
Príloha č. 1  Podiel príjmov a výdavkov cestovného ruchu  

na celkovom HDP jednotlivých krajín 

 

Zdroj: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Travel_receipts_and_expen

diture_in_balance_of_payments,_2001-2011.png&filetimestamp=20121023163341 
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Príloha č. 2  Poloha mesta Košice 

 

 

Zdroj: http://geografiapreziakov.webnode.sk/a9-rocnik/poznamky/slovensko-poloha-rozloha-hranice/ 

 

 



Príloha č. 3  Priemerné teploty v meste Košice 

Zdroj: http://www.worldweatheronline.com/Kosice-weather-averages/Kosice/SK.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4  Priemerný úhrn zrážok v meste Košice 

Zdroj: http://www.worldweatheronline.com/Kosice-weather-averages/Kosice/SK.aspx 

 

  



Príloha č. 5 Rozhovor s manažérom vývoja cestovného ruchu Košíc 

Petrom Germuškom, EHMK Košice 

 

Vieme, že Košiciam bol v roku 2008 pridelený titul EHMK na rok 2013. Vedeli by ste 

zhodnotiť stav cestovného ruchu pred týmto udelením a potom ? 

Titul EHMK určite pomohol Košiciam naštartovať vo viacerých rovinách. Keďže sú 

Košice, ale aj celé Slovensko neznámou destináciou v zahraničí, titul pomohol zviditeľniť mesto, 

už len z toho dôvodu, že samotný titul EHMK je uznávaný ako značka po celom svete. Už len 

tým dokázalo mesto pritiahnuť pozornosť. 

V roku 2009 sme si dali za cieľ, aby sa Košice dostali na turistickú mapu Európy. Začali 

sme vytvárať nástroje na to, ako to chceme dosiahnuť.  Ponuku Košíc sme nemohli prezentovať 

hneď, keďže neexistovala žiadna asociácia s danou krajinou ako turistickou destináciou a teda 

náklady do marketingu a promovania podujatí sa nevracajú späť, keďže destinácia je pre 

turistov neznáma a nemajú dôveru, prečo miesto navštíviť. 

V životnom cykle destinácie sa Košice nachádzali niekde na začiatku v prvej fáze, takže 

našim cieľom bolo dostať ich vyššie, tým že spojíme ľudí, atraktivity, hotely, múzeá pod jednu 

strechu a začneme cestovný ruch koordinovať strategicky a vytvárať tak ponuku. Sme stále vo 

fáze, kedy sú Košice neobjavenou destináciou, takže našim ďalším cieľom je, aby táto ponuka 

rástla a aby sa destinácia posunula do ďalšej fázy. Zvyšujeme povedomie o destinácii 

komunikáciou – pozývali sme médiá a novinárov z tzv. „travel journals“, aby sme ich 

informovali o produktoch a destinácii ako takej a aby začali písať v ich časopisoch články, čím 

prišla destinácia s titulom EHMK do povedomia. To sme robili prvé dva roky. Dôkazom sú 

výstupy, napríklad, že Košice sa objavili v CNN ako top destinácia v roku 2013 na navštívenie, 

v britskom Guardiane, v BBC Travel ako jedna z desiatich top destinácii na víkendový pobyt 

v roku 2013, v britskom Independent, francúzskom Le Monde, v Neue Zürcher Zeitung a 

v októbri roku 2013 v National Geographic Traveler. Cena tohto výstupu v National 

Geographic Traveler bola 80 000 dolárov, čo je cena reklamy na jednej strane. Nemohli sme 

investovať do samotných reklám a preto sme sa snažili práve cez novinárov o to, aby sem prišli 

a samostatne napísali článok o Košiciach. Košice by sa inak bez titulu nikdy nedostali do takých 

veľkých médií a nikto by sa nedozvedel, že Košice vôbec existujú. Podarilo sa tak zvýšiť 

povedomie nielen o Košiciach, ale aj celom Slovensku v oblasti kultúrneho turizmu na 

víkendové pobyty. 



Ďalším našim cieľom bolo zmeniť image Košíc, keďže vieme, že v rámci Slovenska majú 

Košice image priemyselného mesta. V médiách sú skôr spájané s Luníkom IX a U.S.Steel, takže 

to si ľudia väčšinou spájajú s Košicami. Ľudia nevedeli, že Košice sa stávajú miestom pre IT 

sektor, takže už to nie je len o priemysle a U.S.Steel. Vznikol tu IT Valley v Kechneci a zvýšila 

sa zamestnanosť v minulom mesiaci, kedy T-Systems zamestnalo 3000 pracovníkov. Naším 

cieľom bolo tiež rozvinúť kreatívny priemysel a kreatívnu ekonomiku, to znamená podporovať 

dizajnérov, architektov, grafikov a všetky kreatívne odvetvia, aby sa rozvíjali a spolupracovali 

s IT sektorom.  

