
 

                                                                           
                                                                                                                                                                           

 
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj  

 

vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu 

„Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“  
do regiónu Pienin-Gorcov, Podhalia a Živiecka 

 
Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov 

z „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, iniciatívy LEADER/CLLD, 
a inšpiratívnych projektov, a podnikateľských realizácií v témach regionálnych 

potravín/produktov, vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka.  
Exkurzia sa uskutoční v dňoch  17. a 18. septembra 

 
PROGRAM 
Program  utorok  17. septembra 

       

• Odchod zo Žiliny – o 7,00 h, na parkovisku pri OD Tesco, pri čerpacej stanici 
 

• Návšteva salaša Tadeusza Nedzy (Sromowce Wyżne) – návšteva typickej salašníckej 
koliby v Pieninách 
 

• Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich splav plťami po Dunajci - 
Prezentácia podnikania na vidieku, zachovávania tradícií a kultúrneho dedičstva 
(Sromowce – Szczawnica) 
https://flisacy.pl/ 
 

• Prezentácia projektov  financovaných v rámci iniciatívy LEADER: MAS  Gorce – 
Pieniny (Ochotnica Górna a okolie) a skúsenosti pri vykonávaní operácií v rámci 
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 
http://www.leadergorce-pieniny.pl/ 
 

• Obed 
http://www.karczmaupolowacy.pl/  
 

• Salaš u Jarka Buczka (Ochotnica Górna) – exkurzia na vysokohorský salaš 
(900m.n.m) v Gorciach, prezentácia kultúrnej pastvy a podnikania  v terénoch 
NATURY 2000 a v rámci podopatrenia na podporu na začatie podnikania mladých 
poľnohospodárov 

•  
http://www.szlakoscypkowy.pl/szlak-oscypkowy/gorce/97.html  
 

• Prezentácia projektov  financovaných v rámci iniciatívy LEADER: Podhalanská MAS 
(Zakopané a okolie) a skúsenosti pri vykonávaní operácií v rámci stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou 
 http://podhalanska.pl/ 
 

• Ubytovanie ( Koscelisko)  
https://www.ecotatry-hotel.pl/ 
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• Prehliadka centra Zakopaného 
https://www.zakopane.pl/ 
 
 
 
 
 

• Večera s prezentáciou regionálnej hudby, stretnutie s predstaviteľmi miestneho 
regionálneho rozvoja, prezentácia: Produkt Gorski http://produktgorski.pl/ 
a oštiepkovej trasy http://www.szlakoscypkowy.pl/, sieťovanie a výmena skúseností, 
neformálny večer 
https://pozboju.pl/ 
 
 
 

 
Program  streda  18. septembra 
 

• Raňajky  
 

• Návšteva salaša na Balogówce (Czarny Dunajec) v rámci podopatrenia na podporu  
podnikania malých poľnohospodárskych podnikov 

•  
          https://www.visitmalopolska.pl/web/visitmalopolska/obiekt/-/poi/bacowka-na-baligowce 

• Obed – ochutnávka špecialít za jahňaciny a baraniny z regionálneho chovu 
http://dworkukuczka.pl/en/home/ 

 

• Centrum Salašníctva a regionálneho produktu v Koniakowe (prehliadka salaša, 
gazdovstva, edukačnej záhrady, predajne regionálnych produktov, penziónu, 
ochutnávka syrov a miestnych produktov 

          http://seroscypek.pl/ 
 

• Odchod do Žiliny 
 

 

Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená.  

Účasť na exkurzii je bezplatná. Náklady: ubytovanie, doprava v rámci programu v Poľskej 
republike a vstupy do inštitúcií budú hradené z prostriedkov RA NSRV pre Žilinský kraj.   

Svoju účasť, prosím, potvrďte emailom na janosik@zilinskyvidiek.sk alebo telefonicky na 
0905240098. 
 
 
 
Národná sieť rozvoja vidieka SR spája aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľajú na rozvoji vidieka. Slúži na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej 
praxe, podporu  miestnych akčných skupín a podporu spolupráce na miestnej a národnej úrovni. 
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