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Pripomienky – ich zohľadnenie
Pripomienkujúci Pripomienky
Vedenie KSK

Ing. Ervin Petrík –
RRA Moldava nad
Bodvou, člen RRT

Združenie Tokajská
vínna cesta

Analytická časť je dobrá, výstupy je možné ešte dopracovať
(chýba Morské oko, Bukové pralesy v UNESCO)
Cezhraničná spolupráca Maďarsko Ukrajina a pod.) aj
podľa prípadných pripomienok v rámci pripomienkového
konania.
Je treba v záveroch odlíšiť komplexné (hlavné) ciele od
parciálnych (čiastkových) cieľov, aby neboli všetky ciele na
rovnakej úrovni, pretože nemajú rovnakú váhu.
Na str. 77 materiálu predkladať 6x ročne do Zastupiteľstva
KSK je nereálne.

Na str. 20 doplniť štruktúru návštevnosti podľa prílohy č.
14.
Materiál je treba predložiť na pripomienkovanie do Rady
pre cestovný ruch a komisií Zastupiteľstva KSK.
–
chýba
definovanie
osôb
resp.
organizácií
zodpovedných za realizáciu stratégie, pripadne
jednotlivých opatrení.
–
chýbajú konkrétne projektové zámery (aktivity) a ich
nositelia – zodpovední za realizáciu
–
v stratégii definované aktivity nie sú kvantifikované a
termínované a preto sa nedajú vyhodnocovať
–
chýbajú definované indikátory, termíny a spôsob
monitorovania a tiež zodpovedné osoby prípadne
organizácie za monitorovanie.
Analytickú časť doporučujeme doplniť o popis činnosti
najaktívnejších verejno–právnych partnerstiev
zaoberajúcich sa marketingom a destinančým
manažmentom pôsobiacich v lokalitách Zemplínska Šírava,
Tokajská oblasť, Medzibodrožie.
Do príležitostí navrhujeme pridať:
- Existencia verejno-súkromných partnerstiev, ktoré
koordinujú rozvoj a aktivity CR – Zemplínska Šírava,
Tokajská vinohradnícka oblasť, Medzibodrožie.
- Vybudovanie Zemplínskeho geoparku v súlade
s Koncepciou geoparkov na Slovensku
V rámci špecifického cieľa 1.1 navrhujeme opatrenie 1.1.3
doplniť nasledovne: Podpora budovania a využívania
nových zdrojov energie nezaťažujúcich životné prostredie
1. PRIORITA – Základná infraštruktúra
Špecifický cieľ
1.1.1 Podpora výstavby cestnej infraštruktúry
1.1.1.6 Obnova ciest v správe KSK prechádzajúcich
Tokajskou vinohradníckou oblasťou a ich údržba
1.1.2 Podpora rekonštrukcie a výstavby nových
vodovodných a kanalizačných sieti v centrách CR
1.1.2.3 Realizovať druhú etapu odkanalizovania tokajských
obcí
1.1.4 Zvýšená starostlivosť o životné prostredie a
likvidácia starých environmentálnych záťaží územia.
1.1.4.4 Likvidovať staré environmentálne záťaže
a zamedzovať vzniku nových
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Plnenie
Zohľadnené
Zohľadnené

Zohľadnené

Zastupiteľstvo - podľa
potreby (aktualizácia,
doplnky)
Referát CR – 6 krát ročne

splnené
zohľadnené

zohľadnené
zohľadnené
zohľadnené

Popis činnosti združení je
nad rámec stratégie
a úlohy združení sú
premietnuté
v navrhovaných
aktivitách
Zohľadnené

