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Plán rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka
(Červeňany, Sirk, Železník)

Účelom tohto plánu je zanalyzovať súčasný stav rozvoja cestovného ruchu a zároveň
poukázať na možnosti jeho rozvoja v okolí Železníka.

Analýza súčasného stavu
UBYTOVACIE ZARIADENIA
V súčasnosti sa v obci nenachádza špecializované ubytovacie zariadenie. Nie sú k dispozícii
ani možnosti ubytovania sa na súkromí, resp. v privátoch a v chatách nachádzajúcich sa v
katastrálnom území obce, keďže v súčasnosti nikto takéto služby neponúka.
STRAVOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY
Stravovacie a reštauračné služby sú v katastri obce Sirk vo veľmi obmedzenom režime
poskytované obecnou školskou jedálňou (na objednávku – hlavne rodinné a spoločenské
akcie) a v miestnom pohostinstve (len občerstvenie). V obci chýba reštauračné zariadenie,
ktoré by v tradičnom prostredí poskytovalo príležitostným ale aj ostatným návštevníkom obce
tradičné jedlá typické pre túto oblasť. Vznik takéhoto súkromného zariadenia v súčasnosti je
ale vysoko nepravdepodobné.
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CESTOVNÝ RUCH
Obec Sirk a okolie Železníka disponuje bohatým potenciálom cestovného ruchu. V okolí obce
sa rozprestiera bohaté prírodné bohatstvo zastúpené lesmi. Z hľadiska kultúrno - historického
je obec bohatá na početné technické pamiatky a budovy (Vysoká pec v Červeňanoch, kino
Stachanov, bytové domy Malý a Veľký Štokovec, kolkáreň, tančiareň a kaplnka na Kríži,..),
nakoľko sa tu ťažila železná ruda a historické kultúrne pamiatky (Husitský kostol
a evanjelický kostol). Z osobností, ktoré sú spojené s okolím Železníka je najznámejší Pavel
Emanuel Dobšinský - (16. marec 1828 - 22. október 1885 Drienčany) - spisovateľ, ktorého
poznala celá kultúrna Európa - mládenecké roky prežil na fare v Sirku.
STAV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Je potrebné pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií v baníckych osadách na
Železníku a tiež v Starých Červeňanoch.
CYKLOTURISTIKA
Katastrom obce Sirk vedie značená oficiálna cyklotrasa č. 5575 „Cez Železník“ s celkovou
dĺžkou 52km. Trasa začína v obci Muráň, prechádza cez Revúcu, pokračuje starou cestou na
Železník, Sirk, Staré Červeňany, Ploské, Ratkovské Bystré a končí v mestečku Tisovec.
V súčasnosti sú na podporu turizmu vybudované oddychové zóny (altánok) s informačnými
tabuľami pri Vysokej peci v Červeňanoch a pri kine Stachanov, v ktorom sa konajú občasné
premietania a 1x ročne kultúrno-spoločenské podujatie „Poklady Železníka“. Informačné
tabule sú tiež rozmiestnene v častiach obce Sirk.
Z tejto analýzy vyplýva, že v oblasti chýba základná infraštruktúra pre cestovný ruch, bez
ktorej nie je možné udržať turistov na dlhší čas ako je náhodná 5 minútová zastávka pri
Vysokej peci alebo kine Stachanov.

