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ÚVOD
Cestovný ruch v súčasnosti predstavuje jeden z najvýznamnejších a najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich odvetví v podmienkach Slovenska. CR má vo významnej miere potenciál podieľať sa na
revitalizácii hospodársky slabších regiónov, respektíve stať sa urýchľovačom regionálneho rozvoja s
predpokladom vyrovnávania regionálnych disparít.
Pre usmerňovanie rozvoja CR je koncepcia rozvoja dôležitým dokumentom, ktorý analyzuje
cieľové územie z hľadiska jeho využitia v cestovnom ruchu a definuje stratégiu na dosiahnutie
špecifických cieľov ako napr. posilnenie postavenia odvetvia CR, zvýšenie atraktívnosti územia,
skvalitnenie poskytovaných služieb CR alebo podpora tvorby nových pracovných príležitostí.
Stratégia rozvoja cestovného ruchu mesta Revúca na roky 2017 – 2022 je rozvojový dokument,
ktorý prezentuje CR ako jeden z hlavných cieľov prioritnej oblasti Hospodársky rozvoj a základná
infraštruktúra uvádzaný v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2015
– 2022. Stratégia rozvoja CR má za cieľ analyticky zhodnotiť potenciál územia a systematicky
navrhnúť konkrétne opatrenia pre rozvoj cestovného ruchu mesta Revúca so zámerom zvýšiť jeho
konkurencieschopnosť a vyrovnať niektoré regionálne disparity.
Legislatívny rámec
Spracovaná stratégia rozvoja metodicky vychádza zo štandardov používaných pri spracovaní
dlhodobých a obdobných stratégií na území Slovenskej republiky, nadväzuje na Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu do roku 2020, Koncepciu rozvoja cestovného ruchu BBSK na roky 2016 – 2021
a rešpektuje kompatibilitu s PHSR mesta Revúca na roky 2015 – 2022. Mesto Revúca sa v roku 2015
stalo členom Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer, ktorého cieľom je podpora spoločného
rozvoja regiónu prostredníctvom čerpania podpory z programu LEADER/CLLD. Členská základňa je
tvorená 65 členmi.

Metodika spracovania
Vypracovaná stratégia rozvoja cestovného ruchu sa opiera o analýzu územia a jej metodika
spracovania pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich celkov:
➢ Analytická časť
➢ Strategická časť
Analytická časť poskytuje základné informácie a údaje potrebné pre vypracovanie SWOT analýzy,
ako aj definovanie hlavných problémov a zároveň vytvára podmienky pre zadefinovanie základných
východísk v cieľovom území.
Strategickú časť na základe analýzy územia a jeho kľúčových problémov definuje vízia rozvoja CR
mesta Revúca. Zadefinovaná vízia ďalej umožnila určiť strategické oblasti rozvoja v presnejšie
rozpracovaných strategických a špecifických cieľoch.
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ
1.1 Všeobecná charakteristika územia
Obrázok 1 – Všeobecnogeografické pomery mesta Revúca
Z hľadiska
územnosprávneho členenia patrí
mesto Revúca do juhovýchodnej
časti

Banskobystrického

kraja

a zastáva úlohu administratívnosprávneho sídla okresu Revúca.
Sídelný útvar Revúca sa
skladá z dvoch katastrálnych
území (k. ú. Revúca a k. ú.
Revúčka) a hraničí so šiestimi
obcami. Geografické súradnice
mesta sú 48°41'1" S a 20°6'52" V.
Podľa
členenia

geomorfologického
Slovenska,

územie

zasahuje do oblasti Slovenské rudohorie, ktoré sa ďalej na území mesta rozčleňuje na dva
geomorfologické celky – Stolické vrchy a Revúcka vrchovina. Najvyšším bodom územia je vrch
Kohút v nadmorskej výške 1 409 metrov.
Cez územie preteká vodný tok Muráň, s ľavostranným prítokom Zdychava, ktorý zbiera vody
z krasových prameňov Muránskej planiny a južných svahov Kohúta. Celé územie mesta patrí
do povodia rieky Slaná.
Revúca s rozlohou 38,87 km² a počtom obyvateľov 12 347 (k 31.12.2016) patrí medzi malé
mestské sídla. V roku 2016 sa v Revúcej koncentrovalo 31 % obyvateľstva okresu a hustota
obyvateľstva mesta dosahovala 318 obyvateľov na km².
Poloha mesta v rámci okresu je z hľadiska dopravy nevýhodná, pretože leží v jeho severnej časti
mimo hlavného dopravného ťahu. Hlavné prepravné ťahy sú realizované smerom do Banskej Bystrice
ako sídla kraja, severným smerom do Popradu a Spišskej Novej Vsi, juhozápadným smerom do
Tornale a Rimavskej Soboty a juhovýchodne do Rožňavy a Košíc. Cestné komunikácie, ktoré tvoria
spojnice medzi centrami okresu, sú len regionálneho významu.
Na základe Regionalizácie cestovného ruchu, ktorá bola vypracovaná v roku 2005, je na
Slovensku 21 regiónov cestovného ruchu. Mesto Revúca je začlenené do Gemerského regiónu, ktorý
je zo strednodobého hľadiska zaradený do III. kategórie – s nadregionálnym významom. Bohatstvom
územia Gemera je najmä tunajšia príroda, zachovaná ľudová architektúra, živý folklór, kultúrne,
historické a sakrálne pamiatky a unikátne pamiatky niekdajšej železiarskej výroby.
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Medzi najviac rozvinuté formy CR v Revúcej a okolí patrí športovo-rekreačný CR, kde sú
rozvinuté najmä aktivity ako pešia turistika, cykloturistika, hipoturistika, pobyt v prírode, poznávanie
a pozorovanie fauny a flóry. Ďalšou rozvinutou formou CR je kultúrno-poznávací CR, kde patrí
poznávanie kultúrno-historických pamiatok, ale aj návšteva múzeí a ďalších kultúrnych inštitúcií.
CR mesta je aj napriek vysokému potenciálu možné hodnotiť ako menej rozvinutý. Územie
disponuje vhodnou primárnou ponukou, ktorú je potrebné rozvíjať. Je nevyhnutné sústrediť sa na
tvorbu regionálnych produktov, propagáciu územia, zlepšovanie kvality služieb a infraštruktúry CR.
Dôležité je tiež upriamiť pozornosť na spoluprácu s podnikateľmi, susednými regiónmi, ale aj
s partnerskými mestami.
Turistické atraktivity v meste a okolí:
•

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej;

•

Gotická cesta (Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona v Revúcej);

•

Pamätná izba Ľudovíta Greinera v Revúcej;

•

Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta;

•

zachované laznícke osídlenie v neďalekej obci Muránska Zdychava;

•

Mestské múzeum Jelšava a Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava;

•

Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave;

•

Železničné múzeum Lubeník;

•

Poľovnícky zámoček na Prednej Hore;

•

Vysoká pec v Sirku;

•

Románska rotunda sv. Margity v Šiveticiach;

•

Rímskokatolícky kostol Zvestovania Panny Márie a Pamätná izba Sama Tomášika
v Chyžnom;

•

Múzeum Muráň;

•

Románsko-gotický kostol Najsvätejšej trojice v Rákoši;

•

Gemerské spojky;

•

Národný park Muránska planina;

•

jazda na koňoch na Muránskej planine;

•

Ochtinská aragonitová jaskyňa (zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO);

•

Rudná magistrála (posledná etapa magistrály v podobe červenej značkovanej turistickej trasy
na Muránskej planine, ktorá spája rázcestie Studňa s vrcholom Stolice);

•

Cesta Márie Széchy (64 kilometrov dlhá červená magistrála, ktorá po celej dĺžke sleduje starú
historickú vojenskú cestu, ktorá spájala Fiľakovský hrad s Muránskym hradom);

•

a iné kultúrno-historické, sakrálne a technické pamiatky;

•

poľovné a rybné revíry.
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1.2 Analýza primárnej ponuky
Primárna ponuka CR je motívom účasti na CR a z hľadiska geografie CR býva označovaná aj ako
„lokalizačné predpoklady“ pre rozvoj aktivít CR. Tvoria ju predovšetkým prírodné podmienky a
antropogénna ponuka.