Štvrtá línia je Košice ako destinácia, čím sa môžu rozvíjať a ponuka podujatí sa inovuje 

a je oveľa kvalitnejšia, tým že tí umelci sem prišli a vzniklo mnoho nových projektov, ako Biela 

noc, Use the city festival, New dance days, New music days, Mesto plné hudby. Dokázali sme 

pritiahnuť svetových umelcov, ktorí vystupujú v Melbourne, New Yorku, takže slovenskí turisti 

nemuseli cestovať ďaleko, čo bolo aj našou prioritou – prilákať slovenských turistov do 

regiónu. 

Aby sme pripravili Košice na rok 2013, založili sme v roku 2010 Košice Turizmus, čo je 

vlastne klaster cestovného ruchu, organizácia destinačného managementu. Funguje na báze 

partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, čo je vlastne aj prvou takouto organizáciou 

na Slovensku na mestskej úrovni, kde vlastne mesto sa spojilo s turistickým biznisom. Vytvorili 

sme profesné skupiny, kde sme identifikovali kľúčových hráčov a dali ich do profesných skupín 

hotely, reštaurácie, atraktivity, transport, EHMK. To sú členovia súkromného sektoru a na 

druhej strane je mesto Košice ako verejný sektor. Tento biznis model je nastavený tak, že 

súkromný sektor má byť ťahúňom destinácie tým, že vytvára nápady a verejný sektor to má 

podporovať. Vznikla tak akási zastrešujúca organizácia, ktorá operuje pod značkou VisitKošice 

alebo Košice-Turizmus. Hotely tak nemali konkurovať medzi sebou, ale ťahať smerom navonok, 

aby spolupracovali, čo sa aj podarilo. Nie hocikto sa však môže stať členom, subjekty musia 

spĺňať isté kvalitatívne požiadavky. Keďže sú tieto subjekty súčasťou značky, návštevník si ich 

primárne vyberá. Preto tieto hotely musia mať určitú kvalitu a cieľom teda je, aby sa všetci 

snažili zvyšovať túto kvalitu, aby sa stali súčasťou tohto združenia. Mali sme dva partnerské 

hotely – Jasmin a Hilton, kedy primárne rok 2013 pritiahol veľa konferencií, ktoré každý rok 

rotujú po mestách s titulom EHMK. Zvýšil sa tak biznis alebo konferenčný turizmus. Košice 

stále boli aj sú hlavne biznis destináciou, čiže 80 % návštevníkov je biznis klientela. Naším 

cieľom bolo, aby sa zvýšil ten „leisure“ segment a to sme chceli dosiahnuť vytvorením podujatí, 

aby sme ľudí pritiahli na predĺžené víkendy, aby už neboli Košice len tranzitnou alebo biznis 

destináciou. 



Tým že od roku 2008 Košice neboli prepojené žiadnymi nízkonákladovými aerolinkami, 

keďže SkyEurope Airlines skrachovali, do Košíc sa nedalo dostať za nejakú normálnu sumu. 

Košické letisko bolo prepojené vďaka biznis klientele (Praha, Viedeň, Bratislava), ale nie pre 

víkendového návštevníka, takže v tejto oblasti sme neboli konkurencieschopní. Jedným z cieľov 

bolo teda naštartovať spoluprácu s letiskom a regiónom a po dvoch rokoch sa nám podarilo 

spolu s letiskom Košice, EHMK, mestom Košice, Košice-Turizmus prilákať nízkonákladovú 

aerolinku. Zúčastňovali sme sa konferencií leteckých spoločností, kde sme aktívne prezentovali 

destináciu a využívali ten titul na to, že Košice sú atraktívne a že sa tu oplatí prísť. V septembri 

roku 2013 aerolinka Wizz Air otvorila pravidelnú linku Košice – Londýn. Linka je veľmi dobre 

obsadená, v septembri premávali dva lety týždenne, v októbri štyri lety týždenne, od nového 

roku päť letov týždenne a od júla roku 2014 chce Wizz Air skúšať sedem letov týždenne. 

