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Medzibodrožie
Bodrogköz
Krajina medzi riekami
Ostrovy v nás vyvolávajú pocit exotiky,
bezpečia, úkrytu pred zvyškom sveta.
Miesto, kde je všetko zachované tak, ako
v biblickom raji. Davy turistov preto
každoročne mieria na najrôznejšie
ostrovy, od Stredozemia až po Karibik –
podľa svojich záujmov, no a samozrejme
hrúbky peňaženky.
Pritom, jeden takýto ostrov máme aj
neďaleko od nás. Medzibodrožie je
skutočný ostrov obkolesený tromi riekami
a spojený s okolitým svetom iba
niekoľkými mostmi. Ostrov ticha, kde
večer počuť len kŕkanie žiab a spev
slávika.
Je už málo regiónov, ktoré majú takú silnú
identitu a charakter. A ktoré núkajú tak
veľa.
Pokiaľ sa chcete plaviť po rieke, ktorá
svojim charakterom a prírodou pripomína
malú Amazonku, bicyklovať sa po hrádzi
a pozerať, ako pastier napája dobytok
z vahadlovej studne, sedieť pri mŕtvych
ramenách a pozorovať volavky, kúpať sa
v ešte naozaj čistej vode plnej rýb,
v prastarých tufových pivniciach
ochutnávať miestne vína, vychutnávať
halászlé z čerstvých rýb, obdivovať
romantické hrady, kaštiele a kostoly, učiť
sa jazdiť na koni alebo obdivovať práce
miestnych rezbárov, tak sadnite do auta
alebo na vlak. Je to naozaj blízko...

www.bodrog-tisa.sk
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I. ÚVOD
I. 1. Úvod do
problematiky

Košický kraj má predpoklady pre úspešný rozvoj vidieckeho turizmu. Hlavnou oporou tohto
tvrdenia je silná kultúrna identita, a to nielen v izolovaných obciach či územiach, ale v celom
kraji; otvorenosť, priateľskosť, tolerancia; inštitucionálne zázemie pre komunitne orientované
formy rozvoja vidieckych mikroregiónov a zapájania občanov do rozhodovania - rozvinutý
mimovládny sektor a existencia príkladov funkčných verejno-súkromných partnerstiev. Istou
nevýhodou je nedostatok sebavedomia, čo sa však dá prekonať vhodne nastavenou
spoluprácou a výmenou skúseností so zahraničnými regiónmi.
Jedným z najvážnejších problémov košického vidieka je ekonomický úpadok riedko
osídlených vidieckych území, ktoré sa postupne vyľudňujú a ich populácia starne. Stratégia
rozvoja vidieka kraja si kladie za ciel zlepšenie kvality života na vidieku. Hlavnou úlohou je
stanoviť také mechanizmy, ktoré zastavia negatívne demografické trendy a podnietia
hospodársky a sociálny rast založený na primárnom využívaní miestnych zdrojov (ľudských,
surovinových). Je pri tom nevyhnutné dávať dôraz na zachovanie hodnotného prírodného a
kultúrneho dedičstva vidieckej krajiny, ktoré bude možné zúročiť formami vidieckeho
turizmu.
V celoštátnom, ale aj v európskom meradle je jedinečné, že na tak malom území ako je
Medzibodrožie, sa stretávame s tak rozmanitou prírodnou a geografickou biodiverzitou
krajiny. Na pomerne malom území, s prekonaním malých vzdialeností môžeme robiť výlety,
vychádzky na riekach Bodrog, Latorica, Tisa v unikátnej prírodnej scenérii. Môžeme spoznať
Medzibodrožie ako európsku krajinu s výnimočnými prírodnými danosťami.
Môžeme tu navštíviť miesta s veľkou kultúrnou a historickou hodnotou, môžeme sa ubytovať
v kľudných, príjemných obciach, zažiť atmosféru miestnych kultúrnych, umeleckých
a gastronomických festivalov.
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Tieto danosti Medzibodrožia v cezhraničnom kontexte ponúkajú možnosť vytvorenia
komplexného, niekoľko dňového programového balíčka, vhodného pre pomerne širokú škálu
cieľového segmentu.
V regióne Hornej Tisy a v Medzibodroží sa začína venovať otázke turistiky čoraz viac
samospráv a podnikateľských subjektov. Je zrejmé, že v tomto najmä poľnohospodárskom
regióne, je potrebná diverzifikácia zdrojov obživy. Horná Tisa a Bodrog vytvárajú jednotný
komplex vodných turistických ciest a preto je potrebná komplexná a jednotná stratégia na
využitie týchto ciest, ako aj potenciálov územia.
Na druhej strane, potenciál skrytý v turistike má
aj celý rad prekážok. Popri nedostatku financií a
nedostatočnom regionálnom marketingu jednou
z najväčších prekážok rozvoja turistiky je
chýbajúca stratégia rozvoja vodnej turistiky
a najmä slabá spolupráca a komunikácia medzi
zástupcami jednotlivých sektorov (turistické
inštitúcie, samosprávy, štátne orgány, správy
chránených území, podnikatelia, mimovládne
organizácie) v oblasti vodnej turistiky.

I. 2. Zámer a význam spracovania stratégie cestovného ruchu v regióne
Zámerom Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží je podporiť rozvoj tzv.
mäkkého turizmu, čo je v súlade s novou Stratégiou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej
republiky, v ktorej sa odporúča vytvoriť podmienky pre pravidelnú systémovú podporu tzv.
šetrných foriem cestovného ruchu, ktoré nemajú negatívny vplyv na prírodu a krajinu budovanie trekingových cyklistických trás (miestnych, regionálnych a medzinárodných)
a základnej cyklistickej infraštruktúry, podporovať rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky,
podporovať rozvoj vodáctva a plachetnicového športu na vodných plochách, podporovať
jazdectvo, zvyšovať komfort kempov a táborísk, obnovovať značkovanú sieť turistických
chodníkov, budovať odpočívadlá a prístrešky a pod.
Dokument „Stratégie“ je kompatibilný s dokumentmi, ktoré sa týkajú turizmu na Slovensku
ako aj cezhraničnej spolupráce.
Druhým dôležitým faktom je, že Stratégia rozvoja cestovného ruchu, spracovaná pre
slovenskú časť Medzibodrožia, bude využitá pri tvorbe spoločnej cezhraničnej Stratégie
rozvoja turizmu pre celé historické Medzibodrožie. To isté platí aj pre proces tvorby
spoločného loga a sloganu pre celý cezhraničný región.

I. 3. Základné východiskové dokumenty
Ťažiskové dokumenty, týkajúce sa stratégie rozvoja turizmu v regióne
§ Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji na roky 2005 –
2009
§ Koncepcia rozvoja turizmu na Zemplíne – Ing. Vlasta Körnerová (súčasť dokumentu
Stratégia rozvoja vidieka KSK, 2007)
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§
§

Generel cyklotrás - návrh koncepcie rozvoja cyklistických trás v Košickom
samosprávnom kraji, informatívny material - Ing. Milan Filip, ORR
Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorú pripravilo
Ministerstvo hospodárstva, na http://www.economy.gov.sk/pk/popis.php?id=440

Tento posledne uvedený dokument je dôležitý aj pre rozvoj turizmu v Medzibodroží,
pretože obsahuje okrem iného aj tieto dôležité časti:
§ Doterajší vývoj cestovného ruchu na Slovensku
§ Prírodný, kultúrny a historický potenciál cestovného ruchu na Slovensku
§ Podporné nástroje rozvoja cestovného ruchu
§ Vízia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013
§ Strategický cieľ cestovného ruchu, špecifické ciele a úlohy na ich naplňovanie
Ťažiskovými formami cestovného ruchu, pre ktoré má Slovensko najlepšie predpoklady a
ktoré treba v priebehu najbližších rokov prednostne podporovať, rozvíjať a skvalitňovať, sú:
1.
2.
3.
4.

Letná turistika a pobyty pri vode
Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch
Kultúrny cestovný ruch
Vidiecky cestovný ruch a agroturistika

Vidiecky cestovný ruch možno definovať ako využívanie voľného času na vidieku rôznymi
rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch alebo
v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach postavených v tomto prostredí.
V zahraničí neustále narastá záujem o poznávanie života na vidieku, čo Slovensku dáva veľké
šance na uplatnenie sa na medzinárodnom trhu vidieckej turistiky.
Vyššie uvedené je napokon v súlade aj s Uznesením vlády SR k Štátnej politike cestovného
ruchu Slovenskej republiky, ktoré obsahuje aj časť Trvalo udržateľný rozvoj cestovného
ruchu, v ktorej sa píše: „Slovensko je vidiecka krajina s vysokým podielom chránených
území. Zo súčasných dokumentov EÚ je zrejmé, že sa vidiecke oblasti stali príťažlivejšími
a ponúkajú mnoho služieb v oblasti životného prostredia. Prispeli tak v posledných
desaťročiach k tomu, že sa cestovný ruch stal dôležitým zdrojom diverzifikácie vidieckeho
hospodárstva a je nutným doplnkom poľnohospodárskych činností. Tento potenciál vytvára
predpoklady na rozvoj takých foriem trvalo udržateľného cestovného ruchu, ktoré zachovajú
a zhodnotia existujúce hodnoty a zároveň vytvoria zo Slovenska príťažlivú a atraktívnu
destináciu. Politika cestovného ruchu preto bude podporovať formy cestovného ruchu šetrné
k životnému prostrediu (vidiecka turistika, agroturistika, pobyt v prírode a pri vode,
cykloturistika po spevnených a vyznačených trasách, jazda na koni, ekoturistika, využívanie
hromadných dopravných prostriedkov a pod.) Podporu si zaslúžia všetky tie formy
cestovného ruchu, ktorých rozvoj má pre ekonomiku krajiny dlhodobý význam (napr. aj
kongresový cestovný ruch), ktoré nezávisia od počasia, nie sú ľahko zraniteľné, akceptuje ich
aj miestne obyvateľstvo a pod. Nositeľ: MH SR, MP SR, MŽP SR, VÚC, mestá a obce.

I.4. Metodika spracovania
Vlastný spôsob a metóda spracovania „Stratégie...“ vychádza zo štandardov používaných pri
spracovaní obdobných stratégií na území Slovenskej republiky a Európskej Únie. Autori tohto
dokumentu vo svoje práci rešpektovali „kompatibilitu“ s Programom hospodárskeho
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a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja a pri spracovaní vychádzali z postupov
použitých napr. pri spracovaní Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku
Slovenský kras (KSK, 2007). Vypracovaná „Stratégia...“ definuje tri základné časti :
Analytická časť / Situačná analýza cieľovej oblasti a SWOT analýza
Spracovaná analytická časť slúži predovšetkým ako základná dátová základňa pre ďalšiu
prácu. Predstavuje základný súhrn údajov o cestovnom ruchu v cieľovom území a o jeho
jednotlivých potenciáloch a možnostiach. Získané podklady a údaje tvoria hlavné východisko
pre analýzu silných a slabých stránok cieľového územia a z veľkej časti i jeho budúcich
príležitostí a možných ohrození. Sú základňou pre definovanie základných východísk pre
riešenie problémov rozvoja cestovného ruchu v cieľovom území.
Strategická časť / Dlhodobé ciele stratégie, priority
Na základe uskutočnených šetrení a dosiahnutých zistení o nedostatkoch a
existujúcich problémoch, ako aj o rozvojovom potenciáli cieľového územia, definovala
pracovná skupina strategickú víziu regiónu, ako aj najdôležitejšie strategické ciele,
rozpracované do priorít a konkrétnych aktivít, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele až po naplnenie
vízie.
Akčná časť
Táto časť Stratégie uzatvára dokument formou konkrétnych návrhov, programov
a turistických produktov, ale aj doporučení a záverov, ktoré vyplynuli v priebehu spracovania
z jednotlivých prevedených analýz a uskutočnenej verejnej diskusie.
Na záver dokumentu je pripojená rozsiahla Príloha s databázami, indikátormi a ďalšími
dôležitými informáciami.
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ANALYTICKÁ ČASŤ /
SITUAČNÁ ANALÝZA
II. Charakteristika
cieľového
územia
II. 1. Základný popis regiónu
Región sa nachádza na južnej časti trebišovského okresu. Má vyslovene vidiecky charakter najväčšie mesto a obce majú menej obyvateľov ako 10 000. Na tomto území žije prevažne
maďarská menšina – priemerné zastúpenie obyvateľov maďarskej národnosti v týchto obciach
je cca 80 %.
Región je tradičnou poľnohospodársko – pasienkársko - vinárskou oblasťou s minimálnym
zastúpením priemyselnej činnosti.
Okrem poľnohospodárskych subjektov sú pracovné príležitosti pre obyvateľov najmä v U. S.
Steel Košice, v teplárni Vojany, na železnici a vo výrobni liehovín v Kráľovskom Chlmci.
Väčšina priemyslu sa sústreďuje v lokalite Trebišova.
Lokalita má nadpriemerne vysokú nezamestnanosť, okolo 35% . Najväčší problém pri riešení
nezamestnanosti je nízka kvalifikácia nezamestnaných - takmer ¾ nezamestnaných nemá
úplné stredné vzdelanie s maturitou.

II. 2. Vymedzenie hraníc cieľového územia
Región je na východe ohraničený hranicou s Ukrajinou, na juhu hranicou s Maďarskom, zo
severu a západu ohraničujú región rieky Latorica a Bodrog. K tomuto regiónu sa zvyknú
priraďovať aj niektoré obce mimo tohto ohraničenia (Ladmovce, Zemplín, Slovenské Nové
Mesto a obce Tokajskej oblasti). Región je historicky, kultúrne, geograficky a čiastočne aj
ekonomicky silne previazaný s maďarskou stranou Medzibodrožia.
Počet obyvateľov regiónu v širšom poňatí je 38641 (2001). Databáza obcí s identifikačnými
údajmi sa nachádza v prílohe dokumentu.
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II. 3. Prírodné pomery
Mikroregión Medzibodrožie je súčasťou Východoslovenskej nížiny. V južnej časti sa z
okolitej roviny dosť výrazne vynímajú Zemplínske vrchy, ktoré majú mierne rezaný reliéf.
Do pohoria hlboko zasahuje Černochovská priekopová prepadlina. Monotónnosť nížiny
narušujú aj izolované kryhy tvorené vulkanitmi, ako napríklad Chlmecké pahorky,
Tarbucka, Veľký vrch nad Brehovom, Somotorská hora.
Medzibodrožie ako súčasť Východoslovenskej nížiny má charakter typickej nížinnej
krajiny, ktorý je spestrený riečnou sieťou, agradačnými
valmi riek, systémom izolovaných, alebo len čiastočne
prepojených mŕtvych ramien riek, eolitických jazierok,
sériou pieskových presypových dún a niekoľkými
vyvýšeninami sopečného pôvodu. Tieto faktory zohrávajú
rozhodujúcu úlohu v tom, že napriek zdanlivej
jednotvárnosti, ako aj antropogénnym zmenám je tunajšia
príroda neobyčajne mnohotvárna a bohatá na vzácne,
zaujímavé, jedinečné spoločenstvá rastlín a živočíchov, ako
aj druhov. Na ilustráciu stačí uviesť, že sa tu vyskytuje celá
škála rastlinných spoločenstiev, ako vodné, močiarne,
pobrežné, lúčne a pasienkové, mäkké a tvrdé lužné lesy,
dubohrabiny, agátové háje, krovinaté spoločenstvá, slanisté
lúky, vegetácia pieskov, andezitov a ryolitov.

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží
Väčšina najzachovalejších močiarnych a vodných spoločenstiev sa nachádza pozdĺž rieky
Latorica v medzihrádzovom priestore. Hydrologický význam územia je určovaný riekou
Latorica a jej prítokmi, ktorej systém ramien a mŕtvych ramien je dôležitý pri zmierňovaní
záplav a pre samočistiace procesy. Existencia všetkých mokraďných biotopov je závislá od
periodických záplav v predvegetačnom a vegetačnom období. Veľmi cenné vlhké lúčne
spoločenstvá s rozsiahlejšími zníženinami s osobitou flórou a faunou sa nachádzajú v
južnej časti územia. Najvýznamnejším a najhodnotnejším klimaxovým spoločenstvom v
území sú mäkké a tvrdé lužné lesy, ktoré tu navyše vytvárajú komplexy s
charakteristickými, dnes už veľmi zriedkavými mokraďnými biotopmi.
Nachádzame tu 227 rastlinných druhov, ktoré sú
zaradené do zoznamu ohrozených taxónov flóry
SR, z ktorých 26 sa vyskytuje výhradne len v
tomto regióne. Počet ohrozených druhov
živočíchov je tiež niekoľko sto, z ktorých možno
spomenúť napríklad najväčšiu koncentráciu
výskytu korytnačky močiarnej na Slovensku a
faunu rýb. Z hľadiska krajinných prvkov veľmi
zaujímavé, svojské a neopakovateľné sú časti
inundácie Latorice, Tisy a Bodrogu, bývalých
korýt rieky Tisa (Tice a Karča), rozsiahle lúky a
pastviská s pieskovými dunami a eolitickými
jazierkami, nádherný rozhľad z riečnych hrádzí,
neobyčajne široká panoráma troch skupín
vulkanických vyvýšenín presahujúcich 250
metrov nad morom. Prírodovedný význam
regiónu podčiarkuje aj skutočnosť, že sa tu
nachádza jedna chránená krajinná oblasť, dve
národné prírodné rezervácie a desať prírodných
rezervácií, čo z hľadiska rozlohy územia
predstavuje jednu z najvyšších koncentrácií siete
chránených území na Slovensku.
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III. Analýza
podmienok
rozvoja
cestovného
ruchu
v cieľovom
území
III. 1. Súčasný stav územnej ochrany
V roku 1990 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Latorica za účelom zabezpečenia
zvýšenej ochrany na Slovensku vzácnych a jedinečných vodných a mokraďných biotopov.
V roku 1993 bola časť tohto územia zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade,
tzv. Ramsarské lokality pod názvom RL Latorica.
Časť regiónu spadá aj do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.
Územie NATURA 2000, rieka Latorica
Rozloha: 7 430, 63 ha
Územie európskeho významu (ÚEV)
Okresy: Michalovce, Trebišov
ÚEV Rieka Latorica zaberá centrálnu časť CHKO Latorica od hraníc s Ukrajinou po rieku
Bodrog.
Hlavným cieľom NATURA 2000 je zachovanie európskeho prírodného bohatstva –
najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov na území štátov EÚ.
Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany
vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených
rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.
Podrobný zoznam parciel so zaradením k príslušnému stupňu ochrany pre ÚEV Rieka
Latorica ako aj všetky ďalšie informácie o sústave
NATURA 2000 na Slovensku nájdete na
www.sopsr.sk/natura.
V Medzibodroží sa ďalej nachádzajú dve národné
prírodné rezervácie a desať prírodných rezervácií. Táto
sieť vznikla postupným vývojom zhruba od roku 1953
po rok 1994. Sú tu zastúpené územia z lužných lesov
[NPR Latorický luh I. a II., Zétény), izolované korytá
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bývalého toku rieky Tisa [Dlhé a Krátke Tice], zazemnené mŕtve rameno [Rašelinisko
Bôľ], hniezdište vzácneho vodného vtáctva [Biele jazero], slanisko [Horešské lúky],
nálezisko endemických rastlín na pieskovom podklade [Poniklecová lúčka, piesčité úbočie
vulkanického komplexu [Tarbucka], najvýznamnejšie nálezisko korytnačky močiarnej
[Tajba], ako aj jedna z najkrajších xerotermných lokalít na Slovensku, ale už na pravom
brehu Bodrogu [Kašvár], xerotermná flóra skál v Slanských vrchoch [Bačkovská dolina]
a jelšový slatinný lesný komplex [Zemplínska jelšina].
Aktuálnou sa stáva otázka medzinárodných vzťahov v oblasti územnej ochrany so
susednými krajinami, o čo sa v poslednej dobe snažia aj mimovládne organizácie
s podporou medzinárodných organizácií (napr. Ramsarská dohoda). Vychádzajúc zo
súčasného stavu sa javí možnosť vytvorenia trilaterárnej chránenej krajinnej oblasti s
perspektívou budúceho trilaterárneho národného parku.

