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Projekt „Carpathian Art of Fashion” 

Prioritná os – Ochrana a rozvoj prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva 

pohraničných regiónov 

Typ mikroprojektu – individuálny 

Vedúci partner – žiadateľ – okres Rzeszów (pol. powiat rzeszowski) 

Partner projektu – mesto Svidník 

Čas realizácie projektu:  od marca 2017 – do februára 2018 

Cieľ projektu: 

Hlavným cieľom projektu „Carpathian Art of Fashion” je zvýšenie povedomia a 

záujmu obyvateľov okresu Rzeszów a mesta Svidník o kultúrne dedičstvo oboch 

subregiónov, ako aj prehĺbenie dobrých vzťahov medzi poľskou a slovenskou 

spoločnosťou. 

Okrem toho špecifické ciele projektu sú: 

1. Prehĺbenie vzťahov medzi poľskými a slovenskými samosprávami, 

vedúcich k spoločným partnerským projektom realizovaných v 

budúcnosti. 

2. Rast povedomia a vedomostí o zaujímavostiach historickej architektúry a 

prírodného bohatstva pohraničia, medzi obyvateľmi a samosprávami 

slovensko-poľského pohraničia. 

3. Zväčšenie záujmu o aktívnu účasť obyvateľov slovensko-poľského 

pohraničia na kultúrnych, umeleckých a zábavných podujatiach, ktoré sa 
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konajú v týchto oblastiach, ako aj o poznávanie histórie svojich a 

partnerských miest a obcí. 

Spoločná realizácia mikroprojektu predstavuje ďalšiu etapu spolupráce medzi 

mestom Svidník na Slovensku a okresom Rzeszów (pol. powiat rzeszowski) v 

Poľsku. 

Opis projektu 

Projekt „Carpathian Art of Fashion” sa skladá zo 4 úloh: 

1. Organizácia medzinárodnej súťaže o najlepší módny návrh a vykonanie 

navrhnutej časti odevu. Všetky práce majú nadväzovať na historické 

dedičstvo, lokálny folklór a špecifiká pohraničia.  

2. Vykonanie profesionálnych fotografií historických objektov a pamiatok, 

ako aj prírodných scenérií na území jednotlivých obcí okresu Rzeszów a 

mesta Svidník, s účasťou modeliek prezentujúcich projekty mladého 

úspešného módneho návrhára. Jednotlivé projekty budú svojím 

charakterom a použitými materiálmi nadväzovať na regionálne tradície a 

na históriu módnych obyčajov v slovensko-poľskom pohraničí.  

3. Organizácia podujatia „Carpathian Art of Fashion“ na nádvorí paláca 

Wodzických v meste Tyczyn. Centrálnym bodom programu bola módna 

prehliadka s účasťou 20 modeliek a modelov, ktorí predstavili projekty 

pripravené špeciálne na toto podujatie, a ktoré navrhli úspešní módni 

návrhári/návrhárky z oblasti slovensko-poľského pohraničia. Zámerom 

kolekcie bolo nadviazať na kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo 

okresu Rzeszów a mesta Svidník. Počas podujatia boli prezentované 

súťažné práce víťazov. 



 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci programu 

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 

 

4. Cieľom úlohy je zorganizovať a zrealizovať 3 tematické dielne pre 

stredoškolskú mládež a pre zamestnancov samospráv z okresu Rzeszów a 

z mesta Svidník. Na troch dielňach sa zúčastní 40-členná skupina, pričom 

minimálne 15 účastníkov bude zo Slovenska. Dielne sa budú konať v 

Cezhraničnom centre pre moderné informačné a propagačné techniky 

(pol. Transgraniczne Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych 

i Promocyjnych) v meste Rzeszów, v nasledujúcich mesiacoch: jún, 

september a december 2017. Program dielní zahŕňa nasledujúce tematiky: 

vizáž, štylizácia, umenie obliekania a spoločenské správanie. 

 

 

 

GALAVEČER V TYCZYNE 

 „Carpathian Art of Fashion” je udalosť, ktorú spoločne realizovali okres 

Rzeszów a mesto Svidník, v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

2014 – 2020. Podujatie bolo určené pre tých, ktorí majú radi módu a radi sa 

zabávajú. 

