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Vec Infotrip izraelských novinárov na Slovensku s výraznou mediálnou odozvou 
 

Skupina šiestich izraelských novinárov navštívila v dňoch 22. - 28.10. 2017 Slovensko. Tvorili ju novinári 
a redaktori prestížnych periodík Israel Hayom, Maariv, Jerusalem Post, Globes, GoTravel, La Isha 
a zástupca Asociácie novinárov Jeruzalema. Info trip bol iniciovaný ZÚ Tel Aviv a na jeho príprave sa 
podieľala aj Sekcia turistického ruchu MDaV SR, v spolupráci so samosprávnymi krajmi Bratislavy, 
Košíc a Žiliny. Počas osemdňového pobytu, navštívili novinári Bratislavu, Pezinok, Piešťany, Slovenský 
Grob, Dolný Kubín, Žilinu, Rajecké Teplice, Liptovský Mikuláš, Pieniny, Betliar a  Košice. Úvodné 
zoznámenie so Slovenskom získali žurnalisti 28.9. na ZÚ Tel Aviv, kde im VZÚ predstavil Slovensko a 
možnosti, ktoré ponúka v oblasti cestovného ruchu. 
 
Novinári si mali možnosť na vlastnej skúsenosti overiť, prečo sa Slovensko v uplynulých rokoch stáva 
čoraz populárnejšou destináciou pre izraelských turistov. Svoje dojmy a zážitky preniesli do viacerých  
reportáží, ktoré zverejnili renomované izraelské médiá.  
 
Finančne pomerne nenáročný projekt (letenky hradila izraelská cestovná agentúra) splnil svoj účel a 
mal by mať pozitívny dopad na rastúci záujem o Slovensko v Izraeli. ZÚ SR v Tel Avive odporúča 
iniciatívu zopakovať v nasledujúcich rokoch. 
 
Israel Hayom (Izrael dnes): 
Jeden z najväčších izraelských denníkov Israel Hayom (Izrael dnes), ktorý vychádza v  hebrejčine, 
uverejnil dňa 24.11.2017 v tlačovom i internetovom vydaní rozsiahly článok o Slovensku pod názvom 
„Slovensko sa šplhá na vrchol“. 
Článok úvodom opisuje Slovensko z geografického, politického a historického aspektu. Ďalej sa venuje 
hlavnému mestu, s akcentom na židovské a ďalšie historické pamiatky Bratislavy a pozitívne hodnotí 
blízkosť Viedne. Na autorku článku zapôsobil predovšetkým pobyt v Košiciach, ktoré nazýva „malým 
Berlínom“. Na severe Slovenska vyzdvihuje hlavne športové a turistické atrakcie pre rodiny s deťmi 
v okolí Žiliny. Denník odporúča oblasť Oravy, ktorá sa pýši jedinečným Oravským hradom. Celú cestu 
hodnotí veľmi pozitívne, ako miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť. 
 
Denník Maariv: 
Denník Maariv vydal článok pod názvom „Oveľa viac, ako destinácia na koniec týždňa“. Samotnú 
Bratislavu odporúča navštíviť aspoň na jeden víkend, podčiarkuje zaujímavú a bohatú históriu mesta, 
obzvlášť jej židovskú minulosť. Článok tiež približuje možnosti nákupov a reštauračných služieb za 
výhodné ceny. Pezinok a Slovenský Grob odporúča pre jedinečnosť vín a husaciny.  
Aj autorka tohto článku bola nadšená predovšetkým z Košíc, ako mesta mladých, s možnosťou 
kultúrneho vyžitia. Národný park Slovenský raj očaril predovšetkým prírodným bohatstvom a  krásnymi 
výhľadmi. Je vhodný pre všetky vekové kategórie. Tokajskú oblasť zase odporúča pre milovníkov 
kvalitného vína a miestnej gastronómie. 



 

 

Športové atrakcie ponúkajú Pieniny a plavba po Dunajci. Jediný výrobca slovenskej whisky Nestville je 
miestom, ktoré sa oplatí, podľa autorky tiež navštíviť a otestovať. 
Žilinu hodnotí autorka ako priemyselné mesto s množstvom zaujímavých atrakcií hlavne v blízkom okolí. 
Žilinu odporúča ako miesto vhodné na ubytovanie, z ktorého je možné vyrážať na každodenné výlety. 
Roháče, ako časť Západných Tatier sú ideálnym miestom pre milovníkov turistiky a zimných športov. Aj 
na túto autorku zapôsobil Oravský hrad. Veľkú časť článku venuje kúpeľníctvu, vyzdvihuje hlavne 
Rajecké Teplice a hotel Afrodita. 
 