III. 2. Starostlivosť o územie
Na základe vymedzenia rôznych typov biotopov sa odporúčajú tieto spôsoby
obhospodarovania, ktoré sú dôležité aj pre zachovanie charakteru krajiny a teda aj pre
prilákanie turistov:
Travinno-bylinné biotopy
§ pravidelné kosenie
§ zabránenie šíreniu inváznych rastlín ich odstraňovaním
§ výrub náletových drevín
Sladkovodné biotopy
§ zachovanie resp. obnova prirodzeného vodného režimu
§ zabránenie znečisteniu vôd a ich eutrofizácii
§ zamedzenie postupného zazemňovania mŕtvych ramien a stojatých vôd
Lesné biotopy
§ zvyšovanie ekologickej stability lesných porastov (druhovou, vekovou a priestorovou
diferenciáciou porastov)
§ uplatňovanie jemnejších hospodárskych postupov
§ odstraňovanie inváznych druhov drevín
§ zvýšenie rozlohy lesných NPR a PR
Vypracovaniu programu starostlivosti s navrhovanými opatreniami bude predchádzať ich
prerokovanie so zainteresovanými vlastníkmi a užívateľmi územia. Nezávisle na tomto
procese môžete s otázkami a návrhmi už teraz
kontaktovať pracovníkov Správy Chránenej
krajinnej oblasti Latorica. Celé ÚEV Rieka
Latorica je zároveň súčasťou Chráneného
vtáčieho územia Medzibodrožie. V samotnom
ÚEV sa nachádzajú dve národné prírodné
rezervácie (NPR) – Latorický luh a Botiansky
luh a prírodná rezervácia (PR) Zatínsky luh.
Cieľom ochrany celého územia je zachovanie
mokraďných ekosystémov - pôvodných
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lužných lesov, mŕtvych ramien, materiálových jám a aluviálnych lúk v povodí rieky
Latorica s výskytom vzácnych typov biotopov a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

III. 3. Vodné toky
Hlavnými vodnými tokmi v regióne sú rieky
Latorica a Bodrog, okrajovo aj Tisa, Karča
a zvyšky ramenných sústav Tice.

III. 3. 1. Latorica
Latorica preteká prevažne lužnými lesmi, miestami prerušovanými pasienkami, lúkami.
Brehové porasty Latorice aj Bodrogu sú takmer súvislé, dobre zachované – mäkký aj tvrdý
lužný porast (topoľ biely a čierny, vŕby, len miestami vysadené sivé hybridy sivých
topoľov, v lužných lesoch aj výskyt dubov, jaseňov, brestov, jelší). Najkrajšie,
najprirodzenejšie sú brehy Latorice medzi sútokom s Laborcom a Ondavou, kde je breh
pôvodný, divoký, neupravený a nespevnený, preto vytvára množstvo prírodných zákutí,
ako usadenín, ostrovčekov, výbežkov a zachoval si z veľkej časti aj svoj pôvodný,
meandrujúci charakter. Nové koryto Latorice je značne narovnané a jeho pôvodný,
meandrujúci charakter sa zachoval dnes len málokde. Aj napriek tejto skutočnosti však
pôsobí Latorica kvôli svojmu ešte stále silne prírodnému stavu brehov k našim
najprirodzenejším a najpôsobivejším nížinným riekam. Desiatky riečnych ramien najmä
v alúviu Latorice, v menšej miere aj pri Bordrogu – väčšina z nich sa nachádza
v medzihrádzovom priestore širokom miestami aj 1 km, časť ramien je za hrádzami dodávajú krajine neopakovateľný ráz. Väčšina ramien je dnes oddelená od riek, pri nižších
vodných stavoch komunikuje priamo s riekou iba niekoľko z nich, napr. rameno Latorice
pri čerpacej stanici v Čičarovciach, dlhé ľavostranné rameno Latorice v oblasti NPR
Zatínsky luh. Krajina má charakter roviny, súvislé lesné komplexy sa nachádzajú po jej
oboch brehoch od Boťan až po sútok Latorice s Ondavou a ďalej popri Bodrogu až po obec
Zemplín. Po brehoch riek, aj ramien sa nachádza celý rad stanovíšť rybárov, je to
najprirodzenejší spôsob využívania krajiny v Medzibodroží. V úseku Zemplín – Ladmovce
– Viničky preteká Bodrog popod úpätie Zemplínskych vrchov, časté sú piesočnaté pôdy,
pieskové duny. V tejto oblasti sa na južných a JV expozíciách svahov darí pestovaniu
hrozna, je to známa vinárska oblasť. Tok rieky sa tu
výrazne rozširuje oproti Latorici, Bodrog plynie ešte
pomalšie a majestátnejšie ako Latorica. Bodrog dosahuje
pomerne značnú hĺbku, miestami až 6 m, čo umožňuje
splavnenie rieky v jej celom úseku na území SR. Prístav
nákladných lodí sa nachádza medzi Ladmovcami
a Stredou nad Bodrogom.

III.3 . 2. Bodrog
(zdroj: http://www.bodrog.sk)
Plavebná prevádzka: Plavebná prevádzka je povolená
len v dennej dobe v čase od východu do západu slnka.
Nočná plavba je zakázaná, taktiež je zakázaná plavba za
zníženej viditeľnosti. Parametre vodnej cesty (na SK
strane) sú min. plavebná hladina 230 cm vodočet Streda n/Bodrogom, max. plavebná
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o, SOSNA, občianske združenie

15

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží
hladina 510 cm vodočet Streda n/Bodrogom, min. šírka plavebnej dráhy 30 m (podľa
Slovenskej plavebnej správy)
Splavnosť: Bodrog vyzerá byť kdekoľvek aj
pri najnižšom vodnom stave (230) bez
problémov splavný, občas vidno trčať z vody
zakliesnený kmeň, no samotná voda je stále
dosť hlboká. Bodrog je miestami úzky s občas
napadanými stromami, pod hladinu 230 cm
nikdy neklesne a vďaka svojej veľkej hĺbke je
plavba úplne bezpečná. Vzhľadom na svoju
neveľkú šírku sa na rieke nevytvárajú vlny a
pod. a tak je bez problémov splavná aj na
kajakoch, či gumených člnoch. Plavba cez
hranicu je voľná.
Brehy, pláže: Breh je väčšinou strmý, voda je hneď od brehu väčšinou dosť hlboká, hlavne
pri ľavom brehu. Na celom úseku sa nachádza niekoľko pieskových pláží a niekoľko lúk
priamo pri vode, mnohé sú žiaľ zarastené a zaburinené. Po celom toku sa dá nájsť veľmi
veľa súkromných miest na opekanie, oddychovanie a pod.
Táboriská: na brehu nie je žiaľ ani jedno oficiálne táborisko aspoň so základným
vybavením (toalety, pitná voda). Táboriť sa zvykne pri Zemplíne (plocha je zanedbaná
a zarastená), prípadne pri Somotore. Divoké kempovanie má žiaľ iba negatívne dopady na
región (smetiská po „táborníkoch“ a pod.) ,ale prakticky žiadny pozitívny dopad.
Tok: V strede rieky je hĺbka vody medzi cca 2-10 metrov aj pri najnižších vodných
stavoch. Prietok je úplne slabý možnosť bezproblémovej plavby v oboch smeroch bez
ovplyvnenia rýchlosti, spotreby. Pri štandardných stavoch ma prúd rýchlosť v strede rieky
okolo 3km/h. Voda je všade úplne pokojná, žiadne skoky, víry, nič...
Priehrady: Na celom Bodrogu nie sú žiadne stavby prekážajúce v plavbe ako priehrady,
hate a pod. Vstupy do niektorých ramien, alebo pokračovania ramien sú ukončené haťami.
Poznámka: pri Ladmovciach sa v súčasnosti plánuje vybudovanie kontroverznej priehrady,
ktorá by okremo iného silne narušila charakter a ekológiu rieky, kvôli čomu je návrh silne
kritizovaný odborníkmi z Katedry ekológie, FHPV PU, Prešov, Katedry ekológie, PF UK,
Bratislava, z Ústavu zoológie, SAV Bratislava, ale aj miestnymi rybármi, obyvateľmi ako
aj slovenskými a maďarskými mimovládnymi organizáciami.
Ostrovy: Na Bodrogu nie sú žiadne ostrovy aj keď ich na niektorých mapách môžete vidieť
zakreslené - na to je to príliš úzka rieka. V čase nižších vodných stavov sa na niektorých
miestach ostrovy vytvoria, ale nie sú to miesta vhodné na vylodenie.
Doprava: Na rieke je na maďarskej strane hlavne cez víkend veľa kajakárov. Sú tam rybári
či výletníci na pramiciach s malým motorom a pod. Motorový čln (okrem pramíc so
závesným motorom) stretnete sporadicky a skôr v poslednej časti rieky, na hornom toku
takmer vôbec. Po Bodrogu sa plavia lode do max. dĺžky 50 metrov.
Ramená: Podľa máp je na rieke viac ramien, do väčšiny sa však nedá vojsť.
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III. 4. Infraštruktúra
III. 4. 1. Organizačné členenie územia, mikroregióny
Po stránke štátneho a verejnoprávneho usporiadania, Medzibodrožie je súčasťou
Samosprávneho kraja Košice a okresu Trebišov. Prirodzeným organizačným
a spoločenským centrom mikroregiónu je mesto Kráľovský Chlmec. Západnou bránou
územia je cestný a železničný most na rieke Bodrog v Strede nad Bodrogom, kým
východnou železničná stanica v Čiernej nad Tisou. Zo severu je prepojené s okolitým
svetom cestným mostom cez rieku Latorica. Raritou je visutý most na rieke Latorica
v katastri obce Boťany, ktorý je z hľadiska vidieckej turistiky unikátny. Zoznam
mikroregiónov patriacich do Medzibodrožia je súčasťou časti Prílohy.

III. 4. 2. Technická infraštruktúra
Celková dĺžka ciest I.-III. triedy je 477 km. Žiadna diaľnica okres nepretína.
Severnou časťou okresu vedie medzinárodný cestný ťah E 50 (Košice - Užhorod).
Súčasné parametre cesty E 571 v okrese nevyhovujú platným požiadavkám pre cesty tohto
významu. V súčasnom období je v okrese 99,03 km ciest I. triedy, 38,93 km II. triedy
a 328,70 km III. triedy. Stav cestnej siete je na mnohých úsekoch kritický.
Na Maďarskú republiku je okres napojený cestným hraničným priechodom Slovenské
Nové Mesto - Sátoraljaújhely a osobným hraničným prechodom lokálneho významu
Veľký Kamenec – Pácin (hraničný priechod na ceste III. Triedy).
Ďalšie turistické prechodné body :
§
§
§

Streda nad Bodrogom – Karos po novej asfaltovej komunikácii tč. ešte neotvorená,
prístupná po prijatí schengenského hraničného režimu medzi SK a HU.
Pribeník – Lácacséke po bezprašnej ceste
Dobra – Dámoc po poľnej ceste

Na území okresu sa nachádzajú železničné trate celoštátneho a medzinárodného významu,
nakoľko v Čiernej nad Tisou sa nachádza prekládková stanica s normálnym a širokým
rozchodom koľajníc smerom na Ukrajinu a späť. Táto trať má odbočku aj smerom na
územie Maďarskej republiky v Slovenskom Novom Meste. Z hľadiska turistiky majú
význam železničné stanice Slovenské Nové Mesto, Streda nad Bodrogom, Pribeník
a Čierna nad Tisou.
Spojenie železnicou z Košíc do regiónu je dobré, cesta trvá iba niečo vyše 1 hodiny. Do
vlaku je možné vziať so sebou aj bicykel a po predbežnom nahlásení aj laminátové kanoe.

III. 4. 3. Infraštruktúra vodnej turistiky
Prístavy (možnosti pristátia s loďkami): oficiálne funguje len jeden osobný prístav pod
cestným mostom cez Bodrog (pri Strede nad Bodrogom). Správcom je firma Lumix, s.r.o.
Ďalšími vhodnými miestami na pristavenie člnov je napr. pláž pri obci Zemplín.
Na Latorici je najvhodnejšia plošina pri cestnom moste. Inakšie je infraštruktúra vodnej
turistiky na veľmi slabej úrovni (viď popis Latorice a Bodrogu).
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§

§

§

§

Parkovanie: Na celom toku neexistuje strážené parkovisko lodí v prípade opustenia
lode. Inak sa dá parkovať na mnohých
miestach hlavne na pravom brehu.
Vchody: Najlepšie vchody (betónové) sú v
Somotorskom ramene [SK], takže cesty
odporúčam začínať na týchto miestach.
Gumené člny je možné naložiť na vodu
napr. pri Latorických visutých mostoch pri
Boťanoch pri cestnom moste cez Latoricu
alebo pri Čičarovskom kanáiy. Na Bodrogu
sú vhodné miesta pri Zemplíne, Somotore
aj Ladmovciach.
Požičovne člnov: V regióne zatiaľ žiaľ
nefunguje ani jedna. Najbližšia je Alcea, požičovňa lodí, ktorá pôsobí v regióne
horného Zemplína pre rieky Laborec, Ondava a Topľa.
Informačný systém: Na riekach chýbajú informačné tabule a značenia (značenie
riečnych kilometrov a pod.), informačné tabule o prírodných hodnotách a
zaujímavostiach v okolitej krajine a pod.

III. 4. 4. Infraštruktúra cykloturistiky
Nížinný charakter krajiny a sieť udržiavaných ciest vedúcich po korunách hrádzí
a v mimohrádzovom priestore tvoria ideálne prostredie pre nenáročný cykloturizmus.
Doteraz žiaľ nejestvujú oficiálne vyznačené a registrované cyklotrasy v regióne. Z tohto
dôvodu, kvôli zaisteniu maximálnej bezpečnosti bicyklistov, ako aj kvôli najlepším
možnostiam spoznania krajiny a prírody by bolo vhodné prvú cyklotrasu viesť takmer
výlučne po ceste, vedúcej po násypoch Bodrogu a Latorice. Cestu spravuje a udržiava
SVP, š.p. a trasa je vo vyhovujúcom technickom stave, prejazdná počas sezóny.
Podobne ako v prípade člnov, chýba aj požičovňa bicyklov.

III. 4. 5. Infraštruktúra pešej turistiky
Priamo v regióne sa žiaľ nenachádzajú žiadne
značené turistické trasy. Na okraji regiónu vedie
turistická trasa zo Slovenského Nového Mesta cez
Malú a Veľkú Tŕňu do Michalian. Niektoré časti
regiónu sú vhodné na pešiu turistiku, napríklad:
• vrch Tarbucka pri Strede nad Bodrogom
• Veľký kopec pri Kráľovskom Chlmci
• Poniklecová lúka a Horešské lúky pri
Malom Horeši
• Vybrané úseky CHKO (Zatínsky luh a pod.)

III. 4. 6. Ľudské zdroje
Región je dlhodobo postihnutý vysokou nezamestnanosťou (miestami až 40 %),
nedostatočnou vzdelanostnou úrovňou obyvateľstva a odlivom vzdelaných mladých ľudí
z regiónu.
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Ľudský potenciál spočíva najmä:
• v miestnych vzdelaných patriotoch, dlhodobo pracujúcich na pozdvihnutí regiónu,
ochrane jeho kultúrneho a prírodného dedičstva,
• v pomerne silnej vrstve obyvateľstva, ovládajúcej tradičné zručnosti v oblasti
vinárstva, vinohradníctva, zeleninárstva, gastronómie, chovu zvierat remesiel
a pod.,
• v - na slovenské pomery - nadpriemerne silnej a aktívnej obci miestnych
mimovládnych organizácií, združení a spolkov, činných v oblasti ochrany prírody,
práce s deťmi, umenia, kultúry a pod.,
• v dvojjazyčnosti, silnej identite, tesnej spätosti s krajinou a pôdou ako aj vo veľmi
dobrých cezhraničných vzťahoch medzi ľuďmi.

III. 5. Služby a produkty
III. 5. 1. Ubytovacie a stravovacie kapacity
Kvalitné jedlo a pitie je od dávna základným lákadlom turistov. Nielen láska, ale aj turista
ide cez žalúdok! Kvalita týchto služieb je preto pre rozvoj turizmu VEĽMI dôležitá.
Zároveň je potrebné pokryť celú škálu
ubytovní pre rôzne cieľové skupiny:
• kempingy pre prírodne zameraných
návštevníkov (ktoré úplne chýbajú
v regióne)
• skromnejšie ubytovne pre študentov
(napr. drevené chatky – táto úroveň
je zastúpená)
• vyšší a vysoký štandard pre
náročnejších klientov (penzióny –
tieto sú taktiež zastúpené v regióne).
Miestne služby sú na jednej strane pomerne kvalitné a dokonca lepšie než v niektorých
regiónoch v bezprostrednej blízkosti Košíc, na druhej strane musia ešte zapracovať na
zlepšovaní kvality a charakteru (imidžu) svojich zariadení.
Chýba väčší dôraz na charakteristické regionálne jedlá a špeciality a najmä na používanie
miestnych bio potravín a surovín (zelenina, ovocie, bylinky, mäso).

III. 5. 2. Vinári a predaj vína
Veľmi významným potenciálom regiónu sú práve vína (a
zďaleka nie len Tokajské). Spolupráca najmä malých
vinárov napríklad pri príprave spoločnej vínnej cesty
a spoločnej propagácie je veľmi dôležitou úlohou pre ďalšiu
budúcnosť vinárstva v regióne.
Na základe prieskumu pivníc drobnopestovateľov môžeme
povedať, že sú vhodné na pohostenie 10-15 hostí, v malých
pivniciach, altánkami a sú schopní zabezpečiť aj vystúpenie
folklórnych súborov.
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Problém malých producentov je obmedzené a nevyvážené množstvo ponúkaných vín, čo je
dané úrodou a ďalšími faktormi.
Úroveň služieb a vybavenie pivníc kvalitným zariadením je v mnohých prípadoch nie príliš
vysoká. To platí aj o marketingu a manažmente pivníc, rovnako ako o propagácii
a prezentácii produktov, ubytovacích a ďalších služieb u drobnopestovateľov.
Nedostatočná je taktiež vzájomná spolupráca vinárov najmä pri tvorbe spoločných
programov a ponúk.

III. 5. 3. Kultúrny život v obciach
Región Medzibodrožia je bohatý nielen na históriu, ale aj na kultúru. Každá obec
usporadúva Deň obce, niekde je to dokonca dvojdňová slávnosť. V menších obciach sa
usporadúva raz za 5 rokov. Rozmanitosť kultúrnych akcií dotvárajú mimovládne
organizácie a združenia umelcov. Každoročne sa usporadúvajú rôzne festivaly, vinobranie,
súťaže, degustácie. Napr.:
Medzinárodné stretnutie folklórnych súborov, Malý Kamenec, každoročne v auguste
Tekvicový festival, Streda nad Bodrogom, september
Degustácia vína súťaž – SOUP Viničky, apríl
Májová cena SOUP Pribeník – jazdecká súťaž koní
Databáza miestnych umelcov, remeselníkov a združení venujúcich sa kultúre je uvedená
v časti Príloha.

