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Cieľom investície bola komplet-
ná rekonštrukcia a modernizácia 
budovy Výstavného pavilónu 
pre účely vytvorenia kultúrneho 

stánku s multifunkčným využitím 
a zvýšenie kvality služieb posky-
tovaných Žitnoostrovným múze-
om v Dunajskej Strede. 

Budova Výstavného pavilónu bola 
opravená a zrekonštruovaná (oprava 
strechy a strešného plášťa pavilónu so 
zateplením, oprava svetlíkov, výmena 
okien a dverí, modernizácia sociálnych 
zariadení, oprava a výmena ústredného 
kúrenie a výmena kotla, elektroinštalá-
cie silno a slaboprúdu, vonkajšieho 
a vnútorného osvetlenia, zdravotechni-
ky, vytvorenie bezbariérového vstupu, 
modernizácia kamerového a zabezpe-
čovacieho systému). V rámci vonkaj-
šieho oplotenia boli odstránené jeho 
znehodnotené časti, plne murované 
výplne boli nahradené za kovové prie-
hľadné časti. V rámci vonkajšej expozí-
cie bola realizovaná drobná architektú-
ra, chodníky, spevnené plochy, terénne 
úpravy, vonkajšie pódium pre účely 
prezentácií a vystúpení. Múzeum bolo 
obohatené výsadbou a dobudovaním 
rekreačnej zelene a parku s lavičkami, 
drobnými exponátmi, parkovými a sa-
dovými úpravami. Projekt bol okrem 
zdrojov EÚ spolufinancovaný aj zo 
zdrojov TTSK, ktorý využil finančné pro-
striedky z úveru Rozvojovej banky Rady 
Európy. Ivan Peko

PROJEKT „Rekonštrukcia a modernizácia 
Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede“

Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Účasťou na výstave REGION TOUR 
EXPO pokračuje Trnavský samo-
správny kraj prezentáciami roka 
2016. Začiatkom roka, v januári, 
prezentoval svoj turistický potenci-
ál na veľtrhoch cestovného ruchu  
REGIONTOUR v Brne, následne na 
ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave. 
V mesiaci február to bol stredoe-
urópsky veľtrh HOLIDAY WORLD 
v Prahe. Už piatykrát, od písania 
éry výstavy REGION TOUR EXPO 
v Trenčíne, sa Trnavský región v du-
chu dobrých skúseností z minu-
lých ročníkov zúčastní výstavy aj 
tento rok. Bude sa  konať v termí-
ne 13.-14. mája 2016 v priestoroch 
trenčianskeho výstaviska. K spolu-
práci boli prizvané oblastné orga-
nizácie cestovného ruchu, okresné 
mestá a členovia Klastra cestov-
ného ruchu – západné Slovensko. 
Návštevníkov, ktorí hľadajú tipy na 
turistické zaujímavosti nášho re-
giónu, uvítame v priestoroch vlast-
nej výstavnej expozície. Radi pora-
díme a ponúkneme propagačný 
materiál, či mapu. V rámci 5. roční-
ka organizátor otvoril novú výsta-
vu „CHUŤ SLOVENSKA“. Súbežne 
sa koná aj celoslovenská výstava 
„TORTY & A SVET PEČENIA“ a pre-
zentácia remeselnej výroby.
 Mária Šarmírová

Pozvánka na výstavu
 REGION TOUR 

EXPO v Trenčíne

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci 
s Klastrom cestovného ruchu – západné 
Slovensko, ako generálni partneri, prispeli 
k uskutočneniu 11. ročníka vedeckej medzi-
národnej konferencie na tému „Megatren-
dy a médiá“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
19. – 20. apríla 2016 na Smolenickom 
zámku. Konferencia sa konala pod zášti-
tou predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD. a jej uspo-
riadateľom ako každoročne bola Fakulta 
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencie sa zú-
častnil svetoznámy autor a odborník vedec-
kých publikácií profesor David Buckingham 
ako aj ďalší uznávaní prednášajúci. Cieľom 
konferencie bola prezentácia a výmena 

aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré 
reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné 
trendy. Klaster cestovného ruchu – západné 
Slovensko sa konferencie zúčastnil v rámci 
prípravy spoločných aktivít a projektov 

s Fakultou masmediálnej komunikácie Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Oblasť 
aktivít vzájomnej spolupráce (klaster–uni-
verzita) bude definovaná v MEMORANDE, 
o ktorého obsahu rokovali dekanka Fakul-

ty masmediálnej 
komunikácie Uni-
verzity sv. Cyri-
la a Metoda v Tr-
nave, doc. PhDr. 
Dana Petranová, 
PhD. a riaditeľ 
Klastra cestov-
ného ruchu – zá-
padné Slovensko, 
JUDr. Marek Tu-
ranský, MBA. Klas-

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko sa 
zúčastnil konferencie „MEGATRENDY A MÉDIÁ“
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Celkové výdavky projektu: 633 300,96 EUR
Schválený NFP: 534 471,06 EUR

Rekonštrukcia oplotenia pri 
hlavnom vstupe.

Vstup do výstavného pavilónu 
po rekonštrukcii.

Rekonštrukcia chodníka pri Žl-
tom kaštieli.

Vstup do výstavného pavilónu 
pred rekonštrukciou.

Klaster sa bude aj naďalej zameriavať na tretí sektor.

ter cestovného ruchu – západné Slovensko 
sa v rámci svojej činnosti bude aj naďalej za-
meriavať na „tretí sektor“ a spolupracovať so 
širokou odbornou verejnosťou. Z toho dôvo-
du podporí aj ďalšiu vedeckú konferenciu or-
ganizovanú Fakultou masmediálnej komuni-
kácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
s názvom „Marketing Identity“, ktorá sa usku-
toční v novembri 2016. Zuzana 
 Sirotiaková, Vladimíra Mačicová
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