Možnosti rozvoja cestovného ruchu
V súčasnosti je na Slovensku evidentný nárast cykloturistiky, pešej turistiky a mototuristiky,
čoraz viac ľudí uprednostňuje aktívne strávenú dovolenku s návštevou rôznych kútov
Slovenska.
Je preto potrebné využiť súčasné zloženie Obecného zastupiteľstva v obci Sirk, ktoré tvoria
mladí ľudia, ktorí sa rozhodli zostať žiť v tejto lokalite a zapálenie miestnych občianskych
združení ako OZ Skryté poklady Slovenska, OZ Železník, OZ Sirkovanci a OZ Rákošská
cächa a spoločnými silami využiť potenciál ukrytý v technických pamiatkach, budovách
a v krásnej prírode v oblasti Železníka.
Ako financie potrebné na rozvoj turizmu je nutné využiť voľné zdroje v rozpočte obce Sirk
ako i financie z rôznych fondov na rozvoj cestovného ruchu, obnovu pamiatok a pod. Na
vybudovanie atrakcií pre turistov využiť pozemky a priestory, ktorých 100% vlastníkom je
obec Sirk.
Vybudovanie základnej infraštruktúry potrebnej na rozvoj turizmu v oblasti zahŕňa – opravu
miestnych komunikácií, vybudovanie reštauračného zariadenie s odkazom na banícku
minulosť, s toaletami a s možnosťou posedenia a oddychu. Za týmto účelom využiť budovu
kina Stachanov na Ladislave ako centrálneho východiskového miesta pre ďalšie objavovanie
okolia Železníka, ktoré by plnilo zároveň úlohu informačného turistického miesta. Zamerať sa
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na aktívnu turistiku, pešiu a na bicykloch. V ďalšom období v postupných krokoch budovať
v okolí kina a v ďalších zaujímavých lokalitách nové, ekonomicky udržateľné atrakcie pre
turistov, ktoré by zároveň priniesli minimálne počas sezóny zamestnanie pre miestnych
obyvateľov.
Navrhované potenciálne turistické miesta (zastávky) v katastri obce Sirk (časti Červeňany,
Sirk, Železník)
1. Kino Stachanov - ktoré bude plniť úlohu informačného centra, poskytovať
občerstvenie a toalety pre turistov s názvom „U Železného Obra“,
2. Terasa podniku „U Železného Obra“
3. Oporný múr Ladislava – lezecká stena
4. Vyhliadková terasa a oddychové miesto nad kinom
5. Prírodné detské ihrisko
6. Rozprávkový les a parkovacia plocha pre les a vyhliadkovú vežu
7. Vyhliadková veža – vrch Železník
8. Cyklistický zjazd od vyhliadkovej veže v smere detské ihrisko s prepojením na
Červeňany a oddychové miesta na cyklotrase Revúca – Železník (Stará cesta)
s využitím tiež ako turistický chodník
9. Jazierko „plaváreň“ – oddychové miesto
10. Výstavba viacpočetného posedu pre sledovanie lesnej zvery – zakrmovanie (Lesy SR)
11. Vysoká pec v Červeňanoch
12. Minizoo pri Vysokej peci v Červeňanoch
13. Športový areál pre nácvik „SPARTANA“ a „WORKOUT“ v Starých Červeňanoch
14. Turistický auto vláčik a elektrobicykle
15. Kríž (rekonštrukcia kolkárne, tančiarne a hudobného altánku, hostinca)
16. Ubytovacie kapacity (budova GEMER)
17. Komunitný ovocný sad
18. Banský náučný chodník Sirk
19. Rozprávkový chodník Pavla Dobšinského
20. Stará kršma

