dievčat na 

Štefana a chodenie Troch kráľov. V jarnom a letnom období – vynášanie Moreny, fašiangy, 

sviatky Veľkej noci spojené s tradičným oblievaním dievčat, stavanie a váľanie májov, Turíce, 

pálenie míľ a na jeseň Dožinky – poďakovanie za úrodu. 

Kalendárny folklór má agrárny charakter. Dodnes sa na gazdovstvách počas roka vykonávajú 

úkony, ktoré zabezpečujú prosperitu u zvierat, ale i úrodu na poli. Počas Vianoc pred štedrou 

večerou v čase kŕmenia sa hospodárskym zvieratám dáva chlieb s cesnakom, pričom cesnakom 

sa urobí na dvere a na čelo zvierat kríž, z toho dôvodu, aby boli zdravé a aby ich nik neuriekol. 

Na jar počas prvej orby sa posväcujú vrecia s obilím svätenou vodou, aby bola lepšia úroda 

a gazdovia, ktorí vykonávajú prvú orbu pomocou konskej sily, prežehnávajú svoje kone. 
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2.2 Analýza vedomostí žiakov o tradíciách a kultúre regiónu 

 

Za účelom zistenia vedomostí o tradíciách Podpoľania sme zadali kvíz spolužiakom zo 

Spojenej školy v Detve. Kvíz sme realizovali prostredníctvom Google Forms, a to aj za pomoci 

Mgr. Dutkievičovej, učiteľky slovenského jazyka, vďaka čomu sa výrazne zvýšila návratnosť 

odpovedí. Chceli sme podobný kvíz zrealizovať aj medzi žiakmi základných škôl, súčasná 

situácia nám to ale neumožnila. Celkovo sa kvízu zúčastnilo 140 žiakov prvého až štvrtého 

ročníka Strednej odbornej školy a Obchodnej akadémie. Išlo o mladých ľudí vo veku 15 až 19 

rokov pochádzajúcich z nášho regiónu. Kvíz pozostával zo 16 otázok.  

Časť zameraná na históriu priniesla pozitívne výsledky. Viac ako 80 % žiakov vedelo, že 

autorom prvej monografie o Detve bol Karol Anton Medvecký a takmer 84 % správne 

identifikovalo rodinu Vagačovcov ako zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Viac ako 

polovica žiakov (52 %) mala správnu vedomosť o roku, kedy Detva získala právo usporiadania 

jarmokov. Ale iba 48 % z nich vedelo, že Detva vznikla v roku 1638.  

V ďalšej časti sme sa zamerali na kultúru a hospodárstvo Podpoľania. Rodina Lassovzských, 

ktorá začala s obchodovaním v Detve, bola známa len 36 % spolužiakov. Prvú kamennú budovu 

školy správne datovalo do roku 1781 spolu 63 % žiakov. Menej ako polovica žiakov (46 %) 

vedela, že unikátna kaplnka v Hornej Bzovej je celá pokrytá jedľovou kôrou a len 39 % žiakov 

správne uviedlo, že najstarší kríž pochádza zo Štolianska. Typické sochorové studne boli známe 

len 36 % žiakov a takmer polovica (46 %) vedela, že typický detviansky dom sa nazýva 

Dianiškov.  

V poslednej časti kvízu sme sa zaoberali tradíciami a tie tiež urobili značné problémy. Takmer 

polovica (46 %) sa od starých rodičov dozvedela, že zvieratá dostávajú chlieb s cesnakom na 

Vianoce. Čo nás veľmi prekvapilo, tak geletu ako nádobu na mlieko či bryndzu pozná iba 36 % 

z nich. Rovnako neznáma (32 %) bola aj praslica ako náradie na upevnenie vlákien pri ich 

skrúcaní do nite (vreteno im bolo sympatickejšie). Jednoznačné to bolo našťastie pri definícii 

žinčice (84 %). Luteránska procesia ako polievka sa páčila len 43 % žiakov. A len 46 % 

spolužiakov vedelo, ktorou súčasťou ženského kroja je krodeľ.  

Náš prieskum ukázal, že úroveň vedomostí stredoškolákov o tradíciách a kultúre regiónu je len 

priemerná. Predpokladáme, že podobný prieskum na základných školách by ukázal podobné 

výsledky. Preto považujeme za dôležité zvyšovať povedomie mladej generácie o tradíciách 

regiónu. Znenie kvízu je v prílohe.  
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3 3 Návrh aktivít formálneho a neformálneho vzdelávania 

 

Hlavným zámerom nášho projektu bolo navrhnúť a spracovať aktivity a výstupy, ktoré budú 

slúžiť na vzdelávanie o tradíciách a kultúre regiónu Podpoľanie. Nesústredili sme sa len na 

tradičné formálne vzdelávanie, kde učiteľ odovzdáva žiakom informácie a tí ich len pasívne 

prijímajú. Za dôležité považujeme aktivity neformálneho vzdelávania, kde sa žiak aktívne 

zapája, tvorí a hodnotí svoju prácu.  

Vo všeobecnosti sme naše aktivity rozdelili do týchto skupín: 

a) Náučné materiály (brožúrky, nástenné plagáty, videá, náučné tabule a pod.) 

b) Tvorivé dielne a workshopy (v školách alebo pod vedením remeselníkov) 

c) Aktivity v exteriéri (exkurzie, náučné chodníky, geochaching) 

d) Prierezové aktivity (online múzeum, kvízy, súťaže) 

 

3.3.1 Cieľová skupina 

 

Za hlavnú cieľovú skupinu nášho projektu sme si zvolili žiakov základných škôl v regióne. 

Naša škola spolupracuje s 12 základnými školami, prevažne z okresu Detva. Máme už viaceré 

skúsenosti z workshopov či súťaží, ktoré sme pre tieto školy organizovali. Viaceré aktivity sú 

vhodné aj pre deti z Domova sociálnych služieb v Detve a samozrejme aj pre žiakov iných 

stredných škôl.  

Pre účely tejto formy vzdelávania by sme v škole vytvorili pracovné tímy zložené z pedagógov 

a žiakov, ktoré by plánovali návštevy škôl a program aktivít. Škola má široké kontakty 

s miestnymi organizáciami a remeselníkmi, ktorých plánujeme zakomponovať do vzdelávania.  

 

3.3.2 Prehľad zrealizovaných aktivít 

 

Hneď na začiatku školského roku sme si vytvorili pracovný tím zložený zo žiakov Obchodnej 

akadémie i Strednej odbornej školy. Mali sme veľké plány, chceli sme pripraviť materiály 

a prezentovať ich žiakom základných škôl. Od prvého týždňa sme začali s exkurziami po 

zaujímavých miestach v regióne, ktoré sme chceli následne využiť v našom projekte. Naše 

plány výrazne poznačila súčasná situácia a prechod na dištančné vzdelávanie od 12. októbra. 

