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STUPAVA HOSTILA PODUJATIE PROJEKTU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
MEDZI SLOVENSKOM A RAKÚSKOM DESTINATOUR 2013

ZÁPADOSLOVENSKÁ

TELEVÍZIA

UŽ AJ V STUPAVE!
■ Ing. PETER CHMELA, riaditeľ Západoslovenskej televízie

❱ Tretí workshop v tematike destinačného manažmentu sa konal v Stupave. Účastníkov workshopu projektu
Destinatour zaujali skúsenosti Rakúska pri rozvoji cestovného ruchu.

DESTINATOUR 2013
Bratislavská župa ako prvá
z ôsmich krajov Slovenska využila príležitosť novelizovaného zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu a vo
februári tohto roku založila
Krajskú organizáciu cestovného ruchu – Turizmus regiónu
Bratislava (Bratislava Region
Tourism). Organizácia združuje dve oblastné organizácie, ktoré zatiaľ vznikli na
území kraja v zmysle tohto
zákona, a to oblastnú Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu (Bratislava Tourist
Board) a oblastnú organizáciu Región Senec, ale v jej
záujme je podporiť aj ďalšie
oblasti bratislavského kraja
s turistickým potenciálom.
Cieľom týchto destinačných organizácií je prispieť k posilneniu ekonomického významu cestovného ruchu zvýšením návštevnosti regiónu,
a tým aj príjmov z cestovného ruchu.
Pri vytváraní a efektívnom fungovaní novej inštitucionálnej siete destinačného manažmentu na území
Bratislavského samoprávneho kraja je cenná každá skúsenosť slovenských odborníkov, ale najviac pomôžu praktické príklady tzv. Best Practice zo zahraničia, kde organizácie
destinačného manažmentu a marketingu majú dlhoročnú históriu
a môžu sa chváliť konkrétnymi výsledkami.
A práve prenos know-how v oblasti destinačného manažmentu z Dolného Rakúska je zámerom projektu
DESTINATOUR 2013, ktorý implementuje Bratislavský samosprávny kraj
v spolupráci s dolnorakúskym partnerom Niederösterreich Werbung
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 20072013.
Novovznikajúce destinačné organi-

■ Ing. SILVIA RENÁCSOVÁ, BSK - referent oddelenia
cestovného ruchu, projektová manažérka Destinatour 2013
zácie sa stanú partnermi na spoluprácu pre rakúske destinačné organizácie pre vývoj cezhraničných produktov a spoločný marketing. Preto je v záujme aj rakúskych odborníkov, aby odovzdali svoje skúsenosti pri budovaní systému destinačného manažmentu a ponúkli svoje poznatky na zvýšenie profesionality manažmentu cestovného ruchu na slovenskej strane. Cieľovou
skupinou sú zástupcovia samosprávy, profesijných združení cestovného ruchu, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov,
ktorí májú záujem spolupracovať
v prospech podpory rozvoja turizmu
a tým aj celého regiónu. Hlavným
posolstvom prenosu know-how,
a teda základným predpokladom
úspešnej destinácie, je koordinácia
individuálnych aktivít a spolupráca
všetkých zainteresovaných, verejného a súkromného sektora.
Prenos know-how sa uskutoční prostredníctvom cyklu odborných seminárov/workshopov a študijných
ciest. Séria ôsmich workshopov štartovala v januári 2012 a striedavo sa
koná v rôznych okresoch Bratislavského kraja, aby sme informácie
priblížili aj miestnym aktérom v cestovnom ruchu.

Tretí workshop v Stupave
V poradí tretie podujatie sa uskutočnilo 17. 4. 2012 v Stupave. Účastníci workshopu projektu Destinatour 2013 mali možnosť si vypočuť podnetné prezentácie pozvaných odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Z Dolného Rakúska zavítal na Záhorie predstaviteľ oddelenia hospodárstva, turizmu a technológie Úradu dolnorakúskej krajinskej vlády, Mag. Christian Neuwirth
a ponúkol svoje poznatky a skúsenosti na tému manažment obchodných segmentov, priblížil postupy pri analýze dopytu a potrieb zá-