1.2.1 Prírodný potenciál
Prírodný potenciál zahŕňa jednotlivé zložky krajinnej sféry, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj
obyvateľstva a rozvoj územia.
Obrázok 2 – Geologická stavba mesta Revúca

Na geologickej stavbe mesta sa
v rámci základných jednotiek veporika
zúčastňuje

hronský

a

kráľovohoľský

komplex z obdobia paleozoika. Prevažnú
časť územia budujú intruzívne horniny
kráľovohoľského komplexu v podobe
migmatitov, granitoidov a granodioritov.
Podľa geomorfologického členenia
Slovenska začleňujeme územie mesta do
oblasti Slovenské rudohorie, ktoré sa
Obrázok 3 – Geomorfologické členenie mesta Revúca

ďalej na území mesta rozčleňuje na dva
geomorfologické celky – Stolické vrchy
s podcelkami Stolica a Tŕstie od južnej až
po
a

severovýchodnú
Revúcka

vrchovina

časť
s

územia
podcelkom

Železnícke predhorie v juhovýchodnej
časti územia. Z hľadiska geomorfologickej
stavby sa na území vyskytuje reliéf
jadrového kryštalinika, ktorého jadrá boli
významnými

činiteľmi

vytvárajúcimi

mohutné masívy s pretiahnutými chrbtami
vrcholov. Vplyvom erózno-denudačných procesov sa na území nachádzajú pahorkatina stredne
členitá, vrchovina silne členitá, či nižšie a vyššie pahorkatiny. Na území prevláda severovýchodná
expozícia svahu so sklonitosťou nad 20°.
Reliéf na území Revúcej a v jeho okolí je ideálny pre rozvoj nenáročnej cykloturistiky a pešej
turistiky, ktoré sa viaže na letnú krátkodobú návštevnosť.
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Z hľadiska klimageografického členenia spadá územie mesta do troch klimatických oblastí. Najnižšie
Obrázok 4 – Klimatické oblasti mesta Revúca

položené časti mesta patria do teplého,
mierne vlhkého klimatického okrsku
s chladnou zimou (T7). Vyššie položené
územie do mierne teplého, vlhkého,
vrchovinného

(M6)

a

najvyššie

do mierne chladného, veľmi vlhkého
okrsku (C1). Priemerná teplota vzduchu
v januári je – 4 až – 5°C, v júli 16 až
18°C. Priemerný ročný úhrn zrážok je
700 až 800 mm. Územie je silne
zaťažené prízemnými inverziami, ktoré
podmieňujú najmä v zimnom období vyššiu mieru znečistenia ovzdušia. Častý je aj výskyt hmiel.
Klimatický potenciál územia vytvára z hľadiska rozvoja CR dobré podmienky na rozvoj letnej
turistiky aj pre náročného turistu.
Povrchové vody tečúce na území mesta zastupujú dva hlavné vodné toky. Vodný tok Muráň a vodný
Obrázok 5 – Užšie územné vzťahy mesta Revúca

tok Zdychava, ktoré spadajú do povodia
rieky Slaná. Hydrologickú sieť mesta
dotvárajú

iba

menšie

vodné

toky.

Povrchové stojaté vody sa nachádzajú
len vo forme menšej vodnej plochy,
ktorá je využívaná ako rybník. Nevhodné
geologicko-tektonické podmienky pre
výskyt

a

vznik

minerálnych

vôd

zapríčinili, že na území mesta sa
nenachádza žiadna minerálna voda, či
prírodný prameň.
Z pôdnych typov sa na území mesta nachádzajú najmä fluvizeme kultizemné na nive vodných
tokov a rôzne subtypy kambizemí. Ide prevažne o málo úrodné pôdy so strednou až veľkou
priepustnosťou. Ich produkčný potenciál je stredný až nízky.
Z hľadiska fytogeografického členenia Slovenska vychádzajúceho z priestorového usporiadania
rekonštruovanej prirodzenej vegetácie, patrí územie mesta do dvojzóny listnatých opadavých lesov.
Okres Stolické vrchy je súčasťou zóny bukovej a Okres Revúcka vrchovina patrí do dubovej zóny.
Jelšové lesy predstavujú potenciálnu prirodzenú vegetáciu na nive vodných tokov pretekajúcich
územím mesta Revúca. Územie je ovplyvnené antropogénnymi vplyvmi a z pôvodných lužných lesov
sa zachoval len úzky pás brehových porastov, ktorý tvoria najmä rôzne druhy vŕb a jelše. Pôvodné
lesné porasty sú v prevažnej miere transformované na hospodárske lesy s pozmeneným druhovým
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zložením, alebo odstránené a premenené na lúky, pasienky a ornú pôdu. Druhové zastúpenia flóry
tejto oblasti je pestré, zastúpené sú alpínske aj subalpínske druhy, ale aj náročnejšie teplomilné druhy.
Atraktívny je výskyt reliktných druhov a iných vzácnych chránených druhov. Medzi vzácne druhy
patrí črievičník papučkový, poniklec prostredný, poniklec slovenský, zvonček hrubokoreňový, zvonec
ľaliolistý a iné. Mesto Revúca vlastní lesné pozemky v katastrálnom území Revúca, Revúčka a Mokrá
Lúka. Výmera lesných porastov je 1 346,76 ha. Z toho hospodárske lesy tvoria 1 303,27 ha a okrasné
lesy 43,79 ha.
Z hľadiska zoogeografického členenia patrí územie mesta do vnútorného obvodu oblasti
Západné Karpaty – centrálny okrsok, rudohorský podokrsok. V nadväznosti na vývoj rastlinstva sa
vytvorili aj podmienky pre pestré zastúpenie živočíšstva. Z vyšších stavovcov, vzácnych druhov, sa
v oblasti vyskytuje medveď, rys, mačka divá, zriedka vydra riečna. Z vtákov hlucháň, bocian čierny,
sokol rároh, orol skalný, orol kráľovský, orol krikľavý. Vytvorené sú aj podmienky pre výskyt, chov
a obhospodarovanie prakticky všetkých druhov poľovnej zveri v revíroch stredných a južných polôh
a v revíroch v horských podmienkach.
Do určitej miery ovplyvňuje CR aj flóra a fauna. Od bohatosti územia na flóru a faunu sa rozvíja
vidiecky turizmus a návštevníci CR sa rozhodujú či dané územie navštívia. Flóra z hľadiska estetiky
rozhoduje o atraktívnosti lesa vzhľadom k rekreačnej funkcii. Fauna je produktom špecifických foriem
CR ako poľovníctvo a rybárstvo, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú CR mesta.
Podľa národnej sústavy chránených území sa v meste Revúca nachádzajú maloplošné chránené
areály:

Obrázok 6 – Chránené územia mesta Revúca

• Alúvium Muráňa
• Lúka pod cintorínom
• Lúka pod Ukorovou
• prírodná rezervácia Hodošov les
V rámci európskej sústavy chránených
území, NATURA 2000, do územia mesta
zasahuje chránené vtáčie územie Stolica,
ktorého časť je zároveň územím európskeho
významu. Z hľadiska ochrany stromov sa na
území mesta nachádza 25 chránených stromov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum) a 13
chránených stromov smreku obyčajného (Picea abies) lokalizovaných na území starého cintorína. Dva
stromy lipy malolistej (Tilia cordata Mill) sa nachádzajú pri štátnej ceste medzi Revúcou a Muránskou
Dlhou Lúkou. Tieto stromy náučného i vedeckého významu sa vyznačujú 2. stupňom ochrany.
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1.2.2 Kultúrno-historický potenciál
Pôvod súčasného názvu mesta Revúca môžeme hľadať v pomenovaní podľa tečúcej bystriny,
ktorú dnes poznáme pod názvom Zdychava. Tento názov slovanského pôvodu, ktorý vychádzal
zo základu slova revať a vystihoval vodu revúcu a valiacu sa, mesto definitívne získalo v roku 1930.
Prvá písomná zmienka o Revúcej v novovekom odpise Jágerskej kapituly z roku 1357, dnes
považovaná za falzum, opisuje spor o časť zeme na hraniciach chotárov Revúcej a Muránskej Dlhej
Lúky. Hoci v tom čase Revúca už nepochybne existovala, reálie spomínané v listine vôbec
nezodpovedajú situácii vo vtedajšej Revúcej a na Jelšavskom panstve. Najstaršia zachovaná písomná
zmienka je z roku 1427 v portálnom súpise Gemerskej župy. Sedemdesiat usadlostí v Revúcej, ktoré
sú tu zaznamenané, ju zaraďujú medzi najľudnatejšie sídla župy a potvrdzujú jej skorý vznik najneskôr
v prvej tretine 14. storočia.
Najvýznamnejšou pamiatkou a dominantou mesta je pôvodná budova Prvého slovenského
gymnázia, národná kultúrna pamiatka. Brány Slovenského evanjelického a. v. gymnázia, známeho ako
Prvé slovenské gymnázium, sa otvorili 16. septembra 1862. Na gymnáziu sa vo všetkých vyučovacích
predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Počas dvanástich rokov
existencie gymnázia na ňom študovalo 566 študentov takmer zo všetkých kútov Slovenska, z ktorých
sa mnohí stali dôležitou súčasťou národných dejín (Martin Kukučín, Miloslav Hodža, Vladimír
Hurban, Samuel Daxner, Jozef Škultéty, Jur Janoška a iní). Historický prínos tejto vzácnej vzdelávacej
inštitúcie v dejinách slovenského národa dnes pripomína stála muzeálna expozícia sprístupnená
v pôvodnom dome Prvého slovenského gymnázia. V tejto rokokovej kúrii sú okrem originálnych
dokumentov a obrazov umiestnené aj predmety kultúrnej hodnoty mesta a regiónu. Súčasťou areálu
Prvého slovenského gymnázia je Park slovenských národovcov, v ktorom sa nachádzajú dve bronzové
busty profesorov gymnázia – I. B. Zocha a Samuela Ormisa.
V období silnejúceho národného útlaku v rokoch 1871 – 1873 bola postavená nová budova
Prvého slovenského gymnázia, v ktorej sa začalo vyučovať v piatich dokončených triedach hneď po
tom, ako ju 4. februára 1873 vysvätil popredný slovenský národovec, evanjelický kňaz Samuel
Tomášik. Na priečelí budovy sú umiestnené tri pamätné tabule, ktoré sú venované Samuelovi
Ormisovi, Martinovi Kukučínovi (obe národné kultúrne pamiatky) a 200. výročiu založenia Muránskej
únie – prvej účastinnej spoločnosti v Uhorsku podnikajúcej v železiarstve. Posledná spomínaná tabuľa
je zároveň venovaná aj Gustávovi Frákovi. V súčasnosti je budova sídlom Prvého slovenského
literárneho gymnázia.
V meste sa nachádzajú aj významné sakrálne stavby. Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca
diakona, ktorý bol postavený už začiatkom 14. storočia. Kostol je najstarším svedkom premien mesta
a patrí medzi jeho najcennejšie architektonické pamiatky. Druhou najstaršou stavbou v meste je
Evanjelický a. v. kostol, v ktorom bolo slávnostne otvorené Slovenské evanjelické a. v. gymnázium.
Súčasťou areálu kostola je evanjelická fara, na priečelí ktorej sú umiestnené dve pamätné tabule. Prvá
je venovaná evanjelickému kňazovi Samuelovi Reussovi, zakladateľovi slovenského národopisu a
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jeho synom, národným dejateľom, zberateľom a upravovateľom ľudových rozprávok Adolfovi,
Gustávovi, Júliusovi a Ľudovítovi. Druhá pamätná tabuľa je venovaná Pavlovi Emanuelovi
Dobšinskému, ktorý tu pôsobil v rokoch 1850 – 1852.
Ďalšie národné kultúrne pamiatky v Revúcej:
• Mestský hostinec, známy pod názvom Kohút, v súčasnosti je budova v súkromnom vlastníctve;
• Mestský dom, v súčasnosti sídlo Mestského úradu Revúca;
• Meštiansky nárožný dom, známy ako Králov dom, v súčasnosti slúži na podnikateľské účely;
• Rodný dom armádneho generála Rudolfa Viesta, v súčasnosti slúži na podnikateľské účely;
• Meštiansky dom, v súčasnosti sídlo ambulancií všeobecných lekárov pre deti a mládež;
• Hroby slovenských národovcov (Samuel Reuss, Samuel Ormis, Július Botto).

1.2.3 Organizované podujatia
Organizované podujatia pre rôzne skupiny obyvateľstva ako doplňujúci motív návštevy
obohacujú ponuku CR mesta, zvyšujú návštevnosť a zlepšujú prestíž mesta.
V meste Revúca má sídlo Mestské kultúrne stredisko, ktoré je príspevkovou organizáciou Mesta
Revúca v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Mestské kultúrne stredisko sa podieľa na organizovaní
celospoločenských významných udalostí miestneho a regionálneho významu. Napomáha pri rozvoji
tradícií a koordinuje kultúrno-spoločenský život obyvateľov. Pod správu MsKS spadá Mestská
knižnica Samuela Reussa, Kino Klub Revúca, ktoré prešlo v roku 2015 prvou etapou modernizácie,
folklórne súbory Lykovček a Lykovec, tanečné štúdio Happy Dance, výtvarno-umelecký klub Šikovné
ruky a divadelný súbor REV.

Ochotnícky divadelný súbor REV, ktorý bol založený v roku 2014, svoju činnosť
odštartoval premiérou pre revúcke publikum 2. októbra 2015 súborom krátkych scén Malé
životy. Idea súboru je založená na práci s divákom, ktorému chce poskytnúť divadlo zažiť
a nie len vidieť.
Mesto Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pravidelne organizuje podujatia,
ktoré možno považovať už za tradičné:
• Dni mesta Revúca a revúcky jarmok (jún);
• Jazda sv. Huberta a jesenné slávnosti poľovníkov, rybárov a včelárov (október);
• Revúcke vianočné trhy a súťaž vo varení kapustnice (december).
Ďalšie podujatia organizované v meste:
• Fašiangy v Revúcej (február);
• Detská divadelná Revúca (marec);
• Jermok velkorevúcky (marec);
• Zochova divadelná Revúca (apríl);
• Stavanie mája (máj);
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• Gemerská podkovička (október);
• Predvianočný jermok Veselý Krašún (december).
Vnútornou organizačnou jednotkou Mesta Revúca, ktorá zabezpečenie výchovnú, záujmovú a
rekreačnú činnosť formou rôznych akcií a podujatí pre deti, mládež a iných osôb do veku 30 rokov je
Centrum voľného času Revúca.
Hudobnú, tanečnú, výtvarnú a literárno-dramatickú výchovu zabezpečuje Základná umelecká
škola Revúca, ktorá vznikla v roku 1952, vtedy ako Štátna hudobná škola. Škola zároveň pravidelne
organizuje hudobné a tanečné vystúpenia, koncerty, denné tábory i výstavy výtvarných prác. Udržuje
družobné kontakty s hudobnou školou F. Chopina v maďarskom meste Gödöllő a vzájomnú
spoluprácu oboch škôl tvoria účasti na súťažiach a prezentácia súborov a orchestrov. V meste pôsobí
aj Súkromná základná umelecká škola Artiana Revúca.
Podujatia zamerané na tradičný hudobný a tanečný folklór stredného a horného Gemera jeho
piesne, tance, zvyky a hry zastrešujú folklórne súbory:
•

detský folklórny súbor Lykovček;

•

folklórny súbor Lykovec;

•

folklórna skupina Revúška z Revúčky;

•

folklórna skupina Spod Kohúta Revúčka – Muránska Zdychava.