Napriek tomu sme sa snažili v našich aktivitách pokračovať a spracovať maximum výstupov.  
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Nástenné materiály 

Pripravili sme 3 druhy nástenných materiálov o Podpoľaní a jeho tradíciách. Nástenné 

materiály sme distribuovali na základné školy do Hriňovej a Kriváňa. Ide o jednoduchú 

prenosnú nástenku, ktorú si môže učiteľ zobrať priamo na hodinu. Tlač nám sponzorsky 

zabezpečila firma ZF Slovakia, s ktorou spolupracujeme pri praktickom vyučovaní strojárov. 

Obsahom nástenných materiálov sú témy ako ľudová architektúra, studne a kaplnky v regióne, 

prvá bryndziareň na Slovensku, drevené vyrezávané kríže, ľudové výrobky, zvyky 

podpolianskeho ľudu, ľudový folklór, vyšívanie krivou ihlou, hudobné nástroje.  

Informačné panely 

Obsah nástenných materiálov sme využili pri príprave informačných panelov. Predchádzajúce 

témy sme doplnili o prehľad výrobcov, ktorí majú registrovaný Regionálny produkt 

Podpoľanie. Pri príprave nám tentokrát pomohla sponzorsky firma Slavia Production Systems 

Detva, ktorá nám sponzorsky vyrobila kompletné kovové konštrukcie na panely. Zhotovili ich 

naši žiaci mechanici nastavovači, ktorí tam boli na odbornom výcviku. Vyrobili sme celkovo 9 

informačných panelov na 3 základné školy.  

Kvízy  

V aplikácii Kahoot sme pripravili 4 kvízy, každý s 20 otázkami. Okruhy kvízov sú: história 

a osobnosti, tradície, príroda, kultúra. Všetky kvízy sú dostupné online. Plánujeme ich využiť 

na prednáškach, ktoré chceme zorganizovať na základných školách.  

Odkazy na kvízy: 

Podpoľanie - história a osobnosti 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=bf2d6bda-7210-41b2-a8c2-9c9cc43b7a98 

Podpoľanie - tradície 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=231da649-54ac-456c-bf32-af35c9509a08 

Podpoľanie - kultúra 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=7438645b-5151-4c23-a0eb-0e09abcaf0dc 

Podpoľanie – príroda 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5a97a0ec-ce9f-4456-9b7d-7a8fb4336e84 

Pexeso 

Hneď na začiatku školského roka sme začali pracovať na príprave pexesa s rôznym zameraním. 

Prípravu nám narušil prechod na dištančné vzdelávanie. Nemohli sme sfinalizovať všetky 

kolekcie, nakoľko niektoré notebooky, na ktorých sme mali rozpracované zadanie, boli 

zapožičané žiakom na dištančné vzdelávanie.  

Spoločenská hra 



11 
 

Otázky u kvízov sme využili pri príprave spoločenskej hry. Je trochu podobná Človeče, 

nehnevaj sa. Obsahuje 4 kategórie úloh, ktoré sú zaznamenané na kartičkách. Tlač nám 

sponzorsky zabezpečila firma ZF Slovakia. Spoločenské hry (spolu 20 kusov) sme odovzdali 

na všetky spolupracujúce základné školy v okrese.  

Magnetická tabuľa 

Opäť s pomocou firmy ZF Slovakia sme vyhotovili 6 ks magnetických tabúľ regiónu a k nej 

malé magnetky s rôznymi kultúrnymi a prírodnými pamiatkami. Žiaci tak môžu ukladať 

pamiatky na mapu a učiť sa tým o pozoruhodnostiach svojho regiónu. Magnetické tabule sme 

odovzdali základným školám.  

Obrázkový slovensko – podpoliansky slovník 

Kto z vás vie, čo je to pigľajs, pušika či rajčuľa? Keby sa turista rozhodol stráviť dovolenku 

v Podpoľaní, mal by tieto základné pojmy ovládať. Preto sme pripravili slovný i obrázkový 

slovník výrazov typických pre región Podpoľanie.  

Súťaž Môj nápad pre Podpoľanie 

V novembri sme spustili súťaž pre žiakov základných škôl, v ktorej sa mali zamerať na 

udržateľnosť regiónu. Práce mohli byť grafické i literárne. Napriek zložitej situácii nám prišlo 

niekoľko pekných nápadov. I keď oveľa menej ako predchádzajúce roky. Viacerí žiaci sa 

zamerali práve na uchovávanie tradícií.  

Online múzeum 

Keďže aj múzeá museli nedobrovoľne zavrieť svoje brány, rozhodli sme sa, že pripravíme 

online múzeum, ktoré budú môcť navštíviť všetci potenciálni návštevníci regiónu.  

Múzeum sa nachádza na stránke: http://onlinepodpolanie.proxia.sk/ 

So zriadením a námetom nám pomohol Ing. Roman Vrťo z firmy eSoft, s ktorým máme zmluvu 

o duálnom vzdelávaní pre Obchodnú akadémiu.  

Obsahom múzea je prezentácia všetkých remeselníkov, ktorí majú zapísaný Regionálny 

produkt Podpoľanie. Chceli sme ich navštíviť a natočiť vlastné príspevky. Zatiaľ sa nám to 

nepodarilo, no určite tak v budúcnosti učiníme. Medzi ďalšie „miestnosti“ múzea patrí história 

regiónu, ľudový kroj, fujara, salašníctvom, regionálna kuchyňa a pod. Nechýbajú ani 

regionálne recepty. Umiestnili sme sem aj naše online kvízy. Pri príprave sme využili všetky 

materiály, dostupné jednak na internete a získané od remeselníkov, resp. regionálnej televízie. 

Sme si vedomí, že ak by sme chceli vytvoriť reálne online múzeum, museli by sme získať viac 

autentického materiálu. Chceli sme touto formou poukázať, že návšteva regiónu sa dá presunúť 

aj do online priestoru.  
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Všetky materiály v našom online múzeum chceme využiť pri prednáškach pre žiakov 

základných škôl.  

Aj napriek zlej pandemickej situácii sa nám podarilo pripraviť niekoľko reálnych videí: 

- Predstavenie regionálneho ekologického obchodu Bezodpadu.sk 

- Prezentácia techniky vyšívania krivou ihlou s Lýdiou Golianovou 

- Prezentácia krojovanej bábiky 

- Prezentácia ľudových výrobkov typických pre Podpoľanie 

- Prezentácia ľudovej hudby a tanca  

- Online múzeum Hriňovskej drevenice 

- Tradičné hospodárenie na lazoch 

Postupne budeme múzeum dopĺňať o ďalšie videá.  