kazníkov a predstavil jednotlivé kroky pri tvorbe produktu pre destinácie. Zrkadlo slovenskej reality v oblasti služieb nám ponúkol predseda
Slovenskej spoločnosti sprievodcov
cestovného ruchu, viceprezident
Zväzu cestovného ruchu SR a jeden
zo zakladajúcich členov Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu Mgr.
Marián Bilačič. Vo svojej prezentácii
sa sústredil na potrebu rozvoja ľudských zdrojov a na hlavnú zásadu
úspešnosti služieb – rešpektovanie
potrieb a želaní zákazníka. Prednášku ilustroval konkrétnymi príkladmi
zo svojej mnohoročnej praxe sprievodcu cestovného ruchu.
Pozitívne reakcie účastníkov potvrdila živá diskusia, ktorá bola dôkazom stúpajúceho záujmu predstaviteľov cestovného ruchu a samospráv
o rozvoj turizmu v jednotlivých
regiónoch.
Hostiteľské mesto obohatilo program workshopu prezentáciou prírodného a historického potenciálu
mesta Stupava, ktorá zdôrazňovala
potrebu informovanosti širokej verejnosti o neobjavených výnimočnostiach regiónu, aby mesto kapusty prilákalo návštevníkov celoročne,
nielen iba cez Slávnosti kapusty.
K oživeniu aktivít bude slúžiť aj pripravovaný mestský projekt - štúdia
Malého parku so záhradnícko-vzdelávacou tematikou.
Poďakovanie za úspešné podujatie
v Stupave a podporu aktivít projektu
Destinatour 2013 a rozvoja cestovného ruchu v regióne patrí aj primátorovi mesta Pavlovi Slezákovi.
Plánované aktivity projektu sú rozvrhnuté na obdobie 2011 až 2013.
Projekt DESTINATOUR 2013 je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o projekte nájdete
na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk v sekcii projekt Destinatour 2013.

V Stupave a blízkom okolí si môžete od 1. apríla tohto roka naladiť
nové regionálne informačné médium. Západoslovenská televízia je
zameraná najmä na vysielanie regionálnych správ a propagáciu rôznych kultúrno-spoločenských aktivít regiónov, na ktoré v celoštátnych televíziách už nie je dostatočný priestor. Na svoje si prídu milovníci cestovného ruchu, regionálneho folklóru, ale aj modernejších hudobných žánrov. Dozviete sa tiež
o skrytých talentoch, či známych
i neznámych osobnostiach žijúcich
medzi vami.

Vysielače Západoslovenskej televízie pokrývajú územie Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho
a časť Trenčianskeho kraja. V Stupave a okolí si nás naladíte prostredníctvom DVB-T antény na 51. kanáli
z vysielača Borský Mikuláš a na 55.
kanáli z vysielača Bratislava-Kamzík. Pre lepšiu dostupnosť signálu
pripravuje Západoslovenská televízia spustenie vykrývača priamo
v Stupave na 55. kanáli. Západoslovenská televízia bude onedlho zaradená aj do programovej ponuky
káblových a IPTV operátorov: UPC,
Magio TV, Orange – FiberTV, SWAN.
Viac informácií sa dozviete aj na
internetovej stránke
www.zapadoslovenska.sk.

DENNÝ STACIONÁR
PRE SENIOROV
■ MsÚ
Mesto Stupava zastúpené primátorom Pavlom Slezákom si dovoľuje
informovať občanov, že od 30. mája
2012 bude v meste rozšírené spektrum
poskytovaných sociálnych služieb
o novú službu a to zariadenie pre seniorov s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby.
Zariadenie pre seniorov (ZPS) je
založené občianskym združením MEDIAMBUL a pri výkone svojej činnosti bude úzko spolupracovať so samosprávou - mestom Stupava. Zariadenie pre seniorov bude poskytovať
sociálne služby ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb.
V ZPS sa bude:
a) poskytovať: pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,

b) zabezpečovať: záujmová činnosť
a stravovanie.
Sociálne služby budú poskytované
ambulantnou formou (denne) sociálnej služby o kapacite 20 miest. Ambulantná forma znamená, že občan bude
ráno prichádzať do zariadenia od
7 hodiny ráno po 8 hodinách pobytu
sa vráti do svojho prirodzeného rodinného prostredia.
Prevádzkové hodiny:
pondelok – piatok:
07.00 – 17.00 hod.
Sociálna služba bude poskytovaná
v pracovných dňoch mimo sviatkov.
Ak sa prijímateľ sociálnej služby (občan) dohodne s jej poskytovateľom
(občianskym združením MEDIAMBUL), môže byť sociálna služba poskytovaná aj vo sviatok (mimo vianočných a veľkonočných sviatkov).
Viac informácií na www.stupava.sk,
tel: 02/60200913.

Jednoduché pozemkové
úpravy v Stupave
■ MSÚ, oddelenie správy majetku mesta
Obvodný pozemkový úrad v Malackách na základe žiadosti spoločnosti
IN-SPA RT, s.r.o. nariadil Konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav –
prípravné konanie. Jednoduché pozemkové úpravy by sa mali uskutočniť v časti katastrálneho územia Stupava, a to v časti Panské – medzi cestami do Malého
hája a do Vysokej pri Morave okolo Vachálkovho rybníka. Dôvodom návrhu je
potreba logického a efektívneho scelenia a zároveň reparcelizovania pozemkov
a vytvorenie bezproblémového prístupu do predmetného územia.
Všetci dotknutí vlastníci budú v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. „o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách“ oslovení Obvodným pozemkovým úradom v Malackách, resp. spracovateľom projektu Jednoduchých
pozemkových úprav.
V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať Obvodný pozemkový úrad v Malackách, p. Zelenka – 034/696 53 14, 034/797 12 94.

