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Konferencia je realizovaná v rámci projektu „Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše”. 

Číslo mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/III/B/0185. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Výhradnú zodpovednosť za 

obsah tejto konferencie nesú jej autori a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom Európskej únie. 

Konferencja jest realizowana v ramach projektu „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i 

Wielkiej Domaszy". Numer mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/III/B/0185. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość konferencji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii 

Europejskiej. 

 

 

PROGRAM KONFERENCIE 

9:00 – 9:10   Oficiálny začiatok/Oficjalne rozpoczęcie 

9:10 – 9:40  1. Prezentácia projektu a produktu cezhraničnej turistiky s názvom 

„Karpatské moria“/Prezentacja projektu oraz produktu turystyki transgranicznej pt. 

„Karpackie Morza“ (Monika Maślanka-Preneta, koordynator projektu) 

9:40 – 10:25  2. Produkt cestovného ruchu „Karpatské moria“ v kontexte 

možností rozvoja turistiky v prihraničných regiónoch Poľska a Slovenska/Produkt 

turystyczny „Karpackie Morza" w kontekście możliwości rozwoju turystyki w przygranicznych 

regionach Polski i Słowacji" (dr. Krzysztof Szpara, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 

Oddział w Rzeszowie) 

10:25 – 11:10  3. Zhrnutie cezhraničnej spolupráce súvisiacej s kultúrnym a 

prírodným dedičstvom partnerských krajín, ako aj predpoklady a výzvy novej 

perspektívy/Podsumowanie współpracy transgranicznej związanej z dziedzictwem 

kulturowym i przyrodniczym państw partnerskich oraz założenia i wyzwania nowej 

perspektywy (Aneta Gorlicka - Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 

Polska w Rzeszowie)  

11:10 – 11:20  Prestávka/Przerwa 

11:20 – 11:50  4. Karpatské výhľady na stopy rakúsko-uhorskej 

histórie/Karpackie widoki na ślady historii Austro-Węgier (Mgr. Peter Novák, vedúci 

Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na MsÚ v Stropkove) 

11:50 – 12:20  5. EtnoCarpathia (Ing. Alfonz Kobielský, prednosta Okresného úradu 

vo Vranove nad Topľou) 

12:20 – 12:50  6. Bieszczady – Poloniny, dve krajiny – jedna značka a Unikátne 

historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia/Bieszczady – Połoniny, dwa 

kraje – jedna marka i Unikalne parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego 

(Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD., vedúca Oddelenia strategického rozvoja na MsÚ v 

Snine) 
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12:50 – 13:30  Obed/Obiad 

13:30 – 14:00  7. Ako produkty cezhraničnej spolupráce zapadajú do konceptu 

aktivít KOCR Severovýchod Slovenska/Jak produkty współpracy transgranicznej wpisują 

się w koncepcję działań KOCR Północno-Wschodnia Słowacja (Bc. Jana Andraščíková, 

MBA, samostatný referent v oblasti marketingu a produktov cestovného ruchu v KOCR 

Severovýchod Slovenska) 

14:00 – 14:30  8. Návrat výletnej lode na Domašu/Powrót statku wycieczkowego na 

tereny Domaszy (Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce) 

14:30 – 15:00  9. Plánované rozvojové aktivity na Domaši – Veľká Domaša – 

moderná turistická destinácia/Planowane działania rozwojowe  w regionie Domaszy – 

Veľká Domaša – nowoczesna destynacja turystyczna (Ing. Martina Timková, riaditeľka 

Domaša invest, n. o.) 

15:00   Záver konferencie/Zakończenie konferencji 

 


