
 

	 	 	 	

	

2. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
V RÁMCI PROJEKTU „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK 

PODNIKANIU“ 
 

Dňa 6.10.2017 sa v meste Rzeszów konala druhá medzinárodná konferencia v rámci 
projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“. Konferencia s 
medzinárodnou účasťou odborníkov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu sa konala 
v priestoroch Univerzity Rzeszów. Jej cieľom bolo predstaviť účastníkom, zástupcom 
univerzít, študentom, aktérom a ľuďom so záujmom v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu, súčasnú situáciu v predmetnom pohraničnom území a poukázať na jeho potenciál 
a problémy rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. V nadväznosti na to, predstaviť projekt 
cezhraničnej spolupráce, jeho ciele a aktivity. 

 
Konferenciu slávnostne otvoril rektor Univerzity Rzeszów, pán prof. dr hab. Sylwester 

Czopek a dekan Fakulty telesnej výchovy pán prof. dr hab. Wojciech Czarny. 
Nasledovala prezentácia projektu, jeho cieľa a aktivít, vedúcou koordinátorkou projektu 
Mgr. Petrou Kovářovou, ako aj príhovory zástupcov projektových partnerov pána Doc. 
PhDr. Martina Javora, PhD., pána Mgr. Miloslava Michalka PhD. a pani dr. Teresi Mituri. 
Partneri projektu predstavili doteraz zrealizované aktivity projektu, vyzdvihli 
bezproblémovú spoluprácu a povzbudili projektové tímy do ďalších aktivít.  

Pán Dr. Nazar Kudla, z Inštitútu ekonomiky a turistiky v Lwowie (Ukrajina) svojou 
prezentáciou predstavil možnosti tvorby produktov vidieckeho cestovného ruchu, 
založených na kultúrnom dedičstve. Poukázal na to, ako je v menej rozvinutých 
oblastiach dôležité a potrebné rozvíjať túto formu cestovného ruchu, a to práve 
využívaním daností regiónu, prírodného potenciálu a kultúrneho dedičstva.  

Najkrajšie a najvýznamnejšie prírodné, historické a kultúrne danosti slovenského 
pohraničia prezentovali odborníci z Prešovskej univerzity v Prešove pán Doc. RNDr. 
Radoslav Klamár, PhD. a pán Mgr. Anton Fogaš, PhD. Potenciál a prednosti poľského 
pohraničia predstavila odborníčka z Univerzity Rzeszów pani Dr. Małgorzata Buczek-
Kowalik. Ich prezentácie poukázali na neobyčajné prírodné bohatstvo, jedinečnosti 
ľudovej kultúry a spoločnú históriu poľsko-slovenského pohraničia.  Okrem známych 
centier cestovného ruchu, ktoré nemajú núdzu o turistov, prezentovali miesta, ktoré nie 
sú až tak známe, ale zaslúžia si pozornosť a sú viac než vhodné pre rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu.  

 
Po chutnom tradičnom obede, ktorý potvrdil pohostinnosť a vynikajúcu kuchyňu 

poľského národa, nasledovala moderovaná diskusia. Účastníkmi moderovanej diskusie 
boli odborníci z oblasti vzdelávania, podnikatelia a aktéri vo vidieckom cestovnom ruchu, 
odborníci a nadšenci prírody. Vo vedenej diskusii sa účastníci vyjadrili k aktuálnej situácii 
vo vidieckom cestovnom ruchu, o možnostiach vzdelávania, ale aj záujme o vzdelávanie. 
Diskusia zaujala natoľko, že sa jej čas predĺžil takmer o hodinu. Zloženie účastníkov 
diskusie bolo veľmi pestré a poskytlo množstvo zaujímavých pohľadov a názorov na 
situáciu vo vidieckom cestovnom ruchu v pohraničí s previazaním na vzdelávanie. 
Najdôležitejšie výstupy moderovanej diskusie: 

- Mladým ľuďom chýba motivácia, nadšenie a pokora pri začínaní podnikania 
- Digitalizovaná doba eliminuje u mladých záujem o turistiku a poznanie územia 
- Sústredenie turistov v centrách cestovného ruchu obmedzuje rozvoj iných 



 

	 	 	 	

	

zaujímavých miest a zariadení, 
- Dôležitosť spolupráce podnikateľov a aktérov vo vidieckom cestovnom ruchu 
- Nezáujem mladých o podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu, migrácia do 

zahraničia 
- Študijné predmety zamerané na cestovný ruch sú len všeobecné 
- Obmedzené možnosti odborných exkurzií na školách 
- Potreba zachovávania ľudovej kultúry a jej využívanie v rámci vidieckeho 

cestovného ruchu 
 
Záverom medzinárodnej konferencie je množstvo nových a podnetných informácií, no 

najdôležitejšie je, že jednotlivé názory účastníkov programu viedli k opodstatnenosti 
projektu a potvrdili vhodnosť jeho aktivít a cieľa.  

Konferencia prispela k vzájomnému poznaniu pohraničného územia prezentáciou 
ľudovej kultúry, gastronómie a prírodného potenciálu poľského a slovenského pohraničia. 
Partneri projektu takto už od začiatku realizácie projektu potvrdzujú správnu spoluprácu 
spoločnou prezentáciou bohatstva oboch strán pohraničia. Účastníci si v záverečnej časti 
podujatia pochutnávali na slovenských a poľských regionálnych produktoch, obdivovali 
remeselné práce a zabávali sa pri folklórnych vstúpeniach, čím bola vyzdvihnutá potreba 
zachovávania a využívania ľudovej kultúry vo vidieckom cestovnom ruchu. Účastníci 
taktiež diskutovali o otvorených témach, dávali návrhy a podnety v rámci ďalších aktivít 
projektu a vzniklo aj niekoľko potenciálnych spoluprác. Konferencie sa zúčastnilo takmer 
170 účastníkov, čo svedčí o aktuálnosti témy vidieckeho cestovného ruchu a potrebe 
venovať jej pozornosť.   

 
Programom konferencie sprevádzal folklórny súbor Šarišská Lipa zo Slovenska 

a folklórny súbor z Poľska Zespol Pieśni i Tańca BANDOSKA.  
 
Regionálne produkty: 
Ovčí syr - Salaš Pieniny, Milan Pichnarčik, obec Majere 
Farmárske maslo - Agrofarma – K, s.r.o., Ing. Peter Kijovský, obec Medzany 
Domáci chlieb - Ing. Maurérová Natália, Prešov  
Mäsové výrobky - Mäsovýroba BIT STEK, s.r.o., obec Terňa 
Kysnuté koláče - Pelová Marta, obec Víťaz 
Syrové výrobky - Agro-Torysa, s.r.o., obec Torysa 
Domáce džemy - obec Ľubotin 
Kołacze i proziaki "Kubit Janusz Piekarnia " 
Chlieb - Piekarnia Kopacz 
Produkty mięsne  - Masiarnia Wrocanka 
Sery kozie - Rodzinne gospodarstwo ekologiczne Figa Waldemar i Tomasz Maziejuk - 
Mszana/ gmina Dukla 
 
Prezentácia remesiel:  
Čipkárstvo - Závacká Anna, Prešov 
Výrobca gajdice  - Alexander Gernát, Krivany  
Rezbárstvo – Krzysztof Rodak, Lubla 
Plstenie – Stowaezyszenie Radosna Przygoda, Borek Stary 
 



 

	 	 	 	

	

 


