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ČESKÁ ČÁST ÚZEMÍ
Příloha 1: Projekty podpořené z ROP Jihovýchod s dopadem na území MAS Horňácko
a Ostrožsko
Název projektu

Název příjemce

Dotace

Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Přístavba WELLNESS CENTRA Hotelu
NATURO4 620 000 Kč
Filipov (obec Javorník)
PROMENANTE s.r.o.
Výstavba turistické infrastruktury
Vodohospodářské stavby
Penzionu Javorník (obec Veselí nad
3 789 027 Kč
Javorník-CZ s.r.o.
Moravou)
Turistické centrum Veselska (obec Veselí
Město VESELÍ NAD
66 243 844 Kč
nad Moravou)
MORAVOU
Na běţkách, na kole i pěšky (obec Nová
Slovácký běţecký klub
3 337 400 Kč
Lhota)
Kyjov o.s.
Naučná stezka – turisticky zajímavé cíle v
Město VESELÍ NAD
2 648 094 Kč
okolí města Veselí nad Moravou
MORAVOU
Oblast podpory 2.2: Rozvoj služeb v cestovním ruchu
-

-

Příloha 2: Projekty podpořené z ROP Střední Morava s dopadem na území MAS
Horňácko a Ostrožsko
Název projektu

Název příjemce

Oblast podpory 3.2: Veřejná infrastruktura a služby
AREÁL JÍZDY KRÁLŮ KUNOVICE
Město Kunovice

Dotace
8 200 201 Kč

Oblast podpory 3.3.2: Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2
Nová lázeňská infrastruktura v Sirnatých lázních
Sirnaté lázně Ostroţská
3 922 612 Kč
Ostroţská Nová Ves
Nová Ves, s.r.o.
Vybudování vinařského penzionu "Dvůr pod
ZESS, a.s.
8 399 997 Kč
Starýma horama - Boršice"
CYCLO-AQUA-AUTOCAMP Ostroţská
Radek Komárek
6 614 820 Kč
Nová Ves
Oblast podpory 3.3.3: Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště
Modernizace areálu golfového
hřiště JEZERA a rozšíření Indoor
G.C.U.H. s.r.o.
27 984 000 Kč
centra v Ostroţské Nové Vsi
Oblast podpory 3.4: Propagace a řízení
-

-
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Obec název

Název
Typ
Penzion Sauvignon
penzion
Penzion Parnas
penzion
Blatnice pod
Turistická ubytovna na koupališti turistická ubytovna
Svatým
Chata na kopci Sv. Antonína
chata/chalupa
Antonínkem
Vinařský dům Lucanus
penzion
Penzion Motorest Rybníček
penzion
celkový počet lůţek za obec Blatnice pod Sv. Antonínkem
Penzion Blatnička
penzion
Sklep Mičulka
penzion
Blatnička
Penzion Minařík
penzion
celkový počet lůţek za obec Blatnička
Boršice u
Motorest U Hloţků
penzion
Blatnice
celkový počet lůţek za obec Boršice u Blatnice
Sportovní hala SportHluk
sportovní hala/ubytovna
Rybářská chata
chata/chalupa
Hluk
Camping Babí Hora
penzion, kemp
Rodinný dům
soukromí
celkový počet lůţek za obec Hluk
Ubytovna CHKO
ubytovna
Horňácká farma
penzion
Hrubá Vrbka Terénní stanice CHKO Bílé
Karpaty
turistická ubytovna
Chalupy - rekreační
chalupa
celkový počet lůţek za obec Hrubá Vrbka
Hotel Filipov
hotel/turistická ubytovna
Ubytovna
ubytovna
Chaty
chata
Javorník
Javornická hospoda
ostatní (pohostinství)
Chata Filipov
chata
Chalupy
chalupa
celkový počet lůţek za obec Javorník
Hotel Club
hotel
Ubytovna Fialka
ubytovna
Penzion Na Pekárně
penzion
Ubytovna 42
ubytovna
Penzion Kunovice
penzion
Kunovice
Ubytovna Na Rynku
ubytovna
Rodinný dům
soukromí
Agropenzion Sádky
penzion
Na Konci – rodinný dům
soukromí
celkový počet lůţek za obec Kunovice
x
x
Kuželov
celkový počet lůţek za obec Kuţelov
Penzion Kostelanský
penzion
Lipov
Ubytovna TJ Sokol
ubytovna
celkový počet lůţek za obec Lipov
Penzion Samota
penzion
Louka
celkový počet lůţek za obec Louka
Chalupy - rekreační
chalupa
Malá Vrbka
Turistická ubytovna
turistická ubytovna
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Příloha 3: Hromadná ubytovací zařízení v jednotlivých obcích MAS Horňácko a
Ostrožsko 2014
Počet lůžek
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Obec název

Název
Typ
Počet lůžek
celkový počet lůţek za obec Malá Vrbka
22
RS Vápenky
rekreační středisko
50
ano (150)
Turistická ubytovna
ubytovna
28
ne
Nová Lhota
Hotel Háj
hotel
50
ano
Penzion U Černého potoka
penzion
50
ano
celkový počet lůţek za obec Nová Lhota
178
x
x
x
Ostrožská Lhota x
celkový počet lůţek za obec Ostroţská Lhota
0
Hotel U Racka
hotel
x
ano
Sirnaté lázně
lázně (hotel + 2 vily)
137
ano
Penzion HAMI BAR
penzion
13
ano
autokemp/chaty/bungalov
x
ano
Ostrožská Nová Albatros
Ves
Kemp Jezero
kemp
x
x
Penzion Na Mlýně
penzion
18
x
Hotel U Lázní
hotel/chatky*
30,28*
ano
Slovácký dvůr
penzion/búdy
42,82
x
celkový počet lůţek za obec Ostroţská Nová Ves
350
Penzion U Světlíků
penzion
x
x
Chaty
chata
9
x
Suchov
Chalupy
chalupa
11
x
celkový počet lůţek za obec Suchov
20
penzion
9
ne
Uherský Ostroh Apartmány Přízámčí
celkový počet lůţek za obec Uherský Ostroh
9
Vila Velička
penzion
20
ne
Velká nad
Chaty – rekreační
chata
1
x
Veličkou
Chalupy - rekreační
chalupa
16
x
celkový počet lůţek za obec Velká n./V.
37
Hotel Veselan
hotel
109
ano
Penzion U Andrýsků
penzion
16
ano (20)
Penzion Hermína
penzion
18
ne
Penzion Baťův kanál, Mini kemp
penzion/mini kemp
20, kemp
ne
Veselí nad
Penzion Javorník
penzion
27
ne
Moravou
Vinárna U Hroznu
penzion
6
ano
Ubytovna na hausbótech
hausbót
30
x
Ubytovna OA a SOU
hotel
90
ano
Penzion VÍNO HRUŠKA
penzion
10**
ne
celkový počet lůţek za obec Veselí n. /M.
326
počet lůžek za
celé Ostrožsko a
2 166
Horňácko
Pramen: data poskytnutá MAS Ostroţsko a Horňácko, webové stránky jednotlivých obcí, portály:
www.slovacko.cz a www.ostrozsko.cz; katalog „Putování po Ostroţsku a Horňácku“
Poznámky: x – data nebyla zjištěna; * v letním období; ** moţnost přistýlky; *** na matracích ve spacím pytli
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Příloha 4: Procentuální zastoupení jednotlivých ubytovacích kategorií na území MAS
Horňácko a Ostrožsko

Pramen: data poskytnutá MAS Ostroţsko a Horňácko, webové stránky jednotlivých obcí, portály:
www.slovacko.cz a www.ostrozsko.cz; katalog „Putování po Ostroţsku a Horňácku“, vlastní úprava GaREP,
2014
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Blatnice pod Svatým
Antonínkem

Tenisové kurty

Zimní stadion

Fotbalové hřiště

Sportovní hala

Volejbalové hřiště
(plážový volejbal)

Venkovní koupaliště

Název obce

Kryté (vnitřní)
koupaliště

Příloha 5: Zastoupení vybraných sportovních a rekreačních zařízení v jednotlivých
obcích MAS Horňácka a Ostrožska v roce 2014

Ostatní

x

Blatnička
minigolfové hřiště

Boršice u Blatnice
Hluk

x

(x)

x

x

x

Hrubá Vrbka
wellness, ski areál
Filipov

Javorník
Kunovice

x

x

x

x

Kuželov
Lipov

x

(x)

x
x

Louka
Malá Vrbka

ski areál Nová Lhota

Nová Lhota
x (x)

x

x

x

x

x

x

golfové hřiště, přírodní
koupaliště, lázně

Uherský Ostroh

x

x

x

střelnice

Velká nad Veličkou

x
x

skatepark, lezecká
stěna, lanové centrum

Ostrožská Lhota
Ostrožská Nová Ves
Suchov

Veselí nad Moravou

x

x

x

Pramen: Katalog „Putování po Ostroţsku a Horňácku“, webové stránky jednotlivých obcí, http://www.mapy.cz
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Příloha 6: Přehled turistických informačních center (TIC) na území MAS Ostrožsko a
Horňácko v roce 2014
Název

Otevírací doba

Hluk

Turistické
informační
centrum Hluk

Po-pá (9:00 –
16:00); červenec a
srpen – otevřeno
také v sobotu

Městské
informační
centrum
Kunovice

Po-čt 7:30 – 17:00,
pá 7:30 – 15:00

Uherský Ostroh

Webové stránky,
kontakt

od října do května:
po-pá (9:00 –
http://turisticke-centrumTuristické
17:00); od června do
veselska.cz/cz/
centrum
září: po – so (9:00 –
Veselska
info@tic-veseli.cz
18:00) ne (13:00 –
17:00)
Vzdělávací a
http://www.bilekarpaty.c
informační
z/vis/
út, čt 12:30 – 16:00
středisko Bílé
visbk@bilekarpaty.cz
Karpaty
Informační
http://www.batacanal.cz/
centrum
Po-pá (8:00 – 16:00)
Baťova
ic@batacanal.cz
kanálu

