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Úvod
Tak máme za sebou rušné dni príprav
konferencie a plavby po Bodrogu, ale výsledok
stál za to. Každý, kto sa akcií zúčastnil, bol
spokojný, čo je nakoniec pre nás to
najdôležitejšie...
Ponúkame Vám krátky fotoreport z konferencie
Vidiecka a vodná turistika, aj z plavby zo Stredy
nad Bodrogom do Tokaja. Pre tých, ktorí to
absolvovali to bude malé pripomenutie a pre
tých, ktorí nie, to bude pozvanie do tohto
krásneho pohostinného kraja.

konferencia
VIDIECKA A VODNÁ
TURISTIKA
30. máj 2007, SOUP Viničky
Dňa 30. mája sa v priestoroch SOUP vo
Viničkách uskutočnila slovensko-maďarská
Konferencia VIDIECKA A VODNÁ
TURISTIKA, ktorou sme chceli obrátiť
pozornosť na tento región. Medzi účastníkmi
boli preto pracovníci RRA-čiek, turistických
agentúr, univerzity, médií, zástupcovia cyklistov,
vodákov aj jazdcov na koni, atď.
Program bol náročný, ale prezentácie boli veľmi
zaujímavé a preto si účastníci naozaj zaslúžili
záverečnú degustáciu v školskej pivnici . Kto sa
na konferencii nemohol zúčastniť, ten si môže
pozrieť jednotlivé prednášky na web stránke
www.bodrog-tisa.sk, kde budú onedlho
zavesené.
Naším cieľom pri príprave tejto akcie bolo aj
pomôcť tomu, aby rozvoj turizmu išiel „zdola“
od miestnych subjektov, miestnych ľudí, aby
odrážal miestne možnosti a potenciály. Tak to
nakoniec funguje všade tam, kde to funguje
dobre.
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Splavovanie Bodrogu do Tokaja
31. máj 2007

Ez jó buli volt! A začalo to úplne symbolicky –
v predvečer plavby bola hladiny Bodrogu
pokrytá podenkami „Tiszavirág“. Ráno bolo síce
zamračené, a keď sme tlačili na vodu plť z PET
fliaš s odkazmi rieke od miestnych detí, tak už
poprchávalo, ale nálada všetkých sa napriek
tomu len zlepšovala.
Kto sa s nami plavil na lodi, mohol sa dozvedieť
zaujímavé informácie o rieke a jej okolí od tých
najpovolanejších (Laco Bodnár zo SVP, š.p.,
alebo Andrea Šimková zo správy CHKO
Latorica, ale aj od ornitológa Sama
Pačenovského alebo od majiteľa
stredobodrožského prístavu Miloša Lukáča).
Účastníci mohli ochutnať aj miestne vynikajúce
vína (Laco Bodnár, DAMASKUS, SOUP
Viničky a ďalší), ktoré „kolovali“ po palube. Kto
nepozoroval prírodu a rieku, ten sa mohol pridať
ku gitare Jánosa Stefána a zaspievať si
maďarské, slovenské alebo anglické evergreeny.
A čo je naozaj dôležité – nadviazali sa kontakty,
pripravili sa spoločné plány. Cyklisti, vodáci
alebo poskytovatelia služieb či informácií si
rýchlo našli k sebe cestu. No a o to nám
v skutočnosti najmä išlo.
Keď k tomu pripočítame návštevu hradu
v Sárospataku a tamojší výborný obed,
záverečnú návštevu Tokaja a cestu späť
autobusom, ktorá bola „ako za mladi“, tak je na
čo spomínať. Ale je aj o čom rozmýšľať – ako
rozbehnúť tieto aktivity tak, aby priniesli regiónu
a miestnym ľuďom, ale aj prírode prospech.
Skúsenosť s organizáciou plavby bola aj pre nás
dôležitá, už vieme, že sú ľudia, ktorí sú ochotní
si zaplatiť za takéto akcie. A to ešte nehovoríme
čo by bolo, ak by sme vedeli dať dohromady 3 –
5 dennú akciu, kde by bolo aj splavovanie, ale aj
kone, cyklistika, alebo pozorovanie vtáctva či
návšteva kultúrno – historických pamiatok. No
a samozrejme každý večer iná pivnica...
Myslíme si, že je najvyšší čas sa do toho pustiť!
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Regionálne združenie cestovného
ruchu v Medzibodroží

Jedným z najdôležitejších cieľov v Stratégii
rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží, ktorá
bude onedlho dokončená (potom bude dispozícii
aj na www.bodrog-tisa.sk), je vytvorenie
Regionálneho združenie cestovného ruchu
v Medzibodroží. Počas pracovných stretnutí,
ktoré sme organizovali, aj počas konferencie
viackrát odznelo, že práve založenie takejto
organizácie je kľúčovým bodom ďalšieho
rozvoja. Túto myšlienku potvrdila aj p.
Zolovčíková (KSK, vysunuté pracovisko
Michalovce) počas svojej prezentácie na
Konferencii.