Prioritou pre nás bol britský trh, keďže tam pracuje veľa Slovákov, ktorí tvoria podstatnú časť 

cestujúcich touto linkou a naším cieľom je pritiahnuť aj ďalších turistov, ktorí by sem prišli. 

Druhá priorita je otvoriť novú linku s nemeckým trhom v roku 2015 a rokovania už 

prebiehajú, keďže je tu dopyt po tejto linke z biznis klientely (T-Systems, RWE..) a samozrejme 

návštevníkov. 

Na to, aby sme sa stali atraktívnejší, v rámci EHMK sme budovali portfólio kultúrnych 

produktov alebo podujatí v meste. Konali sa podujatia ako Use the city, Biela noc, 

Medzinárodný maratón Mieru, Festival židovskej kultúry Mazal Tov z Krakowa. Rozvíjali sme 

produkt kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai, ako jednu z kľúčových osobností Košíc. 

S maďarským partnerom sme mali jednoročný projekt, kde sa revitalizovala pamätná izba 

Sándora Máraiho, vytvorila sa potulka po stopách Sándora Máraiho. Za ten rok sme mali 

mnoho výstupov v maďarských médiách, aby sme pritiahli Maďarov, ktorí sú kľúčovým trhom. 

Ak si porovnáme obdobie rokov 2010 – 2012 (v roku 2011 bol projekt uskutočnený), 

zaznamenali sme nárast návštevníkov maďarskej národnosti. 

Naším cieľom bolo ešte pozicionovať Košice ako východisko do celého regiónu, aby 

ľudia prišli do Košíc, ostali tu 1-2 dni a ďalší deň sa vybrali na výlet do okolia. Dva a pol 

hodiny autom sú UNESCO jaskyne, Spiš, Tokaj, Tatry, Východoslovenské drevené kostolíky, 

takže v okolí sú produkty, ktoré podporujú to, aby návštevník Košíc nie len bol tu, ale išiel aj 

do regiónu, ale aby sa vrátil aj späť do Košíc a míňal tu peniaze. 

 

Zaznamenali ste zvýšený nárast podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu po 

udelení titulu EHMK ? Ak áno, v ktorých službách asi najviac ? (gastronomické, 

ubytovacie, doprava.. ?) 



 Nepriamym vplyvom EHMK, tým že sa tu niečo dialo, vznikli povedzme nové kaviarne 

alebo reštaurácie, ale hlavne ide o to, že sa tí ľudia spojili a začali fungovať partnerstvá. Tu 

ani nie je tá potreba vzniku nových reštaurácií alebo hotelov, lebo je ich tu dosť. V Košiciach 

je 4200 postelí a priemerná obsadenosť je 17 %, čo je dosť nízka. Kľúčové hotely majú 

priemernú obsadenosť 50 – 60 %, takže stále tam je priestor.  

 Podporoval sa kreatívny priemysel, čiže vznikli noví dizajnéri, obchody s dizajnom, 

realizoval sa Fashion Big, kde sa podporujú lokálni dizajnéri a módny priemysel. Tým, že sa 

destinácia stala atraktívnejšou, biznis a IT sektor vedia prilákať investície a zvyšovala sa 

zamestnanosť.  

 

Vďaka udeleniu titulu EHMK vznikli v meste rôzne projekty pre rozvoj kultúry (hala 

umenia Kunsthalle, Kasárne Kulturpark, Putujúce mesto a pod.). Ktorý z projektov 

realizovaných v poslednom období bol podľa Vás najúspešnejší z hľadiska zvýšenia 

návštevnosti mesta a zvýšenia záujmu turistov o toto mesto ? 

 Cieľom investičných projektov bolo investovať do kultúrnej infraštruktúry, vznikli nové 

kultúrne inštitúcie ako Kunsthalle a Kulturpark. Ďalším bol SPOTs výmenníky, kde cieľom bolo 

decentralizovať kultúru z mesta smerom na sídliská, aby sa začali zapájať občania.  

 Asi najväčší dopad malo podujatie Biela noc, ktorá pritiahla množstvo návštevníkov. 

Use the city Festival, ktorý trval nejaké 3-4 dni, kde prvý rok prišlo 450 návštevníkov, štvrtý 

rok viac ako 15 tisíc ľudí. Ďalším bol veľmi úspešný SPOTs projekt, kde sme dokázali za päť 

rokov zvýšiť návštevnosť. Návštevnosť sa zvýšila z nejakých 250 na viac ako 40 tisíc, keď 

zoberieme všetky podujatia dokopy. Ľudia si postupne zvykali a učili sa novým formám kultúry, 

boli zvyknutí, že kultúra je len múzeum alebo divadlo. Za tie štyri roky sa teda aj to publikum v 

Košiciach vzdelalo. Takže malo to určite pozitívny dopad. 

