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1. METODICKÝ RÁMEC 

Cieľom dokumentu je posilnenie aktívneho turistického potenciálu v celom okrese Szob 

nachádzajúceho sa v župe Pešť ako aj v susedných okresoch slovenskej Nitrianskej župy, okresu Nové 

Zámky a Levice a ich prihraničných obcí poňatých zo širšieho hľadiska. V súvislosti s plánovaním 

posilnenia potenciálu sme predstavili fyzickogeografické danosti daného územia, analyzovali sme 

ukazovatele cestovného ruchu, preskúmali sme dopravnú situáciu a následne sme načrtli turistické 

danosti oblasti rozdelené podľa jednotlivých tém aj obcí. Na základe situácie a potenciálu oblasti sme 

sformulovali naše návrhy v záujme dosiahnutia cieľu a podľa nich sme vypracovali naše projektové 

návrhy. 

Na analýzu situácie oblasti sme získavali údaje z troch hlavných zdrojov: 

 Online databázy: údaje cestovného ruchu sme v súvislosti s Maďarskom stiahli z TEiR a z 

informačnej databázy Centrálneho štatistického úradu (Központi Statisztikai Hivatal = KSH). Údaje 

z TEiR boli k dispozícii do roku 2014, údaje KSH do roku 2017. Z databázy KSH nebolo možné získať 

všetky údaje z dôvodu ochrany údajov, tie sme doplnili z TEiR do roku 2014. Údaje z Maďarska 

máme k dispozícii aj na úrovni obcí, takže boli prezentované v tomto meradle. V prípade údajov zo 

Slovenska bolo najmenšie dostupné meradlo na úrovni okresu, preto sme ukazovatele cestovného 

ruchu analyzovali len pre okresy. Údaje sme získali z databázy Slovenského štatistického úradu, 

DATAcube. Údaje sme pre lepšie porovnanie znázornili graficky. 

 Údaje zistené počas analýzy dokumentov: zdroje použitých údajov v prípade individuálneho 

získavania údajov a vlastného zberu dát pre vyhotovenie predchádzajúcich štúdií môžu zahŕňať iné 

štúdie spojené s tematikou, analýzy situácie, stratégie a predchádzajúce rozvojové programy.  

 Webové stránky: Údaje sme zbierali aj z rôznych webových stránok a vytvorili sme z nich vlastnú 

databázu. Takéto webové stránky sú napríklad szallas.hu, booking.com, menetrendek.hu a webové 

stránky úzkorozchodných železníc. Údaje sme uvádzali v tabuľkovej forme. 

O turistickom potenciáli územia sme sa predbežne informovali z webových stránok obcí a z webových 

portálov vytvorených pre turistov. Následne, ako sme sa oboznámili s danosťami, navštívili sme terén 

na celom území okresu Szob, respektíve v prihraničnej časti slovenského územia. Na základe našich 

skúseností získaných v teréne a našich predchádzajúcich vedomostí sme definovali aktívny turistický 

potenciál regiónu. 

Analýzu situácie regiónu, respektíve časť jeho turistických možností sme znázornili prostredníctvom 

priestorovej informatiky na mape. Mapy sme vyhotovili v projekčnom systéme HD72 EOV, aby 

zodpovedali maďarskému systému. 

Na základe zisteného turistického potenciálu sme sformulovali možnosti vzťahujúce sa na rozvoj 

cestovného ruchu v regióne. Z možností bolo niekoľko zvýraznených, pozdĺž ktorých sme vypracovali 

projektové návrhy. 
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2. ZHRNUTIE 

Cieľom tohto dokumentu je vytvorenie podkladu pre rozvoj cezhraničného cestovného ruchu 

Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pontibus.  

Rozsah dokumentu sa vzťahuje na celý okres Szob v Maďarsku, ako aj na prihraničné obce slovenských 

okresov Nové Zámky a Levice, ktoré spolu tvoria akčnú oblasť. Akčná oblasť zahrňuje na maďarskej 

strane sedemnásť, na slovenskej strane dvadsaťsedem obcí. 

V záujme zistenia možností rozvoja cestovného ruchu sme analyzovali situáciu akčnej oblasti (3. 

kapitola), jej turistický potenciál (4. kapitola), na základe ktorých sme vypracovali návrhy rozvoja (5. 

kapitola), konkrétne projektové návrhy (6. kapitola). 

Počas analýzy situácie sme preskúmali fyzickogeografické podmienky územia, v rámci čoho sme 

predstavili topografické a hydrologické vlastnosti územia. Analyzovali sme situáciu prístupnosti 

územia, na základe čoho vysvitlo, že väčšina obcí v akčnej oblasti – hlavne na maďarskej strane – je 

ľahko prístupných na motorovom vozidle, respektíve aj pomocou cestnej a železničnej hromadnej 

dopravy sú pomerne jednoducho prístupné. Úzkorozchodné trate prechádzajúce cez oblasť zvyšujú 

turistické zážitky a spájajú aj obce. Sieť cyklistických ciest územia je pomerne hustá, čo je priaznivé pre 

cyklistických turistov. Analyzovali sme údaje cestovného ruchu akčnej oblasti získané z Informačnej 

databázy Centrálneho štatistického úradu Maďarska, z TEiR a z databázy Slovenského štatistického 

úradu DATAcube. Porovnávanie údajov pochádzajúcich z dvoch strán hranice sťažovalo, že sme 

nezískali slovenské údaje na úrovni obcí. Tie boli analyzované v najmenšom dostupnom meradle, na 

úrovni okresu. Na základe dostupných údajov sme preskúmali vybavenosť akčnej oblasti pohostinskými 

prevádzkarňami, respektíve sme analyzovali parametre iných a komerčných ubytovacích zariadení 

okresu Szob. 

Po analýze situácie sme preskúmali turistický potenciál regiónu. Počas skúmania vyšlo najavo, že 

turistický potenciál akčnej oblasti je širokospektrálny, podarilo sa nám vytvoriť niekoľko kategórií, 

ktoré môžu tvoriť základ turistického rozvoja. Takéto kategórie sú napríklad rozvoj vodných športov a 

rybolovu, veď oblasť je bohatá na vodné plochy a lesy pohoria Börzsöny umožňujú pešiu turistiku, 

najmä ak sa rozšíri množstvo atrakcií. Kategórie jednoznačne poukazujú na to, že potenciál regiónu 

umožňuje rozvoj aktívneho turizmu.  

Pozdĺž jednotlivých potenciálov so zameraním na aktívny turizmus sme sformulovali návrhy v záujme 

rozvoja cestovného ruchu regiónu. Na základe nich sem vybrali možnosti, ku ktorým sme vypracovali 

projektové návrhy. Počas sformulovania a vypracovania projektových návrhov sme zohľadnili možnosti 

a obmedzenia regiónu, ako aj aktuálne turistické trendy, požiadavky turistov. Vyhotovené projektové 

návrhy sa zameriavajú na využitie gastronomického potenciálu oblasti, rozšírenie atrakcií, rozvoj a 

tematizáciu turistických ciest, ako aj posilňovanie cezhraničných vzťahov. 

Uskutočnenie navrhovaných projektov môže prispieť k rozšíreniu turistickej ponuky oblasti, čo môže 

generovať vyšší počet návštevníkov a tým aj vyšší príjem z turistických služieb v porovnaní so súčasným 

stavom. V záujme dosiahnutia týchto benefitov sa odporúča zavedenie daných projektov do praxe a 

ich spravovanie ako jednotný celok pozdĺž hlavných styčných bodov. 
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3. ANALÝZA SITUÁCIE 

3.1. Vymedzenie cieľovej oblasti 

Do pôsobnosti tohto prípravného dokumentu k projektu patrí celý okres Szob v Maďarsku (17 obcí), 

ako aj 11 prihraničných obcí susedného novozámockého okresu a 16 obcí levického okresu na 

Slovensku. Okres Szob sa rozprestiera na severe župy Pešť, okresy Nové Zámky a Levice sa nachádzajú 

v južnej časti Slovenska v Nitrianskom samosprávnom kraji (mapa 1.). 

 

1. mapa: Umiestnenie cieľového územia 

 

Zdroj: Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 

 

Z obcí okresu Szob sú dve obce napriek nízkemu počtu obyvateľov mestá – Szob (2 587 osôb) a 

Nagymaros (4 750 osôb podľa údajov z r. 2017) – a ostatné sú dediny. V okrese sa štyri obce, 

Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Perőcsény a Tésa, dajú zaradiť medzi malé dediny, keďže počet ich 

obyvateľov nepresahuje 500 osôb. Počet obyvateľov ostatných obcí sa pohybuje od 600 do 1 200 osôb, 

resp. od 1 600 do 3 800 osôb. 

Štátna hranica 

Obce v Maďarsku 

Okresy v Maďarsku 

Obce na Slovensku 

Okresy na Slovensku 

Legenda 
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Z obcí na Slovensku v pôsobnosti tohto dokumentu majú štatút mesta dve obce, a to Štúrovo (10 524 

osôb) a Šahy (7624 osôb podľa údajov z roku 2011). Tieto dve mestá majú oveľa väčší počet obyvateľov 

ako mestá okresu Szob, respektíve tieto tvoria polovicu obyvateľstva cieľového územia na Slovensku. 

Podiel malých dedín je však väčší než v okrese Szob, keďže z 27 dotknutých obcí počet obyvateľov v 13 

dedinách neprevyšuje 500 osôb. Počet obyvateľov v ostatných obciach sa pohybuje od 600 do 1200 

osôb.1 

Nízky počet obyvateľov obcí v Maďarsku a na Slovensku je možné odôvodňovať polohou pri hraniciach, 

na periférii, ako aj fyzickogeografickými danosťami územia. 

 

3.2. Poloha cieľovej oblasti, prírodné danosti 

Okres Szob z juhu ohraničuje Dunaj, zo severozápadu Ipeľ, z východu Börzsöny a Ipeľská kotlina 

(Nógrádi-medence), jeho západná a severná časť je zároveň aj štátnou a župnou hranicou. Dotknuté 

územia na Slovensku susedia s okresom Szob, maďarské a slovenské územia oddeľuje od seba Dunaj a 

Ipeľ. Na sever od Dunaja sa rozprestiera údolie rieky Hron, medzi Hronom a Ipľom sa nachádzajú roviny 

a pahorky, pre ktoré sú charakteristické poľnohospodárske územia, kým jednotlivé pohoria 

Severomaďarského stredohoria (Északi-középhegység) prechádzajúce cez hranice väčšinou pokrývajú 

lesy. Najväčší podiel akčnej oblasti majú lesné územia a poľnohospodárske oblasti, ale miestami 

môžeme nájsť aj lúky, ovocné sady a roztrúsene na malých územiach aj vinice (obr. 1. a mapa 2.). 

 

1. obr.: Orná pôda pri Bielovciach a hory pri obci Márianosztra 

    

Zdroj: Vlastná fotka 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 
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2. mapa: Klasifikácie využitia pôdy oblasti 

 

Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

 

V okrese Szob sa rozprestiera podľa bežného výkladu najzápadnejšia časť Severomaďarského 

stredohoria, značná časť pohoria Börzsöny. Pohorie Börzsöny pozostávajúce väčšinou z vulkanickej 

horniny presahuje na malom území aj na Slovensko, kde sa nazýva Burda alebo staršie Kováčovské 

kopce. Najvyšší vrchol pohoria Börzsöny je 938 metrov vysoký Csóványos, ktorý sa nachádza medzi 

Hranica obce 

Štátna hranica 

Využívanie územia 

Poľnohospodárstvo 

Les 

Lúka 

Ovocný sad 

Zastavaná plocha 

Vinica 

Legenda 

 

Mapa bola vyhotovená v systéme HD72 EOV 
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župami Pešť a Novohrad. Z vrcholu je nádherný výhľad na Dunajský ohyb (Dunakanyar) aj na Vysoké 

Tatry. Rozmanité krajinné podmienky pohoria Börzsöny posilňujú turistický potenciál oblasti. V rámci 

toho oblasť okresu Szob ponúka vynikajúce turistické trasy pre tých, ktorí vyhľadávajú aktívnu 

dovolenku. Avšak k obciam nachádzajúcim sa vo vnútornej časti pohoria – napríklad Márianosztra, 

Kóspallag a Szokolya – zo smeru Ipolydamásd vedie úzka, kľukatá cestička, ktorú síce obklopuje 

nádherná prírodná scenéria, ale je menej bezpečná, keďže je nepriehľadná. Zároveň aj obec Tésa leží 

v lesnom prostredí, ku ktorej vedie od Vámosmikola dlhá (cca. 10 km) úzka, nepriehľadná a nekvalitná 

lesná cesta, ktorá obmedzuje jej dostupnosť. 

Fyzickogeografické danosti oblasti na Slovensku určujú pohorie Burda, rieky Ipeľ a Hron, ktoré vďaka 

krásnemu prírodnému prostrediu ponúkajú príležitosti pre rozvoj turistických možností.2 

Pohorie Börzsöny je bohaté na vodné pramene (podľa našich vedomostí sa tu nachádza min. 350 

prameňov), v Maďarsku má medzi stredohorami jedinečnú hodnotu. Voda je vo väčšine týchto 

prameňov ešte v súčasnosti čistá (obr.2.).  

 

2. obr.: Prameň pri obci Kemence 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

V horách nájdeme mnoho krátkych potokov s vysokým pádom, ktoré sú citlivé na zrážky kvôli menej 

priepustnej hornine, z toho dôvodu sa po výdatných dažďoch a po topiacom sa snehu môžu často 

vyskytovať záplavy. Väčšina z potokov vteká do Ipľa. Dunaj je významným faktorom formovania krajiny 

v danej oblasti. V pohorí sa nenachádzajú prírodné jazerá. Menšie stojacie vody sú vytvorené skôr 

prostredníctvom zrážok, ohradením potokov.3 Aj slovenská strana je bohatá na pramene. V častiach 

okresov Levice a Nové Zámky, ktoré sú dotknuté týmto dokumentom, sa nachádza 64 podzemných 

                                                           
2 Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 
3 Teszáry Károly lesný inžinier 
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prameňov, ktoré tvoria povodie Hronu a Dunaja. V povodí Váhu sa v dotknutých okresoch nachádza 

viac ako 500 prameňov. Vodné toky charakteristické pre fyzickogeografické pomery na slovenskej 

strane sú Dunaj, Hron a Ipeľ.4  

Oblasti pohraničia majú rôzne úrovne ochrany, dajú sa tu nájsť národné parky, chránené oblasti aj 

územia Natura 2000. Značná časť Národného parku Dunaj-Ipeľ sa nachádza v okrese Szob. Chránené 

územie je z hľadiska flóry a fauny jedným z najbohatších národných parkov v Maďarsku, množstvo 

živočíšnych a rastlinných druhov žije v krajine len tu. Aj v Nitrianskej župe je pomerne vysoký podiel 

chránených území. Jej územie pokrývajú tri chránené krajinné oblasti.5 

Chránené územia disponujú kvôli predpisom ochrany prírody len obmedzenými možnosťami rozvoja, 

veď v týchto oblastiach má prioritu ochrana bohatých prírodných daností. Čiže v týchto oblastiach je 

možné vykonávať len činnosti, ktoré zodpovedajú cieľom ochrany a zároveň zabezpečujú vynikajúce 

podmienky pre vykonávanie ekologicky udržateľných turistických činností.6  

 

3.3. Situácia dostupnosti regiónu 

Z hľadiska verejných cestných komunikácií obce Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény a Szob sú 

prístupné z hlavnej cesty č. 12, pri meste Vác z hlavnej cesty č. 2, alebo číslo M2 (obr. 3.). Cesta č. 12 

medzi obcami Szob a Ipolydamásd sa rozdeľuje na dve cesty nižšej kategórie. Cesta č. 1201 vedie pozdĺž 

Ipľa, prechádza cez Ipolydamásd, Letkés, Ipolytölgyes, Vámosmikola, Perőcsény, Kemence a 

Bernecebaráti. Obec Tésa je prístupná zo smeru Vámosmikola a Bernecebaráti. Cesta č. 1201 pozdĺž 

maďarsko-slovenskej hranice po Bernecebaráti sa pripája pri Hont-Parassapuszte k hlavnej ceste č. 2. 

Cesta č. 12108 vedie do obcí Márianosztra a Kóspallag a cestou č. 12103 pokračuje smerom na obec 

Szokolya, následne sa opäť pripája k hlavnej ceste č. 12 pri obci Kismaros. V regióne je teda možné 

absolvovať okruh cez väčšinu obcí. 

3. obr.: Cesta č. 12 s cyklistickým pruhom v centre Verőce 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

Obce pozdĺž Ipľa je možné navštíviť počnúc obcou Letkés z Budapešti aj cez Slovensko po ceste č. 11 a 

následne č. 564 cez hraničný priechod Salka. Táto trasa prechádza na slovenskom území pri Štúrove, 

Kamenici nad Hronom a Bajtave (obr. 4.).  

 

                                                           
4 Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 
5 Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 
6 Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 
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4. obr.: Cesta č. 564 pri obci Pastovce 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Pohraničné obce na slovenskej strane sú z Budapešti prístupné po ceste č. 11, pri Štúrove treba odbočiť 

na cestu č. 564. Cesta č. 564 pri Šahách vedie na cestu č. 66, ktorá pokračuje v Maďarsku ako cesta č. 

2. Odtiaľ môžeme opäť odbočiť aj na cestu č. 1201 do obce Bernecebaráti aj do ostatných obcí na území 

Maďarska pozdĺž Ipľa.  

Táto oblasť je prístupná aj prostredníctvom železnice. Zo železničného nádražia Nyugati v Budapešti 

odchádzajú vlaky smerom Vác – Szob – Štúrovo, odkiaľ sú bez prestupu prístupné obce okresu pozdĺž 

Dunaja ako Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény a Szob. V okrese je prvou zastávkou obec Verőce, 

kam cesta trvá v závislosti od počtu zastávok 33 alebo 42 minút, poslednou Szob s 57 alebo 66 

minútami. Z týchto časov je zrejmé, že obce známe ako hlavné východiskové body turistických výletov 

(napríklad Kismaros, Nagymaros a Szob) sú veľmi jednoducho a rýchlo dostupné z Budapešti. S 

prestupom v meste Vác sa môžeme dostať do obce Szokolya. Királyrét, obľúbený turistický cieľ, je 

dostupný z nádražia Nyugati s prestupom na úzkorozchodnú železnicu v Kismarosi za jeden a pol 

hodinu. 

Obce pozdĺž Ipľa – od Ipolydamásd až po Bernecebaráti – sú dostupné autobusom s prestupom v meste 

Szob. Do obcí Perőcsény, Kemence a Bernecebaráti je možné dostať sa okrem prestupovania v meste 

Szob aj prestupom vo Vác – Drégelypalánk, Rétság – Drégelypalánk a Szob – Vámosmikola. 

Márianosztra je z Budapešti prístupná po Szob, Vác alebo Verőce vlakom, odtiaľ s prestupom na 

autobus. Do obce Kóspallag sa dostaneme autobusom s prestupom v meste Vác, Szob alebo Kismaros. 

V okrese je najhoršie prístupná obec Tésa, s prestupom vo Vác – Vámosmikola sú dostupné dve linky 

počas týždňa, zatiaľ čo cez víkend ani jedna (tabuľka č. 1.).7 V maďarskej časti akčnej oblasti sú 

autobusové zastávky medzi obcami umiestnené pomerne husto, avšak na slovenskej strane vo 

viacerých obciach nie sú registrované autobusové zastávky (mapa č. 3.). 

 

 

 

 

 

                                                           
7 https://menetrendek.hu/ 
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3. mapa: Umiestnenie registrovaných autobusových zastávok v akčnej oblasti 

 

Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

 

 

 

Štátna hranica 

Hranica obce 

Autobusová zastávka 

Verejná cestná komunikácia 

Vodný tok 

Mapa bola vyhotovená v systéme HD72 EOV 

Legenda 
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1. tabuľka: Parametre hromadnej dopravy obcí v okrese Szob 

Z Budapešti do 
obcí v okrese 

Szob 

Prostriedok 
hromadnej 

dopravy 
Miesto prestupu 

Počet 
prestupov 

Počet liniek 
v piatok (ks) 

Prvá a 
posledná 

linka v 
piatok 

Trvanie jazdy 
(orientačne!) 

Bernecebaráti vlak-autobus 

Szob/Szob-
Vámosm./Vác-

Drégelyp./Rétság-
Drégelyp. 

1/2 18 4:50-19:07 120-150 minút 

Ipolydamásd vlak-autobus Szob 1 17 4:45-21:52 75 minút 

Ipolytölgyes vlak-autobus Szob 1 17 4:45-21:52 90 minút 

Kemence vlak-autobus 

Szob/Szob-
Vámosm./Vác-

Drégelyp./Rétság-
Drégelyp. 

1/2 18 4:50-19:07 120-170 minút 
 

Kismaros vlak žiadny 0 30 4:45-00:52 30-50 minút 

Kóspallag vlak-autobus Szob/Vác/Kismaros 1 11 4:45-21:52 60-105 minút 

Letkés vlak-autobus Szob 1 17 4:45-21:52 80-100 minút 

Márianosztra vlak-autobus Verőce/Vác/Szob 1 18 4:45-21:52 75-105 minút 

Nagybörzsöny vlak-autobus Szob 1 15 5:41-21:52 100 minút 

Nagymaros vlak žiadny 0 37 4:45-00:52 46-60 minút 

Perőcsény vlak-autobus 

Szob/Szob-
Vámosm./Vác-

Drégelyp./Rétság-
Drégelyp. 

1/2 16 5:41-19:07 120-140 minút 

Szob vlak žiadny 0 37 4:45-00:52 60-75 minút 

Szokolya vlak Vác 1 18 4:50-21:52 52 minút 

Tésa vlak-autobus Szob-Vámosmikola 2 2 4:45-12:07 130 minút 

Vámosmikola vlak-autobus Szob 1 17 4:45-21:52 105 minút 

Verőce vlak žiadny 0 30 4:45-00:52 35-50 minút 

Zebegény vlak žiadny 0 29 4:45-00:52 50-65 minút 

Zdroj: vlastná editácia podľa menetrendek.hu 

 

Cez lokalitu prechádzajú až 3 trate úzkorozchodných železníc (úzkorozchodná železnica v Kemence a 

Királyrét, železnica Nagybörzsöny – Márianosztra – Szob), ktoré pre návštevníkov znamenajú nielen 

turistický zážitok, ale spájajú aj dotknuté obce okresu Szob (hlavne posledné dve) (obr.5.).  
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5. obr.: Zastávka úzkorozchodnej železnice pri Nagybörzsöny 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

V dotknutom úseku slovensko-maďarskej hranice je možné prejsť medzi nasledovnými obcami po 

verejnej komunikácii: Ostrihom – Štúrovo, Letkés – Salka, Parassapuszta – Šahy, Tésa – Vyškovce nad 

Ipľom. Železničný hraničný priechod funguje na linke Szob – Chľaba – Štúrovo.8 Podľa plánov sa do roku 

2020 medzi obcami Ipolydamásd a Chľaba vybuduje cestný hraničný priechod cez Ipeľ. Maďarsko aj 

Slovensko sú členmi schengenského priestoru a v dôsledku voľného prechodu hraníc sa chcú aj v 

budúcnosti zamerať na ďalšie zlepšenie hraničných priechodov a rozvoj cezhraničných dopravných 

možností. 

3.4. Analýza situácie cestovného ruchu cieľovej oblasti 

V tejto kapitole predstavíme ponuku ubytovacích možností, ako aj štatistické údaje z oblasti 

cestovného ruchu cieľovej lokality. Údaje z Maďarska sme získali z TEiR a z informačnej databázy 

Centrálneho štatistického úradu Maďarska (KSH). Zaznamenali sme však rozdiely medzi údajmi týchto 

dvoch databáz. Údaje z TEiR sú dostupné len do roku 2014, kým údaje KSH do roku 2017. Z údajov KSH 

je viac neprístupných z dôvodov ochrany údajov, tie sme vedeli nahradiť z databázy TEiR do roku 2014. 

V prípadoch, v ktorých sme údaje nevedeli doplniť, ostali bunky v diagramoch s pomocnými tabuľkami 

prázdne na rozdiel od tých, na ktoré sa nevzťahuje daný údaj (označené nulou). Údaje vzťahujúce sa 

na slovenské obce sme získali zo stránky Slovenského štatistického úradu z DATAcube. 

 

3.4.1. Charakteristiky podnikov v odvetví ubytovacie služby, činnosti reštaurácií a 

pohostinstiev 

Z hľadiska počtu registrovaných poskytovateľov turistických služieb v roku 2016 jednoznačne vedie 

Zebegény a Nagymaros. Medzi nimi a treťou obcou Nagybörzsöny je veľký rozdiel, kde je 

zaregistrovaných len 29 takýchto služieb, následne sa počet poskytovateľov výrazne znižuje až na 10, 

ako v prípade obci Tésa. Ďalšiu skupinu tvoria obce so 6-7 poskytovateľmi služieb, nasleduje počet 2 a 

na konci je obec Ipolytölgyes, kde v roku 2016 nebol žiadny poskytovateľ (obr. 1.). 

 

                                                           
8 http://www.utinform.hu/hataratkelok/ 

http://www.utinform.hu/hataratkelok/
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1. obr: Počet registrovaných podnikov v odvetví ubytovacie služby, činnosti reštaurácií a pohostinstiev v obciach okresu 
Szob v roku 2016 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 

 

Z registrovaných poskytovateľov turistických služieb v rokoch 2011 až 2014 v skutočnosti fungovalo 

oveľa menej. V obci Zebegény, kde bolo najviac registrovaných podnikateľov, fungovala iba štvrtina až 

pätina služieb, v Nagymarosi polovica, v obci Nagybörzsöny len tretina. Aj v obciach s menším počtom 

registrovaných podnikateľov je pomer podobný (obr. 2. a 3.). 
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2. obr: Počet registrovaných podnikov v odvetví ubytovacie služby, činnosti reštaurácií a pohostinstiev v obciach okresu Szob v roku 2011 až 2016 

 

Zdroj: Na základe TEiR vlastná editácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Na základe TEiR vlastná editácia 
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3. obr: Počet fungujúcich podnikov v odvetví ubytovacie služby, činnosti reštaurácií a pohostinstiev v obciach okresu Szob v roku 2011 až 2014 

 

Zdroj: Na základe TEiR vlastná editácia 
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3.4.2. Pohostinské prevádzkarne v akčnej oblasti 

Na základe údajov KSH bol počet pohostinských prevádzkarní najvyšší v obciach Nagymaros, Verőce a 

Szob v rokoch 2011-2016. Len tieto obce sa nachádzali nad celoštátnym priemerom. Nasledovali obce 

Szokolya, Zebegény a Kemence. Spomínané obce patria k najpopulárnejším turistickým miestam v 

okrese (obr.6.). 

Z okresov župy Pešť zaznamenali v okrese Szob tretí najnižší počet pohostinských prevádzkarní v roku 

2016. V porovnaní s okresom Gödöllő, kde sa nachádza najviac takýchto miest, v okrese Szob bol počet 

pohostinských prevádzkarní skoro štyrikrát nižší (obr.4.). Ak to prepočítame na tisíc osôb, počet 

pohostinských prevádzkarní je pomerne vyvážený, ale okres Szob vysoko prevyšuje priemer (obr. 5.). 

 

Obrázok 4: Počet pohostinských prevádzkarní v okresoch župy Pešť v roku 2016 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 

 

Obrázok 5: Počet pohostinských prevádzkarní na tisíc osôb v okresoch župy Pešť v roku 2016 

 

Zdroj: Na základe KSH a TEiR vlastná editácia 
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Obrázok 6: Počet pohostinských prevádzkarní v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2016 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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3.4.3. Ubytovacie zariadenie v akčnej oblasti 

Údaje o ubytovacích zariadeniach okresu Szob sú najľahšie dostupné na rôznych rezervačných 

portáloch, keďže tieto stránky uvádzajú nielen zoznam jednotlivých ubytovacích možností, ale je 

možná aj priama rezervácia, kým webové stránky dotknutých obcí väčšinou neobsahujú možnosti 

miestneho ubytovania.  

Zo 17 obcí až 14 ponúka ubytovacie zariadenia na stránke szallas.hu, kde je z nich dostupných 94. 

Najviac ubytovaní inzeruje Zebegény, po nej nasleduje Nagymaros, Nagybörzsöny a Kismaros. 

Rezervovanie je možné aj na stránke booking.com, tam sú dostupné ubytovania v 12 obciach, ale v 

prípade okresu Szob je v zozname menej ubytovaní ako na stránke szallas.hu, celkom 57. Počet 

inzerovaných ubytovacích zariadení sme zisťovali aj na stránke limba.com. Na tejto stránke s 

rezerváciou ubytovacích možností sme našli v súvislosti s obcami v Maďarsku skoro rovnaký počet 

ubytovaní vo všetkých obciach ako na stránke booking.com. V prípade slovenských ubytovacích 

možností stránka limbo.com obsahuje väčší alebo rovnaký počet ubytovacích zariadení, ako 

booking.com alebo szallas.hu (tab. 2.). 

 

2. tabuľka: Počet ubytovacích zariadení na stránkach szallas.hu, booking.com a limba.com 
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szallas. 
hu 

28 18 11 10 7 6 4 3 2 1 1 1 1 1 20 1 1 1 0 

booking. 
com 

18 7 4 10 5 4 4 1 1 0 1 0 1 1 49 4 0 2 0 

limba. 
com 

18 6 5 10 5 5 4 1 1 0 1 0 1 0 57 8 1 2 3 

Zdroj: vlastná editácia podľa szallas.hu, booking.com a limba.com 

 

Podľa informácií zverejnených na stránke szallas.hu je priemerná cena ubytovania zohľadnením 

navrhnutej najnižšej ceny v prípade rezervácie pre dve osoby 6700 Ft za jednu noc pre jednu osobu. 

Inzerované ubytovania väčšinou disponujú 3 izbami s priemernou kapacitou 9 osôb. Pokiaľ ide o 

zariadenie z 94 ubytovaní 64 (68 %) uviedlo, že zabezpečuje bezplatné pripojenie wifi, 16 ubytovaní 

(17 %) disponuje bazénom, v prípade 50 (53 %) je možné platiť rekreačnou kartou SZÉP, resp. v 81 

ubytovaniach (86 %) je možné záhradné grilovanie. V prípade ubytovacích zariadení v 23 miestach (24 

%) domáci nehovoria cudzím jazykom, v 34 miestach (36 %) sa dohovoria jedným cudzím jazykom – po 

anglicky alebo nemecky, v 31 miestach (32 %) dvomi cudzími jazykmi, v 5 miestach (5 %) tromi jazykmi 

– po španielsky, taliansky a francúzsky, respektíve na 1 mieste (1 %) hovoria štyrmi cudzími jazykmi. 

Priemerné hodnotenie ubytovaní na stránke szallas.hu sa dá považovať za celkom dobré, z 10 bodov 

dosahuje 9,2. 

O ubytovaniach na Slovensku stránky szallas.hu a booking.com poskytujú málo informácií. Na stránke 

szallas.hu je možné rezervovať 20 ubytovaní v Štúrove a po jednom v Chľabe, Kamenici nad Hronom a 
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Šahách. Na stránke booking.com je dostupných 49 ubytovaní v Štúrove, 4 v Chľabe a 2 v Šahách. Na 

limba.com je možné rezervovať viac ubytovaní než na predchádzajúcich portáloch. 

Stránka szallas.hu spolupracuje s mnohými poskytovateľmi služieb. Turista dostane po rezervovaní na 

stránke szallas.hu zľavové kupóny, ktoré môže použiť počas svojho pobytu na získanie lepších cien 

jednotlivých atrakcií danej lokality. Napríklad v obci Kóspallag dostal turista po rezervácii na 1 noc 12 

kupónov so zľavou 10-30 %. Kupóny platili do hradného múzea v Ostrihome, do zážitkových kúpeľov, 

do dvoch rôznych dobrodružných parkov vo Vyšehrade, do jednej reštaurácie, na úzkorozchodnú 

železnicu v Kemence, do lodného múzea v Zebegényi, do múzea keramiky v Szentendre, na vedenú 

pešiu túru v Kesztölci, na jazdu motorovým člnom v Pilismaróte a do turistického centra v 

Drégelypalánk. Spolupráca medzi szallas.hu a poskytovateľmi služieb je veľmi dobrá iniciatíva, keďže 

pomáha združovať turistickú ponuku tohto regiónu a zvyšuje návštevnosť.  

Ubytovacie zariadenia v Maďarsku je možné zaradiť do dvoch hlavných kategórií: komerčné 

ubytovacie zariadenia a iné ubytovacie zariadenia. Za komerčné ubytovacie zariadenia sa považujú 

hotely, penzióny, kempingy, rekreačné chaty a komunitné ubytovacie zariadenia. Kategóriu iné 

ubytovacie zariadenia až do roku 2009 nazývali súkromné ubytovania, v súčasnosti je možné sem 

zaradiť vidiecke ubytovania a iné ubytovacie zariadenia (samostatná budova alebo jej časť, ktorá 

nebola zriadená výhradne pre poskytovanie ubytovacích služieb).9 

 

 

 

 

                                                           
9Nariadenie vlády 239/2009. (X. 20.) 
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Obrázok 7: Počet iných ubytovacích jednotiek v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 8: Počet komerčných ubytovacích jednotiek v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 9: Počet lôžok iných ubytovacích zariadení v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 10: Počet lôžok komerčných ubytovacích zariadení v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 11: Počet hostí iných ubytovacích zariadení v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 12: Počet hostí komerčných ubytovacích zariadení v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 13: Počet prenocovaní v iných ubytovacích zariadeniach v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 14: Počet prenocovaní v komerčných ubytovacích zariadeniach v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 15: Priemerný počet prenocovaní v iných ubytovacích zariadeniach v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Obrázok 16: Priemerný počet prenocovaní v komerčných ubytovacích zariadeniach v obciach okresu Szob v rokoch 2011 až 2017 

 

Zdroj: Na základe KSH vlastná editácia 
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Počet ubytovacích zariadení zaradených do kategórie iné bol v okrese Szob najvyšší v obci Zebegény 

v rokoch 2011 až 2017, respektíve prevyšoval aj celoštátny priemer popri obciach Nagybörzsöny a 

Nagymaros, ktoré sú ďalšie v poradí. V obci Nagybörzsöny, ktorá je druhá v poradí, bol približne 

polovičný počet ubytovacích zariadení v porovnaní so Zebegényom. Počet ubytovacích zariadení sa v 

skúmanom období v obci Nagymaros dynamicky zvyšoval. Vo väčšine obcí bolo evidovaných niekoľko 

(2 – 6) iných ubytovacích zariadení (obr. 7.). V troch obciach, Márianosztra, Tésa a Kismaros v tejto 

kategórii nefungovali ubytovacie zariadenia. Podľa dostupných údajov KSH v roku 2017 fungovalo v 

okrese celkom 128 ubytovacích zariadení v kategórii iné. 

Do kategórie iné ubytovacie zariadenie patria poľovnícke chaty a vidiecke ubytovania. V pohorí 

Börzsöny (spolu s chatami mimo hranice okresu Szob) sú prevádzkované štyri poľovnícke chaty (tab. 

3.). 

 

3. tabuľka: Poľovnícke chaty v Börzsönyi  

Poľovnícka chata Miesto Počet izieb (ks) 
Počet lôžok 

(ks) 
Cena (od 

HUF/osoba/noc) 

Királyháza Alsó Vendégház Kemence 4 8 7 800 

Tóvik Vendégház Királyrét (Szokolya) 12 30 6 000 

Bánki Vendégház Bánk 6 16 11 717 

Wenckheim Vadászház Nagyoroszi 10 20 5 000 

Zdroj: vlastná editácia na základe http://www.erdeiszallas.hu/erdogazdasagok/ipoly-erdo-zrt 

 

Podľa webovej stránky falusiturizmus.eu sa v okrese Szob nachádza 9 vidieckych ubytovacích zariadení, 

z ktorých väčšina je kvalifikovaná štyrmi slnečnicami (tab. 4.). 

 

4. tabuľka: Vidiecke ubytovania v okrese Szob 

Vidiecke ubytovania Miesto Slnečnica 

Schneider Vendégház Nagybörzsöny 4 

Napfény Vendégház Kóspallag 4 

Boglárka Vendégház Letkés 4 

Natura Hill Zebegény Vendégház Zebegény 4 

Csalogány Vendégház Zebegény 4 

Kiskemence Vendégház Kemence 4 

Mykolárium Vendégház Vámosmikola 4 

Vilma Vendégház Szokolya 3 

Diófáskert Vendégház Szokolya 2 

Zdroj: vlastná editácia podľa http://www.falusiturizmus.eu/ 

 

V obciach okresu Szob – aj v prípade celoštátneho priemeru – je počet komerčných ubytovacích 

zariadení značne nižší ako počet ubytovaní v kategórii iné, v roku 2017 bolo podľa dostupných údajov 

evidovaných celkom 15. Z hľadiska iných ubytovacích zariadení boli v rokoch 2011 až 2017 evidované 

len 1 až 3 komerčné ubytovacie zariadenia v dominantnej obci Zebegény a v Nagybörzsöny. Jedine v 
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obci Kemence je počet komerčných ubytovacích zariadení vyšší než iných, aj tu však bolo 

registrovaných len 4 – 5 (obr. 8.). Zo sedemnástich obcí v siedmych vôbec neboli registrované 

komerčné ubytovacie zariadenia. 

Až 27 – 35 % ubytovaní (komerčných a iných) okresu poskytovala obec Zebegény, po nej nasledovala 

obec Nagybörzsöny s celkovým podielom 16 – 21 %. Podľa údajov KSH v štyroch obciach v rokoch 2011 

až 2017 nebolo dostupné ubytovacie zariadenie. Údaje od roku 2015 sú informačného charakteru, k 

niekoľkým údajom sme totiž z dôvodu ochrany údajov nemali prístup (tab. 5.). 

 

5. tabuľka: Percentuálny podiel komerčných (K) a iných (I) ubytovaní v porovnaní s celkovým počtom ubytovaní (K+I) v 
jednotlivých obciach v rokoch 2011 až 2017 

Územie/Rok/ 
Typ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

K I K I K I K I K I K I K I 

Bernecebaráti 0 2,3 0 2,4 0 2,6 0 2,6 0 3,3 0 3,1 0 2,8 

Ipolydamásd 0 1,5 0 1,6 0 1,7 0 1,7 0  0  0  

Ipolytölgyes 0 1,5 0 1,6 0 0,9 0 0,9 0  0  0  

Kemence 3,8 3,8 4,0 1,6 3,4 0,9 4,3 0,9 4,1 4,9 3,9 5,5 3,5 4,9 

Kismaros 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Kóspallag 0 2,3 0 2,4 0 1,7 0 0,9  2,5  2,3  3,5 

Letkés 0 1,5 0 1,6 0 2,6 0 1,7 0  0  0  

Márianosztra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nagybörzsöny 0,8 16,0 1,6 16,7 2,6 17,9 2,6 17,1 2,5 17,2 2,3 17,2 2,1 16,1 

Nagymaros 0,8 6,9 0,8 8,7 0,9 11,1 2,6 13,7 3,3 13,1 2,3 17,2 2,1 20,3 

Perőcsény 0,8 4,6 0,8 4,8 0,9 5,1 0 5,1 0,8 4,9 0 3,1 0 2,1 

Szob 0 6,9 0 5,6 0 6,0 0 6,0 0,8  0  0  

Szokolya 2,3 4,6 2,4 4,8 2,6 5,1 2,6 6,0 3,3 4,9 3,1 4,7 2,8 4,2 

Tésa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vámosmikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verőce 0 4,6 0 4,0 0 5,1 0 4,3 0 4,9 0 5,5 0 5,6 

Zebegény 0 35,1 0 34,9 0 29,1 0 27,4 0 29,5 0 29,7 0 30,1 

Počet ubytovacích 
zariadení  

11 120 12 11 12 105 14 103 18 104 15 113 15 128 

Počet ubytovacích 
zariadení celkom 

131 126 117 117 122 128 143 

 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 

 

Počet lôžok iných ubytovacích zariadení súvisí s počtom jednotiek. Najviac jednotiek aj lôžok sa 

nachádza v Zebegény, druhá je v poradí obec Nagybörzsöny. Spolu s počtom ubytovacích jednotiek sa 

zvýšil aj počet lôžok v obci Nagymaros (obr. 9.). V roku 2017 bolo v okrese celkom 799 lôžok v iných 

ubytovacích zariadeniach. 

