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Predbežný program «EkoExpo Karpaty - 2015» 
Deň Dátum Program Poznámky 

1 24.07.2015 

Príchod účastníkov: Prikarpatská 

oblasť, Zakarpatská oblasť, 

Slovensko 

10.00  Odchod autobusom z Michaloviec 

18.00 Ubytovanie a strava pre účastníkov je 

zabezpečená v hoteli «Karpatské zore/Карпатські 

зорі» ***, www.karpatskizori.com   

3 25.07.2015 

1. Fórum ekovýrobcov a turizmu 

2. Oboznámenie účastníkov s 

regiónom 

Miesto konania: hotel «Karpatské zore» 

Predbežný program: 

9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov, ranná káva 

9:30 – 11:00 Prezentácia Slovenska 

11:00 – 11:15 Prestávka na kávu 

11:15 – 12:45 Prezentácia Zakarpatia 

12:45 – 13:00 Prestávka na kávu 

13:00 – 14:30 Prezentácia Prikarpatia 

Formát: Prezentácie v PowerPoint, video 

prezentácie, diskusia, odpovede na položené otázky 

Témy: turisticko – rekreačný potenciál, cestovný 

ruch – možnosti podnikania, ekopodnikanie, 

turistická a informačná infraštruktúra 

14:30 – 15:30 obed 

16:00 – 19:00 Oboznámenie účastníkov/hostí s 

regiónom.  

Poznávací program pre účastníkov: 

• Cykloturistika 

• Exkurzia  «Sakrálne Jaremče» 

• Pešia turistika 

• Exkurzia na Bukoveľ 

4 26.07.2015 

 

Výstava, jarmok, press 

konferencia 

Hala-večera 

Miesto konania: centrálna zóna mesta Jaremče 

Blok 1: Výstava 

Prezentácia regiónov (Prikarpatie, Zakarpatie, 

Východné Slovensko) – informačné stánky, materiály  

a panely s ponukou cestovného ruchu v uvedených 

regiónoch; 

Panely a prezentácia ekovýrobcov 

Press konferencia 

Blok 2: Jarmok 

Jarmok eko výrobkov 

Festival ekologickej kuchine 

Workshopy – remeslá, výroba kozmetiky v domácich 

podmienkach, byliny, eko šperky a dekorácie pre 

domácnosť  

5 27.07.2015 
Odchod účastníkov podujatia Po raňajkách. Predpokladaný návrat na Slovensko 

okolo 17.00 hod. 
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Okruhy EkoExpo – Karpaty 2015 

 

Zdravie a krása Deti a rodičovstvo Ekologické potraviny 
Ekologické poľnohospodárstvo  a chov 

dobytka 
Ekologické bývanie 

• Prírodné prostriedky pre 

starostlivosť o telo; 

Prírodná kozmetika a 

parfuméria; 

• Odevy a obuv 

z prírodných materiálov; 

• Prírodná medicína  

• Detské oblečenie a obuv vyrobené 

z prírodných materiálov 

• Prírodné oblečenie pre mamičky a budúce 

mamičky 

• Ekologické hračky a prírodné materiály pre 

tvorivú činnosť 

• Ekologický nábytok 

• Tvorba metodiky a manuálov  

 

• Ekologická výroba a 

produkcia: 

- mäsové a mliečne výrobky 

- sterilizácia a konzervovanie 

- ovocie a zelenina 

- alkoholické a nealkoholické 

nápoje (víno, liehoviny, 

džúsy, minerálne vody, atď.) 

- diétna strava 

- ekologické reštaurácie a 

kaviarne 

• Výstupy ekologického 

poľnohospodárstva a potreby pre 

ekologické poľnohospodárstvo 

• Ekologické čistiace 

prostriedky a saponáty; 

• Ekologický riad; 

• Ekologické domáce 

zariadenia, systémy na 

čistenie vody a podobne 

• Ekologické stavebné 

materiály pre výstavbu 

a rekonštrukciu, systémy 

vykurovania, ohrevu vody a 

osvetlenia 

Eko podnikanie Turistický ruch Ekologická ručná výroba 

• Projekty podporujúce rozvoj cestovného ruchu a ochranu 

životného prostredia, ekopodnikanie – vrátanie cezhraničných 

(aktívne aj pripravované),  

• Sociálne projekty zamerané na podporu zdravého životného 

štýlu 

• Ekologické myšlienky pre 

podnikanie 

• Technológie «zelená 

kancelária»  

• Ekologické balenie 

výrobkov  

• екосадиби 

• eko cesty (cyklo, turistické, rafting, hypo ...) 

• turistika po stopách folklóru, kultúry a 

histórie 

• turisticko-rekreačný potenciál regiónov 

(turistické centrá, hotely, kúpele ...) 

• remeselná výroba 

• tradičné remeslá 

• výroba suvenírov 

 


