
   

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionalného rozvoja a štátnym 

rozpočtom prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 

 

Názov projektu a umiestnenie: „Podnebné pohraničie”, Krosno, Svidnik 

Navrhovateľ projektu: Nadácia „Otwartych Serc”  (Otvorených sŕdc) Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej 

Názov zahraničného partnera:  Mesto Svidnik, Aeroklub Duklianskych Hrdinov, Mesto Krosno, 

Aeroklub Podkarpacki, Fundacja Novi 

 

Celkové oprávnené náklady: 58 821,15 EUR 

Financovanie z ERDF: 49 997,98 EUR 85%  (% oprávnených nákladov) 

 

Ciele projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životnej úrovne lokálneho obyvateľstva (PL, SK) a zvýšenie 

turistickej atraktivity oblasti prostredníctvom naviazania trvalej cezhraničnej spolupráce a stvorenia 

novej turistickej ponuky s názvom „Podnebné pohraničie“, založenej na leteckých tradíciách oblasti 

poľsko-slovenského pohraničia. 

 

Priame ciele: 

1. Naviazanie a zväčšenie intenzity priamych cezhraničných kontaktov cestou naviazania na 

letecké tradície Podkarpatia a Prešovského kraja, organizácie poľsko-slovenských 

balónových pretekov, balónových workshopov a vytvorením cezhraničného transferu 

vedomostí a skúseností. 

2. Vytvorenie novej formy propagácie regiónu pohraničia využitím marketingového 

potenciálu spočívajúceho v letoch balónom a nehmotnom kultúrnom dedičstve, v 

leteckých tradíciách letov balónom v oblasti poľsko-slovenského pohraničia.  

3. Rast popularity balónového športu a balónovej rekreácie medzi obyvateľmi poľsko-

slovenského pohraničia, zväčšenie počtu potenciálnych pretekárov a skupiny fanúšikov – 

stvorenie a pôsobenie trvalej organizačnej štruktúry – Klubu vzduchoplavcov. 

 

Cieľové skupiny: 

Projekt bude mať dosah na nasledujúce skupiny: 

- miestne obyvateľstvo poľsko-slovenského pohraničia a turistov, osoby z marginalizovaných skupín, 

ktoré sa budú zúčastňovať organizovaných balónových pretekov a tak naviažu kontakt so susedmi zo 

zahraničia a budú mať príležitosť sa zoznámiť s leteckými tradíciami poľsko-slovenského pohraničia,  

- pretekárov z Poľska a Slovenska, ktorí sa budú zúčastňovať balónových pretekov, a ktorí si budú 

vzájomne predávať odborné znalostí a schopností ohľadom balónových športov, 

- technickú obsluhu pretekov a  rozhodcov, ktorí si, vďaka realizácii projektu, nájdu zamestnanie, 

- mládež poľského a slovenského pohraničia, ktorá sa bude zúčastňovať balónových workshopov, 

počas ktorých získa vedomosti a schopnosti nutné pre rozšírenie záujmu o letectvo, balónový šport, 



- posádky balónov, ktoré podporujú pretekárov počas závodov, ktorým tento projekt ponúka 

možnosť cezhraničnej výmeny skúseností, 

- účastníkov verejných konzultácií tykajúcich sa konečnej podoby novej turistickej ponuky „Podnebné 

pohraničie“, predo všetkým zástupcovia samospráv, mimovládnych organizácií, inštitúcií, podnikov z 

turistickej oblasti, 

- členov utvoreného v rámci projektu Klubu vzduchoplavcov, ktorí, vďaka sprístupnenému zázemí a 

vedomostiam, budú môcť úplne realizovať svoj koníček, 

- projektový manažment, organizátorov projektu, získavajúcich nové vedomostí, schopností, 

kvalifikácie v rámci činnosti zameraných na realizáciu projektu, 

- poľské a slovenské partnerské organizácie, ktoré, počas realizácie projektu, vzájomne využívajú 

svoje skúsenosti. 
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Balónové workshopy 

Nadácia otvorených sŕdc Bogustawy Nykiel-Ostrowskiej pristúpila k realizácií projektu Podnebné 

pohraničie. Jedným z cieľov projektu je vytvorenie nového turistického produktu pre oblasť poľsko - 

slovenského pohraničia, ktorý je založený na potenciáli potrebnom pre rozvoj športu a turistiky v leteckej 

podobe. 

Úlohou Podnebného pohraničia bolo o.i. organizovanie balónových workshopov pre poľskú a slovenskú 

mládež. 15. apríla 2014 sa workshopy konali v Kultúrnom dome v Svidníku na Slovensku a boli sprevádzané 

balónovým pilotom Adrianom Rosirískym. V prvej časti si záujemci mohli vypočuť prednášku na tému histórie 

balónových športov. Potom boli predstavené požiadavky spojené s konaním sa balónových športov a technické 

parametre, ktoré by mali splniť tieto majestátne lietajúce objekty. 

Vzhľadom na veľkú rôznorodosť problematiky, ktorá súvisí s balónovým lietaním, boli rozoberané len 

niektoré - tie najčastejšie využívané súťaže. Bolo podotknuté, že počas jedného letu môže byť rozohratá jedna 

alebo niekoľko súťaží. V druhom prípade si súťažiaci vyberie komplikovanú stratégiu, aby počet bodov, ktoré 

získa počas každej súťaže bola najviac výhodná. Táto úloha je o to obťažnejšia, že balón nemá možnosť vybrať 

si ľubovoľný  smer letu na zohriaty vzduch a jeho pohyb závisí od aktuálneho smeru vetra. 

Posledným bodom workshopov bolo praktické zoznámenie sa s balónom, jeho nástrojmi a povrchom. 

Úlohou pilota je postaviť balón a snažiť sa aj vykonať takzvané priviazané lety. Všetci účastníci workshopov sa 

mohli posadiť do balónového koša a vzlietnuť niekoľko metrov. Pre väčšinu z nich to bol prvý kontakt s balónom 

a preto táto skúsenosť urobila na všetkých veľký dojem. 

16. apríla sa identické balónové workshopy konali na poľskej stráne,  konkrétne v aule ZSP Č. 3 - 

populárnom krosnianskom "Mechaniku". Podobne ako na Slovensku, workshopov sa zúčastnilo vyše päťdesiat 

osôb. Zhromaždení s veľkou pozornosťou vypočuli prednášku Adriana Rosiríského, no ešte väčší záujem bol o 

praktickú časť workshopov. Vzhľadom na neveľmi priaznivé počasie bola táto časť obmedzená len na pokusy 

postavenia balónu. Napriek tomu, že sa organizátori veľmi snažili, tieto pokusy sa nepodarili vzhľadom na silný 

vietor. 

Niektorí účastníci balónových workshopov sa rozhodli pokračovať v záujme o tento pekný šport a 

vyjadrili ochotu pripojiť sa k vznikajúcemu Balónovému klubu pri Nadácií otvorených sŕdc v rámci projektu 

Podnebné pohraničie. Skoro všetci odchádzali z miesta workshopov spokojní a bohatší o nové znalosti a 

skúsenosti. Organizátori dúfajú, že pre niektorých z nich to bol začiatok novej vášne spojenej s balónovými 

športami. 

Projekt pod názovom Podnebné pohraničie" je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 




