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Krajina nášho srdca – zabudnuté dedičstvo predkov 
projekt č. 176/POD-ZKŽP2-32/15 

Harmonogram realizácie projektu s podrobným popisom činnosti: 

Terénna dokumentácia v jednotlivých členských obciach, zabezpečenie potrebného 
množstvo fotografického materiálu, a potrebných informácií: 
V spolupráci s odborníkmi Ing.arch. Milan Šuška, Ph.D. – architekt, urbanista, Ing. Lucia 
Gáborová- krajinný a záhradný architekt, Ing. Anna Gáborová- krajinný ekológ bolo 
vykonané terénne zmapovanie krajiny a architektúry vo všetkých 17 obciach mikroregiónu: 
 
1. Terénny prieskum, mapovanie    10.-12.7.2015  
– Teplička, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Gbeľany, Stráňavy, Nezbudská Lúčka, Mojš,    
   Krasňany  
 
2. Terénny prieskum, mapovanie    7.-9.-8.2015 
- Varín, Dolná Tižina, Stráža, Lysica, Belá, Lutiše 
 
3. Terénny prieskum, mapovanie    18.-20.9.2015 
- Terchová, Zázrivá 
 
Oproti pôvodnému časovému plánu (apríl - august 2015) nastal sklz pri realizácii najmä 
z dôvodu časovej náročnosti a potrebe skĺbiť vhodné počasie a časové možnosti viacerých 
dobrovoľníkov, ktorí sa na mapovaní podieľali. Napriek menšiemu sklzu sa podarilo 
zmapovať všetky obce a takmer celé územie mikroregiónu a zachytiť ho dokumentaristiky na 
fotografiách. Časový sklz nemal vplyv na plnenie jednotlivých úloh v projekte. 
V spolupráci so 111. zborom Úsmev Dolná Tižina prebehlo mapovanie zamerané na drobné 

sakrálne pamiatky v mikroregióne. Skauti nám odovzdali databázu fotografií mapujúcimi ich 

stav spoločne s geografickými údajmi- súradnicami ich polohy. Terénna dokumentácia bola 

v projekte naplnená podľa plánov. 

Zber, kompletizácia a spracovanie  ostatných podkladov (historické fotografie, kresby, 
maľby a iné)a následná kompletizácia a príprava odborných textov) 
Prostredníctvom webovej stránky http://krajina.mas-td.sk/  prebehla informovanosť 
a komunikácia s verejnosťou o projekte a tiež prebiehajúcich iniciatívach. Obce boli 
informované a boli im zaslané všetky informácie o prebiehajúcej iniciatíve ohľadne zberu 
fotografií umeleckých diel aj samotného terénneho prieskumu. Boli získané aj grafické 
vyhotovenia, kresby, maľby z ktorých časť je použitá aj vo finálnej publikácii   na webe 
a Facebooku.  
 

Vyhlásenie a vyhodnotenie výtvarnej súťaže zameranej na krajinu, pamiatky a 
tradičnú architektúru . 
Výtvarná súťaž sa realizovala v rámci všetkých škôl mikroregiónu terchovskej 

doliny, zapojilo sa do nej celkom 10základných škôl a jedno centrum voľného času, 

doručených bolo mnoho výtvarných diel od detí, a niektoré svoje práce nám zaslali aj 

neprofesionálni výtvarníci z regiónu. Dňa 23.10.2015 bolo slávnostné vyhodnotenie 

výtvarnej súťaže na ktorej boli niektoré práce ohodnotené a viaceré práce sú aj 
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súčasťou výstavy, ktorá prebieha v Relaxačno- informačnom centre Terchovec 

v Terchovej od 21.10.2015 do 30.11.2015.  

Vytvorenie webstránky zorganizovanie informačného seminára pre občanov, 
spojeného s prezentáciou problematiky, publikácie a malou výstavou výtvarných 
prác, fotografií zachytávajúcich región. 
Počas realizácie projektu bola vytvorená webová stránka http://krajina.mas-td.sk/ 
ktorá slúžila a slúži ako informačný kanál projektu. Okrem webovej stránky bola 
vytvorená aj fanúšikovská stránka na Facebooku 
https://www.facebook.com/Krajina-a-architekt%C3%BAra-mikroregi%C3%B3nu-
terchovskej-doliny-832378433514240/ 
 
Informačný seminár pre občanov spojený s prezentáciou problematiky, publikácie a 
malou výstavou výtvarných prác, fotografií zachytávajúcich región. 
Dňa 21.10.2015 bol zorganizovaný odborný seminár „ Krajina a architektúra 
mikroregiónu terchovskej doliny“. V rámci seminára vystúpili viacerí lektori jednak 
s prezentáciou projektu a jednak s odbornou problematikou :     
Krajina nášho srdca- zabudnuté dedičstvo predkov”- Mgr. Peter Madigár, Bc. Jozef Jurík, 
OZ “Stopa aktivity”, Oravská rozvojová agentúra 
Rozmanitosť vidieckej architektúry je nesmierne bohatstvo Európy” 
Ing. arch. Milan Šuška, Ph.D. 
„Záhradná a krajinná architektúra na dedine“ 
Ing. Lucia Gáborová 
“Environmentálna logika ľudovej architektúry” 
Igor Krpelán, autorizovaný architekt 
“Význam mozaiky v krajine” alebo “Krajinná mozaika - cesta k udržaniu biologicky 
hodnotnej krajiny” 
Ing. Anna Gáborová 
V rámci seminára bola aj výstava výtvarných prác: “Krajina  mikroregiónu terchovskej 
doliny v obrazoch” výtvarníkov z mikroregiónu: Eva Dudášová, František Mucha, Jaroslav 
Pytel, Ján Remiš. Súčasťou výstavy bola sprievodná malá výstava detských prác z výtvarnej 
súťaže.  
 