III. 6. Kultúrne a historické zaujímavosti v obciach
1. Bačka
Nosné múry katolíckeho kostola, zasväteného Panne Márii, boli postavené v 15. storočí.
Vo svätyni ešte aj dnes môžeme vidieť erb Báthoryovcov, pochádzajúcich z rodu GutKeled. Severovýchodný dlhý výbežok katastra obce sa dotýka hodnotných inundácií a
lužných lesov Latorice, kde sú ideálne miesta pre vodnú turistiku a rybolov.
2. Bara
Rozprestiera sa v jednej z pekných, južne orientovaných doliniek Zemplínskej vrchoviny.
Kaštieľ v obci bol postavený v druhej polovici 18. storočia ako renesančný dvorný dom. V
19. storočí bol prestavaný v klasicistickom štýle. Obec spadá do Tokajskej vinohradníckej
oblasti.
3. Bieľ
Nachádza sa na brehu ramena Karčavy, vo východnom cípe Medzibodrožia. Jeho kaštieľ
dal postaviť László Sennyei v roku 1781, ktorý bol rozšírený v 19. storočí. Po roku 1945
samotný kaštieľ a aj jeho park začal pustnúť. Dnes je značná časť budovy kaštieľa vo veľmi
zlom stave, avšak ešte stále má svoju atmosféru.
4. Boľ
Jeho rímskokatolícky kostol, vysvätený Svätému Mikulášovi, bol postavený pôvodne v
druhej polovici 13. storočia. V čase reformácie sa stalo vlastníctvom reformovanej cirkvi,
a až v roku 1733 ho získalo späť rímskokatolícka cirkev. Súčasnú formu nadobudol
rekonštrukciou v roku 1828. Extravilán obce Boľ siaha po záplavové územie Latorice,
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patriace pod chránené územia CHKO Latorice a Natury 2000, ako aj prírodnú rezerváciu
Boľské rašelinisko, ktoré hraničí s extravilánom Kráľovského Chlmca.
5. Borša
27. marca 1676. sa tu narodil František Rákóczi II.. Rákócziho kaštieľ bol postavený v
roku 1579. Podľa inventárneho súpisu
obcí z roku 1631 budova kaštieľa už
vtedy bola rozšírená o severozápadnú
baštu a o severné, dámske palácové
krídlo. Do roku 1638 bolo dostavané
južné palácové krídlo s izbami pre
hostí a pravdepodobne aj južná bašta,
ktorej ruiny môžme vidieť aj dnes. V
roku 2005 bolo zrekonštruovaných viac
miestností na prízemí a v roku 2006 bola
obnovená pamätná izba, v ktorej sa
narodilo knieža. Podľa plánov sa v
kaštieli má zriadiť múzeum, konferenčná
sála, knižnica, internetové kaviareň, hotel a reštaurácia. V dedine sa plánuje vybudovanie
termálneho kúpaliska a prístavu na rieke Bodrog. Cez obec prechádza „Rákocziho
cyklotrasa”, ktorá vedie z Maďarska až do Košíc.
V blízkosti Borše nachádzame Územie európskeho významu „Lesík pri Borši“ (Natura
2000), ktorý chráni zachovalé lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy s najcennejšími
zoologickými druhmi roháčom obyčajným, korýtkom riečnym a kunkou žltobruchou.
Neďaleko ležia dve ďalšie ÚEV, Kováčske lúky a Tarbucka.
6. Boťany
Jeho atrakciou je visutý most nad riekou
Latorica. Skutočnými klenotmi územia sú
rozsiahle lužné lesy, ktoré sa považujú za
najviac zachovalé na Slovensku.
Rozprestierajú sa pozdĺž ľavého brehu
Latorice, v dĺžke 3 km. Latorica a jej ramená
tu poskytujú ideálne miesto na splavovanie.
Cesta vedúca na násype rieky je ideálnou
cyklotrasou ktorou sa dá dostať až do Stredy
nad Bodrogom
7. Černochov
Miestny reformovaný kostol bol postavený v roku 1793, v klasicistickom štýle, ktorého veža
pochádza z 19. storočia. Obec spadá do Tokajskej vinohradníckej oblasti.
8. Čierna
Nachádza sa 10 km od Kráľovského Chlmca, vo východnom cípe Medzibodrožia.
Nachádza sa tu železničný hraničný prechod medzi Slovenskom a Ukrajinou. V
extraviláne obce leží časť územia Natura 2000 Medzibodrožie, dotýka sa Chráneného
vtáčieho územia Medzibodrožie, v rámci ktorého sa zabezpečuje ochrana európsky
významných vtáčích druhov, kam patrí napríklad aj včelárik zlatý.
9. Čierna nad Tisou
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V roku 1968 , tesne pred augustovou „bratskou” pomocou, sa v tomto meste stretli v
jednom železničnom vozni Alexander Dubček, vtedajší tajomník Komunistickej strany
Československa a Leonid Brežnev, tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.
Okolitá krajina má typický dolnozemský ráz. Zachovalo sa tu niekoľko močiarov a
mokraďových biotopov, z pomedzi ktorých je najzaujímavejšie jazero Sáros, ktorý sa
nachádza východne od obce. Typickým vtákom územia je včelárik zlatý.
10. Dobra
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú chránené územia, napriek tomu tu nájdeme
typickú dolnozemskú krajinu, podobne ako na väčšine územia Medzibodrožia, s
pozostatkami močiarov, ramenami riek a vodnými biotopmi. V obci sa nachádza hrobové
nálezisko z obdobia starých Maďarov.
11. Klin nad Bodrogom
V katastri obce, na brehu rieky Bodrog, sa
nachádza najnižšie položený bod Slovenska.
Jeho nadmorská výška je 93,4 m n. m. Na
okraji obce, pri mŕtvom ramene Bodrogu leží
krásna romantická zrácanina kostola.
Spomedzi ohrozených vtáčích druhov sa tu
vyskytuje volavka purpurová alebo rybárik
riečny. Po násype sa dá peši alebo na bicykli
pokračovať na Maďarskú stranu.
12. Kráľovský Chlmec
Jeho prvý hrad bol postavený začiatkom 16. storočia,
Petrom Perényim, ktorý bol v roku 1548 na kráľovský
rozkaz zbúraný. Pozostatky ruín hradu miestni volajú
ako „Csonkavár”, v ktorého pivnici je známa
vináreň. Zsuzsanna Lorántffy, vdova po Jurajom
Rákóczim I. dala postaviť nový kaštieľ pred rokom
1654, ktorý v roku 1692 bol spomenutý ako dvorný
dom, pravdepodobne zanikol počas kuruckých vojen.
V roku 2006 v Kráľovskom Chlmci bolo otvorené
Vlastivedné múzeum Medzibodrožia a Použia. Na
hranici katastrov obce Boľ a mesta Kráľovský
Chlmec sa rozprestiera Boľské rašelinisko. Na
Vysokom vrchu rastú teplomilné a vápnomilné
rastlinné a krovinné druhy, je to zároveň významné
stanovište vstavača purpurového. Nájdeme tu aj
zvyšky cerových dubín panónsko-balkánskeho
typu. Mesto je bohaté aj na rôzne kultúrne akcie a služby pre turistov.
13. Ladmovce
Pri obci sa nachádza nákladný prístav na rieke Bodrog. V extraviláne obce nachádzame
významné chránené územia. Vápencové skaly v Ladmovciach sú registrované ako Územie
európskeho významu (Natura 2000). Chránia tunajšie zriedkavé vápencové biotopy a to
najmä panónske dubové lesy, subpanonské a suchomilné lúky, ako aj kroviny na
vápencových pôdach, ktoré sú jedinečné v celom Medzibodroží.
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14. Leles
Miestny rímskokatolícky kostol bol postavený v 14. storočí v gotickom štýle, neskôr bol
prestavaný v barokovom štýle. Na kraji obce, na strmom úbočí stojí historicky významný
kláštor premonštrátov. V niekdajšom koryte Tice môžme vidieť aj najstarší zachovaný
kamenný most v Karpatskej kotline. V blízkosti obce leží cestný most cez Latoricu, kde je
možnosť pristátia s člnmi a občerstvenia v reštaurácii pri moste.
15. Malé Trakany
Kríž v miestnom kostole vyrobili vďaka darom miestnych vysťahovalcov do Ameriky v roku
1905. Na počesť týchto ľudí ho v roku 2005 znovu vysvätili. Pri obci, na pravom brehu
Tisy sa nachádzajú rozsiahle lužné lesy, v
ktoých žije aj náš najväčší druh ďatľa - ďateľ
čierny. Na brehu Tisy sa nachádzajú krásne a
čisté piesočné pláže.
16. Malý Horeš
V katastri obce je niekoľko významných
botanických lokalít, napr. NPR Horešské lúky,
NPR Poniklecová lúčka, ÚEV Horešské lúky,
kde rastie napr. poniklec lúčny maďarský,
z cicavcov tu žije ohrozený druh syseľ
pasienkový a z vtákov európsky ohrozený druh
včelárik zlatý a rybárik riečny. Zaujímavosťou sú aj
miestne vínne pivnice, v ktorých zimujú aj netopiere.
Vedľa obce sa nachádza romantický kopček s
kameňom obloženými vínnymi pivnicami a kvalitnými
vínami. Podľa miestnej legendy niektoré pochádzajú
z čias tatárskych nájazdov a slúžili miestnemu
obyvateľstvu ako skrýša pred votrelcami.

17. Malý Kamenec
Nad obcou sa nachádza ÚEV Tarbucka, s osobitou
flórou a faunou, druhmi ako včelárik zlatý, rybárik
riečny, ľabtuška poľná, výrik lesný, lelek obyčajný.
Všetky uvedené druhy sú chránené aj v rámci
pripravovaného CHVÚ Medzibodrožie. V obci funguje
aj Dom ľudových tradícií s ukážkami starých remesiel.
Neďaleká Krčava je vyhľadávaným rekreačným
miestom.
18. Poľany
Najcennejšie biotopy v širšom okolí obce Poľany sú
zahrnuté aj do CHVÚ Medzibodrožie, čo síce
neznamená vyšší stupeň ochrany prírody, ale umožňuje
napr. uprednostniť také hospodárske postupy, ktoré
zabezpečia priaznivý stav populácií významných vtáčích
druhov, z ktorých sa tu vyskytuje napr. bocian čierny, chavkoš nočný, včelárik zlatý, či
rybárik riečny.
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19. Pribeník
Významnou budovou v obci je kaštieľ Majláthovcov, v ktorej v súčasnosti funguje Stredné
odborné učilište poľnohospodárske. Tu sa každoročne konajú aj známe jazdecké preteky.
V obci sa nachádza tiež „Galéria národov”, ktorá bola umiestnená v zrekonštruovanej
synagóge. Jej prevádzkovateľom je Klub Tice, Združenie výtvarných umelcov
Medzibodrožia a Použia. Slúži ako miesto rôznych výtvarných vernisáží a výstav.
20. Rad
V bezprostrednom okolí obce Rad sa nachádzajú
veľmi hodnotné močiare. Pokles hladiny vody
v poslednom desaťročí urýchlil proces
zazemňovania. Pripravovaný projekt na revitalizáciu
Tice má reálny predpoklad zachovať druhové
bohatstvo spoločenstiev vodných rastlín (lekno biele,
leknica žltá, kotvica plávajúca, bublinatka obyčajná,
pálka úzkolistá, pálka širokolistá).
21. Soľnička
V katastri obce Soľnička nachádzame najmä nelesné biotopy, z ktorých časť je zaradená do
ÚEV Latorica, ako aj do CHKO Latorica. Z vtáčích druhov spomenieme bociana
čierneho, ktorý sa viaže najmä na lužné lesy, rieku Latoricu a jej ramená a rybárika
riečneho. Okolie obce je ideálnym miestom pre pozorovanie vtáctva.
22. Somotor
Jeho reformovaný kostol bol postavený v roku 1801. Somotorský kopec je jednou z
najdlhšie obývaných lokalít v Medzibodroží a v odborných kruhoch je predmetom
celoštátnych archeologických konferencií – je najznámejšou lokalitou tzv. Gávskej kultúry,
z doby bronzovej. Časť obce Véč (súčasť obce Somotor) je známa bronzovým brašňovým
plieškom, nájdeným v staromaďarskom cintoríne. V blízkosti Somotoru je jedno
z najväčších hniezdisk včelárikov zlatých v celom Medzibodroží. Včeláriky hniezdia
v kolmých svahoch v piesčitom teréne. Pri obci je možnosť kúpania sa a táborenia.
23. Strážne
V katastri obce sa nachádza ÚEV Horešské lúky s osobitou, teplomilnou flórou, ktorej
typickým predstaviteľom je poniklec. Blízka Krčava je vyhľadávaným prírodným
kúpaliskom.
24. Streda nad Bodrogom
Nad hlavnou sa cestou sa vypína kaštieľ rodu
Szerdahelyiovcov, ktorý dal zničiť generál Spork,
okolo roku 1700 bol znovu postavený a koncom
19. storočia bol prestavaný. Ďalší kaštieľ bol
postavený v polovici 18. storočia a počas 19. a 20.
storočia bol prestavaný. Kostoly rímskokatolíckej
a gréckokatolíckej (pravoslávnej) cirkvi
pochádzajú tiež z doby Árpádovcov. Nachádza sa
tu NPR Tajba s jediným miestom pravidelného reprodukčného výskytu korytnačky
močiarnej na Slovensku. Cesty vedúce po násypoch Bodrogu sú ideálne pre cykloturistiku.
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Je tu zatiaľ aj jediný prístav pre osobné lode na Bodrogu, odkiaľ sa dá plaviť ďalej do
Maďarska.
25. Svätuše
Reformovaný kostol, ktorý sa nachádza v obci, bol pravdepodobne postavený ešte v
období pred tatárskym vpádom. V 15. storočí bol prestavaný v gotickom slohu. V 17.
storočí bol kostol renovovaný a jeho interiér bol prestavaný. Obec je známa ťažbou
andezitu v miestnom kameňolome. Vínne pivnice nachádzajúce sa na úpätí kopca ukrývajú
vysoko kvalitné vína.
26. Svätá Mária
V katastri obce, na brehu Tice, bola na mieste dávneho zjavenia Panny Márie vybudovaná
v roku 1995 kaplnka. Táto kaplnka je pútnickým miestom navštevovaným dvakrát ročne – v
máji a v októbri – veriacimi z Medzibodrožia.
27. Svinice
Živočíšny svet v mŕtvych ramenách rieky Tice, ležiacich v katastri obce, je veľmi bohatý čo
do počtu druhov aj početnosti. Vyskytuje sa tu mlok veľký, kunka žltobruchá, hrabavka
škvrnitá. Spomedzi mnohých druhov rýb môžeme uviesť šťuku, sumca, mihule, blatniaky a
ostrieže. Nájdeme tu aj užovku fŕkanú, užovku hladkú, bučiaka nočného alebo volavku
purpurovú.
29. Veľké Trakany
V juhozápadnej časti obce, na brehu pôvodného toku Tisy sa nachádzajú budovy bývalého
Soľného úradu a Colného úradu. V budove Soľného úradu, na brehu bývalého meandru
Tisy bolo v roku 2005 otvorené regionálne historické Múzeum. Tu odhalili v roku 2005
prvý pamätník Trianonu v regióne, v roku 2006 tu bola odhalená 5 tonová andezitová
socha Bálinta Balassiho ako aj diela György Ferencza z Veľkých Kapušian.
29. Veľký Horeš
V okolitých močiaroch hniezdia vzácne druhy vodných vtákov: volavka biela, volavka
purpurová. Nájdeme tu aj druhy typické pre Medzibodrožie: včelárika zlatého, dudka
chochlatého, ďatľa hnedkavého a pri rieke rybárika riečneho.
30. Veľký Kamenec
Na vrchole kopca, týčiaceho sa nad obcou stoja
zvyšky Veľkokameneckého hradu, ktorý je
dominantou celého okolia. V prírodnom
amfiteátri pod hradom sa zvyknú konať kultúrne
akcie. Kameň opusteného hradu bol použitý ako
stavebný materiál pre Fischerov kaštieľ, ktorý
dnes slúži ako škola. Pri príležitosti oslavy
vstupu Slovenska do EÚ bol v obci začiatkom
mája 2004 odhalený Európsky park. Pri tej
príležitosti bola odhalená aj drevená socha od
Otta Frecha a Istvána Gergelya znázorňujúca
stredovekých maďarských bojovníkov. Obec je známa svojimi pestovateľmi zeleniny.
31. Viničky
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Obec leží na území Tokajskej vinohradníckej oblasti. Je známa svojimi vínnymi pivnicami.
V obci nájdeme Kossuthovu kúriu, ktorá je v súkromnom vlastníctve. Pri obci funguje
Stredné odborné učilište poľnohospodárske, pod ktorou sa nachádzajú chýrečné vínne
pivnice a v komplexe budov je poskytované aj ubytovanie pre návštevníkov. Obec je známa
aj svojimi kultúrnymi akciami a vinobraníckymi slánosťami.
32. Vojka
Miestny kaštieľ Ghillányiovcov bol rozšírený v roku 1792 vďaka Antalovi Szirmayovi,
významnému historikovi, etnografovi a zakladateľovi župného archívu, ktorého ostatky
ležia v krypte miestneho rímsko-katolíckeho kostola. Miestna kúria Szmrecsányiovcov bola
postavená pravdepodobne v druhej polovici 19. storočia. V tom čase sa tu nachádzala
knižnica s 2500 zväzkami.
33. Zatín
Obecné múzeum bolo slávnostne otvorené 4. júla
2004. Miestny kostol zasvätený sv. Štefanovi bol
postavený koncom 14. storočia. Kostol bol viac krát
obnovený (napr. požiar v roku 1898 natoľko zničil
kostol, že aj jeho zvony sa roztavili), na veži a na lodi
sú ešte vždy viditeľné gotické prvky. V blízkosti obce
leží sútok riek Latorica a Laborec a je tu niekoľko
miest ideálnych na kúpanie a člnkovanie ale aj
pozorovanie vodného vtáctva.
34. Zemplín
Na malom kopci stojacom nad Bodrogom stálo významné staroveké hradisko, ktorého
obranné múry sú viditeľné do dnešného dňa. Z kameňov hradiska bol v roku 1628
postavený na kopci reformovaný kostol. V obci sa nachádza bývalý Župný dom, postavený
v roku 1668, ktorý bol neskôr používaný ako sklad, pred niekoľkými rokmi bol
zrekonštruovaný. Na brehu rieky je možné táborenie a kúpanie.
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VI. Popis
problémov a ich
príčin

IV. 1. SWOT analýza pre
turizmus a služby v regióne
Medzibodrožia
Členovia pracovnej skupiny zastupovali najmä tieto sféry: samospráva, štátna správa,
vinári, podnikatelia, učitelia, duchovní, umelci, študenti, miestne občianske združenia.
Z uvedených analýz jasne vyplýva, že po posilnení slabých stránok bude mať
Medzibodrožie veľmi dobré predpoklady pre ďalší rozvoj rôznych foriem turizmu, najmä
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, čo je aj plne v súlade s novou Stratégiou
rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky.