Existuje súvislosť aj medzi počtom lôžok a jednotiek komerčných ubytovacích zariadení. Kým bol 

napríklad v obci Zebegény v 32 – 46 registrovaných ubytovacích zariadeniach počet lôžok 193 až 235, 
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v obci Kemence v 5 komerčných ubytovacích zariadeniach bol ich počet 215 – 289. Aj z toho je zrejmé, 

že počet iných ubytovacích zariadení je síce vyšší než počet komerčných ubytovaní, ale počet lôžok je 

menší alebo podobný ako v komerčných ubytovacích zariadeniach, čo naznačuje rozptýlenosť (obr. 

10.). V roku 2017 bolo v okrese celkom 1001 lôžok v komerčných ubytovacích zariadeniach. 

V obciach okresu sa počet lôžok v ubytovacích zariadeniach postupne zvyšoval v rokoch 2011 až 2017. 

Najväčší podiel zo všetkých lôžok má obec Nagybörzsöny (18 – 28 %), nasleduje ju Kemence (12 – 21 

%). Kým obec Kemence z hľadiska počtu ubytovacích zariadení disponovala len malým podielom, obec 

Zebegény mala najviac ubytovacích zariadení, ale z hľadiska počtu lôžok je jej podiel už oveľa menší. 

Podľa údajov TEiR v rokoch 2011 až 2017 v štyroch obciach nebolo žiadne ubytovanie (tabuľka 6.). 

6. tabuľka: Percentuálny podiel lôžok komerčných (K) a iných (I) ubytovacích zariadení v porovnaní s celkovým počtom 
lôžok ubytovacích zariadení (K+I) v jednotlivých obciach v rokoch 2011 až 2017 

Územie/Rok/ 
Typ (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

K I K I K I K I K I K I K I 

Bernecebaráti 0 1,4 0 1,2 0 1,2 0 1,1 0 1,4 0 1,4 0 1,3 

Ipolydamásd 0 1,1 0 0,7 0 1,0 0 0,6 0  0  0  

Ipolytölgyes 0 0,9 0 0,7 0 0,3 0 0,3 0  0  0  

Kemence 20,5 2,0 19,2 0,5 15,4 0,3 12,6 0,2 12,9 2,8 11,5 3,2 14,2 3,1 

Kismaros 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Kóspallag 0 1,5 0 1,1 0 0,8 0 0,5  1,0  1,0  1,2 

Letkés 0 0,9 0 0,7 0 1,0 0 0,6 0  0  0  

Márianosztra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nagybörzsöny 7,7 10,5 18,3 8,9 19,9 8,9 20,3 8,1 20,1 7,9 19,9 8,2 19,2 9,3 

Nagymaros 5,3 2,5 4,5 2,4 8,2 3,7 9,0 5,1 11,1 5,1 10 6,1 5,7 7,8 

Perőcsény 3,4 3,6 3,1 3,1 2,8 3,0 2,8 2,7 0 2,7 0 2,6 0 2,3 

Szob 0 5,3 0 3,3 0 3,2 10,6 2,9 0  0  0  

Szokolya 8,5 3,9 11,8 3,3 11,6 3,2 6,2 3,2 17,0 2,8 17,2 2,8 16,5 2,7 

Tésa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vámosmikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verőce 0 3,1 0 2,0 0 2,6 0 1,8 0 2,7 0 2,8 0 2,8 

Zebegény 0 18,2 0 15,1 0 13,2 0 11,3 0 12,4 0 13,4 0 13,9 
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1 293 1 505 1 555 1 702 1 721 1 742 1 800 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 

Z hľadiska počtu hostí je značný rozdiel medzi inými a komerčnými ubytovacími zariadeniami. Kým v 

okrese v roku 2017 v iných ubytovacích zariadeniach prenocovalo o niečo viac než 7000 hostí, v 

komerčných ubytovacích zariadeniach to bolo celkom 28 300 hostí. Najviac ubytovaných hostí v iných 

ubytovacích zariadeniach bolo v obci Zebegény s najväčším počtom jednotiek, v roku 2011 to bolo viac 

než 1 600 osôb, v obciach Kóspallag a Nagymaros v niektorých rokoch počet hostí prevyšoval aj 10 000 

osôb v komerčných ubytovacích zariadeniach (obr. 11. a 12.). 

Najväčší podiel hostí vo všetkých ubytovacích zariadeniach (komerčných a iných) okresu Szob 

poskytuje Nagybörzsöny – cca. 42 – 50 %, nasleduje ju Szokolya s podielom 8-18 %. Podiel hostí v obci 
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Zebegény je nízky (4 – 8 %) v porovnaní s jednotkami a počtom lôžok ubytovacích zariadení (tabuľka 

7.). 

 

7. tabuľka: Percentuálny podiel počtu hostí komerčných (K) a iných (I) ubytovacích zariadení v porovnaní s celkovým 
počtom hostí ubytovacích zariadení (K+I) v jednotlivých obciach v rokoch 2011 až 2017 

Územie/Rok/ 
Typ (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

K I K I K I K I K I K I K I 

Bernecebaráti 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0,2 0 0,4 0 0,5 0 0,4 

Ipolydamásd 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0  0  0  

Ipolytölgyes 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0  0  0  

Kemence 8,6 0,1 8,7 0,1 6,2 0,1 9,3 0 11,2 1,7 11,8 2,7 7,8 2,2 

Kismaros 0 0 0 0 9,1 0 7,6 0  0  0  0 

Kóspallag 44,3 0,4 8,2 0,3 3,0 0,3 1,9 0,2  0,9  0,9  1,3 

Letkés 0 0,6 0 0,9 0 0,4 0 0,5 0  0  0  

Márianosztra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nagybörzsöny 3,6 5,2 38,6 4,0 45,2 4,0 45,0 3,1 49,9 3,9 46,0 4,5 43,9 4,5 

Nagymaros 0,3 0,4 0,9 0,7 0,7 2,0 4,2 2,0 4,5 2,7 3,2 2,1 4,6 4,0 

Perőcsény 8,5 0,5 10,4 0,5 12,2 0,4 6,3 1,0 6,0 1,0 4,8 0,3 5,4 0,3 

Szob 0 0,1 0 0 0 0 0,7 4,5 1,8  2,5  3,5  

Szokolya 17,0 1,1 15,2 1,3 10,5 1,0 7,5 0,9 8,3 0,9 13,4 0,8 12,8 0,7 

Tésa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vámosmikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verőce 0,4 0,8 0,3 0,9 0 0,6 0 0,6 0 1,0 0 1,6 0 2,2 

Zebegény 1,7 6,5 1,5 7,3 1,3 2,7 1,8 2,3 1,9 3,8 1,2 3,7 2,0 4,3 
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Počet hostí 
celkom 

25 436 22 445 23 764 30 311 29 252 33 958 35 333 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 

 

Z hľadiska počtu prenocovaní v iných ubytovacích zariadeniach vysoko vedie Zebegény, čo sa dá v 

porovnaní s počtom prenocovaní v komerčných ubytovacích zariadeniach považovať za dobré hľadiac 

na údaje jednotlivých obcí okresu. Zebegény značne prevyšuje aj celoštátny priemer čo sa týka počtu 

prenocovaní v iných ubytovacích zariadeniach. Obec dokonca prevyšuje aj počet prenocovaní v obci 

Nagybörzsöny, ale táto hodnota predstavuje v prípade ostatných obcí približne len polovicu, prípadne 

tretinu. V prípade počtu prenocovaní v komerčných ubytovacích zariadeniach obec Nagybörzsöny 

vysoko prevyšuje ostatné obce (obr. 13. a 14.). Hostia v roku 2017 strávili o čosi viac než 22 200 

prenocovaní v iných ubytovacích zariadeniach, v komerčných ubytovacích zariadeniach o značne viac, 

až 60 900. 

Z celkového počtu prenocovaní (komerčné a iné) má v okrese najväčší podiel Nagybörzsöny – cca. 36-

50 %, podobne je to aj v prípade počtu hostí. Nasleduje Kemence, Perőcsény a Szokolya s podielom 7-

20 %, hoci priemerný podiel je 10 % (tabuľka 8.). 
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8. tabuľka: Percentuálny podiel počtu prenocovaní v komerčných (K) a iných (I) ubytovacích zariadeniach v porovnaní s 
celkovým počtom prenocovaní v ubytovacích zariadeniach (K+I) v jednotlivých obciach v rokoch 2011 až 2017 

Územie/ 
Rok/ 
Typ (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

K I K I K I K I K I K I K I 

Bernece-
baráti 

0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0,4 0 0,4 0 0,3 

Ipoly-damásd 0 0,2 0 0,1 0 0,3 0 0,3 0  0  0  

Ipoly-tölgyes 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0  0  0  

Kemence 10,1 0,2 7,8 0,1 7,5 0 9,8 0 11,4 2,1 10,8 2,6 7,8 2,1 

Kismaros 0 0 0 0 9,2 0 7,7 0  0  0  0 

Kóspallag 31,6 0,2 6,3 0,2 3,5 0,1 1,9 0,1  0,6  0,5  0,6 

Letkés 0 0,8 0 1,0 0 0,7 0 0,7 0  0  0  

Mária-
nosztra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nagy-
börzsöny 

4,4 5,3 32,4 4,4 43,8 4,8 45,3 3,6 45,8 4,1 44,8 4,5 39,1 6,4 

Nagy-maros 0,1 0,4 0,6 0,8 0,5 1,2 3,8 2,3 4,4 2,9 2,3 2,1 4,1 3,6 

Perő-csény 8,5 0,7 11,8 0,8 10 0,4 6,6 0,5 5,8 0,5 4,5 0,2 4,8 0,3 

Szob 0 0,1 0 0 0 0 0,4 2,5 0,8  1,0  1,5  

Szokolya 16,0 0,9 8,7 1,1 8,4 0,9 6,1 0,8 10,4 0,8 13,9 0,6 14,2 0,7 

Tésa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vámos-
mikola 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verőce 0,2 0,8 0,1 1,4 0 0,7 0 0,7 0 0,9 0 1,3 0 1,9 

Zebegény 1,3 18,2 1,2 21,1 1,0 6,6 1,1 5,3 1,2 7,8 0,8 9,5 0,9 11,7 
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Počet 
prenocovaní 
celkom 

54 081 47 087 48 485 66 451 70 130 84 117 84 103 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 

 

Priemerný počet prenocovaní v iných ubytovacích zariadeniach je v Zebegényi vyslovene vysoký (6,4 

nocí), čo je skoro dvakrát toľko ako celoštátny priemer (3,4 nocí). V prípade ostatných obcí je toto číslo 

pod celoštátnym priemerom (obr. 15.). Priemerný počet prenocovaní v komerčných ubytovacích 

zariadeniach sa nachádza v každom prípade pod celoštátnym priemerom (2,5), ale väčšinou sa k nemu 

približuje (obr. 16.). 

Údaje vzťahujúce sa na ceny ubytovaní, resp. na príjmy uvádzame len v prípade komerčných 

ubytovacích zariadení, lebo v KSH boli údaje uvedené len pre túto kategóriu. Údaje vzťahujúce sa na 

prázdne bunky v pomocných tabuľkách neposkytol Centrálny štatistický úrad (KSH) z dôvodu ochrany 

údajov (obr. 17-20.). 
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Obrázok 17: Priemerná cena za izbu (Ft) v komerčných ubytovacích zariadeniach v rokoch 2014 až 2017 

 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 

 
Obrázok 18: Brutto cena ubytovania za jedno prenocovanie (Ft) v komerčných ubytovacích zariadeniach  

medzi rokmi 2014 a 2017 

 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 
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Obrázok 19: Brutto cena ubytovania (Ft) na jedného hosťa v komerčných ubytovacích zariadeniach  

medzi rokmi 2014 a 2017 

 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 

 
 

Obrázok 20: Celkový brutto cenový príjem komerčných ubytovacích zariadení (1000 Ft)  
medzi rokmi 2014 a 2017 

 

Zdroj: Na základe údajov KSH vlastná editácia 
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Priemerné ceny izieb komerčných ubytovacích zariadení sa celoštátne zvýšili medzi rokmi 2014 až 

2017 z cca 15 000 Ft na 18 000 Ft. Dostupné údaje priemerných cien za izbu v obciach okresu Szob sú 

v každom prípade pod celoštátnym priemerom, ich zmena nie je lineárna. V obci Kemence je priemerná 

cena skoro polovičná ako celoštátny priemer (obr. 17.). Z hľadiska brutto ceny ubytovania za jedno 

prenocovanie je tendencia taká istá ako v prípade priemerných cien za ubytovanie a aj brutto cena za 

ubytovanie na jednu osobu je podobná (obr. 18. a 19.). V prípade celkového brutto príjmu 

komerčných ubytovacích zariadení je Kemence (cca 3x), Szokolya (cca 1,5x), Nagymaros (cca 5x) pod 

hodnotou celoštátneho priemeru. Obec Nagymaros mala však cca trikrát vyšší príjem za ubytovacie 

zariadenia ako bol celoštátny priemer v rokoch 2014 až 2017 (obrázok 20.). 

Zo 17 obcí okresu Szob v 9 zaviedli pobytovú daň, ktorej hodnota sa pohybuje od 200 do 400 Ft (tabuľka 

9.).  

 

9. tabuľka: Miestna pobytová daň v okrese Szob 

Názov 
Bernece-

baráti 
Kemence 

Kós-
pallag 

Nagy-
börzsöny 

Nagy-
maros 

Szob Szokolya Verőce Zebegény 

Ft/noc 200 250 400 300 400 300 350 200 350 

dátum 
nadobudnutia 
účinnosti 

2016 2009 2016 2014 2016 2011 2011 2009 2018 

Zdroj: vlastná editácia podľa https://hakka.allamkincstar.gov.hu 

V súvislosti so slovenským územím nie sú k dispozícii údaje na úrovni obcí. Najnižšia dostupná úroveň 

bol okres na webovej stránke Slovenského štatistického úradu na stránke DATAcube, tieto údaje sme 

porovnali s údajmi okresu Szob (obr. 21-24.). 

 

Obrázok 21: Počet ubytovacích zariadení v dotknutých slovenských a maďarských okresoch v rokoch 2011-2016 

 

Zdroj: Na základe DATAcube a KSH vlastná editácia 
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Obrázok 22: Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach v dotknutých slovenských a maďarských okresoch  
v rokoch 2011 až 2016 

 

Zdroj: Na základe DATAcube a KSH vlastná editácia 

 

Obrázok 23: Počet hostí v ubytovacích zariadeniach v dotknutých slovenských a maďarských okresoch  
v rokoch 2011 až 2016 

 

Zdroj: Na základe DATAcube a KSH vlastná editácia 
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Obrázok 24: Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v dotknutých slovenských a 

maďarských okresoch v rokoch 2011 až 2016 

 

Zdroj: Na základe DATAcube a KSH vlastná editácia 

Čo sa týka počtu ubytovacích zariadení medzi rokmi 2011 až 2016 ich bolo najviac v okrese Szob, 

nasleduje okres Nové Zámky s malým rozdielom v počte ubytovacích zariadení. Veľký podiel 

ubytovacích zariadení v okrese Nové Zámky predstavujú pravdepodobne ubytovacie zariadenia v 

meste Štúrovo. Počet ubytovaní v okrese Levice je približne štvrtina počtu ubytovaní okresu Szob a 

tretina okresu Nové Zámky (obr. 21.). Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach nie je v pomere s počtom 

ubytovaní v okresoch. Kým najviac ubytovacích zariadení sa nachádza v okrese Szob, v okrese Nové 

Zámky je približne päťkrát toľko lôžok ako v okrese Szob. V okrese Levice s najnižším počtom 

ubytovacích zariadení je počet lôžok vyšší než v okrese Szob (obr. 22.). Počet hostí v ubytovacích 

zariadeniach väčšinou súvisí s počtom lôžok v týchto ubytovacích zariadeniach (obr. 23.). Aj počet hostí 

a počet prenocovaní ukazuje podobnú tendenciu, pravdepodobne v každom okrese je podobná 

priemerná dĺžka pobytov (obr. 24.). 

Pokiaľ ide o 8 slovenských krajov, v Nitrianskom samosprávnom kraji bolo v roku 2016 obsadených len 

6,7 % ubytovaní, 4 % izieb, 4,2 % lôžok, čo predstavuje najnižšie hodnoty popri Trenčianskom kraji.10 

Na základe posledných dostupných štatistických údajov fungovalo v roku 2016 v Nitrianskom kraji 303 

ubytovacích zariadení, ktoré prijali celkom 298 829 hostí, čo je najmenší počet návštevníkov v 

celoštátnom porovnaní. Najviac ubytovacích zariadení funguje v okrese Nové Zámky (115), okres Levice 

(38) je len štvrtý v rámci kraja. Najviac nocľažníkov zároveň navštívi Nitru, okres Nové Zámky je len 

druhý v tomto porovnaní s počtom hostí 96 535 a okres Levice tretí (33 047 osôb), čím predbehol okres 

Komárno, kde je najviac ubytovacích zariadení. Najviac turistov prichádza celoštátne z Česka, nasleduje 

Nemecko, Poľsko a Maďarsko, pričom turisti z Maďarska sú v prípade cieľovej oblasti nadmerne 

zastúpení, pravdepodobne z dôvodu blízkosti lokality.11  

                                                           
10 Anton Kasagranda – Daniel Gurňák – Katarína Danielová: Congress and fair tourism of Slovakia – its quantification, spatial differentiation, 
and classification. Regional Statistics, Vol. 7. No. 2. 2017 
11 Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 
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4. TURISTICKÝ POTENCIÁL REGIÓNU 

Cieľom tohto dokumentu je preskúmanie aktívneho turistického potenciálu okresov Szob, Nové Zámky 

a Levice a na základe daného potenciálu sformulovanie návrhov v záujme ich posilnenia, ďalej 

vypracovanie aktívnych turistických projektových návrhov malého rozsahu. Pred načrtnutím toho 

všetkého je dôležité definovať výraz aktívny turizmus. Pri definícii aktívneho turizmu sa prispôsobíme 

k definícii Maďarskej turistickej agentúry, ktorá vykonáva koordináciu maďarskej turistickej stratégie: 

Motiváciou cestovania turistu je vykonávanie nejakej rekreačnej alebo športovej aktivity vyžadujúcej 

fyzickú činnosť, ako napríklad pešia turistika v prírode, cyklistická, vodná, jazdecká, dobrodružná, 

extrémna turistika a plachtenie, ako aj golf, rybolov, lov, beh, lyžovanie a ekoturistika.  

Medzi kategórie ekoturizmu je možné zaradiť aktivity, počas ktorých je motiváciou cestujúceho 

prežívanie blízkosti prírody, spoznávanie prírodných alebo krajinných hodnôt, čo sa nemusí nutne 

spájať s fyzickou aktivitou. Na základe toho sa k ekoturizmu dá priradiť aj návšteva zoologickej záhrady 

a arboréta, kempingová a vidiecka turistika, cesta lesnou úzkorozchodnou železnicou alebo plavba 

loďou.12  

V podkapitolách tejto kapitoly predstavíme turistický potenciál regiónu z hľadiska aktívnej turistiky. 

Tieto potenciály predstavujú danosti, ktorých posilnenie, kreatívne využívanie môže prispieť k zvýšeniu 

turistickej ponuky regiónu a zlepšenie jej kvality. Potenciály predstavíme aj podľa typov atrakcií, aj 

podľa jednotlivých obcí. 

4.1. Aktívny turistický potenciál regiónu podľa typov atrakcií 

Danosti okresov Nové Zámky, Levice a hlavne Szob – ako je to zrejmé z analýzy situácie – vyhovujú 

podmienkam aktívneho turizmu, veď disponujú nádherným prírodným prostredím, ktoré určuje ich 

reliéf, vodná sieť a flóra a fauna.  

Cestovný ruch Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v súčasnosti zameriava skôr na kultúrny turizmus, 

v ktorej najväčšiu úlohu zohrávajú mestá Komárno, Štúrovo a Nitra. Fyzicko-geografické pomery 

dotknutých častí okresu Nové Zámky a Levice sú tiež vhodné na rozvoj aktívneho turizmu. Pri hranici 

regiónu tečie Dunaj a Ipeľ, ktoré rozdeľujú – ale ktoré môžu v rámci vhodnej spolupráce aj spájať – 

maďarské a slovenské územia. Cez okres Nové Zámky preteká aj rieka Hron. Reliéfne danosti 

slovenského územia sa líšia od podmienok v okrese Szob, väčšia časť územia je kopcovitého charakteru 

(Kováčovské kopce).13  

V orientácii medzi slovenskými turistickými atrakciami značne pomáha záujemcom webový portál 

slovakia.travel, ktorý poskytuje podrobné a rozsiahle informácie o možnostiach cestovného ruchu v 

krajine v šiestich jazykoch – vrátane maďarského jazyka.  

 

4.1.1. Pešie túry  

Veľkú časť okresu Szob tvoria lesy pohoria Börzsöny, ktoré ponúkajú skvelú príležitosť pre pešiu 

turistiku. Región má hustú sieť turistických chodníkov aj v celoštátnom pomere. Prechádza cezeň 

značenie žltej, červenej, modrej aj zelenej cesty (mapa 4.). Medzi turistickými cestami sú okružné trasy 

                                                           
12 https://mtu.gov.hu/cikkek/aktiv-turizmus 
13 Stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným 



43 

 

ako napríklad 15 km dlhá cesta cez Kemence – Magosfa – Csóványos – skaly Szabó-kövek – Rakodó – 

Hamuház – Csarnavölgy – Kemence, a tiež aj úsekové túry.14 Cez región vedie v dĺžke 53 km aj trasa 

celoštátnej modrej túry cez železničné zastávky Katalinpuszta – Magyarkút – Nagy-Kő-hegy – Nógrád – 

Béla-rét – Saj-kút – Foltán-kereszt – Árva-kúti rét – Csóványos – Szabó-kövek – Égés-tető – Rakodó – 

Nagy-Hideg-hegy – Inóci-vágás – Kisinóci th. – Kóspallag – Sűrűség – Törökmező th. – Vizes-árok – 

Köves-mező – Hegyes-tető – Templom-völgy – Nagymaros – Vyšehrad.15 Štyri trasy Mariánskej 

pútnickej cesty prechádzajú cez okres a stretávajú sa v obci Márianosztra (mapa 4.). 

4. mapa: Turistické chodníky v pohorí Börzsöny 

 

Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

 

Mariánska cesta je sieť pútnických a turistických ciest, ktorá prechádza cez strednú Európu, jej 

východo-západná os vedie od Mariazell v Rakúsku až po Csíksomlyó v Rumunsku, cez 7 krajín. Jej dĺžka 

je cca 1400 km, pešo sa dá absolvovať za 60 dní. Mariánska cesta je síce pešia pútnická cesta, ale jej 

jednotlivé úseky sú prístupné aj na bicykli, pomocou jednotného systému značenia informuje pútnikov, 

opis cesty je podrobne dostupný a cesta je propagovaná v rámci medzinárodne jednotnej propagácie. 

                                                           
14 https://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=319&rfa=85 
15 http://www.borzsony.hu/turaleirasok/orszagos_kektura_borzsonyi_szakasza.html 
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Úsek v pohorí Börzsöny vedie od mesta Szob smerom na Márianosztra ku krížu Sukola-kereszt, ďalej 

od Kisirtáspuszta po údolie potoka Bánya-patak a od Bernecebaráti po Nagyoroszi. V súlade s tým je 

výrazným potenciálom, že okres je súčasťou resp. uzlom dôležitej medzinárodnej trasy.16 V akčnej 

oblasti sa nachádza mnoho krížov, svätýň a kaplniek, ktoré by bolo možné spojiť aj v rámci pútnickej 

cesty (mapa 5.). 

5. mapa: Náboženské body v akčnej oblasti 

  

Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

 

Oblasť má výborné možnosti pre pešiu turistiku vďaka svojim prírodným danostiam. V lokalite sa 

nachádzajú dva náučné chodníky, 2 km dlhý náučný chodník Bernecebaráti a 2,5 km dlhý náučný 

chodník pri Kemence, ktoré pomocou informačných tabúľ upozorňujú na prírodné hodnoty 

jednotlivých úsekov.17 Najvyšší bod pohoria Börzsöny nazývaný Csóványos sa nachádza na hranici žúp 

Nógrád a Pešť, bola tu vybudovaná rozhľadňa so skvelým panoramatickým výhľadom. 

                                                           
16 http://www.borzsony.hu/turaleirasok/maria_ut_borzsonyi_szakasza.html 
17 http://www.borzsony.hu/tanosvenyek. 
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Na slovenskej strane ležia Kováčovské kopce (pohorie Burda), ktoré sú výbežkami pohoria Börzsöny. Z 

Kováčovských kopcov je krásny výhľad na ohyb Dunaja, na sútok riek Dunaj a Hron, na Ostrihom. 

Pohorie má jedinečnú flóru a faunu, vyhovujúcu pre peších turistov. Cez pohorie prechádza modrá 

turistická trasa, ktorá pokračuje v maďarskej časti cieľovej oblasti. Túra začína v Kamenici nad Hronom 

a je jednosmerná, k návratu na štart sa odporúča miestna verejná doprava.18 O turistickej trase a o 

miestnej hromadnej doprave je málo informácií uvedených v maďarskom jazyku, hoci by mohla byť 

populárna aj medzi maďarskými turistami. Cez slovenskú stranu prechádza aj úsek Mariánskej cesty, 

ktorý spája dve časti cieľovej oblasti v rámci pútnickej turistiky. 

4.1.2. Cyklistické túry 

Prírodné podmienky okresu Szob priaznivo vplývajú aj na cykloturistiku. V ohybe Dunaja existuje viac 

cyklistických ciest, spájanie úsekov, ich kompletná výstavba od Budapešti, ako aj ich predĺženie v doline 

Ipľa prebieha aj v súčasnosti. Úsek lokality od Szob po Nagymaros bude súčasťou medzinárodnej 

cyklotrasy EuroVelo6 pozdĺž Dunaja, ktorá je veľmi obľúbená medzi cyklistami (obr. 6.). 

 

6. obr.: Cyklisti pri Nagymarosi 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Vybudovaný úsek cyklistickej cesty medzi obcami Királyrét a Nógrád umožňuje, aby sme sa napríklad z 

Kismarosu cez Királyrét a Nógrád dostali na bicykli do obcí Diósjenő a Kemence a následne do údolia 

Ipľa, a naspäť do Kismarosu s pripojením sa na sieť EuroVelo. Cyklotrasa je už hotová aj medzi obcami 

Nagymaros a Zebegény, jej pokračovania budú hotové v blízkej budúcnosti (mapa 6.).19  

 

 

 

 

 

6. mapa: Cyklistické trasy v Börzsöny  

                                                           
18 https://dunaiszigetek.blogspot.com/2017/10/osz-helembai-hegysegben.html 
19 http://bringasport.hu/2016/05/06/bringazz-a-borzsonyben-kerekparut-avatas-a-kiralyreti-erdei-kisvasut-napjan/ 
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Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

 

V ostatných častiach siete cyklotrás, napríklad po trase Királyrét – Nógrád informujú cyklistov 

informačné tabule o tom, v akej vzdialenosti a smere sa nachádza nasledujúca obec, aký je materiál a 

sklon cyklistickej cesty, ďalej tabule upozorňujú aj na nebezpečné zákruty (obr. 7.). 

 

 

 

 

 

 

 

7. obr.: Informačná tabuľa pri Királyrét pre cyklistov 
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Zdroj: Vlastná fotka 

 

Cesta číslo 1201 medzi Ipolydamásdom a Bernecebaráti je tiež súčasťou cyklistickej siete, ale nie je 

vybudovaný pruh pre cyklistov, ani cyklistická cesta. Cesta je značne nevyužívaná oproti úseku 

EuroVelo. Cesta číslo 12103 medzi Szokolyou a Királyrétom, alebo cesta 12106 medzi Kismarosom a 

Kóspallagom vedie krásnym prírodným prostredím v lese, ich jednotlivé úseky sú vyznačené pre jazdu 

na bicykli, ale nie sú vybavené potrebnou infraštruktúrou, napríklad časťou bezpečne oddelenou od 

cesty (cyklistický pruh). V oblasti by bola možnosť aj pre horskú cyklistiku. Stránka merretekerjek.hu 

obsahuje vyznačené trasy pre horské bicykle, časť z nich vedie pozdĺž verejných komunikácií a časť z 

nich napríklad pozdĺž potoka. OpenStreetMap však tieto trasy medzi cyklistickými cestami nezobrazuje. 

Podmienky horských cyklotrás je nutné zlepšiť pomocou vhodných informácií, tabúľ označujúcich cestu 

aj úpravou terénu. Pekné prírodné prostredie pohoria Börzsöny a úseky jednoduchých cyklistických 

trás vytvárajú príležitosť pre rozvoj cykloturistiky. 

Aj prírodné prostredie slovenskej časti akčnej oblasti vytvára možnosti pre cykloturistiku. Vybudovaná 

cyklistická cesta sa nachádza na trase Štúrovo – Kamenica nad Hronom – Chľaba – Bajtava – Salka, 

ktorá prechádza cez Kováčovské kopce. Medzi Salkou a Letkésom sa dá prejsť cez most nad Ipľom a 

pripojiť sa na trasu v Maďarsku. V rámci cykloturistickej trasy Zebegény – Szob – Chľaba – Kamenica 

nad Hronom – Štúrovo – Ostrihom – Búbánatvölgy – Pilismarót – Szob – Zebegény sa dajú spojiť 

maďarské a slovenské úseky (mapa 6.). V prípade dvoch spomenutých turistických trás nie je v plnej 

dĺžke vybudovaná cyklotrasa.20 Na slovenskom území vybudovali okružnú cyklistickú cestu severne od 

Šiah, z ktorej je po verejnej komunikácii možné prejsť do Maďarska. Cesta číslo 564 medzi Šahami a 

Štúrovom prechádza peknou krajinou, avšak tento úsek ešte nie je zapojený do siete cyklotrás. 

 

 

4.1.3. Výlety úzkorozchodnou železnicou  

Cez okres Szob prechádzajú tri trasy úzkorozchodnej železnice, cez nádhernú scenériu plnú lesov a 

potokov: Kemence – Feketevölgy, Királyrét – Kismaros a Nagybörzsöny – Szob (mapa 7.).21  

7. mapa: Sieť úzkorozchodných železníc v Börzsönyi 

                                                           
20 http://www.turistamagazin.hu/egynapos-kaland-biciklivel-a-dunakanyarban.html 
21 https://www.kisvasut.hu 

http://www.turistamagazin.hu/egynapos-kaland-biciklivel-a-dunakanyarban.html
https://www.kisvasut.hu/
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Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

 

Železničná trať Nagybörzsöny – Szob sa delí na ďalšie tri úseky, a to na úsek medzi Nagybörzsönyom a 

Nagyirtásom, Nagyirtásom a Márianosztrou, Márianosztrou a Szobom. Trasu úzkorozchodnej železnice 

je možné absolvovať prestupmi, lístky si treba kupovať na jednotlivé úseky (tabuľka 10.). Stanica lesnej 

úzkorozchodnej železnice v Kemence (Kemencei Erdei Kisvasút) je spojená so železničným múzeom a 

lístok si treba povinne kúpiť, ak cestujúci cestuje do obce Kemence alebo po Kemence. Lístok stojí 300 

Ft, cena zvýhodneného lístku je 150 Ft. V jednotlivých úsekoch, ako napríklad v obci Királyrét, nie je 

možné platiť bankovou kartou.  

10. tabuľka: Železničné sadzby (HUF) úsekov úzkorozchodnej železnice v roku 2018 

Úsek 
úzkorozchodnej 

železnice 

Obojsmerný 
lístok za 

plnú cenu 

Obojsmerný lístok 
zľavnený 

Jednosmerný 
lístok za plnú 

cenu 

Jednosmerný lístok 
zľavnený 

Dieťa Dôchodca Dieťa Dôchodca 

Lesná 
úzkorozchodná 

1000 700 700 600 300 300 

Muzeálna lesná železnica Kemence 

Bývalá trasa Kammerhof 

Úzkorozchodná železnica 

Börzsöny 

Lesná železnica Márianosztra – Nagyirtás 

Lesná železnica Királyrét 
Lesná železnica Szob 

Legenda 

Maďarská akčná oblasť 

Slovenská akčná oblasť 

Železničné trate 

Mapa bola vyhotovená v systéme HD72 EOV 
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železnica 
Kemence 

Nagybörzsöny – 
Nagyirtás 

1600 1000 1400 900 600 800 

Nagyirtás – 
Márianosztra 

1200 800 800 700 500 500 

Márianosztra – 
Szob 

1400 1000 1000 700 500 500 

Lesná železnica 
Királyrét 

1400 900 900 900 500 500 

Zdroj: www.kisvasut.hu 

 

Parametre úzkorozchodných železníc sú dostupné na rôznych webových stránkach, napríklad 

kisvasut.hu, borzsonyikisvasutak.hu, čo komplikuje orientáciu turistov na trasách úzkorozchodných 

železníc. 

4.1.4. Vodná a rybárska turistika  

Na slovenskej a maďarskej strane v obciach pri rieke Ipeľ a Dunaj je potenciálom rybárska turistika. V 

meste Szob funguje Ipoly Tours, ponúka aj možnosť vypožičania si rybárskych potrieb. V rámci miestnej 

iniciatívy sa usiluje aj samospráva obce Ipolytölgyes vytvoriť potrebnú infraštruktúru pre aktívny 

turizmus, a preto zabezpečuje požičovňu rybárskych prútov a kanoe.  

V oblasti sa nachádzajú jazerá pri obciach Kóspallag, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szokolya, Diósjenő a 

Királyrét, ktoré ponúkajú možnosť rybolovu alebo aj člnkovania (obr. 8.). Na slovenskej strane nájdeme 

rybníky pri Bajtave, Pastovciach, Malej nad Hronom, Náne, čo je priaznivé pre rybársku turistiku. 

8. obr.: Jazero pri Királyrét 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

Dunaj je tiež vhodný na plážové aktivity, plavbu loďou, na kajaku a kanoe. Poslednú aktivitu je možné 

vykonávať aj na Ipli. Ipoly Tours poskytuje rámec aj pre tieto možnosti, veď zabezpečuje aj požičiavanie 

kajaku, kanoe a bicyklov, organizuje túry, respektíve poskytuje príležitosti aj na výletné plavby. 

Nitriansky kraj je bohatý na termálne pramene, čo zlepšuje rekreačný turizmus. V dotknutej lokalite sa 

termálne kúpalisko nachádza v Štúrove – ide o populárne kúpalisko Vadaš. V okrese Szob je pláž jedine 

v obci Kemence, ale v záujme vyššej návštevnosti ju treba rozvíjať. 
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4.1.5. Túry na hrad a návštevy kaštieľov 

V regióne sa nachádza niekoľko hradov a zrúcanín. Hoci sa hrady Drégelypalánk22 a Nógrád nachádzajú 

mimo okresu Szob, sú v pomerne dobrom stave a je možné ich navštíviť. V rámci okresu sa vyskytujú 

zrúcaniny hradov (napr. Salgóvár, hrad Ipolydamásd, Zuvár, Templomhegy pri Bernecebaráti). Väčšina 

hradov leží v peknom prírodnom prostredí, z toho dôvodu nielen návšteva samotného hradu 

(zrúcaniny), ale aj chodník, ktorý naň vedie, môže poskytnúť turistické zážitky. Informačné tabule 

umiestnené vedľa zrúcanín – ak sú osadené v primeranom množstve a kvalite – navyše rozširujú 

znalosti návštevníkov o mieste. Údržba turistických chodníkov vedúcich k hradom a ich prepojenie by 

z toho dôvodu predstavovalo potenciálny faktor na rozšírenie turistickej ponuky. Z Nitrianskej župy 

musíme spomenúť Levický hrad, ktorý síce spadá mimo akčnú oblasť, ale je zachovaný a prístupný 

verejnosti. 

Do okresu Szob je možné začleniť aj kultúrny turizmus, lebo vo viacerých obciach sa nachádza napríklad 

kaštieľ. Kaštieľ Huszár v Bernecebaráti je v súčasnosti prázdny, kaštieľ v Szokolyi sa využíva ako detské 

rekreačné stredisko, kaštieľ Luczenbacher v meste Szob je prevádzkovaný ako internát, v obci Tésa sa 

nachádza kaštieľ Folgárovcov, vo Vámosmikole kaštieľ Esterházyovcov a rodiny Huszár, v obci Verőce 

kaštieľ rodiny Migazzi a Huszár, v Zebegényi kaštieľ Dőry. Na slovenskej strane akčnej oblasti sa 

nachádzajú kaštiele v obciach Pastovce, Ipeľský Sokolec, Bielovce, Dolné Turovce a vo Vyškovciach nad 

Ipľom a Lontove sa nachádzajú dva. Jeden z kaštieľov v Lontove je zanedbaný, spustnutý, v druhom 

prevádzkujú zariadenie sociálnych služieb. V kaštieli v Bielovciach je zriadený kultúrny dom. V blízkosti 

slovenskej akčnej oblasti nájdeme kaštieľ v Plášťovciach vo vlastníctve skautov a tiež v Želiezovciach 

kaštieľ Esterházyovcov. Kúrie sa nachádzajú v obciach Sazdice, Dolné Turovce, Horné Turovce a Lontov. 

Kaštiele predstavujú významné možnosti pre rozvoj turizmu, ale časť z nich je v súkromnom vlastníctve, 

respektíve viacero je zanedbaných.  

4.1.6. Jazda na koni 

Súčasťou aktívneho turizmu je aj jazda na koni. V okrese Szob fungujú služby jazdeckej turistiky v 

obciach Szokolya, Nagymaros a Kemence. Jazdecký dvor Viski Lovas Udvar v obci Szokolya poskytuje 

príležitosť pre výcvik, jazdenie v teréne, jazdu na koči a táborenie s koňmi. Na farme Kacár sa 

návštevníci môžu zapojiť do ľudových a remeselných kurzov, zoznámiť sa prácou na poli a chovom 

zvierat a vyskúšať si jazdu na koči. Jazdiť na koni sa dá aj v obci Nagymaros v ubytovacom zariadení 

Királykúti Lovasporta. V obci Kemence poskytuje jazdu na koni ubytovanie Mathias Lovasudvar. Stajňa 

Királyréti Lovarda organizuje jazdy na koni, ich výučbu, jazdecké tábory (počas celého leta) a umožňuje 

aj jazdu na koči. Skúseným jazdcom navrhujú trasu Királyrét – Szokolya – Magyarkút – Nógrád – 

Királyrét a Királyrét – Kóspallag – Törökmező – Szokolya – Királyrét. Udržiavanie jazdeckých tradícií a 

rozširovanie jazdeckých lesných túr môže prispieť k zvyšovaniu počtu návštevníkov regiónu v dôsledku 

rozširujúcej sa ponuky turistických služieb. 

4.1.7. Gastronomické zážitky a poľovníctvo 

Börzsöny je jedným z najväčších oblastí pestovania bobuľovitého ovocia (maliny, černice, ríbezle) v 

Maďarsku. Vo veľkovýrobných podmienkach vyrábajú v Szobe sirup z ovocia vypestovaného v okolí.23 

                                                           
22Hrad Drégelyvár síce nespadá do akčnej oblasti, ale tvorí neoddeliteľnú súčasť turistickej ponuky pohoria Börzsöny. 
23 http://www.dunakanyar.hu/latvanyossag_nevezetesseg/12_Borzsony-muzeum-Szob.html 
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Väčšina malých producentov (hlavne v obciach Bernecebaráti, Kóspallag a Kemence) sa zaoberá 

malopredajom ovocia a tiež výrobou domáceho sirupu alebo marmelády.24 

Aj miestna divá zver predstavuje dobré zdroje pre rozvoj miestnej gastronomickej ponuky. Miestni 

producenti – po ich posilnení – predstavujú dôležitý rozvojový potenciál pre túto oblasť, jednak z 

hľadiska miestneho predaja (napr. vzorková predajňa miestnych výrobkov, farmársky trh), ale aj v 

rámci dodávania produktov do reštaurácií hoci aj mimo okresu či župy. Festivaly založené na miestnych 

produktoch sú v súčasnosti čoraz viac obľúbené a môžu predstavovať dôležitý faktor pri vytváraní 

dobrého mena miesta a produktu. 