Kunovice

Veselí nad Moravou

Obec

IC Uherský
Ostroh

Certifikace

Doplňkové
služby

Ano

Cyklopoint
Family point

Ne

výukové
programy
zaměřené na
ekologii

Ne

zajištění a
rezervace
plaveb

Ne

prohlídka
muzea a tvrze

Ne

ověřování
listin a
podpisů

Ano

půjčování
jízdních kol

http://www.mestohluk.cz
icmhluk@seznam.cz
http://www.mestokunovice.cz
mic@mesto-kunovice.cz

od května do října:
http://www.ostrozsko.cz/
út – ne (9:00 – 12:00
a 12:30–17:00) po http://www.uhostroh.cz/
(10:00 – 12:00 a
infocentrum@uhostroh.c
12:30–17:00); od
z
listopadu do dubna:
po-ne (13:00 –
17:00)

Pramen: http://www.ostrozsko.cz/pruvodce/15975/, http://www.icm.cz/odkazy-na-turisticka-informacni-centra,
http://www.kudyznudy.cz/, http://www.czechtourism.cz

9

Příloha 7: Průzkum návštěvnických potřeb v regionu MAS Horňácko a Ostrožsko
Otázky pro pracovníky turistických informačních center (TIC) z regionu

Vážená paní, vážený pane,
v současnosti zpracovává Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko ve spolupráci se svým
slovenským partnerem (Kopaničiarsky región – MAS) „Koncepci rozvoje cestovního ruchu
v regionu pod Veľkou Javorinou a Bradlom“, kam náleží i Vaše TIC.
V rámci tvorby tohoto dokumentu se provádí analýza potřeb návštěvníků daného území.
Bohužel většina vytvářených průzkumů návštěvnosti je prováděna za příliš rozsáhlá území
(kraje, turistické regiony), tudíž jsou velmi obecná a nejsou příliš využitelná pro menší území.
Navíc návštěva TIC také často představuje první kontakt turisty s daným územím, proto se na
Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníkového formuláře. Otázky jsou zaměřeny
zejména na zjištění základních potřeb návštěvníků regionu na základě Vašich dlouholetých
zkušeností a každodenních setkávání s návštěvníky.
Vyplněný formulář zašlete zpět nejpozději do 11. 4. 2014. Děkujeme za pochopení a ochotu.
Za zpracovatele (GaREP, spol. s r.o.)
Mgr. Jan Holeček
Název TIC: ……………………………………………………………………………………………
1. Hlavní důvody návštěvy (pobytu) turistů v regionu (zaškrtnout max. 3 odpovědi):
 rekreace, dovolená
 návštěva příbuzných, známých
 sluţební cesta
 výlet do okolí bydliště
 nákupy
 jiný důvod ………………………………………………………………
2. Původ návštěvníků v regionu (prosím odhadněte podíly v procentech):
 domácí: …………………%
 zahraniční: ………………%
(z kterých zemí nejčastěji: ……………………………………………%)
3. Délka pobytu návštěvníků v regionu (prosím odhadněte podíly v procentech):
 jednodenní …………%
 1 – 3 nocí ……………%
 4 – 7 nocí ……………%
 8 a více ………………%
4. Hlavní způsoby dopravy návštěvníků do regionu (prosím odhadněte podíly v procentech):
 automobil …………………%
 autobus ……………………%
 ţeleznice ……………………%
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kolo …………………………%
ostatní ……………………………………………………….

5. Nejčastější typ ubytovacího zařízení, které návštěvníci vyuţívají:
 hotel
 penzion
 ubytování v soukromí
 kemp, chatky
 jiné …………………………
6. Poměr jednotlivých skupin návštěvníků v regionu (prosím odhadněte podíly v procentech):
 individuální …………………%
 s partnerem (bez dětí) ………%
 s rodinou s dětmi ……………%
 se známými, příbuznými ……%
 s obchodními partnery, pracovními kolegy …………%
 jiná moţnost …………………………………………%
7. Odkud nejčastěji získávají návštěvníci informace o Horňácku a Ostroţsku resp. i o Slovácku či
Bílých Karpatech (zaškrtnout max. 3 odpovědi)?








z turistických průvodců
z tištěných propagačních materiálů a prospektů
doporučení známých, příbuzných
na internetu
prostřednictvím cestovní kanceláře
z novin a časopisů
region jiţ znají (např. z opakované návštěvy)

8. Opakují turisté svojí návštěvu regionu?




ano, většina
ano, ale výjimečně
ne

9. Navštěvují turisté i jiná turistická informační centra v oblasti?
 ano
 ne
 nevím
10. Jsou turisté spokojeni s nabídkou moţností trávení volného času v regionu?
 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne
11. Kterým aktivitám turisté věnují při své návštěvě regionu nejvíce času (prosím odhadněte podíly v
procentech)?
 pěší turistika ………………%
 cykloturistika ………………%
 projíţďky na koních ………%
 projíţďky na lodích (Baťův kanál) …………………%
 návštěva kulturních a historických památek ………%

11






návštěva kulturních a společenských akcí …………%
koupání, plavání …………%
návštěva přírodních zajímavostí ………%
jiné ……………………………………

12. Jaký druh aktivit či vybavenosti v místě pobytu návštěvníci nejčastěji postrádají?
………………………………………………………………………..

13. Které aktivity, moţnosti či vybavenost v místě pobytu návštěvníci nejvíce oceňují?
…………………………………………………………………………

14. Které turistické cíle a atraktivity turisté v regionu nejčastěji navštěvují?
…………………………………………………………………………

15. Jsou návštěvníci spokojeni s úrovní poskytovaných turistických sluţeb v regionu (včetně
ubytování, stravování)?





ano
spíše ano
spíše ne
ne

16. Pokud ne, tak co turistům nejčastěji vadí či chybí?
………………………………………………………………………………
Další případný komentář:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Příloha 8: Shrnutí výsledků monitoringu návštěvnosti turistického regionu Jižní Morava
Nejaktuálnější (léta 2012 a 2013 a zimy 2013 a 2014) poznatky z šetření domácí návštěvnosti
Jiţní Moravy lze z výsledků monitoringu shrnout následovně:
 Na Jiţní Moravu v letním období přijede většina návštěvníků autem a ze vzdálenosti
větší neţ 100 km. I přesto ale polovina návštěvníků přijede pouze na jeden den, bez
noclehu.
 Pokud uţ se v regionu ubytují, jedná se nejčastěji o penzion. V restauračních
zařízeních se stravuje více neţ 80 % návštěvníků s průměrnou denní útratou do 500
Kč na osobu a den.
 Návštěvníci nejčastěji přijíždějí do regionu za poznáním a relaxací. Největšími
lákadlem bývá poznávací a pěší turistika a také stoupá atraktivita kulturních akcí a
společenského ţivota v regionu.
 Co je velmi potěšující, tak je fakt, ţe téměř polovina respondentů již byla v regionu
více než 3krát a skoro všichni se sem plánují dříve či později vrátit.
 Stejně tak sílí vztah návštěvníků k regionu – mezi preferované regiony jej řadí
téměř 60 % z nich.
 Nejspokojenější jsou návštěvníci s místním orientačním značením a s přátelskostí
místních lidí. Výhrady mají návštěvníci především k dopravní infrastruktuře a
cenové úrovni služeb.
 Návštěvníci Jižní Moravy nejčastěji získávají informace o regionu na internetu,
který je pro ně i zdrojem nejdůleţitějších informací. Dalším častým informačním
zdrojem jsou příbuzní a známí, tedy tzv. ústní podání. Propagaci regionu
zaznamenávají nejčastěji formou reklamy na internetu.
 Celková spokojenost návštěvníků s Jižní Moravou je velmi vysoká a stále roste.
SILNÉ STRÁNKY JIŽNÍ MORAVY

SLABÉ STRÁNKY JIŽNÍ MORAVY

Vysoká spokojenost a návratnost návštěvníků

Negativní hodnocení dopravní infrastruktury,
zejména některé silnice

Úroveň místního orientačního značení

Negativní vnímání cenové úrovně sluţeb (platí
hlavně pro TOP turistická střediska)

Spokojenost s péčí o ţivotní prostředí a s Převaha jednodenních výletů a tím pádem nízké
čistotou a pořádkem
vyuţívání ubytovacích kapacit
Přátelskost místních lidí k návštěvníkům

