
ÚZEMIE ZDRUŽENIA VEREJNOSÚKROMNÉHO  PARTNERSTVA  PRE ROZVOJ MIKROREGIÓNU HOREHRON

W Územie združenia verejno–súkromného partnerstva Horehron (VSP 
Horehron) tvoria katastrálne územia obcí Be uš, Braväcovo, Bacúch, 
Polomka, Závadka nad Hronom, He pa, Pohorelá, Va kov a, Šumiac 
a Telgárt. Obce sú združené v Mikroregióne Horehron, ktorý svojou roz-
lohou zaberá približne 470 km2. Po et obyvate ov žijúcich v spomínanom 
území je 17 004 (k 31.12.2008). Samotné územie disponuje vysokým prí-
rodným a územným potenciálom (Národný park Nízke Tatry, Národný 
park Muránska planina, Národný park Slovenský raj), ktorý je možné ce-
loro ne využíva  vo forme  turistiky, cykloturistiky, poznávacieho turiz-
mu, splavovania rieky Hron alebo zjazdového i bežkárskeho lyžovania. 
Kultúrno-historický, udský potenciál a silný vz ah k udovým tradíciám 
je prezentovaný na ve kom množstve kultúrnych podujatí (vi  kalendár 
podujatí). VSP Horehron vzniklo na základe spolo ného záujmu zastúpe-
ných subjektov vzájomne si pomáha  pri zabezpe ovaní rozvoja územia 
a za ú elom vytvorenia koordina ného orgánu splnomocneného zastupo-
va  záujmy mikroregiónu Horehron. Od roku 2008 sa združenie rozhodlo 
nap a  tieto ciele aj formou prístupu LEADER.

t Territory of Public-Private Partnership Horehronie (PPP Horehron) 

consists of the municipalities: Be uš, Braväcovo, Bacúch, Polomka, 

Závadka nad Hronom, He pa, Pohorelá, Va kov a, Šumiac and Telgárt. 

Villages are incorporated in the micro-region Horehronie, area of which 

occupies approximately 470 km2. Number of people, living in that area 

is 17 004 (to 31.12.2008). Natural and territorialpotential of the area is 

very high (Low Tatras National Park, Muránska planina National Park 

and Slovak Paradise National Park). The territory incites to year-long uti-

lization for hiking, biking, educational tourism, rafting the Hron River 

or downhill and running skiing. Cultural-historical, human potential and 

a strong relationship with folk tradition are presented by means of large 

number of cultural events. PPP Horehron was created on the basis of com-

mon interest of founders in mutual assistance in development of the ter-

ritory. The other reason was creating an empowered body, responsible 

for coordination and representation of micro-regional interests. In 2008, 

the association decided to aim these objectives by means of LEADER 

approach.
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LEADER je  samostatný program, ktorý sa svojimi pra-
vidlami vymyká z pravidiel štrukturálnej politiky ako aj 
politiky rozvoja vidieka v rámci garan nej sekcie Európ-
skeho po nohospodárskeho fondu. Je jednou zo štyroch 
európskych iniciatív. Prioritne je zameraný na podporu 
rozvoja vidieka na princípe endogénneho rozvoja a ak-

tivizácie miestneho potenciálu. Program LEADER je je-
diným nástrojom integrovaného rozvoja vidieka v rámci vidieckej politiky 
EÚ. Integrovaným sa stal preto, že Þ nan ne podporuje verejno-súkromné 
partnerstvá v ur itom deÞ novanom vidieckom priestore a ich rozvojovú stra-
tégiu. Komplexná realizácia stratégie môže by  podporená v rámci prístupu 
LEADER. V rámci implementácie stratégie samotné partnerstvo rozhoduje, 
ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území Þ nancované. Tento 
nástroj umož uje lepšie ako ostatné nástroje koordinova  sociálno-ekono-
mický rozvoj, podporuje súlad rozhodovania a investovania, zvyšuje admi-
nistratívne, manažérske a programovacie schopnosti miestneho obyvate stva 
a pomáha budova  udržate nú spolo nos  na vidieku.

Rozmanitos  európskeho vidieka zabezpe uje, že vykonávanie rozvojových stra-
tégií územia je efektívnejšie a ú innejšie, ak ich realizáciu zabezpe ujú miestni 
aktéri na miestnej úrovni. Prístup LEADER nazna uje „AKO“ postupova  pri 
realizovaní cie ov na lokálnej úrovni, „AKO“ rieši  existujúce problémy v území 
a „AKO“ rozvíja  existujúci potenciál.

