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BSK: DESTINATOUR 2013 spojil bratislavský región s Dolným Rakúskom 
 
Bratislava, 5. decembra 2013 
 
(TASR) – Vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a 
Dolného Rakúska DESTINATOUR 2013 sa počas doterajšieho trojročného obdobia podarilo 
sformovať sieť destinačného manažmentu na území Bratislavského kraja. Podľa Krajskej organizácie 
cestovného ruchu prispel projekt k výraznému nárastu rakúskych návštevníkov BSK."Štatistiky 
Bratislavského kraja vykazujú takmer stopercentný nárast ubytovaných návštevníkov a 75-percentný 
nárast počtu prenocovaní z Rakúska za posledných desať rokov," uviedol predseda Krajskej 
organizácie cestovného ruchu Ivo Nesrovnal. Dodal, že kým v roku 2003 bolo 19.060 ubytovaných 
návštevníkov z Rakúska s 31.530 prenocovaniami, v roku 2012 sa v BSK ubytovalo 37.399 
Rakúšanov s 54.837 prenocovaniami.Pracovníci Krajskej organizácie cestovného ruchu sa mohli 
oprieť o podporu dolnorakúskej krajinskej organizácie na podporu cestovného ruchu Niederösterreich 
Werbung. Výmena skúseností sa uskutočnila prostredníctvom série ôsmich workshopov a piatich 
študijných ciest do Dolného Rakúska. Mottom jednotného cezhraničného imidžu sa stal "Genuss-
Pôžitok".Projekt DESTINATOUR 2013 bol nápomocný pri etablovaní novej krajskej destinačnej 
organizácie Turizmus regiónu Bratislava, dopomohol aj ku vzniku turistického webportálu destinácie 
Región Bratislava.Aktivity projektu DESTINATOUR 2013 sú spolufinancované z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007-2013.TASR informovala tlačová tajomníčka BSK Miroslava Rácová.  
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DESTINATOUR 2013 spojil bratislavský región s Dolným Rakúskom  
 
Dva susedné regióny – Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko sú prepojené nielen spoločnou hranicou a 
dejinami, ale aj prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce DESTINATOUR 2013. Partneri 
tohto projektu za uplynulé tri roky dokázali, že spoločnou témou a zároveň príležitosťou pre rozvoj 
tohto cezhraničného priestoru je aj cestovný ruch. 
 
„Veríme, že aj vďaka cezhraničnej spolupráci sa z roka na rok výrazne zvyšuje podiel rakúskych 
návštevníkov v Bratislavskom kraji a obyvateľov nášho regiónu v Dolnom Rakúsku. Štatistiky 
Bratislavského kraja vykazujú takmer stopercentný nárast ubytovaných návštevníkov a 75-percentný 
nárast počtu prenocovaní z Rakúska za posledných desať rokov," povedal predseda Krajskej 
organizácie cestovného ruchu Ivo Nesrovnal. Kým v roku 2003 bolo 19 060 ubytovaných návštevníkov 
z Rakúska s 31 530 prenocovaniami, v roku 2012 sa v BSK ubytovalo 37 399 Rakúšanov s 54 837 
prenocovaniami. 
Odborným garantom pri formovaní siete destinačného manažmentu na území Bratislavského kraja sa 
stala dolnorakúska krajinská organizácia na podporu cestovného ruchu Niederösterreich Werbung. 
Zástupcovia rakúskych destinačných organizácií sa podelili o svoje skúsenosti so slovenskými 
kolegami v rámci série ôsmich workshopov a piatich študijných ciest do Dolného Rakúska. Mottom 
jednotného cezhraničného imidžu sa stal „Genuss-Pôžitok". V spoločnej brožúre, v mape a na 
cezhraničnej Slávnosti pôžitku v Modre a na zámku Schloss Hof dominovali kvalitné vína, chutné 
regionálne špeciality, regionálne tradície a pozvánky na atraktívne podujatia. 
Aktivity projektu DESTINATOUR 2013 prispeli k zvýšeniu povedomia verejnosti o jedinečnosti a 
bohatosti bezprostredného okolia a k pozitívnemu vnímaniu príležitostí cestovného ruchu a 
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regionálnych podujatí. Vznikol turistický webportál destinácie Región Bratislava a úspešná bola 
napríklad aj mobilná prezentácia promobusom po desiatich lokalitách kraja. Projekt DESTINATOUR 
2013 bol nápomocný pri etablovaní novej krajskej destinačnej organizácie Turizmus regiónu Bratislava 
a pri posilnení značky destinácie Región Bratislava. 
Aktivity projektu DESTINATOUR 2013 sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. 
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