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TLAČOVÁ SPRÁVA  

Región Záhorie otvoril nové informačné centrum pre 

turistov 

Smrdáky 22. júla 2022 – Navštevované kúpeľné mesto Smrdáky slávnostne otvorilo nové 

Turisticko-informačné centrum (TIC), ktoré sprostredkuje návštevníkom tipy na výlety 

a zážitky v celom regióne Záhoria. Vybudovanie informačného miesta je dôležitým 

krokom pre rozvoj cestovného ruchu. 

„V Smrdákoch sme prispeli na vytvorenie Turisticko-informačného centra, ktoré bude 

slúžiť na prezentáciu kúpeľov a celej destinácie pre domácich i zahraničných 

návštevníkov Smrdák aj celého Záhoria. Rozhodli sme sa systémovo podporiť rozvoj 

cestovného ruchu prostredníctvom vstupu KIRA (Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry) 

do všetkých oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) na území kraja. Podarilo sa 

nám tak vytvoriť platformu podpory cestovného ruchu v objeme 100-tisíc eur za rok 2021 

a 150-tisíc eur v roku 2022 na financovanie projektov realizovaných OOCR a ich členmi. 

Cieľom našej spolupráce je podpora zámerov, najmä menších projektov priamo v území, 

ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a rastu 

konkurencieschopnosti destinácií spravovaných oblastnými organizáciami na území 

Trnavského kraja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. 

Financie na rekonštrukciu objektu poskytol Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 

prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) a obec Smrdáky. V 

súvislosti s rozvojovým zámerom podporili aj rekonštrukciu strechy centra, inštaláciu 

nového vykurovania plynovým kotlom či inštaláciu rozvodov tepla. 

Hlavným koordinátorom projektových zámerov je Krajská organizácia cestovného ruchu 
Trnavský kraj. Jej výkonná riaditeľka Agáta Mikulová vysvetlila, že „finančná podpora z 
našej strany je určená na tvorbu produktov a produktových línií destinácie, ktoré 
nadväzujú na jej potenciál a sú v súlade s jej potrebami. Pre prosperujúce fungovanie 
cestovného ruchu je vybudovanie turistických informačných centier dôležitým krokom, 
nakoľko informačné centrá plnia úlohu garantov pravdivosti, objektívnosti a aktuálnosti 
poskytovaných informácii v destinácii. Zároveň to vytvára priestor pre prezentáciu 
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a propagáciu produktov a služieb v oblasti, zvyšovanie kvality služieb a tým zvyšovanie 
príjmov z cestovného ruchu u členov a partnerov v celom regióne.“ 
 
Kúpeľní hostia v Smrdákoch trávia dlhší časový úsek, čo vytvára priestor, aby navštívili aj 
iné zaujímavé miesta kraja. „Z dôvodu vysokej koncentrácie návštevníkov Smrdákov sme 
sa rozhodli pre vybudovanie turisticko-informačného centra priamo v obci, “ informoval 
predseda predstavenstva OOCR Záhorie a tiež poslanec TTSK Zdenko Čambal. 

Jedným z dôležitých cieľov budúceho centra bude prezentácia kultúrno-historického 

potenciálu Záhoria. „Región ponúka veľké množstvo pamiatok z obdobia Habsburgovcov, 

Pálffyovcov či Habánov. Nedávno bolo dokončené múzeum Habánov v Sobotišti, tesne 

pred dokončením je rekonštrukcia Kačenárne z dôb Márie Terézie v Kopčanoch. Tieto 

historické miesta môžu pritiahnuť ďalších turistov do regiónu,“ doplnil Zdenko Čambal. 

TIC bude poskytovať informácie o regióne Záhorie, neskôr ponúkať aj rôzne programové či 

zážitkové balíčky. „Perspektívne sa pripravuje aj požičovňa elektrobicyklov. Zároveň bude 

centrum slúžiť na propagáciu aktivít členov OOCR Záhorie, ponúkať tradičné regionálne 

produkty a pod.,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.  

Prevádzka Turisticko – informačného centra bude financovaná zo zdrojov Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR a z vlastného rozpočtu OOCR Záhorie. Do rozpočtu 

organizácie budú na tento účel prispievať aj Kúpele Piešťany, pod ktoré kúpele Smrdáky 

patria. V nedávno podpísanom Memorande o spolupráci sa zaviazali spolupracovať 

s OOCR Záhorie na rozvoji cestovného ruchu. „Ďakujem poslancom obce Smrdáky, ktorí 

zámer vytvorenia TIC podporili. Snažíme sa, aby sa kúpeľní hostia u nás cítili čo 

najlepšie,“ dodala na záver starostka obce Smrdáky Ingrid Tripšanská.   

Priložené foto: Objekt turisticko-informačného centra v obci Smrdáky 

(zdroj: Trnavský samosprávny kraj)  

 
Kontakt pre médiá: 
KOCR Trnavský kraj 
Katarína Rohaľová, tel: + 421 948 989 011, e-mail: katarina.rohalova@krajzazitkov.sk, 
www.krajzazitkov.sk 
OOCR Záhorie 

Ing. Martin Lidaj, tel.: +421 905 505 327, mail: martin.lidaj@regionzahorie.sk 
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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 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. 
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