VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI ZA
ROK 2015
A PLÁN ČINNOSTI
NA ROK 2016

Správa o činnosti za rok 2015
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko bol prevzatý v pasívnom režime
uskutočnené posúdenie aktuálneho stavu a doplnenie organizačnej štruktúry na funkčnú
správnu radu a vymenovanie nového výkonného riaditeľa
zmena Stanov - Dodatok č. 1 zo dňa 18.11.2015
stabilizácia pôvodnej členskej základne
zameranie na akvizíciu novej členskej základne
stanovenie prioritných tém „ 5T“, ktoré chceme rozvíjať
získanie dotácie od TTSK (na obstaranie zberu štatistických údajov a tvorby databázy, na
vytvorenie a správu webového sídla a služieb s tým súvisiacich, na tlačené prezentácie vo
forme letákov a iných propagačných materiálov, na prípravu projektových zámerov (aj
združených) v oblasti cyklistiky)
iniciovanie rokovaní s krajským a okresnými mestami, s oblastnými organizáciami CR
o koncepte cestovného ruchu na území kraja
príprava účasti na medzinárodných veľtrhoch ITF SLOVAKIATOUR a HOLIDAY WORLD
PRAHA pre rok 2016 (spoločná expozícia)

Plán činnosti na rok 2016
•
•
•

•
•
•

•
•

stabilizácia členskej základne – cieľ 50 členov do konca roka, v súčasnosti 27 členov
zjednotiť celý Trnavský kraj, ambícia rozšíriť pomyselné hranice regiónu na celé západné
Slovensko
rozvíjať destináciu západného Slovenska s presahom na okolité regióny, zahraničie
a využiť synergické efekty (garantom a podporovateľom tejto myšlienky je Trnavský
samosprávny kraj)
potenciál konkurenčnej výhody
pokračovanie v rozvíjaní „5T“
dôraz na cyklotémy, na prípravu projektových dokumentácii a značení s podporou
partnerov, napomôcť rozvoju cyklodopravy a turistiky v regióne
v spolupráci s TTSK (Odbor podpory podnikania a cestovného ruchu) zviditeľňovať a
propagovať trnavský kraj
zameranie na EÚ projekty, hlavne cezhraničná spolupráca (rozpracované projekty Sacra
Velo, Vinohradnícka cyklocesta, Malý Dunaj, Lávka Mikulčice – Kopčany, cyklo projekt
TTSK – JMK), dotácie a výzvy, dotácia od TTSK

Plán činnosti na rok 2016
•

•

•
•
•

zapojenie do dotačnej výzvy v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky
SR zameranej na predsedníctvo SR v Rade EÚ (SK PRES), kde budeme prezentovať
kraj a našich členov
zámer zriadiť Regionálne informačné centrum (RIC) v budove Mikuláša Schneidera
Trnavského – zriadenie kancelárie (kontaktného centra) a prepojenie s cezhraničným
projektom Regioinfopoint. V rámci areálu plánujeme jeho zlúčenie so Synagógou a v
spolupráci s mestom Trnava plánujeme vybudovať historicky atraktívne centrum,
ktoré bude pútavo prezentovať a ponúkať produkty a služby svojich členov všetkým
návštevníkom
zapojenie OvZP do činnosti kraja (potenciálni členovia)
transformácia - Klaster cestovného ruchu na Klaster regionálneho rozvoja „KRR“
(nosnou myšlienkou je rozšíriť zameranie klastra)
vypracovanie strategického dokumentu pre činnosť KRR
(poslanie, vízia, ciele, SWOT analýza...)