Distribúcia plagátov a publikácií na obce, školy a všetky dôležité inštitúcie a miesta 
v mikroregióne/regióne. 
Po vytlačení publikácie a plagátov a ich  prezentácii dňa 21.10.2015 prebehla 
distribúcia do všetkých  členských obcí mikroregiónu škôl, knižníc, centier voľného 
času, informačných centier, ďalšia distribúcia bude prebiehať a prebieha priebežne na 
aktivitách v regióne a mimo neho(výstavy, jarmoky, prezentácie).   
 

 
Spolupráca s partnermi 
Projekt bol realizovaný v širokom spektre spolupráce a koordinácie Združenia obcí 
Mikroregión Terchovská dolina s ďalšími partnermi. Koordináciu v rámci projektu 
a zároveň aj účtovníctvo zabezpečovala Mgr. Oľga Jaroščiaková, tajomníčka 
mikroregiónu, občianske združenie Oravská rozvojová agentúra zastúpená Jozefom 
Juríkom zabezpečovalo koordináciu a prípravu podkladov pre vytvorenie webstránky 
a facebookového kanálu projektu, OZ Stopa aktivity zastúpené Mgr. Petrom 
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Madigárom  zabezpečovalo komunikáciu so školami, OZ „Partnerstvo pre MAS 
Terchovská dolina“ zastúpené Ing. Martinou Olešovou zabezpečovalo propagáciu 
aktivít na území mikroregiónu a distribúciu materiálov na školách. Ing. Ján Buchta 
zo 111. zboru Úsmev z Dolnej Tižiny zabezpečoval aktivitu mapovania stavu 
sakrálnych pamiatok. 
Spolupráca s partnermi projektu bola výborná, obohacujúca a založená na báze 
vzájomnej pomoci a dobrovoľníckej práce.  
 
Záverečné zhodnotenie projektu  
Po ukončení projektu musíme konštatovať, že všetky úlohy a aktivity z neho 
vyplývajúce boli vykonané v súlade s plánom, rozpočtom a projektovým zámerom. 
Počas mapovania v teréne sme získali viaceré neoceniteľné pohľady na našu krajinu 
a architektúru v obciach mikroregiónu, taktiež webová a facebooková stránka 
spoločne s kvalitným odborným seminárom naštartovala diskusiu o problematike 
v regióne, publikácia sa vydarila a bude slúžiť aj ako študijný materiál, zároveň bude 
propagovať náš región aj v širšom území, najmä však bude slúžiť našim občanom pre 
rozvíjanie tejto problematiky a povedomia o krajine a architektúre. V budúcnosti sa 
budeme snažiť našu tému rozvíjať prostredníctvom ďalších aktivít a projektov.  
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FOTODOKUMENTÁCIA 
 

   
TERÉNNY PRIESKUM, PLÁNOVANIE                              MAPOVANIE DROBNÝCH SAKRÁLNYCH PAMIATOK SKAUTI 
 

          
    INŠTALÁCIA VÝSTAVY VÝTVARNÍKOV        ODBORNÝ SEMINÁR - TERCHOVÁ 21.10.2015         DR. ŠUŠKA    
       

                        
         ING. LUCIA GÁBOROVÁ –PREZENTÁCIA                                                    IGOR KRPELÁN –PREZENTÁCIA 

 

            
VERNISÁŽ VÝSTAVY REGIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV            OCENENÉ DETI VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI 

Kríž: "O JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD 
NAMI ANNO 1923" 

Postavený pod horou za riekou 
ponad Lidl v Terchovej. Prístup 
medzi Požiarnou zbrojnicou a 

Penziónom Pod Oblazom. 
Postavený v roku 1923. 

49°15'36.6"N 19°01'40.6"E 
49.260174, 19.027950 
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        VYSTAVENÉ OBRAZY FRANTIŠEK MUCHA                       VÝTVARNÍCI:       Jaroslav Pytel, František Mucha, Ján Remiš, Eva Dudášová 

 

     
PUBLICITA PROJEKTU – ROZHOVOR RTVS                             POZVANKA SEMINÁR          OZNAM O FOTENÍ OBCÍ 
 

       
    PUBLIKÁCIA DEDINAMI                                              PLAGÁT                                                    POZVÁNKA VÝSTAVA 
 

       
    PLAGÁT K INICIATÍVE                       FACEBOOK FANPAGE                                                         WEB PROJEKTU 
 

mailto:zmoshp@bela.sk