Na základe výsledkov SWOT analýzy boli definované nasledujúce najzávažnejšie
problémy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chýba ucelený a koordinovaný informačný systém, je nedostatok informácií, znalostí
a komunikácie (9)
Chýbajú územno-plánovacie dokumentácie – ÚPD a PHSR niektorých obcí (5)
Medzi jednotlivými sektormi, subjektmi a záujmovými skupinami je nedostatočná
spolupráca (4)
V regióne sú nedostatočné ponuky programov a služieb pre návštevníkov (3)
Zlý prístup k vode je spôsobený zanedbaním a nekosením/nespásaním brehy
a pastvín, Prostredie je znečistené čiernymi skládkami (3)
V PHSR chýbajú aktivity, ktoré robia aj iné organizácie, nielen samospráva
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Slabé stránky
(v zátvorke je uvedený počet získaných bodov pri bodovaní dôležitosti, ktorú stanovili
účastníci pracovných stretnutí)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Premnoženie komárov
Zlá sociálna situácia, vysoká nezamestnanosť
Chýba oddanosť pre vec - učitelia a pod.(1)
Zanedbané a nekosené/nespásané brehy a pastviny, čierne skládky (3)
Nefunkčné poľnohospodárstvo, takmer žiadna živočíšna výroba
Nie sú zmapovaní miestni vinári a poľnohospodári/farmári
Prevláda pesimizmus a letargia, slabá motivácia (2)
Nedostatočné ponuky programov a služieb pre návštevníkov (3)
Starnutie populácie, pribúdanie príslušníkov zo slabých sociálnych vrstiev (2)
Slabá úcta k hodnotám, vandalizmus (1)
Chýba ucelený a koordinovaný informačný systém, manažment informácií, je nedostatok informácií,
znalostí a komunikácie (9)
Nedostatok tvorivosti a podnikavosti (1)
Chýba tím aktivistov v regióne pre spoločné plánovanie a koordinovanie
Chýbajú zdroje informácií pre návštevníkov (infotabule, propagačné materiály, informačné centrá)
Slabý marketing služieb
Komplikované vlastnícke vzťahy (2)
Nejestvujú oficiálne táboriská, kúpaliská a prístavy pre vodákov,
Zlý prístup k vode na viacerých miestach,
Nepremávajú kompy a osobné lode
Chýbajú požičovne člnov, bicyklov
Chýbajú programové ponuky pre návštevníkov
Nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi jednotlivými sektormi, subjektmi a záujmovými
skupinami (4)
Nedostatočná cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu
Rozporné a nedostatočné rozvojové dokumenty,
Neexistuje spoločné plánovanie
Rivalita v rámci obcí (1)
Chýbajú územno-plánovacie dokumentácie – ÚPD (5)
Sezónnosť – iba cca 5 mesiacov počas roka je možné rekreačne využívať územie
Nie je chránená pôvodná architektúra, chýba „duch miesta“
Nekontrolovaný výrub drevín
Nekontrolované zarastanie medzihrádzového priestoru
Chýba turistická mapa
Nie je podchytené ľudové umenie (vrátane rómskej hudba)

Ohrozenia
§
§

Môže dôjsť k oslabeniu spolupráce
Zhoršuje sa demografická situácia
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SYNTETICKÁ ČASŤ
V. Vízia
a stratégia
rozvoja
cestovného
ruchu

V. 1. Formulácia vízie rozvoja vidieckej a vodnej turistiky v
Medzibodroží

Vízia cestovného ruchu pv Medzibodroží do roku 2017
Región Medzibodrožia bude mať v roku 2017 vytvorené funkčné
podmienky pre fungovanie a rozvoj udržateľného turizmu a služieb.
V rámci regiónu - a to aj v jeho cezhraničnom rozmere - bude fungovať
dobrá spolupráca medzi subjektmi a sektormi. Návštevníci budú mať
k dispozícii kvalitné služby, miestne produkty a programové balíky.
Región bude mať jasne definovaný charakter a imidž, ako aj funkčný
informačný a marketingový systém. Krajina a verejné priestranstvá
v regióne budú udržiavané a koncepčne skrášľované.
V. 2. Alternatívne rozvojové scenáre Medzibodrožia
V. 3. Formulácia strategických cieľov
Na základe výsledkov analytickej časti môžeme konštatovať, že najvhodnejšie pre rozvoj
cestovného ruchu v Medzibodroží sú nasledujúce formy športu / turizmu:
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§
§
§
§
§
§
§

vodný turizmus,
cykloturizmus
vidiecky turizmus a agroturistika
vínny turizmus
historický a kultúrny turizmus
jazdecký turizmus
archeoturizmus

Ďalšie časti dokumentu sú spracované z pohľadu predovšetkým týchto foriem cestovného
ruchu.

Strategické / dlhodobé ciele pre vidiecku a vodnú turistiku
v Medzibodroží
1. Vypracovať strategický „Program rozvoja turizmu v Medzibodroží“, ktorý
bude napĺňaný a manažovaný regionálnym koordinátorom
2. Spracovať Územno-plánovaciu dokumentáciu pre všetky obce

3. Zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi sektormi
prostredníctvom definovaných spoločných záujmov a cieľov
4. Zlepšiť kvalitu a rozsah ponúk programov a služieb pre turistov

5. Koncepčne skrášľovať verejné priestranstvá v regióne

V.3.1. Komentár k cieľu 1 a cieľu 2:
Prvý cieľ je realizovaný prostredníctvom rozpracovávania jednotlivých cieľov na aktivity.
Druhý cieľ je priamo závislý na tom, ako si jeho realizáciu naplánujú obce, môžeme len
dať odporučenia, aby boli obce akčnejšie a naplánovali si Územno-plánovaciu
dokumentáciu spoločne.
V novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky sa odporúča
Regionalizáciu cestovného ruchu SR využívať pri spracovaní územno -plánovacích
dokumentov obcí, miest a regiónov, pri príprave generelov, urbanistických štúdií
a koncepcií rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj pri implementácii
štrukturálnych fondov. Túto postupne rozpracovať so zameraním na stanovenie
maximálnej únosnosti územia z hľadiska návštevnosti.
Zároveň sa odporúča na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí vypracovať resp.
aktualizovať vlastné stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu, doplniť chýbajúce
územné plány a plány sociálneho a hospodárskeho rozvoja, urýchliť skvalitňovanie
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dopravnej infraštruktúry ako kľúčovej podmienky pre rozvoj cestovného ruchu vo
všetkých regiónoch.

V. 3. 2. Cieľ 3. : Zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi
sektormi prostredníctvom definovaných spoločných záujmov a cieľov
Kľúčové slová: informácie, spolupráca, partnerstvá. Pokiaľ tieto tri základné veci budú
fungovať, potom je možné dopracovať sa k vytýčeným cieľom. Fungovanie cestovného
ruchu, služieb, ale aj regiónu ako takého, takisto závisí od naplnenia týchto troch pojmov.
Cieľ je zameraný na rozvoj komunikačno-informačného systému v regióne tak, aby
podporoval rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto cieľa je aj rozvoj ľudských zdrojov,
pretože od nich závisí efektivita a funkčnosť vytvoreného systému a rozvoj verejnosúkromných partnerstiev ako jednej z foriem podpory ekonomiky regiónu.
V novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky sa odporúča zvýšenú
pozornosť venovať spusteniu a pravidelnej aktualizácii Národného jednotného
informačného systému cestovného ruchu Slovenskej republiky na internete, v záujme toho
skvalitňovať spoluprácu Slovenskej agentúry cestovného ruchu (SACR) a turistickoinformačných centier v regiónoch s cieľom vytvorenia takej informačnej bázy v minimálne
8 jazykových verziách, ktorá bude schopná v reálnom čase prijímať a implementovať
informácie o nových produktoch cestovného ruchu,
Zároveň sa v tomto dokumente odporúča legislatívne podporiť vznik miestnych a
regionálnych združení cestovného ruchu, hľadať systémové možnosti na financovanie ich
prevádzkovania tak, aby prostriedky, ktoré sa vytvoria v cestovnom ruchu, sa prednostne
využívali na jeho ďalší rozvoj. Novelizovať Vyhlášku 419/2001 Z. z.. o kategorizácii
ubytovacích zariadení.
Priority
3.1. Rozširovanie spolupráce a vytváranie verejno-súkromných partnerstiev
3.2. Rozvoj spoločného informačno-komunikačného systému v regióne
3.3. Rozvoj ľudských zdrojov

Aktivity
§ Pravidelné stretnutia na mikroregionálnej úrovni
§ Pravidelne aktualizovaný kalendár aktivít
§ Systém zberu a aktualizácie informácií
§ Aktualizovaná web stránku Medzibodrožia
§ Vytvorený systém jednotných informačných tabúľ v oblasti
§ Zriadená telefónna informačnú linku
§ Zriadiť informačné tabule s mapami v každej obci
§ Navigačný systém: informačné navigačné tabule a smerovky (pre cyklistov, peších aj
motoristov)
§ Školenia a uvedenie do praxe manažérov infocentier
§ Vytvoriť podmienky pre fungovanie vodnej turistiky (lávky, prístavy, požičovne lodí
a pod.)
§ Distribučný systém pre propagačné materiály
§ Založené „Regionálne združenie pre cestovný ruch“, čo je základným predpokladom
fungovania spolupráce
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V. 3. 3. Cieľ 4. : Zlepšiť kvalitu a rozsah ponúk programov a služieb pre
turistov
Poloha regiónu Medzibodrožie vytvára predpoklady pre rozvoj vidieckej turistiky
a rozvoj podnikania v rámci infraštruktúry CR. Rozvoj cestovného ruchu je tým úspešnejší,
čím sú bohatšie programové ponuky pre najrôznejšie cieľové skupiny potenciálnych
návštevníkov. Programové ponuky musia vychádzať z potenciálov regiónu, z jej silných
stránok. Turizmus je potrebné budovať na tých potenciáloch, vďaka ktorým je
Medzibodrožie jedinečné a typické. Kvalita a pestrosť služieb a programov musí
vychádzať od vzdelaných a skúsených ľudí. Vo väzbe na rozvoj vidieckeho turizmu sa
predpokladá aj rozvoj kultúrnych aktivít, predovšetkým v oblasti regionálneho folklóru,
zvykov a tradícií a vytvorenie ponuky športových aktivít využiteľných v rámci rozvoja CR
a rekreácie. Diverzifikáciou činností podporujúcich rozvoj vidieckeho turizmu sa zvýši
ponuka atraktivít obce v rámci podpory rozvoja rekreácie.
Tento bod je v úplnom súlade so špecifickými cieľmi novej stratégie rozvoja cestovného
ruchu Slovenskej republiky (4.3., bod Zlepšenie štruktúry zahraničných návštevníkov
Slovenska skvalitňovaním poskytovaných služieb), ako aj s nasledujúcimi úlohami tohto
dokumentu:
§
§

skvalitniť a zintenzívniť poradenskú a vzdelávaciu činnosť pre začínajúcich
podnikateľov, organizačne a finančne podporovať profesijné zväzy pri obnovení
pravidelných súťaží odbornosti v profesiách kuchár, čašník, cukrár, barman,
osvetu a vzdelávacie programy pre obyvateľstvo zamerať na chápanie významu
cestovného ruchu pre pracovníka pracujúceho v službách, pre jeho rodinu, pre obec,
región i celú krajinu, vysvetľovať dôležitosť správania sa k turistovi, čo následne
u neho formuje pozitívny alebo negatívny obraz o Slovensku.

Priority
4.1. Rozvoj ľudského potenciálu
4.2. Rozvoj ekonomických aktivít / služieb
4.3. Rozvoj rekreácie
4.4. Tvorba spoločného marketingového plánu
Aktivity
§
Vytvoriť a pravidelne aktualizovať kalendár aktivít, (ktorý okrem propagačnej
funkcie umožní aj vzájomné zosúladenie akcií)
§
Vypracovať marketingové plány pre subjekty poskytujúce služby
§
Založiť tradíciu Prezentačných dní a tradičných akcií (Vinárske dni, Gastronomické
dni, kultúrne festivaly, folklórne festivaly, Tokajský festival, Riečne festivaly,
konské dostihy...)
§
Uskutočniť školenia pre poskytovateľov služieb
§
Využiť možnosti obcí pri poskytovaní ubytovania (voľné budovy, školy a pod.)
§
Vybudovať informačné centrá - Turistické informačné kancelárie
§
Využívať a spojiť sily fungujúcich stravovacích zariadení (napr. vydanie miestneho
Receptára)
§
Rozvinúť služby v oblasti wellness a fittness
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§
§
§
§
§
§
§

Vytvoriť Remeselnícke dvory
Spracovať a vydať propagačné materiály
Vytvoriť programy pre rôzne záujmové skupiny
Vytvoriť sieť cyklotrás, vodných a peších trás
Vybudovať sieť predajných miest s miestnymi produktmi
Otvoriť požičovňu športových potrieb a servis (bicykle, člny)
Vytvoriť miestnu „značku kvality“ a certifikačný systém

Návrh riešenia

Založenie Regionálneho Informačného Centra, v ktorom budú pracovať interní a externí
pracovníci, ktorí budú zohrávať kľúčovú úlohu pri realizácii Stratégie CR v regióne a jej
jednotlivých úloh (marketing, propagácia, balíky služieb, manažment informácií atď.).

V. 3. 4. Cieľ 5: Koncepčne skrášľovať verejné priestranstvá a zlepšiť
starostlivosť o krajinu
Koncepčné skrášľovanie verejných priestranstiev znamená cielené vytváranie
a posilňovanie identity obcí a celého regiónu. Región, ktorý má svoju identitu je veľké
lákadlo pre miestnych aj pre turistov. V praxi to bude znamenať dôraz na zachovanie
starých tradičných, miestnych architektonických prvkov typických pre tento región
a citlivé spájanie nových prístupov s tradičnými. Bude to znamenať aj zameranie na
obnovu vidieckej krajiny a zvýšenie jej ekologickej stability, regeneráciu prírodného
prostredia v extra aj intraviláne.
Pri plnení úloh bude nutná úzka spolupráca s miestnymi historikmi a etnografmi, aby sa
predišlo zbytočným chybám a aby sa posilňoval skutočne pôvodný a miestny charakter
regiónu.
Priority:
5.1. Obnova identity vidieckeho osídlenia
5.2. Obnova verejných priestranstiev v obciach
5.3. Oživenie krajiny
Aktivity
§ Vytvoriť manuál, príručku vhodných, doporučených architektonických prvkov,
stavebných materiálov, symbolov pre región (v rámci ZMOM-u)
§ Pripraviť minigrantový program pre občanov na realizáciu malých architektonických
úprav
§ Vytvoriť plán pre obnovu verejnej zelene v jednotlivých obciach (súčasť ÚPD). Do
plánov skrášľovania obcí zahrnúť vodné plochy Pripraviť motivačné súťaže pre občanov,
§
§
§

zamerané na tvorbu a skrášľovanie súkromných pozemkov (predzáhradiek) okrasnou
zeleňou a kvetmi
Pripraviť motivačné súťaže pre občanov, zamerané na tvorbu a skrášľovanie súkromných
pozemkov (predzáhradiek) okrasnou zeleňou a kvetmi
Vyčistiť, obnoviť, revitalizovať mŕtve ramená a malé vodné plochy
Zmapovať majetkovoprávne vzťahy (zistiť majiteľov a správcov pozemkov) a zorganizovať
dobrovoľnícke aktivity zamerané na vykosenie a vyčistenie kritických miest (dospelých
motivovať prostredníctvom detských akcií, táborov)
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§
§
§
§
§
§

Vytvoriť podmienky pre podnikateľské aktivity zamerané na vyčistenie zarastených plôch od
náletových drevín a ekonomické zhodnotenie drevnej hmoty
Zriaďovať obecné kompostoviská
Viesť intenzívnu kampaň za separovaný zber odpadu a kompostovanie
Založiť občianske hliadky zamerané na prevenciu a monitoring čiernych skládok
Likvidovať staré environmentálne záťaže (skládky odpadov) a následne ich revitalizovať
Zabezpečiť kontrolu nad prístupom na účelové cesty v katastri s cieľom prevencie tvorby
čiernych skládok

Návrh riešenia

Predložený návrh Stratégie rozvoja turizmu a jeho ciele môžu byť naplnené len cez
praktické aktivity. Tieto aktivity musia byť naplánované, uskutočňované, monitorované
a vyhodnocované koordinovane, čo znamená že na plnenie týchto úloh musí dohliadať
jedna osoba. Práve preto sú kľúčovými najmä nasledujúce úlohy:
§
§

Vytypovať, vyškoliť a uviesť do praxe manažérov infocentier
Založiť „Regionálne združenie pre rozvoj turizmu“, čo je základným predpokladom
fungovania spolupráce
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AKČNÁ ČASŤ
VI.
Akčný
plán

VI. 1. Kroky pre implementáciu Stratégie rozvoja cestovného ruchu v
Medziboddroží

§

§
§
§
§
§

pripomienkovať, diskutovať a dopracovať Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu
v regióne a schváliť dokument v orgánoch Združenia ZMOM aj v obecných
zastupiteľstvách regiónu a odsúhlasiť jej zapracovanie do rozvojových dokumentov
obce (najmä do PHSR).
identifikovať a vybrať (reálne) aktivity a projekty pre realizáciu do konca roku 2008 –
2010 vo väzbe na finančné príležitosti a možnosti aj vo väzbe na rozpočet obcí
vypracovať indikatívny finančný plán pre realizáciu plánovaných aktivít a prípravu
projektov aj s plánom monitorovania a vyhodnocovania plnenia plánu a projektov
spracovať analýzu partnerov a sociálno- ekonomických partnerov potrebných pre
realizáciu plánovaných cieľov a aktivít rozvoja mikroregiónu
zintenzívniť cezhraničnú diskusiu zameranú na vytvorenie spoločnej Stratégie rozvoja
turizmu v regióne ako aj na vytvorenie spoločného loga a sloganu pre celé
Medzibodrožie
navrhnúť a realizovať model/alternatívu implementácie Návrhu stratégie rozvoja
turizmu v regióne

Pre implementáciu stratégie bude potrebné rozpracovať podrobný Akčný plán vrátane
časového fázovania aktivít (časový harmonogram) jednotlivých krokov. Toto by malo byť
vykonané realizátorom stratégie – t.j. Regionálnym združením pre rozvoj turizmu
„Bodrogtour“.
Podľa tej istej schémy je potrebné zosúladiť Stratégie rozvoja turizmu Medzibodrožia na
obidvoch stranách hranice a vytvoriť spoločnú cezhraničnú Stratégiu rozvoja turizmu
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Medzibodrožia. Tento krok je treba zosúladiť s procesom tvorby spoločného loga
a sloganu pre Medzibodrožie.
Je potrebné doriešiť najmä nasledujúce oblasti:
§ nízka propagácia regiónu
§ obce nespolupracujú so subjektmi CR
§ chýba informačná infraštruktúra v regióne (informačné tabule, ukazovatele, mapy
a pod.)

VI. 2. Realizačné mechanizmy
Systém implementácie stratégie CR v Medzibodroží by mal pozostávať najmä z nižšie
uvedených troch krokov.
1. Riadenie celej stratégie resp. jej uvedenie do života.
Riadenie a implementácia Stratégie rozvoja cestovného ruchu by mala byť úlohou
Regionálneho združenia CR v Medzibodroží prostredníctvom zamestnancov Regionálneho
Informačného Centra /RIC/. Dôležitým predpokladom je spolupráca a motivovanie
všetkých zainteresovaných subjektov (samosprávy, podnikateľov a tretí sektor).
2. Vytvorenie inštitucionálneho zázemie pre realizáciu Stratégie.
Umiestnenie infocentra je penzióne PARK v Somotore a plánované spustenie prevádzky je
február 2008.
3. Sledovanie ukazovateľov a ich hodnotenie.
Tento krok by mal byť zabezpečovaný prostredníctvom funkčného systému monitorovania
plnenia cieľov Stratégie, vrátane systému získavania informácií a spracovania spätných
väzieb .
Príklad: Vytvorí sa hodnotiaci systém pre posudzovanie kvality služieb.

VI. 3. Návrh komunikačného a informačného systému
pre Medzibodrožie
Základnou úlohou v tomto bode je založenie
Regionálneho informačného centra (RIC).
Funkcie Regionálneho informačného centra.
Úlohy a služby, ktoré bude RIC zabezpečovať
§ informovanie a motivovanie miestnych
obyvateľov aj návštevníkov (klientov,
potenciálnych klientov),
§ zabezpečovanie služieb v oblasti CR
(ubytovanie, stravovanie, programy),
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§
§
§
§
§
§
§
§

výmena informácií medzi samosprávami navzájom,
organizovanie regionálnych aktivít,
príprava a manažment Kalendára aktivít v Medzibodroží,
regionálna web-stránka s prepojením na iné stránky,
noviny alebo občasník,
informačné brožúry,
predaj pohľadníc, suvenírov, máp, literatúry,
„horúce správy“.

Čo je potrebné k vytvoreniu a fungovaniu
systému:
§ Regionálne informačné centrum – miesto
a koordinátor
§ V obciach (MVO, inštitúciách) kontaktná
osoba pre posun informácií
§ Nástroje pre posun informácií (regionálna
web-stránka, infopanely v obciach,
noviny, informačné a propagačné
materiály)
Regionálny IS by mal mať viac funkcií
a úrovní. Úroveň fyzická (RIC) by mala byť
odzrkadlená aj vo virtuálnej (internetovej)
podobe, obsahujúce aj aktualizované a
hĺbkové informácie o regióne.

