
Vďaka aktívnej spolupráci Trnav-
ského samosprávneho kraja so Slo-
venskou agentúrou pre cestovný 
ruch a jej zahraničnými zástupcami 
v iných krajinách sa Klaster cestovné-
ho ruchu - západné Slovensko mohol 
zúčastniť v Poľskej republike v dňoch 
19.-22.5.2016 turistickej prezentácie 
krajín bývalého Rakúsko – Uhorska 
a to v rámci festivalu vína a jedla CK 
WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM 
RINKU v historickom centre. 

Odbor cestovného ruchu pripravil 
skvelú a hlavne pútavú prezentáciu 
pre turistov, zloženú z ponuky part-
nerov kraja (oblastné organizácie 
cestovného ruchu Záhorie a Trnava 
Tourism), a tiež ponuky členov Klastra 
cestovného ruchu – západné Sloven-
sko. Pripravenú prezentáciu malo 
možnosť vidieť viac ako 30 000 turis-
tov počas celého podujatia. Na tomto 
netradičnom veľtrhu cestovného ru-
chu sa priamou účasťou propagovala 
oblastná organizácia cestovného ru-
chu Rezort Piešťany a svojou ponukou 
Slovenských liečebných kúpeľov pri-
lákala domácich turistov ako aj náv-
števníkov Krakova z Čiech, Maďarska, 
Talianska i Nemecka. Záujem o účasť 
na medzinárodných podujatiach bola 
identifikovaná ako požiadavka ob-
lastných organizácií a členov klastra 

počas osobných rokovaní. Možnosť 
prezentácie využili pre spoločný zá-
ujem zviditeľniť náš turisticky rozma-
nitý Trnavský kraj. Veľmi úspešná bola 
aj prezentácia Trnavského kraja na 
tlačovej konferencii Generálneho kon-
zulátu SR v Krakove spoločne so SACR 
Poľsko. Náplňou tlačovej konferencie 
bola prezentácia TOP letných turis-
tických produktov, noviniek na Slo-
vensku pred nadchádzajúcou letnou 
turistickou sezónou. Spoločná pre-
zentácia klastrov (klaster západné Slo-
vensko, klaster Orava, región Liptov) 
a oblastných organizácií cestovného 
ruchu na území Slovenska (Záhorie, 
Trnava Tourism, Vysoké Tatry) trans-

formovala myšlienku, že Slovensko 
nie sú len Tatry alebo Liptov a Orava, 
ale aj rozmanitý a jedinečný kraj tr-
navského regiónu, resp. západná časť 
Slovenska celá. Nepriamou účasťou 
sa v spoločnej prezentácii Trnavského 
regiónu podieľali ďalší partneri: mesto 
Galanta; Vydavateľstvo CBS, s.r.o.; Golf 
Trnava; Slovakia ring; Združenie regi-
onálneho rozvoja cestovného ruchu 
a ŠK Kormorán; Galantské združenie 
cestovného ruchu; Mikroregión nad 
Holeškou; Malokarpatské partnerstvo; 
návštevníci mali možnosť ochutnať 
a pozrieť si ponuku vín spoločnosti 
Víno MAHID, ktorý je členom klastra.
 Vladimíra Mačicová
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Konferencia honorálneho konzulátu.

Trnavský kraj sa úspešne prezentoval v Krakove
Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

4. júna 2016 sa uskutočnil 6. 
ročník Folklórneho festivalu eu-
rópskeho priateľstva a otvore-
nie letnej sezóny v parku Hotela 
Kormorán v Šamoríne – Čilisto-
ve. Celodenné podujatie bolo 
ideálne pre rodiny s deťmi i pre 
všetkých domácich a zahranič-
ných návštevníkov, ktorí si chcú 
užiť kultúru, zábavu a prírodu.

Jednodňové folklórne slávnosti ľudo-
vého spevu, tanca, hier, remesiel a zvykov 
sa konali v prekrásnej prírode na brehu 
Dunaja, v areáli Hotela Kormorán. Účasť 
v tomto roku sa zvýšila na 3000 návštev-
níkov a môže za to skvelá organizácia zo 

strany Združenia regionálneho rozvoja 
cestovného ruchu a ŠK Kormorán (www.
zcr-zitnyostrov.sk), ktoré je členom 
Klastra cestovného ruchu – západné Slo-
vensko.Na tomto medzinárodnom pod-
ujatí sa predstavilo 10 detských ľudových 
súborov zo Slovenska, Česka, Maďarska, 
Chorvátska aj Bulharska. Sprievodným 
podujatím bol ako každoročne jarmok 
ľudových remesiel. Ich obdivovatelia tu 
našli ručne vyrábané drevené hračky, 
medovníky, obrazy maľované na sklo, 
drotárske výrobky a šperky, výrobky 
z dreva ako krabice, hodiny, šperkov-
ničky, háčkované veci, sponky a čelenky 
pre detičky, ale aj šatky, látkové dekorá-
cie, ručne tvarované keramické výrobky 

a mnoho iného. Od rána prebiehal aj 
zábavný program pre deti v rámci MDD. 
O 16:00 hodi-
ne „štartova-
la“ z Prístavu 
Kormorán loď 
Ondava dlhá 
cca 47 metrov 
s kapacitou 
80 osôb po 
druhej naj-
väčšej rieke 
v Európe Du-
naji, ako sprie-
vodný grátis 
program pre 
návštevníkov. 

Ako BONUS usporiadatelia zabezpečili 
bezplatnú kyvadlovú dopravu formou 
vláčika smerom z mesta až do hotela 
a naspäť. Vladimíra Mačicová

Folklórny festival zaznamenal už 6. ročník

Hlavné pódium.

V dňoch 8. – 9. júla 2016 sa v Bra-
tislave konal 7. Európsky summit 
regiónov a miest, ktorý bol ofi-
ciálnym podujatím slovenského 
predsedníctva Rady EÚ. Stretli sa 
tu politici zo všetkých úrovní sprá-
vy v Európe spolu s expertmi, aby 
diskutovali o politických opatre-
niach ovplyvňujúcich každodenný 
život vo všetkých regiónoch EÚ. Pri 
tejto príležitosti organizátori pri-
pravili sedem sprievodných pod-
ujatí kultúrno-spoločenského cha-
rakteru v Starej tržnici, na Devíne 
a pred Euroveou, ktoré sa tešili veľ-
kému záujmu návštevníkov. Jed-
ným z nich bol DANUBE UP 2016 
– veľká európska prezentácia v té-
mach voda, Dunaj a inovácie, kde 
sa prezentovali regióny a mestá 
zúčastnených krajín. Trnavský sa-
mosprávny kraj prezentovali čle-
novia Klastra cestovného ruchu 
– západné Slovensko, Rezort Pieš-
ťany a ZCR Žitný ostrov. Sekcia re-
gionálneho rozvoja pri tejto prí-
ležitosti vydala propagačný leták 
venovaný vodnému potenciálu na 
svojom území. Mária Šarmírová

TTSK a Európsky
summit
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