V om je LEADER výnimo ný?
•   aktivizuje udí a využitie miestneho potenciálu vidieka
•   posúva rozhodovacie právomoci na miestnu úrove  
•   Þ nan ne podporuje vlastné zámery aktívnych udí na vidieku 

1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja

Oblastná stratégia miestneho rozvoja predstavuje „Opera ný program“ na 
lokálnej úrovni pre konkrétne vymedzené územie. Tento dokument deÞ nuje 
konkrétne podmienky, na základe ktorých sa budú môc  obyvatelia a subjekty 
pôsobiace v území verejno-súkromného partnerstva uchádza  o Þ nan nú pod-
poru prostredníctvom vlastných projektových zámerov.

2. Prístup zdola nahor

Miestni aktéri sa zú ast ujú na tvorbe stratégie (výber priorít a aktivít), pre-
tože miestni aktéri vedia najlepšie deÞ nova  o je pre ich územie nevyhnutné 
realizova , i už za ú elom odstránenia existujúcich problémov alebo rozvoja 
potenciálu v ich území.

3. Verejno-súkromné partnerstvá – Miestne ak né skupiny (MAS)

MAS je základnou bunkou pre realizáciu prístupu LEADER. Je deÞ nova-
ná ako verejno–súkromné partnerstvo miestnych subjektov, ktoré má ur ené 

 Pylón v Pohorelskej Maši – vý-
robok Pohorelských železiarni, 

venovaný Ferdinandovi Maximiliánovi 
Coburgovi (Ferdinandovi bulharskému) 
majite ovi Pohore ského želieziarenského 
komplexu..

TURISTICKÉ MOŽNOSTI 

NCH Bacúch-Boca - obojsmerný, letný, 
peší náu ný chodník, tematicky zameraný 
na poznávanie prírody a banskej histórie 
územia. Trasa je dlhá 14 km s prevýšením 
690 m.

NCH Stožky - sa nachádza v samotnom 
srdci národného parku Muránska planina. 
Prechádza cez dve národné prírodné rezer-
vácie (Malá a Ve ká Stožka), ktoré sú typické najmä mohutným bralným reliéfom. 
Chodník je dlhý 6,5 km s prevýšením 150 m.

Najznámejšie turistické 
trasy
•  Rudná magistrála v Sloven-

skom Rudohorí ( ervená)
•  Cesta hrdinov SNP po hre-

be och Nízkych Tatier 
( ervená) 

•  Braväcovo – Be uška
(„Kä ka“) – ertovica 
(zelená)

•  Bacúch rázcestie – Bacúš-
ska dolina – Jánov grú  – 
Bacúšske sedlo (modrá)

• Polomka –Bukovinka – Zadná ho a (zelená)
• Polomka – Horný kopec – sedlo Fabovej hole – Fabova ho a (zelená)
• Závadka nad Hronom - Oravcová (modrá)
• Závadka nad Hronom - Burda – Fabova ho a (modrá)
• He pa – sedlo Priehyba – ierny Váh (modrá)
• Pohorelá – Andrejcová (modrá, žltá)
• Pohorelá – Ždiarske sedlo – Liptovská tepli ka (modrá)
•  Šumiac – Predné sedlo – Vyšné sedlo – sedlo Snehová jama – Krá ova ho a 

(modrá)
• Telgárt - Havrania skala – Krá ova skala- Krá ova ho a (zelená)

Možnosti zimnej turistiky 
- lyžiarske vleky          
•  Polomka – Bu ník

- 1600 metrov
•  Závadka nad Hronom 

- 800 metrov
•  He pa - 450 metrov
•  Pohorelská Maša 

- 1300 metrov
•  Telgárt 

- 600 a 1500 metrov

KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY 

 Coburgovský kaštie  – kaštie  
budovaný rodom Coburgovcov, 

s pri ahlým po ovníckym zámo kom 
a historickým parkom. V jeho blízkosti sa 
v minulosti nachádzala súkromná cobur-
govská vlaková stanica.