Mesto Revúca podporuje športové podujatia športových klubov v meste Revúca, ktorých počet z roka
na rok stúpa a tešia sa čoraz väčšej obľube verejnosti a záujemcov. V meste je založených 22
športových klubov, ktoré organizujú športové akcie s cieľom pritiahnuť ľudí k športovým aktivitám.
Významnejšie športové kluby:
•

Mestský futbalový klub Revúca;

•

Armádny volejbalový klub Magnezit Revúca;

•

Nohejbalový klub Revúca;

•

Hádzanársky klub HK 013 Revúca;

•

Mestský hokejový klub Revúca;

•

Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca;

•

Modelársky klub Ambasador;

•

Mac Ferrari Revúca;

•

Stolnotenisový klub Revúca;

•

Karate klub Revúca.
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1.3 Analýza sekundárnej ponuky
Sekundárna ponuka je prostriedkom na priblíženie a využitie primárnej ponuky. Býva
označovaná aj ako „realizačné predpoklady“ územia, ktoré nie sú cieľom účasti na CR, ale bez ich
realizácie by nebolo možné cestovný ruch realizovať.
Objekty sekundárnej ponuky cestovného ruchu tvoria:
➢ Supraštruktúra (ubytovacie a stravovacie zariadenia);
➢ Infraštruktúra (cestovné kancelárie a turistické informačné centrá);
➢ Všeobecná infraštruktúra (miestna infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, ...).
Ubytovacie zariadenia v Revúcej
•

Hotel Hunter

•

Penzión Kráľov Dom

•

Stredná odborná škola

•

Harmónia

Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie predstavuje významný zdroj financií na zabezpečenie aktivít potrebných pre trvalo
udržateľný rozvoj cestovného ruchu. Daňový výnos z dane za ubytovanie je v plnej výške zdrojom
financií miest a obcí, ktoré majú kompetenciu určovať aj výšku zdanenia. Daň za ubytovanie
v Revúcej je na základe schváleného VZN č. 117 o miestnych daniach stanovená vo výške 1 € / noc
s platnosťou od roku 2012.
Tabuľka 1 – Vývoj počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v meste Revúca
Rok
Počet
prenocovaní

2013

2014

2015

2016

4 325

4 584

5 174

5 210

Stravovacie zariadenia v Revúcej
Reštaurácie:

Pizzérie:

Kaviarne a cukrárne:

HARMÓNIA

BALATON

Eva Metohajrová E+E CUKRÁREŇ

U JÁNA

ALADIN

U Azre

KURKA V PONORKE

BÁTORI

City caffe

CENTRUM

MAJČI

Lavita Caffe

ROZKVET

Pizza LA FAMILIA

CAFE ROUTE 532

BALATON

Kaviareň národovcov (otvorená sezónne)
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Osobitým trendom súčasnosti je návrat k tradíciám aj v oblasti gastronómie. Tradičná miestna a
regionálna gastronómia vystupuje ako jedna z atraktivít územia a vedie k rozvoju cestovného ruchu.
Tradičnými gurmánskymi špecialitami v rámci regiónu sú revúcke guľky, kapustnica, cestoviny
„gágoríky“, jedlá z húb, dobošová torta, muránske buchty a drienkovica z Gemera.
Do infraštruktúry CR sú zaradené cestovné kancelárie, agentúry, informačné kancelárie a pod.
V meste Revúca neponúkajú produkty CR žiadne cestovné kancelárie a agentúry. Informačnú
činnosť v meste vykonáva Turistické informačné centrum Revúca, ktoré je členom Asociácie
informačných centier Slovenska (AICES). Turistické informačné centrum patrí do organizačnej
štruktúry Mestské úradu Revúca a sídli v budove Prvého slovenského gymnázia na Muránskej ulici.
Služby TIC-u:
➢ bezplatné poskytovanie informácií o:
• meste a regióne;
• kultúrnych a historických pamiatkach;
• kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach;
• turistike a cykloturistike;
• ubytovacích a stravovacích zariadeniach;
• dopravnom spojení;
➢ rezervácia a predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia v rámci predajnej siete
Ticketportal;
➢ predaj cestovných lístkov v sieti AMS BUS;
➢ predaj turistických máp, atlasov, literatúry, pohľadníc;
➢ predaj diel ľudových tvorcov, výrobkov remeselníkov a širokého sortimentu suvenírov
a darčekových predmetov;
➢ tvorba a distribúcia vlastných propagačných materiálov;
➢ propagácia mesta a regiónu na rôznych podujatiach a výstavách.
Neoddeliteľnou súčasťou sekundárnej ponuky CR je všeobecná infraštruktúra, ktorá uspokojuje
potreby návštevníkov z hľadiska komplexnosti jej zariadení.
Všeobecná infraštruktúra v meste je zahrnutá v dostatočnom počte. Miestnu infraštruktúru tvorí
väčší počet obchodov rôzneho sortimentu, kaderníctva a pod. Dopravnú infraštruktúru vytvárajú
autoservisy, čerpacie stanice, parkoviská. V meste sa nachádza nemocnica s poliklinikou a päť lekárni.
Mesto má zriadenú mestskú políciu a svoje služby poskytujú aj telekomunikácie, pošta, banky,
poisťovne.
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Do všeobecnej infraštruktúry, ktorá podporuje športový cestovný ruch zaraďujeme aj športovorekreačné zariadenia a aktivity, či wellness. V Revúcej sa nachádzajú zariadenia podporujúce letné
i zimné športy (futbalový štadión, kúpalisko, umelá ľadová plocha, krytá plaváreň, multifunkčné
ihriská). Tréningovú činnosť športových klubov zastrešuje Dom športu, v areáli ktorého sa nachádza aj
najrozsiahlejšie mestské detské ihrisko s množstvom hracích prvkov. Športovo-relaxačné služby,
wellness, fitnes a pôvabné prírodné prostredie Slovenského rudohoria predurčené na aktívny oddych
a relax ponúka Hotel Hunter v mestskej časti Revúčka.
Do športovo-rekreačných aktivít zaraďujeme tiež turistiku a cyklistiku. Priaznivcom cyklistiky sú
k dispozícii trasy spracované do Ručne maľovanej mapy pre cyklistov, ktorá je umiestnená na
informačnej tabuli na námestí, pri Mestskom úrade Revúca, alebo v predaji v Turistickom
informačnom centre Revúca.
Pre turistov sú k dispozícii nasledovné pešie turistické trasy:
Krátke trasy:
1. Dlhý diel – Sedlo Kohúta: zn. žltá; 1,4 km; 0:35 h
2. Malý Kohút – Skalica: zn. žltá; 4,8 km; 1:15 h
3. Revúca – Úkorová – Revúca: zn. modrá; 5,2 km; 1:30 h
4. Muráň –Muránsky hrad: zn. červená; 4,3 km; 1:45 h
Stredne dlhé trasy:
5.Rákoš – Pri javore – Železník,vrch – Nový Sirk: zn. žltá; 10 km; 3:05 h
6. Revúca – Malý Kohút – Sedlo Kohúta: zn. modrá; 9,5 km; 3:30 h
7. Revúca – chata Bodnárka – Revúca: zn. žltá; 16,2 km; 4:15 h
8. Dielik – Tri chotáre – Bodnárka – Revúca: zn. žltá, červená, žltá; 14,9 km; 4:15 h
9. Sedlo Predná hora – Muránska Zdychava – Skalica – Faltenovo sedlo: zn. červená; 13,1 km; 4:35 h
10. Chyžné – Dlhý diel – Chyžné: zn. zelená; 17,2 km; 4:50 h
11. Revúca – Nemcová – Muráň: zn. žltá, červená; 17,6 km; 5:00 h
Dlhé trasy:
12. Rákoš – Rákošská Baňa – Červeňany – Nový Sirk – Hámor – Burda – Polom: zn. zelená; 23 km;
6:05 h
13. Revúca – Kohút – Faltenovo sedlo – Muránska Zdychava: zn. modrá, zelená, červená; 18,8 km;
6:30 h
14. Predná Hora – Muránska Zdychava – Skalica – Malý Kohút – Revúca: zn. červená, žltá, modrá;
25,4 km; 7:55 h
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Najzaujímavejšie cyklistické trasy:
1. Revúca – Muránska Zdychava – Karafová – chata Janka – Severná lúka:
zn. žltá, dĺžka trasy = 18 km
2. Revúca – Teplá Voda – Magnezitovce – Kopráš – Slavošovský tunel – Slavošovce:
zn. modrá, dĺžka trasy = 19 km
3. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Javorína – Šumiacka priehyba – Severná lúka – Červená Skala:
zn. zelená a modrá, dĺžka trasy = 34 km
4. Revúca – Muráň – Sedlo Predná hora – Rekreačné stredisko Lučanské – Liečebný ústav Predná
Hora – Sedlo Predná hora:
zn. zelená, dĺžka trasy = 20 km
5. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Muránsky hrad:
zn. zelená, dĺžka trasy = 17 km
6. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Maretkina:
zn. zelená a žltá, dĺžka trasy = 19 km
7. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Jergľová – Zimná jamka – Lopušné – Filova poľana – Červená
Skala:
zn. zelená, dĺžka trasy = 31 km
8. Revúca – Muráň – Sedlo Dielik – Nemcová – Ratkovské Bystré – Ploské – Sirk – Železník –
Revúca:
zn. zelená a červená, dĺžka trasy = 55 km
9. Predná Hora (horáreň) – Papeška – Petrov vrch – Breziny – Štefánikovo – Priehybka – Hámerské –
Muránska Zdychava:
zn. zelená, dĺžka trasy = 10 km
10. okolo Prednej Hory: Predná Hora horáreň – sanatórium – chata Lubeník:
zn. žltá, dĺžka trasy = 2,5 km
V roku 2009 bola spracovaná štúdia Gemerské zelené
cesty, ktorej cieľom bolo vytvoriť nosný cyklistický koridor
spájajúci obce a mestá Revúca – Muráň – Tisovec ako
najdôležitejšie zdrojové body našej oblasti a priľahlých
regiónov.
V roku 2016 bol realizovaný projekt „Náučná ekotrasa
Gemerská zelená cesta“ ako pilotná 4 km dlhá etapa
k využitiu pozostatkov nedobudovanej gemerskej železnice
ako špecifického turistického produktu. Trasa začína na
námestí, odkiaľ pokračuje cez železničnú stanicu smerom k bývalým revúckym kúpeľom a je vedená
po násypoch a technických objektoch nedobudovanej železničnej trate. Ekotrasa je určená pre peších,
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cyklistov, rodiny s deťmi a chodcov s paličkami (Nordic Walking). Táto unikátna trasa, ako jediná na
Slovensku, nesie označenie Europe Railtrail Slovakia.
Medzi športovo-rekreačné aktivity sa radia aj rybolov a poľovníctvo.
Tabuľka 2 – Rybárske revíry v okrese Revúca
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Revír
Chyžiansky potok
Lehotský potok
Muráň – prítoky
Muráň č. 1
Muráň č. 2
Muráň č. 3
Muránsky rybník – Dolný
Muránsky rybník – Horný
OR Muráň
Pstružný potok
Rybník Lovnica
Turiec č. 1
VN Gemerské Teplice
VN Jelšava
VN Levkuška
VN Miková
Východný Turiec č. 2
Zdychava č. 1
Rybník Karafová
Zdychava č. 2

