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Trenčiansky samosprávny kraj 
partnerský región veľtrhu 

iTF sLovakiaToUr 2011

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

si Vás dovoľuje pozvať na workshop
organizovaný pod záštitou 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici

novÉ prÍLeŽiTosTi reGiÓnov
MANAŽMENT A MARKETING 

CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓNOV

ktorý sa bude konať 20. januára 2011 
o 13.30 h v priestoroch Expo Club 

v areáli Incheba v Bratislave

oficiálne otvorenie podujatia
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK

aktuálne úlohy sekcie cestovného ruchu
a nový Zákon o podpore Cr
Ing. Július Hudec, generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

poslanie verejného sektora v rozvoji cestovného ruchu.
Predpoklady uplatnenia destinačného manažmentu v regiónoch 
cestovného ruchu
prof. Ing. Peter Patúš, PhD., Katedra cestovného ruchu a  spoločného 
stravovania, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

prečo potrebujú regióny stratégiu rozvoja cestovného ruchu?
doc. Ing. Jana Kučerová, PhD., Katedra cestovného ruchu a spoločného 
stravovania, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

 
Diskusia

Trojlinkový manažment cestovného ruchu
Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., Obchodná fakulta, Ekonomická 
univerzita Bratislava

Štát a región ako značka: príležitosti a limity
Mgr. Tomáš Hrivnák, riaditeľ spoločnosti Idealisti, s.r.o., poradca v oblasti 
riadenia značiek (SR, ČR)

Diskusia

Združenie Francúzsko-slovenský rozvoj a  decentralizovaná 
spolupráca
Christian Laur, predseda združenia Francúzsko-slovenský rozvoj, predseda 
výboru pre turizmus

spôsob rozvoja cestovného ruchu v pikardii
Fabrice Dalongeville, predseda Regionálneho výboru pre turizmus, Pikardia (F) 

Diskusia

Prestávka - občerstvenie

Trendy v internetovom cestovnom ruchu
Mgr. Ladislav Bódi, PhD., projektový manažér, VisitSlovakia, s.r.o.

multinárodný projekt „moravská jantárová cesta ii.“
PhDr. Dana Daňová, riaditeľka Centrály cestovního ruchu Východní 
Moravy (ČR)

Diskusia

Slávnostné uvítanie novej publikácie čiernobieLy sveT 
do života

Vyhodnotenie fotosúťaže 
„Trenčiansky samosprávny kraj inými očami“

Cezhraničný projekt „Tradice lidových páleníc na moravsko – 
slovenském pomezí“ a ukážka z toho vyplývajúceho regionálneho 
produktu ako Tečú pesničky.
Mgr. Viera Feriancová, riaditeľka Centra tradičnej kultúry Myjava

Záver

Vystúpenie Folklórnej skupiny kýčer

Ochutnávka slivovice ako tradičného regionálneho nápoja.

Viac informácií na www.tsk.sk

PROGRAM