Klesající spokojenost s ubytováním

Schopnost přilákat návštěvníky z velkých i Nízká úroveň sluţeb pro motoristy a dopravní
malých vzdáleností
infrastruktura
(např.
úroveň
komunikací,
parkování)
Příroda a ţivotní prostředí
Pramen: Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch – Jiţní Morava (etapy léto 2012 a 2013 a zimy 2013 a
2014), CzechTourism, vlastní úprava GaREP, 2014
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SLOVENSKÁ ČASŤ ÚZEMIA
Príloha 1: Programové dokumenty na národnej, resp. medzinárodnej úrovni súvisiace
s rozvojom cestovného ruchu v regióne
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016 deklaruje podporu
rastových moţností krajiny zohľadňujúcu danosti jednotlivých regiónov. Jednou z ciest je
podpora klastrových iniciatív aj v oblasti cestovného ruchu. Vláda cielene podporí rozvoj
cestovného ruchu aj prostredníctvom organizácií destinačného manaţmentu v spolupráci
s miestnou a územnou samosprávou. Vláda posilní ekonomický rozvoj regiónov aj dôrazom
na podporu malého a stredného podnikania a cestovného ruchu ako perspektívneho odvetvia
pre tvorbu nových pracovných príleţitostí. Cieľom hospodárskej politiky v oblasti cestovného
ruchu bude zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom vyuţívaní jeho
potenciálu so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príleţitosti.
Vláda bude posilňovať regionálnu a cezhraničnú spoluprácu s krajinami V4, Rakúskom
a Ukrajinou. Vo vidieckych regiónoch bude vláda podporovať poľnohospodárstvo ako
multifunkčné odvetvie. Vytvorí podmienky aj na komplexnú podporu rozvoja vidieckeho
turizmu a agroturistiky, vrátane budovania infraštruktúry, chýbajúcich inštitúcií,
informačného a rezervačného systému a podpory marketingu v cestovnom ruchu.
Starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú povaţuje vláda za základ našej kultúrnej
identity, bude venovať náleţitú pozornosť.
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 (1. návrh)
Partnerská dohoda je základným dokumentom nového rozpočtového obdobia 2014 – 2020.
Partnerská dohoda navrhuje predovšetkým opatrenia zabezpečujúce súlad so stratégiou Únie
na zabezpečenie inteligentného, udrţateľného a inkluzívneho rastu, opatrenia na zabezpečenie
efektívnej implementácie EŠIF a popisuje integrovaný prístup k územnému rozvoju
podporovaného z EŠIF. Uvádza opatrenia na zabezpečenie integrovaného prístupu na
vyuţívanie EŠIF, a to komunitne vedený miestny rozvoj, integrované územné stratégie,
udrţateľný mestský rozvoj, vrátane princípov na identifikovanie mestských oblastí, kde sa
majú integrované aktivity udrţateľného mestského rozvoja uskutočniť a indikatívna alokácia
určená na aktivity v rámci EFRR na vnútroštátnej úrovni. Medzi hlavnými prioritnými
oblasťami spolupráce v rámci EŠIF uvádza okrem iného aj programy cezhraničnej
spolupráce. Programová dohoda navrhuje operačné programy Výskum a inovácie,
Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Kvalita ţivotného prostredia, Integrovaný
regionálny operačný program,Efektívna verejná správa, Technická pomoc, Program rozvoja
vidieka, Rybné hospodárstvo, Program EÚS.
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (v
prípravnej fáze)
Finálna verzia programu bude predloţená Európskej komisii v treťom štvrťroku 2014.
Tematicky bude koncentrovaný na zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie
v prihraničných oblastiach so zreteľom na posilnenie ľudského kapitálu, podporu rozvoja
dostupnosti územia, ochranu ţivotného prostredia, inovácie a výskum, ochranu kultúrneho
a prírodného dedičstva regiónov. Cieľom Programu bude prostredníctvom spoločných
cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov. Na základe
uskutočnenej diskusie k obsahovému zameraniu bude Program zameraný na nasledujúce
oblasti:
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podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a
synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím;
 investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností
a celoţivotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných
programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení;
 zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana
a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových
sluţieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry;
 posilňovanie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciálnych uzlov s
infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov;
 podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.
Plánovanými prioritnými osami sú vyuţívanie inovačného potenciálu, dopravná dostupnosť,
kvalitné ţivotné prostredie, rozvoj miestnych iniciatív.


Stratégie rozvoja CR do roku 2020, MDVaRR SR, 2013
Strategický cieľ rozvoja CR definuje tento dokument ako potrebu zvyšovania
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom vyuţívaní jeho potenciálu, so zámerom
vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príleţitosti.
Materiál odporúča v rámci čiastkových cieľov zameranie najmä na:
a) sústrediť pozornosť na inovácie existujúcich produktov na základe trendov v dopyte po
cestovnom ruchu,
b) lepšie vyuţívať prírodný a kultúrnohistorický potenciál Slovenska podporou cieľových
miest, kde uţ existuje stabilizovaný dopyt kľúčových trhov (nepodporovať nové cieľové
miesta s nestabilnými segmentmi trhu, ktoré neprinesú dostatočný synergický efekt),
c) podporovať cieľové miesta s dostatočným prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom v
zaostávajúcich regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti a tak vytvárať nové pracovné
príleţitosti.
Stratégia cestovného ruchu obsahuje okrem hlavných strategických cieľov hlavné druhy –
produktové skupiny cestovného ruchu na Slovensku, ktorými sú: letný cestovný ruch; zimný
cestovný ruch; kúpeľný a zdravotný cestovný ruch; kultúrny a mestský cestovný ruch;
kongresový cestovný ruch; vidiecky cestovný ruch a agroturistika.
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
Dokument prezentuje rozvoj cykloturistiky ako jednu z významných príleţitostí udrţateľného
rozvoja cestovného ruchu, upozorňuje na čoraz početnejšiu cieľovú skupinu Európanov
preferujúcu aktívne trávenie dovolenky spojené s poznávaním krajiny zo sedla bicykla
a výhody cykloturistiky najmä pre vyuţitie mimosezónnych období. Dokument stanovuje
priority a opatrenia rozvoja cykloturistiky a navrhuje jeho finančné nástroje.
Ďalšie relevantné dokumenty na národnej a medzinárodnej úrovni
Miestna agenda 21
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
Agenda pre udrţateľný a konkurencieschopný európsky trh - KOM (2007)
Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udrţateľného a inkluzívneho rastu KOM (2010) 2020
O obnovenej politike EÚ v oblasti cestovného ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci
európskeho cestovného ruchu
Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre
európsky cestovný ruch – KOM (2010) 352
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Príloha 2: Kapacity ubytovacích zariadení v štruktúre podľa kategórií ubytovacích
zariadení v Trenčianskom kraji v roku 2013

Zdroj: Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia za rok 2013, ŠÚ SR, 2014
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Príloha 3: Hodnotenie jednotlivých atraktivít cestovného ruchu v regióne Pod Veľkou Javorinou a Bradlom (mimo podujatí)1
Problémy/bariéry využívania pre účely CR
(slovné vyjadrenie)
nevysporiadané pozemky, zlé prístupové komunikácie, zlá zimná
údrţba prístupových komunikácií, spoplatnené parkovanie,
nevyuţitý potenciál okolitej prírody, skládka odpadov neďaleko
mohyly, nedostačujúca ponuka sluţieb (len Chata Bradlo), slabá
propagácia a nedostatočný produkt, viac aktivít na prilákanie
turistov

Podmienky/možnosti lepšieho využívania pre CR
(slovné vyjadrenie)
dotvorenie areálu, sú pripravené projekty dobudovania areálu mohyly
a Chaty na Bradle (Akčný plán regionálneho rozvoja, Brezová pod
Bradlom), presvetlenie okolia – zviditeľnenie mohyly, zabezpečenie
„turistického vláčika“, heliport (Štefánik ako pilot), lanovka,
doplnkové sluţby pre turistov (poţičovňa bicyklov, beţiek, vlek,
údrţba tratí a náučných chodníkov), fungujúce informačné zariadenie,
nie je otvorené pravidelne, viac aktivít (nie len predaj suvenírov),
prilákať ľudí, podnietiť turistu zdrţať sa na Bradle dlhšie (tematické
balíčky),lepšia propagácia a vytvorenie produktu (spojenie mohyly s
múzeom, agroturistikou, iné na celodenné výlety), zlepšiť podmienky
na parkovanie

Múzeum M.R. Štefánika,
Košariská

málo inovatívny prístup v oblasti prezentácie ţivota Štefánika,
nedostatočná propagácia, úprava výstavy - viac interakcie,
chýbajúce produkty, dodrţanie otváracích hodín, nevhodná
propagácia na soc. sieti facebook

parková úprava pred múzeom, úprava okolia, zmena a doplnenie
expozície, vyuţívať nové formy IT, komunikácie a prezentácie,
múzeum by malo byť druhou zastávkou hneď po mohyle (potreba
zatraktívniť expozíciu), vyuţiť všestrannosť Štefánika - napríklad
pozorovanie hviezd, atď., prepojiť program spolu s mohylou,
zabezpečenie stáleho pracovníka, prebiehajúca rekonštrukcia

Gazdovský dvor, Turá
Lúka

málo personálu na uskutočnenie komerčných aktivít v plnom
rozsahu, propagácia nedostatočná, nedostatočný marketing
a predajné aktivity, tvorba produktu a aktívna ponuka tohto
produktu, hrozba je vyuţívanie GD na komerčné účely (napríklad
Hitovica), nemotivujúci plat manaţérky k tvorbe nových iných
aktivít, chýbajúce aktivity na získanie turistov mimo podujatí,
chýba reštaurácia

nové tematické pásma (nákup vybavenia pre ich uskutočnenie), predaj
z dvora, kvalitný marketing, záţitkové balíčky, vytvorenie originálnych
tradičných akcií a ich rozvoj - dni sliviek, doţinky, Veľká Noc,
fašiangy, dopracovať tematické programy, viac aktivít mimo podujatí
pre verejnosť, oslovovať aj iné organizácie, školy, kúpele k tráveniu
času na GD, nové pravidelné aktivity

turistické a náučné
chodníky

nedostatok náučných chodníkov a/alebo ich minimálna
propagácia, potreba pravidelnej údrţby

súhrn a sumarizácia do jednotného katalógu s priradením atrakcií,
dobudovanie ďalších NCH, infraštruktúry a ich propagácia

Kopaničiarska ovocnodestilátová cesta

potreba vytvorenia cesty ako komplexného produktu

vytvorenie produktu/produktov CR a následne marketingová práca s
nimi

BiofarmaCharolais

slabá propagácia a marketing

zapojenie farmy do turistických balíčkov, viac propagovať a vytvoriť
silný produkt, silná stránka – aktívny majiteľ a pracovníci farmy,

Atrakcia CR
Mohyla M. R. Štefánika
na Bradle, resp. celý areál
Bradla

1

spracované podľa hodnotenia Pracovnej skupiny k tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu v KR a vlastného sekundárneho a terénneho prieskumu

Problémy/bariéry využívania pre účely CR
(slovné vyjadrenie)