Charakter
lososové vody pstruhové
lososové vody pstruhové
lososové vody pstruhové
kaprové vody
lososové vody pstruhové
lososové vody pstruhové
kaprové vody
kaprové vody
kaprové vody
lososové vody pstruhové
lososové vody pstruhové
kaprové vody
kaprové vody
kaprové vody
kaprové vody
kaprové vody
lososové vody pstruhové
lososové vody pstruhové
lososové vody pstruhové
lososové vody pstruhové

Účel
chovný
lovný
chovný
lovný
lovný
lovný
lovný
lovný
lovný
chovný
chovný
lovný
lovný
lovný
lovný
lovný
lovný
lovný
lovný
lovný

Zdroj: Sprievodca po rybárskych revíroch, 2016

V okrese Revúca sa nachádzajú poľovné oblasti s chovom srnčej (SX) a jelenej zveri (JXV).
Tabuľka 3 – Poľovné revíry v okrese Revúca
Por. číslo/CHP

Názov

Kvalitatívna trieda

Poľovná oblasť

1/26.
2/6.
3/12.
4/21.
5/16.
6/22.
7/24.
8/20.
9/8.
10/5.
11/2.
12/4.
13/1.
14/3.
15/15.
16/7.
17/13.

Bagjaš Tornaľa
Bodnárka Revúca
Turčok
Dolinka
Drienok
Držkovce – Leváre
Gemer
Gemerský Sad
Hanová – Chyžné
Hrlica
Karafová
Krížna Poľana – Muránska Dlhá Lúka
Muránska planina
Radzim – Revúca
Ratková
Revúčka – Mokrá Lúka
Sirk

II.
IV.
III.
I.
III.
III.
II.
III
IV.
IV.
III.
IV.
II.
IV.
III.
IV.
IV.

SX
JXV
SX
SX
SX
SX
SX
SX
JXV
JXV
JXV
JXV
JXV
JXV
JXV
JXV
SX
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Skerešovo
Dolný Gemer
Teplá Voda Jelšava
Tvrdošovo
Lapša
Rybník
Malá Vieska
Zvernica Nandraž
Zvernica Ratková

18/23.
19/26.
20/9.
21/18.
22/25.
23/17.
24/11.
25/10.
26/14.

III.
II.
II.
III.
II.
II.
II.
II.
III.

SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
JXV

Zdroj: Obvodný lesný úrad Revúca, 2016

Do všeobecnej infraštruktúry patrí aj dopravná sieť. Mesto Revúca má nevýhodnú dopravnú
polohu, nachádza sa mimo hlavného dopravného ťahu. Od najbližšej cesty diaľničného typu,
rýchlostnej cesty R1 je vzdialené 62 km. Najbližšie letisko s medzinárodným významom sa nachádza
v Poprade a z mesta je dostupné za hodinu prostredníctvom cestnej komunikácie I/67. Dostupnosť k
najdôležitejším mestám pre obyvateľov mesta je prostredníctvom cestnej siete nasledovná:
Tabuľka 4 – Vzdialenosť a časová dostupnosť k okolitým a krajským mestám
Trasa
Revúca – Rožňava
Revúca – Brezno
Revúca – Rimavská Sobota
Revúca – Poprad
Revúca – Banská Bystrica
Revúca – Košice

Dĺžka
42 km
52 km
53 km
62 km
91 km
112 km

Čas
39 min.
46 min.
43 min.
55 min.
1 hod. 17 min.
1 hod. 40 min.

Zdroj: Slovenský mapový portál, 2016

Základnú komunikačnú sieť pre dostupnosť mesta Revúca zabezpečujú cesty:
•

Cesta II/532 Muráň – Tornaľa, spája mestá Revúca a Tornaľa,

•

Cesta II/531 Muráň – Tisovec spája mesto Revúca s krajským mestom Banská Bystrica.

Mestom prechádza jednokoľajová železničná trať s číslom traťového úseku 165, na ktorej
k zastaveniu osobnej dopravy došlo 1. mája 2011. Autobusová stanica Revúca sa nachádza v centre
mesta a verejnú cestnú autobusovú prepravu (pravidelnú, nepravidelnú, tuzemskú aj medzinárodnú)
zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Lučenec, prevádzka Revúca (prípadne iní súkromní
prepravcovia).