 Mesto má v podstate novú infraštruktúru, región to isté, investovalo sa do všetkých 

kultúrnych inštitúcií, ktoré sa revitalizovali. Príkladom je Východoslovenská galéria, 

Východoslovenské múzeum, vznikli ostrovy kultúry v meste, rekonštruovalo sa Štátne divadlo – 

Malá scéna, verejný priestor ako parky, takže mesto sa stalo atraktívnejším pre občanov. 

Vznikli nové ikonické štvrte ako je Kulturpark a Mestský park pre rodiny s deťmi, ktoré si 

pochvaľuje 95 % opýtaných. 

 Cieľom celého projektu nebol rok 2013, ale aby sa do roku 2013 podarilo naštartovať 

tieto aktivity a aby ten rok bol len miľníkom pre ďalší rozvoj. Vznikla prvá stratégia kultúry 

vôbec na Slovensku v Košiciach, vznikol Masterplan – dlhodobá stratégia pre rozvoj kreatívnej 

ekonomiky. Rozvoj teda začal byť koordinovaný. Tieto plány nevytvorili úradníci ani mesto za 



stolom, ale boli do toho zapájaní ľudia zdola, aby mohli prispieť k rozvoju stratégie a toho 

plánu. 

  



Príloha č. 6  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou Ivetou Niňajovou, 

organizácia VisitKošice 

 

V roku 2008 boli Košice ocenené titulom EHMK na rok 2013. Vedeli by ste stručne 

zhodnotiť stav cestovného ruchu v meste pred týmto udelením a potom ? 

 Som tu od roku 2010 a vlastne od roku 2011 máme dáta a ukazovatele, ktoré nám rastú, 

čo sa týka počtu prenocovaní a počtu prenocovaní hostí. Je pre nás cieľom zvyšovať tieto dva 

ukazovatele. My ako organizácia, sme čiastočne financovaní z daní z ubytovania, ale nie to je 

motív, že sme financovaní z týchto daní, ale aby naši aktéri v turizme dosiahli dlhodobý 

ekonomický blahobyt. 

 V roku 2010, kedy sme vznikli, neexistovala spolupráca podnikateľov s mestom, čiže 

podnikateľ nevedel čo mesto pre turizmus robí a nemal možnosť to ani nijako ovplyvniť. Takže 

podnikatelia radi prijali založenie takej organizácie, ako sme my a odvtedy majú možnosť tieto 

veci ovplyvniť, pokiaľ sú aktívni. 

 Samozrejme tu boli v roku 2011 majstrovstvá sveta v hokeji, takže sme sa snažili aspoň 

nejako ten titul kapitalizovať pre budúce návštevy. To sa podarilo najmä s Rakúskom, ktoré 

nám podľa našich štatistík v roku 2013 poskočilo z 12. na 4. miesto z hľadiska návštevnosti. 

V roku 2013 bol nárast počtu prenocovaní 20 %.  

 

Vďaka udeleniu titulu EHMK vznikli v meste rôzne projekty pre rozvoj kultúry (hala 

umenia Kunsthalle, Kasárne Kulturpark, Putujúce mesto a pod.). Ktorý z projektov 

realizovaných v poslednom období bol podľa Vás najúspešnejší z hľadiska zvýšenia 

návštevnosti mesta a zvýšenia záujmu turistov o toto mesto ? 

 Nemyslím si, že to je až tak o projektoch, ako o titule samotnom. EHMK je v podstate už 

značka, čiže keď sa spojí s nejakým miestom, tak vzbudzuje istý záujem pricestovať do tohto 

mesta. Ono ten obsah nebol ani tak potrebný, ako ten obal. Čo sa týka toho obsahu, tak určite 

o tú infraštruktúru, ktorá sa novovytvorila, bol záujem z pohľadu turistov počas ich návštevy 

v roku 2013. 

 Žiaľ, projekty Kunsthalle a Kulturpark boli sprístupnené až v druhom polroku, takže 

v prvom polroku boli viacerí aj tak trochu sklamaní, že sa tu nestretli s tými novými investíciami. 