Podmienky/možnosti lepšieho využívania pre CR
(slovné vyjadrenie)
výborné akcie organizované počas roka, zaradiť farmu do ponuky CK
a eventových agentúr

pálenice a sušiarne ovocia

potreba rekonštrukcie niektorých zariadení, ochota a schopnosť
prevádzkovateľov prijať turistov, obmedzenia colného zákona,
dotvorenie produktov (predaj páleného, prehliadky, záţitkový CR)

viac propagovať, predávať tovar po celom regióne, zapojenie do
balíčkov CR, zapojenie prevádzkovateľov sušiarní ovocia a páleníc do
aktivít CR

cyklotrasy

nedostatočná údrţba niektorých cyklotrás, ich značení,
nevysporiadané pozemky, zatiaľ nie je ucelená koncepcia,
opravujú sa nesystémovo malé úseky na úrovni obcí (často sú to
rekonštrukcie ciest),potreba dobudovať cyklotrasy a ich
propagácia

vytvorenie a realizácia pripravovanej stratégie rozvoja cyklotrás,
záväzný prísľub samospráv pridrţiavať sa koncepcie pri ţiadostiach
o nenávratný finančný príspevok v rámci eurofondov, zámer
monitoringu na niektorých trasách (4CYKLOREGIO)

hipoturistika, jazdecké
chodníky

čistenie miestnych komunikácií, prechod cez súkromné pozemky,
minimálna propagácia, neznáme moţnosti hipoturistiky v regióne,
dokument na vytrasovanie hipotrás v príprave, nedostatok odborne
vzdelaných pracovníkov na hipoterapiu

vytvorenie a realizácia pripravovanej stratégie rozvoja cyklotrás
a jazdeckých trás, vytýčenie trás GPS+mapy, propagácia trás,
doplnenie infraštruktúry (odpočívadlá, ...), skompletizovať moţnosti
v tejto oblasti

Lyţiarske stredisko
Veľká Javorina, Holubyho
chata

chýba väčšie parkovisko, počas zimy zlý prístup, nízka nadmorská
výška strediska (riziko nedostatku snehu), málo sluţieb pre
turistov

aktívny majiteľ Holubyho chaty, dobudovať parkovisko pri chate
a prístup do chaty, zabezpečiť umelé zasneţovanie, údrţba beţeckých
tratí, zlepšiť stravovacie sluţby , poskytovanie doplnkových sluţieb
(napr. poţičovňa športových potrieb),vhodné pre lyţiarov –
začiatočníkov („svah, kde sa deti môţu naučiť lyţovať“), vyuţiteľné
pre lyţiarske školské zájazdy a regionálnych návštevníkov v zime.

Pamätník bratstva Čechov
a Slovákov na Veľkej
Javorine
Rekreačné stredisko Stará
Myjava

absentujúce vyuţívanie mimo slávnosti Bratstva Čechov
a Slovákov

ide o národný symbol (obrovské medzery s takmer ţiadnym súčasným
vyuţitím), potreba vyuţitia aj mimo slávnosti

individuálna prezentácia ponuky jednotlivých aktérov v lokalite,
nedostatočné parkovanie, resp. potreba jeho úpravy, lokalita sa
plne vyuţíva za účelom detských táborov a škôl v prírode a nie je
tak „ voľne“ prístupná pre turistov

revitalizácia nádrţe na kúpanie, veľké priestory RZ Stará Myjava
(Fantázia) – prebiehajúce a plánované sú čiastočné rekonštrukcie
exteriéru a interiérov, potreba spolupráce všetkých zainteresovaných
subjektov – vytvorenie komplexného strediska

Múzeum SNR Myjava

chýba inovatívnosť, vytvoriť produkty – múzeum ako ich súčasť,
zinteraktívnenie výstavy, chýbajúce programové akcie v múzeu
(napr. v spolupráci s GD či Múzeom MRS, vedenie múzea,
nedostatočné priestory na depozitár

podujatia ako noc v múzeu a rôzne marketingové aktivity , potreba
zatraktívnenia múzea pre detskú klientelu, ponuka atraktívnych akcií,
zlepšenie spolupráce múzea s ďalšími subjektmi v regióne

Atrakcia CR

18

Problémy/bariéry využívania pre účely CR
(slovné vyjadrenie)
vlastnícke vzťahy - pozemky patria mnohým majiteľom,
nedostatočná infraštruktúra (vrátane drobnej infraštruktúry pre
voľný čas a zábavu – detské ihrisko, tobogán, ...), neudrţiavané
chodníky pre chodcov, parkovanie, absentujúca cyklotrasa pri
jazere, neestetické prostredie, kvalita vody

Podmienky/možnosti lepšieho využívania pre CR
(slovné vyjadrenie)
potreba dobudovať infraštruktúry, rekonštrukcia prístupovej cesty
k Dubníku I., väčšie investície do skvalitnenia sluţieb a vyčistenia
jazera, rekonštrukcia detských prvkov, lavičiek, informácie pre
verejnosť a marketingové aktivity, získanie záujmu podnikateľov
o prevádzkovanie zariadení, v súčasnosti rôznorodá ponuka športovorekreačných a adrenalínových sluţieb

bunkre z II. svetovej vojny

potreba rekonštrukcie a úpravy bunkrov, absolútne nevyuţitie
veľkého potenciálu

rekonštruovať bunkre, začleniť do produktov, resp. tvorba tematických
produktov, bunkre ako atraktivita, vyuţitie na adrenalínové športy
a rekreačno-športové aktivity, vybudovanie lanového parku,
geocaching, atď.

Rodný dom Samuela
Štúra, Lubina

vlhkosť interiéru domu, dostupnosť s výkladom len na
objednávku, v objekte je zriadená aj ľudová izba a na poschodí
partizánska izba (ťaţko dostupné pre seniorov), chýba
inovatívnosť, chýbajúca propagácia

zabezpečiť predaj tematických predmetov, súťaţe, marketing múzea,
potreba rekonštrukcie vrátane interiérov, potreba cieleného vyuţitia
v cestovnom ruchu

Mestské múzeum Stará
Turá
Izba ľudových tradícií
Vrbovce
Izba ľudových tradícií
Krajné

chýba inovatívnosť

zabezpečiť predaj tematických predmetov, súťaţe, marketing múzea

v minulom roku prebehla rekonštrukcia jednej izby

je potrebné sa dopredu objednať, nedostupný kontakt na stránke obce

ţiadna propagácia

vyriešenie vlastníckych a prevádzkových vzťahov, znovuotvorenie
kaviarne U Bórika pod veţou

Atrakcia CR
Rekreačné stredisko
Dubník I. a II.

(v prípade opätovného otvorenia)

Ciele/atraktivity s nízkym odhadovaným potenciálom využitia pre cestovný ruch (podľa výsledkov hodnotenia pracovnej skupiny pod hodnotu 1,5)2
Cieľ/atrakcia CR
Pamätný dom Ľudmily
Podjavorinskej (Bzince p.
J.)

Problémy/bariéry využívania pre účely CR
(slovné vyjadrenie)

Podmienky/možnosti lepšieho využívania pre CR
(slovné vyjadrenie)

chýbajúce komerčné aktivity, potreba objednať sa, potreba
rekonštrukcie exteriéru, chýbajúce produkty so zapojením
pamätného domu

2

zabezpečenie predaja tematických predmetov, marketing
múzea, zabezpečiť ponuku tematických produktov,
záţitkových balíkov

potenciál
využitia pre
CR do r. 2020
1,4

Odhadovaný potenciál vyuţitia pre cestovný ruch v škále od 0-2 (2-vysoký, 1-čiastočný/ nízky, 0-ţiaden/minimálny) podľa hodnotenia členov pracovnej skupiny,
vypočítaný jednoduchý aritmetický priemer.
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Cieľ/atrakcia CR

Problémy/bariéry využívania pre účely CR
(slovné vyjadrenie)

Podmienky/možnosti lepšieho využívania pre CR
(slovné vyjadrenie)

potenciál
využitia pre
CR do r. 2020
0,83

Pamätné miesta SNP v
osade Hlavina a Nárcie

veľmi ďaleko od hlavných sídiel, pamätníky sa ťaţko
hľadajú, pamätníky sú zaujímavé pre veľmi úzky okruh
turistov

rekonštrukcia pamätníkov a ich zakomponovanie do
špecifických produktov

Pamätník na vrchu Roh

celkovo areál neupravený (zeleň, výsadba), vyţaduje
rekonštrukciu, v zlom stave sú prístupové schody
k pamätníku, nie je dokončená rekonštrukcia amfiteátra,
otázne jeho vyuţívanie počas roka, pamätníky sú zaujímavé
pre veľmi úzky okruh turistov, minimálna propagácia,
absentujúce sprievodcovské sluţby

potenciál vyuţitia amfiteátra (organizovanie mnohých
podujatí), rekonštrukcia pamätníkov, viac propagovať,
chýbajúca marketingová práca s pamätníkom a udalosťami
II. svetovej vojny (produkty, príbehy, športové aktivity),
ide o významný pamätník

1,25

Dibrovov pomník – SNP
(Stará Turá)
pamätník SNP Dvoly
a v Pustej Vsi

pamätníky sú zaujímavé pre veľmi úzky okruh turistov

vyuţiteľné v prepojení na turistické trasy na Javorine

0,5

k pamätníku v Dvoloch (situovanom na odľahlejšom mieste)
je zhoršený cestný prístup

vyuţiteľné v prepojení na turistické trasy v lokalite

Pamätník Hurbanovských
bojov, Prietrţská cesta,
Brezová pod Bradlom

prístup na pešo len po hlavnej ceste a bez moţnosti
parkovania, pamätníky sú zaujímavé pre veľmi úzky okruh
turistov

vybudovanie chodníka od druţstva /Druţstevnej ulice/ k
pamätníku, prípadne i smerová tabuľa, zlepšenie priestoru
pre účastníkov osláv, vytvorenie zaujímavých produktov,
práca s príbehom ("mustsee"), odpočinková zóna pre
cyklistov

Záhradka starých materí
Jablonka

skôr lokálny charakter, sezónna záleţitosť, malá lokalita,
nevhodné umiestnenie pri ceste
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1,0 odlišné
názory, O,1,2
1,25

0,75

Príloha 4: Zoznam chránených území v regióne
v okrese Myjava

v obci Lubina

v obci Stará Turá

v obci Višňové

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty v k.ú. Košariská o výmere 406 ha
Chránené vtáčie územie Malé Karpaty (SKCHVU 014) v k. ú. Košariská zaberá plochu
386,2 ha
Chránené územie európskeho významu Brezovské Karpaty (SKUEV 0278) v k. ú. Košariská
o výmere 161,9 ha
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Juţná časť k. ú. Košariská – hydrogeologicky veľmi významné územie s nadregionálnymi
zásobami podzemných vôd – predpokladané zásoby vôd 900 l/s, pričom časť zásob je
vyuţívaná cca 250 l/s – z tejto oblasti sú zásobované aj Myjavský skupinový vodovod
a skupinový vodovod Brezová – Košariská
Časť k. ú. Košariská patrí do pásma hygienickej ochrany II. stupňa v povodí Holešky
Chránené loţiskové územie dolomitu – bez vymedzeného dobývacieho priestoru – ťaţba je
nepravdepodobná a nevhodná vzhľadom ku kolízií s ochranou prírody

