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Poz v án ka  
na školenie lokálnych organizácií a turistických sprievodcov  

v rámci projektu  

„Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov” 

Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, 

ktoré sa bude konať v dňoch 

16. – 17.06.2021 

 

Program školenia: 

1. deň (16.06.2021) - Kultúrny dom v Stakčíne, SNP 574/6, 067 61 Stakčín 

900- 930      Registrácia účastníkov  

930- 1015 Prezentácia projektu Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov  

                       – Lucia Danková, koordinátor projektu za Partnera 1 - Lesopoľnohospodársky 

majetok Ulič, š.p. (SK) 

                       –  Jakub Hotloś, asistent koordinátora projektu za Vedúceho partnera - Powiat 

Leski (PL, online)   

                        –  Mateusz Świerczyński, Specjalista d.s. edukacji leśnej i promocji za Partnera 2 

- Nadłesnictwo Cisna (PL, online) 

 

1015- 1045 Cyklochodník ikon 

 Ing. Miroslav Buraľ, Karpatské drevené cerkvi, n. o., Snina (SK) 

1045- 1100 Coffee break 

1100- 1130 Zelený chodník R61 

 Mgr. Jozef Talarovič, Fénix o.z, Snina (SK) 

1130-1200    Prírodný turizmus v rámci aktivít na rozvoj destinančnej značky „Poloniny  

neskutočne skutočné“ 

  Ing. Zuzana Burdová, Rastislav Mičaník, Aevis, n. o., Snina (SK) 
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1200-1230       S poľským sprievodcom v Bieščadskom národnom parku 

  Stanisław Orłowski – sprievodca PTTK (Poľskej turistickej spoločnosti) (PL, 

online)   

 

1230-1300     „Poloniny trail“ ako nástroj rozvoja cykloturistiky v Poloninách 

 Viera Štupáková, cyklokoordinátorka VÚC Prešov (SK) 

 

1300-1400 Obed 

Zmena programu vyhradená! 

Zabezpečenie dopravy na miesto konania školenia spolu s nákladmi s tým spojenými (cestovné 

náklady) si hradí každý účastník sám. 

V súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou v Poľsku sa školenie pre poľských účastníkov 

uskutoční online formou na platforme Microsoft Teams. Bližšie inštrukcie a link na pripojenie bude 

poslaný emailom poľským účastníkom dňa 15.06.2021. 

 

2. deň (17.06.2021) 

800          Odchod autobusu pred Lesopoľnohospodárskym majetkom Ulič, š.p., 067 67 

Ulič 96 

 (účastníci školenia môžu nastúpiť aj na iných miestach po dohode 

s organizátorom) 

900- 1300 Príchod do Zemplínskych Hámrov a výstup na Sninský kameň (1 006 m n. m.) 

 Trasa: Zemplínske Hámre – parkovisko (431 m n. m.) žltou značkou – Tri tably 

(857 m n. m.) modrá značka – Sninský kameň (1 006 m n. m.) – Zemplínske 

Hámre (parkovisko) modrou a zelenou značkou 

 Dĺžka trasy 8 km, trvanie cca  4 hod., prevýšenie 596 m.  

1300 Odvoz účastníkov školenia autobusom do Uliča a ukončenie školenia 

 

Účastníkom konania bude poskytnutý balíček s obedom.  

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 10.06.2021 na adrese  lucia.dankova@lpmulic.sk 

Kontaktná osoba: Lucia Danková, tel.č. +421 908 345 536 

mailto:lucia.dankova@lpmulic.sk


Projekt: Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady 
Projekt: Porta Rusica – z Polonin do Bieszczadov 

Współfinansowany przez Unię Europejską 
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Partner wiodący 
Vedúci partner 

 

 

    Partnerzy 
     Partneri 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                

 
 

Mapa turistickej trasy Zemplínske Hámre – Sninský kameň (1 006 m n. m.) 

 

Zdroj: https://sk.mapy.cz/turisticka?x=22.1759228&y=48.9369725&z=14&l=0 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci školenia dávajú súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním ich osobných údajov v 
rozsahu: meno, priezvisko, titul, organizácia a emailova adresa v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) pre účely implementácie príslušného 
programu spolupráce (číslo projektu: PLSK.01.01.00-18-0152/17). 

https://sk.mapy.cz/turisticka?x=22.1759228&y=48.9369725&z=14&l=0