I. KINO STACHANOV
Počiatočný cieľ využitia budovy na rozvoj služieb pre potenciálnych turistov počas letnej
sezóny cca od začiatku mája do konca októbra (t.j. informačné centrum a občerstvenie pre
turistov prichádzajúcich po cyklotrase, motorkárov, návštevníkov všetkých vekových
kategórií „ Banské múzeum (štôle, vysoká pec - Červeňany, Rozprávkový les, detské ihrisko,
vyhliadková veža, Jazierko, Minizoo, atď...)
Niekoľko etapová rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Kina Stachanov zahŕňa:
Do 31.3.2020 ukončenie prvej etapy rekonštrukcie strechy (krovy a strešná krytina)
a následne odkvapový systém strechy (zvody a príslušenstvo).
Nevyhnutná rekonštrukcia interiéru pre otvorenie prevádzky podniku U Železného Obra
(občerstvenie, múzeum, infocentrum)
- inštalatérske práce – voda, odpad (dotiahnutie vodovodu – Muránky, úprava
Železníckeho vodovodu)
2 x toaleta (pánska, dámska), prevádzka občerstvenia (voda a odpad)
- elektrika – doplnenie elektrických rozvodov v budove kina
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kúrenie – vypracovanie a realizácia najvhodnejšieho typu kúrenia pre celú budovu
(možnosť štátnej dotácie na kúrenie)
okná a dvere – prvá etapa – repas súčasných okien a dverí, druhá etapa – výmena
okien a dverí za spoluúčasti Pamiatkového úradu Lučenec.
Omietky – prvá etapa – oprava poškodených omietok v časti kinosály, múzea a
infocentra s občerstvením. Druhá etapa – po výmene okien a dverí, celková oprava
omietok exteriéru a interiéru celej budovy za spoluúčasti Pamiatkového úradu
Lučenec.

U ŽELEZNÉHO OBRA (INFOCENTRUM, MÚZEUM,
OBČERSTVENIE)
V prvej etape spracovanie 3 služieb v jednu. Zozbieranie banských a historických artefaktov
okolia a ich zapracovanie do dizajnu priestoru. V prípade ďalšieho rozvoja cestovného ruchu
Železníka a okolia bude potrebné rozdelenie na 3 samostatné služby (Infocentrum, banské
múzeum + banská štôla + vysoká pec Červeňany a občerstvenie s doplnením aj o reštauračné
zariadenia)
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II. TERASA „U ŽELEZNÉHO OBRA“
Úprava terasy pred Kinom Stachanov (drevená terasa s dreveným zábradlím a exteriérnym
posedením) s výhľadom na Sirk a širšie okolie. Víkendové premietanie (exteriér alebo interiér
podľa počasia), organizovanie kultúrnych podujatí, premietania športových prenosov atď.
Externé elektrické plátno cca 4x3 m. Je potrebná úprava prostredia v bezprostrednom okolí
budovy kina.

III.

OPORNÝ MÚR LADISLAVA – LEZECKÁ STENA

Vypracovanie a realizácia lezeckej steny K2 s úchytmi na existujúcom opornom múre na
Ladislave pod terasou. Vytvorenie niekoľkých trás rôznych obtiažností. Možnosť zapožičania
výstrojov v Infocentre v budove kina. Je potrebná rekonštrukcia oporného múru terasy.

IV. VYHLIADKOVÁ TERASA A ODDYCHOVÉ MIESTO NAD KINOM
Odstavná plocha s terasou a posedením pre okoloidúcich motoristov a cyklistov (oddychové
miesto) nad kinom, prepojené s kinom po svahu s dreveným schodiskom. Výhľad na širšie
okolie Železníka. Prostredie pre tvorbu selfie.
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V. PRÍRODNÉ DETSKÉ IHRISKO
Dych vyrážajúca prírodná preliezka pre najmenšie vekové kategórie od 1-10 rokov. Obrovská
drevená preliezka so šmýkalkami, preliezkami, hojdačkami atď. s mytológiou baní a lesa
situovaná na zákrute Ladislavy pod vyvieračkou Železníckej vody („Oddychové“). Je
potrebná úprava okolia.

VI. ROZPRÁVKOVÝ LES A PARKOVACIA PLOCHA
PRE LES A VÝHLIADKOVÚ VEŽU
Rozprávkový les situovaný na lesnom pozemku obce Sirk nad cestou nad kinom. Vstup
a výstup na 2 rôznych miestach (1. možnosť - parkovacia plocha na starom futbalovom
ihrisku nad vykrývačom a 2. možnosť nad detským ihriskom nad „Oddychovým“ – zákruta
Ladislava.
Chodník lesom medzi nádhernými starými košatými dubmi, poškodenými stromami
(prerobenými umeleckým dizajnérom na mytologické postavy z rozprávky Železník od Pavla
Dobšinského, mytológiou baní regiónu Gemer a lesnou mytológiou) a prepadliskami
povrchových baní.
Obtiažnosť chodníka pre najmenšie deti od 2 rokoch až po dôchodkový vek.
Počas letnej sezóny bude chodník cez víkendy oživený - rozprávkové živé sochy (pracovné
príležitosti pre mladú generáciu obce). Možnosť niekoľko krát za sezónu večerný/nočný
prechod osvetleným chodníkom cez rozprávkový les.
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VII. VYHLIADKOVÁ VEŽA – VRCH ŽELEZNÍK

