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Agentúra na podporu regionálneho 

rozvoja Košice, n.o. 

 agentúra je nezisková organizácia založená Košickým samosprávnym 

krajom (KSK) v roku 2003 

 hlavnou činnosťou je najmä príprava a implementácia projektov pre KSK, 

pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre miestne samosprávy 

 spolupracuje s KSK pri tvorbe koncepčných a strategických materiálov 

 poskytuje konzultácie a poradenstvo 



Agentúra na podporu regionálneho 

rozvoja Košice, n.o. 

 realizovala/realizuje projekty zamerané na rôzne témy, medzi nimi sú aj 

projekty cestovného ruchu 

 v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – 

Rumunsko – Ukrajina 2007-2013 realizovala projekty CTR a CTR2 

 CTR: február 2011 – jún 2013 

 CTR2: júl 2012 – december 2014 

 ich cieľom bolo posilniť pozíciu Karpatského regiónu v oblasti cestovného 

ruchu v rámci Európy 



CTR – Karpatská turistická cesta 

Medzi najvýznamnejšie výstupy projektu patria: 

 Brožúry: Cykloturistická cesta a Po stopách karpatských vín 

 Turistická mapa pre cyklistov a Turistická mapa vínnej cesty 

 

 

 

 

 

 

 účasť/prezentácia karpatských jedál na Gurmán feste v Košiciach  

 propagačné video o Karpatskej turistickej ceste 



CTR2 – Karpatská turistická cesta 2 

Medzi najvýznamnejšie výstupy projektu patria: 

 brožúra: Potulky po Karpatoch – spoznaj a ochutnaj 

 séria úspešných podujatí:  

 v spolupráci s KSK príprava konferencie „KSK – partner v cestovnom ruchu” 

(09/2014),  

 prezentácia tradičných karpatských jedál na podujatí „Chute Karpatského 

regiónu“ (12/2014) 



 Brožúra: Potulky po Karpatoch – spoznaj a ochutnaj 



ACCESS2MOUNTAIN - Udržateľná mobilita a 

cestovný ruch v citlivých oblastiach Álp a Karpát 

 financovaný z programu Európskej teritoriálnej spolupráce 2007-13, 

Juhovýchodná Európa 

 trvanie projektu: máj 2011 - apríl 2014 (36 mesiacov) 

 partneri z Alpského a Karpatského regiónu (AT, IT, RO, HUN, PL, SK) 

 cieľom bolo podporiť environmentálne priateľský cestovný ruch a zlepšiť 

dostupnosť citlivých regiónov, pričom prospech by mali mať okrem 

miestnych obyvateľov aj turisti 

 dôležitý bol prenos skúseností z Alpského do Karpatského regiónu  

 

 



ACCESS2MOUNTAIN - Udržateľná mobilita a 

turizmus v citlivých oblastiach Álp a Karpát 

 jedným z výstupov projektu bola štúdia uskutočniteľnosti pre 3 intermodálne 

cezhraničné trasy a kroky nevyhnutné na ich implementáciu  

 s maďarským partnerom Miskolc Holding boli identifikované nasledovné 

turistické oblasti slovensko–maďarského pohraničia: 

1. oblasť Slanských vrchov: Slanec – Slánska Huta – Izra – Byšta a Skároš – 
Vyšná Myšľa (SK) / Pusztafalu – Fűzér (HU) 

2. oblasť Košice (SK) / Miskolc (HU)  

3. oblasť Slovenského krasu: Hrušov – Jablonov nad Turňou – Hrhov (SK) / 

Szögliget – Bódvaszilas (HU) 

 

 



Štúdia uskutočniteľnosti pre 3 intermodálne 

cezhraničné trasy 

 cieľom bolo:  

 napojenie predmetných turistických oblastí na regionálne centrá – v prípade 

slovenského územia na mesto Košice a maďarského územia na mesto Miskolc 

udržateľnou dopravou 

 zlepšenie cyklistickej infraštruktúry 

 v rámci štúdie boli identifikované konkrétne návrhy na zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry, pričom sa nám podarilo niektoré do konca projektu aj 

zrealizovať 

 

 



 1. oblasť Slanské vrchy: - označenie cykloturistického chodníka Slanec – 

Nový Salaš – Slanská Huta – št. hranica, smer Pusztafalu, HU a napojenie na 

dobre značené trasy na HU strane a umiestnenie altánku medzi obcami 

Slanec a Nový Salaš 

 



 2. oblasť Košice (SK) / Miskolc (HU): - rekonštrukcia a prestavba 

historického letného vozňa Ca/u 620 na cyklovagón na prepravu bicyklov 

a umiestnenie cyklostojanov na staniciach v Čermeli a na Alpínke  

 



 umiestnenie cyklostojanov aj s prístreškami v meste Košice: 

 



 3. oblasť Slovenský kras: Hrhov – Jablonov nad Turňou – Hrušov (SK) / 

Szögliget – Bódvaszilas (HU) 

 bola identifikovaná potreba vyznačenia cyklotrasy Hrhov – Jablonov nad 

Turňou – Hrušov (značenie nebolo realizované z dôvodu plánovanej 

výstavby rýchlostnej cesty R2) 

 boli osadené cyklostojany pred Jasovskou jaskyňou 



Štúdia uskutočniteľnosti pre 3 

intermodálne cezhraničné trasy 

Hlavné problémy: 

 preprava bicyklov vo vlakoch – málo spojov má zaradený vozeň pre 

prepravu bicyklov 

 preprava bicyklov v autobusoch – žiadny spoj nemá nosič pre bicykle 

 nedostatočný orientačný a informačný systém v obciach 

 nedostatočné  doplnkové služby – stravovanie a ubytovanie, požičovne 

bicyklov a športového náradia, 

 nedostatočná infraštruktúra pre nemotorovú dopravu. 

 



Štúdia uskutočniteľnosti pre 3 

intermodálne cezhraničné trasy 

Kľúčové odporúčania: 

 1. Doriešiť informačný systém vo všetkých oblastiach - smerové tabule, 

cyklosmerovníky, turistické smerovníky, informačné panely s komplexnými 

informáciami, web stránky 

 2. Dobudovať chýbajúce časti infraštruktúry tak, aby vytvárali logické 
a ľahké prepojenia -  myšlienkou je vytvoriť plynulú trasu medzi zdrojovým 

a cieľovým bodom s možnosťou využiť rôzne druhy dopravných 

prostriedkov (napr. vybudovanie chýbajúceho úseku cyklotrasy, realizácia 

krytého parkoviska pre bicykle) 

 



Štúdia uskutočniteľnosti pre 3 

intermodálne cezhraničné trasy 

 3. Podporiť rozvoj a rozšírenie doplnkových služieb -  v regióne je málo 

služieb, ktoré doplňujú turistickú ponuku a generujú príjmy. Ako príklady 

doplnkových služieb sú navrhnuté napríklad požičovne bicyklov 

a športového náradia vo vybraných lokalitách. 

 4. Doplnenie doplnkovej turistickej vybavenosti – slúži užívateľom trasy 

napríklad – turistické prístrešky, lavičky na trase, studničky s pitnou vodou. 



      

     Ďakujem za pozornosť! 

 

 

 

          henrieta.kiralvargova@arr.sk 
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Karpatská turistická cesta – skúsil som to! 

 https://www.youtube.com/watch?v=nuXJWiY9bMw 
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