
 

 
   

 

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

PODNIKANIU“ 
 

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu ako vedúci partner projektu „Moderné vzdelávanie 
bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“ v spolupráci s partnermi projektu Prešovská univerzita 
v Prešove a Univerzita Rzeszów, organizovalo 23. júna 2017 medzinárodnú konferenciu. Cieľom 
konferencie bolo predstaviť potenciál predmetného pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu, poukázať na jedinečné prírodné, kultúrne a historické bohatstvo, ale taktiež na 
problémy, ktoré bránia rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v tomto území. Konferencia sa 
konala na pôde Prešovskej univerzity v Prešove, v priestoroch rektorátu a zúčastnilo sa jej 
množstvo aktérov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, absolventov, študentov a ľudí so 
záujmom v tejto oblasti. Keďže témou konferencie, ako aj celého projektu, je cestovný ruch na 
vidieku využívajúci jeho potenciál, celá konferencia sa niesla v duchu ľudovej kultúry a folklóru. 
Už pri príchode a registrácii účastníkov, prevládala príjemná ľudová atmosféra, ktorú vytváral 
svojou krásnou hudbou pán Michal Smetanka v kroji, rozvoniavali tradičné kysnuté koláče 
a záviny a celkovú atmosféru dotvárala krásna ľudová výzdoba priestorov.  

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove, Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD, slávnostne otvoril 
medzinárodnú konferenciu, vyjadril nadšenie z úspechu projektu cezhraničnej spolupráce a 
povzbudil projektový tím k jeho úspešnej realizácii. Vedúca koordinátorka projektu Mgr. Petra 
Kovářová predstavila jeho cieľ, aktivity a najdôležitejší element - partnerov, ktorí do celého 
projektu vnášajú vysokú odbornú úroveň a kapacity. Zástupcovia partnerov dr. Teresa Mitura 
(Univerzita Rzeszów) a Mgr. Miloslav Michalko, PhD (Prešovská univerzita v Prešove) 
predstavili úlohy partnerov v projekte a vzhľadom na to, že projekt takéhoto rozsahu je pre oboch 
partnerov novou skúsenosťou, vyjadrili potešenie z úspechu a nadšenie pre jeho realizáciu 
a hodnotné výstupy. Konferencia bola rozdelená do dvoch blokov. Prvý blok bol venovaný 
odborným prezentáciám zvučných mien odborníkov ako Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. LL.M 
(dekan FHPV PU), Dr. hab. Miroslav Mika (Uniwersytet Jagielloński Kraków), Doc. RNDr. 
Radoslav Klamár, PhD. (Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU) a Mgr. 
Anton Fogaš, PhD. (Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU). Prezentácie na 
témy „Pozícia turizmu v geografickej edukácii a výskume FHPV PU“ či „Siete spolupráce pri 
rozvoji regionálneho cestovného ruchu“ boli veľmi zaujímavé a poskytli účastníkom množstvo 
informácií, pohľadov na problematiku cestovného ruchu v území, potrebu vytvárania sietí, 
spolupráce a vzdelávania. Veľký záujem a pozornosť si zaslúžila prezentácia na tému „Turizmus 
v Prešovskom samosprávnom kraji – lokality a návštevnosť“, kde odborníci s obrovskými 
vedomosťami o území prezentovali prírodné a historické jedinečnosti územia, o ktorých mnohý 
účastníci ani netušili, a ktoré poukazujú na to, že územie má čo ukázať, ale má aj vhodné 
podmienky pre nové kreatívne zámery. Naopak, spracované dáta o návštevnosti územia turistami 
a poľskými návštevníkmi, poukázali na nepriaznivý stav a potrebu riešenia problematiky.  

Celým programom sprevádzal skúsený moderátor Peter Milkovič, moderátor Prešovského 
SKY rádia, ktorý po ukončení odborných prezentácií vyzval účastníkov konferencie na presun do 
priestorov, kde bol podávaný chutný obed formou bohatých teplých a studených bufetových 
stolov. Obedňajšia prestávka bola spojená s  prezentáciou folklóru Prešovského kraja 
a Podkarpadského vojvodstva, o čo sa postarali folklórne skupiny Hermanovčan 
a Rymanovwianie. 