1.4 Prieskum spokojnosti návštevníkov
Prieskum realizoval Mestský úrad Revúca, Oddelenie regionálneho rozvoja, v období 1.7. –
31.8.2016 formou dotazníkov. Prieskum bol uskutočnený za účelom zistiť ako návštevníci mesta
hodnotia kvalitu poskytovaných služieb cestovného ruchu v meste Revúca. Dotazníky boli k dispozícii
v tlačenej i elektronickej forme:
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•

dotazníky v tlačenej forme boli distribuované poskytovateľom CR v počte 100 ks,

•

on-line dotazníkový formulár bol umiestnený na webovej stránke mesta.

Počas 2 mesiacov trvania prieskumu bolo získaných 68 vyplnených dotazníkov.
Výsledky výskumu
Najväčší podiel návštevníkov získal informácie o meste od príbuzných, resp. priateľov. Ich motív
návštevy nebol úplne jednoznačný. Väčšina respondentov navštívila mesto v rámci poznávacieho
zájazdu. Niektorí navštívili mesto a okolie kvôli využitiu možnosti wellness a až 28 % respondentov
uvádzalo iné dôvody (návšteva rodiny, nákup suvenírov do zahraničia a služobná cesta).

Ako ste sa o meste Revúca
a regióne Gemer dozvedeli?

Aký je motív Vašej cesty?
24%

7%

3%
13%
4%

24%
1%

44%

28%

21%

25%
6%
ekoturistika
agroturistika (pobyt na vidieku)
odporúčania od príbuzných/priateľov

športové aktivity (turistika, cykloturistika)

médiá (TV, rozhlas, noviny)

účasť na kultúrnom podujatí

internet

relax, wellnessä

Turistické informačné centrum

poznávací zájazd

iné

iné

Najväčšiu nespokojnosť respondenti prejavili v kategórii iné, kde uvádzali značenie turistických trás,

Čo sa Vám v našom regióne nepáčilo,
resp. s čím ste neboli spokojní?

slabú propagáciu mesta, čistotu mesta alebo
sa nevedeli vyjadriť pre krátkosť pobytu,
resp. boli so všetkým spokojní.

9%

Pre Revúcu a jej okolie je charakteristická

43%

prekrásna príroda horského prostredia, ktorá
38%
4%
6%

by sa podľa respondentov mala stať hlavnou
zložkou produktového portfólia CR mesta.
Ďalším produktom CR, v nadväznosti na

ubytovacie služby
možnosti športového vyžitia

turistiku

a ekológiu,

by

mohla

byť

ekoturistika – poznávanie prírodných oblastí

možnosti relaxu a wellness

chránených území s ohľadom na miestnych

ponuka kultúrno-spoločenských podujatí

obyvateľov a životné prostredie. Kultúrno-

iné
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historické pamiatky mesta a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí dodnes pripomínajú, že
Revúca

Aké produkty cestovného ruchu
v našom meste a regióne by spĺňali Vaše
predstavy?
7%

12%

bola

z centier

jedným
národného

a kultúrneho

24%

Produkt
4%

života.
na

vytvorený

základe tohto potenciálu

25%

môže byť tiež zaujímavou

28%

ponukou,

ktorú

bežný

turista hľadá i očakáva.

ekoturistika

Turistické

agroturizmus
pobyt zameraný na aktívne trávenie voľného času v horskom
prostredí
pobyt zameraný na spoznávanie kultúrnych hodnôt územia

centrum Revúca v priebehu
mesiacov január až júl
v roku

pobyt zameraný na relax a wellness

informačné

2016

1 789

navštívilo
zákazníkov.

Dôkazom záujmu o činnosť a služby informačného centra je aj 78 % návštevnosť v rámci
respondentov dotazníkového prieskumu. Všetci oslovení sa zhodli na tvrdení, že návštevu mesta
odporučia svojim blízkym a známym, čím určitým spôsobom napomôžu k rozvoju CR.

1.5 SWOT analýza
SWOT analýza vyhodnocuje situáciu z pohľadu cestového ruchu v rámci územia silných a
slabých stránok, budúcich príležitostí a eventuálnych ohrození.
Tabuľka 5 – Súhrnná SWOT analýza pre všetky formy cestovného ruchu v Revúcej
Silné stránky

Slabé stránky

Prírodná ponuka

Prírodná ponuka

Prírodný potenciál

Prírodný potenciál

o

chránené územia s ojedinelým výskytom

o

flóry a fauny;
o

vhodné podmienky pre pešiu turistiku
a cykloturistiku;

o

potenciál územia
Kultúrno-historický potenciál
o

územie atraktívne pre rozvoj vidieckeho
turizmu (poľovníctvo, rybárstvo
lesnatosť územia 70 %.

Kultúrno-historický potenciál
o

kultúrno-historický potenciál územia;

nepriaznivý stavebno-technický stav
pamiatok;

o

a hubárstvo);
o

nevyužité prírodné danosti a prírodný

nepostačujúco zabezpečené sprístupnenie
kultúrnych pamiatok.

Sekundárna ponuka
o

nevyhovujúca dopravná dostupnosť;

o

chýbajúce prepojenie cyklotrás na
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o

územím prechádza gotická cesta;

o

zachovanie kultúrnych tradícií (folklór,

regionálne a medzinárodné cyklotrasy;
o

remeslá, gastronómia).
Sekundárna ponuka
o

návštevníkov;
o

existencia Turistického informačného
centra Revúca;

nepostačujúce orientačné značenie pre
chýbajúce informačné tabule pri kultúrnych
pamiatkach;

o

slabá spolupráca Turistických

o

pravidelne organizované podujatia;

informačných centier ako subjektov CR

o

cezhraničná spolupráca;

v regióne;

o

bohatá ponuka športových zariadení;

o

absencia ponuky a tvorby produktov CR;

o

dostatočný počet stravovacích zariadení.

o

chýbajúca databáza štatistických
ukazovateľov potrebných pre ďalší rozvoj
CR;

o

kvalitatívna úroveň ubytovacích
zariadení;

o

chýbajúci imidž mesta v cestovnom ruchu
ako cieľového miesta pobytu;

o

absencia oddychovo-relaxačných zón,

o

absencia Oblastnej organizácia CR
a miestnej akčnej skupiny.

Príležitosti

Ohrozenia

Prírodná ponuka

Prírodná ponuka

Prírodný potenciál

Prírodný potenciál

o

budovanie turistických a cyklistických trás.

o

Kultúrno-historický potenciál
o

obnova historických budov a ich nové
využitie v CR

Sekundárna ponuka

znehodnocovanie prírodných daností
turistami;

o

nadmerná ťažba dreva.

Kultúrno-historický potenciál
o

nezáujem o kultúrne tradície

o

zlepšovanie stavu cestných komunikácií;

o

využitie sily partnerstiev družobných miest

o

silná konkurencia iných miest a regiónov;

ako príklad pre prax;

o

dynamika budovania cestných sietí;

získavanie nových návštevníkov

o

rýchlosť konania vo veci majetkovo-

o

Sekundárna ponuka

prostredníctvom ponuky produktov CR;
o

vedenie pravidelnej štatistiky CR;

o

budovanie pozitívneho imidžu;

o

doplnenie orientačného systému.

právnych a vlastníckych vzťahov;
o

imidž nižšej kvality poskytovaných služieb
CR;

o

znížený záujem domácich obyvateľov
o podnikanie v cestovnom ruchu.
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1.6 Problémová analýza
Na základe analýzy územia boli zadefinované problémové oblasti cestovného ruchu, ktorých
riešenie vedie k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti pri lepšom využívaní potenciálu so zámerom
vyrovnávania regionálnych disparít.
Kľúčové problémy v oblasti rozvoja CR v území:
•

zlá dopravná dostupnosť

•

chýbajúca doplnková infraštruktúra pre turistov

•

nedostatok komplexných produktov CR a ich umiestnenie na trhu CR

•

absencia účelových cyklotrás

•

málo rozvinutý vidiecky turizmus

•

budovanie imidžu územia na trhu CR

Po vytýčení kritických oblastí je nevyhnutné stanoviť a realizovať konkrétne opatrenia
prostredníctvom ktorých je územie schopné dosiahnuť zlepšenie.
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2. STRATEGICKÁ ČASŤ
Podľa výsledkov obsiahnutých v analytickej časti je potrebné vytýčiť víziu mesta, ktorá má
predstavovať hlavnú perspektívu naštartovania rozvoja CR v území.

