
   POZVÁNKA                 

Košický samosprávny kraj 
a 

splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov 
 

si Vás dovoľujú pozvať na 

 10. ročník konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu 
 

Smerovanie rozvoja cestovného ruchu   
v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska 

 

19. október 2017, Congress Hotel Centrum, Južná trieda 6, Košice 

 
8.30 – 9.00  Registrácia  účastníkov 
9.00  Úvodné slovo:  Zdenko Trebuľa – predseda Košického samosprávneho kraja 

Anton Marcinčin - splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov SR 
 
9.15 – 10.00 Koncepčný a legislatívny rámec rozvoja cestovného ruchu v SR 

 „Národná politika rozvoja cestovného ruchu pre najmenej rozvinuté regióny Slovenska“, Ministerstvo 

dopravy a výstavby  SR, Sekcia cestovného ruchu 

 „Cesta k sieťovaniu organizácií cestovného ruchu“, Asociácia organizácií cestovného ruchu 

 „Koncepcia rozvoja cestovného ruchu okresu Revúca ako súčasť destinácie Gemer“,  Centrum podpory 

regionálneho rozvoja, n.o. pre okres Revúca 

 „Koncepčný prístup tvorby destinačného portálu www.strbskepleso.sk“, Štrbské Pleso marketing, s.r.o. 

10:00 – 10:20 diskusia 

10.20 – 10.30 Prestávka na kávu 

10.30 – 11.30 Kultúrne dedičstvo a jeho využitie v rozvoji cestovného ruchu 

 „Obnova hradu na návštevnícky vyhľadávané miesto“, Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni 

 „Systematické budovanie kultúrnej infraštruktúry v Košickom kraji“, Košický samosprávny kraj 

 „Bardejovská synagóga a židovské suburbium – príklad obnovy pamiatky zdola“, OZ Vita in suburbium 

 „Mapovania banských technických pamiatok na Gemeri a Spiši a ich popularizácia“, projekt Čierne diery 

11:30 – 12:00 diskusia 

12.00 – 12.15 Prestávka na kávu 

12.15 – 13.00 Prírodné dedičstvo  a jeho využitie v rozvoji cestovného ruchu 

 „Biosférická rezervácia Poľana – príklad dobrej spolupráce“ , Správa CHKO Poľana 

 „Budovanie outdoorového produktu Slovenského raja na príklade cykloturizmu“, OOCR Slovenský raj & SPIŠ, 

 „Projekt Tokaj je len jeden a jeho pokračovanie “, Tokajská vínna cesta  

 „Geopark ako nástroj na rozvoj cezhraničného cestovného ruchu“, Geopark Novohrad Nógrad 

13:00 – 13:10 diskusia, záver 

Svoju účasť prosím potvrďte na tourism@vucke.sk najneskôr do 17.10.2017. 

mailto:tourism@vucke.sk