Čo sa týka podujatí, tak Biela noc, čo je vlastne licencia francúzskeho konceptu, ktorú máme 

ako jediní v strednej Európe, v spojení s Medzinárodným maratónom Mieru dokázala spôsobiť 

to, že mesiac pred samotným víkendom týchto podujatí, boli všetky ubytovacie kapacity 



vypredané. Mohlo to byť spôsobené aj tým, že sa konalo 90. výročie MMM, takže to, že bežím 

90. medzinárodný maratón v Európskom hlavnom meste kultúry, mohlo zafungovať. 

 Z pohľadu ďalších podujatí si ja veľmi cením, že vznikol Festival židovskej kultúry, lebo 

to môže byť v budúcnosti celkom zaujímavý predajný artikel. Mesto malo rozsiahlu židovskú 

komunitu, veď každý piaty Košičan bol pred 2. svetovou vojnou žid a ešte stále sú tu štyri 

synagógy, takže to židovské kultúrne dedičstvo tu existuje. 

 Kritici nás vidia ako „Berlín východu,“ čo bolo spôsobené najmä projektom Street Art 

Communication, ktorý vytvoril street-artové diela na panelákoch, ktoré majú takú hodnotu, 

ktorá je v Európe veľmi uznávaná. Najlepšie street-artové dielo za rok 2013 je tu v Košiciach, 

pri Spoločenskom pavilóne. 

 Titul rozhýbal Košičanov, začali sa viac zaujímať o kultúru, zvyšoval sa počet 

návštevníkoch na tých podujatiach a trávili čas v meste. Je to veľmi dobrý štartovací moment 

do budúcna. 

 

Zaznamenali ste zvýšený nárast podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu po 

udelení titulu EHMK ? Ak áno, v ktorých službách asi najviac ? (gastronomické, 

ubytovacie, doprava.. ?) 

 Neprilákalo to žiadnych nových investorov zatiaľ. Hotely Jasmin a Hilton majú po 

rekonštrukcii 5 rokov teraz, čo sú najväčšie hotely v meste – každý má 320 lôžok. Ubytovacia 

kapacita v meste je zatiaľ dostatočná, lebo vyťaženosť nebola veľká.  

 Čo sa týka toho, čo by sme uvítali v meste, je nejaká voľnočasová investícia, ktorá by 

predĺžila pobyt, čiže nejaký mestský aquapark, wellness centrum alebo zábavný park so 

zaujímavým konceptom. Určite by sme tiež uvítali, keby sa inovovali múzeá, aby boli tie 

expozície zmodernizované. 

 Najväčšími miľníkmi v roku 2013 boli pre nás dvojminútový destinačný spot 

o Košiciach, s ktorým sme získali prvé miesto zo 130 v najstaršej súťaži turistických filmov do 

dvoch minút. To bola pre nás satisfakcia, že to robíme dobre. Druhým dôležitým miľníkom bolo 

obnovenie leteckého spojenia Košice – Londýn, čiže sa nám podarilo rozlietať letisko Košice 

nízkonákladovou leteckou dopravou a dúfame, že v tom budeme pokračovať. Bez toho, aby 

destinácia bola dostupná, sa vám ťažko rieši návštevnosť a generovanie nových návštevníkov. 

 

Pomohol titul EHMK ku zvýšeniu finančných príjmov do rozpočtu mesta ? 

 Určite sa zvýšil výber dane z ubytovania, lebo sa zvyšovala sadzba dane. Došlo aj 

k nárastu počtu prenocovaní. Počas letných mesiacov tu bolo pomerne veľa ľudí z rôznych 



krajín, čiže konzumovali služby v meste. Žiaľ, ekonomický dopad na rozpočet som nevidela, no 

ale do kultúrnej infraštruktúry sa investovalo okolo 75 – 80 miliónov eur. Najväčším investorom 

bola Európska únia, lebo to išlo zo štrukturálnych fondov EÚ. 5 % sa financovalo z mesta. 

 

Myslíte si, že titul pomôže rozvíjať Košice ďalej alebo to bol dosiahnutý vrchol z hľadiska 

rozvoja ? 

Nie, ja si myslím, že to bol začiatok. Mnohé veci sa tu zmenili, ale musíme všetci 

pracovať na tom, aby sa to udržalo. Týka sa to najmä nových spolupracujúcich procesov a sietí, 

ktoré sa tu vytvorili. Samozrejme, je k tomu nutné aj nastavené financovanie, ale viem, že mnohí 

aktéri v komunálnej politike alebo kultúrni operátori sa týmto už teraz vážne zaoberajú, čiže 

nemalo by to skončiť. 