Projekcia a vybudovanie vyhliadkovej veže (cca 20m) na vrchu Železník s výhľadom na 360 °
okolia vrchu (Maďarsko, Kráľovu Hoľu,...). Plán výstavby, dotácie EU na budovanie
vyhliadkových veží v roku 2020-2022. Možnosť ako projekt viacerých obcí (Sirk, Turčok,
Rákoš), z ktorých môžu viesť samostatné turistické chodníky až k veži.

VIII. CYKLISTICKÝ ZJAZD A ODDYCHOVÉ MIESTA NA CYKLOTRASE
REVÚCA – ŽELEZNÍK (STARÁ CESTA)

Úprava cyklotrasy (zjazdu) od vyhliadkovej veže smerom k detskému ihrisku a napojenie sa
na cyklotrasu spájajúcu Železník s Červeňanmi (Vysokou pecou a Minizoo).

Vybudovanie oddychových miest pre cyklistov na cyklotrase Revúca – Železník (Stará cesta)
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IX. JAZIERKO (POD KRÍŽOM) – ODDYCHOVÉ MIESTO
Úprava jazierka „ pod Krížom“ a jeho okolia na oddychové miesto pre cyklistov a turistov.
Úprava jazierka by mala zahŕňať vyčistenie prítoku jazierka, prehĺbenie dna jazierka,
vyčistenie jeho okolia, inštalácia mechanickej fontány a rekonštrukcia výpustu. (Momentálne
je podaná už druhá žiadosť o dotáciu zo súkromných fondov OZ Skryté poklady Slovenska)

X.
X. VÝSTAVBA VIACPOČETNÉHO POSEDU PRE MOŽNOSŤ SLEDOVANIA
LESNEJ ZVERY – ZAKRMOVANIE (LESY SR)
V spolupráci s Okresnou správou Lesov SR vybudovanie viacpočetného posedu pre
sledovanie lesnej zvery v obore, neďaleko od turistických hlavných bodov Železníka.

XI. VYSOKÁ PEC V ČERVEŇANOCH
Dobudovanie oddychovej zóny pri Vysokej peci v Starých Červeňanoch. Potrebné
zrekonštruovať miestnu komunikáciu, dobudovať verejný vodovod, vytýčiť oficiálnu plochu
pre parkovanie. Vybudovať jednoduchú chatku (zrub, pojazdný stánok) s možnosťou
vonkajšieho posedenia, so základným občerstvením pre turistov, s WC a s vonkajšou sprchou
(je potrebná pri cvičení v športovom areáli v bode XIII). Riziko – rozrastajúca sa nelegálna
rómska osada pri peci!
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XII.