Zdroj: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody, spracované podľa http://uzemia.enviroportal.sk/,
vyhľadávané podľa jednotlivých obcí, ku 15. aprílu 2014.
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Príloha 5: Dopravné spojenie z vybratých miest do mesta Myjava
vlakom*

autom
Mesto

Vzdialenosť
(km)

Čas

Vzdialenosť
(km)

Čas

počet prestupov

Senica

23,5 28 min

min. 2 prestupy

Nové Mesto nad Váhom

26,2 28 min

36 50 min

priame spojenie

Piešťany

33,1 38 min

54 min. 1 h 5 min

prestup v NMnV

Skalica

36,9 39 min

Hodonín (ČR)

42,9 45 min

Uherské Hradište (ČR)

43,5 46 min

min. 2 prestupy

Uherský Brod (ČR)

43,6 43 min

min. 2 prestupy

Hlohovec

52,7 48 min

Trenčín

52,8 47 min

61 min. 1 h 20 min

prestup v NMnV

Trnava

60,2 54 min

89 min. 1 h 31 min

prestup v NMnV

Topoľčany

65,4 1 h 11 min

min. 2 prestupy

Břeclav (ČR)

65,6 1 h 5 min

min. 2 prestupy

Malacky

69,6 1 h 8 min

min. 2 prestupy

Bánovce nad Bebravou

70,8 1 h 1 min

min. 2 prestupy

Zlín (ČR)

70,9 1 h 11 min

veľa prestupov

Sereď

74,7 58 min

min. 2 prestupy

Kroměříž (ČR)

75,7 1 h 20 min

veľa prestupov

Galanta

84,8 1 h 5 min

min. 2 prestupy

Hustopeče (ČR)

85,1 1 h 12 min

veľa prestupov

Partizánske

87,4 1 h 18 min

min. 2 prestupy

Púchov

88,6 1 h 3 min

Senec

90,7 1 h 8 min

Považská Bystrica

91,7 1 h 3 min

Vsetín (ČR)

92,3 1 h 31 min

min. 2 prestupy

Přerov (ČR)

92,6 1 h 27 min

min. 2 prestupy

Pezinok

96,6 1 h 13 min

väčšinou 2 a viac prestupov

Nitra

107 1 h 15 min

min. 2 prestupy

Bratislava

113 1 h 20 min

Brno (ČR)

114 1 h 30 min

Žilina

124 1 h 21 min

Viedeň (Rak)

188 2 h 4 min

min. 2 prestupy

Praha (ČR)

312 3 h 6 min

min. 2 prestupy

veľa prestupov
59 min. 1 h 12 min

prestup vo Vrbovciach alebo
vo Velkej nad Veličkou

min. 2 prestupy

96 min. 1 h 52 min

prestup v NMnV
min. 2 prestupy

108 min. 2 h 5 min

135 min. 2 h 2 min

prestup v NMnV

prestup v NMnV
min. 2 prestupy

140 min. 2 h 38 min

prestup v NMnV

Pozn.: Vzdialenosti a čas pre auto boli vygenerované online trasovačom Google Maps. Údaje pre vlakové spojenie na
základe stránky www.cp.sk.
* Myjava sa nachádza na trati ŢSR - 121 na trase Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce. Keďţe je Nové Mesto nad Váhom
na hlavnej trati Bratislava - Košice, tak je východiskovým bodom pre vlakové spojenie s Myjavou.
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Medzinárodné letiská verejné na území Slovenskej republiky
Názov letiska
Vzdialenosť od Myjavy
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava 113 km
Letisko Košice

380 km

Letisko Piešťany

33 km

Letisko Sliač

168 km

Letisko Ţilina

124 km

Letisko Poprad-Tatry

259 km

Letisko Prievidza

106 km

107 km
Letisko Nitra
Vybrané medzinárodné letiská v ČR a Rakúsku
Brno Slatina/Tuřany
114 km
PrahaRuzyně
312 km
Ostrava-MošnovAirport
179 km
Karlovy Vary Airport
441 km
Pardubice Airport
251 km
Viedeň-Schwechat
188 km
Ostatné letiská v blízkosti Kopaničiarskeho regiónu
Malé Bielice (okres Partizánske)
85,5 km
Trenčín
53,2 km
Slávnica (pri Dubnici nad Váhom)
67,2 km
Malacky
69,2 km
Boleráz (pri Trnave)
41,9 km
Kráľová pri Senci
96 km
Tuţiná (okres Prievidza)
121 km
Bystričany (okres Prievidza)
103 km
Dlţín (okres Prievidza)
105 km
Rybany (okres Bánovce nad Bebravou)
76,7 km
Senica
23,5 km
Holíč
36,5 km
Podolie (okres NMnV)
24,5 km
Čachtice (okres NMnV)
27,1 km
Chtelnica (okres Piešťany)
31,7 km
Dubovany (okres Piešťany)
33,4 km
Bukovec
11,1 km
letisko Vankovia (v Myjave)
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Dopravné spojenie - mapa

Zdroj: vlastné spracovanie (pouţitá mapa dostupná online na https://www.google.sk/maps/)
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Príloha 6: Návštevnosť niektorých vybratých stránok kopaničiarskeho regiónu na
Facebooku
Myjava – oficiálna stránka (otvorená skupina) - (1609 členov)
Stará Turá (otvorená skupina) – (1055 členov)
Myjavský folklór (1677 like)
Ľudová hudba Kopaničiar (1275 like)
Kopaničiarska Slivka (763 like)
Mesto Brezová pod Bradlom (386like)
Priepasné – krása v kaţdom zákutí (289 like)
Kopaničiarsky región – MAS (226 like)
TJ SPARTAK MYJAVA – oficiálna stránka (3249 like)
Kopanice – najkrajší región (928 like)
Turistické informačné centrum v Myjave (43 like)
Centrum tradičnej kultúry v Myjave (otvorená skupina) – (249 členov)
Pozn.: Uvedené stránky boli vyberané pomocou vyhľadávania na Facebooku s kľúčovými
slovami ako Myjava, kopaničiarsky región, kopanice, Stará Turá, Brezová pod Bradlom
a pod.
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Príloha 7: Prezentácia regiónu Pod Veľkou Javorinou a Bradlom na vybraných webových stránkach3
Hlavná stránka Link na región
slovakia.travel http://slovakia.travel/Myjava
(prezretá celá
stránka)
http://slovakia.travel/gazdovsky-dvor
http://slovakia.travel/medzinarodny-folklornyfestival-myjava-jun
http://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/kultura-apamiatky/muzea-a-galerie/viatorcontroller/frontend?tx_viator_list[data_161][filte
rs][1][0]=6&tx_viator_list[data_161][page]=1&c
Hash=46fd1d4c1eba430d4d74f10cfa3bf698
http://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/kultura-apamiatky/ine-pamiatky

Čo tam nájdeme
mesto Myjava
Gazdovský dvor v Myjave
Medzinárodný folklórny festival Myjava





Múzeum M.R. Štefánika SNM-MSNR Košariská
Múzeum Slovenských národných rád SNM Myjava
Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej
Mestské múzeum Stará Turá

 Mohyla M. R. Štefánika (Brezová pod Bradlom)
 Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti (Veľká
Javorina)
 Pamätník padlých v Brezovej pod Bradlom
http://slovakia.travel/biele-karpaty
Biele Karpaty (Stará Turá)
http://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/sport-a Veľká Javorina
aktivna-dovolenka/lyziarske-strediska
 SKILAND Stará Myjava
http://slovakia.travel/10-romantickych-destinacii- Myjavské kopanice (10 romantických destinácií na Slovensku inak)
na-slovensku-inak

3

(vyhľadávanie cez niektoré známe webové stránky a vyhľadávanie prostredníctvom google.sk – vyhľadávacie heslá uvedené červeným v úvodzovkách)

sacr.sk
Vybrané zariadenia vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky na Slovensku – v zozname
Agropenzión Adam v Podkylave
Osobitne o Kopaničiarskom regióne, resp. niektorom z miest nenájdené.
tsk.sk (Trenčiansky samosprávny kraj)
 Odkaz „Cestovný ruch“ – 7 divov TSK (Mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle
na 4. mieste)
 v podkategórii „Mestá“ nie je ani jedno z Kopaničiarskeho regiónu
 v podkategórii „Voľný čas“ sa nespomína ani jedno miesto z Kopaničiarskeho regiónu
 v podkategórii „Tradície, folklór“ sa len veľmi všeobecne spomína, ţe kraj je bohatý
na tradície a folklór, ale nespomína sa ani jedno konkrétne miesto
 Turisticko-informačné kancelárie v TSK (v zozname aj Stará Turá – Stredisko
cezhraničnej spolupráce)
hiking.sk
Na úvodnej stránke je hikeplanner, kde je moţné si vybrať konkrétne tipy na túru v rôznych
oblastiach Slovenska – na výber aj osobitne Myjavská pahorkatina, kde sa nachádza 25 tipov
na túru.
turistikaonline.sk
Na úvodnej stránke moţnosť vybrať konkrétne pohorie v rámci pešej turistiky. Po výbere
Bielych Karpát je 7 tipov na turistiku v Kopaničiarskom regióne: Zo Starej Myjavy do
Vrboviec; Okolo Vrboviec; Na Ţalostinú; K hradu Branč; Na Bradlo; Cesta hrdinov SNP – 1.
časť; Na Veľkú Javorinu a do Starej Turej;
V rámci cykloturistiky 3 cyklotrasy zasahujúce do Kopaničiarskeho regiónu: Mohyla M. R.
Štefánika; Myjavský okruh; Štefánikova cesta