V lokalite sú dobré iniciatívy na propagáciu miestnych produktov a jedál a tiež na spoluprácu 

poľnohospodárskych producentov a výrobcov. Ako príklad môžeme uviesť pečenie v peci v obci 

Nagybörzsöny. Každý víkend rotačným spôsobom a individuálnou ponukou pečie v peci vždy iná 

reštaurácia, ubytovacie zariadenie poskytujúce stravu alebo rodinný dom. Webová stránka obce o tom 

poskytuje podrobné informácie na zvýraznenom mieste. Táto iniciatíva pomáha miestnej spolupráci, 

návštevníci si môžu aj bez rezervácie ubytovania prezrieť ubytovacie zariadenie s pecou pri využití 

stravovacích služieb a zároveň producenti získajú príjem navyše.25 

Medzi Štúrovom a Novými Zámkami poskytuje Pohronská pahorkatina vynikajúce podmienky pre 

vinárstvo vďaka pôdnym podmienkam a vysokému počtu slnečných dní. Nitriansky vínny región má 

bohaté tradície v pestovaní hrozna a výroby vína a je jedným z najvýznamnejších vinárskych oblastí 

Slovenska. Vinárska oblasť je pomerne roztrieštená, producenti vína sa od seba nachádzajú pomerne 

ďaleko v obciach okolo Nitry. Napriek tomu sa na území nachádza viac než desaťtisíc hektárov viníc, 

ktoré ponúkajú široký výber kvalitných vín.26 Súčasťou regiónu sú: Nitrianska kráľovská vínna cesta, 

Nitrianska vínna cesta, Hontianska a Požitavská vínna cesta, obce Búč a Svätý Peter, vinársky 

mikroregión Strekov. Počas vinobrania sa organizujú aj festivaly založené na vinárskych tradíciách.27 

Vďaka tomu má región potenciál pre rozvoj vínnej turistiky spolu s vidieckym turizmom.  

Lesy okresu Szob sú bohaté na lesnú zver. Poľovačku realizovanú civilizovaným spôsobom organizuje 

lesnícka spoločnosť Ipoly Erdő Zrt., ktorá sa stará o lesné hospodárstvo a chov zveri. Spoločnosť 

poskytuje príležitosť aj v uzatvorenej záhrade a na voľnom priestranstve (jedna väčšia plocha a osem 

menších). V lesoch regiónu je možné poľovať na jelene, srny, diviaky a muflóny. Poľovníci sa môžu 

ubytovať v kvalitných, lesných, dobre vybavených poľovníckych chatách s dobrým prístupom.28 Bohatá 

divá zver môže vytvoriť príležitosť pre ďalší rozvoj služieb poľovníckej turistiky (napr. poľovnícka chata, 

ktorú je možné navštevovať). Mäso divej zveri by mohlo slúžiť ako základ pre poľovnícku reštauráciu 

alebo zapojenie sa do výrobného reťazca. Okres Nitra má 326 poľovníckych území. Podunajská rovina 

je bohatá na malú zver, v severnej časti kraja sa dá poľovať aj na jelene.29 Podmienky poľovačiek 

posilňuje aj skutočnosť, že v lesoch pohoria Börzsöny sú husto rozmiestnené posedy a kŕmidlá (mapa 

8.) 

 

8. mapa: Posedy a kŕmidlá v akčnej oblasti 

                                                           
24 https://www.termelotol.hu/ 
25 http://nagyborzsony.hu/turizmus/kemences-sutesrend/ 
26 https://boraszportal.hu/beszamolo/szlovakia-borai-avagy-kalandozasok-a-felvideken-ii-4791 
27 https://www.travelguide.sk/hun/nyitra-megye/ 
28 http://www.ipolyerdo.hu/vadaszat 
29 https://www.travelguide.sk/hun/nyitra-megye/ 
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4.1.8. Liečivé bylinky 

Lesy pohoria Börzsöny majú mimoriadnu, špecifickú flóru, z ktorej je veľká časť chránená. Lesy sú 

bohaté aj na liečivé rastliny a konkrétne druhy hríb, ktoré majú veľký botanický význam. Vďaka tomu 

sa tu organizujú aj túry a kurzy spojené so spoznávaním liečivých bylín v spolupráci s odborníkmi na 

bylinky, a to hlavne vo voľnočasovom parku Diósjenői Erdei Szabadidőpark. Súčasťou kurzov je 

nadobúdanie poznatkov o špecifikách a účinkoch rastlín, ich spoznávanie a zber.30 Tieto túry a kurzy 

predstavujú organizátorom príjmy, bolo by teda prínosné túto iniciatívu rozšíriť aj do ostatných lokalít 

pohoria Börzsöny. 

 

 

 

4.2. Aktívny turistický potenciál regiónu podľa obcí 

9. mapa: Pamiatky akčnej oblasti 

                                                           
30 http://www.borzsony.hu/programajanlo/_gyogynoveny_ismereti_tanfolyam__diosjenoi_erdei_szabaidopark.html 
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Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

Obce okresov Levice, Nové Zámky a hlavne Szob – najmä územia presahujúce do hôr – sú bohaté na 

pamiatky a prírodné zaujímavosti, ktoré sa oplatí počas túr navštíviť. V prípade pamiatok nachádzame 

v akčnej oblasti napríklad kaštiele, zrúcaniny, vyhliadky a pamätníky (mapa 9.). Medzi prírodné 

zaujímavosti radíme skaly, horské vrchy, vchody do jaskýň, ktoré môžu byť súčasťou turistických trás. 

 

Danosti oblasti predstavíme v ďalšej časti podľa jednotlivých obcí, tieto parametre obsahuje aj príloha 

č. 1 v tabuľkovej forme. Tabuľka zoskupuje jednotlivé obce na základe daností (napr. Ipeľ, turistická 

trasa, výskyt kaštieľa). Toto zoskupenie pomáha nájsť podobnosti a uľahčuje nájsť možnosti ich 

spájania. 

 

 

 

10. mapa: Prírodné zaujímavosti akčnej oblasti 

Legenda 
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Administratívna hranica 

Verejná cestná komunikácia 

Vodný tok 

 

Kaštieľ 

Pamätník 

Míľnik 

Monument 

Zrúcaniny 

Hrobka 

Rozhľadňa 

Vodný mlyn 

 

Mapa bola vyhotovená v systéme HD72 EOV 
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 Zdroj: Vlastná geoinformatická editácia 

 

4.2.1. Obce v Maďarsku 

Bernecebaráti 

Barokový kaštieľ rodu Huszárových pochádzajúci z 18. storočia v obci Bernecebaráti je v súčasnosti 

nevyužitý a zanedbaný (obr. 9.). Park kaštieľa je udržiavaný ale aj v samotnom kaštieli sa skrýva 

turistický potenciál (napr. ubytovacie zariadenie, výstavná sála, reštaurácia atď.), preto by sa ho 

oplatilo využiť. Vyvýšeninu Templom-hegy v Bernecebaráti môžeme zaradiť medzi zrúcaniny hradov. 

Cez lesy Bernecebaráti prechádza niekoľko turistických trás, cez obec prechádza tematický náučný 

chodník „posledný novohradský zbojník“ Sisa Pista, kde si návštevníci môžu pomôcť informačnými 

Mapa bola vyhotovená v systéme HD72 EOV 

Legenda 

Štátna hranica 

Vodná plocha 

Slovenská akčná oblasť 
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tabuľami. Cez Bernecebaráti tečú potoky Kemence a Bernece. Lesy územia sú bohaté na divú zver, čo 

predstavuje potenciál pre poľovnícku turistiku. Okolie Bernecebaráti je významnou oblasťou 

pestovania bobuľovitého ovocia, čo umožňuje posilnenie gastronomického turizmu. 

 

9. obr.: Kaštieľ Huszár v Bernecebaráti 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Ipolydamásd  

Väčšinu územia Ipolydamásd pokrýva les, ktorý poskytuje možnosť pre pešiu turistiku. Lesy sú bohaté 

na divú zver. V horách sa nachádzajú zrúcaniny hradu Zuvár prístupné po vyznačenej trase. Na hranici 

obce Ipolydamásd vedľa cesty č. 1201 ležia zrúcaniny hradu Ipolydamásd. Z hradu sa zachovalo veľmi 

málo, ale informačné tabule naznačujú, ako mohol kedysi vyzerať. Umiestnili sem aj lavičky na oddych 

a cestu nahor uľahčujú vybudované schody (obr. 10.). Návštevníci hradu môžu zaparkovať svoje vozidlá 

na úpätí hory, pozdĺž cesty a miesto hradu označuje pri ceste tabuľa. Pozdĺž cesty popri pohorí tečie 

rieka Ipeľ. V rieke by sa dali chytať ryby, ale v dôsledku divokej vegetácie v blízkosti obce vedie k rieke 

málo prístupných ciest.  

10. obr.: Hrad Ipolydamásd 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

Ipolytölgyes 

Na okraji obce tečie rieka Ipeľ. Od Ipľa je krásny výhľad na okolité hory. Breh rieky je v dôsledku divokej 

vegetácie ťažko prístupný, hoci rieka predstavuje potenciál pre rybolov (obraz 11.). 

11. obr.: Pohľad z brehu Ipľa a Ipeľ pri obci Ipolytölgyes 
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Zdroj: Vlastná fotka 

 

Kemence 

Obec leží v prekrásnom prírodnom prostredí, ktoré skrášľuje aj cez ňu pretekajúci potok Kemence. Na 

okraji lesa je zriadená pláž, ale je tu len studená voda a miesto má chladnú mikroklímu, kvôli čomu je 

málo navštevovaná. Pri obci Kemence prechádza niekoľko turistických trás s mnohými miestami na 

oddych, ktoré sú medzi turistami veľmi populárne (obr. 12.). V horách obce bol vybudovaný aj 2,5 km 

dlhý náučný chodník. Úzkorozchodná železnica pri Kemence je tiež využívaná, avšak spojazdnený úsek 

je dosť krátky. Kemence je významnou oblasťou pestovania bobuľovitého ovocia. V obci sa nachádza 

aj zrúcanina hradu, ktorú je možné pridať do turistickej trasy spájajúcej hrady a zrúcaniny. 

12. obr.: Miesto na oddych na konečnej zastávke úzkorozchodnej železnice Kemence 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Kismaros 

Cez obec prechádza úzkorozchodná lesná železnica Királyréti Erdei Kisvasút. Na okraji obce tečie Dunaj, 

kade vedie turistická trasa pre kajaky a kanoe. Pri rieke nájdu rybári vybudované móla a plávajúce 

domy (obr. 13.). Cez Kismaros prechádza rušná cyklistická cesta. 

 

 

 

 

 

13. obr.: Dunaj pri obci Kismaros 
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Zdroj: Vlastná fotka 

 

Kóspallag 

Cez Kóspallag prechádza Celoštátna trasa Modrej túry: Katalinpuszta – Nógrád – Csóványos – Nagy-

Hideg-hegy – Kóspallag – Törökmező – Nagymaros. Cez obec prechádza aj niekoľko iných turistických 

trás, ale menšie prechádzky sa dajú absolvovať aj v okolitých lesoch (obr. 14.). Z obce Kóspallag je ľahko 

prístupných niekoľko dôležitých bodov pohoria Börzsöny. Obcou prechádza trasa cyklistickej túry 

Nagymaros – Köves-mező – Törökmező – Kóspallag – (Nagyirtáspuszta – Nagybörzsöny – Zebegény) – 

Márianosztra – Zebegény – Nagymaros. Na okraji obce sa nachádza jazero vhodné na rybolov. V lesoch 

má významné zastúpenie divá zver a významná je aj výroba bobuľovitého ovocia. V obci sa nachádza 

aj zrúcanina hradu, ktorú je možné pridať do turistickej trasy spájajúcej hrady a zrúcaniny. 

14. obr.: Tabuľa označujúca turistickú trasu v blízkosti obce Kóspallag 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

 

 

Letkés 
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Letkés leží pri rieke Ipeľ, respektíve cez obec preteká niekoľko potokov. Riekou prechádza turistická 

trasa pre kajaky a kanoe. Veľká časť obce je pokrytá lesom, ktorým vedie niekoľko ciest pešej turistiky. 

Smerom na obec Salka funguje hraničný priechod, čo je veľkou výhodou, keďže medzi obcami pozdĺž 

Ipľa je len veľmi málo priechodov. 

 

Márianosztra 

Vedie tadeto trasa lesnej železnice Márianosztra – Nagyirtáspuszta (7 km dlhá), ktorá je prepojená s 

lesnou železnicou medzi mestami Szob a Nagybörzsöny. Stanica úzkorozchodnej železnice je dobre 

vybudovaná, disponuje príslušnou infraštruktúrou, nájdeme tu informačné tabule, toalety a aj 

oddychové miesta (obr. 15.). Cez obec prechádza niekoľko turistických trás, respektíve obec je uzlom 

úsekov Mariánskej cesty, ktorá je medzi pútnikmi veľmi obľúbená. V obci sa nachádza aj zrúcanina 

hradu, ktorú je možné pridať do turistickej trasy spájajúcej hrady a zrúcaniny. 

15. obr.: Informačná tabuľa o zaujímavostiach pohoria Börzsöny v zastávke úzkorozchodnej železnice Márianosztra 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Nagybörzsöny 

Obec leží v prekrásnom prírodnom prostredí, prechádza tadeto niekoľko turistických trás. Potok, ktorý 

preteká cez obec, ešte väčšmi skrášľuje prostredie. Je tu konečná zastávka lesnej úzkorozchodnej 

železnice Nagybörzsöny – Nagyirtás – Márianosztra – Szob. Pri obci sa nachádza aj rybník vhodný na 

rybolov (obr. 16.). Nachádza sa tu viacero reštaurácií alebo menších pohostinstiev, kde ponúkajú jedlá 

maďarskej vidieckej kuchyne. V obci sa nachádza aj zrúcanina hradu, ktorú je možné pridať do 

turistickej trasy spájajúcej hrady a zrúcaniny. 
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16. obr.: Rybník pri obci Nagybörzsöny 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Nagymaros 

Obec sa nachádza v tesnej blízkosti Dunaja. Rieka je vhodná pre rybolov, plavby, vodné športy. Brehy 

Dunaja sú v obci na viacerých miestach zanedbané. Pozdĺž brehu Dunaja prechádza rušný cyklistický 

chodník a je tu vybudované aj odpočívadlo s reštauráciami strednej kategórie (obr. 17.). Horami územia 

vedie niekoľko turistických trás, ktoré prechádzajú pri Pustovníckych jaskyniach (Remete-barlangok) a 

kamenných výklenkoch. Nagymaros je súčasťou celoštátnej Modrej turistickej trasy. Juliánova 

rozhľadňa sa nachádza na Hegyes-tető, odkiaľ je prekrásny výhľad na ohyb Dunaja. V obci funguje 

jazdecká turistická služba. 

17. obr.: Cyklistické trasy a odpočívadlo na brehu Dunaja pri Nagymaros 

 

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Perőcsény 

Pri obci vo výške 715 m sa nachádza zrúcanina hradu Salgóvár prístupná po vyznačenom turistickom 

chodníku. Horské lesy okolo Perőcsény sú prísne chránené, avšak po vyznačených turistických trasách 

sú dobre prístupné. Tu sa nachádza kaldera starovekej sopky Börzsöny, ktorá je súčasťou turistických 

trás. V lesoch pri obci má významné zastúpenie divá zver. Pri obci sa nachádza aj rybník, ktorý ponúka 

možnosť rozvoja rybárskej turistiky. V obci sa nachádza aj zrúcanina hradu, ktorú je možné pridať do 

turistickej trasy spájajúcej hrady a zrúcaniny. 
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Szob 

Pri meste tečú rieky Dunaj a Ipeľ, na ktorých sa prevádzkujú organizované jazdy na kanoe a sú tu 

príležitosti aj pre rybolov. Kanoe a kajaky sa dajú aj vypožičať, napríklad u Ipoly Tours. Pri meste Szob 

prechádzajú aj cyklistické trasy, ktoré vedú po vybudovaných cestičkách. Na brehu Dunaja funguje 

niekoľko reštaurácií strednej kategórie ako odpočívadlo pre cyklistov (obr. 18.). Cez Szob vedie 

železničný most na Slovensko cez Ipeľ, čo je predstavuje prepojenie so slovenskou stranou. 

18. obr.: Rybár pri sútoku Dunaja a Ipľa a odpočívadlo pri meste Szob 

   

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Szokolya 

Pri obci Szokolya vedie trasa lesnej úzkorozchodnej železnice Királyréti Erdei Kisvasút. V obci sa 

nachádza farma Kacár, kde sa návštevníci môžu zapojiť do ľudových a remeselných kurzov, zoznámiť 

sa prácou na poli a chovom zvierat a vyskúšať si jazdu na koči. Jazdecký dvor Viski Lovas Udvar 

poskytuje príležitosť pre výcvik, jazdenie v teréne, jazdu na koči, táborenie s koňmi. Veľkú čast 

administratívneho územia obce tvoria lesy, cez ktoré vedú turistické trasy. Medzi Kóspallag a Szokolya 

vedie čarovná lesná cesta.  

Királyrét je súčasťou obce Szokolya a vyhľadávaným turistickým centrom v regióne. Je konečnou 

zastávkou úzkorozchodnej lesnej železnice z Kismarosu a uzlom túr do Magas-Börzsöny. V jeho centre 

sa nachádza niekoľko bufetov, reštaurácií, ubytovacích zariadení, odtiaľ štartuje 2,9 km dlhý náučný 

chodník Királyrét, ktorý spája najvýznamnejšie zaujímavosti okolia. Čistiny vhodné na pikniky nájdeme 

v údolí potoka Szén-Patak. Tu vybudovali aj lesné ihrisko. Jeho jazero je veľmi obľúbené medzi 

rybármi.31 Z Királyrétu je možné v rámci pešej túry navštíviť najvyšší bod pohoria Börzsöny – Csóványos 

a tamojšiu rozhľadňu. 

 

Tésa 

V obci Tésa sa nachádza kaštieľ Foglár, ale je v súkromnom vlastníctve a nie je prístupný návštevníkom. 

Cez Tésu preteká potok Tésa a neďaleko nej tečie Ipeľ vhodný pre rybolov a kanoistiku. Počet 

obyvateľov je veľmi nízky, je vhodný pre návštevníkov hľadajúcich pokoj a relax a pre ľudí, ktorí si tu 

chcú kúpiť dom. Do obce Tésa však od Vámosmikola vedie dlhá a veľmi nekvalitná cesta, počet 

autobusových liniek je tiež nízky, čo obmedzuje prístupnosť obce.  

                                                           
31 http://kirandulastippek.hu/dunakanyar/kiralyret 
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Vámosmikola 

Cez obec Vámosmikola preteká niekoľko potokov a rieka Ipeľ. Ipeľ je populárny medzi rybármi a ľuďmi, 

ktorí túžia po oddychu. Na okraji obce pri Ipli sa dá aj parkovať a je tu vybudované aj zastrešené 

odpočívadlo. Vegetácia je tu ale divoká, čo sťažuje prístupnosť (obr. 19.). 

19. obr.: Ipeľ a odpočívadlo pri Vámosmikola 

   

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Verőce 

Obec sa rozprestiera pozdĺž Dunaja. Dunaj ponúka príležitosť pre kúpanie, vodné športy a pozdĺž rieky 

sa nachádzajú pohostinské prevádzkarne (obr. 20.). Pri obci prechádza obľúbená cyklotrasa. Vo Verőce 

nájdeme aj kaštieľ. 

20. obr.: Breh Dunaja pri Verőce 

   

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Zebegény 

Obec leží pri Dunaji, na rieke je možnosť prevádzkovania vodných športov. Prechádza tadeto 

cyklotrasa. Cez Zebegény vedú vyznačené turistické trasy. Centrum je pekne vybudované, turistom a 

cyklistom poskytuje dobré príležitosti na oddych (obr. 21.). Disponuje aj požičovňou bicyklov. V 

Zebegényi je obzvlášť vysoký počet ubytovacích zariadení patriacich do kategórie iné. V obci sa 

nachádza aj zrúcanina hradu, ktorú je možné pridať do turistickej trasy spájajúcej hrady a zrúcaniny. 
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21. obr.: Centrum Zebegény a Dunaj pri Zebegényi 

   

Zdroj: Vlastná fotka 

 

4.2.2. Obce na Slovensku 

Prihraničné obce ležiace na slovenskej strane – po trase Šahy až Štúrovo – spája cesta číslo 564, ktorá 

vedie krásnym prírodným prostredím. Cesta vedie pri Kováčovských kopcoch, dotýka sa aj Ipľa a Hrona. 

Cesta je kvalitná a mohla by sa zahrnúť do siete cyklotrás (obr. 22.). 

 

22. obr.: Jednotlivé úseky cesty 564 

   

Zdroj: Vlastná fotka 

 

Bajtava 

Leží pri Kováčovských kopcoch, dotýka sa jej turistická trasa štartujúca v Kamenici nad Hronom. Jej 

rybník poskytuje možnosť rybolovu. Z obce je nádherný výhľad na hrebene Börzsöny. 

 

Kamenica nad Hronom 

Je to obec pri Dunaji a Hrone, rieky poskytujú príležitosť na vodné športy, rybolov. K obci patrí južná 

časť Kováčovských kopcov, ktorá má jedinečnú flóru a faunu a predstavuje potenciálny cieľ pre turistov. 

Cez Kováčovské kopce vedie 5 km dlhý náučný chodník, ktorý prezentuje jedinečnú flóru a faunu lesov. 

Prechádza tadeto cyklistická trasa Zebegény – Szob – Chľaba – Kamenica nad Hronom – Štúrovo – 

Ostrihom – Búbánatvölgy – Pilismarót – Szob – Zebegény. 
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Pavlová 

Obec sa nachádza na brehu rieky Hron a potoka Sikenica. Nachádza sa tu tzv. jama Harasztok, čo je 300 

metrov dlhá a 30 metrov hlboká roklina podobná kaňonu, ktorú sa oplatí vidieť. 

 

Chľaba 

Nachádza sa v blízkosti Dunaja a Ipľa, rieka Ipeľ v jej blízkosti vteká do Dunaja. Rieky poskytujú možnosť 

pre vodné športy a rybolov. Chľaba leží pri Kováčovských kopcoch, z ktorých je dobrý výhľad na Dunaj 

a pohorie poskytuje možnosti pre horskú turistiku. So Szobom ju spája železničný most, ktorý prepája 

dve strany hranice. 

 

Bielovce 

Obec pri rieke Ipeľ vhodná na prevádzkovanie vodných športov a na rybárčenie. Nachádza sa tu 

Čéčiovský a Bošániovský kaštieľ, ktorých parky sú vhodné na relax. V obci sa nachádza mnoho typických 

sedliackych domov, prostredníctvom ktorých sa zachovali staré architektonické hodnoty dediny. 

 

Malé Kosihy 

Obec pri rieke Ipeľ, ktorá poskytuje možnosti pre rybolov. Na okraji obce na malom kopci pri rieke Ipeľ 

sa nachádzajú zrúcaniny bývalého hradu tzv. Törökvár. 

 

Ipeľský Sokolec 

Obec pri rieke Ipeľ vhodná na prevádzkovanie vodných športov a na rybárčenie. V dedine nájdeme aj 

kaštieľ. Ipeľský Sokolec leží pri mariánskej ceste. Zaujímavosťou obce je penzión Včielka, kde môžu 

hostia ochutnať aj medovinu a medové jedlá. V Ipeľskom Sokolci sa nachádza aj dom ľudových tradícií. 

 

Pastovce 

Leží pri rieke Ipeľ. Jeho rybník je medzi rybármi obľúbený. Obec bola súčasťou trasy úzkorozchodnej 

železnice Pastovce – Nagybörzsöny – Kisirtás, ktorú v súčasnosti prevádzkujú len na maďarskej strane. 

V obci sa nachádza kaštieľ, ktorý dal postaviť György Plachy z tehál vyhotovených v roli zvanom 

„Agyigásó“. 

 

Šahy 

Obec pri rieke Ipeľ vhodná na prevádzkovanie vodných športov a na rybárčenie. Najnavštevovanejšou 

pamiatkou mesta je Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho. 

 

 

Vyškovce nad Ipľom 
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Obec pri rieke Ipeľ vhodná na prevádzkovanie vodných športov a na rybárčenie. V dedine nájdeme dva 

kaštiele. 

 

Malá nad Hronom 

Obec pri Hrone. Mŕtve rameno Hrona funguje ako rybník, má v sebe potenciál rozvoja rybárskej 

turistiky. V obci sa nachádza niekoľko prameňov. 

 

Lontov 

Obec pri rieke Ipeľ vhodná na prevádzkovanie vodných športov a na rybárčenie. V obci nájdeme dva 

kaštiele a viacero kúrií. V dedine ešte ostalo zachovaných niekoľko sedliackych domov ako pamiatky 

ľudovej architektúry. 

 

Štúrovo 

Mesto pri rieke Dunaj. Počas plavby na Dunaji sa naskytá nádherný výhľad na Burdu, Pilis, ohyb Dunaja 

a na Ostrihom. Hron s mnohými ramenami tu vteká do Dunaja. Rieky sú obľúbené medzi rybármi a 

ponúkajú možnosti aj na vodné športy. Nachádza sa tu kúpeľný komplex Vadaš, ktorý je svojimi 

zaujímavými bazénmi príťažlivou atrakciou mesta. 

 

Sazdice 

Leží v doline potoka Búr na úpätí „hory“ Morda, kde nájdeme niekoľko vínnych pivníc. V Sazdiciach sa 

nachádza kúria z 18. storočia, respektíve minulosť nám pripomínajú aj staré vidiecke domy. 

 

Zalaba 

Vedľa hlavnej cesty sa nachádza agátový les, ktorý poskytuje ojedinelý zážitok hlavne v máji počas 

kvitnutia a na čistinkách sa dajú zbierať aj kvety a hríby. V lese sa nachádza aj prameň, okolo ktorého 

vytvorili miesto na oddych a voda z prameňa je pitná. 

 

Hrkovce, Salka, Leľa a Kubáňovo  

Ležia vedľa rieky Ipeľ, ktorá poskytuje možnosti pre rybolov, jazdu na kajaku, kanoe, iné rekreačné 

aktivity a tiež na spoluprácu s cezhraničnými obcami. 

 

Sikenička, Malé Ludince, Nána a Šalov  

Obce vedľa Hronu, ktoré sú tiež vhodné na rozšírenie možností rekreácie. 

 

 

Horné Turovce a Veľké Turovce  
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Ležia pri potoku Krupinica. V Dolných Turovciach, ktorá je súčasťou obce Veľkých Turoviec sa 

nachádzajú dva kaštiele. 

 

Pod účinnosť dokumentu v širšom zmysle spadá celý Nitriansky samosprávny kraj. Územie kraja je 

dotknuté Podunajským turistickým regiónom, ktorý svojim návštevníkom ponúka termálne kúpaliská, 

možnosti vodných športov na Dunaji, príjemné lužné lesy, ako aj medzinárodnú cyklistickú cestu. 

Región Poiplia je známy riekou Ipeľ, vulkanickými pohoriami, zrúcaninami hradov, pevnosťami, 

kaštieľmi, kláštormi, vinohradmi a kúpeľmi Dudince. Región Ponitrie je slávne nie len vďaka svojim 

prírodným, ale aj kultúrnym hodnotám. Cyklistické a turistické trasy, vysoko kvalitné kúpele, kostoly, 

hrady a kaštiele a vinárske lokality spestrujú turistickú ponuku.32 Hlavné turistické centrá 

samosprávneho kraja predstavujú mestá – hlavne Nitra, Levice, Nové Zámky a Komárno – ktoré potešia 

svojich návštevníkov najmä svojimi kultúrnymi, architektonickými hodnotami.  

 

Nitra 

Mesto je kľúčovým turistickým centrom samosprávneho kraja, keďže jeho historické, cirkevné, 

kultúrne, prírodné a gastronomické danosti sú významné. Nitra okrem toho organizuje rôzne podujatia 

založené na týchto hodnotách určené pre ľudí s rôznymi záujmami.33 Hlavnou zaujímavosťou mesta je 

Nitriansky hrad, ktorý sa zachoval v dobrom stave. Tu sa nachádza kostol svätého Petra a Pavla, 

biskupská knižnica, Biskupský palác, bývalý Župný dom a kostol navštívenia Panny Márie. Cennou 

architektonickou pamiatkou mesta je synagóga, ktorá zohráva dôležitú kultúrnu úlohu. K Nitre patrí 

vrch Zobor pokrytý vápencom a žulou, pri ktorom sa rozprestiera mestská časť Zobor, respektíve jej 

nezastavané plochy pokryté dubovými lesmi. Na vrchu bolo založené Benediktínske opátstvo, nájdeme 

tu jaskyňu pustovníka a jedna časť Zobora spadá pod chránenú krajinnú oblasť. Výstavisko 

Agrokomplex v Nitre pravidelne organizuje medzinárodné veľtrhy a výstavy.34 Nitra je centrom 

Nitrianskej vinohradníckej oblasti, kde vyrábajú rôzne kvalitné vína. Cez mesto preteká rieka Nitra a 

nájdeme tu aj niekoľko jazier. Jej botanická záhrada ponúka svojim návštevníkom zaujímavé tropické 

rastliny. 

 

Levice 

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta sú zrúcaniny Levického hradu pochádzajúce z 13. storočia. V 

hradnom areáli v súčasnosti sídli Tekovské múzeum, ktoré zhromažďuje archeologické, historické, 

národopisné, vlastivedné a prírodovedné zbierky zo širokého okolia. Vysunutými pracoviskami 

Tekovského múzea sú Skalné obydlia v Brhlovciach.35 Na území mesta sa nachádza jazero vhodné na 

rybárčenie. 

 

Nové Zámky 

                                                           
32 http://slovakia.travel/hu/uti-celok/turisztikai-regiok 
33 http://turizmusonline.hu/aktualis/cikk/nyitra_nemcsak_a_tortenelem 
34 http://slovakia.travel/hu/nitriansky-regio-nyitramente 
35 http://slovakia.travel/hu/leva-levice 
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Nové Zámky sú bohaté na cirkevné pamiatky. Patria k nim kostoly, kalvária a súsošie Najsvätejšej 

Trojice. Hlavným miestom na relax je park Berek, ktorý láka svojich návštevníkov príjemným prírodným 

prostredím a bohatou flórou.36 Cez územie Nových Zámok tečie rieka Nitra a na rybárov tu čakajú jazerá 

a mŕtve rameno. 

 

Komárno 

Hlavnou atrakciou mesta je Zichyho palác, v ktorom sa prevádzkuje Podunajské múzeum. V meste sa 

nachádza Nádvorie Európy, jedinečný architektonický celok, ktorý predstavuje architektonické štýly 

jednotlivých častí Európy.37 Komárno leží pri Dunaji, tu vteká do Dunaja Váh a do Váhu rieka Nitra. 

Rieky môžu osloviť rybárov a priaznivcov vodných športov. 

 

  

                                                           
36 http://slovakia.travel/hu/berek-parkerdo 
37 http://slovakia.travel/hu/komarom-komarno 
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5. MOŽNOSTI POSILNENIA TURISTICKÉHO POTENCIÁLU 

Vyššie načrtnuté regióny a ich obecné hodnoty predstavujú potenciál pre rozvoj aktívneho turizmu. 

Väčšina týchto možností je však nevyužitá alebo len mierne využívaná. Existujú možnosti na posilnenie 

turistického potenciálu, ktorých realizácia by mohla zlepšiť ukazovatele cestovného ruchu v regióne. 

Zo situačnej analýzy a prieskumu možností vysvitlo, že v okrese Szob je nízky počet fungujúcich 

pohostinských jednotiek. Región prevádzkuje málo reštaurácií vyššej kategórie, pričom aj reštaurácie 

strednej kategórie mnohokrát zápasia s prevádzkovými problémami kvôli sezónnosti. Bolo by potrebné 

rozšíriť sieť reštaurácií a spestriť možnosti stravovania napríklad v rámci festivalov. Aj v prípade 

ubytovaní by bolo potrebné rozšíriť možnosti, najmä čo sa týka kapacity komerčných hotelov vyššej 

kategórie. Iné ubytovacie zariadenia sú veľmi roztrúsené, čelia prevádzkovým problémom kvôli 

sezónnosti, respektíve ich marketingové aktivity v mnohých prípadoch nie sú dostatočne účinné. Bolo 

by potrebné podporovať a motivovať poskytovateľov ubytovania z hľadiska ich služieb a posilniť aj ich 

propagáciu (napr. umiestnením ubytovania na zvýraznené miesto na obecnej webovej stránke). 

Ubytovacie zariadenia treba zlepšiť hlavne v obciach Bernecebaráti, Kemence, Kóspallag a 

Márianosztra, keďže sú uzlami úzkorozchodnej železnice alebo počiatočnými bodmi turistických trás – 

teda veľmi frekventované miesta. 

Börzsöny disponuje významnými prírodnými hodnotami, preto tu existuje možnosť rozšíriť počet 

náučných chodníkov a zvýšiť počet informačných tabúľ, ktoré by predstavili zaujímavosti okolia. Na 

základe geologických hodnôt okresu by mohlo byť faktorom zvyšovania turistického potenciálu aj 

vytvorenie geoparku. S cieľom prezentovať prírodné krásy územia by sa tu dala zriadiť aj rozhľadňa, 

náučný chodník korunami stromov a letisko pre vetrone. Oblasť je bohatá na divú zver, preto by 

zriadenie parku s divou zverou mohlo tiež dopomôcť k rozšíreniu turistickej ponuky. Turistom treba 

poskytnúť potrebnú infraštruktúru, ako sú smerové tabule vhodnej kvality a kvantity, miesta na oddych 

s lavičkami a bezpečnými ohniskami, studne s pitnou vodou a bezpečné priechody cez potoky križujúce 

turistické trasy. Hodnoty a zaujímavosti regiónu sa oplatí spojiť aj v rámci turistickej hry – geocachingu. 

Cez oblasť prechádza Mariánska cesta, čiže sa odporúča zlepšiť aj podmienky pútnického turizmu, ktorý 

môže predstavovať dôležitú súčasť ponuky regiónu. 

Pozdĺž cyklistických trás by sa oplatilo rozšíriť miesta na oddych, toalety, opravu a požičovne bicyklov, 

studne s pitnou vodou a to aj mimo centier jednotlivých obcí. Niektoré samosprávy by tiež mohli 

prevádzkovať požičovne bicyklov, hlavne v oblastiach, ktoré sú vzdialenejšie od trasy EuroVelo, aby aj 

tu boli maximálne zabezpečené možnosti pre cyklistiku. Cesta číslo 564 medzi Šahami a Štúrovom 

prechádza peknou krajinou, avšak tento úsek ešte nie je zapojený do siete cyklotrás. Zlepšiť treba aj 

stav lesných cyklistických trás. 

Úzkorozchodná železnica by sa mala zjednotiť, resp. jej sieť rozšíriť, pri Kemence, keďže v minulosti 

bola v pohorí Börzsöny hustá sieť takýchto železníc. V súčasnosti je používaný úsek úzkorozchodnej 

železnice Kemence veľmi krátky, napriek tomu, že trasa pokračuje za konečnou stanicou ďalej. 

Pastovce boli súčasťou železničnej trasy Pastovce – Nagybörzsöny – Kisirtás, ktorú v dnešnej dobe 

prevádzkujú len na maďarskej strane. Sieť úzkorozchodnej železnice by sa dala oživiť jednak z hľadiska 

rozšírenia turistických atrakcií a dopravných možností a rovnako v rámci prepojenia dvoch strán 

hranice. 
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Potenciál rybárskeho turizmu by sa dal ešte lepšie využiť prostredníctvom požičovní rybárskych prútov, 

vhodne vybudovanými mólami a údržbou vegetácie na miestach, ktoré sú prístupné z verejnej 

komunikácie. 

Pozdĺž trás pre kanoe treba zabezpečiť potrebné miesta na oddych s lavičkami, ohniskami a toaletami 

na oboch stranách hranice. Keby sa vytvorili zastávky pre kanoe v obciach, kde sa oplatí zastaviť a 

pozrieť si nejaké kultúrne pamiatky, trasy pre kanoe by sa dali spojiť s kultúrnym turizmom. Strediská 

obcí pozdĺž Ipľa sa nachádzajú pomerne ďaleko od rieky, navyše vystúpenie z kanoe je obmedzené aj 

kvôli zarastenej vegetácii a nedostatočnému značeniu východiskových ciest. 

Prostredníctvom organizovania cyklistických trás, trás pre kanoe a pešej turistiky by sa dali vytvoriť 

komplexné turistické trasy, prostredníctvom ktorých by sa dĺžka pobytov predĺžila a rástlo by aj 

spoznávanie hodnôt regiónu. 

Bolo by dobré zlepšiť stav nevyužitých kaštieľov a ich parkov, respektíve v niektorých by sa dal zriadiť 

aj hotel, reštaurácia alebo návštevné centrum podľa požiadaviek súčasnej doby. V regióne sa nachádza 

niekoľko hradov (zrúcanín), ktorých prepojením by sa dala vytvoriť tematická hradná túra, čím by sa 

zvýšil turistický zážitok. 

V okrese Szob už existujú iniciatívy na rozvoj jazdeckého turizmu, ale ďalším vývinom by sa dalo z 

okresu vybudovať centrum jazdeckej turistiky. 

Nachádzajú sa tu aj významné územia pestovania bobuľovitého ovocia. Pestovateľov ovocia by bolo 

možné motivovať, aby vytvorili miestne produkty, podporovať ich vo vytvorení miestnej ochrannej 

značky a pomôcť im zapojiť sa do distribučných reťazcov. Územie je bohaté na divú zver, čo tiež 

predstavuje potenciál zapojenia sa do dodávateľských reťazcov, ktorý treba podporovať. Rozšírenie 

infraštruktúry poľovníckeho turizmu môže v regióne predstavovať bod zlomu. Nitriansky kraj je 

vynikajúcim vinárskym regiónom a v prípade jeho rozvoja by mohla byť vínna turistika dôležitým 

turistickým faktorom danej lokality. 

Börzsöny má bohatú flóru, preto túry a kurzy spojené so spoznávaním liečivých bylín a hríbov môžu 

rozšíriť turistickú ponuku oblasti. Aj táto možnosť by sa v záujme rozvoja regiónu mohla využiť. 

 

 

 

 

  



69 

 

6. PROJEKTOVÉ NÁVRHY 

V rámci tohto dokumentu sa v záujme zlepšenia turistického potenciálu regiónu navrhuje realizácia 

nasledovných projektov, zodpovedajúcich turistickým hodnotám lokality: 

 

1. Projektové návrhy na posilnenie gastronomického potenciálu 

Stravovanie, ochutnávka miestnych špecialít už nepredstavuje počas cestovania len naplnenie 

základných potrieb, ale je súčasťou cestovateľských zážitkov. Preto je cieľom využívanie 

gastronomického potenciálu územia a jeho začlenenie do cestovného ruchu. Projekty patriace do tejto 

skupiny projektov spoločne prispievajú k turistickému využitiu gastronomických daností akčnej oblasti. 

Spolupráca osôb pracujúcich v gastronómii pomôže posilniť miestne vzťahy, respektíve predávať túto 

oblasť ako komplexný produkt. Skupina projektov sa pripája k projektom patriacich do rozširovania 

atrakcií, keďže aj stravovanie a zážitkové varenie môže byť atrakciou, môže sa pripojiť k turistickým 

trasám ako ich doplnok a posilňovať aj cezhraničné vzťahy. 

Navrhované projekty: 

1. Vytvorenie regionálnej gastronomickej značky 
2. Zážitkové varenie a miestne špeciality (programová turistika) 
3. Vytvorenie podmienok pre ochutnávky vína a vínnej večere 

 

2. Projektové návrhy v záujme rozšírenia atrakcií cieľovej oblasti 

V súčasnosti turistom počas cestovania už neponúka dostatočné zážitky pekná krajina, turista hľadá 

zážitky, zaujímavosti. V tejto súvislosti sme vytvorili skupinu projektov zameranú na vytvorenie nových 

atrakcií. Do projektu sme zaradili projektové návrhy zamerané na vytvorenie nových atrakcií, ktoré 

zodpovedajú aktuálnym turistickým požiadavkám aj turistickým trendom. Nové atrakcie môžu posilniť 

cezhraničné vzťahy, dajú sa spojiť s projektmi zameranými na rozvoj turistických trás a zároveň aj s 

kategóriou stravovania ako zážitku, atrakcie. 