Zohľadnené
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2. PRIORITA – Infraštruktúra pre cestovný ruch
2.1.1 Podpora budovania jednotného informačného
a navádzacieho systému na území regiónu
2.1.1.5 Realizovať systém orientačných smerových tabúľ,
priestorových informačných tabúľ, verejných informačných
terminálov v tokajskej oblasti
2.1.2 Podpora výstavby a modernizácie objektov a
zariadení poskytujúcich služby CR.
2.1.1.15 Obnova objektov Vlastivedného múzea v
Trebišove
2.1.1.16 Revitalizácia objektov chráneného parku Trebišov
pre aktivity CR
2.1.1.17 Revitalizácia Areálu vodných športov Trebišov
v rámci regionálneho CR
2.1.1.18 Realizácia prípravnej fázy budovania
Zemplínskeho geoparku v rámci zvýšenia atraktivity
územia pre cestovný ruch
3.1.3
Podpora a rozvoj produktov vidieckej turistiky
a agroturistiky
3.1.3.6 Budovanie remeselných domov v tokajskej oblasti
5. PRIORITA – Zvýšenie konkurencieschopnosti
regiónu
5.1.1 Využitie marketingového mixu k rozvoju
Dolnozemplínskeho regiónu
5.1.1.4 Vypracovať marketingovú stratégiu pre územie
Tokajskej oblasti
5.1.2 Posilňovanie identity Dolného Zemplína a jeho
jednotlivých turistických centier.
5.1.2.1 Zefektívniť využívanie loga Zemplínskej
šíravy, Medzibodrožia a Tokajskej vínnej cesty
Pripomienky k prílohám:
Príloha č. 5
Prehľad združení, pestovateľov hrozna a výrobcov vín
na území Dolného Zemplína
TOKAJSKÁ VÍNNA CESTA
je výsledkom verejno-súkromného partnerstva vinárov,
tokajských obcí, združení, cestovných kancelárií,
organizácií v pôsobnosti KSK a ďalších aktérov združených
s cieľom zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v regióne.
Združenie Tokajská vínna cesta je verejno-súkromné
partnerstvo združujúce miestne samosprávy, podnikateľský
sektor vrátane vinárov, mimovládne organizácie a fyzické
osoby, ktorého cieľom je rozvoj turizmu v tokajskej oblasti
vychádzajúc z tradičného vinárstva v spojení s miestnymi
kultúrnymi tradiciami a zvykmi. Svoj zámer rieši
prostredníctvom Tokajskej vínnej cesty, ako miestneho a
regionálneho produktu cestovného ruchu. Záujmovým
územím Tokajskej vínnej cesty je územie intravilánov obcí
Bara, Borša, Čerhov, Černochov, Ladmovce, Malá Tŕňa,
Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky, Zemplín a
mesta Trebišov.
Svojim
charakterom
predstavuje
organizáciu
mikroregionálneho manažmentu zabezpečujúcej tvorbu a
implementáciu stratégie rozvoja turizmu. Zámerom
združenia je v záujme zvýšenia atraktívnosti Tokajskej
vinohradníckej oblasti zlepšenie základnej infraštruktúry
cestovného ruchu, budovanie značky a imidžu, rozvíjanie
turistického produktu a zabezpečovanie jeho marketingu.
Príloha č. 7
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Zohľadnené a doplnené