 Múzeum zvoncov a spiežovcov 
– súkromná zbierka Mikuláša 

Gigaca v sú asnosti obsahuje približne 
2000 zvoncov a spiežovcov - zvon e-
ky pre ove ky i ve ké zvonce pre kravy 
i kone, plechá e i spiežovce s krásnym 
zvonivým hlasom. Je umiestnená v sta-
rej rodi ovskej drevenici spolu s alšími 
predmetmi.

TECHNICKÉ PAMÄTIHODNOSTI 

 Telgártska slu -
ka – Telgártsky 

viadukt, Chmarošský via-
dukt - jedine ná železni -
ná tra  spájajúca západnú 
a strednú as  Slovenska 
s východnou. Jej naj-
zložitejší úsek ervená 
Skala - Margecany, je ty-
pickou horskou stavbou, 
patriacou medzi najkrajšie 
a technicky najnáro nejšie 
na Slovensku. Najexponovanejší úsek trate vedie z Telgártu tzv. “telgártskou 
slu kou” za Besnické sedlo. V hornej asti slu ky prekonáva tra  údolie 22 met-
rov vysokým a 86 metrov dlhým železobetónovým viaduktom so sklonom trate 
17 promile - Telgártsky viadukt a  tra  pokra uje 18 metrov vysokým kamen-
ným viaduktom cez dolinu Chmaroška – Chmarošský viadukt. Na tomto 12 km 
úseku pod Besnickým sedlom tra  prekonáva výškový rozdiel 172 metrov.

 Tajch Bacúch – pozostatky zaujímavej údolnej priehrady, ktorá v mi-
nulosti slúžila na akumulovanie vody, ím umož ovala zvýši  prietok 

na rieke Hron, kde boli pripravené plte s drevom, následne splavované až do 
Banskej Bystrice.

 Vysoká pec vo 
Va kovni - po-

zostatky vysokej pece 
Coburgovského – Poho-
relského železiarenského 
komplexu, najvä šieho 
výrobcu surového železa, 
ocele  a plechu v 19 storo-
í, v Gemerskej župe.

PRÍRODNÉ PAMIATKY 

Národný park Nízke Tatry

Národný park Nízke Tatry je najrozsiahlejším národným par-
kom na Slovensku, vyhláseným v roku 1978. Najznámejším 
a najvyšším vrcholom Krá ovoho skej asti je masív Krá ovej hole, ktorá je 
prameniskom štyroch slovenských riek: Hrona, Váhu, Hornádu a Hnilca. Vo 
ß óre národného parku Nízke Tatry prevažujú horské druhy, ale významné zastú-
penie majú aj vysokohor-
ské (alpínske) rastliny. Do 
astí územia nachádza-

júcich sa v údolí Hrona 
(menej i Váhu) prenika-
jú tiež druhy teplomilné 
a suchoznášajúce druhy. 
Roz ahlos  územia a pes-
tros  podmienok podmie-
uje i zloženie fauny. Je to 

perspektívne územie naj-
mä pre ve kých cicavcov, 
predovšetkým medve a, rysa a vlka. Zárove  poskytuje priaznivé podmienky 
pre život sviš a i kamzíka vrchovského tatranského. Významnými hniezdi mi 
v území sú napríklad orol skalný, orol krik avý, v elár oby ajný, hluchá , tetrov 
a alšie. Na území NP Nízke Tatry je k dispozícii takmer 1000 km turistických 
chodníkov, ktoré prechádzajú najzaujímavejšími as ami pohoria. Po hlavnom 
hrebeni prechádza Cesta hrdinov SNP, ktorá sa tiahne naprie  celým Sloven-
skom. Po as leta a zimy územie ponúka bohaté možnosti pre mnohé športové 
aktivity, turistiku, paragliding, bezmotorové lietanie i splavovanie riek, lyžo-
vanie a beh na lyžiach.

 PR Meandre Hrona – geomorfologicky, botanicky, krajinársky a este-
ticky významné územie s ojedinelou sústavou meandrov horného toku 

Hrona, s podmá anými lúkami a výskytom chránených a zriedkavých rastlin-
ných druhov.

 PR Pohorelské 
vrchovisko - za-

chované vrchovisko na 
horehronskom podolí s vý-
skytom chránených rastlín. 
Predstavuje ve mi vzác-
ne, u nás sa vyskytujúce 
vrchoviskové rastlinné 
spolo enstvá, ktoré majú 
svoje optimum v severnej 
eurosibírskej oblasti. 