 

Návrh náučného chodníka 

Za najväčší úspech považujeme našu účasť v programe Nadácie Tesca „Vy rozhodujete, my 

pomáhame“. Tesco vyhlásilo už ôsmu edíciu grantového programu, aby podporilo projekty 

zamerané na zlepšenie prostredia v našom okolí. Pripravili sme projekt formálneho 

a neformálneho vzdelávania o tradíciách regiónu pre žiakov základných škôl i návštevníkov 

Hriňovej. Hlavným cieľom bolo vytvoriť náučný chodník v Hriňovej zameraný na regionálne 

tradície a kultúru.  Okrem náučného chodníka bolo cieľom pripraviť pre žiakov a učiteľov 

základných škôl v regióne ďalšie informačné materiály, web stránku a zrealizovať zaujímavé 

súťaže a kvízy. Na novom náučnom chodníku sme plánovali zorganizovať pre žiakov 

základných škôl zážitkové exkurzie. 

Náš projekt bol vyhodnotený ako jeden z troch víťazných. Žiaľ, vzhľadom sa súčasnú 

pandemickú situáciu sa neuskutoční finálne hlasovanie v predajniach Tesco. 

Projekt Nadácie Pontis 

Len málo nás delilo od úspechu v projekte Nadácie Pontis - Fondu SK-NIC. Do projektu bolo 

prihlásených 286 žiadostí, naša obsadila 27. miesto s 80,25 b, len 3 body nás delili od žiadosti, 

ktorá ako posledná získala grant.  

Hlavné plánované aktivity projektu 

 žiaci pripravia online portál o tradíciách a dedičstve regiónu Podpoľanie, ktorý 

následne sprístupnia žiakom základných škôl i širokej verejnosti 

 online portál (plánuje využiť školský elearning i WordPress) doplnia o kvízy 

(Kahoot) a online súťaže 
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 podľa aktuálnej situácie zrealizujú online alebo off-line workshopy pre žiakov 

základných škôl 

 zrealizujú tvorivé dielne s miestnymi remeselníkmi, v rámci ktorých natočia videá 

a tie prezentujú na online platforme 

 vyhlásia grafickú súťaž zameranú na maskota Podpoľania ako aj vedomostnú 

súťaž o histórii regiónu 

Môžeme skonštatovať, že sa nám aktivity darí realizovať aj bez finančnej podpory.  

 

3.3.3 Ďalšie navrhované aktivity 

 

Aktivity v exteriéri 

Za dôležitú metódu vzdelávania považujeme aktivity priamo v teréne. Sem zaraďujeme hlavne 

exkurzie, návštevy remeselníkov, náučný chodník. Ale tiež čoraz populárnejší geochaching, 

ktorý sa nám tiež podarilo zrealizovať tak ako nám to pandémia a príroda umožnila.  

A) Sprevádzanie náučným chodníkom 

Žiaci našej školy môžu zorganizovať prehliadku náučným chodníkom zameraným na kultúru 

a tradície pre žiakov základnej školy spojenú s prednáškou a hrami na jednotlivých 

stanovištiach. Trasa a obsah náučného chodníka závisí od miesta realizácie a základnej školy, 

pre ktorú je prehliadka určená. 

Príklady: 

- Náučný chodník v Detve: Kalvária (expozícia drevených vyrezávaných krížov) – 

Vagačov dom – tradičná dom Dianiškov dom – detvianska brána – Kostol 

sv. Františka z Assisi – Komunitná záhrada pri budove 1. kamennej školy 

Trvanie: cca. 2 – 3 hod., hlavné zameranie: história a tradície Podpoľania 

- Náučný chodník v Hriňovej: Námestie s amfiteátrom a sochou fujaristu – Hriňovská 

drevenica – Raticov vrch a miesto rodného domu Štefana Nosáľa 

Trvanie: cca. 4 – 5 hod., hlavné zameranie: ľudový folklór Podpoľania 

B) Návšteva múzea 

Spoločná návšteva múzea žiakmi strednej a základnej školy. Odporúčame návštevu: 

- Podpolianska múzeum v Detve 

- Hriňovská drevenica prof. Štefana Nosáľa 

- Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine 

- Vígľašský zámok 
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- Pamätná izba Mateja Bela v Očovej 

- Detvianske ľudové umenie a pamätná detvianska izba 

- Múzeum v Starej škole v Klokoči 

Následne po návrate do školy by žiaci riešili kvízy a pracovné listy zamerané na návštevu 

múzeí.  

C) Exkurzie k remeselníkom 

Naša škola ma dlhoročnú spoluprácu s miestnymi remeselníkmi a podnikateľmi, ktorí 

udržiavajú tradície regiónu. Pravidelne ich navštevujeme aj spoločne so zahraničnými 

študentami, ktorí sú častými návštevníkmi školy.  

Remeselníci urobia žiakom prednášku, ukážu rôzne techniky a umožnia im vyskúšať si výrobu. 

Na základe predchádzajúcej spolupráce odporúčame tieto exkurzie: 

- Ján Krnáč v Krnom, výrobca ľudových opaskov, krpcov, kapsy 

- Ing. Jozef Krnáč, PhD. V Detve, výrobca detviansky vyrezávaných krížov 

- Milan Malček v Detve, výrobca miniatúr drevených maľovaných krížov 

- Iveta Smileková v Detve, vyšívanie krivou ihlou 

- Lýdia Golianová v Kostolnej, vyšívanie krivou ihlou a šitie tašiek 

- Jozef Slávik v Detve, výrobca drevených črpákov a vtáčích búdok a kŕmidiel 

-  Jozef Fekiač v Krnom, výrobca drevených úžitkových predmetov a korbáčov 

- Viera Krišková v Detve, vyrezávanie podpolianskych ornamentov do mydiel 

- Imrich Melich, výroba medu 

- Farma Zlatý Vŕšok v Dúbravách 

- Farma pod Melichovou skalou v Detve Skliarovo 

- Gazdovstvo u Jožka Kečkára v Štoliansku 

- Ranč Haferník na Látkach 

- Návšteva a tréning v niektorom z miestnych folklórnych súborov 

D) Organizácia podujatia zameraného na propagáciu tradícií 

V spolupráci s remeselníkmi môžeme zorganizovať podujatie pre žiakov i verejnosť 

s nasledujúcim obsahom: 

- prednášky o histórii, kultúre a tradíciách 

- ochutnávky tradičných jedál a možnosť ich prípravy  

- ukážky tradičných remesiel 

- tvorivé dielne s remeselníkmi 

- súťaže a hry 
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- výučba tradičných tancov alebo hry na hudobné nástroje 

E) Geocaching (Geokešing) 

Geocaching je zábava, či určitý druh športu, ktorej podstatou je hľadanie skrytého objektu, 

o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša, 

schránka – alebo už poslovenčene keška. Hra je niekedy spojená s úlohami, riešením ktorých 

je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny alebo miestnych pamätihodností. 

