
 

 

Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

2.2/1 Odborné exkurzie do zahraničia  zamerané na témy 
PRV  SR 2014 – 2020 – Exkurzia do Poľska 

Regionálna anténa Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 24.10.2016 – 26.10.2016, Poľsko 

Počet účastníkov 15 účastníkov 

 

 

Popis realizácie aktivity: v termíne 24. – 26.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete 
rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Poľska. Exkurzia bola zameraná na témy 
PRV. Úlohou bolo získať nové poznatky a skúsenosti. Nosnými témami odbornej exkurzie je 
problematika rozvoja vidieka, prístup LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových 
projektov podporených zo zdrojov EÚ. Cieľovými destináciami boli územia 3 MAS v blízkosti mesta 
Krakov - MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska. Cieľovou 
skupinou boli najmä zástupcovia MAS, obecných samospráv a podnikateľov. Aktivita bola realizovaná 
spolu s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj.  

 

Priebeh exkurzie 

Náročnosť prípravy aktivity, finančné krytie a samotná realizácia si vyžadovala spoločné úsilie oboch 
regionálnych pracovísk. Program exkurzie si našiel svojich záujemcov a exkurzie sa napokon zúčastnilo 
15 účastníkov z Nitrianskeho kraja a 15 účastníkov z Trnavského kraja. Odborná exkurzia bola 
tematicky orientovaná na problematiku implementácie prístupu LEADER v Poľsku, prezentáciu 
poľských miestnych akčných skupín, projektov spolupráce a nadväzovanie nových kontaktov pre ďalšiu 
činnosť NSRV SR ako aj slovenských a poľských miestnych akčných skupín.  
 
Po bezproblémovom presune do miesta realizácie exkurzie sme navštívili Beskidzkie Centrum Zabawki 
Drewnianej v obci Stryszawa – centrum (múzeum) hračiek, ktorým nás pracovníci centra previedli a 
porozprávali o ich činnosti. Naskytla sa nám aj možnosť vytvoriť si vlastnú hračku vtáčika. Následne 
sme navštívili kanceláriu MAS Podbabiogórze v obci Zawoja. Vrelo nás privítala manažérka MAS 
s príjemným privítaním a zaujímavou prezentáciou o činnostiach MAS Podbabiogórze. V blízkom okolí 
kancelárie nám boli predstavené ich zrealizované projekty. Naša cesta nasledovala do zrealizovaného 
projektu Galerie na Ucieche. Majiteľka galérie nám predstavila svoju činnosť a my sme si mohli domov 
odniesť nejaké suveníry. Po výdatnom obede naša cesta smerovala do „Centrum Górskie – Korona 
Zemi“, kde sme strávili čas počúvaním odborného výkladu o najvyšších štítoch jednotlivých 



 

 

kontinentov a o genéze turistickej a horolezeckej výbavy. Nasledovala cesta do Krakova a ubytovanie 
v hoteli Yarden Aparthotel. 
 
Ranný program ďalšieho dňa začal návštevou kancelárie MAS Turystyczna Podkowa v obci Siepraw. 
Následne sme prešli do vedľajšej budovy – do sídla Gminnej Biblioteky – zrealizovaného projektu, kde 
nám manažér MAS prezentoval svoju MAS a jej zrealizované projekty. Naša cesta pokračovala do 
Sanatoria bl. Anieli Salawy, kde nám kňaz podal výklad o Anieli Salawy a o sanatóriu. Program 
pokračoval zástavkou v Parafii p.w. Wszystkich Św. w Zakliczynie – v malom drevenom kostolíku.  
Následne sme sa premiestnili na Zamek Królewski v Dobczycach, ktorý leží nad hrádzou, ktorá sa 
nachádza v Dobčiciach (Dobczyce), medzi Jalovcovou horou (Góra Jałowcowa) a Hradným kopcom 
(Wzgórze Zamkowe). Po prehliadke zámku sme prešli do Skanzena v Dobczyciach s expozíciou dávnych 
remesiel. 
 
Najväčším zážitkom bola návšteva Soľnej bane vo Wieliczke. Prehliadka trvala viac ako dve hodiny 
a trasa merala 3km. Na konci turistickej trasy sa nachádza veľká sieň a kaplnka, ktorá je využívaná na 
rôzne oslavy a svadby. Okrem toho sa v turistickej časti bani nachádza aj podzemné jazero a expozícia 
dejín soľného baníctva. 
 
Tretí, posledný deň exkurzie začal návštevou územia MAS Piekna Ziemia Gorczańska. V obci Orawka 
sme navštívili drevený kostol pw. Jana Chrzciciela. Výklad nám poskytla kostolníčka, ktorá nás následne 
sprevádzala v ďalšom programe. Navštívili sme realizovaný projekt - Centrum kultúry Górnej Orawy 
v Jablonke. Pokračovali sme návštevou skanzenu oravskej dediny - Orawski Park Etnograficzny w 
Zubrzycy Górnej, ktorý cez 25 expozícií zachytáva život rôznych spoločenských vrstiev (šľachtici, roľníci, 
bohatí, stredne bohatí, chudobní) od osemnásteho do dvadsiateho storočia a tiež vidiecke priemyselné 
závody: lisovňa, mlyn, pílu a kováčsku dielňu.  
 
Predposlednou zástavkou bol Park Zabawki v Zubrzycy Górnej a následne prehliadka realizovaného 
projektu Orawski Dwor – vidieckej usadlosti zameranej na poskytovanie služieb cestovného ruchu 
a spa. Tu nám zástupkyne MAS Piekna Ziemia Gorczanska prezentovali svoju činnosť a realizované 
projekty. Tým sme ukončili posledný bod programu exkurzie v Poľsku a nasledoval presun na 
Slovensko. 
 
Program exkurzie 

Pondelok 24. október 

 Príchod do Poľska na územie MAS Podbabiogórze 
 Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej v obci Stryszawa 
 Návšteva kancelárie MAS Podbabiogórze v obci Zawoja 
 Galerie na Ucieche 
 „Centrum Górskie – Korona Zemi“ 
 ubytovanie sa v hoteli Yarden Aparthotel 



 

 

Utorok 25. október 

 návšteva kancelárie MAS Turystyczna Podkowa v obci Siepraw 
 Sanatoria bl. Anieli Salawy 
 Parafii p.w. Wszystkich Św. w Zakliczynie  
 Zamek Królewski v Dobczycach 
 Skanzen v Dobczyciach  
 Soľná baňa vo Wieliczke 

 

Streda 26. Október 

 kostol pw. Jana Chrzciciela 
 Centrum kultúry Górnej Orawy v Jablonke 
 Orawski Park Etnograficzny v Zubrzycy Górnej 
 Park Zabawki v Zubrzycy Górnej 
 Orawski Dwor v Zubrzycy Górnej 
 Odchod na Slovensko 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

 Pokračovať v inšpiratívnych exkurziách, ktoré by priniesli účastníkom nové nápady pre ich Ďalší 
rozvoj a aktivity v oblasti rozvoja vidieka, 

 Vyhľadávať zahraničné organizácie/partnerov, ktorí sú schopní ponúknuť hodnotný program 
podľa požiadaviek, 

 Nutnosť realizovať výber destinácie a samotného VO v predstihu, 
 Zber best practice projektov s možným uplatnením pre podmienky Slovenska 

 


