
Názov projektu:  
„Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu“ 

 

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 
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      Dĺžka trvania projektu: 

               12 mesiacov 

                  

                 Od – do:  

september 2011 - august 2012 

  

                             Miesto realizácie školení: 

                            Centrum prvého kontaktu 

                         Levoča 

 



Skvalitniť informovanosť a podporiť 
rozvoj vzdelanostnej a kvalifikačnej 
úrovne ľudských zdrojov vo sfére 

vidieckeho cestovného ruchu. 
 

Cieľ vzdelávacej a informačnej aktivity 



Cieľová  skupina: 

Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej 
správy (obce a ich združenia), ktoré 

pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
Os 3 



Aktivita 1: 

    Poskytovanie informačných programov 
tematicky zameraných na ekonomiku 
a manažment vidieckeho cestovného ruchu 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity 

Aktivita 2:  

    Organizovanie informačných programov pre 
zaškolenie marketingových manažérov 
a sprievodcov vo vidieckom cestovnom ruchu 

 



Aktivita 3:  

    Školenia zamerané na poskytnutie informácií, 
vedomostí a odovzdanie skúseností o vytváraní  a  
fungovaní partnerstiev za účelom spoločného 
riešenia problémov vidieckej komunity, ich význame 
pre vidiecku komunitu 

 



„Vidiecky cestovný ruch  
sa pokladá za prísľub  

pre budúcnosť vidieka ako 
faktor stabilizácie  

jeho ekonomického a 
sociálneho  
rozvoja.“  



Informačné semináre 

1. Blok – Endogénne a exogénne zdroje regiónu 
MAS LEV 

Ľudské zdroje na vidieku 
Tradície a remeslá 
Atrakcie územia MAS LEV, umelo vytvorené 
zaujímavosti 
Podpora „publicity“ zdrojov územia MAS LEV 
Identifikácia problémov (diskusia)  

 



 
2. Blok – Manažment rozvoja vidieka 

Príklady dobrej praxe zo zahraničia 
Trendy rozvoja vidieka (hospodársky a gazdovský 
dvor) 
Konkurenčné prostredie, konkurenčné faktory, 
konkurenčné výhody 
Identifikácia problémov (diskusia) 

 



3. Blok – Vidiecky cestovný ruch 
 

Vidiecky cestový ruch v systéme cestovného ruchu 
Druhy a formy agroturistiky v regióne 
Aktívny a pasívny vidiecky CR  
Projekt MAGNA VIA, kráľovská cisárska poštová 
cesta 
Základné právne predpisy týkajúce sa podnikania 
vo vidieckom cestovnom ruchu 

 



 
4. Blok – Ponuka a predaj služieb vidieckeho 

cestovného ruchu 
 

Potreby a očakávania návštevníkov 
Kvalita a komplexnosť poskytovaných služieb 
v regióne 
Tvorba nových komplexných produktov (turistický 
pas) 
Proces prípravy, tvorby a uplatňovania 
marketingovej stratégie v podmienkach regiónu 
MAS LEV 
Identifikácia problémov(diskusia) 
 

Turistický pas 



5. Blok – Sieťovanie vidieckeho potenciálu 
 
Destinačný manažment 
Vytváranie partnerstiev, sieťovanie, spolupráca 
subjektov a ich prínos 
Analýza podnikateľského prostredia vo vidieckom 
cestovnom ruchu 
Podpora nízkokapacitného ubytovania v CR 
Zadefinovanie aktuálnych problémov 
Sumarizácia zadefinovaných problémov počas 
informačných dní ako vstupu pre workshopy 

 



 
„Kde je vôľa tam je cesta“ 

 

„Kreatívne riešenia, 
kooperácia, kompromis“ 

„Spoločné siete pre našu víziu“ 

Perspektívy a vývoj cestovného ruchu 



Kontakt: Centrum prvého kontaktu 

Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 

Mobil:      0903 449 327         

Telefón:   053/ 46 99 066 

e-mail: cpklevoca@levoca.sk 

 