Po obede, zákusku a káve, sa folklórne naladení účastníci vrátili do priestorov auditória 
Magnum, kde začal druhý blok prezentácií konferencie - „Vidiecky cestovný ruch v praxi“. Túto 
tému otvoril pán Ľubomír Motyčka, zakladateľ časopisu Cestovateľ, Osobnosť cestovného ruchu 
2007, človek s bohatými cestovateľskými skúsenosťami. Pán Motyčka hneď v úvode svojej 
prezentácie povedal, že podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu je veľmi náročné, ale aj 
nesmierne kráse. Rozprával o svojich cestovateľských skúsenostiach, názoroch a vyzdvihol 



 

 
   

 

niekoľko príkladov podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu na Slovensku. Nasledovala 
moderovaná diskusia, ktorej účastníkmi boli okrem pána Motyčku aj aktéri z územia, odborníci 
vo svojom odbore a ľudia oddaní svojej práci. Pán Bogusław Szweda z Poľska, ktorý prevádzkuje 
Ośrodek Wypoczynkowy Rudawka, pán Rudolf Košč, jaskyniar a milovník prírody a pán Ing. 
Štefan Danko, prezident Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, ktorý dlhé roky pôsobí 
v oblasti regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia Pienin a Zamaguria. Diskusia bola 
vyvrcholením konferencie, kde ľudia z praxe, nadväzne na predošlé odborné prezentácie, 
vyjadrovali svoje názory a postoje. Moderátor smeroval každému účastníkovi konkrétnu otázku, 
avšak po čase sa začala horlivá diskusia, dialógy a otázky padali aj z publika. Vidiecky cestovný 
ruch na pohraniční potrebuje prezentáciu, študenti, obyvatelia a ľudia z územia nepoznajú svoje 
územie, podnikateľom chýba zmysel pre spoluprácu, turistické destinácie potrebujú rozptýliť 
rozvoj cestovného ruchu do menej známych, ale krásnych častí územia. Tieto a veľa ďalších 
záverov vzišlo z vydarenej diskusie.  

V závere prezentačných blokov konferencie, vedúca koordinátorka projektu, Mgr. Petra 
Kovářová poukázala na potrebu riešenia problematiky vidieckeho cestovného ruchu, potrebu 
vzdelávania, jednotnej propagácie, podpory malých podnikateľov a najmä podpory spolupráce pri 
rozvoji vidieckeho cestovného ruchu. Vyjadrila vďaku všetkým zúčastneným, ako aj 
usporiadateľom konferencie a všetkých pozvala na poslednú časť konferencie, a to prezentáciu 
ľudovej kultúry a gastronómie PL/SK pohraničia spojenú s ochutnávkou regionálnych produktov, 
prezentáciou tradičných remesiel a folklóru.  

Stoly plné chutných regionálnych produktov, plagáty s ľudovou tematikou, prvky remesiel 
a vidieckeho života, remeselníci predvádzajúci svoje umenie, tanečníci a speváci v krojoch 
a veselá hudba premenili priestory rektorátu Prešovskej univerzity na nepoznanie a vytvorili 
úžasnú atmosféru, v ktorej konferencia pokračovala až do podvečerných hodín.  
 
Regionálne produkty: 
- Tradičné zamagurské koláče (kapustový, zemiakový, zemiakovo-bryndzový) - Helena 

Regecová – Penzión pod Toma korunami, Červený Kláštor 
- Osturňanský tradičný bryndzový koláč „ KNES„ - Katarína Vanečková, Žofia Oprondeková, 

Katarína Brejková 
- Kysnuté záviny a kysnuté plnené trojuholníky - Pelová Marta, obec Víťaz 
- Domáci chlieb a kapustníky - Ing. Maurérová Natália, Prešov 
- Mäsové výrobky - Mäsovýroba BIT STEK, s.r.o, Terňa 
- Syrové výrobky - Farma Kamenica, Ing. Peter Angelovič, Kamenica 
- Minerálna voda SULÍNKA, s.r.o, Stará Ľubovňa 
- Pieczywo,proziaki - Ekopiekarnia Kiełtyka, Łężany/ gmina Miejsce Piastowe 
- słodkie kołacze - Restauracja Amadeus - Puławy Górne / gmina Rymanów 

- kiełbasy, wędliny  - Zakłady Mięsna Jasiołka Dukla/ Gmina Dukla 

- Sery kozie - Rodzinne gospodarstwo ekologiczne Figa Waldemar i Tomasz Maziejuk - 

Mszana/ gmina Dukla 

Prezentácia remesiel: 
- Čipkárstvo - Závacká Anna, Prešov 
- Výšivkárstvo - Kostrabová Mária, Prešov 
- Drotárstvo – pán Kostrab, Prešov 

- Kurdziel Danuta - serwetki, robótki szydełkowe - Iwonicz /gmina Iwonicz - Zdrój 

- Teresa Macek - technika pergamano - Sądkowa/ gmina Tarnowiec 

- p. Marszałek Marta - (Sądkowa/ gmina Tarnowiec) biżuterią 

 


