HORNÉ SALIBY
ZASADNUTIE NSS MAS A ODBORNÁ EXKURZIA V ÚZEMÍ

Cieľom Valného zhromaždenia NSS MAS (Národnej Siete Slovenských
Miestnych Akčných Skupín) a workshopu, ktoré sa konali (21.22.06.2011) bolo prezentovať možnosti rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu a prediskutovať skúsenosti a poznatky týkajúce sa implementácie
stratégie a projektov na území MAS Stará Čierna voda a iných MAS.
Valné zhromaždenie: novým členom NSS MAS (12 členov) sa stala MAS
MR Teplička, prerokovali sa zrealizované úlohy za posledné dva mesiace (zriadenie účtu, registrácia, členské
príspevky a vytvorenie web stránky a loga, volebný a rokovací poriadok). Na záver zhromaždenia sa diskutovalo
o problémoch týkajúcich sa implementácie stratégie v rámci programu Leader.
Ing. Ľudovít Kovácz (manažér MAS SČV) prezentoval prírodný, kultúrny a historicko – spoločenský potenciál
v okrese Galanta. Územie MAS sa skladá zo 6 obcí – 10 696 obyvateľov (naša MAS LEV má 31 obcí a vyše 31 tis.
obyvateľov). Priblížil nám prírodné zdroje - chránené územia, vodné plochy, potoky, rieky, následne chránené
kultúrne zdroje na území (kaštiele, mlyny), zvláštnosti lokality, dôležité z hľadiska rozvoja cestovného ruchu.
Jednou z nich je aj hustota registrovaných a neformálnych združení (viac ako 75) a 1 000 podnikateľských
subjektov.
Zdroje termálnej vody v Horných Salibách sú lákadlom pre nejedného turistu, aj keď počet prenocovaní
v okolitých ubytovacích zariadeniach z roka na rok klesá a mení sa aj klientela. Samotní miestni aktéri sa
domnievajú, že príčinou môže byť aj chýbajúca komplexná ponuka „balíček s programom na celý týždeň“, ktorý
nie je jednoduché čoraz viac náročnejším návštevníkom pripraviť a ponúknuť. Jednotlivé špecifické ciele
akčného plánu sú napĺňané prostredníctvom prijatých projektov. Manažér MAS Moravský kras o.s.
Ing. Jozef Jančo nás oboznámil s rozvojovou stratégiou v ČR a o význame regionálnej značky, ktorá prispieva
k rozvoju udržateľného cestovného ruchu, keďže uľahčuje turistom orientáciu pri nákupoch v turistických
regiónoch a vyzdvihol aj ďalší prínos ako pre miestnu ekonomiku, ochranu životného prostredia, pridanú
hodnotu – možnosť osobného kontaktu s výrobcom, návšteva dielní, či fariem, čím sa posilňuje turistická
atraktivita regiónu. Stretnutie prezentovalo mnohé úspešne zrealizované projekty: Obnova verejných
priestranstiev obce Horné Saliby. Projekt: Naša krajina náš región a naše životné prostredie v inovatívnej výučbe
prírodovedných predmetov. Kde si študenti školy (susedných škôl) môžu pozrieť, chytiť a ovoňať vyše 110
druhov rastlín – arborétum (liečivé, lúčne, cudzokrajné, lesné – ihličnaté a listnaté). Táto idea je aplikovateľná
aj v našich podmienkach - už len nájsť záujemcov. Regenerácia centrálnej zóny obce Tomášikovo, Kultúrno –
spoločenské centrum – turistické centrum a Obec Tomášikovo ako
samospráva bojujúca proti sociálnej marginalizácii prostredníctvom
podpory vzdelávania a odbornej prípravy zaujal myšlienkou uplatnenia
poznatkov v praxi pri zveľaďovaní obce. Následne nám bol predstavený
historický chránený Tomášikovský park so svojimi unikátmi, pričom medzi
nich radíme aj Dub zimný, ktorý vysadila panovníčka Mária Terézia a
barokovo – klasicistický kaštieľ Esterházyovcov (NKP č. 49, zo 17. stor.).