Klaster regionálneho rozvoja
západné Slovensko
OBSAHOVÉ ZAMERANIE
•
•

•
•
•
•
•

budovanie silnej spoločnej značky
vytipované sekcie:
1. Cestovný ruch - „5T“ + vinárstvo a vinohradníctvo
2. Zapojenie OvZP + zapojenie znevýhodnených skupín
3. Podporné činnosti (ekonomické, právne, daňové služby; verejné obstarávanie, IT a technológie, spoločné projekty (EU))
4. Vzdelávanie (duálne vzdelávanie; prepojenie univerzít, stredných a základných škôl, camp pre žiakov v spolupráci s TTSK)
5. Životné prostredie (výsadba zelene pomocou škôl, nadviazanie na koncepciu TTSK – Mladé stromy pre Slovensko;
výsadba medonosných rastlín, podpora včelárstva, čistenie potokov, zapojenie dobrovoľníkov...)
vznik odborných poradných skupín
Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) – memorandum o spolupráci s TTSK; využitie databázy zahraničných Slovákov
a prehlbovanie aktivít v súvislosti s propagáciou kraja, sprostredkovanie našich aktivít v zahraničí a prilákanie návštevníkov;
spoločné podujatia v ich komunitách
podporné prezentačné aktivity na podujatiach partnerov (dni obce, hody, slávnosti; DVD prezentácie, video spoty aj
v jazykových mutáciách; propagačný príves KRR)
rozvoj územia – vyhľadávanie možnosti a podpory partnerov pre ďalšie rozvíjanie, napr. cyklo – Lávka Mikulčice-Kopčany
získanie štatútu „spoločensky zodpovedná organizácia“ – zameranie sa na sociálne, environmentálne a ekonomické aspekty
našej činnosti

PRIESTOROVÉ VYMEDZENIE

Konkurenčné výhody
1. Regionálne členenie:

sever (Záhorie) – okresy Skalica a Senica
stred (Dolné Považie) – okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec
juh (Podunajsko) – okresy Galanta a Dunajská Streda

2. Poloha kraja:
priame napojenie v SR
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj

priame napojenie mimo SR
Česká republika (Juhomoravský kraj)
Rakúsko (Dolné Rakúsko)
Maďarsko (Gyor-Moson-Sopron)

blízke napojenie mimo SR
Česká republika (Zlínsky kraj)
Rakúsko (Burgenland)
Maďarsko (Komárom-Esztergom)

– ambícia spolupracovať aj s ďalšími krajmi v rámci SR

3. Ekonomická sila: v rámci SR sme jeden z najrozvinutejších regiónov (dobrá infraštruktúra, lepšie zarábajúci
ľudia, nižšia nezamestnanosť, silní podnikatelia – TTSK sa ako jediný zo samosprávnych krajov zo Slovenska v
januári 2010 zapojil do súťaže o udelenie ocenenia „Podnikateľský región roka (EER)", ktorú vyhlásil Výbor
regiónov Európskej komisie. Z krajín bývalého východného bloku sa do súťaže zapojilo 5 uchádzačov. TTSK získal
ocenenie pre rok 2012)
4. Stabilný a bezpečný región: geopoliticky nestabilná situácia v tradičných zahraničných destináciách vytvára
podmienky pre zvýšenie dopytu v bezpečných lokalitách

Cieľové skupiny
•

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

-

obce, mestá
3. sektor
podnikatelia

•

NÁVŠTEVNÍCI

-

občania kraja (dôraz na potenciál)
občania SR a prihraničné regióny
ostatní

Formy prezentácie
•

OSOBNÁ
- účasť organizácie, výkonného riaditeľa, členov správnej rady a zamestnancov
klastra vo vzťahu ku cieľovým skupinám, cestou osobných rozhovorov, na
stretnutiach pracovných skupín, workshopov, seminárov, konferencií..., účasť
na aktivitách členov(dni obce, hody, festivaly)

•

ELEKTRONICKÁ
- web portál klastra (dynamická databáza - spoločná pre všetkých členov)
- sociálne siete - facebook , twitter...
- gamifikácie, newsletter, moderný cykloportál, tematické mapy

•

PRINTOVÁ
- časopis, ročenka, tematické mapy

Zameranie na prioritné témy
1)
2)
3)
4)
5)

cyklodoprava a cykloturistika
využitie vodného potenciálu a kúpeľný turizmus
sakrálny turizmus a tematika kultúry
gastronómia a ubytovanie
zážitková turistika

Cyklodoprava a cykloturistika
•

cieľom je spojiť čo najväčší okruh aktérov verejnej správy, súkromného a tretieho sektora
s cieľom spoločnej identifikácie možností rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
na území Trnavského kraja v kontexte cyklistickej problematiky a riešení cyklo-tém
v okolitých krajoch tak na Slovensku, ako aj v cezhraničných regiónoch

