Návod na používanie webového portálu
Carpathian Portal - Guide
Карпатський портал - Провідник
www.karpatskyportal.sk

FOR REGION EU, n.o.
Názov projektu / Name of project /Найменування проекту:

„Karpatský portál“/„Carpathian Portal“
«Карпатський портал»

Úvodná stránka
Home
Домашня сторінка

Úvodná stránka obsahuje hlavné menu, v ktorom má návštevník
možnosť sa prihlásiť, alebo registrovať, alebo si vybrať niektorú
z podstránok
Home page contains the main menu, in which the visitor has the
opportunity to log in or register,
or choose one of the subpages
Домашня сторінка містить головне меню, в якому
відвідувач має можливість увійти або зареєструватися,
або вибрати одну із вкладених сторінок

evník
torú

as the

ися,

01
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky“
„Supported by a grant from Norway“
„Co-financed by the State Budget of the Slovak
Republic“
«За підтримки гранту Норвегії»
«Фінансується спільно з Державним
бюджетом Словацької Республіки»
Cezhraničná spolupráca / Cross-border cooperation /
Прикордонне співробітництво
Oficiálny slogan / official slogan / офіційне гасло:
„Slovensko-Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia-Ukraine: Cooperation across the Border“
«Словаччина-Україна: співпраця через кордон»
www.norwaygrants.sk
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Možnosť výberu a získania
viacerých informácií
o mieste záujmu
Chance to get further
information and items
Можливість отримати
додаткову інформацію
та матеріали

Mapa
Map
КАРТА

Responzívna mapa s atraktívnymi pamiatkami a
službami v oblasti Horného
Gemera, Južného Spiša a
Užhorodu.
Responsive map with facilities, sights and services
in Horný Gemer, Južný Spiš
and Uzhorod.
Керована карта з
об’єктами, пам’ятками
і послугами в регіонах
Гемеру і Ужгороду

Predvolené trasy
Default routes
Стандартні маршрути
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Predpripravené trasy,
ktoré môže užívateľ využiť
Preprepared routes
which the user can use
Заздалегідь підготовлені
маршрути, які можуть
використовуватися
користувачем

Kategórie
Categories
Категорії
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Kúria u bociana

Kostol svätého Jána Krstiteľa

Drienčanský kras

Slovenský kras

Údolie Narcisov

Набережна Православна (алея
каштанів та сакур)

Rozdelenie kategórií položiek:
služby, historické pamiatky, prírodné pamiatky,
športové aktivity a turistické trasy a zaujímavosti
Division of categories of items:
services, historical monuments, natural attractions,
sports activities and hiking trails and attractions
Поділ категорій за темами:
послуги, історичні пам’ятки, природні
пам’ятки, спортивні заходи та пішохідні
маршрути і визначні пам’ятки
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Služby
Services
Послуги

Ranč pod Ostrou skalou

Štýlová Chata Ostrica

Chata Vlasta

Готель «Карпати»

База відпочинку «Легенда
Шаян»Комплекс відпочинку
«Letizia country club»

Готельний комплекс «Babayevo»

Podkategória služieb rozdelená na ubytovanie,
stravovanie, informačné centrá, parkovanie
a zmenárne
Subcategory for services divided into accommodation,
catering, information centres, parking and currency
exchange
Підкатегорії послуг, що підрозділяються
на послуги щодо проживання, харчування,
інформаційні центри, паркування та обмін
валюти

Historické pamiatky
Historical monuments
Історичні пам’ятки
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Hrad Brzotín

Markušovský hrad

Вул. Капітульна (Замкова)

Замок «Канків»

Невицький замок

Хостел «Еган»

Podkategória historických pamiatok rozdelená
na hrady, zámky, zrúcaniny, múzea, skanzeny,
kostoly, historické budovy a cintoríny a iné.
Subcategory for historical monuments divided into
castles, ruins, museums, outdoor museums, churches,
historical buildings, cemeteries and others
Підкатегорії історичних пам’яток, що
підрозділяються на замки, руїни, музеї, музеї на
відкритому повітрі, церкви, історичні будівлі,
кладовища та інше

Prírodné pamiakty
Natural monuments
Природні пам’ятки
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Дуб звичайний