MINIZOO PRI VYSOKEJ PECI

Využiť obecné pozemky pri Vysokej peci, na ktorých vybudovať ohrady a prístrešky pre
niekoľko druhov nenáročných zvierat (poníky, kozy, ovce, hydina,..) s informáciami o týchto
zvieratách. Možnosť využitia miestnej rómskej komunity pri kŕmení a starostlivosti
o zvieratá. Lokalita môže slúžiť na zber a uskladnenie biologického odpadu vhodného ako
krmivo pre zvieratá. Sprístupniť služby pre turistov (hlavne deti) ako kŕmenie zvierat,
jazdenie na poníkoch, a pod.). Riziko – rozrastajúca sa nelegálna rómska osada pri peci!
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XIII. Športový areál pre nácvik „SPARTANA“ a „WORKOUT“ v Starých
Červeňanoch
Využiť obecný pozemok pri Vysokej peci, konkrétne parcelu č. 622/1 v k.ú. Sirk s rozlohou
47025m2, na výstavbu prekážkovej dráhy typu „SPARTAN“ a náradia na vonkajšie cvičenia
tzv. „WORKOUT“. Inštalácia meracieho zariadenia, aby si mohli účastníci merať čas, pri
stánku pri peci bude tabuľa najlepších časov. Možnosť využitia miestnej rómskej komunity
pri údržbe areálu prekážkovej dráhy. V budúcnosti možnosť organizovania športových
podujatí (na miestnej úrovni). Riziko – rozrastajúca sa nelegálna rómska osada pri peci!

Prekážková dráha „SPARTAN“

Ukážka ihriska na cvičenie „WORKOUT“
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XIV. Turistický auto vláčik a elektrobicykle
Pokúsiť sa získať finančné prostriedky na zakúpenie turistického auto vláčiku, ktorý by počas
sezóny v pravidelných intervaloch spájal jednotlivé lokality na Železníku, v Sirku a v
Červeňanoch. Vzhľadom na profil trasy by išlo o traktorový vláčik s jedným „vagónom“ pre
turistov v počte 20-30 osôb. Možnosť sezónneho zamestnania.

Ďalšia možnosť na prepojenie jednotlivých atrakcií – získať finančné prostriedky na zriadenie
dobíjacej stanice pri kine a na obstaranie elektrobicyklov, ktoré by si mohli turisti požičať.

XV.

Kríž (rekonštrukcia kolkárne, tančiarne a hudobného altánku, hostinca)

V spolupráci s obcou Turčok zrekonštruovať pamiatky v časti Turčocký Železník – kolkáreň,
tančiareň a hudobný altánok.
XVI. Ubytovacie kapacity (budova GEMER)
V prípade dostatku finančných prostriedkov po rekonštrukcii budovy GEMER, využiť časť
tejto budovy (napr. vrchné poschodie) na vytvorenie ubytovacích kapacít, ktoré by
prevádzkovala obec Sirk. Tieto kapacity by boli využívané pre turistov, školy v prírode –
výnos z takéhoto ubytovania by čiastočne pokryl náklady na údržbu takto veľkej budovy.
V prípade organizovania škôl v prírode pre základné školy zo širšieho okolia je tu možnosť
stravovania v školskej jedálni. Vznik nových pracovných miest (recepcia, chyžné, práčovňa,
údržba, tvorba reklamných materiálov a remeselných prác na tvorbu suvenírov,..), ktoré by
zastrešoval obecný podnik, neskôr s možnosťou transformácie na sociálny podnik.
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XVII. Komunitný ovocný sad
Zriadenie Komunitného ovocného sadu na Humne pod Starou školou v obci Sirk. Realizácia
v spolupráci s OZ Sirkovanci, ZŠ Sirk a Obcou Sirk. Výsadba ovocných stromov, osadenie
kvetinových záhonov a včelie úle, zavlažovanie pozemku.
XVIII. Banský náučný chodník Sirk
Zriadenie Banského náučného chodníka Sirk so začiatkom v Sirku pri Základnej škole v dĺžke
cca. 9km. Prechádzať bude lokalitami Husitský kostol v Sirku, Šodronka, Šrobárova štôlňa,
Hornosirkovská štôlňa, Dolnosirkovská štôlňa, Červeňanský mlyn, a k iným banským dielam
v k.ú. obce Sirk. V pláne je zriadenie informačných tabúľ v jednotlivých lokalitách a ich
prepojenie vyznačeným a udržiavaným turistickým chodníkom a umiestnenie 3 odpočívadiel
na trase.
XIX. Rozprávkový chodník Pavla Dobšinského
Zriadenie Rozprávkového chodníka Pavla Dobšinského v obci Sirk. Realizácia v spolupráci s
OZ Sirkovanci, ZŠ Sirk, Obcou Sirk a Evanjelickým zborom v Sirku. Začiatok trasy pri
potoku v blízkosti multifunkčného ihriska a koniec pri futbalovom ihrisku. Po trase budú
osadené informačné tabule s textami s rozprávok P. Dobšinského a z druhej strany náučné
informácie o živočíchoch, ktoré žili, resp. žijú v našom potoku (rak riečny, pstruh potočný,
užovka obojková a pod.). Cieľom je upevňovať vzťah k prírode a životnému prostrediu,
poznať a chrániť živočíchy žijúce vo vode a v okolí vody. Čítaním rozprávok rozvíjať
kreativitu a vzťah detí ku knihám.
XX.