Všeobecná schéma informačného systému

Výber typov
informácií k
vyhľadávaniu

Zber
informácie

Stiahnutie
informácie

Výber/ príjem
či zamietnutie
zdrojov

Posun,
kontrola
informácie

Aktívny
zdroj
informácie

Zverejnenie
informácie

Archivácia
informácie

Strata
aktuality

Zánik/
škartácia
informácie

Každý bod
tohto
diagramu
je
vstupom
pre ďalší
diagram.
Takýto
výber
typov
informácií
je uvedený
nižšie.
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Počasie

Stav vody

Ubytovanie

Stravovanie

Doprava

Služby
všeobecne

Stav prírody

Etnokultúra

Sezóna
(rybolov, ...)

Kultúra

História/
archeológia

Schéma komunikačno-informačného systému

informačné
panely

obec

obecný
rozhlas
turista
web

(MVO,
biznis sektor,
samospráva,
občan)

občan
miestne noviny

Informačné brožúry
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Nástroje pre posun informácií

občan

obec

hosť
cyklista

obec

obec

Regionálne
informačné
centrum

ekonomický sektor

obec

turista

obec

MVO

VI. 4. Marketingová podpora turizmu v Medzibodroží
Súčasťou Strategického plánu je aj dokument Marketingová stratégia rozvoja turizmu
v Medzibodroží. V nadväznosti na potrebu efektívnej marketingovej komunikácie
o regióne je potrebné definovať špecifické znaky produktu cestovného ruchu krajiny ako
dovolenkového cieľa, Pre tento účel je veľmi užitočné vyvinúť nový koncept značky
regiónu (celého historického Medzibodrožia), ktorý bude výraznejšou mierou zasahovať
cieľové skupiny.
V nasledujúcom sú uvedené pracovné verzie návrhov na logo a slogan, navrhnuté
spoločnou cezhraničnou komisiou na stretnutí v Sárospataku. Z týchto návrhov bol
vybraný najúspešnejší návrh, ktorý bol následne profesionálne spracovaný a vydaný vo
forme dizajn manuálu.
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Víťazné logo

VI. 5. Dizajn manuál pre LOGO regiónu Medzibodrožie
Každé územie malo už aj v dávnych časoch svoju vlajku a erb. Boli to znaky, s ktorými sa
vedel stotožniť každý obyvateľ toho územia, bol to spôsob, ako posilniť identitu.
V dnešných časoch túto úlohu preberá logo – grafický znak vystihujúci podstatu určitého
územia, ale aj firmy alebo akcie.
Logotyp je vo všeobecnosti „preukaz totožnosti“ či už ide o spoločnosť, združenie alebo
projekt. Preto si logotyp zaslúži primeranú pozornosť a predovšetkým vytvorenie priestoru
autorovi v procese jeho tvorby.
Dobrý logotyp musí spĺňať niekoľko požiadaviek. Medzi základné patrí určite estetické
hľadisko, logotyp musí dobre vyzerať. Je to samozrejme silne subjektívne kritérium.
Ďalšou požiadavkou, je príbeh. Dobrý logotyp potrebuje príbeh, ten ho robí presvedčivým
a dáva mu punc originality. Príbehom môže byť napríklad graficky prerozprávaná
myšlienka, nápad alebo vtip. Ďalšie kritérium, ktoré spoluvytvára dobrý logotyp je
čitateľnosť. Čitateľnosť sa overuje minimálnym rozmerom, v ktorom je logotyp ešte
zrozumiteľný alebo napríklad čierno-bielym zobrazením, ktoré by malo byť súčasťou
dizajn manuálu.
Pre zlepšenie obrazu o Medzibodroží, pre posilnenie jeho identity, ale aj pre marketing
jeho potenciálov, bolo potrebné vytvoriť logo Medzibodrožia. Logo, ktoré by smerom
„von“ tvorilo pre návštevníkov určitú obchodnú značku kvality a smerom „dnu“ by
posilňovalo u miestnych obyvateľov identitu regiónu.
Tvorba loga Medzibodrožia začala v roku 2007 na spoločných stretnutiach so zástupcami
miestnych samospráv, mimovládnych organizácií, firiem a inštitúcií. Neskôr tvorba loga
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získala cezhraničný rozmer. Medzibodrožie je totiž historicky kompaktným regiónom,
„ostrovom“ obkoleseným riekami. Z tohto dôvodu bola vytvorená cezhraničná pracovná
skupina, ktorá vytvorila návrhy na logá a slogany. Z týchto návrhov komisia hlasovaním
zvolila víťazné logo, ktoré bolo dopracované a ktoré je prezentované aj v tomto dizajn
manuáli.
Filozofia víťazného loga vychádza z charakteru krajiny. Medzibodrožie je krajinou riek,
pritekajúcich z hôr. Príroda a rieky sú aj základným potenciálom regiónu pre rozvoj najmä
vidieckeho a ekologického turizmu. Logo regiónu je preto tvorené štylizovaným listom,
ktorý v sebe nesie obraz riek a hôr. Dvojjazyčný názov regiónu spája štylizovaný motýľ,
ktorý tvorí počiatočné písmená názvu regiónu v oboch jazykoch: „B“ ako aj „M“.
Farebná kompozícia, štýl loga aj typ písma má vyvolávať pocit pokoja, harmónie
a oddychu v prírodnom a vidieckom prostredí regiónu.
Logo Medzibodrožia ako aj dizajn manuál je súčasťou dokumentu Marketingová stratégia
rozvoja cestovného ruchu v Medzibodroží.
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VII. Návrhy pre
rozvoj turizmu
v Medzibodroží

VII. 1. Latorica – možnosti splavovania
Keďže sa jedná o chránené územie, je potrebné rešpektovať zákon o ochrane prírody a
krajiny. Splavovanie je možné len bezmotorovými člnmi - najvhodnejšie sú gumené kanoe.
Prúd rieky je pokojný a teda vhodný aj pre menej skúsených vodákov.
Prístup k rieke je najjednoduchší pri moste blízko Boťan, pri cestnom moste nad Lelesom
alebo pri Čičarovskom kanáli (Udoč). Inak je prístup k rieke dosť problematický, treba
počítať s ozajstnou džungľou a mrakmi komárov. Skutočnou perlou sú mŕtve ramená,
niektoré vyvolávajú predstavu ozajstného dažďového pralesa. Tieto časti sú však vhodné
skôr na pozorovanie živočíchov, lebo na plavbu a plávanie sú príliš zarastené a okrem toho
niektoré spadajú pod najvyšší stupeň ochrany prírody (napr. Zatínsky luh).
Pretože pri Latorici nie je žiadne funkčné táborisko a nie je tu ani zdroj pitnej vody, je
potrebné, aby sa splavovacie akcie plánovali zatiaľ len ako jednodenné, bez možnosti
prespania pri rieke.

VII. 2. Bodrog – možnosti splavovania
•
•

•

•

64,85 km - sútok Ondava Latorica
cca 62 km - dedina Zemplín pravý breh rieky. Vchod do vody, pravý breh rieky,
nespevnená cesta do vody, vloženie možné pre ľahké člny, možnosť prehliadky
župného domu, archeologickej lokality a kostolov na vŕšku nad sútokom riek. Pod
obcou je pláž vhodná na kúpanie.
58,4 km - prístav Ladmovce pravý breh rieky. Možnosť obhliadky zaujímavého
lužného lesa a mokradí na pravej strane tesne pod obcou s množstvom vodného
vtáctva. Pri vysokých stavoch vody sa tu dá plaviť aj na člne. Pozor dávať na
nákladný prístav, pri vysokých stavoch je táto časť zaplavená a z tohto dôvodu
nebezpečná .
cca 57,2 km - Somotorské rameno ľavý breh rieky smer dedina Somotor. Umelé
rameno Bodrogu, cca kilometer pred Stredou nad Bodrogom. Nachádza sa tu
lodenica patriaca povodiu Bodrogu so zariadeniami na vkladanie lodí, blízko je
vhodný betónový vchod do vody na konci panelovej cesty okolo lodenice. Cesta ku
vchodu pokračuje popri lodenici a ramene smerom ku Bodrogu, vchod je na konci
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•

•

•

•

•
•
•
•

ramena, v mieste, kde rameno vteká
do Bodrogu, cesta je pri vysokých
stavoch zaplavená.
cca 55,5 km - dedina Viničky pravý
breh rieky. Nachádza sa približne na
druhej strane rieky ako je Streda nad
Bodrogom. Tokajská vinohradnícka
oblasť, množstvo pivníc a pekných
vinohradov.
cca 55,5 km - dedina Streda nad
Bodrogom ľavý breh rieky. Jediný
cestný most cez Bodrog na
Slovenskej strane, neskôr železničný
most cez Bodrog. V tejto časti vedie do
Bodrogu rameno, pretekajúce vnútornejšími
časťami Stredy nad Bodrogom. Možnosť
obhliadky renesančného kaštieľa, románskeho
kostola z druhej tretiny 13.storočia a farnosti
spred roku 1332.
cca 53,3 km - dedina Klin nad Bodrogom ľavý
breh rieky. Aj v tejto časti vedie do Bodrogu
rameno, pretekajúce okolo Klinu nad
Bodrogom. Romantické ruiny kostola pri
mŕtvom ramene, možnosť pozorovania vodného
vtáctva.
cca 52 km - dedina Borša pravý breh rieky.
Posledná dedina pred hranicou so známym
Rákoczyho kaštieľom, Bodrog preteká celý čas
lesom, brehy na oboch stranách sú dosť strmé a
málokde prístupné z vody (závisí tiež od
vodného stavu)
51,2 km vteká potok Ronyva - pravý breh
51,2 km začiatok Bodrogu ako hraničnej rieky. Bodrog vyteká zo Slovenska, štátna
hranica sa smie prekročiť bez problémov
49,68 km koniec Bodrogu ako hraničnej rieky. Bodrog vteká do Maďarska
cca 49 km vteká potok Malá Krčava - ľavý breh rieky . Medzi hranicou a
Felsőberecki sa do Bodrogu na ľavom brehu vlieva rieka Malá Krčava, ktorá ďalej
tečie ako hraničná rieka. Do rozšíreného ramena (blízko Pácinu) sa treba plaviť asi
10km. Na začiatku skôr nesplavné. Neskôr úplne nesplavné, do rozšíreného ramena
sa nedá týmto spôsobom určite dostať. Rozšírená časť rieky v dĺžke 3 km, do ktorej
sa dá dostať zo slovenskej strany po ceste smerom na Pácin pôsobí veľmi
romanticky.

VII. 3. Tvorba programov
V regióne je potrebné vytvoriť programové ponuky, viazané na vodnú turistiku, napr.:
• Ekoturistické programy zamerané na pozorovanie vodného vtáctva, živočíchov aj
rastlín.
• Vodácke programy pre začínajúcich – výuka základov splavovania riek
• Tam, kde je to vhodné programy zamerané na rybolov
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•

športovo orientované programy
(kajakárstvo, kanoistika a pod.)

Okrem toho, je potrebné vytvoriť aj
systém informačných tabúľ
a značenia (značenie riečnych
kilometrov a pod.), informačné
tabule o prírodných hodnotách
zaujímavostiach v okolí na súši.
Ďalej bude potrebné vyriešiť otázku
požičovní a prepravy lodiek. Tieto
aktivity na niektorých miestach
v Maďarsku vykonávajú aj
samosprávy, ale ideálne je zapojenie podnikateľskej sféry. Jestvuje aj možnosť
koncentrácie požičovne bicyklov a lodiek ako aj uskladnenia lodiek na jednom mieste.

VII. 4. Možnosti rozvoja cykloturistiky a vodného turizmu v CHKO
(Mgr. Andrea Šimková, RNDr. Andrea Plačková)
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

Centrálna časť CHKO sa nachádza
v oblasti Latorickej roviny s veľmi
malým prevýšením.
Osou CHKO sú toky riek Latorica
a Bodrog.
Takéto podmienky sú vhodné na
cykloturistiku a vodnú turistiku ale
aj agroturistiku.
Sprievod s odbornými prednáškami
pre rôznych záujemcov (školy –
základné, stredné, univerzity,
laická aj odborná verejnosť) môžu
zabezpečiť pracovníci správy
CHKO.
Treba vychádzať zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
CHKO – platí druhý stupeň ochrany
V zmysle zákona o ochrane prírody ja na druhom stupni zakázaný vjazd bicyklom mimo účelových ciest (hrádzové teleso)
Cyklotrasy – na vytýčenie a označenie je v zmysle zákona o ochrane prírody potrebný
súhlas ObÚ ŽP
Zákon o ochrane prírody nezakazuje člnkovanie na vodných tokoch v CHKO. Nesmie
však dôjsť k porušeniu biotopov (najmä vodných) v zmysle zákona o ochrane prírody
Preferovať existujúce prístupové cesty (Latorický most, Streda nad Bodrogom záchytné parkoviská, reštaurácia a sociálne zariadenie)

Návrh trasy pre vodnú turistiku:
§ Začiatok vodnej turistiky – pod Latorickým mostom, k. ú. Leles, V. Kapušany
§ Ukončenie vodnej turistiky – pod mostom v strede nad Bodrogom
§ Možné zastávky počas plavby:
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§

- 1. zastávka (ukážka lužného lesa)
- 2. zastávka (ukážka aluviálnych lúk)
Možnosť umiestniť informačných panelov na jednotlivých zastávkach pracovníkmi
správy CHKO (geologické, pôdne, hydrologické pomery CHKO, fauna a flóra,
ekosystémy)

Návrh a odporúčania pre obce a obyvateľov
§ V prípade potreby by bolo možno vhodné zabezpečiť
spätný odvoz turistov po vylodení v Strede na
Bodrogom pod Latorický most (nepravidelná preprava
osôb, dostupnosť na telefóne, striedanie vodičov –
možnosť využiť VPP).
§ V prípade potreby zabezpečiť individuálne ubytovanie
– v rodinných domoch.
§ Možnosť rozšírenia agroturistiky (spropagovať bežný
život, ukážky chovu hovädzieho dobytka, oviec, kôz,
kosenia, okopávania hrozna, ukážky vinobrania.....).
§ Spropagovať a poskytnúť miestne reštauračné
zariadenia.
§ Spropagovať a poskytnúť miestne penzióny.
Prírodné kúpaliská, pláže:
• Malé Trakany (v obci je plážové kúpalisko a prístav pre člny)
•
•
•

•

Veľké Trakany (Bývalý prístav na Tise, mŕtve rameno, možnosť kúpania sa v Tise)
Veľký Kamenec (kúpalisko a pláž na Veľkej Krčave naproti Pácinu)
Zemplín (piesčitá pláž, dosť zanedbaná, možnosť kúpania sa)
Klin nad Bodrogom (obmedzené možnosti kúpania sa v mŕtvom ramene)

VII. 5. Návrh základnej cyklotrasy
(Ing. Štefan Szabó, PhD)
Podobne ako v prípade člnov, bolo by vhodné zriadiť požičovňu bicyklov. Ideálne by bolo
prepojiť takéto dve požičovne, tak aby návštevník mohol napr. ísť požičaným bicyklom po
hrádzi smerom k ukrajinským hraniciam a späť by sa vracal na požičanom člne.
Najdôležitejšie úlohy spojené s zakladaním
cyklotrás sú nasledovné:
• Podanie žiadosti o oficiálne
zaregistrovanie Cyklotrasy, zabezpečenie
príslušného konania zameraného na
vyriešenie sporných otázok a určenie
definitívnej trasy (za účasti ŠOP, správy
CHKO, SVP, samospráv, cykloklubu
a ďalších dotknutých orgánov).
• Po prebehnutí konania nasleduje
vypracovanie projektu cyklotrasy a jej
zaregistrovanie
• Vyznačenie cyklotrás, vykonané
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•
•

certifikovaným značkárom, v súlade s platnými predpismi.
Osádzanie máp, informačných tabúľ a jednoznačného dopravného značenia popri
cestách pre cyklistov.
Zriadenie miest s požičovňou bicyklov a lodiek, so zabezpečením servisných služieb,
podľa možnosti na spoločnom mieste. Je to ideálne riešenie vtedy, keď vodácke túry sa
kombinujú s cyklotúrami, alebo keď z miesta ubytovania organizujú jeden deň
cyklotúru a ďalší deň vodnú túru.

Začiatok základnej Cyklotrasy – nultý kilometer – sa nachádza na cestnom moste cez
Bodrog, pri Strede nad Bodrogom. K tomuto miestu bude viesť vyznačená cesta od
železničnej stanice v Strede nad Bodrogom (kvôli cyklistom, ktorí sa dopravia vlakom).
Na tomto moste navrhujeme umiestniť 4 smerové tabule pre 4 čiastkové trasy – smerom
na Boršu, smerom na hranicu s MR, smerom na Veľký Kamenec, smerom na hranicu s
Ukrajinou. Na tomto mieste navrhujeme umiestniť aj informačnú tabuľu.
I. vetva cyklotrasy pokračuje po násype Bodrogu na pravej strane rieky smerom na Boršu.
Pri odbočke z násypu smerom na Boršu (4.0 km) bude na trase umiestnená smerová
tabuľa, ukazujúca smer k Rákoczyho kaštieľu v Borši. Trasa pokračuje pri kaštieli a napája
sa na Rákoczyho cyklotrasu (4.5 km). Na tomto mieste navrhujeme umiestniť aj
informačnú tabuľu
II. vetva cyklotrasy vedie po násype Bodrogu na ľavej strane rieky smerom k štátnej
hranici s MR. Cesta vedie cez Klin nad Bodrogom, v blízkosti zrúcanín kostola (2.5 km)
s pokračovaním k odbočke, vedúcej k najnižšie položenému miestu na Slovensku (4.5 km),
kde bude na trase umiestnená smerová tabuľa. Trasa pokračuje ďalej k štátnej hranici s MR
(6.0 km). Na tomto mieste bude umiestnená informačná tabuľa.
III. vetva cyklotrasy vedie po ceste 2. triedy cez Malý Kamenec do Veľkého Kamenca až
k rieke Veľká Krčava (označená ako „Vínna cesta“).
IV. – hlavná – vetva vedie po násype Bodrogu na ľavej strane rieky smerom k štátnej
hranici s Ukrajinou. Od mostu pokračuje trasa popri Lodenici SVP, š.p. a pokračuje
smeron na Somotor. Pred Somotorom (4. 2 km) trasa odbáča napravo (smerová tabuľa)
a pokračuje cez obec a opäť sa napája na cestu, vedúcu po násype. Na 9.2 km je odbočka
smerom na Novú Viesku, kde bude umiestnená smerová tabuľa. Ďalšia smerová tabuľa
bude umiestnená pri odbočke na Svätú Máriu (10.2 km). Prameň Bodrogu sa nachádza na
12. 6 km – na tomto mieste navrhujeme umiestniť ďalšiu informačnú tabuľu. Ďalšie
odbočky z trasy so smerovkami budú ešte smerom na prírodné kúpalisko pri Latorici (14.7
km), na obec Rad (14.7 km), obec Boľ (23 km) s pokračovaním na Kráľovský Chlmec,
Malý Horeš a veľký Horeš (označená ako „Vínna cesta“).
Smerová tabuľka budú ďalej umiestnená pri
odbočke na obec Poľany (28 km). Na 32.5
km križuje cyklotrasa cestný most cez
Latoricu, kde sa nachádza reštaurácia
a provizórny prístav pre člny. Na tomto mieste
bude umiestnená aj informačná tabuľa Trasa
pokračuje ďalej na východ až po odbočku na
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obec Boťany (39 km), kde bude umiestnená smerová tabuľa. Druhá smerovka bude
ukazovať na odbočku k visutému mostu cez Latoricu. Na tomto mieste bude umiestnená aj
informačná tabuľa. Cez most je možné prejsť na druhú stranu a po pravostrannej hrádzi sa
vrátiť k cestnému mostu cez Latorice, alebo odbočiť na Veľké Slemence, kde sa nachádza
malý hraničný prechod do Ukrajiny (aj pre cyklistov).
Záverečná časť trasy pokračuje po lesnej ceste do obce Boťany s možným pokračovaním
do Čiernej nad Tisou (železničná stanica).
Odtiaľto je možné pokračovať až k Veľkým Trakanom a k Tise a malým hraničným
prechodom prejsť do Maďarska.
Pre oficiálne zaregistrovanie cyklotrasy a jej označenie značkami a smerovými tabuľami
je však ešte potrebné aby prebehlo konanie na OUZP Trebišov, za prítomnosti zástupcov
Povodia Bodrogu a miestneho cykloklubu. Toto je teda otvorená výzva miestnym
cyklistom, aby túto záležitosť dotiahli do konca.

