
                                                                               

 

 

Záverečná správa z ukončenia mikroprojektu 

Akadémia Poľsko-Slovenska 

INT/ET/TAT/3/I/B/0006 

 

Obec Zborov spolu s poľským partnerom Gmina Uscie Gorlickie podali žiadosť na 

spoločný projekt v rámci výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“ 

a PSK z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, Prioritná os 3 Rozvoj 

cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Spoločný projekt bol úspešný, získal finančnú 

podporu a dňa 19.04.2017 riaditeľ kancelárie Antonin Nowak, hlavná účtovníčka Dominika 

Rózańska Zväzku Euroregión Tatry, predseda Prešovského samosprávneho kraja a štatutárni  

zástupcovia obidvoch organizácií Ján Lukáč, starosta obce Zborov a  Dymitr Rydzanicz, wójt 

Gmina Uscie Gorlickie podpísali Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. 

INT/ET/TAT/3/I/B/0006 na realizáciu mikroprojektu Akadémia Poľsko-Slovenska.  

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Výdavky mikroprojektu : 

- spolufinancovanie z prostriedkov EFRZ predstavuje 85,00 % z celkových výdavkov 

- spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu 10,00 % z celkových výdavkov 

mikroprojektu 

- vlastné zdroje predstavujú 5,00 % z celkových výdavkov mikroprojektu 

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. Školenia, ktoré sa počas trvania mikroprojektu 

realizovali, či už v Gmine Uscie Gorlickie alebo v Obci Zborov mali podporiť rozvoj 

cestovného ruchu a zároveň otvoriť nové pracovné príležitosti na trhu prácu.  

Manažment, pracovné stretnutia a propagačná činnosť sa konali v Gmine Uscie Gorlickie 

a v Obci Zborov. Obec Zborov pre pripravovaný projekt dala zhotoviť rollap a plagáty firme 

Ľubica Sekulová, RTS reklama, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. Celkové 

oprávnené výdavky na propagáciu boli vo výške 60,00 €. 

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. 

Školenia prebiehali v zasadačke Obecného úradu Zborov, ktorá bola poskytnutá bezplatne. 



                                                                               

 

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 bola 

vybratá na základe verejného obstarávania. Všetci účastníci obdŕžali študijné materiály 

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

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

Vidiecka turistika je formou cestovného ruchu, ktorá zahŕňa súbor činností zameraných na 

uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí a vo 

voľnom čase. Rozvoj cestovného ruchu na vidieku spôsobuje nielen atraktívnosť krajiny, 

dobrodružstvo spojené s poznávaním prírody a spôsobu života, ale aj domáckosť prostredia, 

snaha zotaviť sa, nájsť rovnováhu medzi prírodou a rodinou.  

Všetci prihlásení účastníci absolvovali 120 vyučovacích hodín, počas ktorých sa vzdelávali 

v týchto hlavných témach: 

- 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  

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. Prvou zastávkou bola poľská obec Regietow, konkrétne zariadenie Stadnina koni 

Hunculskich, kde toto zariadenie slúžilo ako názorný príklad vidieckeho turizmu. V danom 

zariadení sa uskutočnila dvojhodinová prezentácia objektu a farmy Chodowla koni 

hunculskich, obhliadka penziónu, reštaurácie a služieb ponúkajúcich v danom zariadení. 

Následne sa pokračovalo do blízkeho mesta Wysowa Zdrój, kde sa účastníci školenia mohli 



                                                                               

 

zoznámiť s atraktivitou tohto okolia, jeho turistickou infraštruktúrou a podmienkami. 

Uskutočnila sa aj ukážka a prezentácia ubytovacích zariadení a príklady rekreačných pobytov. 

Po prehliadkach týchto dvoch poľských miest nasledovala obedná pauza a následne presun na 

Slovensko. Na slovenskej časti bola naplánovaná prehliadka Farmy Busov a prehliadka 

historickej časti mesta Bardejov. Farma Busov, nachádzajúca sa v dedine Gaboltov, patrí 

k najznámejším agrofarmám v danom regióne. Na mieste sa uskutočnila jeden a polhodinová  

prehliadka a prezentácia komplexnej infraštruktúry tohto zariadenia. V čase od 17.30 hod. do 

18,00 hod. sa uskutočnila prehliadka historického jadra mesta Bardejov, ktoré slúžilo ako 

vhodný príklad turistického potenciálu. Záverečným bodom tejto študijnej cesty bola 

prehliadka penziónu Gurmán v meste Bardejov, kde sa následne podávalo občerstvenie, vo 

forme domácich pochutín a lokálnych nápojov a typickej ľudovej hudby pre tento región. Táto 

jednodňová študijná cesta mala ukázať, že aj v našom regióne a v blízkom okolí fungujú 

zariadenia, ktoré sú príkladom vidieckeho turizmu. Poukázať na to, že obce na Slovensku 

a Poľsku majú rôznorodý prírodný a kultúrny potenciál, ktorý je možné využiť aj v prospech 

rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky. Každý z účastníkov Školenia v oblasti vidieckeho 

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

jazyku. 

 
 
 
 
 
 
 

Ján Lukáč 

          starosta obce 


