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P O Z V Á N K A  
 

Školenie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 
 

Pozývame Vás na Školenia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu v rámci mikroprojektu 

Akadémia Poľsko – Slovenska. 

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

Školenie: Školenia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – 40 osôb/120 hod. 

Doba trvania projektu: 04/2017 – 3/2018 

Cieľom projektu: Zvýšiť odbornú spôsobilosť obyvateľov na poľsko-slovenských hraniciach 

prostredníctvom účasti na vzdelávaní. Zlepšenie vedomostí v oblasti cestovného ruchu 

a dedičstva poľsko-slovenských hraníc. Ľudia, ktorí sa zúčastnia vzdelávacích kurzov získajú 

nové vedomosti a rozšíria sa im praktické zručností.  

Miesto školenia: zasadačka Obecného úradu Zborov 

Rámcový program školenia: 
- Riadenie a manažment 

- Služby v cestovnom ruchu 

- Turistický a rekreačný trh 

- Turistická infraštruktúra a jej podmienky 

- Organizácia rekreačných pobytov v prihraničných oblastiach 

- Marketing turistických produktov 

- Ľudské zdroje vo vidieckom turizme 

- Zásady podpory zdravia 

- Analýza faktorov ponuky a dopytu na trhu vidieckeho cestovného ruchu 

- Riadenie ľudských zdrojov slúžiacich klientom vrátane zdravotne postihnutých 

- Právne vzťahy 

- Marketingové pravidlá v cestovnom ruchu 

- Organizovanie vidieckeho cestovného ruchu v Európe na poľsko-slovenských hraniciach 

- Hodnotenie prírodných podmienok vidieckeho cestovného ruchu na poľsko-slovenských 

hraniciach 

- Študijná cesta po Slovensko-poľskom pohraničí  

Všeobecné informácie: 

- každý účastník po absolvovaní celého rozsahu školenia získa certifikát o ukončení 

školenia v dvoch jazykových verziách, v poľštine a slovenčine 

- poradie doručených prihlášok rozhoduje o zaradení na školenie – počet osôb na školení 

je obmedzený na 40 účastníkov (30 SK, 10 PL) 

- osoby, ktoré budú zapojené do školení budú informované organizátormi školenia 

- všetky školenia sú poskytované bezplatné 

 

Prihlášku doručiť na sekretariát OcÚ, Lesná 10, 086 33 Zborov  - kontaktné osoby: Jana 

Bukovská alebo Mgr. Ivana Majcherová. V prípade otázok nám môžete kontaktovať aj na t.č. 

054/ 479 83 06 