„Stará kršma“

Rekonštrukcia budovy „Starej kršmy“ – strecha, kúrenie, interiér, exteriér. Využitie ako
zastávka na občerstvenie obyvateľov obce a pre turistov, organizovanie menších
spoločenských podujatí a rodinných osláv, stretnutia dôchodcov, kinoklub.

Časový harmonogram realizácie a rozpočet realizácie plánu rozvoja cestovného ruchu
Časový harmonogram je nastavený na obdobie 3 rokov t,j, 2020-2022, pri niektorých bodoch
je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, zapojiť sa do výziev o financovanie
projektov, a preto určenie času samotnej možnej realizácie je len hrubý odhad. Niektoré
atrakcie, ktoré nie sú finančne náročné si vyžadujú dokončenie iných aby mali zmysel.
Rovnako aj financovanie jednotlivých bodov je len odhad, je potrebné spracovať rozpočty
(ako súčasť projektových dokumentácií) v niektorých bodoch sa vychádzalo zo skúseností pri
podobných projektoch z minulosti.
Pri úspechu žiadostí o financovanie projektov (výzvy, granty,..) sa predpokladá
spolufinancovanie obce Sirk. V tabuľke je takéto financovanie označené ako cudzie zdroje.
V prípade neúspechu žiadostí bude potrebné využiť vlastné, obecné zdroje, ktoré sú však
obmedzené, čím by sa predĺžila samotná výstavba (realizácia) týchto atrakcií.
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Názov projektu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Kino Stachanov – interiér „U Železného Obra“ (voda,
odpad, elektrika, kúrenie, okná, dvere, omietky,
interiérové vybavenie,...)
Kino Stachanov – premietacia sála, exteriér
Terasa podniku „U Železného Obra“
Oporný múr Ladislava – oprava múru
Oporný múr Ladislava – lezecká stena
Vyhliadková terasa a oddychové miesto nad kinom
Prírodné detské ihrisko
Rozprávkový les a parkovacia plocha pre
a vyhliadkovú vežu
Vyhliadková veža – vrch Železník
Cyklistický zjazd a oddychové miesta na cyklotrase
Jazierko „plaváreň“ – oddychové miesto

les

Posed pre sledovanie lesnej zvery
Vysoká pec v Červeňanoch – rozšírenie verejného
vodovodu, oprava miestnej komunikácie
Vysoká pec v Červeňanoch – výstavba predajného
stánku, toaliet, parkovacej plochy
Minizoo pri Vysokej peci
Športový areál „SPARTANA“
v Starých Červeňanoch

a

Plán
realizácie

Potrebné
financie
(EUR)

2020

50.000,00

Obec Sirk

2021-2022
2020
2020
2020-2021
2020

120.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00

2021

15.000,00

Cudzie zdroje
Obec Sirk
Obec Sirk
Obec Sirk
Obec Sirk
Cudzie zdroje
Obec Sirk

2021

15.000,00

Obec Sirk

2020-2022
2021-2022

100.000,00
10.000,00

2021-2022

20.000,00

2020-2021

5.000,00

2020-2021

100.000,00

Cudzie zdroje
Obec Sirk
Cudzie zdroje
Obec Sirk
Obec Sirk
Cudzie zdroje
Obec Sirk