Journalist Association of Jerusalem: 
Internetové vydanie Asociácie novinárov Jeruzalema zverejnilo článok pod názvom „Slovensko – 
koláč plný atrakcií a prírodných bohatstiev“. 
Aj keď Slovensko nie je Parížom, či Rímom, podľa autorky „Vám vyrazí dych“. Slovensko prirovnáva ku 
koláču, ktorý odhaľuje nové chute po každom zakusnutí. Slovensko nazýva Švajčiarskom za polovičnú 
cenu. Hnacím motorom Slovenska je podľa autora mladá generácia, ktorá už rozpráva po anglicky a  je 
prozápadne orientovaná. Spomína gastronómiu a špecifické chute, ktoré sú jedinečné. Vyzdvihuje 
kvalitu a cenu lokálnych pív. Bratislava je miestom kontrastov minulosti a modernej prítomnosti. 
Venuje sa Dolnému Kubínu, ako miestu zimných športov, Slovenskému Grobu, ako miestu vynikajúcej 
gastronómie a Košiciam, ako mestu mladých ľudí. Z prírodných atrakcií ponúka Slovenský raj, Roháče, 
cykloturistiku na Pieninách, ako aj návštevu hradov a zámkov. Takisto sa venuje možnostiam 
kúpeľníctva, okrem notoricky (aj pre Izraelčanov) známych Piešťan sú vhodnou destináciou aj Rajecké 
Teplice, ktoré ponúkajú možnosti aj pre mladšiu generáciu.   
 
Go Travel: 
Médium, ktoré prezentuje turistické blogy na internete vydalo blog pod názvom „Košice – hlavné 
mesto východného Slovenska a nové mladé mesto kultúry“. 
Článok sa venuje iba mestu Košice, ktoré na autorku zapôsobilo veľmi pozitívne. Mladá generácia 
intenzívne pracuje na brandingu Košíc, ako „Hlavného mesta európskej kultúry v  roku 2013“. Košice sú 
predovšetkým mestom študentov (26-tisíc), ktorí ovplyvňujú jeho ráz. Hlavná ulica Košíc, ktorá je 
najdlhšou promenádou na Slovensku, ponúka množstvo zaujímavostí z architektonického a historického 
pohľadu (Dóm Sv. Alžbety). Podrobne sa venuje ďalším košickým múzeám a pamiatkam, vrátane 
židovskej synagógy, ako aj možnostiam gastronómie a ubytovania. Autorka článku sa venuje aj 
blízkemu okoliu Košíc (Jasovská jaskyňa, Kaštieľ v Betliari, Hrad Krásna Hôrka, Slovenský raj, 
Dobšinská ľadová jaskyňa a Tokajská oblasť). Záverom hodnotí návštevu Košíc ako veľmi pozitívnu 
skúsenosť a odporúča ich hlavne milovníkom kultúry, mestského spôsobu života a vďaka jedinečnému 
okoliu aj milovníkom prírody. 
 
Cestovná agentúra Ofakim – internetová stránka: 
Tematicky sa internetová stránka cestovnej agentúry Ofakim venuje Slovensku ako celku a  parciálne 
Bratislave, Košiciam, Vysokým Tatrám a severu Slovenska. 
Slovensko bolo historicky „vidieckou sestrou Viedne a Prahy“, ktoré však v súčasnosti už ponúka služby 
na vysokej úrovni. Vyzdvihuje nákupné centrá so značkovým tovarom, miestnu gastronómiu, dobrú 
kvalitu ciest, prírodné bohatstvo a nespočetné množstvo zaujímavých atrakcií.  
V Bratislave vyzdvihuje tvorivých umelcov a množstvo kvalitných reštaurácií a kaviarní. Mesto je vhodné 
pre milovníkov klasickej kultúry a prekvapuje modernosťou a možnosťami nákupov (ako príklad uvádza 
Euroveu). 
Košice predstavuje ako mesto mladých, s medzinárodne známymi univerzitami. Košice sú kompaktným 
mestom, s malým, ale s historicky bohatým centrom. Možnosti nákupov a gastronómie sú ďalšími 
pridanými hodnotami Košíc. 
Vysoké Tatry a sever Slovenska sú vhodnou dovolenkou destináciou pre turizmus a zimné športy, 
vhodné pre celé rodiny. Pieniny a rafting po Dunajci sú ďalšími lákadlami. Rovnako ako predchádzajúci 



 

 

autori, odporúča kúpeľné mestá SR, vodné parky, ako aj návštevu Oravského hradu. V Žiline stojí za 
prehliadku miestna židovská synagóga. 
 
Jerusalem Post: 
Najvýznamnejší izraelský denník vydávaný v anglickom jazyku priniesol v tlačovej podobe preklad 
článku denníku Maariv pod názvom „Oveľa viac, ako destinácia na koniec týždňa“. (Pozn.: obsah článku 
uvádzame vyššie) 
 
Spracovali: P.K. Princ; P. Klenovský 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adresáti (hlavní): , TLAČ 
Na vedomie: Ivana Magátová, generálna riaditeľka, Sekcia cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR;Hlavné mesto SR Bratislava, magistrát;Bratislavský samosprávny kraj-mail;Košický 
samosprávny kraj;Žilinský samosprávny kraj;Primátor mesta Košice-mail, 
7TEO;SHSP;OVDI;POLS;RED2 
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