VII. 6. Návrh trás pre tematické cyklotrasy
VII. 6. 1. Veľká prírodovedná okružná trasa
(Mgr. János Bogoly)
Východiskovým bodom je železničná stanica v Borši odkiaľ po štátnej ceste I/79 (3,5 km)
sa dostaneme do obce Viničky. Pri Strede nad Bodrogom odbočíme zo spomínanej štátnej
cesty na ľavobrežnú hrádzu rieky Bodrog a popri obci Somotor sa ťahá úsek 4 km úsek po
hrádzi, kde pokračuje 1 km úsek po poľnej ceste (prerušená hrádza, pokračovanie prašnou
poľnou cestou). Od obce Somotor- časť Véč pokračuje cesta po spevnenej asfaltovej ceste
na hrádzi, až po Somotor – Nová Vieska (2 km úsek). Dostaneme sa do obce Svätá Mária,
kde pokračujeme spevnenou prašnou hrádzou na úseku 2,5 km cez Mariánsky les (2 km).
Cesta pokračuje popri obci Rad cez Puszta Eszenka 4 km, dojdeme po Zatínsky luh. Pri
obci Zatín hrádza križuje bývalú hradskú s prievozom Boľ – Oborín (vpravo kaplnka a
osamelý domček), po 15 km dojdeme k prečerpávacej stanici povodia Bodrogu a Hornádu
(obmedzený priechod) a možnosť napojenia na podnikovú komunikáciu do obce Boľ.
Nasledujú 2 km bezlesnej spevnenej hrádze, vojdúc do lesa je hrádza čiastočne prerušená
na piesčitej prašnej ceste.
Po opustení lesa na oboch stranách sa nachádzajú pastviská a lúky ohraničené
materiálovými jamami. Po 2 km je nutné prejsť vpravo na prašnú poľnú cestu, nakoľko
koruna hrádze je postupne neschodná. Táto poľná cesta vyúsťuje popri služobných bytoch
povodia Bodrogu a Hornádu na komunikáciu KSK II/555 smerom na Veľké Kapušany.
Trasa križuje danú komunikáciu (možnosť stravovania v bufete pri moste), pokračuje po
korune hrádze so sťaženými podmienkami (hlinený povrch) s prechodom cez les Ilhó. od
cesty 1,5 km pokračujeme po kamenitej ceste v bezlesnom priestore v dĺžke 2,5 km. Potom
hrádza zaúsťuje do Boťanského lesa – Dravý klin- a zhruba po 2 km sa napája sprava na
spevnenú lesnú komunikáciu smerom na obec Boťany. Trasa pokračuje po korune hrádze
s horšími zjazdnými podmienkami a po cca 1 km vľavo odbočuje poľná cesta smerom
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k dvom visutým mostom (1 lanový 2. kovový) cez rieku Latorica smerom na obec Ptrukša
– napojenie.
Po hrádzi sa vrátime ku spevnenej lesnej komunikácii, pokračujeme smerom k obci
Boťany, odtiaľ po novej spevnenej poľnej ceste sa dostaneme obce Čierna, kde sa
nasmerujeme k pešiemu/cyklistickému prechodu cez železničnú trať, napájajúcu sa na III.
triednu komunikáciu, smerujúcu k mestu Čierna nad Tisou, kde je možnosť výberu trasy
smerom na Veľké a Malé Trakany, kde v dennej dobe od 7 do 19. hod. je možnosť
prechodu do MR po korune hrádze starej Tisy – prístup na obce Zemplénagárd, Tuzsér,
Révleányvár.
Ďalšia možnosť z mesta Čierna nad Tisou cez obec Biel a Dobrá na štátnu cestu I/79
smerom na Kráľovský Chlmec, kde je viacej možností výberu trasy.
Mesto je uzlovým bodom viacerých cykloturistických trás :
1.
Smerom na obec Pribeník možnosť priechodu cez štátnu hranicu SR/HU
s napojením na obce smerom na východ Dámoc a na západ Lácacséke.
2.
Smerom na obce Malý Horeš, Veľký Horeš, Strážne, Veľký Kamenec, Streda nad
Bodrogom, Viničky.
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VII. 6. 2. Veľká kultúrno-historická okružná trasa
Streda nad Bodrogom, železničná stanica – východisko.
Somotor – východ/severovýchod, obce Svätá Mária, Rad
Hrušov po frekventovanej komunikácii I/79 (alternatíva po
ľavobrežnej hrádzi Bodrogu až po Svätú Máriu) Svinice,
Zatín, Boľ ( v Zatíne možnosť odbočky po korune hrádze
Tice smerom na juh do obce Vojka a následne III. triednou
komunikáciou do obce Svätuše) Soľnička, Poľany, Leles,
Leles- Kapoňa, Bačka doteraz cesta III. triedy.
Trasa pokračuje spevnenou poľnou cestou do obce Čierna,
kde odbočuje smerom na juh, pokračuje cez peší a
cyklistický nadjazd nad železničnou traťou a následne
smerom na juhozápad do mesta Čierna nad Tisou. Tu je
možnosť pokračovať smerom na obec Biel, alebo zvoliť
malý okruh Čierna nad Tisou – Malé Trakany (možnosť
návštevy pláže pri rieke Tisza) Veľké Trakany (možnosť prechodu do MR) Veľké Trakany
– Kolónia – Biel, cestný nadjazd pred obcou Dobrá a po ceste III. triedy smerom na
severozápad do Kráľovského Chlmca. Odtiaľ hlavná trasa pokračuje po ceste III. triedy do
obce Malý Horeš, Veľký Horeš (možnosť odbočenia smerom na sever do obce Svätuše).
Trasa pokračuje cez Veľký Horeš, Strážne, Veľký Kamenec (možnosť prechodu cez štátnu
hranicu smerom na obec Pácin), Malý Kamenec, Streda nad Bodrogom. Koniec okružnej
trasy.
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VII. 6. 3. Malé okružné trasy vychádzajúce Kráľovského Chlmca
A – Kráľovský Chlmec – Malý Horeš - Svätuše –
Rad/Hrušov – Svinice – (cesta III. triedy) Zatín –
Vojka (poľná cesta po hrádzi) – Boľ – Kráľovský
Chlmec (cesta III. triedy)
B – Kráľovský Chlmec - Boľ – Soľnička – Poľany –
Leles – Leles/Kapoňa – Bačka - Kráľovský Chlmec
(cesty I a III. triedy)
C - Kráľovský Chlmec – Dobrá – Biel – Čierna nad
Tisou – Malé Trakany – Veľké Trakany –Biel (cesty I
a III. triedy) - Dobrá – Pribeník (poľná cesta) Kráľovský Chlmec (cesta III. triedy)
D - Kráľovský Chlmec – Malý Horeš – Veľký Horeš –
Strážne – Veľký Kamenec - Somotor – Svätá Mária
(cesta III. triedy) - Svätuše - Kráľovský Chlmec (cesta
I. triedy)
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VII. 6. 4. Veľká cezhraničná okružná trasa s prepojeniami
Koncepcia vytýčenia trasy vychádza zo skutočnosti, že pozdĺž oboch strán hraníc vedú
cestné komunikácie, ktoré už v súčasnosti umožňujú absolvovanie okružných cyklistických
trás s možnosťou prepojení/skratiek cez jestvujúci alebo tzv. malé Schengenské priechody.
Po 21. decembri 2007 bude pohyb už prakticky neobmedzený.
Základom je nasledovná trasa:
Klín nad Bodrogom - Streda nad Bodrogom - Malý Kamenec - Veľký Kamenec – Strážne Veľký Horeš - (cesta III. triedy) Malý Horeš (asfaltovaná účelová komunikácia) – Pribeník
– Dobrá (prašná poľná cesta) – Biel - Veľké Trakany (po korune pravobrežnej hrádze
starej Tisy) - štátna hranica SR/HU – Zemplénagárd (prašná poľná cesta) – Dámoc –
Lácacséke – Semjén – Kisrozvágy – Nagyrozvágy – Pácin – Karcsa – Karos – Alsóberecki
– Felsőberecki – štátna hranica HU/SK- obec Klín nad Bodrogom (po korune ľavobrežnej
hrádze rieky Bodrog)
Možnosti skratiek/ prepojení:
Streda nad Bodrogom – Karos po novej asfaltovej komunikácii tč. ešte neotvorená,
prístupná po prijatí schengenského hraničného režimu medzi SK a HU.
Veľký Kamenec – Pácin po ceste III. triedy cez hraničný priechodPribeník –
Lácacséke po bezprašnej ceste
Dobra – Dámoc po poľnej ceste
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VII. 7. Vínne cesty
Víno a vinárska kultúra je jedným z najsilnejších
potenciálov regiónu, na ktorom sa dá dlhodobo
stavať jeho budúci rozvoj. Na celom svete sú stále
populárnejšie tzv. vínne cesty (cyklotrasy). Nájdeme
ich aj v Maďarsku (Tokaj) na južnej Morave alebo
Malých Karpatoch. Takáto trasa by bola výborným
lákadlom pre turistov, ale aj spôsobom, ako
spropagovať a podporiť miestne vinárstvo. Viac
informácií nájdete napr. na týchto web stránkach :
http://www.stezky.cz/, http://vinarske.stezky.cz/
alebo http://www.tokaji-borut.hu/
Sprievodné programy (výklad zameraný na „ako rozumieť vínam“, vysvetlenie rozdielov
medzi vínami, vychutnávanie vína a pod.) by mali byť zamerané na kultivovaných klientov
(„kvalita, nie kvantita“).
Pre vínne cesty sú najvhodnejšie vedľajšie, málo používané cesty v oboch
najvýznamnejších vinohradníckych oblastiach :
• Tokaj (navrhnutá trasa – Viničky, Malá Bara, Veľká Bara, Černochov, Cejkov,
Streda nad Bodrogom - ubytovanie)
• Kráľovskochlmecká oblasť (navrhnutá trasa – Svätuše, Kráľovský Chlmec, Malý
Horeš, Pribeník - ubytovanie)
• Tarbucka (navrhnutá trasa – Streda nad Bodrogom, Malý Kamenec, Veľký
Kamenec, Somotor - ubytovanie)

VII. 8. Peší turizmus
Niektoré časti regiónu sú vhodné na pešiu turistiku, napríklad:
• vrch Tarbucka pri Strede nad Bodrogom
• Veľký kopec pri Kráľovskom Chlmci
• Poniklecová lúka a Horešské lúky pri Malom Horeši
• Vybrané úseky CHKO (Zatínsky luh a pod.)
Na týchto lokalitách by bolo možné so súhlasom správy CHKO vytýčiť napr. náučné
chodníky so smerovými a informačnými tabuľami, tak ako to bolo spravené napr. na
lokalite Tajba.
Pre tento účel je potrebné zabezpečiť nasledovné infraštrukturálne podmienky:
• Vytvorenie turistických trás a náučných chodníkov na chránených územiach a vyznačiť
ich jednotným systémom značenia,
• Vytvorenie prehľadných máp, dostupných v obciach Medzibodrožia, z ktorých
návštevník by získal prehľad o atrakciách mikroregiónu,
• Vytvorenie vysokokvalitných informačných tabúľ s viacjazyčnými mutáciami
o prírodných hodnotách, historických, kultúrnych a spoločenských atrakciách.
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VII. 9. Vidiecky turizmus a agroturistika
Je založený na aktívnom využívaní vidieckeho osídlenia pre rekreačno-turistický pobyt.
Hlavným rekreologickým faktorom sa stáva vlastné vidiecke prostredie, ktoré môže slúžiť
ako východisko do rekreačného prostredia, ako miesto zabezpečenia alebo uskutočnenia
pobytu (napr. ubytovanie, služby), ako cieľové miesto rekreácie a poznávania, pri forme
agroturistiky dokonca aj zapojenie sa do pol'nohospodárskej a lesníckej výroby. Za
vhodných podmienok sa vidiecke sídla môžu stať aj rekreačnými útvarmi - strediskami,
alebo aj rekreačnými obcami (pri chalupníctve ako jednej z foriem individuálnej
rekreácie). Takmer všetky obce regiónu majú predpoklady turistického využitia, úspech
závisí v značnej miere aj od iniciatívneho prístupu obecných samospráv, miestnych
podnikateľov a obyvateľov. Výhodné podmienky pre túto formu turizmu majú prakticky
všetky obce v regióne, ktorý má dobre zachovaný vidiecky charakter a okrem toho má
k dispozícii jestvujúce rekreačné objekty, miestne produkty, tradičné zručnosti, živý
folklór, historické kultúrne pamiatky, neporušenú prírodu, ekologicky kvalitné prostredie
a ďalšie dôležité faktory.
Základným predpokladom je tu fungovanie spolupráce medzi jednotlivými poskytovateľmi
služieb v regióne s cieľom tvorby spoločných kvalitných programov ako aj efektívne
využitie a posilnenie miestnych potenciálov.
Konkrétne príklady vhodných činností a programov: spoločné varenie tradičných receptov
(halászlé, tradičného slivkového lekváru, atď.) výuka tradičných remesiel, ukážky
sedliackeho spôsobu života, rybárske a pastierske tradície, výlety na koči alebo koňoch,
atď.

VII. 10. Archeoturizmus, kultúrny a historický turizmus
Pretože región je veľmi bohatý na archeologické a historické pamiatky a má aj na
zachovalé tradície a miestnu kultúru, je potrebné rozvíjať programy zamerané na takto
orientovanú klientelu. Návšteva archeologických a historických pamiatok (kaštiele, hrady,
kostoly, hradiská a pod.), ako aj účasť na folklórnych a kultúrnych podujatiach je možné
kombinovať s ďalšími programami (napr. vínne pivnice pre starších alebo jazda na koni
pre mladších klientov).

VII. 11. Jazdecký turizmus
Najlepšie skúsenosti v tomto smere má SOU
Pribeník, kde sa organizujú rôzne preteky a ďalšie
akcie s koňmi. Ako najvhodnejšiu jazdeckú trasu
navrhujeme trasu totožnú so základnou
cyklotrasou, umiestnenou na korune násypu
Latorice a Bodrogu. Ďalšou možnosťou sú prašné
cesty v okolí Strážneho (Veľká Krčava), Malého
Horeša (Veľký Kopec) alebo okolie Tajby.
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Ideálne by mohli byť cezhraničné jazdy do okolia obce Kisrozvágy (HU), kde sa nachádza
staromaďarský skanzen a kde sa konajú rôzne jazdecké podujatia.

VII. 12. Cezhraničný turizmus
Vychádzajúc z prihraničnej polohy Medzibodrožia, a z toho vyplývajúcej mnohonásobne
znevýhodnenej pozície, mimoriadny význam má cezhraničná spolupráca. Pre úspešný
rozvoj turizmu by bolo vhodné spolupracovať prednostne v rámci celého historického
Medzibodrožia a podľa možností aj Použia, pretože v slovenská časť regiónu je pomerne
malá a teda obmedzená čo do možnosti tvorby ponúk a programov. Preto je nevyhnutná
priebežná a praktická spolupráca s maďarskými a ukrajinskými partnerskými
organizáciami (spoločné tematické festivaly, atď.). Platí to aj pre plánovanie a využívanie
vodných trás, cyklotrás a jazdeckých trás (prípadne aj peších trás). Základom pre
organizovanie takýchto aktivít by mala byť najmä spolupráca samospráv, podnikateľov
a civilných organizácii.
Po otvorení hraníc v rámci Shengenského dohovoru sa maximálne zjednoduší cezhraničný
pohyb návštevníkov v rámci celého historického Medzibodrožia. Takto by sa mohli
efektívne previazať programy pre návštevníkov na oboch stranách hranice (spoločné
programové balíčky, vzájomné „posielanie si“ návštevníkov).
V rámci voľného pohybu cez zelenú hranicu sa zároveň otvorí široký priestor pre
cezhraničnú cykloturistiku a jazdeckú turistiku ako aj pre peší turizmus, ktoré sú najviac
viazané na voľný pohyb v krajine.
Smerom na Použie (Ukrajina) je potrebné posilniť spoluprácu napríklad s Veľkými
Slemencami, kde sa nachádza malý hraničný prechod, ktorý je veľmi výhodný najmä pre
cykloturistov. V Použí, najmä v oblasti rieky Tisa sa už sľubne rozvíjajú aktivity pre
návštevníkov (splavovanie rieky spojené s návštevou pivníc a pod.), na ktoré je možné sa
naviazať.
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VIII. Rozvoj
ľudských
zdrojov

Maximálne využiť vymedzený čas v segmente záujmu dovolenkára je v súčasnosti
celosvetovým trendom turizmu. Výrazne preto rastie záujem turistov o individuálne
niekoľkodňové pobyty vo vybranej destinácii s cieľom vidieť a zažiť neznáme a jedinečné,
čo je v neprospech tradičnej hromadnej turistiky. Vyhľadávaní sú preto špecializovaní
sprievodcovia, ktorí flexibilne dokážu požiadavky klienta splniť na vysokej úrovni.
Napríklad, milovníci starých pamiatok si častejšie ako v minulosti najímajú sólo
sprievodcu znalého miestnu architektúru. Aj na Slovensku sa rozširujú kurzy pre
sprievodcov a je veľmi dôležité, aby sa pozdvihla kvalita služieb turistických sprievodcov
a profesia turistických sprievodcov.
Pre zabezpečenie služieb v zodpovedajúcej kvalite je preto potrebné klásť zvýšený dôraz
na rozvoj ľudských zdrojov. Zároveň je nutné zabrániť odlivu jazykovo a odborne
zdatných ľudí (najmä mládeže) z regiónu. Toto sa dá najúčinnejšie dosiahnuť vytvorením
zodpovedajúcich pracovných príležitostí pre tieto skupiny.
Pri rozvoji ľudských zdrojov treba klásť dôraz najmä na:
§ Vzdelávanie poskytovateľov služieb, najmä v oblasti zabezpečenia kvality,
§ Vzdelávanie turistických sprievodcov,
§ Zlepšovanie jazykových znalostí,
§ Poskytnúť príležitosti na zúročenie tradičných miestnych zručností a produktov (ľudové
remeslá, miestna kuchyňa a špeciality, znalci folklóru a pod.).
V kontexte infraštruktúry záujmového územia nie menej významnou otázkou je spolupráca
účastníkov jednotlivých sektorov, pričom záujmy jednotlivých subjektov sú mnohokrát
protichodné. Rozvoj cestovného ruchu bude len vtedy účinný, ak tieto záujmy sa zladia
podľa nižšie uvedených bodov:
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§
§
§
§

Vytvorením takých turistických programov a služieb, ktoré nie sú škodlivé pre životné
prostredie, ale skôr sa snažia o zachovanie prírodných hodnôt,
Schválením takých pravidiel ochrany životného prostredia a zabezpečovania kvalitných
služieb, ktoré sú prijateľné pre každého účastníka,
Poskytovaním informácií o projektoch a podporných systémoch EÚ pre malých
a stredných podnikateľov, organizovanie podujatí, vzdelávania v oblasti zvyšovania
kvality služieb,
Spoluprácou v oblasti komunikácie, informačných technológií (tvorba web stránok,
publikácií, brožúr, a kontaktných bodov.
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IX. PRÍLOHY