 PR Martalúzka – prírodná rezervácia vyhlásená za ú elom ochrany 
krajinársky hodnotného územia so skalným amÞ teátrom a zachovanými 

vzácnymi rastlinnými a živo íšnymi spolo enstvami.

Národný park Muránska Planina

Národný park Muránska planina sa nachádza v západnej asti Slovenského Ru-
dohoria a predstavuje geomorfologicky významné krasové územie. Jeho jadro 
tvorí vápencovo - dolomitická planina s po etnými krasovými útvarmi. Naj-

vyšším vrcholom je Fabova ho a (1439 m n. m.). V území je zaevidovaných viac 
ako 150 významnejších nesprístupnených jaský , vyše 50 ponorov a vyviera iek, 
ale aj množstvo povrchových krasových javov, ako sú škrapy, krasové jamy, zá-
vrty, ties avy, skalné veže, bralá a pod. Príroda Muránskej planiny je bohatá na 
vzácne a málo pozmenené spolo enstvá rastlín a živo íchov s viacerými reliktnými 
a endemickými druhmi. Rastlinstvo národného parku sa radí k najzaujímavejším 
spomedzi ostatných orograÞ ckých celkov. Zastúpené sú xerotermné, horské, alpín-
ske i subalpínske druhy. Rastie tu viac ako 90 chránených druhov, 35 endemitov 
a subendemitov a nieko ko reliktov. Najznámejší je miestny paleoendemit lykovec 
muránsky. Živo íšstvo sa vyzna uje bohatstvom západokarpatských montánnych 
a submontánnych zoocenóz, vrátane zástupcov reliktných i endemických foriem 
živo íchov. 

 NPR Zlatnica – vyhlásená v roku 1993, za ú elom ochrany zachovaných 
lesných spolo enstiev s výskytom významných chránených a zriedkavých 

rastlinných druhov. V jej území sa nachádza prírodná pamiatka 150 m dlhá a 34 m 
hlboká inaktívna ß uviokrasová jasky a.

 NPR Ve ká Stožka - prezentuje mimoriadne zachovalé pralesovité porasty 
na krasovom podloží. Lesné fytocenózy vytvárajú pestrú mozaiku od bu-

ín po reliktné dealpínske a smrekovcové boriny. Významný je výskyt reliktných 
a endemických  druhov. NPR je významnou lokalitou výskytu dravého vtáctva.  

 PR Mašianske skaly - prírodná rezervácia s prirodzene preriedenými les-
nými porastmi na bralnatom dolomitovo-vápencovom substráte, s výsky-

tom chránených druhov rastlín. Hlavným dôvodom ochrany je zachovanie priro-
dzených lesných spolo enstiev s prvkami reliktného charakteru.

 PR Zlatnianske skaly - krajinársky hodnotná lokalita s výh admi na masív 
Nízkych Tatier, na zachovaných lesných spolo enstvách, s prvkami relikt-

ného charakteru a výskytom významných a zriedkavých druhov fauny a ß óry.

 PR Fabova Ho a - územie predstavuje cennú prírodovednú lokalitu s vý-
skytom vzácnych lesných spolo enstiev chránených druhov fauny a záro-

ve  predstavuje jednu z krajinných dominánt Slovenského Rudohoria, s charakte-
ristickým podhô nym až vyso inovým reliéfom.

 PR Bacúšska Jelšina – prírodná rezervácia vyhlásená za ú elom ochrany 
mimoriadne cenných a zachovaných smrekovo-jelšových porastov na pre-

chodne zaplavovanej zníženine.

 Andrejcová - vrch 
v hlavnom hrebeni 

Krá ovoho ských Tatier, 
v nadmorskej výške 1519,5 
m.n.m. Po ana Andrejcovej 
je najkrajším úsekom hrebe-

a a z jej vrcholu sa otvárajú 
krásne výh ady do okolitej 
krajiny. V sedle, západne od 
Andrejcovej, sa nachádza 
zrubová turistická útul a. 

 Krá ova skala – juhovýchodný skalný predvrchol Krá ovej hole, s hre-
bienkom z ve kých blokov kryštalických bridlíc, zarastajúci kosodrevinou 

a s výh admi na okolitú krajinu.