Navrhované projekty: 

1. Vytvorenie ekoparku 
2. Zriadenie geoparku 
3. Vyhotovenie náučného chodníka korunami stromov 
4. Výstavba rozhľadne SkyWalk 
5. Výstavba rozhľadne na kopci Turovce  
6. Zriadenie letiska pre vetrone 
7. Vybudovanie tematického ihriska, chodníkov pre chôdzu naboso 

 

3. Projektové návrhy v záujme posilnenia potenciálu turistických trás (lesné, vodné, cyklistické) 

Börzsöny poskytuje vynikajúce možnosti pešej turistiky. Táto skupina projektov sa usiluje posilniť 

predmetný potenciál prostredníctvom rozvoja existujúcich vodných peších a cyklistických trás, 

plánovaním moderných turistických trás a iných doplňujúcich možností. Táto skupina je spojená so 

skupinou projektov rozvíjajúcich atrakcie a gastronómiu, keďže tie môžu predstavovať zastávky počas 

túr. Plánované túry, úseky, ktoré sa majú rozvíjať spájajú obce na oboch stranách hranice. 
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Navrhované projekty: 

1. Rozvoj Ipľa, ako trasy pre veslovanie – rekreáciu  
2. Rozvoj prístavu v meste Szob 
3. Rozvoj možností rybárskeho turizmu 
4. Odstránenie nedostatkov trás vhodných pre cyklistiku  
5. Trasa hradného turizmu v pohorí Börzsöny 
6. Pútnická cesta v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti 
7. Odstránenie nedostatkov trás jazdeckého turizmu, zabezpečenie terapie s koňmi 
8. Vzdelávacie túry o liečivých rastlinách s možnosťami zberu 
9. Vytvorenie komplexnej turistickej trasy (cyklistická, pešia, veslovanie) 
10. Výkonnostná turistika a súťaž s GPS navigáciou pozdĺž úzkorozchodných železníc 
11. Hradné dobrodružstvá – tematický geocaching s rozšírenou realitou 
12. Oprava mosta pre peších nad potokom Krupinica  
13. Rozvoj možností loveckého turizmu 

 

4. Projektové návrhy v záujme posilnenia cezhraničnej spolupráce 

Založenie slovensko-maďarskej organizácie OOCR (oblastná organizácia cestovného ruchu) alebo 

organizácie podobného charakteru sa usiluje vytvoriť podmienky pre posilnenie cezhraničnej 

spolupráce. Ešte pred jej vznikom je ale potrebné vyhodnotiť prínosy a nevýhody súvisiace s 

prevádzkovaním organizácií OOCR v Maďarsku a zohľadnením týchto skutočností treba vytvoriť 

cezhraničnú štruktúru. Tento projekt je možné spojiť s ostatnými skupinami projektov a v rámci skupín 

skoro so všetkými projektmi, pretože skoro všetky návrhy obsahujú cezhraničnú spoluprácu. 

Navrhované projekty: 

Parametre projektových návrhov predstavíme v nasledujúcej kapitole 6.1 a v prílohe číslo 2. tohto 

dokumentu ich uvádzame aj v tabuľkovej podobe. 

 

6.1. Projektové návrhy na posilnenie gastronomického potenciálu 

6.1.1. Vytvorenie regionálnej gastronomickej značky 

Stručné predstavenie projektu:  

Cieľom tohto projektu je posilnenie gastronomického potenciálu dotknutej oblasti (na slovenskej aj 

maďarskej strane). V súlade s tým sa navrhuje začleniť gastronomické hodnoty tohto územia – hlavne 

mäso divej zvery a bobuľovité ovocie – do budapeštianskej scény „fine dining“, ktorá sa prispôsobuje 

trendu používania lokálnych surovín. Navrhuje sa aj organizácia gastronomického festivalu.  

V záujme produkcie miestnych výrobkov sa navrhuje obstarať vybavenie v malom meradle. Projekt 

zahŕňa vytvorenie a prevádzkovanie internetového obchodu na predaj miestnych produktov. Cieľom 

je aj pripojenie sa k fine diningu, čo môže prispieť k tomu, aby sa miestni producenti dostali na trh, ale 

k tomu je potrebná podpora, poradenstvo od miestnej samosprávy, aby sa výrobcovia vedeli 

prispôsobiť podmienkam bezpečnosti potravín, k čomu môže prispieť aj vytvorenie ochrannej značky. 

Ak už región disponuje niekoľkými posilnenými producentmi a výrobkami, oplatí sa zorganizovať 

festival na ich ďalšiu propagáciu. Ten môže slúžiť v záujme dosiahnutia ďalších výhod. 
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Podujatie by sa malo zamerať na divinu a na bobuľovité ovocie, keďže tieto produkty sú v regióne 

dostupné. Gastronomický festival prispieva k zvýšeniu turistickej ponuky regiónu a je vhodný na 

propagáciu miestnych výrobcov a cezhraničnú spoluprácu. Keby sa festival uskutočnil pri hraničnom 

priechode Letkés – Salka alebo v jeho blízkosti, alebo po dokončení mosta medzi obcami Ipolydamásd 

a Chľaba, mohol by skutočne posilniť cezhraničné vzťahy. V rámci podujatia sa navrhuje umožniť 

miestnym producentom predaj ich výrobkov, v prípade diviny je možné zorganizovať súťaž vo varení 

diviny, v prípade bobuľovitého ovocia súťaž džemov/sirupov. Na podujatí by sa v rámci programu mohli 

predstaviť miestne občianske organizácie, talenty a odporúča sa pozvať aj populárneho hosťa. 

Odporúčaný názov udalosti: Medzinárodný festival bobuľovitého ovocia a diviny v Poiplí. 

Projekt zahŕňa aj propagáciu podujatia, ktorá by sa realizovala prostredníctvom internetových 

portálov, plagátov, turistických publikácií (opis zúčastnených výrobcov). 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

V rámci projektu s názvom „Hodnoty našej minulosti – živé dedičstvo“ číslo SI-HU-1-1-007 sa v meste 

Keszthely 28. júla 2010 uskutočnil Medzinárodný vínny a gastronomický festival pod záštitou 

kultúrneho centra Goldmark Károly Művelődési Központ z poverenia príjemcu projektu samosprávy 

župy Zala. Programy sa začali otvorením výstavy diel výtvarného umenia slovinských a maďarských 

autorov. Po otvorení výstavy sa Vínny a gastronomický festival začal veľkolepým sprievodom. Medzi 

účastníkmi sprievodu mohli diváci vidieť slovinské a maďarské folklórne súbory, slovinské a maďarské 

vinárske rády, husárov jazdiacich na koňoch a dychovú hudbu. Večerný program spestroval koncert 

folklórnej hudby a spoločná tancovačka. Pre deti boli pripravené kreatívne dielničky a jarmok s 

výrobkami ľudových remesiel. Z gastronomickej ponuky festivalu mohli záujemcovia ochutnať vína a 

pálenky maďarských a slovinských producentov a mohli sa tiež zoznámiť so špecialitami slovinských 

kuchýň a charakteristickými jedlami zo župy Zala.38 Podobne ako v tomto projekte, dali by sa predstaviť 

aj slovenské a maďarské gastronomické a kultúrne hodnoty. 

Hernádszentandrás – malá dedinka v župe Borsod – v roku 2010 spustila pomocou dotácie EÚ podnik 

BioSzentandrás, v rámci ktorého sa pod riadením samosprávy pomocou programu 

verejnoprospešných prác pestujú biopotraviny. Podnik je založený na miestnych podmienkach, funguje 

na obchodnej báze a obsahuje niekoľko sociálnych prvkov. Počas fungovania podniku sa vytvorili 

podmienky pre pestovanie na poli a v skleníkoch na území 3,5 ha, dokončil sa moderný spracovateľský 

závod, pestuje sa tridsať druhov byliniek a levanduľová záhrada s výmerou 1500 m2 slúži ako zdroj 

surovín pre obľúbené remeselné výrobky. Vytvoril sa aj samostatný predajný systém a sieť partnerov. 

Medzi gastronomických partnerov podniku patria hotely, reštaurácie fine dining a nákupné komunity. 

Za cieľ si vytýčili aj vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a škôlkárom a žiakom základných škôl vysvetľujú 

dôležitosť biopotravín a ich prirodzenosť. V rámci poľnohospodárskej praxe k nim prichádzajú študenti 

do záhradníctva a spracovateľského závodu, aby si osvojili základy pestovania zeleniny a ovocia. Za 

úspechmi BioSzentandrás nájdeme serióznu prácu manažmentu, v rámci ktorej sa mohla realizovať 

synergia štyroch nadväzujúcich projektov EÚ, trojročný program verejnoprospešných prác, vedomé 

budovanie značky a prieskum trhu. Spracovanie produktov a predaj v BioSzentandrási dosahuje 

úroveň, ktorá umožňuje hoci aj celoštátnu a cezhraničnú produkciu a predaj, a tak predstavuje 

vynikajúci príklad gastronomického rozvoja v regióne Poiplie.39 

                                                           
38 https://www.keszthely.hu/hirek/nemzetkozi-bor-es-gasztronomiai-fesztival 
39 http://www.bioszentandras.hu/gazdasagunk/ 
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Pivovar Szent András Sörfőzde v Békésszentandrási od roku 1993 vyrába maďarské remeselné pivné 

špeciality výnimočnej kvality.40 Vďaka kvalite produktov a vhodnému marketingu sa dnes už 

Békésszentandrás považuje za samostatnú gastronomickú značku. Pivá pochádzajúce z obce 

Békésszentandrás sa dajú kúpiť na mnohých miestach, v pivárni pivovaru, v celoštátnych internetových 

obchodoch, v pivárňach v Budapešti, v obchodoch s remeselnými pivami, ale aj v hypermarketoch.41 

Popularita piva má pozitívny vplyv aj na obec, keďže jej vytvára dobré meno a piváreň je obľúbená aj 

medzi turistami. Pivovar v obci Békésszentandrás je dobrým príkladom toho, že aj menšia miestna 

produkcia sa môže stať známou v celej krajine a posilňovať tak obraz miesta. 

Spoločnosť Hungaro-Food 2009 Kft v obci Békésszentandrás v Békéšskej župe založila súkromná osoba, 

v rámci čoho sa realizovala komplexná potravinárska investícia na zelenej lúke bez primárneho 

spracovania v tradičnom slova zmysle. Cieľom investície bolo, aby zo živočíšnej suroviny vynikajúcej 

kvality vyprodukovanej v regióne s vysokou pridanou hodnotou vyrobili vynikajúce maďarské 

potraviny, ktoré je možné predávať doma aj v zahraničí. Distribuujú viac značiek, medzi inými mäsové 

výrobky z obcí Békéscsaba, Bábolna a Békésszentandrás. Tieto produkty sa dajú kúpiť aj v 

hypermarketoch. Prácu spoločnosti viackrát ocenili aj Veľkou cenou maďarských výrobkov. Jej aktivity 

sa neustále rozvíjajú pomocou dotácií EÚ.42 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Cieľovú skupinu tvoria na strane ponuky miestni producenti a 

miestne samosprávy, zo strany dopytu sú to gastroturisti, turisti, osoby uprednostňujúce konzumáciu 

miestnych výrobkov a miestni obyvatelia. Projekt by sa mal realizovať pri hraničnom priechode, 

napríklad medzi obcami Letkés a Salka alebo po vybudovaní mosta medzi obcami Ipolydamásd a 

Chľaba. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Samosprávy obcí Letkés a Salka, alebo samosprávy obcí 

Ipolydamásd a Chľaba 

Navrhovaní partneri:  

 miestni výrobcovia 

 prípadné regionálne siete miestnych výrobcov (ak nie sú, ich vytvorenie) 

 obecné samosprávy 

 EZÚS Pontibus 

Odhadované trvanie realizácie projektu: Organizácia 3 mesiace, implementácia 1 alebo 2 dni 

Synergia s inými projektmi: Projekt je prepojený s projektom miestneho zážitkového varenia (6.1.2) a 

projektom rozvoja vínnej turistiky (6.1.3), čím sa posilňujú cezhraničné väzby. 

Odhadované náklady: 20 miliónov Ft netto 

Návratnosť:  

V dôsledku projektu sa zvýši ponuka cestovného ruchu v regióne, zlepšia sa turistické zážitky a posilní 

sa regionálna identita. Očakávaný počet návštevníkov podujatia – obyvatelia okolitých obcí a turisti 

celkom – 3000 až 5000 osôb v prvých rokoch. Počas trvania podujatia sa dá očakávať maximálna 

obsadenosť 1800 lôžok nachádzajúcich sa v okrese (údaj z roku 2017). V dôsledku zvýšenia počtu 

návštevníkov sa zvýši aj počet prenocovaní, tým aj turistické výdavky, môže sa zvýšiť popularita 

                                                           
40 https://korostourist.hu/bekesszentandrasi-sorfozde/ 
41 https://szentandrassorfozde.hu/ 
42 http://nemzetiparkitermek.hu/termek/hungaro-food-2009--kft/ 

https://szentandrassorfozde.hu/
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miestnych výrobkov a výrobcov, môžu sa zlepšiť podmienky vstupu na trh miestnych producentov a 

tým aj ich príjmy.  

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Nevýhody 

spolupráce 

slovenských a 

maďarských 

organizátorov 

   

II. Kritické   
2. Nízky počet 

návštevníkov 

3. Nízky záujem 

miestnych 

producentov 

  

III. Významné    
4. Poveternostné 

podmienky  
  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Vzájomné 

presviedčanie sa o tom, 

že podujatie je 

spoločným záujmom, 

kompromisy v záujme 

využitia výhod 

   

II. Kritické   

2. Treba uskutočňovať 

účinnejší marketing s 

prizvaním čo najviac 

partnerov, aby sa tomu 

predišlo. 

 

3. Je zodpovednosťou 

samospráv motivovať 

miestnych 

producentov k tomu, 

že účasť bude pre 

nich výhodná. 

Výrobcovia sa môžu 

aj navzájom 

motivovať, môže sa 

vytvoriť zdravá 

konkurencia pre 

lepšie výrobky, ktorá 

môže ovplyvniť aj 

ceny. 

 

  

III. Významné       
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Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

4. Stanovenie 

náhradných dní 

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Interreg HUSK prioritná os – Príroda a kultúra, na nákup vybavenia 

regionálny operačný program 2021-2027, ktorý sa má realizovať v Peštianskej župe 

Indikátory projektu: Úspech projektu môže odzrkadľovať počet návštevníkov, počet prenocovaní, 

miera zapojenia miestnych výrobcov, príjem miestnych výrobcov v deň podujatia, respektíve po 

podujatí (zmerateľná na základe poskytnutých údajov). 

Odporúčané marketingové kanály:  

Podujatie sa odporúča propagovať na papierovej báze a online: 

 webové stránky obcí 

 programturizmus.hu 

 ipolyerdo.hu 

 vadaszlap.hu 

 na webovej stránke plánovanej slovensko-maďarskej OOCR 

 na webových stránkach miestnych výrobcov (napr. keresd-a-helyit.hu, www.termelotol.hu) 

 vyhotovenie prezentačného filmu a jeho umiestnenie na spomínaných webových stránkach a 

na YouTube 

 výroba plagátov, turistických publikácií z podujatia, ich umiestnenie v ubytovacích 

zariadeniach, turistických centrách (napr. na železnici) vo viacerých jazykoch 

 tvorba letákov o miestnych výrobcoch a ich profile vo viacerých jazykoch 

 

6.1.2. Zážitkové varenie a miestne špeciality (programová turistika) 

Stručný popis projektu:  

Plody a zvieratá oblasti Dunaja, Börzsöny a údolia Ipľa (napr. špargľa, hríby, bobuľovité ovocie z 

Nagybörzsönyu, ryby, divá zver) predstavujú vynikajúci základ kulinárskych zážitkov, ale ich využívanie 

v gastroturizme je badateľné len minimálne. Cieľom projektu je vytvorenie programov spojených so 

zážitkovým varením zakladajúcich sa na takých miestnych produktoch, ktoré sa aj samostatne môžu 

stať motiváciou pre cestovanie. Pomocou programu by sa návštevníci oboznámili nielen s miestnymi 

chuťami, ale pod profesionálnym vedením by zo surovín mohli sami vytvoriť jedlo, respektíve by sa 

mohli zúčastniť aj súťaže varenia (napr. varenie jelenieho perkeltu), čo by prospelo aj cezhraničnej 

spolupráci a programovému turizmu. Práve preto sa oplatí tento program organizovať na miestach, 

ktoré sú ľahko prístupné z oboch strán hranice (napr. Letkés – Salka). 

 

 

http://www.programturizmus.hu/


75 

 

Súvisiace osvedčené postupy: 

Za osvedčenú prax sa dá považovať „Festival v Szentendre otvorený vo dne i v noci“, ktorý každoročne 

úspešne organizujú od roku 2006 posledný letný víkend. Cieľom podujatia je, aby mesto Szentendre 

prezentovalo svoje špecifické hodnoty z oblasti kultúry a gastronómie. K tomu druhému sa viaže séria 

programov „Domy, dvory, hostitelia“ v rámci ktorého vo viac ako 20 domoch, dvoroch, a záhradách 

pohostia tamojší obyvatelia záujemcov43. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť:  

Cieľovú skupinu projektu tvoria predovšetkým návštevníci zaujímajúci sa o gastronómiu a varenie, 

turisti, milovníci prírody a miestni obyvatelia. Cieľová oblasť je slovensko-maďarské pohraničie a 

Budapešť, ako primárna vysielajúca oblasť. Úspech programu môže rozšíriť aj spádovú oblasť a 

potenciálnu cieľovú skupinu (podujatie totiž môže byť doplňujúcim programom pre akúkoľvek vekovú 

skupinu a akýkoľvek turistický produkt) 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS PONTIBUS, regionálni turistickí poskytovatelia (prisvojením 

si aktívnej úlohy organizátora programov to môžu byť samosprávy regiónu, ale navrhuje sa iniciatívu 

viesť smerom k súkromnému sektoru). 

Navrhovaní partneri: Susední poľnohospodári (farmy), od ktorých sa dajú zaobstarať čerstvé 

výrobky. 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 5 mesiacov, pod ktoré spadá vypracovanie zážitkového 

výrobku, jeho zavedenie na marketingové účely a účasť prvých 50 hostí. 

 

Synergia s inými projektmi: 

V záujme vytvorenia komplexného turistického produktu sa oplatí vybudovať vzťah s projektmi 

zameranými na vybudovanie a rozvíjanie cyklistických, peších a vodných trás v prihraničnej oblasti 

(6.3.9.). 

Program môže poskytovať doplňujúci zážitok a môže byť príťažlivým aj pre osoby v rámci jazdeckého, 

poľovníckeho a rybárskeho turizmu, z toho dôvodu je implementácia programov pre rozvoj týchto 

turistických produktov rovnako dôležitá (6.3.7., 6.3.13, 6.3.3.). Predstavuje doplňujúcu službu aj pre 

záujemcov kultúrnych atrakcií, oplatí sa preto stavať aj na synergiu s projektmi, ktorých cieľom je 

vybudovanie turistických ciest k hradom (6.3.5.). 

Odhadované náklady: V rámci odhadovaných nákladov je možné investičné náklady znížiť na minimum 

prizvaním partnerskej(-ých) reštaurácie(-í) alebo ubytovacieho(-ích) zariadenia(-í) s kuchyňou. Takto sa 

vynoria investičné náklady spojené s prispôsobením kuchyne pre účasť a varenie hostí (1 miliónov HUF 

netto), náklady na nákup vybavenia – 250 000 Ft netto, predpokladané marketingové náklady 

predstavujú 3 milióny Ft netto bez vlastných výdavkov marketingových partnerov. Tu treba 

poznamenať, že v prípade varenia pod holým nebom sa investičné náklady môžu o 15 percent znížiť. 

Návratnosť: Pomocou programového turizmu je možné zvyšovať turistický potenciál regiónu, počet 

návštevníkov, podiel vracajúcich sa hostí a ukazovatele výdavkov. Jeho použitím je možné znížiť 

sezónnosť a zvýšiť záujem o nákup miestnych výrobkov. 

                                                           
43 https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szentendre-ejjel-nappal-nyitva-csaladi-fesztival.html 
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Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické    

1. Program nebude 

mať očakávaný 

účinok, lebo sa 

nepodarí realizovať 

plánované synergie 

  

III. Významné    

2. Chýbajúca 

spolupráca alebo jej 

nevhodná úroveň 

medzi miestnymi 

producentmi a 

organizátormi 

3. Prípadný 

úspech 

programu 

4. Zdražovanie 

miestnych 

výrobkov 

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické    

1. Dôležité je 

posilňovanie 

partnerstva medzi 

turistickými aktérmi 

lokality a ich 

zapojenie do práce 

budúcej OOCR 

organizácie 

  

III. Významné    

2. Oplatí sa už vo 

fáze plánovania, 

tvorby informovať 

miestnych výrobcov 

o možnostiach 

spolupráce, zapojiť 

ich do realizačnej 

fázy 

3. Treba 

vyzdvihovať 

jedinečnosť 

programu, jeho 

zážitkové prvky 

pomocou 

vhodných 

marketingových 

kanálov 

4. Namiesto 

zvyšovania 

cien by bolo 

vhodné 

zameriavať 

sa na 

rozšírenie 

sortimentu 

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: CLLD/LEADER pre rozpočtové obdobie EÚ 2021 – 2027, opatrenie na 

podporu marketingu vstupu na trh operačného programu pre hospodársky rozvoj stredného Maďarska 

v rokoch 2021 – 2027. 

Indikátory projektu: Meranie počtu hostí a zvýšenia predaja je možné prostredníctvom 

zhromažďovania údajov organizátormi (napr. počet osôb registrovaných na súťaž vo varení, príjmy 

vytvorené počas programu atď.). 

 

Odporúčané marketingové kanály: 
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 programturizmus.hu 

 sociálne médiá 

 gastroblogy 

 partnerstvo s Feldobox, szallas.hu 

 

6.1.3. Vytvorenie podmienok na ochutnávky vína a vínnej večere 

Stručné predstavenie projektu:  

Cieľom projektu je rozšírenie služieb nitrianskej vinárskej oblasti do pohraničných oblastí a vytvorenie 

infraštruktúrnych podmienok pre degustácie vína a vínnych večerí: v záujme toho je potrebné rozvíjať 

a modernizovať existujúce ubytovacie zariadenia (rozpočet projektu neumožňuje zriadenie nových 

ubytovacích zariadení), podporiť spoločný marketing, vytvoriť degustačné miestnosti, nakúpiť nábytok 

a zariadenia. Územie je súčasťou vinárskej oblasti na juhu Slovenska, ktoré sa v poslednom období 

začalo rozvíjať. Medzi Štúrovom a Novými Zámkami poskytuje Pohronská pahorkatina vďaka pôdnym 

podmienkam a vysokému počtu slnečných hodín vynikajúce podmienky na výrobu vína, ale počas 

niekoľkých desaťročí sa tunajšie vinohrady používali len na vypestovanie základných surovín a 

spracovanie sa vykonávalo inde. Projekt sa spája s iniciatívami na podporu kultúrneho a 

gastronomického turizmu v pohraničnej oblasti, čím sa vplyv projektov navzájom posilňuje a zlepšuje 

sa turistická konkurencieschopnosť. Projekty môžu okrem obnovenia tradícií posilniť aj miestnu 

identitu. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Jedným z cieľov projektu s názvom „Od vínnej tradície po vínny turizmus – vytvorenie cezhraničných 

vínnych ciest“ (HUHR/1101/1.2.3/0029), ktorý sa realizoval v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

IPA Maďarsko – Chorvátsko 2007 – 2013 bolo vytvorenie inventáru hodnôt na oboch stranách hranice, 

čo vytvoril základ na ďalší rozvoj. Nasledovalo vytvorenie kvalifikačného systému a vyhotovenie 

spoločných propagačných nástrojov vo viacerých jazykoch (anglický, chorvátsky a maďarský). Vytvorila 

sa aj spoločná mapa vínnej cesty, organizovali sa kurzy a pod názvom „WineSpiration” sa otvorila 

interaktívna výstava vínneho turizmu v kultúrnom centre Zsolnay v meste Pécs. V záujme posilnenia 

vínneho a gastronomického turizmu na základe predchádzajúcej tradície sa organizovali rôzne 

gastronomické a kultúrne podujatia. Vytvorením vínnej cesty teda spojili miestnu výrobu medu, 

mäsových výrobkov a liehovín. Projekt sa realizoval zo sumy viac než 412 000 eur, z ktorej 85 % tvorila 

dotácia EÚ. 

Verejnoprospešné združenie vínnej cesty Pécs – Mecsek získalo na projekt s názvom „A Dél-Dunántúli 

Borturisztikai Klaszter fejlesztése”(Rozvíjanie klastra vínnej turistiky južného Zadunajska) (DDOP 

2.1.3/A-12) dotáciu vo výške 41,5 miliónov Ft. Z tejto sumy v rámci pokračovania predchádzajúceho 

projektu (2010: Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter kialakítása – Vytvorenie klastra vínnej turistiky 

južného Zadunajska, dotácia 32,3 miliónov Ft) sa uskutočnil rozvoj produktu, spoločný marketing, 

posilnenie spolupráce, budovanie siete, monitoring a obstaranie nástrojov. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Na strane ponuky vinári zo slovenskej strany hraníc. Na strane dopytu 

obyvatelia maďarských obcí v pohraničnom regióne, obyvatelia Budapešti a veľkých miest na severe 

Maďarska. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri: 
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 Miestne samosprávy 

 Vinárstva 

 Projektové organizácie miestnych horských komunít alebo vinárov 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov  

Synergia s inými projektmi: Projekt je možné pripojiť k iným turistickým projektom realizovaným v 

slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti, napríklad ku gastronomickému turizmu (6.1.1. – 6.1.3.) a k 

vytvoreniu komplexných trás (6.3.9.). Vinárstva, ktoré sa projektu zúčastnia, je možné zapojiť aj do 

systému zľavových kariet plánovanej slovensko-maďarskej OOCR (6.4.1.). 

Odhadované náklady: netto 60 miliónov Ft (200 tisíc eur) 

V rámci toho: rozvoj ubytovacích zariadení: 30 miliónov Ft, infraštruktúrne zázemie (vytvorenie, 

zariadenie degustačných miestností): 25 miliónov Ft, spoločný marketing: 5 miliónov Ft 

Návratnosť: Projekt rozširuje rastúcu vínnu turistiku Nitrianskej vinárskej oblasti v pohraničných 

územiach, čím generuje vyšší obrat ubytovacích zariadení a posilňuje obrat vinárov. Cieľom je, aby sa 

do 5 rokov prilákaním 1000 nových hostí ročne zvýšil príjem ubytovacích zariadení o cca 5 miliónov Ft 

a vygeneroval približne 5 mil. Ft príjem navyše na základe priemernej ceny 5000 Ft/osoba za degustácie 

a vínne večere. Spolu so zvýšeným predajom je zámerom projektu, aby sa v trvaní 5 rokov zvýšil obrat 

z vín predaných na mieste ročne o 2 miliónov Ft. Na základe vyššie uvedených a po odpočítaní 

prevádzkových nákladov je návratnosť projektu 10 rokov. 

Treba vziať do úvahy aj sociálnu užitočnosť projektu: turizmus prispeje k posilneniu miestneho 

vinárstva, k posilneniu a udržaniu tradícií a tým posilní aj miestnu identitu. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Pestovateľské 

územia 

vinárskej oblasti 

zničia škodcovia 

 

2. Dopyt po víne 

klesne a vybudované 

kapacity zostanú 

nevyužité 

  

II. Kritické   

3. Nový rozvoj nevie 

konkurovať existujúcim 

službám vínnej turistiky 

v Nitrianskom vinárskom 

regióne 

   

III. Významné   

4. Plánované synergie 

nebudú medzi projektmi 

realizované 

   

IV. Zanedbateľné       

 

 

 

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 
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Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Primerané 

informovanie 

výrobcov o 

hrozbách, 

predstavenie 

spôsobov 

ochrany. 

 

 

2. Nepretržitá 

marketingová 

činnosť, propagácia 

kultivovanej spotreby 

vína. 

 

  

II. Kritické   

3. Koncentrovaný rozvoj 

v záujme efektívneho 

využívania zdrojov. 

 

   

III. Významné   

4. Partnerstvo s EZÚS 

PONTIBUS, vzťah s 

organizáciou OOCR. 

 

   

IV. 

Zanedbateľné 
      

 

Návrh spôsobu financovania: Interreg HUSK prioritná os – Udržateľné a kvalitné zamestnávanie, 

Program Kisfaludy 

Indikátory projektu: Počet novo vytvorených degustačných kapacít. Zdroj: záverečná dokumentácia 

projektu, kontrola. (Je potrebné posúdiť a zistiť počiatočnú hodnotu!) Zmena množstva predaného 

vína. Zdroj: údaje o spotrebnej dani v SR. 

Odporúčané marketingové kanály:  

 Maďarské a slovenské vinárske blogy, webové stránky (napr. Borháló, Vinoport, A bor meg én, 

vinoteka-vinaren.sk, wineplanet.sk) 

 Informačné materiály budúcej organizácie OOCR v maďarskom a slovenskom jazyku  

 Mapa vinárstiev a informačná publikácia v maďarskom a slovenskom jazyku 

 

6.2. Projektové návrhy v záujme rozšírenia atrakcií cieľovej oblasti 

6.2.1. Vytvorenie ekoparku 

Stručné predstavenie projektu: 

Börzsöny má jedinečnú flóru a faunu, ktorú sa oplatí predstaviť aj návštevníkom. Práve na to sa projekt 

zameriava prostredníctvom ekoparku s komplexnými službami. Jednou z navrhnutých častí ekoparku 

je vytvorenie parku s voľne žijúcimi divými zvieratami z pohoria Börzsöny (napríklad diviak, jeleň), ako 

aj maďarskými autochtónnymi druhmi zvierat. V ekoparku sa oplatí predstaviť aj plazy a obojživelníky 

žijúce v pohorí Börzsöny prostredníctvom terárií umiestnených v menšej budove. Cieľom projektu je aj 

predstavenie flóry pohoria Börzsöny v záhrade ekoparku prostredníctvom informačných tabúľ 

umiestnených pri jednotlivých rastlinách. V tomto zmysle projekt zahŕňa aj zhromažďovanie zvierat a 

rastlín. Ekopark okrem predstavenia živej prírody zabezpečí aj rôzne služby ako jazdenie na koni, 

predstavenie a výučba ľudových remesiel, ukážka životného štýlu spätého s prírodou a stravovanie, k 
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čomu treba zabezpečiť vhodnú budovu. Na území ekoparku sa navrhuje umiestniť aj interaktívne hry 

na rozvíjanie zručností a vzdelávania. V rámci projektu sa môže vybudovať aj dobrodružný park. V 

neskoršej fáze projektu sa na území ekoparku dajú vybudovať aj ubytovacie kapacity vo forme 

drevených domčekov. Navrhuje sa vytvoriť náučný chodník, ktorý by viedol k ekoparku a samotný 

ekopark vybudovať spôsobom vhodným na organizovanie podujatí (napr. tábor, programy na deň detí, 

teambuildingy). 

Predchádzajúce osvedčené postupy:  

Cieľom ekoparku Bükkösd je predstaviť návštevníkom – hlavne deťom – prírodné hodnoty a krásu 

života spätého s prírodou. Na území s celkovou rozlohou 550 hektárov sa okrem pôvodných a 

domorodých maďarských zvierat objavili aj druhy veľkých zvierat vyskytujúce sa v Maďarsku. Na 

potulky v parku slúžia tri náučné chodníky.44 Územie ekoparku navyše prevádzkuje 5 penziónov, 

prémiovú reštauráciu, krytú terasu, krytú jazdiareň, zážitkovú stajňu a poskytuje priestor pre jazdecké 

a poľovnícke tábory a firemné akcie.45  

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú deti zo škôl a materských škôl 

na výlete a v táboroch, ako aj rodiny s malými deťmi. Do cieľovej skupiny môžu patriť aj dospelí, hlavne 

v rámci firemných teambuildingov. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Samospráva obce Szokolya alebo Vámosmikola 

Navrhovaní partneri: 

 Samospráva Peštianskej župy 

 Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Maďarské turistické združenie (Magyar Természetjáró Szövetség) 

 EZÚS Pontibus 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 24 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt môže súvisieť s geoparkom (6.2.2) a náučným chodníkom 

korunami stromov (6.2.3.). V záujme efektivity nákladov sa ich oplatí vytvoriť v prepojení. Projekt môže 

okrem toho súvisieť s plánovaným rozvojom jazdeckej turistiky (6.3.7.). 

Odhadované náklady: Odporúča sa projekt realizovať vo viacerých fázach. Náklady I. fázy boli 

odhadnuté na 100 miliónov Ft netto a II. fáza – ktorá zahŕňa vytvorenie kvalitných ubytovacích 

zariadení – predstavuje ďalších 100 miliónov Ft netto. 

Návratnosť: V dôsledku projektu narastá počet turistických atrakcií v pohorí Börzsöny, čo predstavuje 

výnos a rozšírenie znalostí návštevníkov o tejto oblasti. Týmto spôsobom môže lokalita nadobudnúť 

vyššie príjmy z cestovného ruchu. Očakávaný počet návštevníkov v prvých rokoch je cca 20 000 až 23 

000 osôb, čo sa v neskorších rokoch bude pravdepodobne zvyšovať o 10 % ročne v dôsledku popularity 

a nových atrakcií. Očakávaný príjem ekoparku je cca 20 miliónov Ft ročne v prípade ceny vstupenky 

1000 Ft. Prevádzkové náklady ekoparku sú vysoké (napr. kvôli starostlivosti o zvieratá), v dôsledku čoho 

sa 10 až 15 % príjmu môže zachovať ako profit a tak skrátiť čas návratnosti. Ak sa ekopark vybuduje 

spolu so strediskom geoparku a náučným chodníkom korunami stromov na jednom mieste, počet 

návštevníkov môže byť vyšší a čas návratnosti kratší. Priama návratnosť je síce pomalšia, ale ekopark 

                                                           
44 http://itthon.hu/deldunantul/del-dunantul/-/netaview/1348453/okopark-bukkosd 
45 http://okobukkosd.hu/index.php/hu/ 

http://itthon.hu/deldunantul/del-dunantul/-/netaview/1348453/okopark-bukkosd
http://okobukkosd.hu/index.php/hu/
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ako atrakcia priťahuje návštevníkov, čo prináša ostatným poskytovateľom služieb výnosy (napr. 

reštaurácie, ubytovacie zariadenia). 

V prípade ubytovacieho zariadenia vytvoreného na území ekoparku sa na 20 lôžok očakáva 600 

prenocovaní ročne, čo pri cene 8000 Ft/osoba/noc predstavuje príjem 48 miliónov Ft ročne. Takto sa 

náklady investované do ubytovacieho zariadenia vrátia za cca 2 roky. 

 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. Strata 

spôsobená 

nevhodným 

chovom či 

starostlivosťou o 

zvieratá 

 

2. Do ekoparku príde 

málo návštevníkov 

3. Nepodarí sa 

nájsť personál v 

primeranom 

množstve a 

vzdelaním 

  

III. Významné  
4. Problémy s 

udržiavaním 
    

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. Zamestnávanie 

kvalifikovaných 

veterinárnych 

pracovníkov 

2. Ak je počet 

návštevníkov nižší 

ako sa očakávalo, 

odporúča sa klásť 

väčší dôraz na 

marketing, napríklad 

vo forme ďalších 

balíkových ponúk 

3. Voľné pracovné 

miesta sa odporúča 

inzerovať vo väčšej 

miere aj mimo okresu, 

napríklad na úradoch 

práce 

 

  

III. Významné  

4. Vyhľadávanie 

sponzorov na 

podujatiach, 

žiadanie dotácií od 

národného parku 

 

    

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Program Kisfaludy, regionálny operačný program 2021 – 2027 

uplatniteľný v župe Pešť 

Indikátory projektu: Výsledok projektu je zmerateľný na základe počtu návštevníkov, počtu 

ubytovaných osôb a výšky príjmu. 
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Odporúčané marketingové kanály:  

Ekopark sa odporúča propagovať prostredníctvom internetových portálov a tlačených materiálov: 

 vytvorenie vlastného webu pre ekopark 

 webová stránka Börzsöny (borzsony.hu) 

 webová stránka Národného parku Dunaj-Ipeľ (www.dunaipoly.hu) 

 webová stránka Ipoly Erdő Zrt. (ipolyerdo.hu) 

 webové stránky obcí 

 www.programturizmus.hu 

 umiestnenie tlačených turistických publikácií, plagátov v pohostinských prevádzkarňach, v 

ubytovacích zariadeniach, turistických miestach s veľkým počtom osôb (napr. stanice 

úzkorozchodnej železnice) 

 navrhuje sa predávať kombinované vstupenky spolu s geoparkom alebo kúpa jednej vstupenky 

by zákazníka oprávňovala na zľavnený vstup na iné miesto, a to vzájomne, ďalej je možné 

zapojiť sa do zoznamu zliav na stránke szallas.hu 

 

6.2.2. Zriadenie geoparku 

Stručné predstavenie projektu: 

Börzsöny je vďaka svojim mimoriadnym prírodným vlastnostiam obľúbeným miestom turistov a 

milovníkov prírody. Dôležité je, aby návštevníci nielen videli hodnoty pohoria, ale aby spoznali aj ich 

charakteristické vlastnosti. Cieľom projektu je teda predstavenie a spojenie neživých prírodných 

hodnôt, čiže geologických hodnôt pohoria Börzsöny, ktoré tu ostali po sopečnej činnosti. Preto sa 

vytvorí tzv. geopark spolu s plánovaným ekoparkom. K prvým krokom patrí zlepšenie prístupu k 

hlavným geologickým zaujímavostiam a získanie hornín, ktoré sa majú vystaviť. Význam geoparku 

spočíva v tom, že nielen predstaví estetické hodnoty pohoria, ale upozorní aj na jeho zrodenie a 

fungovanie, a to vzdelávacím a vedeckým spôsobom. S týmto cieľom sa vybudujú náučné chodníky na 

geologicky zaujímavých miestach, kde sa umiestnia ďalšie (hĺbkové) horniny tvoriace pohorie, o 

ktorých budú návštevníci informovaní pomocou informačných tabúľ. V záujme poskytovania 

rozsiahlejších informácií sa pozdĺž významnejších atrakcií budú organizovať geotúry. Vytvorenie parku 

prispieva k rozšíreniu ponuky cestovného ruchu v regióne, k zvýšeniu geologických poznatkov 

návštevníkov, k ochrane a propagácii geologických hodnôt a k hospodárskemu rozvoju regiónu. 

Plánovaný geopark sa odporúča prepojiť so susedným Novohrad-Nógrád geoparkom. Súčasťou 

projektu je vytvorenie marketingového plánu, imidžovej publikácie a koordinovanie počiatočnej 

propagačnej kampane. Po vytvorení geoparku je ďalším cieľom projektu vstup do siete európskych 

geoparkov, v rámci čoho by geopark fungoval v spolupráci s geoparkmi iných štátov v záujme 

efektívnejších realizácií cieľov. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Geopark Novohrad-Nógrád vznikol na základe iniciatívy pochádzajúcej zdola z malých regiónov a 

mikroregiónov ako prvý cezhraničný geopark, ktorý zlučuje geologické hodnoty v 64 maďarských a v 

28 slovenských obciach na území 1 619 km2. Geopark okrem toho poskytuje možnosť aj na spoznávanie 

krajinných, prírodných, kultúrnych a historických hodnôt a tradície palócskeho vidieka. Medzi činnosti 

geoparku patrí organizovanie podujatí, letných táborov a peších túr so sprievodcom, v rámci ktorých 

sa môžu záujemcovia vďaka odborníkom ľahko oboznámiť s geologickými hodnotami. V rámci 
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geoparku sa vytvorilo návštevnícke centrum a vzniklo vzdelávacie, výskumné a riadiace stredisko pre 

organizácie, výskumníkov a vzdelávacie inštitúcie geoparku. Geopark sa svojou činnosťou usiluje opäť 

zjednotiť rozčlenenú novohradskú krajinu a rozkúskované spoločenstvá prostredníctvom komplexných 

možností rozvoja lokality geoturistikou a začleniť túto krajinu medzi významné hodnoty Európy bez 

hraníc.46 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

Hlavné cieľové skupiny projektu môžu tvoriť výletníci, peší turisti, deti na školskom výlete a v tábore, 

študenti pripravujúci sa na profesiu geológa a tí, čo geológiu študujú. Projekt sa odporúča realizovať 

na celom pohorí Börzsöny a na cezhraničných územiach s geologickými hodnotami vo forme bodov 

spojených s turistickou trasou. Územie obce Perőcsény by malo byť centrom geoparku, lebo tu leží 

kaldera starovekej sopky pohoria Börzsöny. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

Navrhovaní partneri: 

 Samospráva Peštianskej župy 

 Združenie priateľov prírody župy Pešť 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Obecné samosprávy 

 Geopark Novohrad-Nógrád 

 Európska sieť geoparkov 

 EZÚS Pontibus 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt môže byť prepojený s inými investíciami podporujúcimi atrakcie 

ako sú tematické ihriská (6.2.7) a tematický geocaching (6.3.11). Pre nákladovo efektívnejšie riešenie 

môže byť užitočné spojiť plánovaný náučný chodník korunami stromov (6.2.3), ekopark (6.2.1) a 

dokonca aj SkyWalk (6.2.4) do komplexného návštevníckeho centra so strediskom geoparku. 