Keďže na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha, je táto hra spojená s používaním 

navigačných GPS zariadení. 

Geocaching sme si zvolili ako vhodnú formu vzdelávania mladých ľudí, a to nielen o tradíciách, 

ale tiež o prírode Podpoľania. Táto aktivita výborne prepája viaceré prvky, ktoré prispievajú 

k všestrannému rozvoju mladého človeka: 

- neformálnym spôsobom získajú nové informácie o tradíciách, kultúre a histórii 

regiónu 

- veľká časť kešiek umožňuje spoznávať tiež prírodné pozoruhodnosti okolia 

- zlepšia svoj vzťah k vlastnému regiónu 

- aktivita je spojená s pobytom v prírode, čo považujeme za vhodný spôsob trávenia 

voľného času 

- žiaci sa zlepšia aj v iných oblastiach ako napr. topografia, fyzika, informatika a pod. 

- hľadanie kešiek je aj vhodnou aktivitou pre rodinný výlet.  

Po dôslednej analýze, ktorá zahrňovala tak analýzu kultúrnych pamiatok v okolí ako aj už 

existujúcich kešiek v Podpoľaní sme vybrali nasledujúce miesta, ako vhodné lokality na 

geocaching. Všetky miesta umožňujú poznávať kultúru a tradície regiónu.  

Kešky treba hľadať pod zakladateľmi: 

- „ciamporova“ - https://www.geocaching.com/p/?guid=358cbaaa-5b2d-4355-

8b4e-885173b63b6b&wid=95715a29-8bd9-4a08-a99f-aeae1fd0eda8&ds=2 

- „nalkask“ - https://www.geocaching.com/p/?guid=4175bf48-1886-4b11-bf6d-

a45bfa42967d&wid=6d870196-2c61-4336-be1a-ab17ca086453&ds=2 

Zvolili sme nasledovné objekty. Podrobný popis je v prílohe a je tiež súčasťou aplikácie 

Geocaching. Viaceré miesta sú súčasťou Kultúrnej cesty Podpoľaním, ktorú dávame všetkým 

do pozornosti.  

Hriňová Vrchslatina 

Vrchslatina je rázovitá horská osada, ktorá sa nachádza 12,5 km severovýchodne od mesta 

Hriňová. Históriu dokumentuje pomerne zachovaná tradičná architektúra. Tradičné domy sa 

pôvodne stavali z dreva, neskôr z kameňa. Strechy boli pokryté slamou, neskôr šindľom. Domy 
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sa zväčša skladali z izby, pitvora a komory. Za komorou bola maštaľ, na ňu kolmo nadväzovala 

zrubová stodola – humno. K hospodárskemu dvoru patrili drevené chlievy, studne a do svahu 

vyhĺbené pivnice.  

Zaujímavosti z ľudovej kultúry – národné kultúrne pamiatky: Ľudový dom č.1122, Ľudový 

dom č.1126, Roľnícky dvor č.1108.  

Zvonica - typologicky patrí medzi výnimočné solitérne stavby slúžiace na zavesenie zvonov, 

ktoré mali ohlasovaciu funkciu. 

Ranč Haferník 

Ranč Haferník poskytuje pobyty v prírode s hlavným zameraním na jazdu na koni. Žiaci našej 

školy, ako aj žiaci partnerských zahraničných či základných škôl sem chodia pravidelne už 

takmer 10 rokov. Panuje je rodinná atmosféra. Každý výlet je ukončený skvelou grilovačkou, 

ktorú pripraví ujo Jožko (Kulich).  

Raticov vrch – rodný dom Štefana Nosáľa 

V Hriňovej, neďaleko kostola na Raticovom vrchu sa nachádza miesto, kde pôvodne stál rodný 

dom najväčšej osobnosti Hriňovej, zakladateľa súboru Lúčnica, Štefana Nosáľa. Miesto 

v súčasnosti pripomína už iba lavička. Je dobre značené, na hlavnej ceste sa nachádza aj 

informačná tabuľa. Neďaleko je kostol, od ktorého sú nádherné výhľady na Hriňovské lazy. 

Lazy sú jedinečné hlavne svojimi terasovitými políčkami, ktoré vznikli postupným delením 

polí, na princípe dedenia medzi súrodencami. Boli ohraničované navyšovaním kamenných 

medzí a vďaka členitému terénu odolali aj kolektivizácii v minulosti. Väčšina z nich pretrvala 

vďaka stále živému hospodáreniu až dodnes, a tak najvhodnejšími dopravnými značkami by tu 

bolo: Pozor ovca! Pozor koza! Pozor pes!... 

Javorinka 

V minulosti bola táto časť využívaná domácimi gazdami ako pastva pre ovce a dobytok. 

Vzniklo tu niekoľko drevených salašov i štálov na seno, z ktorých sa zachovalo už len niekoľko 

objektov - zväčša zrubových kolíb, ale aj raritnejšie koliby z kameňa. Približne v polovici trasy 

od cesty na Poľanu a posledných domov v miestnej časti Pivnička sa nachádza kamenná 

a drevená budova, ktoré pripomínajú starý spôsob hospodárenia. Javorinka sa považuje vo 

všeobecnosti za miesto, odkiaľ sú najkrajšie výhľady na celé Podpoľanie. Miesta tradičnej 

kultúry: kamenný štál a salašnícka koliba (v ktorej žil legendárny Podpoliansky zbojník 

prezývaný KOTOL Babicov) 

Farma pod Melichovou skalou (Detva – Skliarovo) 

Podpoľanie je známe nielen svojou kultúrou, krásnymi krojmi, ale hlavne svojou prírodou. 

Práve preto si ho za svoj domov vybrali Milan a Lucia Vágnerovci. Už na vysokej škole prišli 
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na to, že chcú mať svoju farmu. Po rokoch usilovnej práce sa im to podarilo a dnes ponúkajú 

svojim zákazníkom nielen ubytovanie, ale aj domáce mliečne výrobky – mlieko, syry, tvaroh, 

jogurt a maslo. Pobyt na farme predstavuje únik do prírody, na krásny vidiek na rozhraní miest 

Hriňová a Detva. S výberom miesta nám pomohli deti manželov Vágnerovcov a štvornohý 

obyvateľ dvora Lila.  

Dom umenia Arteska 

S pánom Bauerom sme začali spolupracovať pred rokom, keď sme pomáhali „naháňať“ hlasy 

v nadačnom programe za vybudovanie prvej komunitnej záhrady v Detve. A podarilo sa. Dom 

umenia Arteska je súkromné kultúrne centrum umenia, ktoré usporadúva a  ponúka priestory 

na usporiadanie umeleckých výstav, workshopov, vzdelávacích a tvorivých aktivít v oblasti 

kultúry a umenia.  