 Krá ova ho a – najvyšší vrch východnej asti Krá ovoho ských Tatier 
v nadmorskej výške 1946 m n. m.. Najviac vyh adávaný vrchol, oprade-

ný poves ami a ospevovaný básnikmi, s rozsiahlym a ve mi pôsobivým výh a-
dom. Je prameniskom a zárove  rozvodím najvä ších slovenských riek- Váh, 
Hron, Hnilec a Hornád. Od roku 1960 sa na vrchole tý i televízny vysiela , 
ktorý sa stal jej dominantou. 

 Orlová - výrazná kuže ovitá hora v masíve Krá ovej hole, majestátne 
sa tý iaca nad Horehronským podolím, v nadmorskej výške 1840 m 

n.m. poskytuje široký rozh ad na okolitú krajinu. Vrcholové partie sú trávnaté, 
pri om svahy a okolie vrcholu sú posiate rulovými skalami bizardných tvarov. 

Ne aleko vrchola je postavený symbol slo-
venského národa - slovenský dvojkríž (vidi-
te ný vo ným okom z údolia Hrona).

 Vodopád pod Orlovou - krajinársky 
prí ažlivý vodopád pod úpätím hre-

be a Nízkych Tatier a masívom vrcholu Or-
lová (1840 m.n.m), nad obcou Pohorelá.

 Ždiarske sedlo - turisticky dôležité 
sedlo v nadmorskej výške 1473,3 

m n.m., tvorí priechod cez hlavný hrebe  
Krá ovoho ských Tatier z Pohorelej do Lip-
tovskej Tepli ky. Sedlo tvorí plytká trávnatá 
po ana a v južnom svahu na hranici lesa, pri 
chodníku do Pohorelej (5 min. od sedla) sa 
nachádza prame  vody.

 Prame  Hrona – 
vyviera na úpätí 

Krá ovej hole, juhový-
chodne od sedla Besník, 
v nadmorskej výške 934 m 
n.m.. Hron je druhou naj-
vä šou riekou Slovenska 
s d žkou 298 km.

 Prame  Boženy 
N mcovej – obja-

vený v r. 1813, so stude-
nou, slabo mineralizovanou vodou s výdatnos ou 1,5 l za minútu. V minulosti 
ho navštevovala Božena N mcová, v sprievode G.K.Zechentera Laskomerské-
ho, pod a ktorej dostal prame  názov. V 19. storo í tu boli vybudované kúpele.

 Besník – sedlo na 
rozhraní troch geo-

morfologických celkov: 
Nízke Tatry, Horehronské 
podolie a Spišsko-gemer-
ský kras, zárove  lokalita 
v ktorej sa stretávajú Ná-
rodný park Nízke Tatry, 
Národný park Slovenský 
raj a Národný park Murán-
ska planina. Jeho názov 

odzrkad uje poveternostné podmienky – silný vietor a v zime snehové záveje.

svoje úlohy a zodpovednosti. lenmi partnerstva môžu by  miestne komunity, 
podnikatelia, správa, po nohospodári, vidiecke ženy, mladí udia, spolo enské 
a záujmové organizácie a iné miestne aktívne subjekty pôsobiace vo vyme-
dzenom území MAS. MAS pôsobí na celistvom vidieckom území (s presne 
deÞ novanými hranicami) s min.10 000 a max.150 000 obyvate mi a pozostáva 
maximálne 50% zo zástupcov verejného a minimálne 50% zo zástupcov súk-
romného a tretieho sektora. 

4. U ah ovanie inovácie

Miestne ak né skupiny rozhodujú o akciách a projektoch, ktoré chcú podpori . 
U ah ujú tak zavádzanie nových prístupov do územia. Inovácie sa nemusia 
týka  len technologických alebo výrobných procesov, i zavádzania informa -
ných a komunika ných technológií. Inováciou sú aj nové spôsoby propagácie 
územia, i zapojenie skupín, ktoré doteraz stáli bokom verejného života do 
rozhodovanie o osude regiónu. 

5. Integrované a viacsektorové akcie

Prístup LEADER je zameraný na viacsektorovú podporu. Zabezpe uje prepo-
jenie medzisektorových akcií, napr. zvyšovanie kvality miestnych služieb so 
starostlivos ou o krajinu, ochranou prírodných a kultúrnych hodnôt a zavede-
ním jednotného systému propagácie. 