2.1 Strategická vízia a strategický cieľ
Vízia do roku 2022: Revúca = vyhľadávaná cieľová destinácia cestovného ruchu
Strategický cieľ: skvalitniť ponuku služieb v oblasti CR a zvýšením návštevnosti mesta dosiahnuť
lepšie ekonomické zhodnocovanie potenciálu mesta.
Kvalitná ponuka služieb zároveň generuje aj podmienky pre ďalšie služby cestovného ruchu ako je
ubytovanie a stravovanie, čím prispieva k zvýšeniu zamestnanosti v riešenom území.

2.2 Špecifické ciele a opatrenia
Za účelom rozvoja CR v meste i regióne boli navrhnuté nasledovné ciele a opatrenia:
Špecifický cieľ č. 1: Aktívna činnosť na trhu cestovného ruchu
Mesto disponuje zaujímavým kultúrno-historickým, ale najmä prírodným potenciálom, ktorý
v dostatočnej miere nevyužíva. Aby sa mesto na trhu CR úspešne uplatnilo, musí aktívne vyvíjať
činnosť nielen v podobe skvalitnenia ponuky CR, ale aj tvorby zaujímavej ponuky CR, pričom pri
tvorbe produktov CR musí rešpektovať vstup predstáv a očakávaní návštevníka.
Opatrenie č. 1
Aktivity

Časový horizont realizácie
Realizátori
Zdroje financovania
Opatrenie č. 2
Aktivity

Časový horizont realizácie
Realizátori
Zdroje financovania

Realizácia prieskumu trhu
- pravidelné zisťovanie potrieb a názorov návštevníkov i obyvateľov
mesta;
- zisťovanie trendov na trhu CR;
- vyhodnocovanie prieskumov a ich spracovanie v podobe aktualizácie
strategických dokumentov CR mesta.
2017 – 2022
- mesto Revúca.
- vlastné zdroje mesta Revúca.

Tvorba a dopĺňanie štatistickej databázy CR
- vytvorenie štatistickej databázy (poprípade hodnotiaceho systému) CR
mesta na základe analýzy supraštruktúry, infraštruktúry CR a všeobecnej
infraštruktúry;
- pravidelná analýza objektov sekundárnej ponuky;
- spracovanie a pravidelná aktualizácia strategického dokumentu o rozvoji
CR na území okresu.
2017 – 2022
- mesto Revúca;
- Centrum podpory regionálneho rozvoja, mesto Tornaľa.
- vlastné zdroje mesta Revúca.
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Opatrenie č. 3
Aktivity

Časový horizont realizácie
Realizátori

Zdroje financovania

Opatrenie č. 4
Aktivity

Tvorba produktových balíkov
PRODUKTY ŠPORTOVO-REKREAČNÉHO BALÍKA:
Ekoturizmus
- produkt CR orientovaný na pozorovanie flóry a fauny;
- vybudovanie náučno-ekologického chodníka s drobnou infraštruktúrou;
- organizovanie environmentálnych exkurzií.
Turistika a cykloturistika
- budovanie lokálnych cyklotrás a ich prepojenie na regionálne cyklotrasy
a Rudohorskú cyklomagistrálu;
- podpora cykloturizmu zapojením sa do siete zariadení a služieb
prispôsobených potrebám cyklistov – Vitajte cyklisti!.
Vidiecky CR
- tvorba produktov zameraných na oblasť rybárstva, poľovníctva
včelárstva a hubárstva.
PRODUKTY ZÁŽITKOVÉHO BALÍKA
Kultúrne podujatia
- organizovanie kultúrnych podujatí s regionálnym a nadregionálnym
významom;
- vytvorenie tradície letného megapodujatia – Revúcke kultúrne leto;
- prezentácia miestneho folklóru, tradícií a remesiel.
Poznávací CR
- zabezpečenie sprievodcovskej činnosti pre kultúrno-poznávací okruh
a zážitkovú trasu a sprievodcovských akcií mestom/okresom/regiónom
s možnosťou vyhliadkovej jazdy.
Gastronómia
- organizovanie mestských gastronomických podujatí;
- prezentácia miestnej gastronómie na nadregionálnych podujatiach.
Jarmoky a trhy
- prilákať predajcov tradičných výrobkov s označením regionálny produkt;
- vybudovať obchod s lokálnymi farmárskymi výrobkami;
- organizovať víkendové trhy s lokálnymi a regionálnymi produktami.
2017 – 2022
- mesto Revúca;
- občianske združenia a inštitúcie pôsobiace v meste;
- predajcovia tradičných výrobkov;
- Mestské a Štátne lesy, Národný park Muránska planina;
- folklórne súbory;
- Turistické informačné centrum Revúca;
- Cykloklub Poľana.
- grantové programy a iné podporné programy;
- zdroje inštitúcií a organizácií;
- vlastné zdroje mesta Revúca.

Tvorba propagačných materiálov a prezentácia na podujatiach
-

Časový horizont realizácie
Realizátori

Zdroje financovania

-

tvorba propagačných materiálov v rôznych jazykových mutáciách;
tvorba propagačného materiálu v podobe plánu jedno a viac-dňových
výletov;
spolupráca turistických centier okresu/regiónu Revúca pri šírení
propagačných materiálov o meste Revúca;
prezentácia mesta prostredníctvom Turistického informačného centra na
podujatiach, jarmokoch a veľtrhoch.
2017 – 2022
mesto Revúca;
Turistické informačné centrum Revúca;
obce okresu Revúca;
turistické centrá okresu/regiónu.
grantové programy a iné podporné programy;
vlastné zdroje mesta Revúca.
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Špecifický cieľ č. 2: Skvalitnenie ponuky CR
Aby došlo k rozvoju daného územia z hľadiska CR je nevyhnutné využívať a rozvíjať jeho
miestny potenciál za účelom zvýšenia návštevnosti. Špecifický cieľ Skvalitnenie ponuky CR je
zameraný na investície súvisiace s obnovou, vytvorením a udržiavaním rekreačnej, turistickej
a cykloturistickej infraštruktúry, ako aj na investície súvisiace s revitalizáciou mestských zón
a zlepšenie orientácie návštevníkov v meste.
Opatrenie č. 1
Aktivity

Rozvoj turistickej a rekreačnej infraštruktúry
-

-

Časový horizont realizácie
Realizátori
Zdroje financovania

-

rekonštrukcia cesty II/532;
budovanie nových náučných a turistických chodníkov, turistických
prístreškov, oddychových zón, cyklotrás, cykloodpočívadiel, mapových
a panoramatických
panelov,
informačných
tabúľ,
rozhľadní,
vyhliadkových veží a lesoparku;
udržiavanie už existujúcich turistických a cyklistických trás;
sprístupnenie nevyužívaných objektov kultúrneho dedičstva ako cieľ
návštev (rekonštrukcia rozhľadní na kostoloch);
obnova bývalých mestských kúpeľov pre pobyty rekreačných hostí.
2017 – 2022
mesto Revúca;
Mestské lesy a Štátne lesy;
Rímskokatolícky farský úrad a Evanjelický farský úrad.
grantové programy;
štrukturálne fondy EÚ;
vlastné zdroje mesta Revúca.