Pripravujeme:
•
Projekt Sacra Velo, Vinohradnícka cyklocesta, Malý Dunaj
•
Budovanie cyklocesty Piešťany-Kocurice-Trebatice-Stráže-Krakovany-Vrbové
•
Stavba mestskej cyklotrasy v Galante a Seredi
•
Budovanie cyklocesty Veľké Kostoľany-Dubovany-Veselé-Rakovice-Borovce-Trebatice
•
Budovanie cyklocesty Cífer-Pác-Slovenská Nová Ves-Voderady
•
Obnova cykloturistického značenia a budovanie doplnkovej infraštruktúry
•
Cyklodopravné zámery - definované v RIÚS

Využitie vodného potenciálu a kúpeľný turizmus
•

máme snahu propagovať možnosti spojené s využívaním vodného potenciálu
a spoločne s aktérmi spravujúcimi vodný potenciál v rôznych podobách
a formách vytvárali podmienky na jeho propagáciu. Radi by sme sprostredkovali
jej výnimočnosť, užitočnosť a krásu prostredníctvom propagácie možností jej
liečivých účinkov a blahodarného pôsobenia.

Pripravujeme:

•
•
•

•

využiť potenciál riek Morava, Váh, Dunaj + ich ramená, jazerá, potoky
podpora pobytov pri vode rekreačných nádrží - plávanie, člnkovanie, vodné športy
produktové balíčky procedúr a relax pobytov (Hotel Máj, Hotel Park, Pivné kúpele
Sandorf)
obnova vodných mlynov s prihliadnutím na zachovanie pôvodného účelu a vytvorenie
múzeí o fungovaní mlynov pre deti a mládež

Sakrálny turizmus a tematika kultúry
•

chceme pomôcť objavovať a propagovať potenciál kraja tak, aby jeho krása
a hodnota bola ponúknutá čo najširšiemu okruhu záujemcov. Pred nami stojí
veľká výzva, aby sme čo najviac kultúrnych a sakrálnych pamiatok
spropagovali a podľa možností sa spolupodieľali aj na ich záchrane,
zachovaní, zveľaďovaní a aktívnom využívaní.

Pripravujeme:
•
projekty na zvýšenie kvality podmienok pre činnosť a plnenie poslania múzeí a galérií
•
projekty na zvýšenie kvality prostredia pre činnosť všetkých aktérov miestnej kultúry
participujúcich na tvorbe a rozvoji kultúry v danom území (poľovnícke dni, tradičné
vianočné trhy...)
•
projekty podporujúce fungovania a rozvoj folklórnych súborov a zachovanie krojového
materiálu
•
projekty pre deti a mládež s prepojením na historické tábory, koncerty a festivaly, náučné
hry

Gastronómia a ubytovanie
•

výnimočnosť Trnavského kraja spočívajúcu vo variabilite vyplývajúcej z jeho
členenia propagovať rozmanitosťou kuchyne od severu až po juh. Máme
ambíciu zosieťovať aktérov cestovného ruchu pôsobiacich v gastronómii
a ubytovní na území kraja a ponúknuť tak možnosť lepšej orientácie
a dostupnosti služieb.

Pripravujeme:

•
•
•

proces certifikácie kvality služieb ubytovacích a reštauračných zariadení
v trnavskom regióne
gastrofestivaly s tematikou tradičnej kuchyne regiónu
produktové balíčky zamerané na ochutnávku kuchyne trnavského regiónu

Zážitková turistika
•

sprostredkovávame a vyhľadávame možnosti pre aktívne trávenie
voľného času vrátane zážitkovej a adrenalínovej turistiky, s cieľom
vyvolať v návštevníkovi túžbu po ďalších zážitkoch

Pripravujeme:

•
•
•

„Adrenalínový deň“ - celodenná akcia bláznivých a dych vyrážajúcich
atrakcii
produktový balíček na niekoľko dní pre návštevníkov z regiónu ako aj
pre turistov zo zahraničia
podpora vodičských zručností

Ďakujem za pozornosť