Dom umenia sa nachádza v budove prvej kamennej školy v Detve, postavenej v roku 1781. 

Mala 2 učebne, veľké približne 5 x 5 m, v každej z nich bolo 7 dlhých lavíc. Vyučovalo sa 

v maďarskom jazyku. Okrem toho mala škola aj dve izby pre učiteľov.  

V blízkosti si ešte môžete pozrieť objekty: 

Vagačov dom 

Región Podpoľanie bol odjakživa spájaný so salašníctvom. V roku 1787 tu rodina Vagačovcov 

založila prvú bryndziareň na Slovensku. Pôvodná budova bryndziarne z r. 1787 sa v Detve 

nezachovala. Dom Vagačovcov s bryndziarňou z roku 1905 však áno. 

Maľovná brána 

Pri kostole z južnej strany je umiestnená aj drevená vyrezávaná a bohato maľovaná brána – 

dielo súčasného majstra drevorezby 

Dianiškov dom 

Murovaný kamenný dom s drevenou vyrezávanou bránou a solárnym motívom na štíte sa 

nachádza v historickom centre Detvy. Je kultúrnou pamiatkou a ukážkou ľudovej architektúry 

Detvy, tzv. dlhých domov, v ktorých bolo za sebou radených niekoľko bytových jednotiek. 

Drevená vyrezávaná brána z roku 1857 je ojedinelou zachovanou pamiatkou drobnej 

architektúry. 

Podpolianske múzeum  

Nachádza sa na Námestí SNP v historickej časti mesta. Uchováva a pre verejnosť prezentuje 

zachované pôvodné oblečenie, tradície, remeslá, hudobné nástroje a pôvodné zariadenia obydlí.  

Na križovatke Partizánskej a Cintorínskej ulice sa nachádza ľudová plastika sv. Floriána z 18-

teho storočia. Keď budete pokračovať ďalej, prídete až ku kalvárii, kde je umiestnená expozícia 

drevených vyrezávaných krížov.  
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Zvonica na Šankovom vŕšku - Stožok 

Po krátkej prechádzke sa dostanete k peknej malej zvonici, ktorá má ale jednu chybu – nemá 

zvon. Na zvon, ktorý zrejme už nenávratne zmizol zo zvoničky v Stožku v okrese Detva, nemá 

obec žiadnu pamiatku. Ani obrazovú, ani písomnú.  

Sliacka Poľana (Stará Huta) 

Osada vznikla už v druhej polovici 16. stor. v čase, keď Turci mali v moci Modrokamenský 

a Divínsky hrad. Nachádza sa tu kaplnka a kríž. Raz v roku sa v nej slúži svätá omša pri 

príležitosti nanebovstúpenia panny Márie. 

Dolná Bzová - Hupkova sklárska pec 

O histórii bzovských sklární sa návštevníci dozvedia z infopanelov pri novopostavenej 

Hupkovej sklárskej peci v Dolnej Bzovej. Pôvodnú začali stavať v roku 1769, dokončili ju 

a spustili v roku 1771. Nachádza sa tu zrekonštruovaná pec, pekný park a naša keška.  

Tisovník 

V obciach Horný a Dolný Tisovník sa nachádzajú viaceré kultúrne pamiatky: náhrobníky, 

zvonice, typická sochorová studňa. Našu kešku sme umiestnili v Dolnom Tisovníku. Všetky 

pamiatky sú veľmi dobre značené. Sme si vedomí, že náhrobníky už viac patria ku kultúre 

regiónu Novohrad, no Tisovníky sú hraničnou obcou Podpoľania.  

Ľudové náhrobníky Novohradu sú jedinečné na celom Slovensku. V bohato zdobených 

a tvarovaných novohradských kamenných a drevených ľudových náhrobníkov evanjelikov 

augsburského vyznania je zakomponované mnohé z ľudovej viery a filozofie, mnohé zo života 

celých dedinských spoločenstiev. 

Cigánska chyžka 

Krásna chyžka sa nachádza pri ceste k lyžiarskemu stredisku Košútka v Hriňovej. Je síce malá, 

ale rozprávková. Pri pohľade na ňu Vás napadne rozprávka o Jankovi a Marienke.  

Štoliansko - Gazdovstvo u Jožka Kečkára  

Je to miesto, kde sa s úctou k práci svojich predkov stará o svoj statok gazda Jozef Kučera. 

Návštevníci regiónu si môžu objednať zážitkový pobyt a spolu s ním gazdovať.  

Drábsko – osada Kysuca 

V lokalite Kysuca sa zachoval pôvodný charakter zástavby a patrí k najpôvodnejším pamiatkam 

ľudovej architektúry na Slovensku. Osada Kysuca bola v 80-tych rokoch 20. storočia takmer 

celá vysídlená a tým sa tu zachovala pôvodná zástavba dreveníc, ktorým dominuje malá 

zvonička. Zachovalá je kaplnka sv. Anny. Je to živý skanzen, je očarujúci v každom ročnom 

období.  

V budúcnosti by sme ešte chceli založiť kešky na týchto miestach: 
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Kaplnka na Snohách 

Snohy sú miestnou časťou mesta Hriňová, nachádzajú sa cca 10 km severne od centra mesta, 

hlboko v lesoch nad vodárenskou nádržou Hriňová. Ide o rozptýlené osídlenie lazového typu, 

kde sa dodnes zachovalo tradičné hospodárenie. Okrem zopár gazdovstiev tu nájdete aj 

pôvodné krajinné štruktúry (terasovité políčka), kaplnku, tradičné vyrezávané podpolianske 

kríže, pekný výhľad do krajiny a neuveriteľný pokoj. 

- Sakrálna pamiatka - Kaplnka v Snohách  

Zaujímavosťou je, že množstvo komponentov je zo starej kaplnky z Hriňovej. Kaplnka na 

Snohách je zo všetkých kaplniek postavených na území Hriňovej najväčšia. 

- Zachované tradičné domy – dnes slúžiace hlavne na rekreačné účely 

- Vyrezávaný drevený kríž – na začiatku osady. 

Náučný chodník Mikuláša Esterházyho za cestou skla  

Náučných chodník Mikuláša Esterházyho za cestou skla sa nachádza v podhorskej 

obci Detvianska Huta. Chodník vedie cez unikátne laznícke osady s jedinečným 

výhľadom na divokú Poľanu k prírodným zaujímavostiam akými sú Mikulášsky 

prameň a zachovalá sklárska štôlňa na ťažbu kremeňa. 

Turistom ponúka nielen výhľady na malebnú podpoliansku krajinu, ale i informácie 

o sklárskej histórii obce. 