IX.1. Databáza aktérov v Medzibodroží

VEREJNÉ INŠTITÚCIE
Regionálna rozvojová agentúra v Kráľovskom Chlmci
Ing. Štefan Németh, výkonný riaditeľ, L. Kossutha 101, 077 01 Kráľovský Chlmec, T: +421 56
628 12 10, F: +421 56 628 12 11, rra@rrakch.sk, www.rrakch.sk, edit.bok@rrakch.sk
MsÚ Kráľovský Chlmec
Ing. Zdibák Tímea, referentka regionálneho rozvoja, fuzessery@kralovskychlmec.sk, mobil: 0905
485 175, tel.:056 62 84 801
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Ing. Pál Barta, riaditeľ, Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov, T: 056/6688100-1 F: 056/6688102 E:
rradz@slovanet.sk, www.rradz.szm.sk
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ing. Peter Ťapák, vedúci odboru regionálneho rozvoja, rozvoj@kosice.regionet.sk
Ing. Eva Bruženáková, CBC programy, bruzenakova.eva@kosice.regionet.sk
Ing. Jana Končeková, vedúca referátu cest. ruchu, 055/6827163, 0918 689400,
koncekova.jana@kosice.regionet.sk
ObÚ ŽP Trebišov
M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, RNDr. Andrea Plačková - 056/6688850, mobil 0907
289 264, plackova.andrea@tv.ouzp.sk
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MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIE
A/ Vinári – Tokajská oblasť
1. Galafruit & CO, s.r.o., Malá Tŕňa 202 (Kistoronya)
Najväčší producent tokajských vín. Má významnú kolekciu archívnych vín, tufovú pivnicu, ktorá je
kultúrnou pamiatkou. Tu sa nachádza menšia a väčšia degustačná miestnosť pre účely prezentácie
a prijímanie návštevníkov. Tiež disponuje kvalitnou kuchyňou. Spoločnosť zabezpečí aj exkluzívne
darčekové balenia podľa objednávky.
Tel. +421 56 66 84 440, Fax: +421 56 66 84 445, mail: galafruittv@stonline.sk, www.galafruit.sk
2. CHATEAU, konsignačná poločnosť, Viničky (Szőlőske), 076 31 Streda n./Bodrogom
Firma disponuje najväčšou tufovou pivnicou v oblasti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Skladá sa z 20 chodieb, ktorých dĺžka dosahuje 1500 m, má degustačnú miestnosť pre 40 osôb
a archív tokajských vín.
Tel. +421 56 68 29 009
3. J&J Ostrožovič, Ing. Matúš Vdovjak, Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa
Rodinné podnikanie so sídlom vo Veľkej Tŕni disponuje vlastnou pivnicou. Hostí čaká degustačná
miestnosť s kapacitou pre 40 osôb, vo vidieckom domčeku s pivnicou. Rodina má vlastný penzión
na viničnom vrchu v Malej Tŕni, kde je možné ubytovať naraz 15 osôb.
Tel. +421 56 679 3322, 0908 996 042, mail: odbyt@ostrozovic.sk, marketing@ostrozovic.sk,
www.ostrozovic.sk
4. ROYAL Slovakia, s.r.o., Slovenské Nové Mesto 75 (Szlovákújhely)
Prevádzka: pivnica v Malej Tŕni, ktorej kapacita je 120 osôb a dĺžka chodieb je cca 900 m.
Zabezpečuje ochutnávku slovenských a maďarských vín a ponúka svojim hosťom regionálne
zemplínske studené a teplé špeciality, s možnosťou vystúpenia živej hudby.
5. SOU Viničky
Učilište má vlastnú vinicu s pivnicou, kde je možné zabezpečiť ochutnávku pre 15-50 osôb. Vo
vlastnej kuchyni pripravujú regionálne špeciality. V školskom internáte je možné ubytovať cca 120
hostí, ako aj zabezpečiť usporadúvanie konferencií, vzdelávacích kurzov. Vyrába kvalitné tokajské
vína a ročne usporadúva výstavu vín a degustačnú súťaž vín.
Tel. +421 56 6373372, soupvin@stonline.sk, www.soupvin.edu.sk
6. TOKAJ vín spol. s r.o., M.R.Štefánika 1141, 075 01 Trebišov
Podnikanie rodiny Macíkovcov, vlastniaca vlastnú vinicu a pivnicu a zabezpečujú služby aj
v oblasti vidieckej turistiky. V Malej Tŕni majú historickú tufovú pivnicu, odpočívadlo s kapacitou
pre 50 osôb a s vinárňou pre 30 osôb. Hosťom ponúkajú špeciality slovenskej a maďarskej
kuchyne.
Tel. +421 56 672 68 50, 0905-313352, 0905-313351, tokaj@slovanet.sk , www.tokaj-vino.sk
7. Zlatý strapec – Anna Naďová, Viničky, 076 31 Streda n/Bodrogom
Podnik rodiny Naďovcov, vyrábajúci aj kvalitné ročníkové vína. Majú vlastnú pivnicu
s degustačnou miestnosťou a s archívom vín. Na dvore majú altánok s degustačnými priestormi pre
ďalších 45 osôb. Vo svojej kuchyni ponúkajú miestne pikantné špeciality. Podnikateľka
prevádzkuje za Zlatou studňou aj relaxačné centrum. Kontakt: Tel. +421 56 63 73 975, 0905
271275, 0905 – 364 329, info@zlatystrapec.sk, www.zlatystrapec.sk
8. SANPO, s.r.o., Kráľovská 159/ 22, 076 82 Malá Tŕňa
Prevádzka vinárne s pivnicou a penziónu „Čelejka“
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B/ Samozásobitelia
(Priemerná kapacita pivníc je 10-15 osôb)
Gabriel Čonka, Malá Tŕňa 40, +421 908 485 632, 56 6793449
Štefan Dóczy, Malá Tŕňa 33, +421 902 644 685, 902 276 823,56 67 93 542
František Szatmáry, Malá Tŕňa 32, +421 56 6793266
Ladislav Tašáni, Malá Tŕňa 4, +421 905 872 654
Ing. Jozef Bojkovský, Malá Tŕňa 153, +421 905 624 77
Ladislav Rendes, Pasienkova, Borša
Kázmér, Borša
Zoltán Mihók, správca vinice, Borša 143/28/, +421 56 679 25 02
Ladislav Tóth, Černochov
Karol Rosoha, Lesná 43, Černochov
Alexander Kováč, Černochov 74
Obecný úrad Černochov, +421 56 6792217
Ján Ostrožovič, Slovenské Nové Mesto 70, víno a medovina, +421 56 6792290
Tibor Štofira, Veľká Tŕňa 173 – výroba malých tokajských sudov
František Sanisló, Tokaj Gazda s.r.o., Spodná ul. 200/ 6, 076 31 Viničky, 0905 244 411,
tokajgazda@tokajgazda.sk, novator@novator.sk
Taurus Kolonial, Jozef Halasz, Leles, 1000 ha, biofarma v konverzii, taurusk@post.sk ,

Teodor Parajos, Čierna n. Tisou, tel: 0907-938 517, intenzívne hospodárstvo,
teodorparajos@zoznam.sk
C/ Vinári: Chlmecká vinohradnícka oblasť
1. Vinárstvo Damaskus - Skalina Ladislav, vinár, penzión Damaskus, pri penzióne funguje
reštaurácia a vináreň s výbornou kuchyňou, ktorá okrem bežných nápojov a jedál ponúka aj
miestne špeciality a značkové vína. Kamenecká 554/ 55, 076 31 Streda nad Bodrogom, 056/ 637 32
13, 0903-649 730, damaskus@stonline.sk, www.damaskus.sk
2. MUDr. Ander Štefan, Kráľovský Chlmec
3. Géresi Pál, Hlavná 370, 07652 Malý Horeš, tel.: 0907 934 660, 0907 479 247, tel/fax do práce
056/6350123, E-mail: pali-ge@orangemail.sk
D/ Poľnohospodárski prvovýrobcovia
1. Ing. Halász Jozef, Hĺboká 21, 077 01 Kráľovský Chlmec, biofarma s rozlohou 1000 ha a farmou
HD, podporuje krajinné hospodárenie a rehabilitáciu biotopov Tice, farmy: Rad-Hrušov, Leles,
056/ 63 96 666, 0905-460 815
2. Ing. Priam Jozef, 076 35 Somotor, 056/ 628 42 90
3. Takáčová Anna, Poľany 63, biofarma s rozlohou 1000 ha, agroturistika, kovošrot,
kovosrot@stonline.sk , tel.: 056/628 6130-31
E/ Hotelierske a reštauračné zariadenia
1. Reštaurácia Korona, Hlavná 64, 076 36 Veľký Kamenec, 056/ 63 772 81
2. Reštaurácia Bodrog, Hlavná, 076 31 Streda nad Bodrogom, 0908 552 862
3. Tulipán, Staničná, Slovenské Nové Mesto
4. Pizzéria Italia, Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, 056/ 632 37 66, reštaurácia a penzión
5. Privat Café Restaurant, Petofiho 6, 076 01 Kráľovský Chlmec, 056/ 6321574, 0905 - 385 074,
privatcafe@stonline.sk
6. Perényiho pivnica, Csonkavár, 077 01 Kráľovský Chlmec, 0905 321 960
7. Hatfa chatová osada, 076 31 Streda nad Bodrogom, Gréckokatolícka farnosť Tóth Mihály, farár;
Hlavná 135; 0903 216197, filokalia.c@stonline.sk
8. Reštaurácia Latorica, 076 84, Leles, Hlavná 207, 056/ 63 623 29
9. Jedáleň Brečtan – Borostyán, Hlavná, 077 01 Kráľovský Chlmec
10. Reštaurácia Mefisto, 076 35 Somotor, Obchodná 36, 056/ 63 96 304
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11. Reštaurácia u Svätého Huberta, Hlavná 36, Strážne, pošta 076 52 Veľký Horeš
12. Penzión PARK, LCE s.r.o., kaviareň, Nová 16, Somotor, 0905326193, 056/6396413
cabocky@zoznam.sk, lce@post.sk
13. Penzión Damaskus, 056/ 628 31 80, 0905 645 548, damaskus@stonline.sk ,
14. Reštaurácia pod cestným mostom cez Latoricu. Jediná reštaurácia priamo pri rieke. Najlepšia
pre vodákov!
15. Penzión SOUP Pribeník, Jána Majlátha 2, strehneo@stonline.sk, soup-pribenik@stonline.sk,
www.soupopr.m3.sk, 056 62 850 20
16. Ubytovňa SOUP Viničky, Hlavná 232, soupvin@stonline.sk, www.soupvin.edu.sk, 056 6373
372
17. Ubytovňa OcÚ Veľké Trakany, Obecný úrad, 056 635 51 29, 0905-232 175,
ou.vel.tr@stonline.sk

ORGANIZÁCIE
1. Záujmové združenie právnických osôb pre podnikanie v regióne. 07901 VEĽKÉ KAPUŠANY,
Hlavná 22, tel./fax: 0056-6382995, e-mail: rvsz@nextra.sk, 0905/525710, 0905/796623
„SOĽNÝ ÚRAD“ Veľké Trakany, Alexander Fuksz, Veľké Kapušany, p. Mihok, lokalita na brehu
Tisy, po rekonštrukcii v súčasnosti múzeum soľnej cesty po Tise, riaditeľ Nadácie pre rozvoj
podnikania vo Veľkých Kapušanoch

2. Zemplínska plavebná spoločnosť, 076 83 Svätuše, Kameňolom, majiteľ: Miloš Lukáč
LUMIX TRADE, s.r.o., M.R.Štefánika 171/ 35, 075 01 Trebišov, 056/672 39 40,

3. Colný sklad Slovenské Nové Mesto 293, 056/668 73 80, Majiteľ: Ing. Ladislav Lukáč,
zps@nettrebisov.sk, 0905 369 614
4. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Závod
Povodie Bodrogu, M.R.Štefánika 484, 075 34 Trebišov,
riaditeľ: Ing. Ján TKÁČ, tel: 056 67 242 48, fax: 056 67 235 41, e-mail: trebisov@svp.sk
Vedúci úseku Streda nad Bodrogom: Ing. Ladislav Bodnár, 0915 716 228, pbahtvst@stonline.sk
Ing. Ladislav Molnár, 056/6282891, 090803610688, pbahtvch@stonline.sk

5. SOP SR, Správa CHKO Latorica, M.R.Štefánika 1755, 075 01 Trebišov ,
T: 056 668 30 00, F: 056 668 30 01, andrea.simkova@sopsr.sk
6. Hraničné oddelenie PZ Čierna nad Tisou, Železničná 136, 056/ 635 05 85, 531 (635 03 11)
igazgató: Major Mgr.Ernest Gánóczi
7. Slovenský rybársky zväz, - Bodrogszerdahely, Kiralyhelmec, Boly
8. Poľovnícke združenia – „Poľná”, Somotor, Svätá Mária
9. Urbárske spoločnosti – takmer v každej obci
10. Cestovná kancelária KAMELOT, M.R.Šefánika 176, 07501 Trebišov, p. Mikula, 056 /
6726619, kamelot@stonline.sk

MIKROREGIÓNY V MEDZIBODROŽÍ
Združenie miest a obcí Medzibodrožia (ZMOM):
Predseda: Silvia Stropkayová, starostka obce Somotor, Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor,
somotor@stonline.sk
I. Mikroregión Tarbucka:
Predseda: starosta obce Veľký Kamenec, Attila Nagy, kamenec@post.sk
Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Streda nad Bodrogom, Somotor
II. Buród – Združenie obcí:
Predseda: Tarr Ľudovít, starosta obce Veľký Horeš, tarr@zoznam.sk
Strážne, Veľký Horeš, Malý Horeš, Pribeník, Svätuše
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III. TICCE mikroregión:
Predseda: starosta obce Zatín, Ing. Magdaléna Kondášová, stav.urad@kralocskychlmec.sk
Obce pozdĺž Tice
IV. Trojhraničie združenie obcí:
Predseda: starosta obce Veľké Trakany, József Kopasz, ou.vel.tr@stonline.sk
V. a M. Trakany, Boťany, Bačka, Bieľ, Dobra, Leles, Čierna, Čierna n/Tisou
V. Združenie obcí Tokajského regiónu:
Predseda: Balogh Pavol, starosta obce Malá Tŕňa, starosta@cerhov.sk
Veľká a Malá Bara, Borša, Černochov, Ladmovce, Viničky, Zemplín, Čerhov
VI. Rozvojové partnerstvo Medzibodrožia:
Predseda: Magdaléna Torónyová, starosta obce Viničky, obec.vinicky@stonline.sk

VII. Združenie Tokaj-Rovina
Predseda: Ján Kalinič, Čerhov, obecslov.n.m@stonline.sk
VIII. UNG – TISZA – TUR EUROREGION VOJANY:
Predseda: Štefan Czinke, Vojany 72, utteuroregion@centrum.sk

ŠKOLY
Gymnázium v Kráľovskom Chlmci, Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec
http://www.gymkch.edu.sk/ , skola@gymchlmec.svcmi.sk, tel. 056 6321 539
SOUP (Stredné odborné učilište poľnohospodárske) v Pribeníku
J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník, www.souppribenik.edu.sk , tel. 056 6285 020
soup-pribenik@stonline.sk
Stredné odborné učilište poľnohospodárske Viničky
Hlavná 232, 076 31 Viničky, www.soupvin.edu.sk , tel. 056 6373 372
soupvin@stonline.sk
Spojená škola Čierna nad Tisou
Železničná 127, 076 43 Čierna nad Tisou
http://www.souzcnt.edu.sk/, tel. 056 6350 438, skola@souzcnt.edu.sk
Stredné odborné učilište železničné, Železničná 127, 07664 Čierna nad Tisou
Spojená škola, Kráľovský Chlmec
Stredné odbor. učilište a Dievčenská odborná škola, Rákócziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
tel: 056 6322678, 056 63214 67, www.soukchlmec.edu.sk, skola@soukchlmec.edu.sk
Stredné odborné učilište elektrotechnické, Rákocziho 23, 07770 Kráľovský Chlmec,
skola@souechlm.edu.sk
Dievčenská odborná škola
Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov, skola@doschlm.edu.sk
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NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
1. Náš Zemplín, n.o.,Yves Nicolaus Ogou, ogou21@yahoo.com, 0905 490 382
2. Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Agátová 2, 076 35 Somotor, Dr. Adriana Ogou,
riaditeľka, 056/6396515, apzsom@apzsom.com, Ladislav Rovinský, 0905 384 171,
rovinsky@orangemail.sk
3. Spolok Františka Rákócziho II., (II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság), Eugen Hajdu, 076 32
Borša, 056/ 6792 343, 506, 0903 – 104 686
4. Environmentálne centrum Medzibodrožia, BENCE o.z., Lipová 65/ 284, 076 35 Somotor,
predseda Ing. Tibor Szemán, szeman@zoznam.sk
5. Hviezda Medzibodrožia "Bodrogkoz csillaga", Štefan Danko, 0905211360
adresa: Ibrányiho 18, Kráľovský Chlmec, kcmap@dornet.sk, Hlavná 41/61
6. Tavirozsak-Leknice, Streda nad Bodrogom, Bodnar Julia, Hlavná 41/61, Streda nad Bodrogom,
leknice@zmail.sk , bodnarj@gmail.com , 0907-763 291
7. Centrum voľného času, Mgr. János Bogoly, ul. Kazincy F. 5505, 077 01 Kráľovský Chlmec,
bogoly.janos@szm.sk , prírodopis, biológia, spoločenský život v Medzibodroží
8. BOKARTISZ Kht., (Bodrogközi környezetgazdálkodási és Tájrehabilitációs Közhasznú
Társaság), Petőfi u. 11, 3963 Karcsa, Magyarorzág, t: +36 47-542-027, f: +36 47-342-009, mobil:
+36 30 338 9226, iroda@bokartisz.hu , erkecs@enternet.hu , ugyvezető: Dr. Molnár Géza
9. InnoNet Consult Ltd., H-1027 Budapest, Varsányi Iren u 6, +36 1 375 8048, +36 30 515 93 36,
innonet@chello.hu, Borsos Endre
10. "Pomôžme si navzájom OZ", Hlavna 479, 076 35 Somotor, burcsakova1@post.sk, menšiny,
ochrana ŽP, mládež, kultúra, Burcsaková Katarína, Burcsak Otto, Burcsak Oszkár
11. Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (Botorkáló), Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec,
(info centrum, tanečné domy, ), Lívia Simon, 0905260500, simon.livia@dornet.sk, Gabriela
Zvolenská (riaditeľka), Iveta Szucsová, 056/6321620, kcmap@dornet.sk, zkgabi@dornet.sk,
kniznica.kcmap@dornet.sk
12. Filokália, n. o.,Tóth Mihaly – farár, výchova mládeže, 076 41 Streda n/Bodrogom, Hlavná 135,
0903 216197, filokalia.c@stonline.sk, Mária Polláková, Magdaléna Pallérová
13. Pro Patria, Kalapos Árpád, propatria@stonline.sk, arpad.k@kralovskychlmec.sk,
kalapos.a@mail.t-com.sk, 056/6285870, 0905426620
14. Herbaria, Nagy Klara, nagykaja@freemail.hu, gnkfoto@dornet.sk , Kráľovský Chlmec
15. Patronus, Veľké Kapušany, Zuzana Nagyová, znagy@pobox.sk, patronus@stonline.sk,
ticvkapusany@centrum.sk
16. Pro Futuro - o.z Streda nad Bodrogom, nagualimi@freemail.hu
17. TK Motýlik, o.z., Ibrányiho 18, Kráľovský Chlmec, Danko Štefan, 0905211360,
roskch@dornet.sk
18. TICCE Združenie tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský
Chlmec, ivanega@post.sk, 0908 660 252
19. Občianske združenie Tanečno-Improvizačno-Moderné Trebišov, J. Husa 1732, Trebišov, Mgr.
Višnevská Iveta, 911 223 773, s.t.i.m@pobox.sk
20. Občianske združenie POVODIE BODROGU, Malý Kamenec 44, Jozef Kalán, 056/637 73 14
22. Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia, Veľký Kamenec č. 24, Ing.Pallér
Attila, Pallérová Veronika, 056/637 73 13, 905 356 244, bkpt@post.sk, www.kovesd.shp.hu
23. Informačné centrum mladých, Kollárova 1080/6, Trebišov, Ing. Jozef Mondik, 056/672 66 22,
icm@centrum.sk

CYKLOKLUBY
1.Slovenský cykloklub, pobočka Kráľovský Chlmec. Kontakt: Štefan Dankó, tel.: 0905211360
Cykloklub Leles. Kontakt: Zurbola Michal, tel.: 0903-830 440
Aktívni jednotlivci:
Gabriel Jurčo, Malé Trakany 352, 056/6355276, obecmaletrakany@post.sk,
Gabor Paholics, Malý Horeš, gabor.paholics@dornet.sk
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OBCE V MEDZIBODROŽÍ
Obe Starosta

