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Školenia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu boli úspešne ukončené 
 

Obec Zborov spolu s poľským partnerom Gmina Uscie Gorlickie boli zapojený do spoločného 

mikroprojektu Akadémia Poľsko – Slovenska. Vedúcim partnerom bola Gmina Uscie Gorlickie  

a Obec Zborov bola projektovým partnerom. Projekt bol financovaný z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

2014-2020. 

Špecifickými cieľmi mikroprojektu bolo získanie zručností v oblasti informačných technológií, 

zlepšenie vedomostí v oblasti cestovného ruchu a dedičstva poľsko-slovenských hraníc, 

získanie schopnosti pracovať s rôznymi skupinami ako animátor voľného času a schopnosť 

riadenia cestovného ruchu.  

V rámci mikroprojektu Akadémia Poľsko - Slovenska sa v Obci Zborov v čase od 23.11.2017 

do 08.03.2018 realizovalo Školenie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Počet účastníkov 

na školení bol 40 dospelých osôb, z ktorých 30 bolo zo Slovenska  a 10 osôb bolo z Poľska. 

Školenia zabezpečovala certifikovaná firma Herkules Agency, s.r.o, ktorá počas tohto školenia 

odprezentovala 120 vyučovacích hodín. Venovali sa rôznym témam, či už riadeniu 

a manažmentu, službám v cestovnom ruchu, marketingu turistických produktov a mnohým 

iným. Hlavným cieľom školení bolo zvýšiť odbornú spôsobilosť, zlepšiť a rozšíriť vedomosti 

v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a dedičstva poľsko-slovenských hraníc. Účastníci 

školenia si mohli pozrieť rôzne filmové spoty venované tejto oblasti a uskutočnili sa aj rôzne 

praktické cvičenia a práca v skupinách. Školenie bolo ukončené jednodňovou študijnou cestou 

po Slovensko – poľskom pohraničí, ktorá sa uskutočnila dňa 08.03.2018. Študijnej cesty sa 

zúčastnili všetci 40 prihlásení účastníci školenia a 4 sprievodcovia. V pláne tejto študijnej cesty 

bola návšteva miest, ktoré boli príkladom existujúcich a dobre fungujúcich zariadení v oblasti 

vidieckej turistiky v Poľsku a na Slovensku. Každý z účastníkov Školenia v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu obdŕžal certifikát v dvoch jazykových verziách, v slovenskom a poľskom 

jazyku. 

 