Долина нарцисів

Зачарований Край

Лумшорські водоспади

Синє озеро

Скеля Карстовий міст

Podkategória prírodných pamiatok rozdelená
na jaskyne, vrchy a vyhliadky, jazerá, plesá, vodopády,
priehrady a chránené územia.
Subcategory natural monuments divided into caves,
hills and views, lakes, lakes, waterfalls, dams and
protected areas
Підкатегорії природних пам’яток, що
підрозділяються на печери, пагорби і види,
озера, водоспади, греблі і охоронювані природні
території
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Turistické trasy a zaujímavosti
Hiking trails and attractions
Пішохідні маршрути
і визначні місця

Липова алея

Міні-скульптура «Гаррі Гудіні»

Міні-скульптура «Кубик-рубік»

Міні-скульптура «Мухаммад
Аль-Ідрісі»

Міні-скульптура «Орієнтувальник»

Міні-скульптура «Солдат Швейк»

Podkategória turistických trás a zaujímavostí
rozdelená na zaujímavé miesta v oblasti Gemera,
Južného Spiša a Zakarpatskej oblasti
Subcategory hiking trails and attractions divided
into interest in Gemer, Southern Spiess
and Carpathian regions
Підкатегорії пішохідних маршрутів і визначних
місць, що підрозділяються на інтереси в регіонах
Гемеру, Південний місті Спиш і Закарпатської
області

Športové a voľnočasové aktivity
Sport and leisure activities
Спорт і розвага

Гірськолижний курорт «Хуст»

Skalolezenie Stratená
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Lanový park Monkeyland

Podkategória športových aktivít rozdelených
na lyžiarske strediská, wellness, kúpaliská, športoviská, cyklotrasy, turistické trasy, cesty, lezectvo a iné
Subcategory of sports activities divided into ski
resorts, spas, swimming pools, sports fields, bike
trails, hiking trails, roads, and other climbing
Підкатегорії спортивних заходів, що
підрозділяються на гірськолижні курорти,
мінеральні джерела, басейни, спортивні
майданчики, велосипедні маршрути, пішохідні
маршрути, дороги та інші сходження

Kalendár podujatí
Events
Події

Kalendár obsahuje zoznam
podujatí, ktoré sa konajú
v oblasti Gemera, Južného Spiša
a Zakarpatskej oblasti
Calendar listing events taking
place in Gemer, Southern Spiess
and Carpathian regions
Календар подій, що
відбуваються в Гемері,
Південний місті Спиш
і Закарпатської області

Každá položka obsahuje
názov podujatia, miesto konania
a popis
Each entry includes the name of
the event, venue and description
Кожен запис містить назву,
місце та опис події
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Pridať podujatie
Add event
Додати подію
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Kontakt
Contact
Контакти

FOR REGION EU, n.o.
Kósu Schoppera 8
048 01 Rožňava
Slovenská republika

admin@karpatskyportal.sk

Adresa a kontakt
na organizátora projektu –
neziskovú organizáciu FOR
REGION EU
Kontaktný formulár, v ktorom
môžete zaslať svoje podnety
Contact form where
you can send your suggestions
Контактна форма, в якій
Ви можете відправити свої
пропозиції

Address and contact organizer
of the project - non-profit
organization FOR REGION EU
Адреса та контакти
Організатору проекту:
некомерційна організація
FOR REGION EU
(«ДЛЯ РЕГІОНУ ЄС»)

Prihlásenie / Registrácia
Login / Register
Вхід / Реєстрація

–
R

izer
EU

я

Možnosť prihlásenia užívateľa
do portálu zadaním prihlasovacieho e-mailu a hesla
Possibility to log into the portal
by entering the login email and
password
Можливість увійти до
порталу, ввівши адресу
електронної пошти та
пароль
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Možnosť registrácie
do portálu zadaním mena,
priezviska, emailu a hesla
Possibility to register
on the portal by entering
first name, surname,
email and password
Можливість
зареєструватися на
порталі, вказавши своє
ім’я, прізвище, адресу
електронної пошти
та пароль
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Vyznamenania
Badges
значки

Získanie
vyznamenaní
po navštívení
atraktívneho
miesta. Užívateľ
bude odmenený
za dosiahnutie
určitého počtu
navštívených
atraktivít.
Getting awards
by visiting
an attractive
place. User will
be awarded for
completing a
required number
of attractive
places.
Отримання
нагороди,
відвідавши
привабливе
місце.
Користувач
буде отримувати
винагороду за
досягнення ряду
пам’яток
відвідуваних.