Tel./ Fax

Polit.

e-mail

Adresa

628 22 50, 51

MKP

obecbacka@stonline.sk

Hlavná 130, 076 84

679 22 43, 0905753 816
668 42 20
Czetö František 635 06 08, 635
17 32, 0905-774
895
Bacso Pavol
6282310,11,
0905-512 263
Ing.Szabó
679 22 13, 668
Michal
33 50, 0905-162
514
Szakács
635 01 16, 628
František
38 00, fax: 635
00 56, 0908-978
995
Tóthová Dorota 679 22 17, 668
39 50
Galambos
635 01 07, 0915
Csaba
964 351
Mgr.Dulik
635 02 00, fax:
Tibor
635 07 54, 0905386 742, 0908846 823
Simon Ladislav 628 42 55, 632
13 49, 0905-656
640
Baloghová Eva 637 31 85, 628
48 30
0905379424
Mgr. Jozef
632 22 20, 40 ,
Balog
12 38, 21 40
Timea
0905-359 528
Fuzessery

N

obecbara@kid.sk

076 32 Bara

N

biel@mail.t-com.sk

076 41 Bieľ

MKP

ocubol@stonline.sk

076 53 Boľ

MKP

mihalys@stonline.sk,
obecborsa@dornet.sk

076 32 Borša

N

obecbotany@gmail.com

Kvetná 243/1
076 43 Boťany

MKP

obec.cernochov@stonline.sk 076 32 Černochov

MKP

oucagalambos@stonline.sk

N

mestociernanadtisou@mail.t 076 43 Č.n.Tisou
-com.sk
jacinta.kissova@post.sk

MKP

obecdobra@stonline.sk

076 41 Dobrá

N

klinb@stonline.sk

076 31 Klin n./B. 91

N

L.Kossutha 99, 077
01

Ladmovce

Bárány Štefan

MKP

Leles

Zurbola Michal

N

primator@kralovskychlmec.
sk,
mesto@kralovskychlmec.sk
fuzessery@kralovskychlmec
.sk,
zsladmovce@zsladmovce.ed
u.sk,
obecladmovce@zoznam.sk
Leles62@hotmail.com

Malé
Trakany

Ing.Petrik
Árpád

MKP

Obec.maletrakany@post.sk

076 42 Malé
Trakany

Malý Horeš

Furik Csaba

SOP,
MKP

malyhores@dornet.sk

Družstevná 233, 076
52

Malý
Kamenec
Poľany

Máté Agnes

c
Bačka
Bara

Bieľ

Boľ
Borša

Boťany

Černochov
Čierna
Čierna nad
Tisou

Dobra
Klin n./
Bodrogom
Kráľovský
Chlmec

Mgr. Pandy
Alexander
Csizmadia
Albert

637 61 24, 0903642 960
0903-642 960
636 23 11,
0903-830 440
635 54 08, 628
60 00,
0915-924 080
628 53 70, 71,
72, 0907349797

628 36 70, 71,
MKP
0903-623 725
Csorba Mikuláš 6285620, 636 22 N

076 43 Čierna

076 34 Ladmovce

076 84 Leles

obec.m.kamenec@stonline.s 076 36 Malý
k
Kamenec
polany@inmail.sk
076 84 Poľany
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24,
0905-651 931
Pribeník
Fülöp Pavol
628 42 02, 628
40 00
0904-953 708
Rad
Liška Ladislav 639 15 21, 0905563 519
Solnička
Kresztyanko
639 43 36, 0907Ladislav
922 076
Somotor
Stropkayová
628 16 10, 639
Silvia
61 10
0905-284 320
Strážne
Ing.Erdelyi
639 72 41, 0905Zoltán
812 223
Streda nad
Ing.Gecse
628 39 90, fax:
Bodrogom
František
91, 637 34 22,
0905-286 039
Svätuše
Liszkai Gustáv 628 44 90, 91
fax
0918678023
Svätá Mária Hornyák Štefan 628 52 00, 02,
fax: 628 52 01,
0907-619 227
Svinice
Ing.Kondášová 639 15 10 ,
Magdaléna
0908-607 537
Veľké
Kopasz Jozef
635 51 29, 0905Trakany
232 175
628 36 30
Veľký Horeš Tarr Ludovit
639 72 12, 628
68 10, 11 fax
0903-623 728
Veľký
Nagy Attila
628 32 16, 0907Kamenec
952 674
Viničky
Toronyiová
637 34 52, 628
Magdaléna
52 40, 0905-691
721
Vojka
Juhász Štefan
639 42 43, 639
42 09, 0908-143
829
Zatín
Szaxon Zoltán 639 27 41, 628
31 35 fax, 0907588 586
Zemplín
Tuchyňová
628 61 16, 0915Mária
960 383

ANO

obecpribenik@stonline.sk Petőfiho 276, 076 51

MKP

ocurad@stonline.sk

MKP

solnicka@inmail.sk

Hlavná 95/10, 076
37
076 53 Soľnička

N

somotor@stonline.sk
www.somotor.sk

Obchodná 37/9, 076
35

MKP

erdelyi1@post.sk
ocu.strazne@post.sk
obecstredanb@stonline.sk

076 52 Strážne

obecsvatuse@stonline.sk

076 83 Svätuše

076 35 Svätá Mária

MKP

svmaria@euroweb.sk,
palfolde@inmail.sk,
svata.maria@zoznam.sk
stav.urad@kralovskychlmec.
sk
ou.vel.tr@stonline.sk,
ou.vel.tr@mail.t-com.sk

ANO

tarr@zoznam.sk

076 52 Veľký Horeš

N

kamenec@post.sk

076 36 Veľký
Kamenec
Tokajská 191/5,
07631

Hlavná 391, 076 31

MKP

MKP
N

N

obec.vinicky@stonline.sk
MKP

Hlavná 75, 076 37
Svinice
076 42 Veľké
Trakany

vojka@post.sk

Hlavná 84/6, 076 83

MKP

ocuzatin@stonline.sk,
zszatin@zszatin.edu.sk

076 53 Zatín

N

obeczemplin@slovanet.sk,
obeczemplin@kid.sk

076 34 Zemplín
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IX.2. ZOZNAM INDIKÁTOROV
A. Návrh indikátorov v nadväznosti na dlhodobé ciele pre vidiecku a vodnú turistiku
v Medzibodroží
1. Vypracovať strategický „Program rozvoja turizmu v Medzibodroží“, ktorý bude
napĺňaný a manažovaný regionálnym koordinátorom
2. Spracovať Územno-plánovaciu dokumentáciu pre všetky obce
3. Zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi sektormi prostredníctvom
definovaných spoločných záujmov a cieľov
4. Zlepšiť kvalitu a rozsah ponúk programov a služieb pre turistov
5. Koncepčne skrášľovať verejné priestranstvá v regióne

Zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi sektormi
p.č.
1.
2.

Položka
Pravidelné stretnutia na mikroregionálnej úrovni
Vytvorenie a aktualizovanie kalendára aktivít

Jedn.
Počet
Počet

3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11

Vytvorenie a spustenie systému zberu a aktualizácie informácií
Spustenie a aktualizovanie web stránky Medzibodrožia
Vytvorenie systému jednotných informačných tabúľ
Zriadenie telefónnej informačnej linky
Zriadenie informačnej tabule s mapami v obciach
Informačné a navigačné tabule a smerovky (pre cyklistov, peších aj motoristov)
Vyškolenie manažérov infocentier
Distribučný systém pre propagačné materiály
Založenie „Regionálneho združenia pre cestovný ruch“,

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

Hodnota

Zlepšenie kvality a rozsahu ponúk programov a služieb pre turistov
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Položka
Uskutočniť školenia pre poskytovateľov služieb
Využiť možnosti obcí pri poskytovaní ubytovania (voľné budovy, školy)
Vybudovať informačné centrá - Turistické informačné kancelárie
Využívať a spojiť sily fungujúcich stravovacích zariadení (napr. vydanie
miestneho Receptára)
Rozvinúť služby v oblasti wellness a fittness
Vytvoriť Remeselnícke dvory
Spracovať a vydať propagačné materiály
Vytvoriť programy pre rôzne záujmové skupiny
Vytvoriť sieť cyklotrás, vodných a peších trás
Vybudovať sieť predajných miest s miestnymi produktmi
Otvoriť požičovňu športových potrieb a servis (bicykle, člny)
Vytvoriť miestnu „značku kvality“ a certifikačný systém
Vytvoriť a pravidelne aktualizovať kalendár aktivít, (ktorý okrem propagačnej
funkcie umožní aj vzájomné zosúladenie akcií)
Vypracovať marketingové plány pre subjekty poskytujúce služby
Založiť tradíciu Prezentačných dní a tradičných akcií (Vinárske dni,
Gastronomické dni, kultúrne festivaly, folklórne festivaly, Tokajský festival,
Riečne festivaly, konské dostihy...)

Jedn.
Počet
Počet
Počet
Počet

Hodnota

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
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Koncepčné skrášľovanie verejných priestranstiev a zlepšenie starostlivosti o krajinu
p.č.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Položka
Vytvoriť manuál, príručku vhodných, doporučených architektonických
prvkov, stavebných materiálov, symbolov pre región (v rámci ZMOMu)
Pripraviť minigrantový program pre občanov na realizáciu malých
architektonických úprav
Vytvoriť plán pre obnovu verejnej zelene v jednotlivých obciach
(súčasť ÚPD). Do plánov skrášľovania obcí zahrnúť vodné plochy
Pripraviť motivačné súťaže pre občanov, zamerané na tvorbu
a skrášľovanie súkromných pozemkov (predzáhradiek) okrasnou
zeleňou a kvetmi
Pripraviť motivačné súťaže pre občanov, zamerané na tvorbu
a skrášľovanie súkromných pozemkov (predzáhradiek) okrasnou
zeleňou a kvetmi
Vyčistiť, obnoviť, revitalizovať mŕtve ramená a malé vodné plochy
Zmapovať majetkovoprávne vzťahy (zistiť majiteľov a správcov
pozemkov) a zorganizovať dobrovoľnícke aktivity zamerané na
vykosenie a vyčistenie kritických miest (dospelých motivovať
prostredníctvom detských akcií, táborov)
Vytvoriť podmienky pre podnikateľské aktivity zamerané na
vyčistenie zarastených plôch od náletových drevín a ekonomické
zhodnotenie drevnej hmoty
Zriaďovať obecné kompostoviská
Viesť intenzívnu kampaň za separovaný zber odpadu a kompostovanie
Založiť občianske hliadky zamerané na prevenciu a monitoring
čiernych skládok
likvidácia starých environmentálnych záťaží (skládok odpadov) a ich
následná revitalizácia
Zabezpečiť kontrolu nad prístupom na účelové cesty v katastri
s cieľom prevencie tvorby čiernych skládok

Jedn.
Počet

Hodnota

Počet

Počet

Počet

Počet
Počet
Počet

B. Zoznam navrhovaných indikátorov pre hodnotenie stavu a dopadu aktivít v rámci
realizácie stratégie rozvoja cestovného ruchu Medzibodrožia na vnútorné
hospodárstvo sledovaného územia.
Tento navrhovaný zoznam indikátorov má za cieľ sledovať a hodnotiť dopad aktivít v
týchto 7 oblastiach miestneho turizmu:
a) Dostupnosť a doprava
b) Ubytovanie
c) Stravovanie
d) Voľný čas (wellness, zdravie, šport), aktivity
e) Pridaná hodnota a iné činitele (atraktivity, pohostinnosť, krajina, hory, tradície,
kultúra, dedičstvo a pod. )
f) Kvalita
g) Marketing
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a) Dostupnosť a doprava
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Položka
Počet rodín, subjektov zapojených do dopravných služieb
Vytvorený príjem z dopravných služieb poskytovaných obcami a
súkromnými poskytovateľmi služieb
Príjem z predaja palív a služieb dopravy (oprava áut, prenájmy, atď.)
Iné k doprave sa viažúce služby (parkovné, nájomné za bicycle, lodky
a pod.)
Vzdialenosť od letiska, stanice, prístavu
Vzdialenosť od cesty 1. triedy

Jedn.
počet
EUR

Hodnota

EUR
EUR

Km

b) Ubytovanie
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Položka
Počet subjektov (rodín) zapojených do poskytovania ubytovania
(všetky druhy a triedy)
Vytvorený príjem z poskytovania ubytovania obcami a súkromnými
zariadeniami
Počet strávených nocí v území (postelonocí)
Príjem z iných služieb viažúcich sa k ubytovaniu (kemping, chaty,
zruby, )
Priemerný príjem vytvorený návštevníkmi /deň pre hostiteľa, komunitu
Nárast strávených nocí v percentách

Jedn.
počet

Hodn.

EUR
počet
EUR
EUR
%

c) Stravovanie
p.č.
1.
2.
4.
5.

Položka
Počet subjektov (rodín) zapojených do poskytovania stravovania
Vytvorený príjem z predaja potravín v stravovacích zariadení
Počet subjektov (pestovateľ, chovateľ)
Príjem z produkcie potravín (ovocie, zelenina, syry, mäso, divina, a
pod. )

Jedn.
počet
EUR
počet
EUR

6.

Iné známe miestne obchodovateľné produkty (vzácne vína, liekoviny,
likéry, atď.)

počet

Hodn.

d) Voľný čas (wellness, zdravie, šport)
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

položka
Počet rodín zapojených do všeobecných alebo špecifických služieb CR
Počet rodín zapojených do poskytovania voľnočasových aktivít
Percento príjmu z CR v obecných rozpočtoch
Počet zamestnaných osôb v CR (v klastroch)
Percento pracovnej sily zapojenej do miestneho CR
Objem externých investícií do CR v regióne
Objem interných investícií na podporu technickej infraštruktúry a
budovania atraktivít či zariadení.
Nárast návštevných dní zariadení CR
Vytvorený príjem zo služieb CR
Vytvorený príjem zo služieb voľnočasových aktivít
- šport (vrátane dobrodružstva a kurzov prežitia a fotografie a pod.

jednotka
počet
počet
%
počet
%
EUR
EUR

Hodnota

deň/os.
EUR
EUR
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- v oblasti zdravia a fitness
- wellness (kúpele)
- šport
- kultúrne dedičstvo
Výdavky obcí na podporu CR

e)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Pridaná hodnota a iné činitele (atraktivity, pohostinnosť, krajina, hory, príroda,
zver, kultúra, dedičstvo …)

p.č

Položka

Jedn.

1.
2.

Počet hostí z dôvodu nezvyčajnej pohostinnosti
Počet hostí z dôvodu prírodných krás krajiny

počet
počet

3.

Počet hostí z dôvodu kultúrneho dedičstva a pamiatok

počet

4.

Príjem vytvorený vďaka atraktívítám

EUR

6.

Počet nových atraktivít

počet

7.

Počet miestnych gurmánskych špecialít

počet

8.

Založenie, vytvorenie fondu rozvoja CR Medzibodrožia

Hodnota

f) kvalita
p.č

Položka

Jedn.

1.
2.

počet žiakov ktorí nastúpili do škôl so zameraním na CR
počet vzniknutých turistických produktov

počet
počet

3.

počet vzniknutých programov CR

počet

4.

nové informačné body v regióne

počet

5.

Počet vybavených klientov- telefónom, osobne

počet

6.

počet zrealizovaných vzdelávacích programov

počet

7.

Počet absolventov (počet vyuč. Hodín)

8.

Nárast vybavenosti zariadení vyjadrená finančne

9.

Existencia miestnej značky kvality

Hodnota

Abs/hod
EUR

g ) Marketing
p.č

Položka

Jedn.

1.
2.

účasť na výstavách (v kraji, na Slovensku, v cudzine)
počet web stránok na propagáciu CR Medzibodrožia

počet
počet

3.
4.

počet prístupov na tie web stránky
kontakty s cestovkami, kde sa predávajú produkty územia

počet
počet

5.

počet

6.

počet článkov v novinách propagujúcich možnosti, kvalitu CR
v Medzibodroží
počet zariadení, ktoré anketujú spokojnosť klientov

7.

podiel spokojných klientov, súbor námetov na zlepšenie

počet

8.

počet zariadení zapojených do hodnotiacich systémov,
medzinárodných
nové informačné, propagačné materiály, počet propagačných
výstupov

9.

aj

Hodnota

počet
počet
počet
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Kalibrácia regiónu:
• Aká je prítomná návštevnosť?
• Koľko turistov vie región teraz vystravovať, zásobiť vínom, ubytovať, programovo
zabezpečiť?
• Kedy, kto a koľko biopotravín vie vyprodukovať?
• Koľko turistov územie znesie?
• Aké sú kvantitatívne ciele v návštevnosti a v akých časových rezoch?
• Aké je priestorové rozdelenie ubytovacích zariadení, reštaurácií, pivníc,
historických a kultúrnych zaujímavostí?
• Ktoré zariadenia majú potrebnú kvalitu?

X. Príklady inšpiratívnych regionálnych
služieb a programov
Pre záujemcov o podnikanie a zlepšenie služieb odporúčame napríklad Úvod do trvalo
udržateľného turizmu http://www.jantarovacesta.sk/uvod_do_turizmu.pdf
Výborný zdroj informácií pre poskytovateľov služieb, ktorý obsahuje všeobecný prehľad o
trvalo udržateľnom turizme. Publikácia má časti: Úvod do turizmu, Dopady turizmu na
prírodné a kultúrne prostredie, Ponuka prírodného a kultúrneho dedičstva pre turizmus,
Základy trvalo udržateľného turizmu, Tvorba stratégie turizmu v regióne, Tvorba vízie a
stanovenie cieľov a zámerov, SWOT analýza, Základy marketingu v turizme, Tvorba
turistických produktov v regióne, Certifikácia turizmu, Organizačná štruktúra turizmu,
Základy interpretácie dedičstva.
Ďalej - napriek všetkým uvedeným potenciálom a možnostiam regiónu, prakticky
nejestvuje žiadna cestovná kancelária alebo iný subjekt, ktorý by pravidelne organizoval
tematické viacdenné pobyty v Medzibodroží.
Je žiaľ príznačné, že aký taký prehľad o ubytovaní v regióne je možné nájsť asi len na
jednej – aj to českej - web stránke: http://www.levneubytovani.net/slovensko/okrestrebisov.php
http://www.alcea.sk
Alcea, požičovňa lodí
Pôsobia v regióne horného Zemplína pre rieky Laborec, Ondava a Topľa.
Od sezóny 2006 požičiavajú plastové kanoe a pádla, barely, lodné vaky a vesty.
http://rado.dflex.sk/ckdodo/?str=100
Cestovná kancelária DODO.
Okrem zájazdov a splavov, ktoré organizujú, na ich web stránke nájdete veľa užitočných
informácií pred vstupom na vodu, článkov a fotografií na stiahnutie. Zaujímavá pre
Medzibodrožie je ponuka Splav riek východného Slovenska (5 dní)
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http://www.plavba.sk/plavby-lodou.html
Celodenný výlet po romantických zákutiach rieky Bodrog, začínajúcej v zajatí lesov a
občasných pieskových pláži a končiacej prístavom veľkých lodí, ktoré by ste na tak malej
riečke ani nečakali. Splavuje sa maďarská časť Bodrogu v celkovej dĺžke max. 50 km.
Možnosť pokračovať riekou Tisza, do ktorej sa Bodrog vlieva.
http://www.cyklorakoci.wz.sk
Rákoczyho cyklotrasa - 250 km po cestách
spájajúcich maďarský Onód a Sárospatak
so slovenskou Boršou a Košicami - významnými
miestami života Františka II. Rákocziho
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Stratégia rozvoja cestovného ruchu
pre Medzibodrožie

Riešitelský tím
Vedúci tímu: Ing. Štefan Szabó, PhD
Členovia tímu:
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Ing. Tibor Szemán
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Doc. Ing. Gejza Timčák, PhD.
Ing. Paulína Urdová

Košice, december 2007
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