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Rh faktor - Regionálna história, podcast – tlačová správa 

 

V našej organizácii sme sa dlhodobo zaoberali myšlienkou, ako viac spropagovať a verejnosti 
sprístupniť naše miestne, regionálne dejiny.  

S našimi priateľmi sa radi vo voľnej chvíli rozprávame o zaujímavostiach, príbehoch, legendách 
a tzv. pikoškách, ktoré často sprevádzajú oficiálne historické fakty. Predovšetkým nás zaujíma 
náš región, Poprad a jeho okolie, keďže to je miesto kde žijeme a na ktorého rozvoji 
pracujeme. S týmito rozhovormi sme sa chceli ďalej podeliť. V prvom rade s obyvateľmi nášho 
regiónu, nakoľko sú to oni (a my), ktorí sa s lokálnou históriou stretávajú v každodennom 
živote. Zároveň budeme radi, ak tieto rozhovory oslovia aj verejnosť mimo región a do 
budúcnosti chceme rozširovať témy rozhovorov o širšie územie, aby sme dali priestor mnohým 
príbehom a zaujímavostiam, ktoré vytvárali a tvoria slovenské dejiny.   

Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja sme mohli tieto rozhovory odprezentovať 
verejnosti modernou formou - podcastom. Od augusta do októbra 2022 sme sa zhovárali 
o témach pôvodu nášho okolia – o pôvode mesta Poprad, samotného názvu mesta 
a mestečiek, ktoré ho tvoria, o pôvode železnice, hokeji či popradských kostoloch a mnohé 
iné.   

Jednotlivé epizódy podcastu sme od augusta zverejňovali na webovej stránke - 
https://regionalnahistoria.sk, ktorá bola priebežne dopĺňaná o propagačné príspevky 
a informácie o projekte, o ľuďoch s ktorými sme sa rozprávali, o jednotlivých témach a pod. 
Informácie o podcaste sme zverejňovali aj na FB stránke Rh+ Regionálna história podcast. 
Projekt sme prezentovali aj prostredníctvom pútavého letáka, ktorý bol umiestnený na 
verejne prístupných miestach (informačná kancelária, galéria, múzeum..). 

Týmto projektom sme podcast uviedli do života a našim plánom do budúcna je v rozhovoroch 
pokračovať a nahrávať ďalšie epizódy so širším záberom územia ako aj okruhu ľudí, nadšencov 
a odborníkov na históriu. Podcast ponúkneme aj školám, kde naše neformálne rozhovory 
môžu oživiť hodiny dejepisu a podnietiť záujem u žiakov a študentov rozumieť a vnímať 
hodnotu svojich predkov a svojho okolia. 

 