Opatrenie č. 2

Vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu kultúrnej a športovej
infraštruktúry

Aktivity

-

Časový horizont realizácie
Realizátori
Zdroje financovania

Opatrenie č. 3
Aktivity

-

Revitalizácia centra mesta
-

Časový horizont realizácie
Realizátori
Zdroje financovania

modernizácia umelej ľadovej plochy a mestského kúpaliska;
rekonštrukcia divadelnej sály MsKS Revúca;
zavedenie letných filmových festivalov, autokina;
vybudovanie multifunkčnej haly, skateparku, lezeckých stien, golfového
areálu;
podpora miestnych umelcov „grafiťákov“;
výstavba dráhy pre in-line korčuliarov.
2017 – 2022
mesto Revúca;
MsKS Revúca.
grantové programy;
štrukturálne fondy EÚ;
vlastné zdroje mesta Revúca.

-

vybudovanie chodníkovej, tzv. “suchej fontány“;
výsadba okrasných kvetov, kríkov a stromov;
umiestnenie inteligentných lavičiek (nabitie mobilného zariadenia,
pripojenie na internet) pre potreby turistov;
dotvorenie estetickosti prostredia unikátnymi sochami umelcov.
2017 – 2022
mesto Revúca.
grantové programy;
vlastné zdroje mesta Revúca.
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Opatrenie č. 4

Zlepšenie orientačného systému a informovanosti pre obyvateľov
i návštevníkov

Aktivity

doplnenie mestských smerových tabúľ k významným objektom;
osadenie informačných tabúľ pri národných kultúrnych pamiatkach;
obnovenie
a tvorba
mapových
výstupov
informujúcich
o pamiatkach, pamätihodnostiach a prírodných atrakciách;
- zavedenie interaktívneho informačného kiosku;
založenie samostatnej webovej stránky VISIT REVÚCA so zameraním
na pamiatky mesta, ubytovacie a stravovacie zariadenia, atraktivity,
podujatia a aktuality v meste (aj v jazykových mutáciách);
- vytvorenie mobilnej aplikácie určenej pre širokú verejnosť, turistov i
návštevníkov mesta.
2017 – 2022
- mesto Revúca.
- vlastné zdroje mesta Revúca.
-

-

-

Časový horizont realizácie
Realizátori
Zdroje financovania

Špecifický cieľ č. 3: Prehĺbenie vzťahov cezhraničnej spolupráce
Mesto Revúca podpísalo v roku 2008 pri príležitosti 145. výročia založenia Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej zmluvu o spolupráci so zástupcami miest z Jasenovej, Kláštora pod Znievom
a Chorvátskych obcí Selca, Pakrac, Lipik. Tieto mestá sú spojené so životom Mateja Bencúra (Martina
Kukučína), ktorý sa na Slovensku narodil i študoval a v Chorvátsku pôsobil ako lekár.
V Českej republike s mestom Litovel má Revúca už 50 rokov úzke družobné styky. Prvé
návštevy miest sa uskutočnili už v roku 1967, ktoré neskôr prerástli v tradíciu.
Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestami Revúca a Ledziny bola podpísaná 20. júna 2008.
Snahou mesta je naďalej podporovať a rozvíjať priateľstvá s partnerskými mestami,
spolupracovať na organizovaní spoločných podujatí a navzájom spoznávať vlastné tradície kultúry.

Opatrenie č. 1
Aktivity

Časový horizont realizácie
Realizátori

Zdroje financovania

Organizovanie podujatí v spolupráci s partnerskými mestami
spoločné súťaže, turnaje, olympiády rôznych vekových kategórií
v oblasti športu;
- vzájomná propagácia partnerských miest v oblasti cestovného ruchu
prostredníctvom turistických centier;
- vzájomné návštevy a spoločné akcie seniorov a žiakov ZŠ (ručné práce,
výstavy, turistika...);
- tvorba propagačných materiálov z jednotlivých podujatí ako príklad
dobrej praxe.
2017 – 2022
- zástupcovia Mesta Revúca a partnerských miest;
- ZŠ mesta Revúca a partnerských miest;
- seniorské kluby mesta Revúca a partnerských miest;
- športové kluby mesta Revúca a partnerských miest.
- grantové programy (Európa pre občanov 2014-2020, Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika);
- vlastné zdroje mesta Revúca a partnerských miest.
-

Strana 27 z 33

Opatrenie č. 2
Aktivity

Spoznávanie tradícií, zvykov a kultúry partnerských miest
-

Časový horizont realizácie
Realizátori

Zdroje financovania

-

kultúrne vystúpenia folklórnych a divadelných súborov;
spoločné výstavy tradičných umeleckých prác;
prezentácia tradičnej kuchyne (gastrofestivaly);
tvorba propagačných materiálov zo spoločnej spolupráce ako príklad
dobrej praxe.
2017 – 2022
zástupcovia Mesta Revúca a partnerských miest;
súkromný sektor (včelári, poľovníci, rybári, remeselníci,...);
folklórne a divadelné súbory;
seniorské kluby mesta Revúca a partnerských miest.
grantové programy (Európa pre občanov 2014-2020, Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika);
vlastné zdroje mesta Revúca a partnerských miest.
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ZÁVER
Stratégia rozvoja cestovného ruchu mesta Revúca je strednodobým dokumentom s časovým
horizontom na roky 2017 – 2022, ktorá bola spracovaná s cieľom efektívneho využitia potenciálu
územia. Zrealizovaním navrhnutých opatrení sa prispeje ku skvalitneniu ponuky cestovného ruchu
v území, aktivizácii činnosti mesta na trhu cestovného ruchu a prehĺbeniu vzťahov cezhraničnej
spolupráce, čo následne povedie k naplneniu vytýčených špecifických cieľov a mesto sa tak môže stať
vyhľadávanou cieľovou destináciou. Uskutočnenie opatrení za spolupráce mesta, mestských
organizácií, súkromného sektora i tretieho sektora, obcí, partnerských miest v zahraničí a s ponukou
nových produktov cestovného ruchu má mesto väčšiu možnosť osloviť potencionálnych návštevníkov
a presadiť sa.
Na základe systematického monitoringu a kontroly je možné stratégiu aktualizovať a dopĺňať.
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PRÍLOHY
Dotazník spokojnosti návštevníkov mesta Revúca
Vážení návštevníci,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto anonymného dotazníka, prostredníctvom ktorého
chceme zistiť ako hodnotíte kvalitu poskytovaných služieb cestovného ruchu v meste Revúca. Vaše
názory, podnety a priania budú východiskom pre spracovanie strategického dokumentu "Stratégia
rozvoja cestovného ruchu v meste Revúca".
Za vyplnenie dotazníka Vám ďakujeme.
MsÚ Revúca
Ako ste sa o meste Revúca a regióne Gemer dozvedeli?
odporúčania od príbuzných/priateľov
médiá (TV, rozhlas, noviny)
internet
Turistické informačné centrum
iné ......................................................................................................
Aký je motív Vašej cesty?
ekoturistika
agroturistika (pobyt na vidieku)
športové aktivity (turistika, cykloturistika, horolezectvo)
účasť na kultúrnom podujatí
relax, wellness
poznávací zájazd
iné ......................................................................................................
Čo sa Vám v našom regióne nepáčilo, resp. s čím ste neboli spokojní?
ubytovacie služby
stravovacie služby
možnosti športového vyžitia
možnosti turistiky a cykloturistiky
možnosti relaxu a wellness
ponuka kultúrno-spoločenských podujatí
ponuka a služby Turistického informačného centra Revúca
iné ......................................................................................................
Aké produkty cestovného ruchu v našom meste a regióne by spĺňali Vaše predstavy?
ekoturistika (spoznávanie prírody a krajiny nášho územia)
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agroturizmus (pobyt na vidieku s možnosťou tradičných poľnohospodárskych aktivít)
pobyt zameraný na aktívne trávenie voľného času v horskom prostredí (turistika, cykloturistika,
horolezectvo)
pobyt zameraný na spoznávanie kultúrnych hodnôt územia (kultúrne pamiatky, múzeum, kultúrne
podujatia)
pobyt zameraný na relax a wellness
iné ......................................................................................................
Využili ste alebo plánujete využiť služby Turistického informačného centra Revúca?
áno

nie

Odporučili by ste návštevu mesta a regiónu svojim blízkym a známym?
áno

nie
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