Chalúpka Deduška Večerníčka a Drevenica pod orechom 

Rozprávkové miesto v časti Detva – Skliarovo. Večerníčkova chalúpka stojí v areáli 

gazdovského dvora. Strecha je slamená, vnútro prístupné nie je, chalúpka slúži v podstate ako 

dekorácia exteriéru. V blízkosti chalúpky sa nachádza tiež drevený vyrezávaný kríž a tradičný 

hospodársky dom.  

 

Existujúce kešky s kultúrnym zameraním 

Nájsť vhodné miesto pre umiestnenie kešky v Podpoľaní je náročné, nakoľko je región v rámci 

geocachingu husto pokrytý. Predovšetkým v Hriňovej sú kešky skoro pri každej významnej 

prírodnej alebo kultúrnej pamiatke. 

Náš návrh dopĺňame prehľadom už existujúcich kešiek, ktoré môžu byť tiež predmetom výletu 

zameraného na poznávanie histórie a tradícií Podpoľania.  

Rechtorova studnička 

Studničku údajne postavil pred viac ako 100 rokmi gazdovský učiteľ – „rechtor“ z miestnej 

osady Pivnička, ktorému voda z nej výrazne pomáhala pri zdravotných problémoch s trávením. 

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa 
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Objekt a expozícia v ňom je primárne venovaná osobnosti prof. Štefana Nosáľa, rodákovi 

z Hriňovej. Zámerom mesta Hriňová je preto vzdať úctu pamiatke prof. Štefana Nosáľa pre 

nasledujúce generácie.  

Amfiteáter v Detve 

Predstavuje súbor znázorňujúci výsek z podpolianskej drevenej dediny. Druhý júlový víkend 

sa tu konajú tradičné Folklórne slávnosti pod Poľanou.  

Nad cintorínom a Detvianske kríže 

Kešky nás zavedú na Detviansku kalváriu do lesíka, ktorý okrem stromov tvoria aj krásne 

vyrezávané maľované kríže.  

Pomník neznámeho vojaka na Kochlačke 

Pomník sa nachádza v Detve, prístup k nemu je možný z viacerých strán.  

Starý most vo Vígľaši 

Po tom, čo bol pred štyridsiatimi rokmi vyradený zo služby na koľajniciach a mal ísť do šrotu, 

občania ho začali využívať ako most cez rieku Slatina. 

Vígľašsky zámok (3 kešky) 

Pochádza z 13. storočia a leží v údolí rieky Slatiny na východ od Zvolena nad obcou rovnakého 

mena. Na konci 14. storočia ho prestavali na gotický poľovnícky zámok.  

Vígľašsky vláčik 

Úzkokoľajná lesná železnica Víglaš - Kyslinky bola vybudovaná v rokoch 1904 - 1905, jej 

dĺžka bola 23 km. Zabezpečovala zvoz drevnej hmoty z masívu Poľana do drevoskladu Vígľaš 

na ďalšie spracovanie a distribúciu.  

Kaplnka Voliarky (Hriňová) 

Kaplnka Lurdskej Panny Márie bola postavená z obetavosti p. Eleny Balážovej a ctiteľov zo 

širokého Podpoľania.  

Kaplnka na Mlákach (Látky) 

Kaplnka je zasvätená Ružencovej Panne Márii a bola postavená v roku 1930. Za kaplnkou, pod 

lipou, sa nachádza hrob padlých rumunských vojakov z druhej svetovej vojny.  

Kôrová kaplnka (Horná Bzová) 

Kaplnka je znútra i zvonku pokrytá jedľovou kôrou. Postaviť ju ešte v roku 1910 dal gróf Zichy, 

aby mali obyvatelia lazov a lesní robotníci v tomto odľahlom kraji možnosť zúčastňovať sa 

náboženských obradov.  

Brestinka 

Dobroč je malá obec s nádhernou prírodou a výhľadmi. Nachádza sa tu Kaplnka Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho.  
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Bratkovica 

Malá obec s tradičnou architektúrou a nádhernými výhľadmi.   

Biele Vody 

Rázovitá horská osada vzdialená 12 km od centra Hriňovej. Nachádza sa tu zvonica postavená 

v roku 1908. 

Kaplnka na Bykove/Kaplnka na pomedzí Býkovom a Pasekami 

Kaplnky sú výrazným kultúrnym dedičstvom Podpoľania. Sú roztrúsené po celom regióne.  

Kyslinky - lesnícka osada 

Osada Kyslinky predstavuje unikátny typ lesníckeho osídlenia, ktorý spájala s okolitým svetom 

úzkorozchodná lesná železnica. Zo železnice sa do dnešných dní zachovalo iba torzo.  

Kaľamárka - Hradisko 

Zadná Kaľamárka bola osídlená už v neskorej dobe bronzovej a stálo tu praveké hradisko.  

 

Okrem týchto kešiek sa v regióne nachádzajú ešte mnohé ďalšie, ktoré sú spojené s prírodnými 

pamiatkami.  

Bohatý výber kešiek umožňuje vytvorenie tematických trás, napr.: 

- kaplnky v Podpoľaní 

- salašnícka kultúra 

- tradičné hospodárenie 

- tradičná architektúra 

- drevené vyrezávané kríže a pod. 

 

Aktivity v interiéri 

Vhodným spôsobom na vzdelávanie žiakov, ktorý podporuje zážitkové učenie, sú tvorivé dielne 

a workshopy. Tvorivé dielne je možné realizovať priamo v škole alebo aj v dielňach 

regionálnych remeselníkov. Tvorivé dielne umožňujú žiakom priamo si v praxi vyskúšať 

miestne remeslá či prípravu regionálnych jedál. Okrem priamej činnosti sme do aktivít zaradili 

aj prednášky, prezentácie či ochutnávky.  

