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BUDUJEME SPOLOČNE ĎALEJ TURIZMUS  

ŽITNÉHO OSTROVA A MALÉHO ŽITNÉHO OSTROVA 

 

Odborníci na destinačný manažment z Dunajskej Stredy a Győru rozvíjajú turizmus v regióne 

v rámci ďalšieho úspešného cezhraničného projektu. 

EZÚS Arrabona z Győru a Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz 

usporiadali 1. júla 2021 v Dunajskej Strede záverečné podujatie a tlačovú konferenciu 

spoločného projektu, po ktorej nasledoval Cultractive deň. Cieľom spoločného projektu bola 

propagácia cezhraničnej turistickej destinácie Žitný ostrov – Malý Žitný ostrov (Szigetköz) 

predstavením významných turistických hodnôt, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú. 

Počas tlačovej konferencie vedúci predstavitelia oboch organizácií vyjadrili zámer 

spolupracovať v budúcnosti, pretože projekt CultacrossM + pridal nový rozmer spolupráci 

medzi týmito dvomi organizáciami. Spoločná práca týchto dvoch miest nie je novinkou, 

pretože v minulosti bol rozvoj cezhraničnej infraštruktúry úspešne realizovaný v oblasti 

kultúry v Győri aj Dunajskej Strede a v záujme lepšieho využitia kultúrneho dedičstva regiónu 

bola vytvorená online platforma pre cestovný ruch s názvom www.cultractive.eu. Túto 

webstránku spravuje EZÚS Arrabona. 

Najdôležitejším cieľom projektu s registračným číslom SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 101 v 

rámci výzvy na predkladanie žiadostí Fondu malých projektov Interreg Slovensko-Maďarsko 

bol ďalší rozvoj doterajších výsledkov a spoločná propagácia regiónu. S týmto cieľom partneri 

implementovali niekoľko aktivít počas trvania projektu. Táto stránka bola propagovaná na 

širokej škále online platforiem a výlety a miestne atrakcie dostupné na tejto stránke boli 

rozšírené o zapojenie externých odborníkov. Pre oblasti Žitný ostrov a Malý žitný ostrov 

(Szigetköz) bolo vyvinutých 10 + 10 tematických turistických trás, ktoré predstavia cyklistické 

a vodné trasy a zameriavajú sa na jedinečné (historické, kultúrne, ľudové a umelecké) 

tematické oblasti. Okrem toho boli natočené dva propagačné filmy predstavujúce prírodné a 

kultúrne hodnoty regiónu (aktívny turizmus a city breaky). S cieľom propagovať projekt a 

zvýšiť jeho viditeľnosť boli v rámci projektu organizované propagačné podujatia. Takzvaný 

Tematický mediálny deň, v rámci ktorého boli zástupcom médií zameraných na sektor 

cestovného ruchu predstavené hlavné turistické atrakcie regiónu Malý Žitný ostrov 

(Szigetköz)-Žitný ostrov.  

Účastníci podujatia Cultractive deň sa mohli zoznámiť s poskytovateľmi služieb cestovného 

ruchu pôsobiacimi v tejto oblasti a s tematickými túrami, ktoré sú dostupné aj na webovej 

stránke cultractive.eu. 

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.cultractive.eu/
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V prípade týchto podujatí boli pre miestne obyvateľstvo a potenciálnych návštevníkov 

predstavené výlety za miestnou históriou a poznávacie výlety, túry na bicykloch a vodné 

túry, pomocou ktorých chceli organizácie upriamiť pozornosť na možnosti trávenia voľného 

času v regióne Žitný ostrov – Malý Žitný ostrov (Szigetköz). 

Podrobnosti o projekte: 

Názov projektu: Informačný a komunikačný rozvoj produktu kultúry a aktívneho cestovného 

ruchu 

Skratka projektu: CultacrossM + 

Začiatok projektu: 01.08.2020. 

Koniec projektu: 31.07.2021. 

Rozpočet projektu: 50 000 EUR, z toho grant EFRR: 42 500 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše aktivity boli realizované ako súčasť projektu Cultacross M + (kód: SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 101), s 

podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-

Maďarsko. Podrobné informácie o programe nájdete na www.rdvegtc-spf.eu a www. nájdete na skhu.eu. 


