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Zápisnica zo zasadnutia pracovnej skupiny – cestový ruch 12. 2. 205
Program zasadnutia:
1. Voľba predsedu pracovnej skupiny
Zúčastnení si zvolili za predsedu komisie Ing. Jána Ľuptáka zastupujúceho Cykloklub Poľana.
2. Pravidlá zasadania a rokovania pracovnej skupiny.
Predseda pracovnej skupiny bude zvolávať komisiu podľa potrieb, ktoré vyplynú zo záverov a
uznesení KR. Skupina sa bude stretávať na miestach bližšie k Poľane. Ďalšie stretnutie
pracovnej skupiny bude 26. 3. 2015 na Masarykovom dvore v Pstruši. Presnejšie informácie
ohľadom zasadnutia budú rozoslané e-mailom predsedom pracovnej skupiny.
3. Podanie úvodných návrhov k problematike cestovného ruchu v Podpoľaní
a) V regióne v oblasti cestovného ruchu chýba sieťovanie, kontinuita, informovanosť a
spolupráca jednotlivých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, samosprávy sa nesnažia
propagovať cestový ruch v regióne, sú vyvíjané aktivity smerom k CR v Podpoľaní bez
akéhokoľvek prepojenia s inými organizáciami, samosprávami v Podpoľaní, chýba
udržateľnosť projektov a aktivít v tejto oblasti.
Na rozvoj CR sa treba pozerať z pohľadu celého územia zahŕňajúceho všetky mikroregióny.
V blízkej dobe je potrebné vypracovať audit zdrojov v CR v Podpoľaní. Poľana je pohorím,
ktoré má výbornú strategickú polohu – spája Slovensko.
Návrhy skupiny k zlepšeniu CR v Podpoľaní
• Tvorba produktu CR - vybudovanie jedného dokonalého produktu, na ktorom by stavala
ďalšia ponuka cestovného ruchu. Dôležité je, aby sa návštevník zdržal v území niekoľko dní
a využíval služby v regióne. Ponuka by mohla byť nasmerovaná na Hrochotskú dolinu –
Kyslinky ako miesta, ktoré je obklopené pohorím. Produkt by mal mať širšiu ponuku
zahŕňajúcu zaujímavosti, ktoré región ponúka napr.:
• Cesta históriou Podpoľania (sklárske huty, vyrezávané kríže, kultúrne pamiatky…)
• Remeslá – zahŕňajúce aj remeslá severného Podpoľania (kováčstvo, hutníctvo…)
zbieranie informácií o remeselníkoch a realizácia ukážok remesiel v celom Podpoľaní by
mohla prebiehať pod záštitou Remeselného dvora v Očovej.
• Regionálne produkty – značka, predávanie výrobkov od miestnych producentov,
výroba produktov zo surovín priamo z BR napr. cukríky a čaje z liečivých rastlín
• Prírodné hodnoty BR – zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v území na základe
tématických výletov: Putovanie do stredu Zeme, Nočný pochod krajinou, Spoznávanie
liečivých rastlín... Mohla by zabezpečiť S-CHKO Poľana.
• Kultúrne hodnoty – vytvorenie mapy významných prvkov v regióne, vytvorenie
spoločného kalendára kultúrnych podujatí
• Šport a rekreácia – hľadanie zaujímavých aktivít v území: rybárstvo, poľovníctvo,
obnova starých cenníkov a salašov ako útulní pre turistov po obvode Poľany, budovanie
bežkárskych trás.
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•

•

Budovanie služieb v CR
• Rekonštrukcia horského hotela na klasickú turistickú ubytovňu
• Vybudovanie informačného centra v Kyslinkách
• Zabezpečenie dopravy turistov po regióne za aktivitami
Príklady dobrej spolupráce – Slovenský turistický klub, SACR, webový portál Mapy
Slovenska – uverejňujú prírodné zaujímavosti o územiach bez poplatku

4. Vytvorenie akčného plánu
Pracovná skupina sa po diskusii k návrhom k CR zhodla na koncepčnom riešení tejto oblasti.
Do budúceho stretnutia pracovnej skupiny predseda pracovnej skupiny predloží e-mailom
stručný akčný plán pre CR na pripomienkovanie ostatným členom.
5. Rôzne
Webová stránka – S-CHKO Poľana pripravuje web, ktorý by zahŕňal komplexné informácie
o regióne, zúčastnení sa dohodli, že uvedú linky členov skupiny na svojom webe.
Tvorba filmu o BR (30 min.) – S-CHKO Poľana osloví Akadémiu umení v Banskej Bystrici, je
potrebné vytvoriť scenár k filmu, ku ktorému zasadne malá pracovná skupina, scenár je
potrebné predložiť aj niekomu nestrannému v zahraničí. Finančné zdroje pre tvorbu filmu budú
poskytnuté z Min. ŽP alebo z UNESCA.
Plány S-CHKO Poľana smerom k rozvoju CR a propagácii BR
• Projekt výstavby turne na Poľane – je potrebné zabezpečiť finančné zdroje pre
tento projekt Partnerom /žiadateľom pre projekt by malo byť Mesto Hriňová
(sledovanie grantových výziev, lokálni donori)
• Založenie Klubu priaznivcov Poľany – vybudovanie členskej základe priaznivcov
BR, ktorí by uhrádzali symbolický členský poplatok za ktorý by mali rôzne benefity.
Klub priaznivcov Poľany bude mať svoju FB skupinu, bude uverejnený na webe SCHKO Poľana
6. Závery a uznesenia:
1. Stretnutie pracovnej skupiny bude 26. 3. 2015 na Masarykovom dvore v Pstruši.
2. Vypracovanie auditu zdrojov v CR v Podpoľaní – MAS Podpoľanie, OZ Podpoľanie,
partner S-CHKO Poľana
3. Príprava stretnutia zo zástupcami BBSK o koncepcii CR v Podpoľaní – p. Krnáč, p.
Fabriciusová
4. Tvorba návrhu akčného plánu a jeho zaslanie ostatným členom pracovnej skupiny – p.
Ľupták
5. Príprava komplexného webu pre región – S-CHKO Poľana
6. Príprava scenára k filmu o BR – S-CHKO Poľana bude rozosielať pozvánku na pracovné
stretnutie (do dvoch týždňov)
7. Zdieľanie spoločných kontaktov členov pracovnej skupiny na webe:
www.ozpronatur.sk
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www.podpolanou.sk
www.agrosev.sk
www.masarykov-dvor.sk
www.bianstudio.sk
www.vulkanpolana.sk
www.remeselnydvor.eu
facebook: TIC Hriňová
www.chkopolana.eu
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