Sústredili sme sa na tieto aktivity: 

Varenie jedál z Podpoľania (kurz varenia) 

- prednáška o tradičných jedlách z regiónu Podpoľanie 

- varenie tradičného jedla Podpoľania 

- ochutnávka tradičných jedál Podpoľania 

Výroba medu a produktov z medu 
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- ochutnávka medu a medových výrobkov 

- výroba sviečok z vosku 

- prehliadka včelieho úľa podľa možností 

Učenie sa tanca 

- prednáška o technike tanca 

- výučba základov tanca 

- úvodná hodina je zoznamovacia 

- určené športovo založeným ľuďom 

Pečenie chleba a pagáčov 

- prednáška o správnej technike pri pečení 

- výučba a technika pri pečení 

- určené pre zručných ľudí 

Maľovanie malých drevených krížov 

- ručná výroba a maľovanie drevených vyrezávaných krížov v miniatúrnej podobe 

- prednáška o detvianskych vyrezávaných krížoch 

- možnosť aj reštaurovať existujúci drevený kríž 

Vyrezávanie podpolianskych ornamentov do mydla 

- ručná výroba 

- carving do mydla inšpirované podpolianskymi ornamentmi 

Návšteva malebných Hriňovských lazov na Štoliansku 

- prednáška o každodennom chove zvierat 

- oboznámenie so spracúvaním strihanej vlny 

- výučba základov gazdovania 

Vyšívanie krivou ihlou 

- ukážka výšiviek a rozprávanie o minulosti tohto remesla 

- prednáška o základnej technike vyšívania 

- vyskúšanie si vyšívania 

Zhotovenie vybíjaných opaskov 

- tradičná ľudová kultúra 

- prednáška o ľudovej kultúre  

- výučba zhotovovania vybíjaných opaskov 

- predstavenie rôznych druhov vybíjaných opaskov a s nimi súvisiaceho ustrojenia, 

ukážka vybraných druhov ornamentov 
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- určené milovníkom ľudového umenia a prípadným záujemcom o tento štýl 

obliekania 

Šitie kabeliek a vyšívanie detvianskych motívov 

- náučná tvorivá činnosť pri ktorej sa účastníci naučia šiť rôzne kabelky a vyšívať 

zaujímavé detvianske motívy 

- prednáška o ľudových motívoch vyšívania v Podpoľaní 

Hra na fujare 

- prednáška o histórii a pôvode fujary 

- ukážka hry na fujare, rôzne motívy 

- výučba základov hry na fujare 

Príprava lekvárov a sirupov 

- prednáška o tradičných zdrojoch ovocia a zeleniny v Podpoľaní 

- výučba prípravy lekvárov a sirupov 

- vzájomná ochutnávka spojená so súťažou o najchutnejší produkt 

Príprava štrúdle 

- prednáška o technike pečenia a spôsobe prípravy štrúdle 

- prezentácia tradičných receptúr 

- príprava štrúdle 

Vyrezávanie z dreva - vtáčie búdky s podpolianskym motívom 

- prednáška o drevorezbe v Podpoľaní 

- výroba vtáčích búdok 

V prílohách sa nachádza bližší popis aktivít, vrátane časovej a materiálovej náročnosti. Naším 

zámerom bolo navrhnúť aktivity tak, aby mohli byť vedené priamo remeselníkmi a výrobcami, 

ktorí sú držiteľmi regionálneho produktu Podpoľanie.  

 

Prierezové aktivity (online múzeum, kvízy, súťaže) 

 

Medzi prierezové aktivity, ktoré sa dajú využiť jednak pri prezenčnom vyučovaní a jednak 

v online priestore, zaraďujeme predovšetkým naše online múzeum a kvízy. Tieto môžeme 

využiť pri prednáškach a workshopoch na základných školách ako priamy učebný materiál. 

Zároveň sa dajú využiť aj na samoštúdium alebo online aktivity počas súčasnej situácie. Online 

múzeum môžu žiaci využiť aj na prípravu na rôzne súťaže.  

Ako vhodné typy súťaží navrhujeme: 

Môj nápad pre Podpoľanie 



24 
 

Tento typ súťaže organizujeme pre základné školy už 4 roky. Ide o grafickú, literárnu a tvorivú 

súťaž. Žiaci môžu posielať textové príspevky, obrazové návrhy alebo tiež praktické ukážky. 

Zámerom súťaže je, aby mladí ľudia prezentovali nápady, čo sa môže zlepšiť v ich regióne. 

Tému súťaže zvykneme meniť – napr. tradície, udržateľný rozvoj, ekológia, cestovný ruch 

a pod. Odmenou pre víťazov súťaže sú výlety na zaujímavé miesta v regióne (napr. ranč 

Haferník, lanový park Košútka a pod.) 

Vedomostná súťaž o Podpoľaní 

Išlo by o podobný kvíz, aký absolvovali naši spolužiaci. Otázky by sme vyberali z našej 

databázy kvízových úloh. Kvíz by sa realizoval online formou, prostredníctvom Google Forms, 

ktorý by nám umožnil ľahko vyhodnotiť výsledky. Prípadne by mohli kvíz zrealizovať učiteľky 

priamo na hodinách. Víťazov by sme odmenili zaujímavými exkurziami a workshopmi 

s remeselníkmi.  

Návrh maskota pre Podpoľanie 

Išlo by o grafickú súťaž, v ktorej by žiaci navrhovali postavičku, ktorá by vhodne prezentovala 

región. Najlepšie návrhy by sa dostali do finále, v ktorom by o víťazovi hlasovala komisia, 

v ktorej by boli zapojení aj zástupcovia miest a obcí a kultúrnych organizácií.  

Originálne súťaže 

- Nájdi a zdokumentuj čo najviac drevených vyrezávaných krížov 

- Vyrob so svojou starou mamou alebo starým otcom typický výrobok z Podpoľania 

- Súťaž o najchutnejšie pečivo 

- Súťaž o najoriginálnejšiu choreografiu ľudových tancov 
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3.4 Rozpočet  

 

Náš projekt nie je ziskový, takže jeho rozpočet mám iba výdavkovú časť. Chceli by sme 

pokryť 3 typy aktivít: 

a) Vybudovanie náučného chodníka a online múzea tak, aby mohol slúžiť jednak na 

účely vzdelávania a jednak ako zdroj informácií pre turistov 

b) Vyhotovenie učebných materiálov pre zvyšné školy 

c) Aktivity v oblasti regionálnych tradícií na jeden školských rok pre všetky 

spolupracujúce školy v regióne. Zaraďujeme sem workshopy, súťaže, exkurzie 

a návštevy múzeí. Predpokladáme dobrovoľnícku prácu zo strany našich učiteľov 

a žiakov a počítame len s externými nákladmi.  

Nakoľko ide o viaceré nákladné aktivity, hľadali sme aj možné úspory, a to formou 

sponzorstva alebo dobrovoľníckej práce.  