6. Vytváranie sietí

Vytváranie sietí zah a výmenu dosiahnutých výsledkov, skúseností a know-
how medzi verejno-súkromnými partnerstvami. Na úrovni Slovenska je vy-
tvorená Národná sie  rozvoja vidieka, ktorá zah a beneÞ cientov Programu 
rozvoja vidieka, vrátane prístupu Leader. 

7. Spolupráca

Ide o spoluprácu na lokálnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni za 
ú elom výmeny skúseností a konkrétnych spolo ných projektov, ktoré sú ria-
dené spolo nou štruktúrou.

Realizátorom prístupu LEADER v našom území je ZDRUŽENIE VEREJ-
NO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA PRE ROZVOJ MIKROREGIÓNU 
HOREHRON v spolupráci s ENVICORP Slovakia. Združenie usiluje o roz-
voj regiónu už od roku 1999, združuje 21 subjektov pôsobiacich na území 
mikroregiónu Horehron. V sú asnom období realizuje v území MR Ho-
rehron projekt „LEADER pre Horehron“, ktorý pripravuje podmienky pre 
nap anie cie ov rozvoja regiónu.

ZDRUŽENIE VEREJNOSÚKROMNÉHO  PARTNERSTVA
PRE ROZVOJ MIKROREGIÓNU HOREHRON

HOREHRON

*  MAPA  *  MAP  *  MAPA  *  MAP  *  MAPA  *  MAP  *  MAPA  * 

Mapa zaujímavostí územia

Kalendár spoločenských podujatí
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SEDEM PRINCÍPOV PRÍSTUPU LEADER

Miestne verejno- súkromné  
partnerstvá:  

miestne akčné skupiny

Vypracovanie a realizácia 
stratégií zdola nahor

Integrované  
a viacsektorové akcie

Spolupráca
Oblastné stratégie  
miestneho rozvoja

Vytváranie sietí

Inovácia

PRÍSTUP
LEADER

ZÁKLADNÉ KROKY 
PRE ÚSPEŠNÚ REALIZÁCIU PRÍSTUPU LEADER 
V OBLASTIACH, KDE SA UPLAT UJE PRVÝKRÁT

•  Budovanie kapacít 
•  Spájanie miestnych aktérov
•  Analýza územia
•  IdentiÞ kácia existujúcich inností v území
•  Vytvorenie verejno-súkromného partnerstva
•  Vypracovanie stratégie miestneho rozvoja

KAL ENDÁR   PODU JAT Í   V S P   HOREHRON

Majstrovstvá Pohorelej a sveta
v kosení - (Pohorelá)

Ozveny staroslovien iny
pod Krá ovou ho ou - (Telgárt)

Horehronské dni spevu a tanca - 
(He pa, amÞ teáter)

Western Riding Rodeo - (Polomka)
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Finančne podporené 
Banskobystrickým samosprávnym krajom

JANUÁR
KRNOHY - (He pa)
Preteky na tradi ných udových drevených saniach o Slovenský pohár

PRIADKY - (He pa, prírodný amÞ teáter)
Cyklus podujatí v prírodnom amÞ teátri zameraných na prezentáciu udo-
vej kultúry, remesiel a tradi nej kuchyne

FEBRUÁR
TURISTICKO-LYŽIARSKY PRETEK ERTOVICA-BACÚCH 
- (Bacúch) Regionálny turisticko-lyžiarsky pretek 

PRIADKY - (He pa, prírodný amÞ teáter)
Cyklus podujatí v prírodnom amÞ teátri zameraných na prezentáciu udo-
vej kultúry, remesiel a kuchyne

FAŠIANGOVÁ VESELICA – POCHOVÁVANIE BASY - (He pa)

MAREC
MEMORIÁL LESNÝCH ROBOTNÍKOV - (Pohorelá)
Spomienkový de  na obete lavínového neš astia v Kulichovej doline v r. 
1956, nohejbalový turnaj „Memoriál lesných robotníkov“ 

APRÍL
SLÁVIK SLOVENSKA - (Bacúch)
Spevácka sú až detí v interpretácii slovenskej udovej piesne

VE KONO NÝ ŠACHOVÝ TURNAJ - (Pohorelá)
Turnaj v rapid-šachu s celoslovenskou (i medzinárodnou) ú as ou

PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 
- (Polomka) Regionálna sú ažná prehliadka

MÁJ
KOLOVRÁTOK - (He pa, amÞ teáter)
Festivalová prehliadka detských folklórnych súborov