Úlohou združení bude predovšetkým koordinácia
aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu v
danej lokalite. Čiastočne by mali preberať aj
niektoré úlohy samospráv, resp. by im mali
napomáhať. Návrh rieši aj otázky hospodárenia a
financovania združení cestovného ruchu a
zabezpečuje väzbu rozpočtu združenia na
rozpočet obce. Združenia podľa tohto zákona
umožnia spojenie pracovných kapacít i
finančných zdrojov všetkých zainteresovaných
zložiek na dosiahnutie spoločného cieľa v
príslušnom území.
Dôvodom pre vypracovanie osobitného zákona o
združeniach cestovného ruchu je najmä
skutočnosť, že ani jeden z platných všeobecne
záväzných predpisov nerieši komplexne otázky
fungovania združení tohto typu z hľadiska
štruktúry členstva, financovania, možností
podnikania a územnej pôsobnosti.

V nasledujúcom je popis súčasnej legislatívy:
Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s plánom
legislatívnych úloh na rok 2007 predložilo v
týchto dňoch na medzirezortné pripomienkové
konanie návrh zákona o združeniach cestovného
ruchu.
Účelom navrhovaného zákona je vytvorenie
podmienok pre vznik, založenie, pôsobnosť,
hospodárenie a financovanie združení
cestovného ruchu a postavenia ich orgánov.
Navrhovaný zákon bude umožňovať vznik a
činnosť združení cestovného ruchu, ktorých
cieľom bude rozvoj a cieľavedomé
usmerňovanie cestovného ruchu priamo v
miestach, kde sa cestovný ruch realizuje. Vytvorí
tiež rámec pre marketing cestovného ruchu na
úrovni obcí, miest a regiónov a inštitucionálny
priestor pre čerpanie prostriedkov z Európskej
únie.
Očakáva sa, že vytvorenie špecifického
legislatívneho rámca pre vznik združení
cestovného ruchu bude prínosom pre rozvoj
služieb cestovného ruchu najmä v horských a
podhorských oblastiach s nerozvinutým
priemyslom a málo priaznivými podmienkami
pre intenzívnu poľnohospodársku výrobu. V
týchto lokalitách je cestovný ruch často jedinou,
resp. najvhodnejšou možnosťou ich rozvoja.
Predpokladá sa, že iniciátorom vzniku
združení budú obce a ich členmi budú najmä
fyzické i právnické osoby pôsobiace v oblasti
cestovného ruchu.

Považujeme preto za veľmi dôležité, aby
takéto združenie vzniklo čo najskôr aj
v Medzibodroží a aby sa do neho zapojili
miestne subjekty činné v turizme a službách. My
sa pokúsime pomôcť s organizovaním prvých
stretnutí, s návrhom Stanov združenia,
zakladacej listiny, registráciou a ďalšími
organizačnými vecami. Kto má záujem stať sa
členom pripravovaného Regionálneho
združenie cestovného ruchu v Medzibodroží,
dajte nám čím skôr vedieť. O vývoji situácie vás
budeme samozrejme informovať.
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Spustenie web stránky Medzibodrožia
www.bodrog-tisa.sk
Koncom mája sa po rôznych problémoch
konečne spustila web stránka www.bodrogtisa.sk.
Táto stránka, ktorú spravuje administrátor, je
zameraná na spropagovanie Medzibodrožia, jeho
potenciálov a programov. Je zameraná na šírenie
informácií o prírode a kultúre regiónu. Na
propagovanie cyklotrás a vodných trás,
stravovacích a ubytovacích služieb a produktov.
Je to stránka, ktorá by mala byť zameraná najmä
smerom „von“ na návštevníkov a turistov.
Stránka sa začína napĺňať a na to, aby bola
naozaj funkčná, zaujímavá a plná zaujímavých
informácií, je potrebná aj Vaša pomoc. Pozrite si
stránku a pokiaľ máte zaujímavé informácie,
fotografie, texty, mapy, oznamy alebo niečo iné,
čo sa týka turizmu v regióne, tak to môžete
posielať administrátorovi na tieto e-mailové
adresy: webmaster@bodrog-tisa.sk.

Ďalšie zaujímavé web stránky
Nasledujúca stránka fakt stojí za to! Je naj
satelitná mapa Medzibodrožia, ktorú si môžete
zmenšovať aj približovať. Fakt fantastické!
http://www.panoramio.com/map/#lt=48.420087
&ln=21.973515&z=5&k=2&tab=2
A ešte na záver: ak si chcete prečítať, ako
vnímajú Medzibodrožie turisti, ktorí sú tu prvý
krát, tak si prečítajte nasledovnú, veľmi milú
reportáž:
http://hiking.sk/hk/ar/450/slanskymi_a_zemplins
kymi_vrchmi_iii.html

Spravodaj je pripravovaný raz mesačne pre
potreby projektu Vodná a vidiecka turistika
bez hraníc z programu INTERREG IIIA.
Príspevky posielajte na sosna@changenet.sk.
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