Vyhľadávanie cez Google
„kam na výlet na Slovensku“
kamnavylet.sk
na úvodnej stránke moţnosť vybrať „tip na výlet podľa okresov“ – po kliknutí na Myjavu sa
zobrazí 12 atrakcií
http://dromedar.topky.sk/se/100195/Vylety
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://www.spoznaj.eu/
bez Kopaničiarskeho regiónu
„víkend na vidieku“
http://www.aventuria.sk/kategorie/pobyty-v-drevenici
bez Kopaničiarskeho regiónu
„kam na výlet v Trenčianskom kraji“
http://www.vyletnik.sk/tipy-na-vylety/trenciansky-kraj/
Aţ na tretej stránke Mohyla a Myjava.
http://www.sdetmi.com/trencin/vylety/
Aţ na tretej stránke Minifarma Lubina a Gazdovský dvor (Myjava – Turá lúka)
https://www.brumik.sk/tip/vypis-tipu-na-vylety/podle-kraje/pouze-sk/
bez Kopaničiarskeho regiónu
„kam s deťmi v Trenčianskom kraji“

http://www.sdetmi.com/trencin/vylety/
Aţ na tretej stránke Minifarma Lubina a Gazdovský dvor (Myjava – Turá lúka)
„dovolenka na vidieku“
http://www.ezat.sk/ubytovanie/zobrazObjektyTT/12
v rámci Trenčianskeho kraja aţ na štvrtej stránke Penzión ADAM v Podkylave
„turistika s deťmi“
http://www.svetokolonas.sk/tag/turistika-s-detmi/
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://www.treking.cz/treky/turistika-s-detmi.htm
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://www.turistikasdetmi.eu/
bez Kopaničiarskeho regiónu
„výlet s deťmi“
http://www.sdetmi.com/sr/vylety/
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://najlepsiepredeti.sk/categories/17-Tip-na-vylet-s-demi
bez Kopaničiarskeho regiónu
„výlet s deťmi Západné Slovensko“
http://kamsdetmi.sk/vylety/
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://www.dvojickovo.sk/index.php/tipy-na-vylety-s-detmi.html
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://www.spoznaj.eu/
bez Kopaničiarskeho regiónu
„výlet so psom Západné Slovensko“
http://www.yalessblue.com/kolia-dlhosrsta/tipy-na-vylety-so-psom
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://www.spoznaj.eu/
bez Kopaničiarskeho regiónu
http://www.megaubytovanie.sk/so-psom
bez Kopaničiarskeho regiónu
„pobyt na vidieku“
ubytujsa.sk
v myjavskom okrese 8 zariadení

Príloha 8: Hodnotenie webových stránok obcí regiónu Pod Veľkou Javorinou a Bradlom4
Názov obce

www stránka

pozitíva

Brestovec

www.brestovec.sk

Brezová pod
Bradlom

www.brezova.sk

Bukovec

www.bukovec.eu

 jednoduchý, ale príjemný a prehľadný
vizuál
 na úvodnej stránke odkaz
NÁVŠTEVNÍK
 otváracie hodiny jednotlivých podnikov
a zariadení
 vizuálne celkom pekná
 na úvodnej stránke odkaz TURIZMUS
 informácie o moţnostiach stravovania
a ubytovania + odkazy na poskytovateľov
 informácie o dopravnej dostupnosti +
odkaz na aktuálny cestovný poriadok
 tipy na výlety (aj v okolí)
 informácie o aktuálnych podujatiach
 aktuálna pozvánka na podujatie

Bzince pod
Javorinou

www.obecbzince.sk







4

vizuálne jednoduchá stránka, ale
obstojná
na úvodnej stránke odkaz Info pre
turistov
kalendár podujatí na prvý polrok 2014
Publikácia "Slivovicová cesta" ponúka
informácie o ubytovaní, stravovaní,
turistike v lokalite Podjavoriny.
mapa príjazdu od Nového Mesta nad
Váhom

negatíva
 málo fotiek z obce
 chýbajú odkazy na atrakcie v blízkom okolí a na
ubytovanie v regióne
 chýba informácia o dopravnej dostupnosti


nefunkčné jazykové mutácie






po vizuálnej stránke neatraktívna
absencia turistických informácií
chýba informácia o dopravnej dostupnosti
málo fotiek z obce

Pozn.: Spracovávané z pohľadu potenciálneho turistu. Ani na jednej stránke nebola moţnosť online rezervácie ubytovania, stav k marcu 2014.

Názov obce

www stránka

pozitíva

Hrachovište

www.hrachoviste.sk

Hrašné

www.hrasne.estranky.sk

 veľmi jednoduchá stránka
 kontakty a otváracie hodiny podnikov
a zariadení v obci
 pekné fotky obce

Chvojnica

www.chvojnicaobec.webnode.sk



Jablonka

www.jablonka.sk



Kostolné

www.obeckostolne.estranky.sk



Košariská

www.kosariska.sk

Krajné

www.krajne.sk

 zaujímavý vizuál, stránka je prehľadná
 informácie o moţnostiach ubytovania
a stravovania v obci
 otváracie hodiny potravín a pošty
 informácie o Múzeu Milana Rastislava
Štefánika
 prehľadná, vizuálne priemerná stránka
 na úvodnej stránke odkaz „návštevník“
 informácie o moţnostiach ubytovania,
stravovania, obchodoch,
 odkazy na hrady v okolí

Lubina

www.obeclubina.sk

veľmi pekné fotky obce

jednoduchá a prehľadná stránka
 kontakty a otváracie hodiny podnikov
a zariadení v obci
 fotografie obce
bohatá fotogaléria

negatíva
 nedostatočné informácie o moţnostiach trávenia voľného
času v obci a okolí
 absencia informácií o dopravnej dostupnosti
 neatraktívna stránka
 nefunkčný odkaz na prezentáciu obce
 absencia turistických informácií
 neprehľadná stránka
 neprehľadná stránka
 absencia turistických informácií
 absencia informácií o dopravnej dostupnosti
 absencia informácií o dopravnej dostupnosti
 nedostatočné informácie o moţnostiach trávenia
voľného času v obci a okolí




zbytočne dlhé menu na úvodnej stránke
absencia informácií o dopravnej dostupnosti
absencia informácií o moţnostiach trávenia voľného
času v obci a okolí
 veľa nefunkčných odkazov – napr. „turistika“ a
„cykloturistika“
 absencia informácií o dopravnej dostupnosti
 neaktuálny kalendár podujatí (ešte z roku 2012)




absencia fotografií obce
absencia informácií o dopravnej dostupnosti





absencia turistických informácií
absencia informácií o dopravnej dostupnosti
neprehľadná stránka

Názov obce

www stránka

Myjava

www.myjava.sk

Podkylava

www.podkylava.sk

Polianka

www.obecpolianka.sk

Poriadie

www.poriadie.sk

pozitíva
 hneď na úvodnej stránke aktuálne
podujatia a odkaz „Kam na Myjave a
okolí v apríli 2014?“
 info o ubytovaní v Myjave a okolí
 virtuálna prehliadka mesta
 mapa mesta
 informácie o dopravnej dostupnosti,
aktuálny vlakový cestovný poriadok,
kontakt na TAXI
 aktuálny kalendár športových a kultúrnych
podujatí
 informácie o TIK
 bohatá fotogaléria
 pre turistu veľmi uţitočná stránka
 odkaz na facebookovú stránku mesta

 jednoduchá, po vizuálnej stránke obstojná
stránka
 aktuálny kalendár podujatí v okolí
 odkaz na Youtube video „Výhľad z
turistickej rozhľadne Polana“
 letecké fotografie obce
 jednoduchá orientácia na stránke
 mapa s vyznačenými autobusovými
zastávkami a vlakovou stanicou +
znázornená poloha multifunkčného ihriska
 otváracie hodiny pošty a obchodov
v obci
 odkaz na Myjavu a Starú Turú

negatíva



po vizuálnej stránke nie veľmi atraktívna stránka








veľmi jednoduchá stránka
prázdna fotogaléria
neaktuálny kalendár podujatí
ţiadne turistické informácie
pre turistu neuţitočná stránka
absencia turistických informácií

 absencia reprezentatívnych fotiek obce
 v kolónke „kultúra a voľný čas“ sú len informácie
o moţnosti prenájmu kultúrneho domu a tenisového
kurtu
 absencia turistických informácií

Názov obce

www stránka

pozitíva

negatíva

Priepasné

www.priepasne.sk

 pekný jednoduchý vizuál
 turistická mapa oblasti
 zoznam kultúrnych pamiatok
 aktualizovaná sekcia Pripravované
podujatia
 na hlavnej stránke odkaz na turistické
informácie (sú tu stručne opísané moţné
ciele návštev v obci

 odkaz na stránku Kopaničiarsky región v sekcii občan –
vhodnejšie by bolo, keby bol aj v rámci sekcie
návštevník
 v sekcii Pripravované podujatia je okrem iného pdf na
stiahnutie uvedené ako „Viac podujatí v našom regióne si
môţete stiahnuť v“ , ktoré uvádza uţ neaktuálne
podujatia

Rudník

www.rudnik.sk



fotky obce

Stará Myjava

www.staramyjava.sk



vizuálne priemerná stránka

Stará Turá

www.staratura.sk

 prehľadná stránka, vizuálne priemerná
 na úvodnej stránke „info pre turistov“
 info o ubytovaní v Starej Turej a okolí
 zoznam stravovacích zariadení v Starej
Turej a okolí
 zoznam a popis turistických
a cykloturistických trás
 odkazy na atrakcie v okolí
 zoznam a informácie o športoviskách pre
verejnosť
 informácie o informačnej kancelárii
mesta
 kalendár podujatí v Starej Turej na rok
2014
 aktuálny kalendár podujatí
v Kopaničiarskom regióne
 letecké snímky mesta

 agresívna červená stránka
 absencia akýchkoľvek turistických informácií
 pre turistu neuţitočná stránka
 pod odkazom „návštevník“ len informácie o miestnom
lyţiarskom stredisku a beţškárskej trase
 absencia turistických informácií
 absencia fotogalérie
 pre turistu neuţitočná stránka
 absencia informácií o dopravnom spojení
 chýba odkaz na MAS

