pozvánka
Dovoľujem si Vás pozvať na pracovnú konferenciu Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja
cestovného ruchu, ktorá sa uskutoční 20. – 21. októbra 2011 v Banskej Štiavnici pod záštitou Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Rekreačná horská cyklistika je novodobým potomkom kedysi tak masovo rozšírenej pešej turistiky. Poskytuje nielen aktívny oddych a lepšiu zdravotnú kondíciu, ale - dobre manažovaná - je aj zdrojom miestneho
rozvoja. Príklady zo zahraničia sú presvedčivé.
Slovensko má pre rozvoj rekreačnej horskej cyklistiky výborný potenciál. Pre jeho plné rozvinutie je treba
zladiť záujmy hospodárskeho, environmentálneho a rekreačného využitia krajiny a odstrániť niektoré bariéry, vyplývajúce zo stretov záujmov vlastníkov, správcov a užívateľov krajiny. Je treba dosiahnuť takú zmenu
vnímania cyklistiky v lese, ktorá povedie k spolupráci medzi zriaďovateľmi a správcami tratí, orgánmi ochrany
životného prostredia a vlastníkmi a správcami krajiny.
Pracovná konferencia, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu s
Mestom Banská Štiavnica vytvorí platformu pre vôbec prvé spoločné stretnutie zástupcov dotknutých strán a
inštitúcií - ministerstiev, orgánov ochrany, vlastníkov a správcov lesov, podnikateľov v turizme aj budovateľov
horských cyklotrás.

Stanislav Rusinko
generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
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Ciele konferencie sú:

` prezentovať zástupcom dotknutých sektorov horskú cyklistiku ako ekonomickú kategóriu, jej potenciál pre
miestny rozvoj a limity jej plného rozvoja,
` inicializovať dialóg dotknutých strán vedúci k praktickým systémovým nástrojom spolupráce a obojstrannému profitu,
` navrhnúť okamžité riešenia pre niektoré okruhy spolupráce a začať hľadať strednodobé systémové riešenia a začať ich realizovať.

Dátum a miesto konania konferencie:

20. - 21. októbra 2011 v Kultúrnom centre a hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici.

Pozvaní úcastníci
konferencie:
ˇ

` Príslušné ústredné orgány štátnej správy (generálni riaditelia sekcií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstva poľnohospodárstva, Ministerstva životného prostredia),
` Zástupcovia vlastníkov a správcov lesov (Lesy SR, mestské a obecné lesy, urbárske lesy, súkromné lesy a i.),
` Štátna ochrana prírody,
` Zástupcovia samospráv obcí,
` Realizátori súčasných a budúcich projektov horských cyklotrás
` Dotknutá verejnosť a médiá.

Ak ste sa rozhodli konferenciu navštíviť, prosíme vás o včasné zaregistrovanie sa na
www.bajkomktajchom.sk/konferencia. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslané potvrdenie
prihlásenia, resp. rezervácie. Uzávierka prihlášok na konferenciu je 17. októbra 2011.

Program konferencie:
20. 10. 2011

Aktivita

9:00 - 9:45

Registrácia na konferenciu v hoteli Grand Matej

Prednášajúci

10:00 - 10:15

Zahájenie konferencie, úvodné príspevky

Mesto Banská Štiavnica, Generálni riaditelia dotknutých sekcií MDVRR, MŽP, MPRV

10:15 - 10:35

Cestovný ruch ako faktor regionálneho rozvoja. Úloha MDVVR v procese rozvoja v nasledujúcich rokoch.

GR sekcie cestovného ruchu MDVRR

10:35 - 10:55

Ekonomický a rozvojový potenciál horskej cykloturistiky

Mesto Banská Štiavnica

10:55 - 11:20

Úspešný projekt horských cyklotrás zo Slovenska

Bajkom k tajchom

11:20 - 11:40

Pohľad samosprávy a podnikateľov na potenciál horskej cykloturistiky.

MU Banská Belá a zástupca podnikateľov v CR z
Donovalov

11:40 - 12:00

Skúsenosti s budovaním horských cyklotrás v SR

Slovenský cykloklub

12:00 - 12:20

Diskusia k prezentáciám

Prezentujúci a účastníci konferencie

12:15 - 13:30

Obed

13:30 - 14:00

Vlastníci a správcovia lesa a rekreácia v lese. Legislatíva, postoje, možnosti
spolupráce.

Lesy SR a Únia regionálnych združení vlastníkov
neštátnych lesov Slovenska

14:00 - 14:30

Hospodárske a rekreačné využitie lesa. Základné princípy.

Lesy SR

14:30 - 15:00

Praktické skúsenosti správcov lesa s rekreáciou v lese

MsL Bratislava

15:00 - 15:30

Prestávka a občerstvenie

15:30 - 16:00

Rekreácia v lese a ochrana prírody

MŽP a ŠOP

16:00 - 17:00

Panelová diskusia

MDVRR, MŽP, MPRV, zástupcovia horskej cyklistiky

Koniec programu
19:00 - 22:00

Večera a spoločenský program

21. 10. 2011
8:30 - 10:30

Stretnutie Pracovnej skupiny

9:00 - 10:30

Prehliadka trás "Bajkom k tajchom"

10:30 - 11:00

Prezentácia výsledkov pracovnej skupiny

11:00 - 11:30

Diskusia, Ukončenie konferencie

12:00 - 13:00

Obed

13:00 - 16:00

Bicyklovanie na Bajkom k tajchom pre návštevníkov konferencie z radov
horských cyklistov

MDVRR, MŽP, MPRV, zástupcovia horskej cyklistiky

