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TLAČOVÁ SPRÁVA  
Bohatstvom Trnavského kraja je kúpeľníctvo, podporí aj rozvoj 
piešťanského letiska 
 
Trnava, 1. júna 2022 – Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou organizáciou 
cestovného ruchu Trnavský kraj zorganizoval koncom mája 2022 v Trnave stretnutia so zámerom 
vytvorenia udržateľného produktu cestovného ruchu v oblasti kúpeľníctva, zdravia a krásy. Pre 
zahraničných turistov je optimálnou vstupnou bránou do destinácie Letisko Piešťany, ktorého 
majoritným akcionárom je Trnavská župa. 
 
„Aj v kontexte toho, že sme majoritným akcionárom piešťanského letiska, sme si dali za cieľ 
rozvinúť potenciál turizmu v Trnavskom kraji. Chceme napĺňať kapacitu lietadiel a priniesť sem 
aj zahraničných turistov. Máme bohatú tradíciu kúpeľníctva známu aj na Blízkom východe, na 
ktorú chceme nadviazať. Ak máme uspieť na vzdialenejších zahraničných trhoch, musíme spojiť 
sily. Preto sme prišli s iniciatívou prepojiť partnerov, vytvoriť produkty šité na mieru, ktoré by 
mali byť spojené aj s nevšednými zážitkami. Po predstavení sa na veľtrhoch v Tel Avive či Dubaji 
a diskusiách s domácimi partnermi napríklad z Piešťan, Smrdákov, Trenčianskych Teplíc, 
Rajeckých Teplíc, Brusna aj Darkova, môžem potvrdiť, že chuť a ochota zainteresovaných strán 
spolupracovať je vysoká,“ priblížil trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý o tomto zámere hovoril aj 
pri príležitosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2022 v Smrdákoch.  
 
Trnavský samosprávny kraj, Letisko Piešťany sa spoločne s KOCR Trnavský kraj a spoločnosťou 
Ensana Health Spa Hotels Piešťany zúčastnilo v priebehu apríla až mája dvoch veľtrhov v zahraničí, 
a to IMTM Tel Aviv v Izraeli a ATM (Arabian Travel Market) v Dubaji. Na tieto pracovné cesty 
nadviazalo stretnutiami s partnermi na Slovensku, ktorým predstavili závery z rokovaní na 
veľtrhoch. Cieľom začínajúcej spolupráce je, aby sa vytvorila spoločná koordinovaná platforma. 

Stretnutia na tému rozvoja kúpeľného turizmu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy 
a výstavby SR. Štátna tajomníčka zodpovedná aj za oblasť cestovného ruchu Katarína Bruncková 
uviedla, že „máme zámer mobilizovať potenciál medzinárodných letísk na Slovensku cez 
incomingový cestovný ruch. Oceňujem, že v Trnavskej župe vzniká široká platforma partnerskej 
spolupráce. Môžem deklarovať, že budeme hľadať formu, ako ju aktívne podporiť.“ 

Zahraničný cestovný ruch sa po pandémii zmenil a zmenilo sa aj správanie návštevníkov pri výbere 
destinácie na dovolenku či kúpeľný, relaxačný alebo ozdravný pobyt. Na trhu začali pôsobiť viaceré 
nové cestovné kancelárie a touroperátori. Stratégia podpory cestovného ruchu zo strany 
jednotlivých štátov sa tiež zmenila. To môže byť veľkou príležitosťou pre Slovensko ako pre 
nepoznanú destináciu alebo destináciu známu práve vďaka kúpeľom v Piešťanoch alebo 
Smrdákoch.  Ambíciou trnavskej župy je v spolupráci s partnermi vytvoriť ponuku, ktorá by mala 
zahŕňať kúpele v spádovej oblasti Letiska Piešťany na Slovensku aj v Českej republiky, a to najmä 
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Piešťany, Smrdáky, Trenčianske Teplice, Rajecké Teplice, Brusno alebo Darkov. Produkt bude 
doplnený o ozdravné medicínske procedúry či fakultatívne programy, ako napríklad poznávanie 
hradov a zámkov, turistiku alebo adrenalínové zážitky.  

„Na prínosných stretnutiach sme načrtli viaceré konkrétne možnosti spolupráce. Diskutovali sme 
aj o úlohe spoločností destinačného manažmentu, ktoré sa starajú o zahraničných hostí,  a tiež o 
roli jednotlivých hráčov pôsobiacich v sfére cestovného ruchu. Zhodli sme sa, že pre reštart tohto 
odvetvia na Slovensku je nevyhnutné sa koordinovať aj v rámci propagácie tak, aby sme zvýšili 
konkurencieschopnosť destinácie Trnavský kraj zážitkov,“ informovala výkonná riaditeľka KOCR 
Trnavský kraj Agáta Mikulová s tým, že už v júni bude prezentácia na veľtrhoch pokračovať formou 
privítania zahraničných obchodných partnerov na Slovensku. 

K takejto koncepcii je žiaduce vybudovať aj obchodné vzťahy v spolupráci s incomingovými 
cestovnými kanceláriami a agentúrami, ktoré sú združené v Slovenskej asociácii cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). 

„Evidujeme rastúci záujem zahraničných turistov o návštevu slovenských kúpeľov. Preto vítam, 
že v Trnavskom kraji vzniká komplexný produkt, ktorým budeme môcť osloviť záujemcov. Pôjde 
aj o prínos pre členov našej asociácie. S piešťanským letiskom máme dobrú skúsenosť pri 
charterových letoch pre našich dovolenkárov. Teraz sa nám otvoria aj možnosti na rozšírenie 
ponuky služieb incomingového cestovného ruchu,“ vyjadril sa prezident SACKA Roman Berkes. 

„Napriek pandémií sa minulý rok po prvýkrát od začiatku reštrukturalizácie v roku 2018 dostalo 
Letisko Piešťany do prevádzkového zisku. V tomto trende chceme pokračovať. Krajská 
organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj urobila veľa kvalitnej práce pri organizovaní 
kontraktačných stretnutí na prestížnych zahraničných veľtrhoch, na ktorých sme sa spoločne 
zúčastnili. Bolo pre nás povzbudením, že sme opakovane počuli, že mnohým zahraničným hosťom 
vyhovuje využiť menšie letisko, kde sa nečaká. Sme plne pripravení podieľať sa na ďalšom rozvoji 
obchodného a kúpeľného turizmu,“ skonštatoval Bohumil Klečák, riaditeľ Letiska Piešťany. 
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Trnavský kraj zážitkov je krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj. Systematicky 
vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja a jeho 
turistických destinácií: Trnava región, Piešťany a okolie, Matúšova zem – Galanta a okolie, Žitný 
ostrov a Záhorie. Zároveň je marketingovou centrálou a zastrešuje propagáciu cestovného ruchu 



  

 
                                 
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj   
 info@krajzazitkov.sk Študentská 16, 917 01 Trnava      
 + 421	948	989 010 
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava                www.krajzazitkov.sk 
P.O.BOX 128, Slovenská republika      www.kocrtt.sk 
IČO: 52285758        
 

pre svojich členov doma a v zahraničí. Organizuje podujatia a vytvára a predáva zážitkové produkty 
cestovného ruchu, ktoré dotvárajú ponuku výletnej destinácie Trnavského kraja zážitkov.  
 
 

                                                   
 
 