Názov obce

www stránka

pozitíva

Vaďovce

www.vadovce.sk



Višňové

www.obecvisnove.sk

Vrbovce

www.vrbovce.sk

 popis troch turistických trás a jednej
cykloturistickej trasy
 fotky obce
 na úvodnej stránke odkaz „pre turistov“ –
avšak obsah je vo výstavbe, zatiaľ len info
o Vrbovčianskej izbe
 letecké fotografie obce
 fotografie krojov, kopaníc a ľudovej
architektúry

otváracie hodiny pošty a zariadení
v obci

negatíva
 vizuálne nezaujímavá stránka
 absencia turistických informácií
 absencia informácií o dopravnom spojení
 veľmi jednoduchý vizuál
 absencia informácií o moţnom ubytovaní a stravovaní
 absencia informácií o dopravnom spojení
 vizuálne nezaujímavá stránka
 absencia informácií o dopravnom spojení
 absencia turistických informácií
Zaujímavosť:
info o cezhraničnom projekte
OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ
1.6.2013 - 31.3.2014

Príloha 9: Zoznam vybratých turistických trás v regióne5

Zoznam vybratých cykloturistických trás v regióne

5

(zdroj: www.staratura.sk, marec 2014, Slovenský cykloklub Stará Turá, Klub slovenských turistov Stará Turá
(www.kstst.sk)

Ďalšie cyklotrasy:
Brezová pod Bradlom – Chvojnica (Kamenec) – Skalica – Hodonín (44 km), s možnými
odbočkami do Podkylavy, na hrad Branč, Stará škola Jandéch dolina, Priepasné, GD v Turej
Lúke, projekt 4 CYKLOREGIO

Zoznam vybratých bežkárskych trás v Kopaničiarskom regióne
Lyţiarska trasa Surovín
Lyţiarska trasa Svacenický Jarok
Lyţiarska trasa Trnovce
Lyţiarska trasa Myjava – Veľká Javorina
Lyţiarska trasa Stará Myjava
Lyţiarska trasa Hliníky - Javorina
Lyţiarska trasa Lazy - Mičovka
Lyţiarska trasa Brezová pod Bradlom a okolie
Beţkárske okruhy
Novolhotsko-staromyjavský okruh (v rámci KR
cez Starú Myjavu)
Horňácko-kopaničářský okruh (v rámci KR cez
Dibrovov pomník, Veľká Javorina vysielač
a Holubyho chata)
Bílo-karpatská beţkárska magistrála (v rámci
KR cez Vrbovce, Dibrovov pomník)
Turistický malý okruh (v KR cez Dibrovov
pomník)

6,6 km
6,7 km
2 km
42,6 km
11 km
8,7 km
4,9 km
6,2 km

modrá trasa, nenáročná
modrá trasa, nenáročná
nenáročná
náročná
červená trasa, pre pokročilých
vodiaca farba modrá
vodiaca farba zelená
červená, zelená a modrá trasa

13,5 km

4 náročnosť

16, resp. 20,5
km

3, 4 náročnosť

38 km

3 náročnosť

4,2 km

3 náročnosť

Zdroj: propagačný materiál Načo chodiť pešky, keď môţu byť beţky,2011, výstup mikroprojektu Programu
cezhraničnej spolupráce SR – ČR
Pozn.: Koncepcia rozvoja cyklotrás sa aktuálne spracováva.

Príloha 10: Výkony ubytovacích zariadení v regióne Pod Veľkou Javorinou a Bradlom v roku 2007

v tom
v tom
Počet
návštevníkov
spolu

Myjava
Stará Turá
SPOLU
obce
regiónu

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

Počet
prenocovaní
návštevníkov
spolu

v tom
domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

Trţby
za ubytovanie
spolu
(v tis. Sk)

trţby za
domácich
návštevníkov

trţby za
zahraničných
návštevníkov

2 034
7 276

1 765
4 908

269
2 368

5 293
15 143

4 313
9 801

980
5 342

1 100
10 759

892
5 426

208
5 333

16 329

12 974

3 355

42 514

34 351

8 163

18 930

11 751

7 179

Zdroj: spracované podľa ŠÚ SR, 2013
Pozn.: údaje za obce dostupné len za uvedené mestá s viac ako 3 evidovanými ubytovacími zariadeniami

Príloha 11: Výkony ubytovacích zariadení krajov SR v roku 2013

Zdroj: ŠÚ SR, 2014

Príloha 12: Výkony UZ Trenčianskeho kraja podľa druhov UZ v roku 2013

Zdroj: ŠÚ SR, 2014

Príloha 13: Asociácie s mestami Myjava, Brezová pod Bradlom, Stará Turá6

6

Spracované na základe prieskumu realizovaného na veľtrhu CR Slovakiatour v Bratislave (na vzorke 87
spracovaných dotazníkov) na základe otvorenej otázky s vlastnou odpoveďou respondenta, 2014.

Príloha 14: Vnímanie regiónu obyvateľmi západného Slovenska a obyvateli Bratislavy7

7

Spracované na základe prieskumu realizovaného na veľtrhu CR Slovakiatour v Bratislave (na vzorke 87
spracovaných dotazníkov) na základe uzatvorenej otázky, 2014.

Príloha 15: Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok8
Obec
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
Bradlom
Brezová pod
8

Názov NKP

Bližšie určenie PO
padlí v 184849,I.+II.sv.v.,SNP

Zaužívaný názov PO

Vznik

Stav

Vlastnícka forma

pomník padlým

1948

dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

POMNÍK A HROB
HROB S
NÁHROBNÍKOM

Jurkovič Dušan

1868-1947,architekt

1948

dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Jurkovič Samuel

1876

vyhovujúci

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

PAMÄTNÍK

Štefánik M.R.

1796-1873,ļud.vých.prac.
18801919,politik,vedec,vojak

1924-1928 dobrý

Samospráva miest a obcí

TABUĻA PAMÄTNÁ
KOSTOL S
OPEVNENÍM
KOSTOL S
OPEVNENÍM
POMNÍK S
BUSTOU
POMNÍK S
BUSTOU
DOM
REMESELNÍCKY
KOSTOL S
AREÁLOM
KOSTOL S
AREÁLOM
KOSTOL S
AREÁLOM
DOM MEŠTIANSKY
A PAM.TAB.
DOM MEŠTIANSKY
A PAM.TAB.
DOM SPOLKOVÝ

Jurkovič Samuel

1947
1590

dobrý
v obnove, v
reštaurovaní

Samospráva miest a obcí

r.k.sv.Trojice

1796-1873,ļud.vých.prac.
kostol sv.Trojice,katolícky
k.

kamenné

husitské opevnenie

1590

vyhovujúci

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Hus Ján

1371-1415,reformátor

1922

narušený

Samospráva miest a obcí

Hurban J.M.

1817-1888

1933

vyhovujúci

Samospráva miest a obcí

tehla pálená

remeselnícky dom

Súkromné vlastníctvo občanov

ev.a.v.
Leška J.

evanjelický kostol
evanjelická
fara,faraJ.Lešku

1889
narušený
1795,18681873
dobrý
v obnove, v
1911
reštaurovaní

Leška J.

1831-1909,náb.spis.

1931

vyhovujúci

Samospráva miest a obcí

prejazdový,radový

Dom hurbanovcov
pam.tab.udalostiam
r.1848-49
Národný dom

19.st.

vyhovujúci

Súkromné vlastníctvo občanov

1928
1925

dobrý
vyhovujúci

Súkromné vlastníctvo občanov
Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

POMNÍK A HROB

hurbanovci
nároţný

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií
Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.pamiatky.sk ku 30. januáru 2014, Pamiatkový úrad SR, vyhľadávané podľa jednotlivých obcí regiónu

Obec
Bradlom
Bukovec
Košariská

Názov NKP

Bližšie určenie PO

ZVONICA
DOM ĻUDOVÝ

kameň
tehla nepálená

Košariská

DOM ĻUDOVÝ

tehla nepálená

Košariská

FARA A PAM.TAB.

Štefánik M.R.

Košariská
Košariská

FARA A PAM.TAB.
KOSTOL
KOSTOL S
OPEVNENÍM
KOSTOL S
OPEVNENÍM
ZVONICA

Štefánik M.R.
ev.a.v.

tehla

Zaužívaný názov PO
Štefánikov,kino
zvonica
dom s výškou
usadlosť U Juhásza,dom
s výšk.
18801919,politik,vedec,vojak
18801919,politik,vedec,vojak
Štefánik M.R.
kostol
sv.Michala,býv.ev.a.v.
opevnenie kostolafragmenty
evanjelická zvonica

KOSTOL
KOSTOL A
PAM.TAB.
KOSTOL A
PAM.TAB.
DOM ĻUDOVÝ
PAMÄTNÝ S
AREÁLOM
DOM ĻUDOVÝ
PAMÄTNÝ S
AREÁLOM
DOM ĻUDOVÝ
PAMÄTNÝ S
AREÁLOM
DOM ĻUDOVÝ
PAMÄTNÝ S
AREÁLOM
DOM ĻUDOVÝ
PAMÄTNÝ S
AREÁLOM

r.k.sv.Štefana

Krajné
Krajné
Krajné
Myjava
Myjava
Myjava
Myjava
Myjava
Myjava
Myjava
Myjava

Vznik

Stav

Vlastnícka forma

17.st.
1886

vyhovujúci
vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Súkromné vlastníctvo občanov

1843

dobrý

Spoločnosť s ručením obmedzeným

1878

dobrý

Samospráva miest a obcí

1919-1922 dobrý
1871-1878 vyhovujúci
k.14.st.-1/3
15.st.
vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

dezolátny
vyhovujúci

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií
Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

kostol sv.Štefana,býv.ev.