Súťaž, ktorá uvoľnila obrovské poklady kreativity, bola jednou z aktivít 

projektu, vďaka ktorej vznikli výsledky, ktoré by sa v žiadnom prípade nedali 

dosiahnuť individuálne jednotlivými partnermi projektu. Na spoluprácu v tejto 

oblasti sa rozhodli okres Rzeszów a mesto Svidník. Množstvo aktivít, ktoré 

spoločne vytvárali projekt, medzi inými spojenie prezentácie historických miest 

slovensko-poľského pohraničia s fotografiou, dosiahlo svoj vrchol 15. septembra 

2017 počas podujatia „Carpathian Art of Fashion”, počas ktorého sa 

uskutočnila módna prehliadka spájajúca históriu a úžitkové umenie odevov a 
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bižutérie. Prehliadka sa konala na nádvorí paláca Wodzických v meste Tyczyn, 

a zámerom celej predstavenej kolekcie bolo spojiť kultúrne dedičstvo a prírodné 

bohatstvo okresu Rzeszów a mesta Svidník s modernými módnymi trendmi. 

Cieľom tohto inovatívneho podujatia bolo rozšíriť spoluprácu, a tiež zosilniť 

vzťahy medzi obyvateľmi pohraničných regiónov. Dôležité je tiež vytváranie 

idei kultúry ako nástroja sociálno-ekonomického rozvoja a občianskeho 

vzdelávania, využitie prvkov kultúrneho dedičstva, inšpirovanie občianskeho 

kultúrneho hnutia a aktívne podieľanie sa na kultúre. Obyvatelia oblasti 

projektu, a predovšetkým mládež, vďaka tomu, že mali možnosť priamo sa 

podieľať a súťažiť, mali možnosť lepšie spoznať susedov „spoza“ najbližšej 

hranice, ale tiež prostredníctvom inovatívneho spojenia kultúrneho dedičstva a 

súčasných módnych trendov nájsť nové prístupy týkajúce sa problematiky 

vlastnej národnej a etnickej identity, ako aj vplyvu dedičstva predchádzajúcich 

pokolení na náš súčasný život. 

Centrálnym bodom širokospektrálneho projektu „Carpathian Art of Fashion“ 

bol slávnostný galavečer, počas ktorého sa medzi mnohými atrakciami konala 

módna prehliadka lokálnej návrhárky – Magdaleny Wilk-Dryło, ktorá 

pripravila projekty špeciálna na túto príležitosť. Boli tiež predstavené víťazné 

kolekcie Magdaleny Bukowskej a Zuzany Ľos-Božíkovej. Mládež a deti z 

okresu Rzeszów mali možnosť predstaviť na scéne tričká nadväzujúce na okres 

Rzeszów a mesto Svidník, ktoré pripravili špeciálna na toto podujatie. Počas 

galavečera malo svoju premiéru aj portfólio fotografií pripravené špeciálne na 

túto príležitosť. Špeciálnu cenu počas galavečera získala pani Marta Kwolek, 

ktorej práce očarili súťažnú porotu. Celé podujatie skrášlila dokonalá živá hudba 

vykonávaná skupinou talentovaných hudobníkov. 
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Na toto podujatie prišla do paláca Wodzických v meste Tyczyn 50-členná 

skupina pozvaných hostí zo Slovenska, na čele s primátorom mesta Svidník – 

pánom Jánom Holodňákom. Na slávnostnom galavečere nechýbali ani 

prednosta okresu Rzeszów Józef Jodłowski, viceprednosta okresu Rzeszów 

Marek Sitarz a pokladníčka okresu Rzeszów Danuta Gargała. Prítomní boli 

aj riaditelia stredných škôl, ktoré sa podieľali na príprave tohto podujatia, tak z 

okresu Rzeszów ako aj z mesta Svidník. 

Bolo to prvé medzinárodné podujatie tohto druhu v našom regióne, ktoré 

vzbudilo obrovský záujem. Množstvo pozitívnych a povzbudzujúcich slov nám 

dávajú nádej, že sa stane inšpiráciou ďalších módnych podujatí zameraných na 

propagáciu a rozvoj regiónu, ako aj talentovaných, mladých umelcov. 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidssTH-4jXAhXLJJoKHdXqB-0QFghBMAI&url=http://www.slovakregion.sk/ing-jan-holodnak-primator-mesta-svidnik-0&usg=AOvVaw0YJqO0uHFSIeR1cNEWjdCN