 

Aktivita 
Rozpočet 

v € Komentár Možné úspory 

Náučný 
chodník v 
Hriňovej 1 600 

5 ks informačných tabúľ po 
320 € (300 € konštrukcia + 20 
€ tabuľa), vyššie náklady na 
tabule v dôsledku zachovania 
jednotného dizajnu tabúľ v 
celom Podpoľaní 

Opätovne sa uchádzať 
o grant (Tesco, Coop 
Jednota a pod.), nakoľko 
sme s touto myšlienkou 
uspeli v roku 2020 
Úspora: 1 600 € 

Online 
múzeum 2 000 

profesionálne spracovanie 
videí, oficiálna doména stránky 

Zadať ako ročníkovú alebo 
maturitnú prácu žiakom, 
resp. vyhlásiť súťaž pre 
tímy žiakov vedené 
mentormi 
Úspora: 2 000 € 

Informačné 
panely do 
ostatných škôl 4 050 

3 ks do každej školy (ostáva 9 
škôl), cena za 1 tabuľu 
(konštrukcia+tabuľa) 150 €, 
zdôvodnenie nižšej ceny - ide o 
jednoduché kovové tabule do 
areálu škôl, nemusia spĺňať 
spoločný dizajn 

Požiadať spolupracujúce 
strojárske firmy 
o vyhotovenia kovových 
konštrukcií (Slavia 
Production Systems, ZF 
Slovakia, Hriňovské 
strojárne, ASL tech, PPS 
Group)  
Úspora – 3 510 € 
130 € za jednu tabuľu 

Učebné 
materiály do 
ostatných škôl 1 740 

maxipexesá (80 €/sada) - 12 
škôl, nástenné materiály (20 
€/sada) - 9 škôl, magnetická 
tabuľa s magnetkami (100 €/ks) 
- 6 škôl 

Časť požiadať firmy 
o sponzorské vyhotovenie 
Úspora – min. 500 € 
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Odmeny do 
súťaží 960 

80 € na školu a školský rok, 12 
základných škôl, časť by sme 
získali formou sponzorských 
príspevkov  

Škola disponuje širokým 
výberom propagačných 
predmetov (perá, USB, 
hrnčeky, bločky....), je 
možné použiť výlučne tieto 
predmety 
Úspora – 960 € 

Workshopy 5 760 

predpoklad: 60 žiakov/1 
školský rok, 1 workshop na 
žiaka, priemerná cena 
workshopu 8 €, 12 základných 
škôl  

Geocaching 100 
osadenie a údržba všetkých 
kešiek 

Použiť vlastné materiály 
(krabičky, logbooky) 
Úspora – 100 € 

Exkurzie 840 

predpoklad: 40 žiakov/1 
školský rok, 1 exkurzia za 
školský rok, priemerná cena 
(doprava) 70 €, 12 základných 
škôl  

Návštevy 
múzeí 1 440 

predpoklad: 40 žiakov/1 
školský rok, 1návšteva za 
školský rok, priemerná cena 
(doprava + vstup) 120 €, 12 
základných škôl  

Spolu 18 490 €  8 670 € 
 

V tabuľke uvádzame prehľad výdavkov a možných úspor. Z predpokladanej sumy 18 490 € 

vieme reálne ušetriť 8 670 €. Z toho vyplýva, že výdavky by predstavovali cca. 10 000 €. Časť 

z týchto nákladov by bolo možné financovať aj z prostriedkov Rady rodičov príslušných škôl, 

resp. by si ich mohli žiaci financovať aj sami (hlavne exkurzie a výlety).  

Pri prepočte na jednu školu by to predstavovalo cca. 800 €. Za predpokladu, že by sa aktivít 

zúčastnilo 140 žiakov z každej školy, bolo by to cca. 6 € na žiaka. Považujeme to za sumu, 

ktorú by mladý človek a škola mohli investovať do zvyšovania povedomia o regionálnej 

kultúre.  
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5 Závery práce 

 

Posledné dva roky nám ukázali potrebu vracať sa k tradičnejšiemu a udržateľnejšiemu 

spôsobu života. Agenda 2030, ktorú pripravila Organizácia spojených národov dáva do 

popredia spoločensky zodpovedné správanie, udržateľný rozvoj a zachovanie kultúrneho 

dedičstva.  

Región Podpoľanie dlhodobo patrí medzi popredné regióny Slovenska v oblasti tradícií, 

jedinečnosti, ľudového tanca či ľudového kroja. Je rodiskom fujary, rozkazovačiek či 

originálneho mužského kroja.  

Sme veľmi radi, že mladí ľudia v regióne stále inklinujú k ľudovej tvorbe a tradičným 

remeslám. Prieskumom sme ale zistili, že ich vedomosti o histórii a kultúre regiónu nie sú 

postačujúce. Výsledky prieskumu boli pre nás motívom navrhnúť a zrealizovať aktivity, ktoré 

môžu pomôcť tak učiteľom v škole, ako aj rodičom v rámci domácej výchovy pozdvihnúť 

kultúrne povedomie detí a mládeže.  

V našej práci sme sa venovali analýze vedomostí mladých ľudí o tradíciách a kultúre 

a hľadanie možností, ako ich zlepšiť. Cieľom práce bolo navrhnúť a zrealizovať aktivity 

v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania.  

Naše aktivity sú vhodné tak pre žiakov strednej ako aj základnej školy a majú široký 

rozsah i dosah. Nakoľko sme prácu tvorili v čase pandémie, zamerali sme sa na online priestor. 

Štúdium dostupnej literatúry, workshopmi s miestnymi remeselníkmi a návštevami múzeí sme 

vytvorili online múzeum o Podpoľaní, ktoré poskytuje množstvo zaujímavých informácií 

o regióne.  

Vďaka našim spolupracujúcim zamestnávateľom sme vyhotovili zaujímavé spoločenské 

hry, mapy, pexesá či informačné tabule. Venovali sme ich základným školám v regióne. 

Pripravili sme tiež návrh workshopov, počas ktorých sa deti môžu naučiť tradičným remeslám.  

Časť aktivít sme presunuli do exteriéru a to jednak vo forme prehliadok a výletov a jednak 

v podobe čoraz obľúbenejších kešiek, ktoré sme založili v širokom okolí Podpoľania.  
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Zhrnutie 

 

V našej práci sme sa venovali formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu v oblasti 

ľudových tradícií v regióne Podpoľanie. Náš región sa vyznačuje pôsobivým folklórom 

a ľudovými tradíciami. Zároveň tu funguje veľa jednotlivcov a občianskych združení, ktoré sa 

snažia o ich udržiavanie.  

Spoločne sme navrhli široké spektrum aktivít a učebných materiálov, ktoré pomôžu, aby 

tento odkaz ostal živý aj u najmladšej generácie. Viaceré aktivity sa nám aj napriek nepriaznivej 

pandemickej situácii podarilo zrealizovať. 

Pripravili sme zaujímavé učebné materiály, ktoré sme distribuovali na základné školy 

v regióne. Pripravili sme tiež online múzeum o folklórnom odkaze nášho regiónu. Po celom 

regióne Podpoľanie sme umiestnili kešky, ktoré hľadačov privedú k objektom spojeným 

s históriou, kultúrou a tradíciami regiónu.  

Výsledky nášho projektu je možné využiť nielen na vzdelávanie mladých ľudí, ale tiež na 

propagáciu histórie, kultúry a pamiatok v regióne.  

Veríme, že v budúcom školskom roku budeme v našich aktivitách pokračovať a podarí sa 

nám ich realizovať aj priamo v základných školách.  
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