HOREHRONSKÁ VALAŠKA - (Telgárt)
Sú ažná prehliadka detských udových hudieb, inštrumentalistov, spevá-
kov a speváckych skupín

JÚN
OKRESNÁ PREHLIADKA SPEVÁCKÝCH SKUPÍN A SÓLISTOV 
SENIOROV - (Bacúch)

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA - (He pa, amÞ teáter)
Folklórny festival s ú as ou slovenských a zahrani ných folklórnych 
súborov

SVÄTOJÁNSKA NOC PLNÁ HUDBY - (Pohorelá, amÞ teáter)
Hudobný festival

JÚL
FOLKLÓRNY FESTIVAL NA BIELYCH HAND OCH - (Braväcovo, 
amÞ teáter) Festival s ú as ou zahrani ných folklórnych súborov

MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ A SVETA V KOSENÍ - (Pohorelá)
Sú až v ru nom kosení trávy v tradi ných krojoch

WESTERN RIDING RODEO - (Polomka)
Sú aže jazdcov a koní v amerických disciplínach, country zábava

VATRA ZVRCHOVANOSTI - (Šumiac)
Podujatie pri príležitosti výro ia vyhlásenia zvrchovanosti SR, zapálenie 
vatry zvrchovanosti

AUGUST
24 - HODINOVÝ NON–STOP VOLEJBALOVÝ MARATÓN
- (Braväcovo, amÞ teáter) - Volejbalový maratón

OZVENY STAROSLOVIEN INY POD KRÁ OVOU HO OU 
- (Telgárt) Festival udového a chrámového spevu

VÝSTUP NA VE KÝ BOK - (He pa)
Výstup na vrch Ve ký Bok v Nízkych Tatrách s odchodom z He py

FOLKLÓRNY VE ER POD ORLOVOU - (Pohorelá, amÞ teáter) 
Folklórny minifestival

SEPTEMBER
CLEMENTISOVOU CESTOU - (Pohorelá)
Turistický prechod z Pohorelej cez Burdu do Tisovca

VÝSTUP NA KRÁ OVÚ HO U - (Šumiac)
Podujatie ku D u Ústavy SR

NEZABÚDAJME NA TELGÁRT - (Telgárt)
Oslavy SNP a výro ia vypálenia obce 

AŽKO TOMU FURMANOVI - (Závadka nad Hronom)
Preteky v ovládaní záprahov ažných koní na štadióne

OKTÓBER
CHÔDZA NA BACÚCHU - CENA JOZEFA PRIBILINCA - (Bacúch) 
Medzinárodné preteky v chôdzi

POLOMSKÝ JARMOK - (Polomka)
Tradi ný jarmok

NOVEMBER
FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU - (Telgárt)
Krajská sú ažná prehliadka spevákov, muzikantov, speváckych skupín a 
udových muzík 

KATARÍNSKE DNI – KATARÍNSKY JARMOK 
- (Závadka nad Hronom) - Komplex podujatí udovej kultúry

DECEMBER
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VE KÚ VÁPENICU - (He pa)
Zimný výstup na vrch Nízkych Tatier

PRIADKY - (He pa, prírodný amÞ teáter)
Cyklus podujatí v prírodnom amÞ teátri zameraných na prezentáciu udo-
vej kultúry, remesiel a tradi nej kuchyne

VIANOCE POD KRÁ OVOU HO OU - (Šumiac)
Viano ný festival chrámových zborov a folklórnych skupín, viano né 
zvyky a betlehemci

VINŠUJEM VÁM VINŠUJEM - (Telgárt)
Vystúpenie FS Telgárt, DFS Telgárt ok

MIKULÁŠSKA BURZA - (KD Telgárt)
Prezentácia celoro nej tvorby detí v Stredisku záujmovej innosti spojená 
s predajom výrobkov - tkaných kobercov, drevorezby, adventných ven-
cov, viano ných medovníkov a pod.

B
EŇ
U
Š

B
R
AVÄ

CO
V
O

B
A
CÚ
CH

PO
LO
M
K
A

H
EĽPA

PO
H
O
RELÁ

VA
ĽKO

V
Ň
A

ŠU
M
IA
C

TELG
Á
RT

ZÁVA
D
K
A

N
A
D
 H
RO
N
O
M

B
R
AVÄ

CO
V

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
OOOOOO


