
Projektový list pre projekt 

„Rozvoj tematických ciest v Bratislavskom a Trnavskom kraji“ 

 

v Bratislavskom, ani v Trnavskom kraji (BSK,TTSK,mesto Bratislava, mesto Trnava) nie je 

spracovaná jednotná koncepcia budovania a rozvoja  tematických  ciest ako produktov 

cestovného ruchu. Chceme využiť príležitosť, ktorú nám ponúka grantová výzva Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR určená pre euroregionálne združenia a EZUSy.  

MDVRR SR: Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie: 3/SRR/2016: 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851  

 

Oblasti podpory: Vypracovanie štúdií, koncepcií, stratégií rozvoja tematických ciest vrátane 

akčných plánov ako aj projektová dokumentácia na  výstavbu alebo modernizáciu 

infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti významných a pozoruhodných miest kultúrneho a 

prírodného dedičstva, chránených  krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou 

cezhraničných tematických ciest (napr. cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a 

zelené cesty, tematické chodníky a pod.), pričom dotvárajú komplexný produkt cestovného 

ruchu a zároveň budú slúžiť ako podklad k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 

programu cezhraničnej spolupráce prípadne z iných externých zdrojov. 

 

Termín otvorenia výzvy: 14.11.2016 – 02.12.2016 

Slovenský dom Centrope ako euroregionálne združenie je oprávneným žiadateľom pre túto 

výzvu. V súčasnosti pripravujeme projekt „Rozvoj tematických ciest v Bratislavskom 

samosprávnom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji“. Touto cestou vám zasielame 

informáciu o projekte a jeho aktivitách. 

 

Projektové aktivity a výstupy 

Aktivita 1: Vypracovanie strategického dokumentu Metodika – štandardy budovania 

tematických ciest 

Dokument bude obsahovať rámce, základnú štruktúru a postup pre vytvorenie nového 

produktu cestovného ruchu: tematické cesty. Od základných predpokladov, kritérií pre výber 

vhodných partnerov, best practices, až po štandardy, ktoré by mala tematická cesta spĺňať na to, 

aby bola úspešná.  

 

Aktivita 2: Vypracovanie Koncepcie rozvoja tematických ciest na území BSK a TTSK 

vrátane Akčného plánu  

Koncepcia rozvoja tematických ciest vrátane Akčného plánu obsahujúca analýzu potenciálu 

územia, SWOT analýzu, definujúca ciele a opatrenia nevyhnutné pre vybudovanie tematických 

ciest s pilotnou aktivitou tematickej cesty Odkaz šľachtických rodov na území BSK, TTSK, 

mesta Bratislava a Trnava  -  komplexný produkt cestovného ruchu ( zahŕňajúca 4 tematické 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851


cesty: 1. Historické rody – Pálffy, 2. Historické rody – Esterházy, 3. Rody ako nositelia pokroku, 

4. Rody a príroda) 

Na území bratislavkého a trnavského kraja je turistický potenciál postavený vo veľkej miere 

na spoločných témach: kultúrno-historické dedičstvo ,víno a gastro, cyklo a príroda. Práve  

preto je takáto jednotná a spoločná koncepcia tvorby a rozvoja tematických ciest pre 

budovanie komplexných produktov cestovného ruchu nevyhnutná.  

Koncepcia bude zároveň slúžiť na napĺňanie rozvojových dokumentov na území BSK, 

TTSK a dosahovanie cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. 

 

Aktivita 3: Vypracovanie Koncepcie rozvoja tematických ciest – marketingová 

komunikácia  

Vytvoriť koncepcie tematických ciest v zmysle marketingovej komunikácie tematických 

ciest ako komplexného produktu cestovného ruchu. Koncepcia zahŕňa branding a imidž značky 

pre 4 konkrétne tematické cesty Odkaz šľachtických rodov (1. Historické rody – Pálffy, 2. 

Historické rody – Esterházy, 3. Rody ako nositelia pokroku, 4. Rody a príroda) s ktorým sa 

stotožnia všetci zapojení aktéri v regióne BSK, TTSK vrátane systému značenia pod ktorým budú 

cesty vystupovať, vytvorenia marketingovej stratégie, webstránky, aplikácie, propagácie a 

publicity.  

 

Aktivita 4: Vytvorenie projektovej dokumentácie  na značenie vybratej tematickej cesty 

Historické rody – Pálffy   

Vytvorenie PD pre tematickú cestu Historické rody - Pálffy v rámci témy Odkaz 

šľachtických rodov, ktorej Body zaujmu (POI)  zasahujú na územie Bratislavského, Trnavského 

samosprávneho kraja, ako aj mesta Bratislava a Trnava.  

Projektová dokumentácia má riešiť trasy, dizajny, tabule s ich popismi až po definovanie 

územných vzťahov, ktoré sa budú detailne riešiť v rámci programu cezhraničnej spolupráce 

INTEREG VA. 

 

Aktivita 5: Propagácia a publicita 

Výmena know-how prostredníctvom semináru  

Propagácia prostredníctvom webovej stránky žiadateľa  a webovej stránky partnerov 

 

Aktivita6:manažmentprojektu                                                                                                                    

-Plánovanie, organizácia, monitorovanie a evalvácia projektu. 

 

 

Rozpočet projektu: 44 500 EUR   

Kofinancovanie: 10% ( spolu 4 450 EUR)  

 finančné prostriedky na 10% spolufinancovanie budú riešené ako doteraz, prostredníctvom 

rozvojových  členských príspevkov, schválených  v rozpočte SDC  pre rok 2017. Bude 

záväzkom do rozpočtu SDC pre  členov združenia, ktorí sa do projektu prihlásia a budú 

zapojení do aktivít a výstupov projektu. 

 



Termín realizácie: 01/2017 – 10/2017 

 

Udržateľnosť výstupov projektu: 

Tento malý koncepčný projekt bude mať synergiu v budúcnosti, lebo bude  slúžiť ako 

podklad pre následný projekt (2.polovica r.2017) -  do žiadosti o NFP v rámci programu 

cezhraničnej spolupráce INTEREG V-A, kde združenie Slovenský dom Centrope  je 

oprávnený žiadateľ. 

 

V Bratislave 23.11.2016 

 

Vypracovala: Tatiana Mikušová 