 



Príloha č. 7 Rozhovor s vedúcou referentkou cestovného ruchu 

Košického samosprávneho kraja, Adrianou Šebešovou 

 

V roku 2008 boli Košice ocenené titulom EHMK na rok 2013. Vedeli by ste stručne 

zhodnotiť stav cestovného ruchu v meste pred týmto udelením a potom ? 

Rok 2008 bol prelomovým rokom, začala finančná kríza a z toho dôvodu výkony 

cestovného ruchu poklesli. Po skúsenosti z iných miest môžem povedať, že najväčší prínos sa 

objaví až po niekoľkých rokoch od roku EHMK. Minulého roku som bola v meste Pécs, ktoré 

bolo Európskym hlavným mestom kultúry roku 2010 a až v roku 2013 začali pociťovať väčší 

prílev turistov. Čiže ten efekt v danom roku sa nedá odmerať a neviem povedať, či to bude aj 

v našom prípade takto. 

 

Myslíte si, že pomohol udelený titul Košiciam na zviditeľnenie mesta v zahraničí a rozvoju 

cestovného ruchu? 

Tak určite zviditeľnilo, len je otázkou, do akej miery. Boli vyššie očakávania, ale realita 

je trošku iná. Košiciam minimálne pomohol titul v tom, že sa vybudovala kultúrna 

infraštruktúra za naozaj veľmi veľký balík peňazí a tieto peniaze by za iných okolností do tohto 

mesta a kraja neprišli. Takže to naštartovalo investície a celý ten kultúrny proces a je len na 

nás a kultúrnych aktéroch v meste, ako sa s týmito možnosťami pobijú. Oni teraz dostali niečo 

a je na nich, ako to naplnia, aby sme o päť rokov mohli povedať, že áno, ten prínos bol taký, 

aký sme očakávali. 

 Momentálne môžeme hovoriť o okamžitých efektoch, ako finančný prínos a vybudovanie 

niekoľkých kultúrnych inštitúcií. Neviem, na koľko sa to odrazilo v turizme, ale určite nie tak, 

ako všetci očakávali. Všetci hovoria o nejakom 10 percentnom náraste, ale ja som to relevantne 

ešte nikde nevidela, takže neviem sa k tomu veľmi vyjadriť. 

 

Vďaka udeleniu titulu EHMK vznikli v meste rôzne projekty pre rozvoj kultúry (hala 

umenia Kunsthalle, Kasárne Kulturpark, Putujúce mesto a pod.). Ktorý z projektov 

realizovaných v poslednom období bol podľa Vás najúspešnejší z hľadiska zvýšenia 

návštevnosti mesta a zvýšenia záujmu turistov o toto mesto ? 

 Mňa osobne veľmi prekvapila rekonštrukcia výmenníkov alebo ich premena na 

komunitné centrá. Naozaj to bol skvelý nápad vytvoriť z niečoho, čo už neplnilo svoj účel 

a možno aj špatilo tie sídliská niečo, kde sa môžu ľudia stretávať. Prebiehajú tam rôzne kurzy 



a je tam vytvorený priestor pre socializáciu a na spolužitie toho spoločenstva v tej lokalite. 

Najskôr som k tomu bola skeptická, ale teraz sa mi to veľmi páči, takže prečo nie ? 

 

Nemyslíte si, že to časom bude upadať po tom titule ? 

 Záleží od tých ľudí a od toho, aké aktivity tam budú nastavené. Viete, predchádzajúce 

obdobie nás zaškatuľkovalo do blokov, každý si hľadel svoje štyri steny a nevyjde vonku. 

A práve to je fajn, že niekto vyšiel s tou iniciatívou, že poďme vyjsť z tých blokov vonku 

a nájdime si miesto, kde sa budeme stretávať a rozprávať a žiť normálne ako komunita a nie 

len silné individuality, ktoré žijú uzavretí. Možno, že to trošku zmení aj myslenie ľudí. Takže dá 

sa na to pozerať z mnohých hľadísk a nie len na to, že tu máme 28 podujatí a hotovo. 

 

Zaznamenali ste zvýšený nárast podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu po 

udelení titulu EHMK ? Ak áno, v ktorých službách asi najviac ? (gastronomické, 

ubytovacie, doprava.. ?) 

 Ja to neviem posúdiť a nesledujem to. My vychádzame z oficiálnych dát Štatistického 

úradu, takže pokiaľ chcete mať relevantné dáta, tak jedine zo Štatistického úradu. 

 

 