16.st.
19.st.
1697-pred
1717

dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

ev.a.v.

evanjelický kostol

1784-85

vyhovujúci

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Krman Daniel

1663-1740,spisovateļ

pred 1967

dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

I.SNR-1848,hurbanovci

Koléniovej dom

1/3 19.st.

vyhovujúci

Príspevková organizácia

kameň,tehla nepálená

Bradáčov dom

1927-28

vyhovujúci

Príspevková organizácia

tehla pálená

Kubovčiakov dom

1941-42

vyhovujúci

Príspevková organizácia

s ohrad.múrom+plastikami prístavba Ing.arch.Kusého 1967-68

vyhovujúci

Príspevková organizácia

1.tretina
19.st.

vyhovujúci

Príspevková organizácia

r.k.sv.Michala

záhrada pri múzeu

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Obec

Názov NKP

Bližšie určenie PO

Zaužívaný názov PO

Vznik

Stav

Vlastnícka forma

Myjava

DOM ĻUDOVÝ
PAMÄTNÝ S
AREÁLOM

hurbanovci

I.SNR-1848
pomník 12
poprav.evanjelikom
1868-1947,architekt

1948

vyhovujúci

Príspevková organizácia

1938
17.st.

vyhovujúci
vyhovujúci

obce a mestá
Súkromné vlastníctvo občanov

1876-1917,národovec
Povstanie myjavského
ļudu 1848
stráţnica,chata na Bradle

1925

vyhovujúci

Súkromné vlastníctvo občanov

1936

narušený
vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí

filiálny kostol sv.Alţbety

1590

dezolátny

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

1940
1948

vyhovujúci
dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií
Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

1737

dobrý

Súkromné vlastníctvo občanov

Myjava
Myjava
Polianka
Poriadie
Priepasné
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce

POMNÍK
popravení evanjelici
DOM PAMÄTNÝ
Jurkovič Dušan
TABUĻA PAMÄTNÁ
S RELIÉFOM
Kutka M.
povstanie myjavského
POMNÍK
ļudu 1848
STRÁŢNICA
solitér
KOSTOL A
PAM.TAB.
r.k.sv.Alţbety
KOSTOL A
PAM.TAB.
Šándorfi Eduard
TABUĻA PAMÄTNÁ roky 1848-1849

Vrbovce
Bzince pod
Javorinou
Bzince pod
Javorinou
Bzince pod
Javorinou
Bzince pod
Javorinou
Bzince pod
Javorinou
Bzince pod
Javorinou
Bzince pod
Javorinou
Bzince pod
Javorinou

MLYN VODNÝ

kameň,tehla pálená plná

1869-1936,publicista,red.
PT na roky 1848-1849
Horný
mlyn,mlynBeblavých

KOSTOL

r.k.sv.Michala

kostol sv.Michala

16.st.

vyhovujúci

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

POMNÍK

padlí v SNP

1948

vyhovujúci

Samospráva miest a obcí

POMNÍK
HROB S
NÁHROBNÍKOM

padlí v I.+II.sv.v.

pomník padlým v SNP
pomník padlým v
I.+II.sv.v.

dobrý

Samospráva miest a obcí

Podjavorinská Ļudmila

1872-1951,spisovateļ

1951

dobrý

Samospráva miest a obcí

PAMÄTNÍK
DOM PAMÄTNÝ A
PAM.TAB.
DOM PAMÄTNÝ A
PAM.TAB.

Podjavorinská Ļudmila

1872-1951,spisovateļ

1972

dobrý

Samospráva miest a obcí

Podjavorinská Ļudmila

1872-1951,spisovateļka

kon.19.st.

dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Podjavorinská Ļudmila

1872-1951,spisovateļka

1961

dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

1964

vyhovujúci

Samospráva miest a obcí

Čachtice

POMNÍK

1903-1982,lit.hist.
pomník padlým v
I.+II.sv.v.

1939

vyhovujúci

Samospráva miest a obcí

TABUĻA PAMÄTNÁ Marták J.
padlí v I.+II.sv.v.

Obec

Názov NKP

Bližšie určenie PO

Zaužívaný názov PO

Vznik

Stav

Vlastnícka forma

Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice

HRAD
HRAD
HRAD
HRAD

ruina

1.pol.13.st.
14.st.
14.st.
15.st.

narušený
narušený
narušený
narušený

Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí

Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice

HRAD
HRAD
HRAD
HRAD
KAŠTIEĻ
BOŢIA MUKA
KAŠTIEĻ
DOM MEŠTIANSKY
DOM MEŠTIANSKY
DOM MEŠTIANSKY
KÚRIA

juhozápadný
východný
severný

15.st.
14.-15.st.
15.st.
17.st.
1.pol.16.st.
19.st.
1668
17.st.
17.st.
17.st.
1.pol.17.st.

narušený
narušený
narušený
narušený
narušený
dobrý
narušený
dobrý
narušený
narušený
vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí
Poļnohosp. druţstvo
Poļnohosp. druţstvo
vyšší územný celok
Súkromné vlastníctvo občanov
Súkromné vlastníctvo občanov
Súkromné vlastníctvo občanov
Súkromné vlastníctvo občanov

Čachtice

SÚSOŠIE

Oplakávanie Krista

Hrad Čachtice
obranná veţa s kaplnkou
obytná veţa
brána opevnenia
hradbový múr
juhozápadný
hradbový múr východný
hradbový múr severný
hradné nádvorie III.
ruiny kaštieļa
boţia muka
Draškovičovskýkašti
meštiansky dom
meštiansky dom
meštiansky dom
Kúria drugethovská
súsošie Oplakávania
Krista

Čachtice
Čachtice

SOCHA NA STĹPE
SOCHA NA STĹPE
KAŠTIEĻ S
AREÁLOM
KAŠTIEĻ S
AREÁLOM
KAŠTIEĻ S
AREÁLOM
FARA A PAM.TAB.

Panna Mária s dieťaťom
sv.Florián

FARA A PAM.TAB.
KOSTOL S
AREÁLOM
KOSTOL S
AREÁLOM

spolok Tatrín

Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice
Čachtice

vstupná

neskúmané
prícestná
radový
radový
radový

torzo kaštieļa

spolok Tatrín

r.k.sv.Ladislava

Samospráva miest a obcí

Madona
socha sv.Floriána

2.pol.18.st. dobrý
v obnove, v
1739-1742 reštaurovaní
1731
dobrý

Konzulovec

1.pol.17.st. dezolátny

Samospráva miest a obcí

Országovský kaštieļ

16.st.

Samospráva miest a obcí

park pri kaštieli
Pam.dom "Tatrínu"
pamätná tabuļa spolku
Tatrín

narušený
1.pol.19.st. vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

1933

Samospráva miest a obcí

kostol sv.Ladislava
kaplnka
r.k.sv.AntonaPaduánskeho sv.AntonaPaduánskeho

narušený

dobrý

Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí

1373-1390 vyhovujúci

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

1.pol.14.st. narušený

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

Obec

Názov NKP
KOSTOL S
AREÁLOM
KOSTOL S
AREÁLOM
KOSTOL S
AREÁLOM
PAMÄTNÍK

Bližšie určenie PO

POMNÍK
DOM PAMÄTNÝ A
PAM.TAB.
DOM PAMÄTNÝ A
PAM.TAB.

padlí v I.+II.sv.v.

príkostolný cintorín
pamätník padlým v SNP
pomník padlým v
I.+II.sv.v.

Štúr Samuel
Štúr Samuel

FARA A PAM.TAB.
FARA A PAM.TAB.
FARA A PAM.TAB.
DOM PAMÄTNÝ A
PAM.TAB.
DOM PAMÄTNÝ A
PAM.TAB.
POMNÍK
POMNÍK
VEŢA BRÁNOVÁ
HROB S
NÁHROBNÍKOM

padlí partizáni-upálení
DibrovI.D.gen.
vstupná

Stará Turá

HROBY
BUNKER
PARTIZÁNSKY

Stará Turá
Stará Turá
Stará Turá

RADNICA
DOM ĻUDOVÝ
PRANIER

Čachtice
Čachtice
Čachtice
Lubina
Lubina
Lubina
Lubina
Lubina
Lubina
Lubina
Lubina
Lubina
Stará Turá
Stará Turá
Stará Turá
Stará Turá
Stará Turá

Zaužívaný názov PO

Vznik

Stav

Vlastnícka forma

opevnenie kostola

1496

dobrý

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

vyhovujúci

Samospráva miest a obcí

1953

vyhovujúci
narušený

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií
Samospráva miest a obcí

1938

dobrý

Samospráva miest a obcí

1789-1851,učiteļ,kňaz

2.pol.18.st. dobrý

Samospráva miest a obcí

1969

dobrý

Samospráva miest a obcí

Holuby J.Ļ.
Holuby J.Ļ.
Holuby Karol

1789-1851.učiteļ,kňaz
Rodný dom
J.Holubyho,ev.fara
1836-1923,botanik
1826-1848,študent

19.st.
1927
1927

dobrý
vyhovujúci
vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí

Uher Miloš

1914-1945,part.veliteļ

20.st.

dobrý

Súkromné vlastníctvo občanov

Uher Miloš

1914-1945,part.veliteļ
pomník upáleným
partizánom
1891-1944,partiz.vel
Husitská veţa

1964

dobrý

Samospráva miest a obcí

1948
1959

dobrý
dobrý
vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí
Samospráva miest a obcí

1882

narušený

Samospráva miest a obcí

rumunská armáda

1778-1848,mes.úradník
hroby vojakov
rumun.armády

20.st.

dobrý

Samospráva miest a obcí

SNP

partizánsky bunker

1944

hlina nepálená

Obecný dom
ļudový dom
Stĺp hanby

zvonica,umieráčik
neskúmané
padlí v SNP

Pottfay Ján

narušený
v obnove, v
1730
reštaurovaní
19.st.
dobrý
2.pol.17.st. vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Nadácia,záujmovézdruţenie,fond,TJ
Súkromné vlastníctvo občanov
Samospráva miest a obcí

Obec

Názov NKP

Bližšie určenie PO

Stará Turá
Vaďovce
Višňové

TABUĻA PAMÄTNÁ umučení učitelia
KOSTOL
r.k.sv.Michala
TABUĻA PAMÄTNÁ padlí v SNP

Zaužívaný názov PO
pam.tabuļa umučených
učiteļov
kostol sv.Michala
pam.tabuļa padlým v SNP

Vznik

Stav

1945
dobrý
1424-1427 dobrý
1966
dobrý

Vlastnícka forma
Samospráva miest a obcí
Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií
Samospráva miest a obcí

