
    

 

 
 

 
P o z v á n k a 

  
Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu a partneri Prešovská Univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów 

realizujú cez projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek 

podnikaniu“ bezplatné školenia zamerané na podporu podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. 

Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi stredných/vysokých škôl, nezamestnaní obyvatelia so 

záujmom pôsobiť v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ale aj všetci ostatní záujemcovia, ktorí sa chcú 

vzdelávať v danej problematike.  

Na školeniach budete mať možnosť prostredníctvom moderného vzdelávania získať teoretické aj 

praktické vedomosti a zručnosti potrebné pri podnikaní a pôsobení vo vidieckom cestovnom ruchu 

(založenie podniku, legislatíva v podmienkach SK/PL, riadenie podniku, marketing, manažment),  s 

využitím prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného územia PL-SK. 

 Súčasťou školení je aj prakticky tréning – workshop. 

Viac informácií získate v priloženom programe. 

 

Na školení bude každému účastníkovi k dispozícii tablet, kde budú vložené rôzne materiály či formuláre,  

týkajúce sa tém školenia. Bude možné do nich vpisovať poznámky, preto Vám odporúčame vziať si so 

sebou USB kľúč, aby ste si dané výstupy mohli uložiť a stiahnuť.  

 

Školenia sa uskutočnia na slovensko-poľskom pohraničí, konkrétne v týchto termínoch: 

 

1. turnus  agroturistické zariadenie Slnečný Majer, Stebnícka Huta 14.-16. 02. 2018 

2. turnus  Hotel Chutor Kozacki, Lukowe 19.-21. 02. 2018 

3. turnus Hotel Palac Olszanica, Olszanica 26.-28. 02. 2018 

4. turnus Hotel Chutor Kozacki, Lukowe 05.-07. 03. 2018 

5. turnus agroturistické zariadenie Slnečný Majer, Stebnícka Huta 14.-16. 03. 2018 

6. turnus agroturistické zariadenie Slnečný Majer, Stebnícka Huta 21.-23. 03. 2018 

7. turnus agroturistické zariadenie Slnečný Majer, Stebnícka Huta 26.-28. 03. 2018 

8. turnus Hotel Palac Olszanica, Olszanica 04.-06. 04. 2018 

 

Každý účastník sa môže zúčastniť len 1 turnusu. 

kancelaria@zrovit.sk,  V prípade záujmu zašlite vyplnenú záväznú prihlášku (v prílohe mailu) na 

ohľadom nejasností  nás kontaktujte taktiež mailom alebo na t. č. +421 905 498 802. 

 

Absolventi školenia sa budú môcť zúčastniť  dvojdňovej exkurzie na PL/SK pohraničí, plánovanej 

na mesiace apríl-máj 2018.  

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť termíny školení. 
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