Strana 2

Prehľad najvýznamnejších parkov na území Dolného
Zemplína
Mestský park Trebišov
Mestský park sa rozkladá na ploche 62 ha. Park sa vyvíjal
z pôvodne zátopového lužného lesa. Parkové úpravy sa
začali realizovať na konci 18. storočia v súvislosti
s výstavbou kaštieľa grófom Imrichom Csákym. Vznikol
ako anglický prírodnokrajinársky park s platanmi a inými
cudzokrajnými drevinami.
Dnes územie parku plní funkciu oddychovo-rekreačnú,
kultúrno-spoločenskú a historicko-archeologickú. Na území
parku sa okrem zaujímavej flóry a fauny nachádzajú aj
historické pamiatky a športovo-rekreačné zariadenia.
Z pohľadu fauny medzi najvýznamnejšie dreviny tu patria:
sofora japonská, smrek varieta inverza, platan javorolistý,
záhradná varieta borievky čínskej, gledíčia trojtŕňová,
beztŕňovec dvojdomý, jedľa srienistá, katalpa bignóniovitá.
Mestský park je výnimočný z hľadiska lokalizácie
významných chránených kultúrnych pamiatok.
Okrem neskorobarokového, neskôr klasicisticky upraveného
kaštieľa s hospodárskymi budovami z roku 1786 sa v areáli
historického parku a v jeho bezprostrednom okolí sa
nachádzajú aj ďalšie chránené kultúrne pamiatky: hrad
Parič, základy stredovekého kostola Sv. Ducha,
rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie,
gréckokatolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie,
pavlínsky kláštor, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho,
súsošie Immaculaty a archeologické lokality z praveku a
stredoveku. Medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky
patrí neogotické mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho
z roku 1893.
V parku a v jeho blízkosti sa nachádzajú významné športové
zariadenia Areál vodných športov s krytým bazénom
a letným kúpaliskom, Zimný štadión s umelou ľadovou
plochou, komplex ihrísk TJ Slavoj Trebišov prístupný aj pre
športové aktivity verejnosti.
Ing. Bedřich Hájek
riaditeľ
Regionálne centrum
ochrany prírody v
Spišskej Novej Vsi
Správa Národného
parku Slovenský raj
Ing. Miroslav Boldiš

Ing. Molnárová
ORR
Slavomír Szabó,
Pravé orechové,

Možno by mohli byť viac zviditeľnené prírodné hodnoty
regiónu, chránené druhy živočíchov a rastlín, chránené
územia .... atrakcie najvyššieho stupňa napr. jediná
lokalita orla kráľovského na Slovensku, jediná
najvýznamnejší lokalita korytnačky močiarnej na
Slovensku .... a Senné nemá obdobu v Európe, ale to tam
samozrejme spomenuté je ...... ľudí to zaujíma, chcú
vidieť alebo aspoň vedieť.
Áno doporúčam, ale odporúčam dopracovať akčný plán
jednotlivých subjektov v regióne. Vychádzame z plánov,
ktoré napĺňame aktivitami a na ktoré postavíme
harmonogram plnenia.
V realizácii každej aktivity budeme sledovať určité
kritéria na ktoré bude postavený monitorovanie celej
stratégie, aby sme vedeli po prehodnocovaní kde sa
uberáme.
Z monitorovania sa potom môžu robiť správy kontroly
počas realizácie navrhnutého harmonogramu.
Pripomienky zaslané v materiály „Stratégia“

Zohľadnené

P4 – pramene – ešte v 18. storočí za obcou Veľká Tŕňa
existovali funkčné kúpele, kde si ľudia chodili liečiť

Informácia je v stave
overovania.
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n.o.

reumu – možno autori stratégie túto informáciu majú
a daný prameň nie je v skutočnosti liečivý, ale stálo by to
za preverenie.
Doplnené do prílohy
P 13 – cestovky – i keď nejde o cestovnú kanceláriu či
agentúru v jej tradičnom ponímaní, poskytuje turistom
veľmi špecifické služby v oblasti cestovného ruchu – ide
o spoločnosť Lumix Trade, ktorá pri Viničkách
prevádzkuje plavby loďou po Bodrogu do Sárospataku.
www.lumixtrade.sk – v koncepte mi táto informácia
chýba
Upozornenie na chybu:

Akceptované a upravený
text.

P2 – prehľad geologických pomerov – v závere sa
uvádza, že „v mladšom paleolite na nich vznikali sídliska
bukovohorskej kultúry s obsidiánovou industriou“.
Bukovohorská kultúra patrí k neolitu a jej nálezy sú
z čias 5 000 až 4 700 pred našim letopočtom. Mladší
paleolit sa datuje od 35 tisíc do 8 tisíc p.n.l. –
Bukovohorská kultúra nemohla vznikať v paleolite – je
tam chyba.
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