Odhadované náklady: 50 miliónov Ft netto 

Návratnosť: Geopark prispieva k rozšíreniu turistickej ponuky oblasti, čo môže zvýšiť počet 

návštevníkov. V prípade, že geopark bude zriadený vedľa ekoparku alebo inej plánovanej atrakcie, v 

prvom roku sa očakáva 15 000 návštevníkov, v ďalších rokoch by ich počet mal narastať o cca 10 % 

ročne. Očakávaný príjem je cca 15 miliónov Ft ročne, doba návratnosti investovanej sumy je cca 5 – 6 

rokov. Realizácia projektu tiež prispeje k ochrane geologických hodnôt lokality a ich predstaveniu 

verejnosti. Propagáciou geologických hodnôt sa môže zvýšiť počet záujemcov o štúdium geológie a 

zároveň si návštevníci rozšíria svoje poznatky v danom odbore. 

 

 

 

 

                                                           

46 https://www.bnpi.hu/hu/cikk/novohrad-nograd-geopark 

 

https://www.bnpi.hu/hu/cikk/novohrad-nograd-geopark
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Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne    

1. Do geoparku 

príde málo 

návštevníkov 

  

II. Kritické   

2. Ak sa plánovaný 

geopark nespojí s 

Geoparkom 

Novohrad-Nógrád, 

zriaďovacie náklady 

sa môžu zvýšiť 

3. Nenájde sa 

dostatok pracovnej 

sily s vhodným 

vzdelaním na 

predstavenie 

návštevných miest a 

vedenie geotúr 

  

III. Významné   

4. V dôsledku 

nevhodného 

správania 

návštevníkov sa 

môžu geologické 

hodnoty poškodiť 

   

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne    

1. Pri vhodnom 

marketingu sa môže 

pravdepodobnosť 

rizika znížiť. 

  

II. Kritické   

2. Riziku sa dá vyhnúť 

cieľavedomým úsilím 

o spoluprácu a 

stanovením 

spoločných záujmov. 

Riziko je možné ďalej 

znižovať, ak bude 

geopark zriadený na 

tom istom mieste 

ako ekopark 

3. Dá sa zmierniť aj 

inzerciou 

pracovných miest 

mimo okresu 

 

  

III. Významné   

4. Vhodné 

informovanie 

návštevníkov a ich 

upozorňovanie na 

dôležitosť zachovania 

hodnôt môže 

zabezpečiť 

zmiernenie výskytu 

rizika 

   

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh na spôsob financovania: Program Kisfaludy, regionálny operačný program 2021 – 2027 

uplatniteľný v župe Pešť 

Indikátory projektu: Účinnosť projektu možno odvodiť z predaného množstva vstupeniek a zo zvýšenia 

očakávaného počtu návštevníkov. 
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Odporúčané marketingové kanály: 

 blogy o turistike v prírode (napr. termeszetjaro.hu) 

 webové stránky obcí 

 webová stránka Národného parku Dunaj-Ipeľ 

 webová stránka Ipoly Erdő Zrt 

 webové stránky prezentujúce turistické hodnoty Maďarska (napr. 

www.szeretlekmagyarorszag.hu) 

 borzsony.hu 

 turistické publikácie s existujúcimi turistickými chodníkmi 

 regionálne turistické publikácie, letáky distribuované v ubytovacích zariadeniach a na iných 

plánovaných a existujúcich miestach s atrakciami 

 

6.2.3. Vyhotovenie náučného chodníka korunami stromov 

Stručné predstavenie projektu: 

V rámci projektu sa realizuje náučný chodník korunami stromov v niekoľkometrovej výške a minimálne 

v 100 metrovej dĺžke. Na náučnom chodníku sa odporúča vybudovať rozhľadňu, vytvoriť interaktívne 

zastávky, zabezpečiť možnosť zísť nadol na šmýkačke. Vybudovanie náučného chodníka môže 

zabezpečiť rozšírenie turistických zaujímavostí okresu Szob, spestrenie tade prechádzajúcich peších a 

cyklistických turistických trás, predstavenie a oboznámenie sa s prírodnými zaujímavosťami a živou 

prírodou tejto lokality. Okrem toho môže projekt prispieť k nárastu počtu návštevníkov a zlepšeniu 

turistických zážitkov. 

 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Pri obci Kaszó bol vybudovaný náučný chodník korunami stromov v 10 metrovej výške s dĺžkou 124 

metrov. Cestou náučným chodníkom sa návštevníci pomocou interaktívnych hier môžu oboznámiť s 

flórou a faunou lesa. Náučný chodník je organicky spojený s existujúcimi a plánovanými prvkami 

turistického centra v Kaszó. Projekt bol realizovaný z 50 miliónov Ft, čo financovala spoločnosť Kaszó 

Zrt. Vstup na náučný chodník je bezplatný.47 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Rumunsko 2007-2013 realizovala samospráva 

mesta Makó a samospráva mesta Periam pod názvom „Makó-Periam ekomost cez rieku Mureš“ v 

uplynulých rokoch významné ekoturistické rozvoje v maďarsko-rumunskom pohraničnom regióne. V 

rámci tohto projektu bol na pobreží rieky Mureš vybudovaný náučný chodník korunami stromov so 

silným dôrazom na ochranu voľne žijúcich živočíchov danej lokality, na realizáciu vzdelávacích a 

informačných programov spojených s ochranou životného prostredia a na propagáciu ekoturizmu. Na 

predstavenie prírodných hodnôt vybudovali 10 staníc, z ktorých sa každá zameriava na jednu dôležitú 

hodnotu. V záujme zvyšovania zážitkov, ktoré poskytuje náučný chodník, sa vybudovala aj trojpodlažná 

rozhľadňa a kĺzačka.48 

 

                                                           
47 http://www.kaszort.hu/erdogazdasag/lombkorona-tanosveny 
48 http://lombkoronasetany.hu/ 
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Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

Turisti, milovníci prírody, deti v táboroch a na školských výletoch, rodiny s deťmi na výlete. Z pohľadu 

geografickej polohy sa projekt bezprostredne týka obce, ktorá poskytuje priestor pre objekt. V širšom 

zmysle ide aj o okolité obce. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Miestna samospráva obce Zebegény 

Navrhovaní partneri: 

 Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

 Samospráva Peštianskej župy 

 Združenie priateľov prírody župy Pešť 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Maďarské turistické združenie (Magyar Természetjáró Szövetség) 

 EZÚS Pontibus 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: 

Projekt je spojený s ďalšími projektmi zameranými na zvýšenie počtu atrakcií ako je vytvorenie 

ekoparku (6.2.1.), tematického ihriska (6.2.7.), geoparku (6.2.2.), SkyWalku (6.2.4.) a vybudovanie 

plánovanej komplexnej cyklistickej, vodnej a pešej trasy (6.3.9.). 

Odhadované náklady: 60 miliónov Ft netto 

Návratnosť: 

Náučný chodník korunami stromov priláka asi 20 tisíc návštevníkov ročne, čo znamená príjem cca 20 

miliónov Ft v prípade ceny vstupenky 1000 Ft. Doba návratnosti je cca 4 roky. Ak sa náučný chodník 

korunami stromov realizuje na území ekoparku, dá sa počítať s vyšším počtom návštevníkov za rok a 

môže sa skrátiť aj doba návratnosti. Projekt môže spolu s ďalšími projektmi zameranými na zvýšenie 

počtu atrakcií vzájomne posilniť aktívny turistický potenciál regiónu a zároveň vytvoriť samostatný 

aktívny turistický imidž. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Zranenia spôsobené 

nesprávnym 

používaním náučného 

chodníka 

   

II. Kritické   

2. Poškodenie 

náučného chodníka v 

dôsledku počasia 

3. Náučný chodník 

ostane nevyužitý 
  

III. Významné   

4. Poškodenie 

náučného chodníka v 

dôsledku jeho 

nevhodného 

používania 

návštevníkmi 

5. Náklady na 

rekonštrukciu v 

dôsledku prekážok 

a problémov 

prekročia rámec 

financií, ktorý je k 

dispozícii 
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IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Primerané 

informovanie o 

používaní 

náučného 

chodníka 

   

II. Kritické    3. Vhodný marketing   

III. Významné   

4. Primerané 

informovanie o 

používaní 

náučného 

chodníka 

5. Hľadanie 

alternatívnych zdrojov 
  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Regionálny operačný program 2021 – 2017 uplatniteľný v župe Pešť  

Indikátory projektu: Počet návštevníkov náučného chodníka, ktorý sa dá zistiť z predaja vstupeniek 

alebo ich súčtom. 

Odporúčané marketingové kanály: 

 blogy o turistike v prírode (napr. termeszetjaro.hu) 

 turistické publikácie s existujúcimi turistickými chodníkmi 

 regionálne turistické publikácie, letáky distribuované v ubytovacích zariadeniach a na iných 

plánovaných a existujúcich miestach s atrakciami 

 webové stránky obcí 

 borzsony.hu 

 ipolyerdo.hu 

 webová stránka Národného parku Duna-Ipoly (Duna-Ipoly nemzeti park) 

 

6.2.4. Výstavba rozhľadne SkyWalk 

Stručné predstavenie projektu: 

Prírodné hodnoty pohoria Börzsöny by bolo dobré spoznávať nie len zo zeme, ale aj z výšky, 

nekonvenčným spôsobom. Preto by sa vybudovala rozhľadňa SkyWalk. Podlaha SkyWalku je sklo s 

vysokou nosnosťou a objekt je vyhotovený buď ako most spájací doliny alebo ako balkón vytŕčajúci zo 

skalnatej steny ponad údolie. V rámci tohto projektu sa skôr oplatí vybudovať druhú možnosť, keďže 

je nákladovo efektívnejšia. Vedľa sklenenej terasy by sa mohla umiestniť tabuľa, ktorá návštevníkom 

prostredníctvom obrázku pomôže identifikovať vrcholy a iné zaujímavosti v blízkosti. Rozhľadňa 

SkyWalk v pohorí Börzsöny by bola v Maďarsku výnimočná, keďže v krajine sa ešte nič podobné 

nenachádza a ani celosvetovo sa nevyskytuje často. Práve preto by rozhľadňa mohla byť výnimočnou 
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atrakciou pohoria Börzsöny a Maďarska, ktorá priláka veľké množstvo turistov. Zvýšenie návštevnosti 

by prispelo k príjmu miestnych poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

/Stavba podobného charakteru bola vybudovaná v Rakúsku v Alpách, v spolkovej krajine Steiermark, 

pri obci Ramsau am Dachstein na 250 m vysokej zvislej skalnatej stene. Z plošiny rozhľadne s 

mriežkovým a skleneným dnom sa naskytá očarujúci panoramatický výhľad na okolité hory (obr. 23.). 

V rámci tohto projektu sa navrhuje postaviť podobnú terasu menších rozmerov. 

23. obr.: Rozhľadňa SkyWalk v rakúskych Alpách 

   

Forrás: https://www.hetedhetorszag.hu/ausztria/dachstein-sky-walk 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Rozhľadňa nemá určenú cieľovú skupinu, odporúča sa všetkým 

návštevníkom. Projekt by sa mal realizovať pri ľahko prístupnom strmom svahu alebo skalnej stene s 

dobrým výhľadom. Takým miestom je napríklad Holló-kő pri obci Perőcsény alebo hrad Drégelyvár, 

ktorý nepatrí do akčnej oblasti, ale dá sa spojiť s jeho turistickými zaujímavosťami49. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri: 

 Samospráva Peštianskej župy 

 Združenie priateľov prírody župy Pešť 

 Maďarské turistické združenie (Magyar Természetjáró Szövetség) 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Obecné samosprávy  

 Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park)  

Odhadované trvanie realizácie projektu: 24 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Výstavba vyhliadkovej plošiny môže byť priamo spojená s geoparkom 

(6.2.2.), ekoparkom (6.2.1.) a náučným chodníkom korunami stromov (6.2.3.), ak sa projekty vytvoria 

na jednom mieste. Rozhľadňa sa okrem toho môže spojiť aj s výstavbou rozhľadne Turovce (6.2.5.). 

Odhadované náklady: 100 miliónov Ft netto 

Návratnosť: Rozhľadňa SkyWalk by ročne prilákala približne 20 000 návštevníkov, pretože by bola 

unikátna v celej krajine. Keďže sa neodporúča zavedenie vstupného, od projektu sa nedá očakávať 

                                                           
49Hrad Drégelyvár síce nespadá do akčnej oblasti, ale tvorí neoddeliteľnú súčasť turistickej ponuky pohoria Börzsöny. 
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priamy výsledok, ale v dôsledku jedinečnosti by zvyšoval počet návštevníkov v lokalite, tým aj turistické 

výdavky, počet prenocovaní a príjmy reštaurácií a obchodov. 

 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Poškodenie 

rozhľadne v 

dôsledku prírodných 

podmienok 

2. Úraz návštevníka 

v dôsledku 

nevhodného 

používania 

   

II. Kritické   

3. Poškodenie 

rozhľadne v 

dôsledku 

nevhodného 

používania 

návštevníkmi. 

4. Prekážky vo 

výstavbe 

rozhľadne v 

prípade 

nedostatku 

zdrojov 

  

III. Významné    

5. Poškodenie 

geologických 

hodnôt v 

dôsledku 

výstavby 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Rozhľadňu treba 

vybudovať z 

bezpečného a 

trvanlivého 

materiálu 

2. Umiestnenie 

informačných tabúľ 

ohľadom správneho 

používania, výstavba 

zábradlia bezpečnej 

výšky (tiež zo skla) 

   

II. Kritické   

3. Umiestnenie 

informačných tabúľ 

ohľadom správneho 

používania 

4. Hľadanie 

možných 

alternatívnych 

zdrojov 

  

III. Významné    

5. Výber čo 

najvhodnejšieho 

ekologického 

vyhotovenia 

  

IV. Zanedbateľné       

Návrh spôsobu financovania: Regionálny operačný program 2021-2027 uplatniteľný v župe Pešť 

Indikátory projektu: Úspešnosť projektu sa dá zmerať na základe počtu návštevníkov pomocou 

akumulátorového senzora. Dá sa zmerať prípadne aj z príjmu zo vstupného, ale jeho zavedenie sa 

neodporúča. 

Odporúčané marketingové kanály: 

 blogy o turistike v prírode (napr. termeszetjaro.hu) 

 plánovaná slovensko-maďarská OOCR 

 webová stránka Národného parku Duna-Ipoly (Duna-Ipoly nemzeti park) 
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 webová stránka Ipoly Erdő Zrt 

 borzsony.hu 

 webové stránky obcí 

 internetové stránky o turistických hodnotách Maďarska (napr. szeretlekmagyarorszag.hu) 

 turistické publikácie s existujúcimi turistickými chodníkmi 

 regionálne turistické publikácie, letáky distribuované v ubytovacích zariadeniach a na iných 

plánovaných a existujúcich miestach s atrakciami 

 

 

6.2.5. Výstavba rozhľadne na kopci Turovce 

Stručné predstavenie projektu: 

Cieľom projektu je výstavba atrakcií na slovenskej strane akčnej oblasti. Odporúča sa výstavba 10 m 

vysokej rozhľadne vo Veľkých Turovciach na kopci Turovce. K rozhľadni sa odporúča umiestniť 

informačné tabule o prírodných zaujímavostiach oblasti a vyznačiť na nich tie, ktoré vidí návštevník z 

rozhľadne. V rámci projektu sa tiež navrhuje vytvoriť miesta na oddych s lavičkami a ohniskom. 

Vybudovaný objekt spestruje cezhraničné maďarsko-slovenské turistické trasy. Rozhľadňa môže zlepšiť 

zážitky z túry a rozšíriť poznatky o tejto lokalite. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Samospráva obce Badacsonytomaj v rámci operačného programu Stredné Zadunajsko – Plán rozvoja 

nového Maďarska s názvom „Za lepší výhľad! Zriadenie novej rozhľadne na hore Badacsony!“ číslo 

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013 postavila vďaka 85 mil. Ft podpore z EÚ 18 m vysokú trojpodlažnú 

rozhľadňu Kisfaludy Kilátó. Rozhľadňa sa nachádza vo výške 437 metrov, je prístupná po zdolaní kopca, 

takže pre turistov predstavuje vynikajúci cieľ a oddychové miesto. V rámci projektu sa obnovili aj tri 

turistické trasy vedúce k rozhľadni, miesta pre ohniská, stoly, lavičky a turistov oboznamujú s 

významnými zaujímavosťami územia informačné tabule.50  

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Hlavnými cieľovými skupinami projektu môžu byť turisti, milovníci 

prírody a pútnici. Odporúčané miesto pre realizáciu projektu sú Veľké Turovce. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Samospráva obce Veľké Turovce 

Navrhovaní partneri: Ipoly Erdő Zrt. 

Odhadované trvanie realizácie projektu: približne 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt sa spája s rozhľadňou SkyWalk (6.2.4) a náučným chodníkom 

korunami stromov (6.2.3) ako aj s cezhraničnými existujúcimi a plánovanými rozhľadňami. Rozhľadňu 

je možné zaradiť aj do turistických trás, čiže ju môžeme pripojiť aj k plánovanej komplexnej turistickej 

trase (6.3.9), k trase „Rozhľadne pri hranici“, k rozvoju pútnickej cesty cez Börzsöny a Nitriansky kraj 

(6.3.6) a tiež k oprave mosta cez potok Krupinica (6.3.12). 

Odhadované náklady: 40 miliónov Ft netto 

                                                           
50 http://www.badacsonykilato.hu/index.php/a-palyazat.html 

http://www.badacsonykilato.hu/index.php/a-palyazat.html
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Návratnosť: Rozhľadňa negeneruje priamy zisk. Turistická ponuka daného územia sa môže zvýšiť, čo 

môže návštevníkom poskytnúť väčší zážitok. Môže sa zvýšiť aj počet návštevníkov, čo môže mať 

pozitívny vplyv na poskytovateľov turistických služieb v oblasti. 

 

 

 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Poškodenie 

rozhľadne, prípadne 

úraz návštevníka 

kvôli zlým 

poveternostným 

podmienkam 

    

II. Kritické       

III. Významné   2. Nevyužiteľný  

3. Poškodenie 

rozhľadne 

návštevníkmi 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Výstavba 

rozhľadne z 

bezpečného dreva, 

tabule upozorňujúce 

na správne 

používanie 

rozhľadne 

    

II. Kritické       

III. Významné   
2. Vhodný 

marketing 

3. Umiestnenie 

tabúľ s 

upozorneniami o 

správnom 

používaní 

rozhľadne 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Interreg HUSK prioritná os – Príroda a kultúra, regionálny operačný 

program Slovenska 2021 – 2027 

Indikátory projektu: Indikátorom projektu môže byť rastúci počet návštevníkov 

Odporúčané marketingové kanály: 

 blogy o turistike v prírode (napr. termeszetjaro.hu) 

 turistické publikácie s existujúcimi turistickými chodníkmi v niekoľkých jazykoch 
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 viacjazyčné regionálne turistické publikácie, letáky distribuované v ubytovacích zariadeniach, 

na iných miestach s plánovanými a existujúcimi atrakciami 

 webové stránky obcí 

 

 

 

 

6.2.6. Zriadenie letiska pre vetrone 

Stručné predstavenie projektu: 

Cieľom projektu je zriadenie letiska pre vetrone, a to buď rozvojom existujúcich letísk (letiská 

nachádzajúce sa v Nitrianskom kraji) alebo výstavbou nového. V záujme zníženia nákladov sa odporúča 

rozvoj existujúceho letiska. V akčnej oblasti sa v súčasnosti nenachádza letisko, preto sa odporúča 

rozmýšľať o vývoji existujúcich športových letísk nachádzajúcich sa v okolí v spolupráci s dotknutými 

obcami a mimovládnymi organizáciami a treba zvážiť aj spoluprácu s miestom mimo akčnej oblasti 

EZÚS PONTIBUS. Možné miesta: Rétság (HU), Plášťovce (SK). Letisko, ktoré sa má vytvoriť/obnoviť 

môže prispieť k lepšej prezentácii turistických hodnôt regiónu a môže prilákať nové skupiny 

spotrebiteľov. Okrem výletných letov nad ohybom Dunaja by sa vyskytla možnosť aj na používanie 

vlastných lietadiel a vytvorenie kurzov spojených s lietaním. V súvislosti s rozvojom, ktoré vznikne ako 

výsledok projektu, sa môžu organizovať tematické výletné lety (napr. hradné túry, turistika) na rôzne 

regionálne podujatia a atrakcie. Rozvoj zahŕňa obnovu trávnatej dráhy, výstavbu hangáru na 

uskladnenie, vytvorenie servisnej dielne na jednoduchšie opravy, umiestnenie značiek a veterných 

rukávov a vybudovanie spoločenských priestorov. 

V prípade zriadenia nového letiska sa investíciu odporúča zrealizovať na maďarskej strane hranice, 

pretože významný dopyt sa očakáva hlavne z Budapešti, respektíve od turistov prechádzajúcich cez 

Budapešť. Navrhované miesto: Nagybörzsöny. Tento rozvoj má veľký potenciál, pretože v blízkosti 

neexistuje vybudované letisko pre vetrone. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

V posledných rokoch a desaťročiach sa v Maďarsku nevenovala veľká pozornosť rozvoju letísk pre 

vetrone, lebo pozornosť sa venovala predovšetkým rozvoju väčších letísk, ktoré obsluhujú komerčné 

alebo nákladné lietadlá. Na týchto letiskách sa rozvíjala alebo len udržiavala v rámci doplnkovej činnosti 

prevádzka vetroňov. V meste Pásztó po niekoľkoročnej prestávke v roku 2007 znovu otvorili letisko pre 

vetrone, ktoré prevádzkuje spolok športových letcov Ozón (Ózon Sportrepülő Egyesület). Vypracovali 

sa plány na rozvoj letiska a zlepšenie prístupnosti, ale fungovanie objektu má zatiaľ na starosti 

občianska organizácia – podobne ako je to v prípade iných obdobných letísk. 

V budúcnosti sa dá očakávať aj rozvoj letiska pri Ostrihome nesúce meno Erného Rubika staršieho. 

Podľa Integrovanej stratégie rozvoja mesta chcú pomocou rozpočtu 300 miliónov Ft vybudovať pevnú 

vzletovú dráhu opatrenú nočným osvetlením. Očakáva sa zvýšenie obchodného obratu na základe 

rozvoja. 

Koncepcia turistického rozvoja Srdce Panónie (Pannónia Szíve Turizmusfejlesztési Koncepció) navrhuje 

v meste Csákvár podobný vývoj na území bývalého sovietskeho letiska, ktoré je aktuálne mimo 

prevádzky. V rámci tohto rozvoja treba zrekonštruovať vzletovú dráhu, ktorá sa používala na nelegálne 
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slalomové súťaže a je uzavretá kopou zeminy. Tu môže byť prekážkou skutočnosť, že plánované zásahy 

môžu ovplyvniť aj chránené územia Natura 2000. 

V obci Nagyvázsony sa zrodili konkrétne predstavy rozvoja športového letiska pod horou Kab: s 

celkovým rozpočtom 64 miliónov forintov plánujú vytvorenie letiska s potrebnou infraštruktúrou a 

klubovňou.  

Samospráva obce Őcsény získala dotáciu vo výške 58 271 077 Ft-ov (TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001) na 

energetickú modernizáciu miestneho športového letiska, kým podľa odhadov by jeho ekonomická 

prevádzka vyžadovala ďalšiu investíciu vo výške 50 miliónov forintov. 

Pre chýbajúce predchádzajúce skúsenosti sa náklady rozvoja dajú len odhadovať, zároveň je dôležité 

zdôrazniť, že rozvoj letiska pre vetrone si vyžaduje v dôsledku nižšieho technického vybavenia menšie 

náklady ako rozvoj domácich letísk. Keďže v predchádzajúcich projektových obdobiach sa podobné 

rozvoje nezaradili medzi priority, vždy bolo potrebné zapojiť aj súkromný kapitál – to môže byť riešením 

problému financovania aj v tomto prípade. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Mladí ľudia zaujímajúci sa o lietanie na území Slovenska a Maďarska, 

najmä v Budapešti a vo väčších mestách. Nemecké vetrone: Asi polovica pilotov vetroňov z celého 

sveta žije v Nemecku. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri 

 Maďarská letecká federácia (Magyar Repülő Szövetség) 

 Maďarské združenie vetroňov (Magyar Vitorlázórepülő Szövetség) 

 Samospráva obce daného miesta 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 24 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt je možné spojiť s komplexným rozvojom turistických (cyklistických 

a peších) trás (6.3.9.) a so zriadením slovensko-maďarskej OOCR (6.4.1). Rozvoj letiska by mohol 

profitovať zo zlepšujúceho sa a jednotného turistického imidžu a mohol by sa pripojiť k systému 

zľavových kariet vytvorených OOCR. 

Odhadované náklady: V prípade rozvoja existujúceho letiska: 50 miliónov forintov netto. V prípade 

výstavby nového letiska: 75 miliónov forintov netto 

Návratnosť: Letisko rozširuje miestnu turistickú ponuku, čím prispieva k vytvoreniu komplexnej 

turistickej ponuky a k zavedeniu nových produktov. Keďže prioritným cieľom je rozvoj existujúceho 

športového letiska, investičné náklady sa môžu významne znížiť. Ak sa rozvoj uskutoční včas, pre letisko 

to znamená konkurenčnú výhodu a teda skoršiu návratnosť. 

Cieľom je dosiahnuť obrat 800 osôb ročne v období 5 rokov. Trhová cena polhodinového letu je cca 

8000 Ft/osoba, čiže do 5 rokov vygeneruje príjem 6,4 mil. Ft ročne. Ak sa na letisku podarí spustiť kurz 

pilotovania vetroňov v cene 100 000 Ft/osoba, cieľom bude aby sa kurzu zúčastnilo min. 6 osôb ročne. 

V prípade príjmov pochádzajúcich z nájomného a opráv je cieľom vygenerovať príjem vo výške 3 mil. 

forintov ročne. Ak sa tieto ciele splnia, návratnosť je približne 8 – 10 rokov v závislosti od obsahu 

rozvoja. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 
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Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne   
1. Nepodarí sa nájsť vhodné 

miesto na realizáciu projektu 

2. V dôsledku 

paralelného 

rozvoja sa v 

regióne 

vytvoria 

zbytočné 

kapacity 

  

II. Kritické   

3. V dôsledku administratívnych 

prekážok sa otvorenie letiska 

oneskorí 

4. Z dôvodu 

nedostatku 

zdrojov nie je v 

dlhodobom 

horizonte 

zaručená 

prevádzka 

letiska 

  

III. Významné  

5. Z dôvodu 

ochrany 

životného 

prostredia 

rozvoj nie je 

povolený 

6. Vzhľadom na poveternostné 

podmienky letové dni 

nedosiahnu hranice efektívnej 

prevádzky a letisko bude 

generovať stratu 

   

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Riziko sa môže odstrániť, ak 

sa zrealizuje rozvoj už 

existujúceho letiska mimo 

akčnej oblasti. Ak dôjde k 

výstavbe nového letiska, vhodné 

miesto výstavby sa môže určiť 

počas konzultácií s dotknutými 

miestnymi samosprávami. Do 

konzultácií treba prizvať aj 

organizácie a združenia 

športových letcov, ktoré 

zabezpečia odborný obsah 

 

2. Konkurenčná 

výhoda sa dá 

zabezpečiť 

včasným 

zavedením na 

trh, čím sa 

zabráni riziku 

 

  

II. Kritické   

3. Zapojením odborných 

organizácií spojených so 

športovým lietaním a lietaním 

na vetroňoch je možné stavať na 

ich skúsenostiach, čím sa dajú 

znížiť administratívne prekážky 

 

4. Riziko môže 

znížiť aj trhové 

financovanie. 

 

  

III. Významné  

5. Neustále 

konzultácie, 

vyžiadanie si 

predbežného 

stanoviska od 

orgánov a 

mimovládnych 

6. Zapojenie odborných 

organizácií môže pomôcť s 

výberom najvhodnejšej lokality s 

priaznivými poveternostnými 

podmienkami. 
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Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

organizácií 

ochrany 

životného 

prostredia. 

 

IV. 

Zanedbateľné 
      

 

Návrh spôsobu financovania: Regionálny operačný program Maďarska alebo Slovenska 2021 – 2027, 

operačný program ekonomického rozvoja, Interreg HUSK prioritná os – Príroda a kultúra v závislosti od 

lokality. 

Indikátory projektu: Počet lietadiel, ktoré letisko využívajú v priebehu roka. Zdroj: Národný dopravný 

úrad – Nemzeti Közlekedési Hatóság (Ak ide o rozvoj existujúceho letiska, musí sa určiť počiatočná 

hodnota.). Vývoj ročného obratu letiska. Zdroj: Opten. (Ak ide o rozvoj existujúceho letiska, musí sa 

určiť počiatočná hodnota.) 

 

Odporúčané marketingové kanály: 

 webové stránky organizácií pre let vetroňom (napr. www.travelbyglider.eu) 

 sociálne médiá 

 publikácie o lietaní 

 turistické publikácie a programové ponuky v ubytovacích zariadeniach 

 publikácie a blogy v nemeckom jazyku o vetroňoch (napr. stefy.de, segelflug.de, dg-

flugzeugbau.de atď.) 

 

6.2.7. Tematické ihrisko, chodníky pre chôdzu naboso 

Stručný popis projektu: 

Po detských ihriskách je veľký dopyt, práve preto sa s nimi môžeme stretávať na rôznych miestach, ale 

väčšina z nich má rovnaké prvky, čím postupne rastie záujem o jedinečné ihriská. Cieľom projektu je 

vytvorenie jedinečného ihriska a chodníkov pre chôdzu naboso v obci akčnej oblasti, ktorá je dobre 

prístupná z oboch strán hranice (napr. Szob alebo Nagybörzsöny), respektíve ďalší rozvoj ihriska v 

Királyréte. V prípade rozvoja ihriska v Királyréte cieľom nie je len rozšírenie jednotlivých prvkov, ale aj 

ďalší rozvoj čistinky na oddych vedľa ihriska, vytvorenie ďalšieho miesta na opekanie a varenie v kotle 

pri existujúcom ohnisku, zabezpečenie odberu vody a umiestnenie ležadiel, ktoré odolávajú 

poveternostným podmienkam (5 ks). V prípade vybudovania nového ihriska by jeho tematikou bolo 

predstavenie divej zvery (napr. jeleň, srnec, diviak, muflón) a rýb (napr. kapor, pleskáč, jeseter, lieň, 

zubáč, štuka, pstruh) tejto lokality. Prvky detského ihriska by symbolizovali lesné zvieratá a ryby, napr. 

v prípade pružinových prvkov môžu deti „jazdiť“ na diviakovi alebo na kaprovi. Vytvorila by sa aj 

interaktívna rotačná pamäťová hra, dve otáčajúce sa skladačky a jedna tabuľa s kvízom (odpovede 

ukryté pod posuvným vekom), čím by mohlo byť detské ihrisko interaktívnym spôsobom príťažlivé pre 

menšie aj väčšie deti, pričom by sa mohli dospelí poprechádzať po chodníku pre chôdzu naboso a využiť 

tak jeho zdravotné účinky podľa Kneippovej metódy (čo je samozrejme atraktívne aj pre deti), a takto 

by realizácia projektu poskytovala komplexné možnosti oddychu pre rodiny. 

http://www.travelbyglider.eu/
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Súvisiace osvedčené postupy: 

Za osvedčenú prax sa dá považovať tematické detské ihrisko Zelený Peter v Budapešti v parku 

Millenáris. Detské ihrisko bolo postavené v roku 2000, vtedy jeho vybudovanie stálo 24 miliónov 

forintov, neskôr ho premiestnili a obnovili za 30 miliónov Ft. Hračky predstavujú jednotlivé scénky 

ľudovej rozprávky Zelený Peter, čím sa naskytá možnosť na interaktívnu hru. Pri vchode ihriska je 

dostupný celý text rozprávky a pri jednotlivých hračkách sa môžu návštevníci oboznámiť s príslušnou 

scénkou. Umiestili sem okrem klasických hračiek – pieskovisko, šmýkačka, hojdačka – aj zaujímavé a 

jedinečné prvky ako napr. hudobná fontána, veterné vrtuľky a zvončeky. Medzi obľúbené prvky patrí 

obrovská ryba, ktorej vnútro pripomína jaskyňu a z ktorej sa deti môžu dostať von na šmýkačke. 

Dokonalú zábavu zabezpečujú tzv. správcovia ihriska, ktorí dbajú na bezpečnosť a od ktorých je možné 

vypožičať si rôzne hračky (napr. lopty, formičky do piesku)51. 

Tematické ihrisko Buba éneke (Pieseň Buby) sa nachádza v meste Hévíz. Je to menšie ihrisko z roku 

2010. Nachádzajú sa tu len typické hračky, ale projektant ich prispôsobil básničke od Sándora Weöresa, 

ktorá začína slovami „Ó, ha cinke volnék” (Keby som bola sýkorka), čiže jednotlivé prvky znázorňujú 

slnko, mesiac, hviezdy a samozrejme aj sýkorky52. Básnička, na ktorej sa zakladá tematika – podobne 

ako v prípade ihriska Zelený Peter – je prístupná na osobitnej tabuľke. Detské ihrisko sa realizovalo zo 

sumy 20 miliónov forintov celkom, ale investícia zahŕňa aj drahú jedinečnú fontánku s pitnou vodou53. 

Prvky detského ihriska v meste Hódmezővásárhely na ulici Zoltána Kodálya pripomínajú 

dobrodružstvá hrdinu János vitéz. Detské ihrisko bolo otvorené v roku 2009 a odvtedy sa rozšírilo aj o 

dopravný park54. Zaujímavosťou ihriska je János vitéz s mečom a najkreatívnejším prvkom je zrejme 

fialový drak (podľa diela je strážcom krajiny víl), z ktorého visia hojdačky. Detské ihrisko postavila 

nadácia pre skrášľovanie mesta s názvom Tiszta Szívvel (s čistým srdcom), ktorá potrebné financie 

zozbierala na charitatívnych akciách55. 

V Maďarsku sa však nevyskytujú iba nápadité ihriská, ale aj chodníky pre chôdzu naboso, ktoré sú v 

krajine čoraz obľúbenejšie. Môžeme spomenúť napríklad chodník pre chôdzu naboso v obci Tabajd, 

kde si môžeme rozmaznať alebo precvičiť svaly chodidiel na 21 rôznych povrchoch (napr. drsný čadič, 

mäkká rašelina, studený potok, teplá tehla). Chodník pre chôdzu naboso vznikol v rámci projektu AVOP 

LEADER a Národného rozvojového plánu56. 

Ako príklad môžeme uviesť aj chodník pre chôdzu naboso a oddychový park v obci Csopak, kde sa na 

chodníku lemovanom drevenými stĺpmi striedajú rôzne povrchy (okrem povrchov s kamienkami, 

kameňmi, štrkom sa tu striedajú povrchy s kôrou ihličnanov, drevené disky, rašelina, šišky, višňové 

jadierka, tehly a malé dlažobné kocky). V úseku od Športovej ulice sa návštevníci môžu popasovať s 

niekoľkými drevenými prekážkami, trámami na trénovanie rovnováhy či s peňmi57. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

Cieľovou skupinou projektu sú hlavne rodiny s deťmi, ale v širšom okruhu môže byť chodník príťažlivý 

aj pre záujemcov aktívneho turizmu a pešej turistiky. Cieľovou oblasťou je predovšetkým užšia spádová 

oblasť a Budapešť ako hlavná potenciálna vysielajúca oblasť. 

                                                           
51 http://epiteszforum.hu/ujra-megnyilt-a-zold-peter-jatszoter 
52 http://www.ilonamalom.hu/katalogus.pdf 
53http://www.origo.hu/kultura/20110822-egyedi-tematikus-jatszoter-mesejatszoter-felnott-jatszoter.html 
54 https://www.hodmezovasarhely.hu/helyi-hirek-2/page/3 
55 http://www.origo.hu/kultura/20110822-egyedi-tematikus-jatszoter-mesejatszoter-felnott-jatszoter.html 
56 http://mezitlabaspark.hu/ 
57 https://csopak.hu/hu/content/mezitlabas-osveny-szabadido-park-csopakon 
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Navrhovaný predkladateľ projektu: Ipoly Erdő Zrt. 

Navrhovaní partneri: 

 EZÚS PONTIBUS 

 Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

 Samospráva dotknutých obcí 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 14 mesiacov 

 

Synergia s inými projektmi: 

Oplatí sa stavať na vzťah s cezhraničnými projektmi zameranými na uspokojenie potrieb milovníkov 

aktívnej a vidieckej turistiky (napr. túra za bylinkami (6.3.8.), jazda na koni (6.3.7.), kombinované 

možnosti na túru, cyklistické a veslárske túry (6.3.9) v záujme vytvorenia komplexného turistického 

produktu. Projekt dopĺňa ďalší rozvoj na zlepšovanie atrakcií (napr. vytvorenie náučného chodníka 

(6.2.3), geoparku (6.2.2), ekoparku (6.2.1), čím sa vzájomne posilňuje ich popularita. 

Odhadované náklady: 65 miliónov Ft netto, čo zahŕňa vytvorenie nového ihriska a geoparku, obnovu 

existujúceho ihriska, umiestnenie smetných košov, lavičiek, altánku. 

 

Návratnosť: 

Tematické detské ihrisko a chodníky pre chôdzu naboso by sa mohli navštevovať bezplatne, teda 

negenerovali by priamu návratnosť, ale pre oblasť by predstavovali dôležitú atrakciu, hlavne z toho 

dôvodu, že dané turistické odvetvie je najatraktívnejšie pre rodiny s malými deťmi. Môže mať vplyv na 

zvýšenie obratu a na predĺženie pobytu v lokalite. 

Projekt by mal tiež dôležitý spoločenský vplyv, pretože vo zvyšovaní environmentálneho povedomia a 

názoru mladej generácie zohráva dôležitú úlohu spoznávanie životného prostredia prostredníctvom 

hier a chodníky pre chôdzu naboso preukázateľne vplývajú na zdravie organizmu (Kneippova metóda). 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. 

Nevyužiteľnosť 

v dôsledku 

konkurencie 

2. Poškodenie 

spôsobené 

nesprávnym 

používaním 

hračiek 

3. Detské ihrisko a 

chodníky pre chôdzu 

naboso ostanú 

nevyužité kvôli 

neefektívnemu 

marketingu 

  

III. Významné       

IV. Zanedbateľné    

4. V prípade 

daždivého počasia 

sa detské ihrisko a 

chodníky nemôžu 

používať 

  

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 
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Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. Dôležité je 

vyzdvihovať 

jedinečnosť a 

zabezpečiť 

kvalitu 

2. Okolo 

detského ihriska 

a chodníkov 

vytvoriť plot a 

uzamykať ich na 

noc 

3. Je dôležité 

integrovať ich do 

existujúcej ponuky a 

propagovať cez 

rôzne marketingové 

kanály (pozri 

odporúčané 

marketingové 

kanály) 

  

III. Významné       

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Maďarské a slovenské regionálne operačné programy v rokoch 2021 – 

2027 

Indikátory projektu: Odhadovaný počet osôb používajúcich tematické detské ihrisko a chodníky pre 

chôdzu naboso (osoba/rok), ktorý je potrebné v hlavnej sezóne monitorovať, keďže sa nevyberá 

vstupné. 

