
Čo ďalej s CR v Martine a Turci? Konferencia k CR dňa 29.11.2019, Martin 

Okolo otázok cestovného ruchu sa pohybujem už skoro 25 rokov  a myslím si, že problematiku aktívneho, aj 

pasívneho CR poznám dobre, aj keď sa za odborníka nepovažujem. Danú konferenciu organizovala 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec pre širokú verejnosť s cieľom zapojiť ju do diskusie - akým 

smerom by sa CR mohol v Martine a aj v Turci v budúcnosti uberať, čo by pritiahlo viacero návštevníkov 

a turistov do nášho krásneho kraja.  Podotýkam, že mesto Martin je tiež členom tejto organizácie.  

V úvode vystúpil aj p. primátor Danko a spomenul, čo všetko nám v Turci chýba a čo všetko by sa dalo 

urobiť. OO CR Turiec predstavilo návrh-víziu, čo by mohlo byť za dnešnej ekonomickej situácie reálne pre 

rozvoj. 

Rád by som pripomenul, že OO CR nie je investorom, v prvom rade má koordinovať činnosť jednotlivých 

samospráv ohľadne rozvoja a propagácie CR na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Hnacím motorom rozvoja CR 

na Slovensku, ale aj na celom svete je vždy  súkromný sektor, ktorý pripravuje jednotlivé produkty pre 

klientov na základe dopytu. 

„všetko je to zlé...neodborné...nepremyslené...nepripravené...na úrovni študentskej práce“...takto 

nejako zhodnotil prvý diskutujúci, p. Dr. Horňák, odprezentovaný návrh – víziu p. Farského z OO CR Turiec.  

Myslím si, že vystúpenie p. Horňáka, ako občana, k tejto téme bolo minimálne nepremyslené a nevhodné 

človeka jeho úrovne. Dr. Horňáka si veľmi vážim ako odborníka na históriu a možno najlepšieho archeológa 

na Slovensku, aj medzinárodne uznávaného v kruhu historikov. Ale s takouto nekonštruktívnou kritikou 

dokázal len zdehonestovať prácu  iného človeka, ktorý do toho vložil svoje srdce a mal záujem tieto veci 

v Turci pohnúť z miesta, na rozdiel od neho. Keď už kritika, tak nech je konštruktívna...na poznámku 

predkladateľa návrhu, aby konkrétne povedal, prečo je to „všetko zlé a neodborné“, nech navrhne nejakú 

svoju víziu, o ktorom by sa mohlo ďalej diskutovať, neodpovedal. Samozrejme ani žiadny návrh nebol, 

nemal nič pripravené a odpoveďou  bolo, že to nie je jeho úlohou, za čo získal potlesk od niektorých ďalších 

účastníkov. 

Žiaľ,  v tomto duchu sa už niesla aj ďalšia diskusia, ktorá vlastne už bola úplne mimo cieľa a témy tejto 

konferencie,  nič sa nevyriešilo a tak teda nemohol z nej byť ani žiadny výstup. Myslím si, že deštruovať 

niečo, rozbiť to hneď v začiatku a ani sa nepokúsiť dať protinávrh, nie je správnym postupom pri žiadnej 

diskusii -  samozrejme, ak máme záujem danú otázku skutočne riešiť, lebo inak je to len obyčajné 

krikľúnstvo, ktorým niekto chce na seba len upozorniť, akým on je odborníkom. 

Žiaľ, zatiaľ tu nevidím ani patričnú podporu z vedenia mesta, resp. mestského zastupiteľstva, ani ostatných 

samospráv – česť výnimkám. Podľa toho, čo som videl na rokovaní MZ  dňa  28.11.2019, viacerí poslanci 

nevidia potrebu so smerovaním CR v Turci niečo robiť. Ak napr. poslanec vyhlási, že on by do OO CR Turiec 

nedal na rozvoj ani cent a ostatní to odhlasujú, tak asi je tu niečo zhnilé, v lepšom prípade neznalé 

skutočností a sledujú sa zrejme iné ciele. Je potrebné si uvedomiť, že CR v globále – na celom svete, 

napreduje míľovými krokmi a Turiec – mimo pár ubytovacích zariadení a strediska Valča, 30 rokov stagnuje. 

A príčinou rozhodne nie je len absencia lanovky. 

Navzdory všetkému verím, že budú nasledovať ďalšie konferencie a odborné diskusie, aby sa aj v Turci 

pohlo s týmto roky pretrvávajúcim problémom. Chce to však nadšencov, odborníkov - by som povedal až 

fanatikov, ktorí majú skutočný záujem o toto odvetvie a o dobré meno mesta Martin a celého Turca. 