2021

20.000,00

Obec Sirk

2021

10.000,00

Obec Sirk

2022

20.000,00

Cudzie zdroje
Obec Sirk

„WORKOUT“

Turistický auto vláčik

2021-2022

50.000,00
repasovaný
100.000,00
a viac nový
20.000,00

2020

4.000,00

2018-2022
2020-2022

3.000,00
2.000,00
Podľa
projektu

2021-2022

15.
16.
17.

18.
19.
20.

Elektrobicykle
Kríž (rekonštrukcia kolkárne, tančiarne a hudobného
altánku, hostinca)
Ubytovacie kapacity (budova GEMER)
Komunitný ovocný sad

Banský náučný chodník Sirk
Rozprávkový chodník Pavla Dobšinského
Rekonštrukcia budovy „Starej kršmy“

2020-2022

Zdroj
financovania

Cudzie zdroje
Cudzie zdroje
Cudzie zdroje
Obec Turčok
Cudzie zdroje
Dotácia VÚC B.
Bystrica
(2.200,00 eur)
Obec Sirk
Obec Sirk
Obec Sirk
Cudzie zdroje
Obec Sirk

Celková odhadovaná suma – 659.000,00 eur z toho odhadom 502.200,00 eur je plánované
z cudzích zdrojov a 156.800,00 eur z financií obce (plus spoluúčasti v prípade schválenia
projektov). V tejto sume nie sú náklady na zrekonštruovanie budovy GEMER a budovy
„Stará kršma“.
Záver
Tento plán má čisto informačný charakter. Má ukázať na potenciálne možnosti oblasti
Železníka, aby obyvatelia tohto kraja mali predstavu, čo všetko by sa mohlo urobiť, keby sa
chcelo. Keďže obec je situovaná v prostredí, kde z najväčšou pravdepodobnosťou nebude
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vybudovaná žiadna výrobná alebo obchodná spoločnosť s vysokým potenciálom ponuky
zamestnanosti, rozvoj turizmu je jednou z ciest ako rozvinúť obec, životnú úroveň jej
obyvateľov, ďalšie podmienky pre rozvoj drobného podnikania, rozvoj služieb a skrášlenie
životného prostredia.
Samotné schválenie tohto plánu obecným zastupiteľstvom nie je záväzné k realizácii
jednotlivých bodov. Má len poukázať na skutočnosť, že OcÚ Sirk sa najbližšie 3 roky (20202022) bude zaoberať aj rozvojom cestovného ruchu v okolí Železníka. Samotný plán sa môže
dopĺňať o nové nápady a atrakcie.
Sme súčasne realisti, a vieme, že nie všetky body sa podarí splniť. Niektoré závisia od
financovania z cudzích zdrojov a podliehajú rôznym schvaľovacím konaniam.
Pri jeho napĺňaní sa počíta so spoluprácou medzi OcÚ Sirk, OcÚ Turčok, OcÚ Rákoš, OZ
Železník, OZ Skryté Poklady Slovenska, OZ Sirkovanci, OZ Rákošská Cächa a VÚC Banská
Bystrica.
Na zviditeľnenie už zrealizovaných projektov sa počíta v budúcnosti so spoluprácou s
Turistickými centrami Muráň, Predná Hora, Revúca, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Hrádok,
Kúpalisko Tornaľa, atď.
Plán rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka (Červeňany, Sirk, Železník) bol prerokovaný
na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Sirku dňa 10.2.2020 a schválený uznesením
č.6/II/2020 zo dňa 10.2.2020.

V Sirku 10.2.2020
Daniel FAKLA
starosta obce

Zmeny:
Aktualizácia č.1 – Doplnenie plánu o body č. 17-20 bolo na základe uznesenia č.17/V/2020 zo
dňa 6.5.2020.
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