Odporúčané marketingové kanály: 

 webová stránka Ipoly Erdő Zrt 

 webová stránka dotknutých samospráv 

 sociálne médiá 

 online plochy spojené s programami pre deti (napr. Minimatine.hu, csaladiudules.hu) 

 

6.3. Projektové návrhy v záujme posilnenia potenciálu turistických trás (lesné, vodné, 

cyklistické) 

6.3.1. Rozvoj Ipľa ako trasy pre veslovanie – rekreáciu 

Stručné predstavenie projektu: 

Ipeľ predstavuje veľký potenciál na rozvoj aktívneho turizmu v regióne, preto sa projekt zameriava na 

využívanie jeho možností. Rieka je vhodná na vodné športy ako sú kajak a kanoe, respektíve breh rieky 

umožňuje oddych a rybolov pri vyhovujúcej hladine vody počas sezóny. Tieto možnosti miestni 

obyvatelia a návštevníci využívajú, ale je potrebné zlepšiť podmienky infraštruktúry a odstrániť 

nedostatky. V prvom rade sa odporúča úprava terénu pri rieke, na miestach vhodných na vystúpenie z 

plavidla, na oddych, pretože vegetácia sa na mnohých miestach rozrástla. Pre zlepšenie podmienok 

jazdy na kajaku a kanoe sa pozdĺž rieky navrhuje značenie riečnych kilometrov, názvov obcí, miestnych 

zaujímavostí, cyklistických a peších turistických trás v blízkosti. Navrhuje sa tiež zabezpečenie viacerých 

možností na organizované túry a vytvorenie menších prístavných miest s prístreškom, aby mohli ľudia 

z plavidiel vystúpiť. Odporúča sa umiestniť tu smetné koše, prípadne toalety. Prístavné miesta treba 

vybaviť studňami s pitnou vodou na doplnenie zásob veslárov. Pozdĺž rieky sa navrhuje vytvoriť 

oddychové miesta s ohniskami na opekanie pre rybárov a veslárov, ktorí chcú vystúpiť z plavidiel. 

Projekt zahŕňa aj turistickú súťaž pre veslárov. V rámci projektu je potrebné spolupracovať so 

slovenskými a maďarskými obcami pozdĺž Ipľa a s obcami, ktoré ležia na hornom úseku rieky. 
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Výsledkom projektu sa prostredníctvom vytvorenia vhodných okolností zlepšia podmienky na relax pri 

rieke, môže sa zvýšiť počet turistov prichádzajúcich na plavbu s kanoe a posilní sa cezhraničná 

spolupráca. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

V rámci projektu „Körösök lágy ölén“ (na vlnách riek Körös) venuje Békéšská župa veľkú pozornosť 

turistickému rozvoju lokality, kde sa už vybudovalo niekoľko zariadení. Jedným z nich je prístav pre 

malé lode a lodný výťah pri rieke Körös. Prístav s kapacitou pre 85 malých lodí dokončili v roku 2007 

z dotácie EÚ vo výške 106 miliónov Ft na riekach Körös pri meste Békés.58 Investícia umožnila výškový 

presun rybárskych člnov a malých lodí z dolnej vody na hornú, čím sa rieky Körös dajú splavovať od 

rumunských hraníc až po rieku Tisa.59 Na rieke Körös smerom k rumunským hraniciam sú prístupné 

vynikajúce miesta na rybolov, ako aj možnosti na vodné športy. V prístave funguje požičovňa člnov, 

bicyklov, sú tu možnosti na stanovanie, stravovanie a založenie ohňa, predávajú sa tu rybárske lístky a 

záujemcovia sa môžu zúčastniť aj vodných túr.60 Turistický rozvoj riek Körös napreduje, keďže v rámci 

Programu Bejárható Magyarország (potulky Maďarskom) v obciach Gyula, Sarkad, Doboz-Szanazug, 

Békés, Köröstarcsa a Gyomaendrőd sa ďalej rozvíjajú miesta zastávok vodných túr a rozšíria sa aj 

príslušné zariadenia.61 

V rámci projektu číslo TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 sa uskutoční rozvoj vodnej turistiky kanála Sió s 

rozpočtom 340 miliónov Ft pravdepodobne v roku 2019. V rámci projektu sa vytvorí 85 km dlhá vodná 

turistická trasa od obce Ozora až po kanál Sió v ústí Dunaja so zastávkami a miestami na vystúpenie z 

plavidla. Dvanásť plánovaných výstupných miest poskytuje turistom možnosť, aby sa mohli na danom 

bode kanála vyplaviť na breh a oddýchnuť si. Podľa projektu sa v lokalite, kde sa pri výstupných 

miestach nenachádza v bezprostrednej blízkosti vhodná budova, ale územie je turisticky príťažlivé, 

vytvorí zastávka. Ide o budovy, ktoré turistom poskytnú toalety, sprchu a možnosti stravovania a 

zároveň budú vhodné na uskladnenie kanoe a bicyklov, čím sa z nich stanú malé „intermodálne uzly“. 

V každej budove sa budú skladovať 2 turistické kanoe a 4 bicykle, ktoré si turisti budú môcť prenajať a 

na inej zastávke ich vrátiť. Projekt zahŕňa aj výstavbu centra s interaktívnym detským ihriskom a 

zážitkovou terapiou.62 

Organizácia Ipoly Tours ponúka na rieke Ipeľ nasledovné turistické trasy: 

Ipolytölgyes-Letkés-Ipolydamásd-Szob 

Dĺžka: 19 km 

Tésa-Vámosmikola-Ipolytölgyes-Letkés-Ipolydamásd-Szob 

Dĺžka: 36 km 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú turisti na kajaku a kanoe, 

rybári, rodiny túžiace po oddychu a skupiny priateľov. Projekt zahŕňa celú rieku Ipeľ, hlavne úsek v 

rámci okresu Szob. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri: 

                                                           
58 https://bekesmatrix.hu/cikk/54713_megnyilt_a_bekes_kikoto/ 
59 http://www.khesz.hu/node/1478 
60 http://bekesikultura.hu/index.php/bk-turizmus/bk-egy-nap-bekesen/36477-koros-menti-kishajokikoto-es-atemel 
61 https://www.beol.hu/bekes-megyei-hirlap/bekes-megyei-hirlap-kozelet/fejlesztesek-korosok-menten-995313/ 
62 http://www.tolnamegye.hu/fooldal/palyazatok/a-sio-vizi-turisztikai-fejlesztes 

https://bekesmatrix.hu/cikk/54713_megnyilt_a_bekes_kikoto/
http://www.khesz.hu/node/1478
http://bekesikultura.hu/index.php/bk-turizmus/bk-egy-nap-bekesen/36477-koros-menti-kishajokikoto-es-atemel
https://www.beol.hu/bekes-megyei-hirlap/bekes-megyei-hirlap-kozelet/fejlesztesek-korosok-menten-995313/
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/palyazatok/a-sio-vizi-turisztikai-fejlesztes
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 Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

 Ipoly Tours 

 samosprávy dotknutých obcí 

 Magyar Kajak-Kenu Szövetség (maďarské združenie kajakárov a kanoistiky) 

 Ipoly Erdő Zrt. 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt sa môže spojiť s plánovanou komplexnou turistickou trasou (6.3.9), 

s rozvojom rybárskeho a poľovníckeho turizmu menšieho rozmeru (6.3.3., 6.3.13.) a so zriadením 

slovensko-maďarskej OOCR (6.4.1), čím sa posilnia cezhraničné vzťahy. 

Odhadované náklady: 50 miliónov Ft, ale v závislosti od lokalít a od plánovanej infraštruktúry môžu 

byť náklady aj vyššie 

Návratnosť: V rámci projektu sa zlepšia podmienky aktívneho turizmu pri rieke Ipeľ, rozšíri sa turistická 

ponuka oblasti, v dôsledku čoho sa očakáva zdvojnásobenie počtu turistov na vode. Zvyšovanie 

programových možností podnecuje dlhšie pobyty, vďaka čomu sa dá očakávať zvýšenie priemerného 

počtu prenocovaní. V súčasnosti je priemerný počet prenocovaní 2,4 a cieľom je, aby sa tento priemer 

navýšil o jednu noc v prvých 5 rokoch. Nárast počtu hostí a prenocovaní zaistí príjmy navyše 

poskytovateľom služieb (ubytovacie zariadenia, reštaurácie, požičovne vodných športových potrieb) a 

samosprávam (vo forme pobytovej dane a dane z príjmov fyzických osôb). 

 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Požiare v lužných 

lesoch spôsobené 

nedbanlivosťou 

návštevníkov 

používajúcich 

ohniská 

2. Nehody na 

vode 

spôsobené 

nevedomosťou 

osôb 

používajúcich 

kajaky 

   

II. Kritické    

3. Nevyužívanie 

vytvorených 

zariadení 

  

III. Významné    

4. Konflikty vyvolané 

rozdielnym 

používaním medzi 

rybármi a veslármi 

5. 

Návštevníci 

nechávajú za 

sebou odpad 

na brehu a v 

rieke 

 

IV. Zanedbateľné       

 

Riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Vytváranie 

bezpečných, 

vybudovaných 

ohnísk 

2. Adekvátne 

vzdelávanie 

pred nástupom 

na vodu 
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II. Kritické    

3. Používanie 

vhodného 

marketingu 

  

III. Významné    

4. Upozornenie 

veslárov na možných 

rybárov 

prostredníctvom 

tabúľ umiestnených 

na vybudovaných 

miestach 

5. 

Umiestnenie 

odpadových 

košov na 

oddychovýc

h miestach 

 

IV. Zanedbateľné       

Návrh spôsobu financovania: Interreg HUSK Prioritná os – Príroda a kultúra 

Projektové indikátory: Vplyvom projektu sa môže zvýšiť počet ľudí prenajímateľov kanoe, v prípade 

dlhších túr počet prenocovaní, ako aj počet osôb využívajúcich breh rieky na oddych. 

Odporúčané marketingové kanály: 

Informácie o programových možnostiach a turistických trasách sa navrhuje poskytovať predovšetkým 

prostredníctvom internetu a tlačených publikácií: 

 webové stránky samospráv obcí pri rieke Ipeľ 

 webová stránka Národného parku Dunaj-Ipeľ (www.dunaipoly.hu) 

 webová stránka Ipoly Erdő Zrt. (ipolyerdo.hu) 

 webové stránky zaoberajúce sa organizáciou a ponukou vodných túr okrem Ipoly Tours, napr. 

vizitura.com, magyar-vizitura.hu, vandorvizitura.hu, kalandor-vizitura.hu 

 vyhotovenie prezentačného filmu, jeho propagácia na spomínaných webových stránkach, na 

YouTube a sociálnych portáloch 

 propagácia turistických publikácií a plagátov v ubytovacích zariadeniach, reštauráciách alebo 

oddychových turistických miestach pozdĺž obľúbených turistických trás 

 

6.3.2. Rozvoj prístavu v meste Szob 

Stručný popis projektu: 

Cieľom projektu je vytvoriť plávajúci prístav pre malé plavidlá s možnosťou kotvenia menších (pre 

menej ako 100 ľudí) riečnych turistických lodí v meste Szob. Pri meste Szob sa v súčasnosti na ľavom 

brehu Dunaja na 1707,4 rkm nachádza verejný prístav pre malé plavidlá, kde je možné celoročne 

pristaviť malé plavidlá s motorom alebo veslami a skladovať ich na vode a brehu63. Tento rozvoj by 

rovnako podporil turistickú osobnú dopravu, čo by významne zvýšilo počet turistov prichádzajúcich do 

tejto oblasti – predovšetkým z okolia Budapešti a Ostrihomu – Štúrova – keďže plavba ponúka 

pohodlný a atraktívny prístup k prírode. Opätovné prebudenie premávky turistických plavidiel na 

tomto úseku Dunaja je dôležité aj preto, lebo pre milovníkov prírody – ktorí predstavujú rozhodujúci 

podiel osôb zúčastňujúcich sa aktívneho turizmu – je tento spôsob dopravy obľúbenejšou formou 

cestovania ako sú železnice, motorové vozidlá alebo autobus, navyše v dopravnej špičke na trase Szob 

– Budapešť je táto cesta rýchlejšia (v dopravnej špičke môže cesta autom trvať aj 1,5 až 2 hodiny, 

plavidlom len 40 – 50 minút64). V rámci projektu by sa realizoval rozvoj prístavu a zariadení na brehu 

(modernizácia, posilnenie, zabezpečenie bezpečného pristavenia malých turistických plavidiel) a 

vytvorenie mokrého bloku a prístrešku v záujme zvyšovania pohodlia turistov. Projekt by dopĺňal 

                                                           
63 http://www.ipolytours.hu/kikoto.php 
64 http://www.kisoroszi.hu/hirek/dunai-szemelyhajozas 
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projektový návrh s názvom „Rozvoj rýchlej plavby po Dunaji“ uvedený v dokumente s názvom Návrh 

maďarskej turistickej agentúry na rozvoj významnej turistickej lokality Dunajského ohybu (2017), 

ktorého cieľom je optimalizácia lodnej dopravy po trati Budapešť – Ostrihom premávajúcej podľa 

cestovného poriadku a príslušnej infraštruktúry. 

K úspechu rozvoja môže v značnej miere prispieť programový balíček zriadený na podporu osobných 

prístavov v lokalite Vyšehradu, ktorý v rámci výzvy IKOP získal v júli 2017 až 75 % dotáciu (500 miliónov 

Ft). V rámci plánovanej investície plánuje MAHART PassNave v oblastiach Vyšehrad, Dömös, Zebegény, 

Ostrihom a Komárom vytvoriť podmienky infraštruktúry osobnej lodnej dopravy alebo rozvíjať už 

existujúce podmienky65. Vo Vyšehrade je cieľom zriadenie regionálneho vodného dopravného uzla, 

aby sa na trase Budapešť – Vyšehrad prostredníctvom rýchlej krídlovej lode, ktorú na tejto linke 

zavedú, trvanie cesty znížilo na polovicu. Oproti obci Dömös (na ľavom brehu Dunaja), kde sa nachádza 

začiatok turistickej trasy vedúcej do pohoria Pilis, bol zrušený prístav pre kompu, cieľom rozvoja je teda 

vybudovanie prístavu na ľavom brehu rieky. V obci Zebegény je cieľom rozvoja opätovné zapojenie do 

pravidelnej plavebnej dopravy po trase Budapešť – Ostrihom jednu z najkrajších obcí Dunajského 

ohybu (vytvorenie nového plávajúceho prístavu). V Ostrihome plánujú tiež výstavbu nového 

plávajúceho prístavu, na ktorý umiestnia všetky prvky pobrežnej infraštruktúry (návštevnícke centrum, 

čakáreň pre cestujúcich, pokladňa, sociálne zariadenie atď.) a objekt bude vhodný aj na prijímanie 

rýchlych krídlových lodí. V Komárome je pobrežné prostredie vo veľmi zlom stave (vnútorné cesty 

vedúce k prístavu, dlažba, budova), tým pádom bude mať pri výstavbe nového diela dôležitú úlohu aj 

úprava terénu na brehu v blízkosti prístavu66. 

Súvisiace osvedčené postupy: 

Spomedzi menšieho rozvoja prístavov sa dá považovať za dobrý príklad koncept z Körösladányu, 

ktorého cieľom je vytvorenie prístavu malých lodí/výletných lodí, ktorý je vhodný na prijímanie 

výletných lodí premávajúcich medzi Gyomaendrődom a Békésom s kapacitou 12 osôb a 

Gyomaendrődom a Szarvasom s kapacitou 70 osôb. Odhadované náklady: 5 miliónov Ft netto.67 Pre 

čakajúcich cestujúcich sa vytvorí krytý z boku napoly otvorený prístrešok, ktorý sa dá ľahko inštalovať 

a demontovať. Cieľom projektu je aj vytvorenie objektov slúžiacich na spustenie rybárskych lodí/člnov 

na vodu, ich zakotvenie a plážové kúpalisko v blízkosti prístavu. Projekt zahŕňa aj rozvoj infraštruktúry 

a turistických zariadení prístavu a plážového kúpaliska.68 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

Cieľovou skupinou rozvoja sú predovšetkým milovníci aktívneho turizmu, ale vďaka komfortnej plavbe 

sa ktorákoľvek veková skupina môže stať cieľovou skupinou. Hlavnou cieľovou oblasťou je Budapešť – 

Vyšehrad a lokalita Ostrihom – Štúrovo. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Samospráva mesta Szob 

Navrhovaní partneri: 

 MAHART 

 Národný dopravný úrad (lebo výstavba a prevádzkovanie plávajúceho prístavu podlieha 

plaveckému úradnému povoleniu) 

 prístavy na linke Ostrihom – Szob – Budapešť 

                                                           
65 https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso 
66 https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso 
67 http://korosladany.hu/letoltes/fejlesztesek/Korosladany_kishajo_kikoto_tervezoi_koltsegbecsles_20131220.pdf 
68 http://www.korosladany.hu/letoltes/fejlesztesek/Korosladany_kishajo_kikoto_koncepcioterv_tablo_131220.PDF 
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Odhadované trvanie realizácie projektu: 18 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: V záujme vytvorenia komplexného turistického produktu sa odporúča 

stavať na vzťahy s projektmi zameranými na uspokojenie potrieb milovníkov aktívneho turizmu. 

Zlepšenie prístupnosti a rozmanitosti môže posilniť každý projekt zameraný na zvyšovanie atrakcií. 

Odhadované náklady: 50 miliónov Ft netto 

Návratnosť: Zvýšením počtu turistov prichádzajúcich do regiónu o 20 % 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  
1. Nehody v 

prístavoch 
    

II. Kritické    
2. Prístav zostane 

nevyužitý 
  

III. Významné    

3. Náklady na 

realizáciu v dôsledku 

nepredvídaných 

problémov prekročia 

rámec dostupných 

financií 

4. Kontaminácia 

vody v dôsledku 

vyššej 

premávky 

 

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Umiestnenie 

informačných 

tabúľ v záujme 

dodržiavania 

bezpečnostnýc

h predpisov, 

ďalej je 

potrebné 

neustále 

monitorovať 

stav 

technických 

prvkov prístavu 

    

II. Kritické    

2. Dôležitá je 

primeraná 

marketingová 

komunikácia, napr. 

letáky vo väčších 

prístavoch (Ostrihom, 

Vyšehrad, Budapešť) o 

možnostiach 

pristavenia plavidla v 

prístave Szob a o 

ponúkaných 

turistických 

programoch 

  

III. Významné    
3. Pomocou 

predbežných 
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prieskumov je 

potrebné zostaviť čo 

najrealistickejší 

rozpočtový plán a určiť 

viacero scenárov 

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: 2021 – 2027 operačný program ekonomického rozvoja, Interreg HUSK 

Prioritná os – Príroda a kultúra 

Indikátory projektu: Vývoj premávky turistických lodí, ktoré zastavia v meste Szob (osoba/rok) – zdroj: 

MAHART, počet turistov prichádzajúcich do Szobu loďou (osoba/rok) – zdroj: sčítavanie v prístave 

(osobne alebo napr. pomocou prístupovej brány) 

Odporúčané marketingové kanály: 

 webová stránka mesta Szob 

 webová stránka Ipoly Tours 

 webové stránky súvisiace plavbou (napr. http://bphajojarat.hu/kirandulohajok/) 

 letáky vo väčších prístavoch (Ostrihom, Vyšehrad, Budapešť) o možnostiach pristavenia 

plavidla v prístave Szob a o ponúkaných turistických programoch 

 

6.3.3. Rozvoj možností rybárskeho turizmu 

Stručný popis projektu: 

Vlastnosti cestovného ruchu akčnej oblasti (rieky, rybníky) umožňujú a dokonca predurčujú rozvíjanie 

skrytých možností rybárskeho turizmu (napr. na maďarskej strane Kóspallag, Nagybörzsöny, 

Perőcsény, Szob, Királyrét; na slovenskej strane Bajtava, Pastovce, Malá nad Hronom, Nána sa môžu 

stať potenciálnymi turistickými cieľmi). Cieľom projektu je rozvoj možností rybolovu (móla, člny, 

prístrešky proti slnku a dažďu atď.) a organizovanie cezhraničného podujatia spojeného s rybárstvom 

(medzinárodná rybárska súťaž). Dôležité môže byť aj vytvorenie cezhraničného vzdelávania rybárskych 

sprievodcov a spolupráce (osvojenie si poznatkov z oblasti rybného hospodárstva, biológie rýb a 

rybárskej stráže). V rybárskom turizme si rybárskych sprievodcov vyžadujú predovšetkým rybári na 

člnoch, s čím sa spája dôležitý rozvoj infraštruktúry vo forme vybudovanie lodného sklzu. Tam, kde nie 

je možnosť alebo záujem o rybolov z člnu, by sa kládol väčší dôraz na doplnkový rozvoj, ktorý zvyšuje 

úroveň rybárskeho turizmu (napr. informačná tabula, lavička, odpadkový kôš, sociálne zariadenia, 

mólo, úprava pobrežia). 

V záujme udržateľného rybárskeho turizmu sa oplatí rozšíriť trend C&R („Catch and Release” čiže chyť 

a pusť), ktorý pokladá za dôležité, aby boli ryby po ich chytení vrátené späť do vody, kde sa môžu ďalej 

rozmnožovať a tiež je možné ich znovu chytiť. Cieľom trendu je, aby turista chytil z daného druhu rýb 

čo najväčší kus, čo zachytí na fotografii alebo na videu a následne rybu pustí späť do vody. 

Súvisiace osvedčené postupy: 

V rámci dobrej praxe môžeme spomenúť rozvoj rybárskeho turizmu v župe Vas, kde Združenie 

športových rybárskych zväzov župy Vas získalo dotáciu na rozvoj turizmu so svojim projektom „Rozvoj 

rybárskej turistiky na vodách župy Vas“ s číslom TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00001 vo výške približne 110 

miliónov forintov. Z jazier, ktoré má v správe rybárske združenie s 8000 registrovanými členmi, sa 

obnovilo okolie ôsmych vodných plôch. V rámci projektu sa umiestnilo viac než 250 externých prvkov 

(napr. lavička, odpadkový kôš, mólo pre zdravotne postihnuté osoby) a v dôsledku úpravy pobrežia 

http://bphajojarat.hu/kirandulohajok/
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rybníkov sa realizovala aj obnova brehu na úseku niekoľko tisíc štvorcových metrov.69 Na slávnostnom 

odovzdaní v marci 2018 v rámci otvorenia sezóny rybolovu vypustili do rybníkov vedľa vytvorených 

oddychových miest dvoj a trojročné kapry s celkovou váhou 400 kg z centra Rétimajor, ktoré disponujú 

značkou kvalitná maďarská ryba.70 

Cieľová skupina a cieľová oblasť:  

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým rybári, milovníci rybolovu, respektíve v širšom slova 

zmysle milovníci aktívneho turizmu, ale v dôsledku vzdelávacej funkcie trendu C&R sa môžu medzi 

oslovenými nachádzať aj deti z okolitých škôl prírody. Cieľovou oblasťou je predovšetkým pohraničie, 

ale počas rybárskych pretekov sa dá počítať s väčšou spádovou oblasťou. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Majitelia rybníkov 

Navrhovaní partneri: 

 Dotknuté samosprávy 

 Rybárske združenia 

 Úrad pre riadenie rybného hospodárstva 

 Maďarský celoštátny rybársky zväz 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: V záujme vytvorenia komplexného turistického produktu sa odporúča 

stavať na vzťahy s projektmi zameranými na uspokojenie potrieb milovníkov aktívneho turizmu. 

Predpokladané náklady: komplexne za jednotlivé rybníky 7 až 10 mil. Ft (v závislosti od plánovaného 

rozvoja, napr. vzdelávanie rybárskych sprievodcov 60 000 Ft/osoba; lodný sklz 3,5 mil. Ft; menšie 

doplnkové rozvoje – informačné tabule, nádoby na odpadky, úprava pobrežia: 2,5 mil. Ft; mólo 2 mil. 

Ft) 

Návratnosť: 

Vďaka jeho popularite je rybársky turizmus vhodný na prilákanie rybárov a ich doprovodu do oblasti. S 

jeho rozvíjaním sa očakáva 20 % nárast rybárskeho turizmu, čiže napríklad na základe ročnej 

návštevnosti rybníka v Királyréte (cca 1000 osôb) s priemernou cenou denného lístka 3500 Ft, ročne 

vygeneruje z denných lístkov obrat vo výške (1200 x 3500) 4,2 miliónov Ft. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Riziko 

zdravotného 

stavu rýb (úhyn 

rýb v dôsledku 

patogénov) 

   

II. Kritické  
2. Nadmerné 

zarybňovanie 
 

3. Znečistenie brehu 

odpadkami 
  

III. Významné    

4. Konflikt medzi 

miestnymi rybármi a 

rybárskymi turistami 

  

                                                           
69 https://vasivizeken.hu/hu/szovetseg/szechenyi2020 
70 https://vasivizeken.hu/hu/hirek/szezonindito-haltelepitessel-atadasra-kerueltek-a-vaskeresztesi-horgaszturisztikai-fejlesztesek 
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IV. Zanedbateľné    
5. Silný vietor 

znemožní rybolov 
  

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Treba upozorniť 

rybárov na dôležitosť 

toho, aby mali svoje 

rybárske potreby 

suché a čisté (napr. 

podberáky), 

respektíve, aby krmivo 

namočené v druhom 

jazere neprenášali71 

   

II. Kritické  

2. Zarybňovanie 

sa má realizovať 

udržateľným 

spôsobom pod 

odborným 

vedením 

 

3. Umiestnenie 

tabúľ so zákazmi a 

odpadkových košov 

  

III. Významné    

4. Zdrojom 

konfliktov môže byť 

zníženie možností 

úlovkov a 

preťaženosť 

rybárskych miest, čo 

je možné mierne 

vyvážiť 

prostredníctvom 

primeraného 

hospodárenia a 

vytvorením miest 

pre rybárov72 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: 2021 – 2027 regionálny operačný program, MAHOP, Interreg HUSK 

Prioritná os – Príroda a kultúra 

Indikátory projektu: Počet rybárov využívajúcich rybárskeho sprievodcu (osoba/rok), počet osôb 

registrovaných na rybársku súťaž (osôb). 

Odporúčané marketingové kanály: 

 webová stránka MOHOSZ 

 webové stránky rybárskych združení a dotknutých obcí 

 sociálne médiá 

 publikácie propagujúce produkty aktívneho turizmu v dotknutých obciach 

 

6.3.4. Odstránenie nedostatkov trás vhodných pre cyklistiku 

Stručné predstavenie projektu: 

                                                           
71 http://halastanya.hu/anyagok/bhorgasz.pdf 
72 http://halastanya.hu/anyagok/bhorgasz.pdf 
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Cieľom projektu je vybudovanie chýbajúcich úsekov cyklistických ciest tam, kde napriek tomu, že úseky 

sú súčasťou cyklistickej siete, nie je vybudovaná cyklistická trasa ani pruh pre bicykle. Tento rozvoj 

súvisí s rozvojovými návrhmi MTÜ (Eurovelo6 – rozvoj Dunajskej cyklistickej cesty a cyklistickej siete 

Börzsöny, pozri Nar. vlády 1550/2017. (VIII. 18.)) – dopĺňa ich, čím sa cyklistická sieť Börzsönyu a 

súvisiaca infraštruktúra stane komplexnejšou.Na rušnejších, nebezpečnejších úsekoch sa vybuduje 

cyklistická cesta (úseky obcí Szob, Márianosztra a Nagymaros v intraviláne, Szob – Ipolydamásd), kým 

na miestach s menšou premávkou (napr. úsek medzi obcami Ipolytölgyes a Bernecebaráti, ktorý nie je 

súčasťou iného rozvoja) sa vytvorí cyklistický pruh. V záujme zlepšenia podmienok cyklistického 

turizmu sa vytvoria tiež prístrešky s verejnou pumpou (Márianosztra, Szob, Királyrét) a na staniciach 

úzkorozchodnej železnice (Szob, Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Verőce, Kemence, Márianosztra) sa 

vybudujú spoplatnené uzamykateľné cykloboxy alebo strážené skladovacie priestory. Cyklistické pruhy 

treba previesť aj na slovenské územie v súvislosti s budúcou pútnickou cestou: odporúča sa najmä 

vybudovanie úseku cez Šahy až po Veľké Turovce. V súvislosti s projektom je potrebné vytvoriť aj trasu 

z kopca (downhill), ktorú treba umiestniť tak, aby bola ľahko prístupná zo siete Eurovelo a vlakom (MÁV 

a/alebo úzkorozchodné železnice v pohorí Börzsöny). Realizácia je možná v západnej časti pohoria 

Börzsöny. 

Rozvoj zlepšuje aj možnosti horskej cyklistiky a pomáha pripojiť sa k sieti Eurovelo, čím umožňuje 

zapojenie ďalších obcí do európskej cykloturistiky. Rozvoj pomáha k lepšiemu využitiu už existujúcich 

možností horskej cyklistiky, ktoré sú prístupné na cestách vybudovaných vo veľkých dolinách pohoria 

Börzsöny smerujúcich od severozápadu k juhovýchodu (Bernecebaráti – Nagyoroszi, Kemence – 

Diósjenő, Nagybörzsöny – Kóspallag) alebo lepšie pripojenie cesty Panoráma pri obci Nagymaros do 

siete cyklistických ciest. Keďže popularita cykloturistiky neustále rastie, realizácia projektu je 

odôvodnená. Zlepšenie cyklistických podmienok môže prispieť k zvýšeniu počtu prenocovaní a k 

nárastu počtu prenocovaní na jedného turistu. Okrem vyššie uvedených je dôležité aj miestne 

využívanie rozvíjajúcej sa infraštruktúry, ktorá zlepší situáciu cyklistickej premávky medzi obcami aj v 

rámci obcí. V dôsledku rozvoja sa zníži počet konfliktov medzi jednotlivými spôsobmi dopravy a zlepší 

sa bezpečnosť na cestách. Vybudovanie spoplatnených skladovacích priestorov pre bicykle môže 

prispieť k zníženiu krádeží. 

Projekt môže byť základom cezhraničnej, rozsiahlejšej regionálnej cyklistickej siete a na nej založenej 

tematickej cesty. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Z programov TOP a v župe Pešť z programov VEKOP sa realizovalo a aj v súčasnosti sa realizuje mnoho 

rozvojov. Samospráva obce Sárosd získala dotáciu v rámci programu TOP-3.1.1-15-FE1 – Program 

udržateľného rozvoja dopravy v obciach vo výške 106,5 miliónov Ft na rozvoj dopravy, ktorej súčasťou 

je vybudovanie ekoturistickej cyklistickej trasy Gorsium – Soponya – Fácános. Projekt obsahuje 

cyklistické cesty a pruhy, pomocou ktorých sa zníži nehodovosť v rušnom centre obce a umiestnia sa 

aj skladovacie prvky pre bicykle. Cieľom je aj posilnenie cyklistickej kultúry prostredníctvom 

stimulačných kampaní a podujatí a projekt zároveň predstavuje základ neskoršieho rozvoja. 

V okolí Balatonu je jedným príkladom rozvoja trasa Tihany – Balatonalmádi, ktorá súvisí napríklad s 

projektom cyklistického rozvoja Balatonalmádi TOP, čoho súčasťou je napríklad vyznačenie novej 

cyklistickej cesty, identifikácia a odstránenie nehodových uzlov, posilnenie cyklistického spojenia s 

okolitými obcami, ako aj zabezpečenie prístupu k prostriedkom hromadnej dopravy. 
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Projekt „Rozvoj cyklistickej cesty a cykloturistických služieb v meste Velence“ sa v rokoch 2013 – 2014 

zameriaval na modernizáciu a vybudovanie cyklistickej siete v blízkosti jazera s cieľom zvýšenia dĺžky 

pobytov návštevníkov a počtu prenocovaní. Celkový rozpočet projektu predstavoval 331,6 miliónov 

forintov. 

Na základe Nariadenia vlády 1550/2017. (VIII. 18.) v rámci rozvoja prioritnej rozvojovej oblasti 

Dunajský ohyb sa buduje cyklistická sieť pohoria Börzsöny z domácich zdrojov vo výške 1,5 miliardy 

forintov. Intervencie sformulované v tomto návrhu projektu dopĺňajú rozvoj realizovaný na základe 

nariadenia vlády. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Cykloturisti veľkomiest, mladí ľudia a miestni obyvatelia jazdiaci na 

bicykloch. Geografická cieľová oblasť: Budapešť a jeho aglomerácia, blízke veľké mestá. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri: 

 Maďarský cyklistický klub 

 Miestne samosprávy 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt sa spája s európskou cyklistickou sieťou EuroVelo, trasy sa môžu 

vzájomne posilňovať a zvyšovať tak svoje využitie. Cyklistický rozvoj zlepšuje šance vypracovania a 

využívania komplexných turistických produktov, ktoré sa môžu začleniť do komplexných turistických 

trás (6.3.9). Rozvoj je možné spojiť s prípadnou budúcou výstavbou cyklistických ciest na Slovensku, 

čím sa zlepší spolupráca medzi regiónmi. 

Odhadované náklady: 100 miliónov Ft netto 

Návratnosť: Návratnosť sa objaví v znížení počtu nehôd, čím sa zlepší kvalita života a tiež vo využití 

synergií s inými projektmi. Projekt prostredníctvom spoplatnených skladovacích objektov generuje 

príjem, čo pravdepodobne pokryje náklady na údržbu týchto objektov. 

V dôsledku rozvoja sa môže zvýšiť trvanie pobytov v lokalite a počet prenocovaní, takže zlepšenie 

ukazovateľov cestovného ruchu môže naznačovať návratnosť projektu. - 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné B. Pravdepodobné A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. V dôsledku 

zníženia 

popularity 

cyklistickej 

turistiky 

zostane 

vybudovaná 

infraštruktúra 

nevyužitá 

2. Z dôvodu 

nedostatku 

zdrojov sa 

nevykonáva 

potrebná údržba a 

vybudovaná 

infraštruktúra sa 

rýchlo amortizuje 

3. Vybudované 

skladovacie objekty 

sa zničia kvôli 

vandalizmu 

4. Vzhľadom na 

nárast pracovných a 

iných nákladov sú 

prostriedky na 

implementáciu 

nedostatočné 

 

III. Významné    

5. V dôsledku 

zvýšenej premávky 

osobných 

motorových vozidiel 
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sa zvýši nehodovosť 

v úsekoch 

opatrených pruhom 

pre cyklistov 

IV. Zanedbateľné       

 

 

 

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. V záujme 

zvyšovania 

záujmu o 

bezpečnú 

cyklistickú 

dopravu treba 

uskutočniť 

propagačné 

kampane. 

Projekt treba 

spojiť s inými 

iniciatívami 

(napr. pútnická 

cesta) 

2. Príjmy z 

cestovného 

ruchu, ktoré v 

dôsledku projektu 

rastú, treba znovu 

investovať do 

údržby. Príjem 

pochádzajúci zo 

spoplatnených 

skladovacích 

objektov treba 

použiť na údržbu 

a opravu 

3. Proti poškodeniu 

treba vytvoriť čo 

najodolnejšie 

skladovacie objekty 

Stav infraštruktúry 

treba pravidelne 

kontrolovať 

4. Počas 

plánovania sa 

pomocou 

predbežných 

cenových ponúk 

treba usilovať o 

zostavenie čo 

najreálnejšieho 

predbežného 

rozpočtu. 

 

 

III. Významné    

5. Treba organizovať 

informačné kampane 

o bezpečnosti 

dopravy. V 

nebezpečných 

úsekoch treba 

umiestniť výstražné 

tabule a ak je to 

potrebné, zaviesť 

obmedzenie rýchlosti 

  

IV. 

Zanedbateľné 
      

 

Návrh spôsobu financovania: 2021 – 2027 regionálne operačné programy, Interreg HUSK (2. prioritná 

os – Podpora cezhraničnej mobility; vytvorenie ciest, cyklistických pruhov, umiestnenie informačných 

tabúľ, vytvorenie cyklistickej infraštruktúry). 

Indikátory projektu: Novozriadené skladovacie miesta pre bicykle – zdroj: miestna kontrola (vyžaduje 

sa prieskum počiatočnej hodnoty). Dĺžka novopostavených cyklistických tratí – zdroj: záverečná 

dokumentácia projektu. Dĺžka novooznačených cyklistických pruhov – zdroj: záverečná dokumentácia 

projektu. Vývoj príjmov spoplatnených skladovacích objektov pre bicykle – zdroj: prevádzkovateľ. 

Vývoj počtu hlásených krádeží bicyklov – zdroj: polícia. Vývoj počtu prenocovaní v dotknutých obciach 

– zdroj: KSH. 

Odporúčané marketingové kanály: 

 sociálne médiá 
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 online a offline cyklistické časopisy (napr. velo.hu, bikemag.hu, totalbike.hu, kerékpár 

Magazin) 

 newsletter, podujatia, webová stránka maďarského cyklistického klubu 

 publikácie, informácie o programoch distribuované v ubytovacích zariadeniach 

 regionálne turistické webové stránky, publikácie a brožúry 

 

6.3.5. Trasa hradného turizmu v pohorí Börzsöny 

Stručné predstavenie projektu: 

Pohorie Börzsöny má veľa stredovekých hradov, hradísk a opevnení, ktoré sú už celé desaťročia 

populárnymi turistickými cieľmi. Projekt chce vypracovať jednotnú turistickú trasu, ktorá predstaví 

hrady a hradiská nachádzajúce sa v pohorí Börzsöny, aby sa zvýšila návštevnosť hradov a záujem o 

historické pamiatky pohoria. Súčasťou projektu je označenie trasy, vyhotovenie a umiestnenie 

potrebných informačných tabúľ a v niektorých prípadoch menšia rekonštrukcia dotknutých hradov. V 

závislosti od miery rekonštrukcie môže tento prvok vo veľkej miere zvýšiť náklady projektu. Počet 

objektov, ktoré sa môžu do projektu potenciálne zapojiť, presahuje 20 a časť z nich sa nachádza mimo 

akčnej oblasti. V záujme vytvorenia jednotného turistického produktu sa odporúča zapojiť aj hrady 

mimo akčnej oblasti, lebo takto sa vo veľkej miere zlepší šanca návratnosti, respektíve tento postup 

vyvolá väčší záujem a v konečnom dôsledku by sa s väčšou pravdepodobnosťou rozšírili finančné 

príspevky. Dôležitým hradom, ktorý by sa mal rozvíjať a leží mimo akčnej oblasti, je Drégelyvár73. V 

dôsledku polohy hradu je dobre viditeľná aj maďarská a slovenská strana akčnej oblasti. V rámci 

projektu sa odporúča obnovenie schodiskovej časti vedúcej pomedzi zrúcaniny hradu Drégelyvár, čím 

sa eliminujú nehody, ako aj čiastočná rekonštrukcia steny/veže na strane hradu s výhľadom na 

Slovensko. 

V akčnej oblasti sa v 9 obciach nachádza celkom 16 hradov a opevnení v rôznom stave, ktoré 

predstavujú prioritnú, užšiu cieľovú oblasť projektu. Ide o: Bernecebaráti (Templomhegy, Mahir), 

Ipolydamásd (Zuvár), Kemence (Felső-Tamásvár, skala Pléska-szikla, Magosfa), Kóspallag 

(Pusztatorony), Nagybörzsöny (Górhegy, hora Magyar-hegy), Perőcsény (hora Jancsi-hegy), 

Márianosztra (bývalý kláštor rádu pavlínov), Szokolya (Paphegy, násyp z doby Arpádovcov, hradisko z 

doby bronzovej, Királyrét – Várhegy), Zebegény. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Projekt môže stavať na bohatých skúsenostiach a predchádzajúcom rozvoji, respektíve na existujúcich 

miestnych tradíciách. Z predchádzajúcich osvedčených postupov treba spomenúť iniciatívu s názvom 

„Hradné túry so siedmimi pečaťami“ prezentujúcu hrady pohoria Bakony, ktorá obsahuje na dvoch 

úrovniach po 10 túr. Turisti, ktorí splnia jednotlivé úrovne, dostanú odznaky na potvrdenie výkonu. 

Trasa Rákócziho túra predstavuje hrady pohoria Zemplín prostredníctvom trasy, ktorú je možné 

absolvovať za približne štyri dni. Projekt Sieť peších turistických trás v obci Maroshát (DAOP-2.1.1/E-

2008-0027) obsahoval okrem označení turistických trás aj vytvorenie jednotného dizajnu, vyhotovenie 

máp a cestopisov, umiestnenie informačných tabúľ a jeho súčasťou bolo aj vzdelávanie odborných 

sprievodcov vedúcich túry. Projekt môže byť založený aj na turistickom hnutí za odznaky s názvom 

„Prehistorické a stredoveké hrady v pohorí Börzsöny“. Jeho zastávky a harmonogram treba zabudovať 

do realizácie súčasného projektu. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Cieľovú skupinu projektu tvoria predovšetkým osoby so záujmom o 

históriu, peší turisti a milovníci prírody. Cieľovou oblasťou je celé územie štátu s osobitným dôrazom 

                                                           
73Hrad Drégelyvár síce nespadá do akčnej oblasti, ale tvorí neoddeliteľnú súčasť turistickej ponuky pohoria Börzsöny. 
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na Budapešť ako primárnym zdrojom záujemcov. Potenciálnou cieľovou skupinou môžu byť študenti 

stredných škôl a študenti geografie a histórie. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri: 

 Samospráva Peštianskej župy 

 Združenie priateľov prírody župy Pešť 

 Združenie priateľov prírody župy Nógrád 

 Samosprávy dotknutých obcí 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Samospráva župy Nógrád 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: Dĺžka realizácie závisí od nevyhnutných rekonštrukcií. Preto 

je vhodné rozdeliť projekt na jednotlivé fázy. V prvej fáze sa vyznačia trasy, vyhotovia a umiestnia sa 

informačné tabule a v druhej fáze sa začnú potrebné rekonštrukcie, ktoré sú nákladovo náročnejšie. 

Trvanie I. fázy: 12 mesiacov 

Trvanie II. fázy: v závislosti od rozsahu rekonštrukcií, ale pravdepodobne 24 až 36 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: V záujme vytvorenia komplexného turistického produktu sa odporúča 

stavať na vzťahy s projektmi zameranými na vytvorenie komplexných turistických trás. Trasu je možné 

spojiť aj so slovenskými turistickými trasami a v budúcnosti bude možné vytvoriť aj cezhraničné trasy. 

Plánovaný projekt treba v každom prípade spojiť s Národným programom kaštieľov a hradov. 

Odhadované náklady: I. fáza: 15 miliónov Ft netto II. fáza: v závislosti od počtu a rozsahu rekonštrukcií 

od 200 miliónov do 3 miliard netto. 

Návratnosť: Návratnosť sa dá očakávať predovšetkým vo forme spoločenského vplyvu. Projekt má v 

synergii s iným rozvojom významný vplyv na posilnenie identity. Zameraním na historické dedičstvo 

regiónu pomáha zachovať budované dedičstvo a súvisiace tradície. 

Z hľadiska ekonomickej návratnosti sa dá očakávať príjem zo vstupeniek a zvýšený podiel turistickej 

dane pochádzajúcej zo zvýšeného využívania ubytovacích zariadení. Tento dodatočný príjem, ak 

počítame s 5000 návštevníkmi navyše, z ktorých 10 % využije aj ubytovacie zariadenia, pri podiele 

pobytovej dane priemerne 300 Ft a vstupným 300 Ft (kvôli zlému stav jednotlivých hradov a hradísk je 

možné poberať iba nízke vstupné) pravdepodobne navýši príjem na 1,7 mil. forintov ročne, v dôsledku 

čoho bude návratnosť prvej fázy investície 9 rokov. Druhá fáza investície a synergia s inými projektmi 

tiež môže návratnosť významne urýchliť. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 
následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 
Nemožné 

E. 
Nepravdepodobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické   

1. Z dôvodu 
nadmerného 
využívania sa 

destinácie 
zahrnuté do 

trasy poškodia 

 

2. Koordinácia 
medzi zapojenými 

inštitúciami sa 
nevytvorí alebo 
nebude vhodná. 

3. Náklady na 
rekonštrukciu 

prevýšia 
finančné krytie 

III. Významné    
4. Trasa pokrýva 
len územie EZÚS 
PONTIBUS, kvôli 

5. V dôsledku 
poškodenia 

zmiznú 
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Závažnosť 
následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 
Nemožné 

E. 
Nepravdepodobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

čomu sa 
vynechajú 
významné 
destinácie 

umiestnené 
označenia a stanú 

sa 
nepoužiteľnými 

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 
následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 
Nemožné 

E. Nepravdepo-
dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné B. Pravdepodobné A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické   

1. Kontinuálny 
monitoring 

počtu 
návštevníkov a 

v prípade 
potreby 

zavedenie 
denného 

obmedzenia 
počtu 

návštevníkov 

 

2. Úlohou 
predkladateľa 

projektu je 
vybudovanie hladkej 

spolupráce a 
horizontálneho 

partnerstva. 

3. Pomocou 
predbežných 
technických 

prieskumov a 
predpokladaných 
cenových ponúk 

sa treba usilovať o 
vypracovanie 

najreálnejšieho 
rozpočtu a 

akčného plánu 

III. Významné    

4. Na zvýšenie 
šance získania 
dotácie treba 

podporiť účasť 
aktérov mimo 
teritoriálnej 
pôsobnosti 

EZÚS 
PONTIBUS, v 
čom zohráva 

kľúčovú úlohu 
predkladateľ 

projektu 

5. Pravidelne treba 
kontrolovať stav 

značiek a v prípade 
nedostatku ich 
treba okamžite 

opraviť a doplniť 

 

IV. 
Zanedbateľné 

      

 

Návrh spôsobu financovania: I. fáza: budúce programy na rozvoj územia alebo programy regionálneho 

rozvoja II. fáza: Národný program kaštieľov a hradov 

Indikátory projektu: Zmena počtu odznakov, ktoré je možné udeliť osobám, ktoré túru absolvujú 

(hlavný) – zdroj: predkladateľ projektu alebo turistická organizácia zapojená do projektu. (Je potrebné 

určiť počiatočnú hodnotu). Zmeny v počte návštevníkov hradov zúčastnených na projekte (hlavný) – 

zdroj: inštitúcie spravujúce hrady. 

Odporúčané marketingové kanály: 

 sociálne médiá 

 publikácie turistických organizácií a združení (napr. Turista Magazin, Természetbarát Híradó) 

 webové stránky turistických organizácií (napr. mtsz.org, tbaratpest.hu) 

 webové stránky, blogy zaoberajúce sa históriou (napr. varak.hu, varvadasz.bloglap.hu, 

toriklub.blog.hu) 
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6.3.6. Pútnická cesta v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti 

Stručné predstavenie projektu: 

Cieľom rozvoja je vytvorenie samostatnej pútnickej cesty, ktorá sa tematicky viaže k existujúcim 

cestám a jej pridanie na zoznam pútnických ciest. Do cieľovej oblasti zasahuje mariánska cesta, ku 

ktorej by sa mala pripojiť trasa vytvorená vďaka projektu. Uskutočnenie projektu odôvodňuje 

skutočnosť, že v akčnej oblasti sa nachádza viac kostolov s významnou minulosťou, ktorých historický 

význam a kultúrna hodnota rovnako vyniká. Také kostoly sú napríklad: Márianosztra, Bazilika Patrónky 

Maďarov; Nagybörzsöny, kostol Svätého Štefana; Zebegény, farský kostol Panny Márie Snežnej; 

Kóspallag, kostol mena Panny Márie; Bernecebaráti, katolícky kostol; Pastovce, kostol Sv. Juraja; 

kláštor a katolícky kostol v Šahách; Veľké Turovce, kostol Sv. Martina; Lontovo, kostol Sv. Anny a socha 

Sv. Jána Nepomuckého atď. V rámci projektu sa vyznačí trasa, vypracujú sa dizajnové prvky, vyhotovia 

sa informačné tabule a publikácie, vytvoria sa oddychové miesta a jednotlivé zastávky sa akreditujú 

prostredníctvom spoločnosti Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. Pútnická cesta sa dá zdolať pešo 

alebo na bicykli, individuálne alebo v menších skupinách. 

Navrhovaná turistická trasa by bola cca 150 km dlhá, prechádzala by cez 10 obcí a v jednotlivých 

obciach by mala viacero potenciálnych pútnických cieľov. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

V rokoch 2012 – 2014 sa projekt s názvom „Rozvoj južného úseku maďarskej pútnickej cesty s 

využitím kultúrno-historicko-sakrálneho dedičstva, vytvorenie jednotnej kultúrnej tematickej cesty 

v lokalite starovekej cesty z doby Arpádovcov“ (DAOP-2.1.1/G-11-K2-2012-0001) zrealizoval s 

dotáciou vo výške 751 miliónov forintov v dĺžke 206 km vo forme rozvoja maďarskej pútnickej cesty v 

úseku nížiny Dél-Alföld. Vedúcim konzorcia bola samospráva župy Bács-Kiskun a v rámci projektu sa 

vybudovali, prípadne obnovili oddychové miesta pre pútnikov, prístrešky proti dažďu, ubytovania a 

tematické parky pre pútnikov (napr. park sôch z doby Arpádovcov v obci Solt, tematický park z doby 

Arpádovcov v meste Dunavecse, manželská cesta v obci Dusnok atď.) pútnické brány, pútnická veža a 

obnovila sa aj energetická účinnosť pútnického centra. Zároveň sa začala spoločná marketingová 

činnosť; vytvorili sa filmy prezentujúce cestu, organizovali sa workshopy a vydala sa turistická kniha a 

mapa. 

Projekt číslo HUHR/1101/1.2.3./0021 s názvom CULTROUTE sa zrealizoval v rámci Programu IPA 

cezhraničnej spolupráce Chorvátsko-Maďarsko v rokoch 2015 – 2016 s cieľom prezentovať kultúrne 

dedičstvo pochádzajúce zo spoločných koreňov chorvátsko-maďarskej pohraničnej oblasti. Projekt 

zahŕňa vybudovanie spoločných oddychových miest, spoločnú PR a marketingovú činnosť s celkovým 

rozpočtom 194 tisíc eur. Na realizácii sa podieľalo 13 obcí a dĺžka cesty je cca 70 km. 

Predkladaný plán projektu navrhuje prepojenie už existujúcich miest; nepovažujeme za dôležité 

vybudovať nové tematické parky, takže sa očakáva, že špecifické náklady budú nižšie ako v prípade 

maďarskej pútnickej cesty. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Zo strany ponuky: ubytovacie zariadenia, kostoly, pohostinské 

prevádzkarne. Zo strany dopytu: nábožensky aktívne osoby, ľudia zaujímajúci sa o históriu. Cieľová 

oblasť: Celé územie Maďarska, pohraničný región Slovenska 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS PONTIBUS 

Navrhovaní partneri: 
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 Samosprávy dotknutých obcí pozdĺž pútnickej cesty 

 Magyar Zarándokút Egyesület (Maďarské združenie pútnických ciest) 

 Katolícka cirkev v Maďarsku a na Slovensku 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Prepojenie s existujúcou mariánskou cestou môže vo veľkej miere prispieť 

k úspešnej realizácii projektu a k zvýšeniu počtu návštevníkov. Vytvorená trasa sa môže spojiť aj s 

maďarskou pútnickou cestou, čo môže zvýšiť premávku a viditeľnosť. 

Rozvoj sa môže spojiť s rôznymi komplexnými turistickými produktmi a turistickými trasami ako sú 

napríklad projekty plánované v oblasti cykloturistiky alebo trasy poskytujúce informácie o histórii. 

Rozvoj pútnických ciest môže prispieť aj k procesu vytvorenia značiek spojených s maďarsko-

slovenskou OOCR (6.4.1), keďže posilňuje jedinečnú turistickú ponuku a imidž. 

Odhadované náklady: Odporúčané: vytvorenie 150 km dlhej tematickej cesty s rozpočtom 100 

miliónov forintov netto. 

Návratnosť: 

Vplyv projektu sa čiastočne prejaví prostredníctvom zlepšenia kvality života: pútnici môžu uniknúť 

problémom každodenného života a zažiť spirituálny zážitok. 

Prostredníctvom zvyšovania obratu ubytovacích zariadení a pohostinských prevádzkarní generuje 

cesta zároveň príjem, čo spôsobuje posilnenie miestnej a regionálnej ekonomiky. Cieľom je zvýšiť 

súčasný priemerný počet prenocovaní z 2,4 na 3 v období 5 rokov. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné E. Nepravdepodobné 
D. 

Nepatrné 
C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Obnoví sa hraničná 

kontrola na slovensko-

maďarskej hranici, čím bude 

prechod cez hranicu 

náročnejší a pomalší a tak 

odradí potenciálnych 

turistov 

 

2. Nepodarí sa 

vytvoriť cezhraničnú 

spoluprácu 

  

II. Kritické    

3. Trasu sa nepodarí 

zapísať do zoznamu 

pútnických ciest 

  

III. Významné       

IV. 

Zanedbateľné 
      

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 
E. Nepravdepodobné 

D. 

Nepatrné 
C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Riziko je 

nepravdepodobné, 

predkladateľ projektu na to 

nemá žiadny vplyv. Ak by sa 

tak stalo, škody treba 

 

2. Navrhovaný 

predkladateľ 

projektu je schopný 

tomuto riziku 

zabrániť 
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Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 
E. Nepravdepodobné 

D. 

Nepatrné 
C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

zmierňovať pomocou 

marketingovej komunikácie 

 

II. Kritické    

3. Priebežné 

udržiavanie 

kontaktov, 

konzultácie s 

pracovníkmi spol. 

Zarándok 

Turizmusért 

Nonprofit Kft. a 

využívanie 

poradenstva 

  

III. Významné       

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Interreg HUSK Prioritná os – Podpora cezhraničnej spolupráce medzi 

inštitúciami a ľuďmi 

Indikátory projektu: Počet prenocovaní v dotknutých obciach. Zdroj: slovenské a maďarské štatistické 

úrady. Počet stiahnutí mobilnej aplikácie. Zdroj: Štatistiky Apple Appstore a Google Play. 

Odporúčané marketingové kanály 

 letáky 

 cirkevné publikácie, webové stránky, rádiá (napr. Mária rádió, kresťanský život, maďarský 

katolícky rozhlas, nový človek, kresťanský život atď.) 

 sociálne médiá 

 publikácie distribuované v ubytovacích zariadeniach 

 webové stránky zaoberajúce sa pútnickým turizmom (napr. zarandokturizmusert.hu, 

mariaut.hu, viamargaritarum.info) 

 vlastná webová stránka 

 vlastná informačná publikácia, cestopis, mapa (vytlačená a vo formáte pdf na internete) v 

maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku 

 mobilná aplikácia  

 

6.3.7. Odstránenie nedostatkov na trasách jazdeckého turizmu, zabezpečenie hipoterapie 

Stručný popis projektu: 

Súčasťou aktívneho turizmu je aj jazdecký turizmus, na ktorý je mnoho príležitostí vďaka prírodným 

danostiam lokality a podmienkam terénu. Jazdecký turizmus je jedným z turistických projektov s 

vysokými špecifickými výdajmi, jazda na koni je zároveň významným športom a záľubou priťahujúcou 

čoraz väčší počet ľudí, takže rozvoj môže byť dôležitý v záujme zvýšenia turistického potenciálu 

regiónu. Cieľom projektu je jednak zlepšenie infraštruktúry existujúcich jazdeckých trás, odstránenie 

ich nedostatkov (napr. tabule s jednotným dizajnom, lavičky, odpadkové koše) a zároveň rozšírenie 

existujúcich trás pomocou cezhraničných úsekov a zabezpečenie niekoľkých trás vhodných pre 

začínajúcich jazdcov. V súvislosti s poslednou časťou projektu sa odporúča jednoznačné značenie 

stupňov obtiažnosti jednotlivých úsekov v prírode na tlačených a online materiáloch. Cieľom projektu 
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je aj rozšírenie služieb na jazdeckých farmách (napr. Viski Lovasudvar, Királykúti Lovasporta – 

Nagymaros, Mathias Lovas Udvar – Kemence) a zabezpečenie hipoterapie. Cieľom hipoterapie je podľa 

lekárskych, pedagogických a psychologických zistené najúčinnejšou liečbou pre rozvoj zručností u ľudí 

s hendikepom vďaka terapeutickým účinkom koňa a jazde na koni v rámci individuálnych alebo 

skupinových terapií. Na to je potrebné primerané vzdelávanie a doplňujúce kurzy odborníkov, ktorí 

zabezpečujú hipoterapiu. 

Súvisiace osvedčené postupy: 

Za dobrý príklad realizácie cezhraničných jazdeckých trás môžeme považovať projekt číslo 

HUSRB/1203/212/136 s názvom „Horse-trails - Horses in the Hungarian-Serbian cultural heritage” 

uskutočnený v rámci IPA programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Srbskom. V rámci 

projektu sa v dĺžke cca 1300 km vyznačilo celkom 8 trás na jazdeckú turistiku (z toho sú 2 cezhraničné) 

za 192 000 eur, čiže podľa vtedajšieho kurzu približne 58 mil. Ft v období od marca 2013 do septembra 

2014. Webová stránka projektu je prístupná v maďarskom aj srbskom jazyku, nachádzajú sa na nej 

zmapované trasy, súvisiace jazdecké farmy a hlavné atrakcie74. Publikácie s týmito informáciami si 

môžu jazdci stiahnuť v štyroch jazykoch. V rámci programu sa vypracoval jednotný dizajn pre 

poskytovateľov služieb súvisiacich s turistickou trasou a vznikla mobilná aplikácia Horse-Trails, v ktorej 

sa dajú vyhľadávať jazdiarne a zaujímavé miesta. Aplikácia bude záujemcu navyše navigovať po trase 

danej túry75. 

V oblasti jazdeckej terapie môžeme za osvedčenú prax považovať hipoterapiu a centrum Unicornis 

Lovasterápia és Lovasközpont v obci Balogunyom v župe Vas. Nadácia, ktorá centrum prevádzkuje, 

bola v roku 1997 medzi zakladajúcimi členmi združenia hipoterapie v Maďarsku, vďaka ktorej sa 

oboznámila s prácou popredných jazdeckých terapeutov viacerých štátov a ako prvá zriadila svoje 

terapeutické centrum v Maďarsku. Je v kontakte so všetkými terapeutickými miestami v Maďarsku a 

udržiava cezhraničné odborné kontakty s americkými, anglickými, nemeckými, izraelskými, 

švajčiarskymi a rakúskymi terapeutmi a inštitúciami. Toto centrum je v Maďarsku jedinečné z hľadiska 

svojej činnosti, ako aj z pohľadu kvalifikovaných koní a odborných zamestnancov. Na terapiu majú k 

dispozícii sedem kvalifikovaných terapeutických koní, špeciálne vybavenie, pomôcky, rampy na 

nasadnutie na koňa a bezpečnostné vybavenie (napr. prilby). Hipoterapiu uskutočňujú šesť dní v týždni, 

predpoludním prijímajú skupinové návštevy z inštitúcií, popoludní individuálnych pacientov. S 

miestnymi inštitúciami udržiavajú dobré vzťahy, v rozvojovom a vzdelávacom pláne majú na viacerých 

miestach obsiahnutú hipoterapiu76. 

Za ďalšiu osvedčenú prax sa dá považovať činnosť nadácie Paci Doki Alapítvány na jazdeckej farme 

Gyöngyvirágos Tölgyes v obci Csemő, ktorá v roku 2009 získala ocenenie hrdina roka v kategórii 

zdravie77. Nadácia sa dlhé roky zaoberá hipoterapiou zdravotne postihnutých detí. Majiteľ farmy Imre 

Domina poskytuje deťom terapiu bezplatne a dosiahol už veľmi pekné výsledky. Jeho aktivita sa stala 

v okolí známa a čoraz viac ľudí sem nosí svoje telesne postihnuté, autistické alebo iným spôsobom 

postihnuté dieťa. Nadácia priebežne rozvíja svoju ponuku a rozširuje svoje možnosti. Podieľala sa na 

projekte, ktorý ponúka zdravotne postihnutým deťom komplexné možnosti rozvoja v mikroregióne 

Cegléd78. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

                                                           
74 http://www.horse-trails.hu/index.php 
75 http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=94272 
76 http://www.unicornis97.hu/hu/tevekenysegeink/lovasterapia/ 
77 http://szervet.szinhaz.org/lovasterapia-alberti-09.html 
78 http://www.pacidoki.hu/hu/rol_projekt_hu.html 
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Cieľovou skupinou hipoterapie sú najmä deti trpiace mentálnym a telesným postihnutím, autizmom, 

poruchami komunikácie, správania, psychickými ťažkosťami a ťažkosťami v učení. Za základnú cieľovú 

skupinu sa dajú považovať aj deti ako hlavní účastníci tréningov a tiež jazdci. V širšom okruhu môže 

projekt osloviť každého, kto sa zaujíma o aktívny turizmus alebo o kone a o jazdu na koni. Primárnou 

cieľovou oblasťou je Maďarsko a Slovensko. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Dotknuté jazdecké farmy 

 

Navrhovaní partneri: 

 Dotknuté samosprávy 

 Vzdelávacie inštitúcie (Z hľadiska jazdeckého vzdelávania je spolupráca dôležitá, keďže čím 

viac študentov sa naučí jazdiť na koni, tým bude počet potenciálnych jazdeckých turistov 

vyšší.) 

 Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség – združenie jazdeckého turizmu v Maďarsku 

 Magyar Lovasterápia Szövetség – združenie hipoterapie v Maďarsku 

 Nemzeti Lovaskultúra Szövetség – národné združenie jazdeckej kultúry 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 15 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: 

V záujme vytvorenia komplexného turistického produktu sa odporúča stavať na vzťahy s projektmi 

zameranými na uspokojenie potrieb milovníkov aktívneho turizmu. 

Národné združenie jazdeckej kultúry založené v roku 2015 vyvinulo bezplatnú aplikáciu, 

prostredníctvom ktorej môžu jazdci zmapovať, uložiť a zdielať vlastné trasy s ostatnými používateľmi 

aplikácie79. Oplatí sa zapojiť do tohto projektu a uviesť trasy lokality na túto mapu. 

Odhadované náklady: 25 miliónov Ft netto 

Návratnosť: 

Priama návratnosť projektu sa zabezpečí prostredníctvom účastníckeho poplatku jazdeckých túr a 

poplatku za hipoterapiu. Ak počítame s priemerným účastníckym poplatkom za túru vo výške 10 000 

Ft (1 800 000 Ft/rok) a poplatkom 1000 Ft za terapiu (780 000 Ft) to je cca 2,5 mil. Ft, čiže priama 

návratnosť sa môže očakávať približne za 10 rokov. Projekt je zároveň nesporným spoločenským 

prínosom (hipoterapia) a v synergii s ostatnými projektmi sa dá očakávať aj zvyšovanie počtu turistov 

a špecifických výdavkov na 1 osobu, čím sa môže znížiť čas návratnosti. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. Aplikovanie 

nevhodnej 

hipoterapie 

2. Nevyužívanie 

trás v dôsledku 

nevhodnej 

3. Konflikty s 

vlastníkmi pôdy a 

miestnymi 

  

                                                           
79 http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=94272 
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Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

marketingovej 

komunikácie 

obyvateľmi pri 

určovaní trasy 

III. Významné   
Narušenie flóry a 

fauny 

4. Erózia 

pošliapaním 

osobami, ktoré zídu 

z trasy 

  

IV. 

Zanedbateľné 
      

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepodobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické  

1. Hipoterapia má 

niekoľko odvetví, 

preto je odborné 

vzdelávanie veľmi 

dôležité na použitie 

vhodného 

terapeutického 

nástroja, teda 

zabráneniu riziku 

(hipoterapia, jazda a 

cvičenie na koni v 

rámci špeciálnej 

pedagogiky a 

psychologická 

hipoterapia) 

2. Navrhuje sa 

viacjazyčná 

marketingová 

komunikácia (v 

maďarskom, 

anglickom a 

slovenskom jazyku) 

na webových 

stránkach 

jazdeckých fariem, 

respektíve by bolo 

užitočné 

prevádzkovať 

viacjazyčný webový 

portál s 

informáciami o 

turistických 

jazdeckých 

možnostiach v 

regióne 

3. Do fázy plánovania sa 

oplatí zapojiť miestnych 

obyvateľov, dotknuté 

strany, vypočuť si ich 

návrhy a na základe 

spoločných 

kompromisov vytvoriť 

optimálne trasy (k tomu 

sa odporúča zvolať v 

dotknutých obciach 

občianske fórum) 

  

III. Významné   

4. Rušeniu volne 

žijúcich živočíchov 

sa nedá vyhnúť, ale 

v záujme 

predchádzania 

väčších škôd sa 

odporúča vytvoriť 

kódexy správania, o 

ktorých budú 

informovať vedúci 

túr alebo sa 

umiestnia na 

začiatok turistických 

trás 

5. Trasu by bolo dobré 

zaregistrovať do vyššie 

spomínanej aplikácie s 

názvom jazdecká mapa a 

vyhotoviť mapu o 

turistických jazdeckých 

trasách, čím sa zmenší 

šanca náhodného 

vybočenia z cesty. 

Obmedzenie 

úmyselného opustenia 

cesty sa dá zabezpečiť 

budovaním povedomia a 

prostredníctvom 

informácií o škodlivých 

následkoch erózie 

(informačné tabule, 

vedúci túry) 

  

IV. 

Zanedbateľné 
      

 

Návrh spôsobu financovania: Regionálne operačné programy 2021 – 2027, Interreg HUSK, národný 

jazdecký program Kincsem a jeho následný program 
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Indikátory projektu: 

Počet hostí ubytovaných na jazdeckých rančoch (osoba/rok), počet prenocovaní na jazdeckých rančoch 

(noc/rok), počet osôb využívajúcich hipoterapiu (osoba/rok). 

Odporúčané marketingové kanály: 

 webové stránky jazdeckých fariem a dotknutých obcí 

 sociálne médiá 

 webová stránka lovasok.hu 

 

 

6.3.8. Vzdelávacie túry o liečivých rastlinách s možnosťami zberu 

Stručný popis projektu: 

Cieľom projektu je organizovanie túr o liečivých rastlinách na slovensko-maďarských cezhraničných 

územiach s možnosťou ich zberu. Ďalej ide o vytvorenie prezentačnej záhrady s liečivými bylinkami a 

zabezpečenie ochutnávky čaju. Túra oboznámi záujemcov s liečivými bylinkami, miestom ich výskytu a 

odborným zberom. Ide väčšinou o pohodlnú, pomalú prechádzku s častými zastávkami, môže byť teda 

zaujímavá v podstate pre ktorúkoľvek vekovú skupinu. Túry si vyžadujú odborné vedenie, súčasťou 

projektu je teda aj odborné vzdelávanie turistických sprievodcov. 

Súvisiace osvedčené postupy: 

V bezprostrednom susedstve akčnej oblasti môžeme nájsť príklad osvedčenej praxe. Túra „Börzsöny 

Patikája” (Lekáreň Börzsöny) je zameraná na spoznávanie liečivých rastlín a ich zber. Počas nej sa môžu 

záujemcovia pod vedením odborníka na liečivé rastliny oboznámiť s aktuálnymi bylinkami a na záver 

môžu ochutnať čaj v lesnom voľnočasovom parku v obci Diósjenő. Na program je potrebné sa 

predbežne zaregistrovať, účastnícky poplatok je 2000 Ft/osoba80. Podľa tohto vzoru by sa mohol 

realizovať rozvoj aj v akčnej oblasti (napr. v obci Szokolya v spolupráci so spoločnosťou Herbatea 

Manufaktúra). 

Okrem spomínaného príkladu prebiehajú v celej krajine rôzne túry spojené s liečivými rastlinami (napr. 

Csákberény81, Hosszúhetény82, Zánka83), ale ak hľadáme príklad dobrej praxe v súvislosti s bylinkami, 

treba vyzdvihnúť prácu bylinkára z pohoria Bükk, Györgya Szaba („Gyuri bácsi“), ktorý v marci roku 

2018 získal ocenenie Rytiersky kríž maďarského rádu ako významná osobnosť ľudového liečiteľstva 84. 

Na jeho vlastnej webovej stránke (gyorgytea.hu) sa nachádza ponuka troch rôznych túr zameraných 

na liečivé rastliny: Organizujú sa jednodňové, trojdňové a skupinové túry zberu liečivých rastlín. Cena 

jednodňovej túry je 1500 Ft/osoba, cena trojdňovej túry je 20 000 Ft/osoba. Úspech poslednej z nich 

dokazuje aj skutočnosť, že na sezónu 2018 (od mája do augusta) sú plné všetky dátumy túr. Túry vždy 

obsahujú odborné informácie, návštevu bylinkovej záhrady Gyuri „báčiho“ a túru v teréne, kde je 

možnosť spoznať a nazbierať liečivé rastliny prírodnej flóry85. 

                                                           
80 http://www.erdeiszallas.hu/esemenyek/a-borzsony-patikaja-gyogynoveny-ismereti-es-gyujto-tura-20150325 
81 http://www.teleelettel.hu/event/details/6628/erdei_gyogynovenyek._gyogynovenygyujto_tura 
82 http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/gazos-tura-eheto-novenyek-es-viragok-a-mecsekben/2018-04-21/ 
83 http://www.gyogynovenyturak.hu/ 
84 http://gyorgytea.hu/fooldal/gyuri-bacsi-lovagkeresztet-kapott 
85 http://gyorgytea.hu/gyuri-bacsi-gyogynovenyismereti-turai 
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Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

Cieľovou skupinou projektu sú milovníci prírody, aktívneho odpočinku a osoby, ktoré sa zaujímajú o 

prírodnú liečbu. Cieľová oblasť je predovšetkým Budapešť a jej okolie, ale nevylučuje obyvateľov 

pohraničnej oblasti, ako aj celej krajiny. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Organizátori túr v súkromnom sektore 

Navrhovaní partneri: 

 EZÚS PONTIBUS 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 6 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: 

Projekt môže byť doplňujúcim prvkom rôznych cezhraničných aktívnych voľnočasových programov, 

odporúča sa ho spojiť s rôznymi cezhraničnými turistickými trasami (napr. plánované hradné túry 

(6.3.5), plavebná túra (6.3.1), kombinovaná túra (6.3.9), programy jazdeckých túr (6.3.7)), ako aj s inými 

možnosťami voľnočasových aktivít (napr. rybolov, poľovníctvo) v záujme komplexnej ponuky a 

predĺženia trvania pobytu. Zber liečivých rastlín a bylín môže posilniť aj cezhraničný gastrofestival, 

súťaž vo varení ako aj rôzne gastronomické programy. 

Odhadované náklady: 5 miliónov Ft netto (vzdelávanie, marketingová činnosť, vytvorenie 

prezentačnej záhrady) 

Návratnosť: Priamu návratnosť predstavuje registračný poplatok účastníkov túry (čo na základe 

odhadovaného priemerného počtu návštevníkov a poplatku predstavuje 150 000 Ft/sezóna), nepriamu 

návratnosť okrem toho môže predstavovať napr. zvýšenie záujmu o výrobky spoločnosti Herbatea. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne   
1. Zber toxických 

rastlín 
   

II. Kritické    

2. Zber chránených 

byliniek (napr. 

alchemilka) 

  

III. Významné   

3. Počet 

prihlásených na 

túru presiahne 

kapacitu terénu 

   

IV. Zanedbateľné     

4. V zlom počasí 

nebude možné 

túru uskutočniť 
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Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepo-

dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Túra sa musí 

uskutočniť 

prostredníctvom 

vhodného odborníka, 

ktorý môže upozorniť na 

prípadné 

nebezpečenstvá, škody 

   

II. Kritické    

2. Túra sa musí 

uskutočniť 

prostredníctvom 

vhodného odborníka, 

ktorý môže upozorniť 

na prípadné 

nebezpečenstvá, 

škody  

  

III. Významné   

3. Účasť treba podmieniť 

registráciou a vopred 

stanoviť maximálny 

počet účastníkov 

   

IV. Zanedbateľné     

4. Pre každú 

túru treba 

stanoviť 

náhradný 

deň v 

prípade 

dažďa 

 

 

Návrh spôsobu financovania: 2021 – 2027 LEADER/CLLD 

Indikátory projektu: Počet osôb registrovaných na túru liečivých rastlín (osoba/rok) 

Odporúčané marketingové kanály: 

 Sociálne médiá 

 Webové stránky dotknutých subjektov napr. Ipoly Erdő Zrt. (erdeikirandulasok.hu), Národný 

park Dunaj-Ipeľ (dunaipoly.hu), webová stránka spoločnosti Herbatea Manufaktúra 

(herbatea-manufaktura.hu), borzsony.hu 

 Webová stránka Programturizmus.hu 

 Webová stránka HUSK TDM (OOCR) 

 Feldobox, szallas.hu 

 

6.3.9. Vytvorenie komplexnej turistickej trasy (cyklistická, pešia, veslovanie) 

Stručný popis projektu: 

Zo strany ponuky vďaka prírodným danostiam lokality ponúka projekt vynikajúce možnosti rekreácie 

pre milovníkov aktívneho turizmu. Veľkú časť lokality tvoria lesy pohoria Börzsöny, čo predstavuje 

skvelú príležitosť na pešiu turistiku. Projekt aj z celoštátneho hľadiska disponuje hustou sieťou 

turistických trás, prechádza tadeto žltá, červená, modrá a zelená trasa. Rieky Ipeľ, Hron a Dunaj slúžia 

na jazdy na kanoe. V oblasti sa nachádza niekoľko vybudovaných cyklistických ciest napr. Štúrovo – 

Kamenica nad Hronom – Chľaba – Bajtava – Salka. Medzi Salkou a Letkésom sa dá prejsť po moste nad 
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Ipľom a pripojiť sa na trasu v Maďarsku: Letkés – Ipolydamásd – Szob. Zo strany dopytu môžeme 

konštatovať, že renesanciu zažíva pešia turistika a cykloturistika, pričom voda a pobrežia sú rovnako 

obľúbeným cieľom turistov. Vytvorením zážitkových spoločností sa v súčasnosti medzi turistami 

sformulovala vrstva, ktorá vo svojom voľnom čase v záujme rozmanitosti a mnohostrannosti zážitkov 

rada aktívne činnosti strieda. Turista zároveň očakáva, aby bola preňho daná možnosť okamžite 

prístupná a aby si mohol vyberať z vopred zostavených komplexných balíčkov vo vopred definovanom 

čase. Cieľom projektu je vytvorenie komplexných turistických trás pomocou cyklistických trás, trás pre 

kanoe a pešiu turistiku, prostredníctvom ktorých by sa dĺžka pobytov predĺžila a spoznávanie hodnôt 

regiónu by bolo rozmanitejšie. Tieto túry, ktoré je možné ponímať aj ako športové výkony, majú 

zároveň potenciál na budovanie komunity, čo na súčasnej technologickej úrovni neznamená len 

osobnú komunitu spojenú s fyzickou prítomnosťou človeka, ale jej rozširovanie prostredníctvom 

internetu. To môže značne zvýšiť okruh potenciálnych návštevníkov akčnej oblasti. 

Existuje niekoľko možností kombinácie trasy, napríklad: 

Ipolytölgyes – Letkés – Ipolydamásd – Szob (na kanoe)  Szob – Zebegény – Nagymaros – Visegrád – 

Dömös (na bicykli)  Dömös – roklina Rám-szakadék (pešo) 

Ostrihom – Szob (na kanoe)  Szob – Ipolydamásd – Letkés – Szalka – Ipolytölgyes – Nagybörzsöny (na 

bicykli)  pešia túra Nagybörzsöny86 (Nagybörzsöny centrum – rybník v doline Farkas-völgy – skala 

Gömbölyű-kő – Kis-Koppány – Nagy-Koppány – Nagyirtáspuszta – hora Tolmács-hegy – Hosszú bérc – 

Nagybörzsöny) 

Štúrovo – Kamenica nad Hronom – Chľaba – Bajta – Salka – Letkés (na bicykli)  Letkés – 

Nagyirtáspuszta – hora Tolmács-hegy – Nagybörzsöny – skala Gömbölyű-kő – Kis-Koppány – Nagy-

Koppány – Letkés (pešo)  Letkés – Ipolydamásd – Szob (na kanoe) 

Keďže ide o kombinovanie dopravných prostriedkov, z hľadiska rozvoja je veľmi dôležité, aby sa na 

začiatku trasy a v uzloch naskytla možnosť prenájmu bicyklov a kanoe, ako aj na ich uloženie (na základe 

vyššie uvedených príkladov napr. v obciach Letkés, Szob, Dömös a Nagybörzsöny). V meste Szob 

funguje firma Ipoly Tours, ktorá zabezpečuje požičiavanie kajakov, kanoe, bicyklov a naskytá sa 

možnosť požičať si aj rybárske potreby, pričom spoločnosť organizuje aj výletné plavby a túry87. 

Komplexné trasy by bolo vhodné uviesť na tabule (vyznačiť, kade môže turista pokračovať na trase pri 

jednotlivých uzloch) a vyhotoviť mapu s trasami, prípadne mobilnú aplikáciu. 

V Maďarsku existuje pomerne málo takýchto kombinovaných túr (väčšinou namiesto troch sa 

kombinujú iba dva spôsoby, alebo namiesto niektorého vyššie spomínaného spôsobu sa ponúka 

jazdecká turistika), ale niektoré organizácie ponúkajú aj takéto možnosti (napr. Teljesítménytúrázók 

Társasága – združenie výkonnostných turistov, Magyar Természetjáró Szövetség – maďarské turistické 

združenie) 

Súvisiace osvedčené postupy: 

Za dobrý príklad cezhraničnej praxe sa dá považovať program s názvom od Prameňa po ústie – Túra na 

rieke Slaná, ktorá po celej dĺžke rieky Slaná (226 km) ponúka kombinované možnosti pešej, cyklistickej 

a vodnej turistiky. Túra prechádza dvomi krajinami a rôznymi regiónmi. Na Slovensku začína v 

nadmorskej výške 1300 m pri pramene rieky Slaná a v smere jej toku – cez štátne hranice (Bánréve) – 

pokračuje až po ústie rieky Tisa (Kesznyéte), pričom prechádza cez celý rad bohatých turistických 

atrakcií nachádzajúcich sa pozdĺž trasy alebo v jej blízkosti. Prvú časť túry je možné absolvovať len pešo 

                                                           
86 kirandulastippek.hu/dunakanyar 
87 http://www.ipolytours.hu/ 
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(9,5 km), strednú časť len na bicykli (103 km) a poslednú časť len na vode (132 km)88. Absolvovanie 

túry treba potvrdiť pečiatkou v preukaze na vyznačenom mieste, pričom tento nápad sa oplatí prevziať 

aj v prípade spomínaného rozvoja, keďže jeho výstavba si nevyžaduje významné náklady a pre turistov 

môže byť dôležité potvrdenie o ich výkone. Má to aj marketingovú hodnotu a umožňuje sledovanie 

úspešnosti komplexných túr. Toto by sa dalo vyžiadať u predkladateľa projektu po zaplatení určitej 

sumy. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade milovníci aktívneho oddychu. Cieľová oblasť je 

predovšetkým Budapešť a jej okolie, ale túra môže byť príťažlivá aj pre obyvateľov pohraničia, ako aj 

pre záujemcov o výkonnostné túry a kombinovanú turistiku. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Ipoly Erdő Zrt. 

Navrhovaní partneri: 

 Národný park Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

 Ipoly Tours 

 Združenie výkonnostných turistov 

 Maďarské turistické združenie (Magyar Természetjáró Szövetség) 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: 

Projekt sa v každom prípade odporúča spojiť s jazdeckou turistikou, ktorá poskytuje ďalšie kombinácie, 

čím sa aktívny oddych môže stať ešte rozmanitejší. Spolupráca s projektmi rybárskeho a poľovníckeho 

turizmu (6.3.3., 6.3.13) môže rovnako posilniť rekreáciu a získavanie zážitkov. V záujme komplexnej 

ponuky sa odporúča projekt prepojiť aj s trasou hradných túr (6.3.5), návštevníci sa tak môžu 

oboznámiť nielen s prírodnými, ale aj kultúrnymi hodnotami územia. 

Digitálna mapa voľného času (Digitális Szabadidő Térkép) vznikla ako súčasť Programu Bejárható 

Magyarország (potulky Maďarskom) za približne 300 miliónov forintov. Systém obsahuje trasy pešej, 

jazdeckej a plachetnicovej turistiky so súvisiacou sieťou poskytovaných služieb (napr. ubytovacie 

zariadenie)89. Mobilná aplikácia okrem už zmapovaných trás umožňuje zaznamenávanie a zverejnenie 

vlastných trás. Navrhuje sa teda do systému zaviesť aj komplexné trasy lokality. 

Odhadované náklady: 

Závisia od počtu uzlov, ktoré sa majú vytvoriť (miesta poskytujúce skladovanie a požičiavanie kanoe a 

bicyklov). Komplexne cca 22 miliónov Ft netto 

(v rámci toho: vývoj aplikácie 2 mil. Ft, cyklobox vhodný na skladovanie bicyklov 250 tisíc Ft/ks (jeden 

box je vhodný na skladovanie 2 bicyklov – 10 ks: 2,5 mil. Ft), vybudovanie požičovní bicyklov (11 mil. 

Ft), nákup vybavenia (bicykle, kajaky, kanoe) 20 ks: 2,6 mil. Ft, informačné tabule 4 mil. Ft)  

Návratnosť: Priama návratnosť rozvoja môže pochádzať z požičiavania kanoe a bicyklov. S priemernou 

návštevnosťou 750 osoba/rok (pri cenách 4000 Ft/4 osoby/deň za prenájom kanoe a 2000 

Ft/osoba/deň za prenájom bicyklov) predstavuje príjem 2 250 000 Ft, môže sa teda počítať s 10 ročnou 

                                                           
88 http://mtsz.org/vizi_turamozgalmak 
89 http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=94272 
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návratnosťou. Vďaka rozvoju by bola turistická ponuka lokality komplexnejšia, zvýšil by sa počet 

turistov prichádzajúcich do regiónu a počet prenocovaní na 1 osobu. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické   

1. Nevyužívanie 

trasy, lebo turisti 

nevedia o 

možnosti 

kombinovania 

2. Nie je k dispozícii 

vhodný počet 

prostriedkov na 

uspokojenie potrieb 

turistov 

  

III. Významné   

3. Krádež 

požičaných 

prostriedkov 

 

4. Rýchla 

amortizácia 

vypožičaných 

prostriedkov 

 

IV. Zanedbateľné       

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravde-

podobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické   

1. Treba zabezpečiť 
vhodné 

umiestnenie tabúľ, 
ktoré turistov 

upozornia, ak sa v 
určitých úsekoch dá 
pokračovať po ceste 
aj iným spôsobom. 

Odporúča sa aj 
propagácia trás a 

používanie aplikácií 
(predovšetkým 

online a v 
turistických 

publikáciách obcí v 
jednotlivých uzloch 

trasy) 
 

2. Pomôcť môže 

predbežná 

registrácia na 

požičiavanie a 

kontinuálne 

sledovanie 

využívania služieb 

pre vytvorenie 

optimálneho 

vybavenia 

  

III. Významné   

3. V rámci 

obmedzenia krádeží 

sa odporúča 

požiadať o vyššiu 

kauciu. Dôležité je 

nadviazať 

spoluprácu medzi 

jednotlivými uzlami, 

aby sa turista 

nemusel vracať späť 

na štartovaciu 

stanicu, aby mu 

kauciu vrátili 

 

4. Je dôležité 

upozorňovať na 

správne 

používanie 

vybavenia a 

zároveň sumy 

získané z ich 

prenájmu 

umožnia 

výmenu 

amortizovaných 

prostriedkov 

 

IV. 

Zanedbateľné 
      

 

Návrh spôsobu financovania: 2021 – 2027 regionálny operačný program, Interreg HUSK Prioritná os – 

Príroda a kultúra 

Indikátory projektu: 
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Počet ľudí, ktorí vypožičali bicykel (osoba/rok), počet ľudí, ktorí si vypožičali kajak/kanoe (osoba/rok), 

počet osôb, ktorí si kúpili preukaz na potvrdzovanie (osoba/rok). 

Odporúčané marketingové kanály: 

 sociálne médiá 

 webové stránky podporujúce kombinované výlety (napr. Kirandulastippek.hu, 

bejarhatomagyarorszag.eu, mtsz.org) 

 webové stránky propagujúce trasy regiónu (napr. Ipoly Tours) 

 umiestnenie publikácií v uzlových sídlach 

 

 

6.3.10. Výkonnostná turistika a súťaž s GPS navigáciou pozdĺž úzkorozchodných železníc 

Stručné predstavenie projektu: 

Cieľom projektu je tvorba a organizácia výkonnostnej túry a súťaže s GPS navigáciou pozdĺž 

úzkorozchodných železníc regiónu. Trasa túry by prechádzala pri obciach Kismaros, Királyrét, Szob, 

Nagybörzsöny a Kemence s celkovou dĺžkou 65 km, počas ktorej účastníci zdolajú výškový rozdiel 

celkom 1200 m. Túru je možné absolvovať aj po častiach, respektíve na kratšiu vzdialenosť alebo len v 

určitých úsekoch. V jednotlivých železničných zastávkach získajú účastníci pečiatku potvrdenia výkonu. 

Projekt je možné realizovať z pomerne nízkeho rozpočtu, lebo nie je potrebná fyzická výstavba a 

značenie trás. Kontrolné body existujú aj v súčasnosti, tie treba pripraviť na úlohy spojené s túrou. 

Náklady projektu zahŕňajú vyhotovenie letákov, potrebných administratívnych pomôcok (napr. 

pečiatka, registračný list) a samotnú organizáciu. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

V pohorí Börzsöny sa v súčasnosti organizuje viacero výkonnostných túr od ľahších až po veľmi náročné. 

Združenie Míľnik (Mérföldkő Egyesület) v roku 2017 organizovalo v rámci EFOP-1.2.1-15-2016-00389 

súťaž v cezpoľnom behu a výkonnostnú túru v Cserkúte (župa Baranya) na rôzne vzdialenosti. Projekt 

bol spojený s bojom proti návykovým chorobám. Celkové náklady projektu predstavovali 33 miliónov 

Ft, ale na túru bola vyhradená iba malá časť financií. 

Mesto Makó spolu so samosprávou rumunskej obce Perjámos spoločne predložili projekt na výzvu 

Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013 Maďarsko-Rumunsko s názvom „Cezhraničná ekotúra v 

dolnom úseku rieky Maroš medzi obcami Perjámos a Makó“. Projekt obsahoval okrem 

komunikačných činností aj vyznačenie turistických trás. Hlavným cieľom bolo formovanie ekologického 

povedomia, v rámci ktorého sa vytvorili spoločné cyklistické a vodné túry, tematické mapy a ponuka 

programov. Vytvorené turistické balíčky sa zameriavajú na okruh nových návštevníkov. Náklady na 

vyhotovenie 20 000 ks letákov predstavovali cca 10 000 eur. Publikácia s krajinnými hodnotami stála 

približne 6 000 eur. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Milovníci prírody a fanúšikovia úzkorozchodných železníc z celého 

Maďarska 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Verőcei Ifjúsági Diák Sportegyesület – Mládežnícky študentský 

športový zväz vo Verőce 

Navrhovaní partneri: 
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 Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület – Združenie priateľov prírody a horolezcov 

Börzsöny 

 Akčná skupina Börzsöny 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Kisvasutak Baráti Köre – Klub priateľov úzkorozchodných železníc 

 EZÚS Pontibus 

 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 6 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt zapadá do návrhu komplexných turistických trás, zároveň dopĺňa 

projekty zamerané na gastronómiu a geocaching. Môže sa spojiť aj s vytvorením imidžu plánovanej 

OOCR. 

Odhadované náklady: 3 milióny Ft netto 

Návratnosť: Účastnícky poplatok zabezpečí dlhodobejšiu udržateľnosť túry. V záujme udržateľnosti sa 

navrhuje počet účastníkov maximalizovať na cca 300 osôb. Pri priemernom účastníckom poplatku 1000 

Ft, odpočítaním organizačných nákladov ročne približne 150 000 Ft. 

Podujatie tiež zvýši počet prenocovaní, pomocou čoho sa zvýšia príjmy z pobytovej dane. Celkovo to 

predstavuje priemerne cca 150 000 Ft za rok. Príjmy generuje aj zvyšovanie počtu prenocovaní. 

Návratnosť projektu v prípade nepriaznivého scenára je 10 rokov, v lepšom prípade (napr. väčšie 

zvýšenie návštevnosti, synergia s inými projektmi, dlhší pobyt v regióne) je návratnosť kratšia. Túra 

pomáha posilňovať aj environmentálne povedomie a prispieva k posilneniu samostatného imidžu 

regiónu. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 
následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 
E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. Pravdepo-
dobné 

A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické   
1. Nízky záujem 

kvôli nevhodnému 
termínu  

2. Túru nie je možné 
usporiadať kvôli 
zlému počasiu 

  

III. Významné   

3. Niektorí účastníci 
precenia svoje sily a 
budú riskovať svoje 

zdravie zdolaním 
príliš veľkej 
vzdialenosti 

4. Túra predstavuje 
príliš veľké 

zaťaženie životného 
prostredia 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 
následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 
Nemožné 

E. Nepravdepo-
dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne       

II. Kritické   

1. Dátum musí 
byť zvolený po 

konzultácii s 
odbornými 

organizáciami 

2. Termín treba 
vytýčiť s ohľadom 

na priemerné 
počasie za posledné 
roky a treba určiť aj 

„náhradný deň“, 
kedy sa bude túra 

realizovať v prípade 
nepriaznivého 

počasia 
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III. Významné   

3. Účastníci by 
mali dostať 

informácie o 
tom, kam sa 

majú obrátiť, ak 
potrebujú 

pomoc. 
Organizátori 
túry okrem 

toho 
skontrolujú stav 

účastníkov 

4. Jedným z cieľov 
túry musí byť 

environmentálne 
povedomie. 
Používaniu 

jednorazového 
vybavenia sa treba 

vyhýbať a 
účastníkov treba 

prísne upozorniť na 
aspekty ochrany 

životného 
prostredia 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Regionálne operačné programy v rokoch 2021 – 2027 

Indikátory projektu: Počet účastníkov registrovaných na túru – zdroj: organizačný výbor. Vývoj počtu 

prenocovaní v dotknutých obciach – zdroj: KSH. Príjmy z pobytovej dane v dotknutých obciach – zdroj: 

KSH, NAV. 

Odporúčané marketingové kanály: 

 sociálne médiá 

 webová stránka úzkorozchodných železníc (kisvasut.hu, ipolyerdo.hu) 

 webová stránka združenia výkonnostných turistov 

 vlastná informačná publikácia, cestopis, mapa (vytlačená a vo formáte pdf aj na internete) v 

maďarskom jazyku 

 

6.3.11. Hradné dobrodružstvá – tematický geocaching s rozšírenou realitou 

Stručné predstavenie projektu: 

Cieľom projektu je jedinečný turistický zážitok prostredníctvom virtuálnej (VR) alebo rozšírenej reality 

(AR). Základnou požiadavkou je, aby spotrebiteľ vlastnil mobilný telefón, ktorý je schopný zobrazovať 

programy založené na rozšírenej realite alebo môže využívať službu pomocou tzv. VR okuliarov. 

Prípadne treba zvážiť možnosť, aby sa vyhotovila aj verzia aplikácie s obsahom nižšej úrovne, aby ju 

vedeli používať aj návštevníci, ktorí nedisponujú telefónom potrebným na zobrazenie AR. Vzhľadom 

na cenu okuliarov sa odporúča riešenie pre mobilné telefóny. Keďže v pohorí Börzsöny nie je signál 

siete všade dostačujúci, navrhuje sa v každom prípade ponúknuť aplikáciu, ktorá funguje s vopred 

prevzatými dátami, teda nie je nevyhnutné stabilné a rýchle dátové pripojenie na mieste. Takto bude 

na mieste potrebné už len používanie GPS v mobile, zadanie kódov, odčítanie QR kódov na 

informačných tabulách a používanie kamery mobilného telefónu. 

Projekt využíva rozšírenú realitu na hradoch pohoria Börzsöny: používatelia musia nájsť bod, kde sa 

nachádza ukrytá škatuľa s QR kódom vo vnútri, ktorú treba načítať, aby mohli zvoliť možnosť prehrať 

obsah. Kvôli nákladom sa navrhuje postupné vybudovanie systému a realizácia projektu najprv na 

jednom mieste. Úspešná realizácia môže motivovať ďalšie lokality alebo potenciálnych inzerentov, aby 

sa pridali k iniciatíve. Navrhované miesto: Bernecebaráti, kde sa používatelia môžu oboznámiť s 

predchádzajúcim stavom hory Templomhegy a Mahir a ich úlohou v histórii. Obec by bola pilotnou 

lokalitou, neskôr je možné vytvoriť obsah aj pre ďalšie miesta na Slovensku a v Maďarsku zohľadnením 

pilotných skúseností. Realizácia pilotnej fázy je v každom prípade dôležitá, lebo testovanie umožňuje 

značnú úsporu nákladov. 
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Projekt zahŕňa potrebnú aplikáciu na mobilné telefóny (Android a IOS) a náklady umiestnenia 

informačných tabúľ s QR kódmi. Aplikácia a informačné tabule poskytujú informácie v maďarskom, 

anglickom a slovenskom jazyku. 

 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Poskytovatelia turistických služieb v Maďarsku používajú momentálne virtuálnu realitu na relatívne 

málo miestach. Jedným z príkladov je Miskolc, kde vyhotovili aplikáciu pre mobilný telefón 

GUIDE@HAND v spolupráci s akadémiou vied MTA SZTAKI a neziskovou organizáciou MIDMAR 

Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft. Aplikácia nainštalovaná na mobilnom telefóne zistí 

pozíciu používateľa a na základe nej poskytne informácie, fotografie, mapy a ponúkne služby. Aplikácia 

je dostupná v 5 jazykoch: maďarčina, angličtina, nemčina, poľština a ruština, ale obsah nie je vo 

všetkých jazykoch úplný. 

V súčasnosti prebieha podobný projekt v pohraničnom regióne Nógrád-Hont: tu tvoria AR aplikáciu 

pomocou leteckých záberov, historických záznamov a iných zdrojov. Účelom tejto aplikácie je, aby čo 

najviac ľudí navštívilo menej známe zaujímavosti tejto oblasti. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o technologické inovácie, hlavne 

stredoškoláci, ale môže to byť ktokoľvek, kto navštívi atrakcie zapojené do projektu a vlastní vhodný 

mobilný telefón. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri: 

 Samospráva obce pilotného projektu. Návrh: Bernecebaráti 

 MTA SZTAKI 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 Iné obce s hradom v akčnej oblasti – na oboch stranách hranice 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 24 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt môže byť silne prepojený s niekoľkými inými iniciatívami, 

projektmi, predovšetkým s hradnými túrami (6.3.5), ale aj s komplexnými turistickými trasami (6.3.9). 

Môže pomôcť s dosiahnutím cieľov plánovanej OOCR a vytvorením jednotného a 

konkurencieschopného imidžu. 

Hrady, pevnosti zapojené do siete poskytujú v budúcnosti príležitosť na vytvorenie cezhraničnej 

turistickej trasy. 

Odhadované náklady: 40 miliónov Ft netto 

Návratnosť: 

Aplikácia priamo nevytvára príjem, keďže sa dá bezplatne stiahnuť z obchodu aplikácií, ale zo 

spoločenského hľadiska môžeme počítať s rôznou návratnosťou. 

Projekt prostredníctvom šírenia historických vedomostí posilňuje identitu. Navyše rozvíja zručnosti 

spojené s virtuálnou realitou, čím môže nabádať používateľov na získavanie nových vedomostí. 
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Keďže aplikácia ponúka aj služby, prispieva k rastu príjmov poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. 

Reklamné príjmy od spoločností obsiahnutých v aplikácii môžeme z hľadiska finančnej návratnosti 

považovať za bezvýznamné (pravdepodobne ročne menej než 100 000 Ft), môžu zrejme prispieť k 

financovaniu údržby aplikácie. 

Cieľom je zvyšovanie návštevnosti generované projektom (ukončenie pilotnej fázy a ďalší rozvoj na 

základe získaných skúseností) tak, aby v destináciách zapojených do projektu návštevnosť dosiahla v 

období 5 rokov 5000 osôb ročne, čo v prípade priemernej ceny vstupeniek 300 Ft predstavuje ročné 

zvýšenie príjmu vo výške 1,5 miliónov Ft. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. 

Nepatrné 
C. Príležitostné 

B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne      

1. Vzhľadom k 

vysokým nákladom na 

rozvoj sa projekt 

neuskutoční 

II. Kritické    

2. Cielení 

používatelia sa o 

rozvoji a produktu 

nedozvedia 

3. Kvôli poplatku 

za dátový prenos 

alebo kvôli 

nedostatkom 

siete si 

používatelia 

nestiahnu 

(nevedia stiahnuť) 

potrebné súbory 

 

III. Významné    

4. Údaje aplikácie 

budú zastarané a 

bez aktualizácie 

ich používatelia 

nebudú používať 

  

IV. Zanedbateľné       

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravde-

podobné 

D. 

Nepatrné 
C. Príležitostné 

B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne      

1. Program treba vytvoriť 

najprv v rámci pilotného 

projektu, následne vo 

viacerých krokoch 

rozšíriť pokryté oblasti a 

atrakcie. Dá sa aplikovať 

trhové financovanie: 

poskytovatelia služieb, 

ktorí sa v aplikácii 

objavia, zaplatia 

poplatok za reklamu 

II. Kritické    

2. Použitím 

vhodných 

marketingových 

kanálov sa riziko 

môže znížiť alebo 

eliminovať 

3. Odporúča sa 

ponúknuť 

aplikáciu, ktorá 

pracuje s 

vopred 

prevzatými 

dátami, takže 

na mieste nie je 
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nevyhnutné 

mať stabilné a 

rýchle dátové 

pripojenie 

III. Významné    

4. Softvér by mal 

byť navrhnutý tak, 

aby sa údaje 

mohli ľahko 

aktualizovať, 

pričom aplikáciu 

treba aktualizovať 

využitím 

zhromažďovania 

údajov v 

komunite. 

Používatelia môžu 

prostredníctvom 

aplikácie nahlásiť 

chyby a 

odporúčané 

opravy 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: 2021 – 2027 operačné programy regionálneho a hospodárskeho rozvoja, 

Interreg HUSK, WIFI4EU (priorita v oblasti informačnej komunikácie, priorita pre cestovný ruch)  

Indikátory projektu: Vývoj počtu osôb, ktorí si stiahli aplikáciu – zdroj: Apple a Google App Store. 

Odporúčané marketingové kanály: 

 Sociálne médiá 

 Publikácie distribuované v ubytovacích zariadeniach 

 Metodické školenia učiteľov 

 

6.3.12. Oprava mosta pre peších nad potokom Krupinica 

Stručné predstavenie projektu: 

Cieľom projektu je renovácia mosta pre chodcov cez potok Krupinica (potok Korpona), ktorý je 

súčasťou povodia Ipeľ, aby sa zvýšila kvalita turistických trás prechádzajúcich cez lokalitu, čím sa 

prispeje k zvýšeniu turistickej atraktívnosti obce a regiónu. V dôsledku rekonštrukcie budú dotknuté 

turistické trasy bezpečnejšie, lákavejšie pre turistov. Rekonštrukcia mosta pomôže využívaniu 

historických a architektonických pamiatok obce Veľké Turovce a okolitých obcí z hľadiska turizmu 

(napr. kostol Sv. Martina, kaštieľ v Dolných Turovciach, kaplnka, staré vidiecke domy), prispeje k 

fungovaniu plánovanej pútnickej cesty. Okrem toho projekt zlepšuje aj miestne požiadavky, kvalitu 

života. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 

Predchádzajúce osvedčené postupy boli realizované s vyšším rozpočtom ako sa plánovalo, lebo 

väčšinou obsahovali zriadenie nových mostov, alebo bol technický obsah projektu rozsiahlejší. V rámci 

projektu DAOP-2.1.1/E-2008-0013 (Vytvorenie trás pre pešiu turistiku v záujme dosiahnutia 

turistických atrakcií uprostred historického Maďarska v Szarvasi) v meste Szarvas postavili nový most 
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pre chodcov s rozpočtom 75 miliónov forintov. Drevený most je postavený nad riekou Holt-Körös a 

nezasahuje do lodnej dopravy. Rozvoj bol súčasťou balíka opatrení, ktorého cieľom je vytvorenie trás 

pre pešiu turistiku a tým zabezpečenie prístupu k jednotlivým atrakciám. 

Výstavba mosta pre chodcov v ulici Fazola v meste Eger bola realizovaná ako súčasť komplexného 

rehabilitačného programu mesta (financovaná pomocou programu Új Széchenyi Terv) s cieľom 

zjednotenia, rozšírenia siete peších ciest v centre mesta, posilnenia turistického potenciálu miesta a 

uspokojenia potrieb miestneho obyvateľstva. Tiež v meste Eger rekonštruovali peší most medzi ulicami 

Gerl Mátyás a Szúnyog köz, čoho cieľom bola revitalizácia okolitých oblastí, posilnenie verejných a 

rekreačných funkcií ako aj posilnenie peších kontaktov v rámci mesta. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Turisti, milovníci prírody, pútnici, miestni obyvatelia. Vzhľadom na 

geografickú polohu: predovšetkým ľudia žijúci na slovensko-maďarskom pohraničnom území, ale v 

závislosti od realizácie súvisiacich projektov sa môže stať cieľovou skupinou aj náboženská inteligencia 

žijúca v týchto dvoch štátoch. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Miestna samospráva obce Veľké Turovce 

Navrhovaní partneri: Žiadny iný partner nie je potrebný 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 6 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt je spojený s cezhraničnými turistickými a pútnickými trasami, čiže 

aj pútnickými cestami, ktoré sa majú realizovať na území pohoria Börzsöny a v Nitrianskom 

samosprávnom kraji (6.3.6). Daná je možnosť pripojiť sa aj k túram spojenými s liečivými rastlinami a 

vedomosťami o lesnej flóre (6.3.8), zároveň je možné prepojenie aj s komplexnými turistickými trasami 

(6.3.9) a rozvojom cyklistických ciest (6.3.4). 

Odhadované náklady: 10 miliónov Ft netto (30 000 eur) 

Návratnosť: Návratnosť projektu súvisí s účinkami iných rozvojov, projektov: môžu sa vzájomne 

posilňovať a prispieť k posilneniu turistického potenciálu oblasti, k popularizácii turistiky ako 

voľnočasovej aktivity aj k posilneniu pohraničných turistických vzťahov. Renovácia mosta nevytvára 

priame príjmy. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 
následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 
Nemožné 

E. Nepravdepo-
dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne   
1. Prípadná 

povodeň môže 
most odplaviť 

2. V dôsledku poškodenia 
sa most stane 

nepoužiteľným 
  

II. Kritické  

3. Vzhľadom na 
nárast 

prevádzky sa 
priepustnosť 
mosta stane 

nízkou 

 
4. Most zostane nevyužitý, 
lebo sa nepodarí realizovať 

plánované synergie 
  

III. Významné    

5. Náklady na 
rekonštrukciu v dôsledku 

prekážok a problémov 
prekročia rámec financií, 

ktorý je k dispozícii 

  

IV. 
Zanedbateľné 
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Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 
následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 
Nemožné 

E. 
Nepravdepodobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne   

1. Počas 
plánovania 

uskutočnenie 
hodnotenia rizík 

spojených s 
nebezpečenstvom 

povodní. Na 
základe 

hodnotenia rizík 
sa má určiť 

technický obsah. 

2. Pravidelná 
kontrola, ak je to 

potrebné, 
vykonanie drobných 

opráv 

  

II. Kritické  

3. Priebežný 
monitoring 

premávky, v prípade 
potreby vyznačenie 
alternatívnych trás, 

manažovanie 
časovania premávky 

 

4. Posilňovanie 
partnerstva medzi 

turistickými aktérmi 
oblasti, zapojenie sa 

do práce budúcej 
OOCR 

 

  

III. Významné    

5. Pomocou 
indikatívnych 

cenových ponúk 
zostavenie čím 

realistickejšieho 
predbežného 

rozpočtu, určenie 
viacerých scenárov 

 

  

IV. 
Zanedbateľné 

      

 

Návrh spôsobu financovania: 2021 – 2027 regionálny operačný program Slovenska, Interreg HUSK 

Prioritná os príroda a kultúra 

Indikátory projektu: Priemerný počet osôb prechádzajúcich cez most. Zdroj: počítanie premávky, 

miestna samospráva. (Je potrebné preskúmať počiatočný stav!) 

Odporúčané marketingové kanály 

 Blogy, webové stránky o turistike v prírode (napr. Túrablog, turaotletek.hu, 

vandorturablog.hu, planetslovakia.sk atď.) 

 Sociálne médiá 

 Turistické publikácie v maďarskom a slovenskom jazyku o existujúcich turistických 

chodníkoch 

 Regionálne turistické publikácie, letáky distribuované v ubytovacích zariadeniach 

 Náboženské publikácie, časopisy v súvislosti s pútnickým turizmom (napr. Új Ember, 

Keresztény Élet atď.) 

 

 

6.3.13. Rozvoj možností loveckého turizmu 

Stručný popis projektu: 
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Bohatá divá zver skúmaného regiónu (napr. jeleň, srna, diviak, muflón) umožňuje rozšírenie služieb 

poľovníckej turistiky a jej ďalší rozvoj. Počet poľovníkov sa aj na medzinárodnej úrovni neustále zvyšuje. 

Osobitnou črtou poľovníckeho turizmu je, že sa v dôsledku loveckých sezón zvýšene prejavuje 

sezónnosť, priťahuje celkom špeciálnu a malú vrstvu, napriek tomu sú špecifické výdavky poľovníckych 

turistov vyššie od priemeru, pričom dĺžka ich pobytu je kratšia, iba 3-5 dní. V poľovníckom turizme sa 

skrýva obrovský potenciál, veď môže pomôcť zaostávajúcim oblastiam vyrovnať sa ostatnými, navyše 

môže prispieť k výrobe konkurencieschopných potravinových produktov a posilneniu turistického 

potenciálu90. Môže prispieť k tomu aby sa mäso diviny stalo súčasťou modernej stravovacej kultúry, 

čím nabáda na zdravé a rôznorodé stravovanie (mäso divej zvery je bohatšie na bielkoviny, vitamíny a 

minerálne látky). 

Cieľom projektu je, aby sa oddeľujúci efekt hranice menej uplatnil, v záujme toho zahŕňa posilnenie 

spolupráce medzi partnermi poskytujúcimi možnosti poľovania, viacjazyčné informačné plochy, 

jazykové vzdelávanie poľovníckych sprievodcov, rozvoj medzinárodnej marketingovej komunikácie 

(veď potenciálni návštevníci prichádzajú predovšetkým zo zahraničia) a organizovanie poľovníckeho 

podujatia (poľovnícky deň). Okrem toho by sa v záujme zlepšenia infraštruktúrnych daností 

poľovníckeho turizmu vybudovali stabilné, dobre maskované posedy (1 ks vysoký posed a 2 ks zásedov) 

a kŕmidlá (2 ks), v blízkosti najrušnejšieho kŕmidla by sa umiestnil monitorovací systém s webovou 

kamerou, tým by sa naskytla možnosť pozorovať divú zver na živo. V záujme dlhodobého úspechu 

poľovníckeho turizmu netreba zabúdať na udržateľný vývoj populácie divej zvery. 

Súvisiace osvedčené postupy: 

Za zahraničnú dobrú prax sa dá považovať estónsky les, v ktorom na určitom mieste prevádzkuje 

webovú kameru Estónska vzdelávacia a výskumná sieť (The Estonian Education and Research 

Network). Kamera bola umiestnená v blízkosti kŕmidla a poskytuje živé vysielanie o živote okolo 

kŕmidla. Inštalovaná kamera zvieratá neruší. Oblasť sledovaná prostredníctvom kamery je ich 

obľúbeným miestom hlavne počas zimy. V monitorovanej oblasti je aj osvetlenie, čiže dajú sa sledovať 

aj nočné zábery. Sledovanie divej zvery ako sa kŕmia (jelene, srny, diviaky) je veľmi populárne, od 

inštalácie sledovalo život okolo kŕmidla niekoľko miliónov ľudí z celého sveta91. 

Za osvedčenú prax sa dá považovať aj realizácia rozvoja poľovníckej chaty vo vlastníctve Poľovníckeho 

združenia Őrség s turistickým zámerom založenom na aktívnom poľovníckom turizme v oblasti Őrség. 

Rozvoj bol realizovaný v rámci projektu EMVA – LEADER zo sumy 1.400 000 Ft. V rámci rozvoja 

predkladateľ projektu rozšíril poľovnícke služby obstaraním záhradného nábytku (napr. záhradný gril). 

Súčasťou projektu bolo aj organizovanie III. Poľovníckeho dňa v regióne Őrség, vďaka čomu sa mohlo 

podujatie založené v roku 2012 s cieľom vytvoriť tradíciu uskutočniť bez vynechania ročníka92. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: 

Do cieľovej skupiny projektu patria predovšetkým tzv. hobby poľovníci, väčšinou muži zo západnej a 

južnej Európy s vyšším príjmom, pre ktorých táto lokalita poskytuje z hľadiska ceny a hodnoty lákavú 

ponuku, respektíve v mnohých prípadoch sa populácia divej zvery v ich krajine v dôsledku vyššej úrovne 

urbanizácie už značne znížila. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: Ipoly Erdő Zrt. 

Navrhovaní partneri: 

                                                           
90 http://epa.oszk.hu/02400/02498/00011/pdf/EPA02498_acta_carolus_robertus_2016_01_093-104.pdf 
91 https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2017/02/18/milliok-nezik-eloben-az-erdei-vadeteto-eletet-kukkants-be-te-is/ 
92 http://orsegleader.hu/nyertes-projektek/2007-2013/vadaszhaz-turisztikai-fejlesztese 



134 

 

 EZÚS PONTIBUS 

 Poľovnícky zväz Észak-Börzsöny Vadásztársaság 

 Poľovnícky zväz Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 12 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: 

Oplatí sa stavať na vzťah s cezhraničnými projektmi zameranými na uspokojenie potrieb milovníkov 

aktívnej turistiky (napr. jazda na koni (6.3.7.), kombinované túry (6.3.9)) v záujme vytvorenia 

komplexného turistického produktu. 

V každom prípade sa odporúča prepojenie s projektom zážitkového varenia (6.1.2). Ulovené zvery 

môžu poslúžiť ako základ pre súťaž vo varení, ako aj jedla, ktoré plánujú uvariť. Ako dôležitý doplnkový 

produkt sa môže objaviť aj projekt na rozvoj degustácie vína, vínne večere na Slovensku (6.1.3), ktorý 

by posilnil cezhraničnú komplexnú ponuku. 

Odhadované náklady: 10 miliónov Ft netto 

Návratnosť: Vďaka zlepšeniu podmienok (nové posedy) a medzinárodných vzťahov (viacjazyčnosť 

informačných plôch, rozvoj medzinárodnej marketingovej komunikácie) a „živého vysielania“ webovej 

kamery sa v regióne očakáva 5 % zvýšenie počtu poľovníkov a 10 % zvýšenie príjmov. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  
1. Vyhubenie 

divej zvery 
    

II. Kritické   2. Rast pytliactva 

3. Vznik konfliktu 

medzi majiteľmi 

lesov a poľovníckymi 

združeniami 

  

III. Významné   
4. Krádež 

webovej kamery 

5. Nedodržiavanie 

právnych predpisov 
  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne  

1. Nepretržité 

monitorovanie 

a udržateľná 

regulácia divej 

zvery 

    

II. Kritické   

2. Trvalá 

profesionálna 

prítomnosť v 

poľovníckych 

oblastiach, 

nočná sledovacia 

služba, 

inštalované 

kamery na 

nočné videnie 

3. Je potrebný 

skúsený 

predkladateľ 

projektu, ktorý je 

schopný riešiť 

konflikty, vybudovať 

a udržiavať 

partnerstvá 
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Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. Pravdepo-

dobné 
A. Časté 

III. Významné   

4. Webovú 

kameru treba 

umiestniť na 

dobre 

maskované, 

ťažko badateľné 

miesto 

5. Prostredníctvom 

nepretržitej 

profesionálnej 

kontroly je možné 

regulovať 

dodržiavanie 

zákonov 

  

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Interreg HUSK Prioritná os – Príroda a kultúra 

Indikátory projektu: Počet hostí prichádzajúcich do poľovníckych chát (osoba/rok) 

Odporúčané marketingové kanály: 

 webová stránka Ipoly Erdő Zrt. 

 webové stránky poľovníckych spoločností 

 sociálne médiá 

 poľovnícke časopisy (napr. Nimród Vadászújság, Magyar Vadászlap) 

 umiestnenie viacjazyčných informačných brožúr v obciach poľovníckych chát a u partnerov 

zabezpečujúcich synergiu 

 

6.4. Projektové návrhy v záujme posilnenia cezhraničnej spolupráce 

6.4.1. Vytvorenie slovensko-maďarskej OOCR 

Stručné predstavenie projektu: 

Cieľom projektu je zriadenie cezhraničného manažmentu turistickej destinácie (TDM, na Slovensku: 

Oblastná organizácia cestovného ruchu, OOCR), ktorý spojí miestne organizácie OOCR a samosprávy 

Nitrianskej župy a severnej časti župy Pešť (Neskôr by možno bolo vhodné cieľovú oblasť rozšíriť). V 

rámci OOCR sa zrealizuje posilnenie vzájomných partnerských vzťahov medzi poskytovateľmi služieb, 

spoločný vývoj produktu, spoločný branding a propagácia lokality. Zavedením zľavovej karty sa posilní 

spoločná značka a turistická ponuka. Organizácia v spolupráci so samosprávami a poskytovateľmi 

turistických služieb umiestňuje región na domáci a medzinárodný trh cestovného ruchu. Cieľom je, aby 

turisti, ktorí zavítajú do regiónu, mali k dispozícii pestrú ponuku zapojením širokého okruhu 

poskytovateľov služieb (reštaurácie, ubytovacie zariadenie, múzeá, kúpele, vinárstva atď.) a aby boli 

dostupné aj nové cieľové skupiny. Poskytovatelia služieb, ktorí sa pripoja k organizácii OOCR, 

zabezpečia pre majiteľov kariet zľavy. Organizácia tiež uzatvorí zmluvu s jednou alebo viacerými 

webovými stránkami ponúkajúcimi ubytovania (napr. booking.com, szallas.hu) a hostia, ktorí si cez ne 

rezervujú ubytovanie, dostanú zľavu z ceny ubytovania. Dvojjazyčné informačné tabule a publikácie 

(slovensko-maďarské) pomáhajú v implementácii projektu predstaviť turistickú ponuku regiónu. 

Plánovaná OOCR ponúka návštevníkom viacdňové programové balíky, ktoré spĺňajú rôzne potreby. 

Ako organizačnú formu navrhujeme vytvorenie neziskovej spoločnosti (nonprofit Kft.), lebo tá sa 

členom javí ako účinnejšia a motivujúcejšia forma ako združenie. 

Predchádzajúce osvedčené postupy: 
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Spoločnosť Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft vytvorila s názvom „Zriadenie 

regionálnej OOCR pre Bakony a Balaton“ projekt s dotáciou celkom 77,1 mil. Ft (z toho 62 519 453 Ft 

ako podpora operačného programu stredné Zadunajsko) (KDOP-2.2.1/A-11-2011-0007) stratégiu na 

rozvoj destinácie, vypracovali systém zľavových kariet a začali uskutočňovať koherentný branding 

oblasti patriacej k OOCR. V rámci stratégie spoločnosť vytvorila dizajnové fotografie a vydala tematické 

série publikácií. Zľavovú kartu dostane každý hosť, ktorý strávil jednu noc v ubytovacom zariadení, 

ktoré kartu poskytuje. Karta zabezpečuje niekoľko zliav: v niektorých prípadoch aj bezplatný vstup. 

Kartu prijímajú pláže, múzeá, vinárstva, reštaurácie alebo aj ubytovacie zariadenia. 

Možné ťažkosti realizácie môžeme vidieť v prípade projektu Bezhraničná destinácia na území Ister-

Granum EGTC, ktorý chcel vytvoriť regionálnu OOCR medzi Maďarskom a Slovenskom, ale kvôli 

ťažkostiam predbežného financovania museli získanú dotáciu vo výške 500 000 eur vrátiť a projekt sa 

nerealizoval. 

Cieľová skupina a cieľová oblasť: Cieľová skupina projektu na strane ponuky: ubytovacie zariadenia, 

reštaurácie, bary, cukrárne, vinárstva, kúpele, múzeá, národné parky. Zo strany dopytu sú to mestskí 

turisti na Slovensku a v Maďarsku, návštevníci so záujmom o gastronomický turizmus a milovníci 

prírody. Cieľová oblasť: V Maďarsku župa Pešť, na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj. 

Navrhovaný predkladateľ projektu: EZÚS Pontibus 

Navrhovaní partneri 

 Kancelárie Tourinform 

Odhadované trvanie realizácie projektu: 24 mesiacov 

Synergia s inými projektmi: Projekt môže byť prepojený s existujúcou mariánskou cestou, zároveň 

môže nadväzovať na prácu a skúsenosti OOCR zriadených v blízkosti cieľovej oblasti (napr. RTDM 

Rétság, miestna TDM (OOCR) Salgótarján, Klaster Palócska cesta). Projekt môže posilniť všetky 

turistické projekty realizované v regióne (napr. rybársky a poľovnícky turizmus, pútnický turizmus, 

cykloturistika atď.) a môže pomôcť v ich koordinácii, čím sa tiež vytvára spoločný imidž a podporuje 

proces vytvorenia značky. Príkladom môže byť spojenie poľovníckeho turizmu (6.3.13), zážitkového 

varenia (6.3.2) a degustácie vína (6.3.3) do jedného komplexného produktu. 

Odhadované náklady: 20 miliónov Ft netto, čo zahŕňa vyhotovenie a umiestnenie informačných tabúľ, 

prípravu publikácií, administratívne náklady a marketingové náklady. 

Návratnosť: Projekt prispieva k rastu regionálneho turistického dopytu a tým aj k rastu schopnosti 

vytváraniu príjmu. Vytvorenie organizácie OOCR prostredníctvom jednotnej značky a marketingovej 

činnosti v značnej miere zlepší turistickú konkurencieschopnosť a posilní spoluprácu medzi 

poskytovateľmi služieb a inštitúciami pôsobiacimi na oboch stranách hranice. 

Od OOCR sa očakáva zvyšovanie počtu prenocovaní. V dôsledku koordinovaných služieb a jednotnej 

propagácie sa podľa skúseností dá očakávať 5 – 10 % nárast, čo môže viesť k ekvivalentnému zvýšeniu 

príjmov z pobytovej dane. 

Riziká spojené s realizáciou a prevádzkou: 

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. Nepravdepo-

dobné 
D. Nepatrné C. Príležitostné 

B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne    

1. Z dôvodu ťažkostí 

spojených so 

spoluprácou sa 

2. Predbežné 

financovanie bude 

problematické a 
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Návrhy na riešenie rizík spojených s realizáciou a prevádzkou:  

Závažnosť 

následkov 

Pravdepodobnosť chyby 

F. 

Nemožné 

E. 

Nepravdepo-

dobné 

D. Nepatrné C. Príležitostné 
B. 

Pravdepodobné 
A. Časté 

I. Katastrofálne    

1. Je potrebný 

skúsený 

predkladateľ 

projektu, ktorého 

prijmú všetci 

partneri, a ktorý je 

schopný riešiť 

konflikty, vybudovať 

a udržiavať 

partnerstvá 

2. Predbežné 

financovanie je 

možné podporiť 

pomocou 

výhodných 

úrokových 

možností, so 

štátnou podporou 

alebo úrokovou 

garanciou 

 

II. Kritické  

3. Výhody 

OOCR treba 

predstaviť v 

širokom 

okruhu, za to 

zodpovedá 

predkladateľ 

projektu 

4. Keďže 

väčšina 

obyvateľstva na 

slovenských 

územiach 

zúčastňujúcich 

sa spolupráce je 

maďarskej 

národnosti a 

hovorí po 

maďarsky aj po 

slovensky, je 

možné 

zabezpečiť 

kontaktné 

osoby s 

vhodnými 

jazykovými 

znalosťami. 

Bilingvizmus 

treba 

zabezpečiť v 

rámci celého 

projektu 

5. Ciele, ktoré treba 

dosiahnuť, by 

nemali byť príliš 

ambiciózne. Ciele, 

ktoré sa považujú za 

realistické, by sa 

mali definovať v 

rámci partnerstva 

širokej škály 

zainteresovaných 

strán. Nepretržité 

monitorovanie 

výkonu a pokroku je 

nevyhnutné, aby 

bolo možné v 

prípade potreby 

zasiahnuť 

  

III. Významné       

IV. Zanedbateľné       

 

Návrh spôsobu financovania: Interreg HUSK – Trvalo udržateľná a kvalitná zamestnanosť a prioritné 

osi pre spoluprácu medzi ľuďmi a verejnými orgánmi 

Indikátory projektu: Počet poskytovateľov služieb, ktorí prijímajú zľavovú kartu – zdroj: budúca OOCR. 

Počet vystavených zľavových kariet – zdroj: budúca OOCR 

nepodarí využiť 

udelenú dotáciu a 

projekt sa 

neuskutoční 

projekt sa 

nezrealizuje 

II. Kritické  

3. K OOCR sa 

pripojí príliš 

málo aktérov 

turizmu 

4. Jazykové 

bariéry budú 

brániť 

spolupráci 

5. Dostupný čas 

nebude stačiť na 

realizáciu projektu 

  

III. Významné       

IV. Zanedbateľné       
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Odporúčané marketingové kanály: 

 borzsony.hu 

 Informačné kanály pripojené k mariánskej ceste 

 Vlastná webová stránka, Facebook 

 Webové stránky miestnych poskytovateľov služieb spolupracujúcich s OOCR 

 Publikácie distribuované v ubytovacích zariadeniach 

 Stránky na rezervovanie ubytovania (napr. booking.com, szallas.hu) 

 

 

 


