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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            

     
Čachtice, 11.11.2014  - Výnimočné ocenenie pre Čachtice 

 

British Guild of Travel Writers (Britské združenie cestovateľských novinárov) udelilo Čachtickému 

hradu a obci Čachtice mimoriadnu cenu. Túto zaujímavú lokalitu v Trenčianskom kraji označili britskí 

novinári za výnimočný turistický projekt, ktorý odporúčajú navštíviť. Ocenenie udelilo združenie 

BGTW počas významného veľtrhu cestovného ruchu World Trade Market v Londýne 2. novembra 2014. 

Ocenenie priamo na mieste prevzali zástupcovia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. 

 

Čachtický hrad spolu s obcou Čachtice nominoval na ocenenie britský novinár John Malathronas, ktorý 

v júli tohto roku navštívil Trenčiansky kraj.  Infocestu britského novinára zabezpečil Trenčiansky 

samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Cieľom infocesty 

bolo prezentovať systém strážnych hradov na Považí, vrátane Čachtického hradu. John Malathronas si 

so záujmom prezrel niekdajšie sídlo Alžbety Báthory, expozíciu v Draškovičovom kaštieli a kostol sv. 

Ladislava, kde bola grófka údajne pochovaná. Navštívil aj podzemné priestory a pozostatky bývalého 

kaštieľa rodiny Nadášdyovcov, ktoré v súčasnosti slúžia na skladovanie vína s označením „Báthoričkina 

krv“, ktoré vyrába miestne poľnohospodárske družstvo. Výstupom z návštevy britského novinára 

v Trenčianskom kraji bol článok, ktorý John Malathronas zverejnil na renomovanom 

cestovateľskom portáli CNN Travel.  

 

Čo je British Guild of Travel Writers? 

Združenie britských travel writerov má 300 členov, profesionálov z oblasti médií a cestovania, 

žurnalistov, fotografov, vydavateľov, editorov apod. Títo odborníci vďaka cestovaniu po celom svete 

získavajú poznatky o nových, zaujímavých projektoch z oblasti turizmu. Niektoré projekty sú finančne 

nákladné a dobre propagované, iné jednoduchšie, nízkorozpočtové, avšak môžu mať väčší dopad na 

miestnu spoločnosť. Združenie BGTW udeľuje špeciálne ocenenia už 30 rokov. Víťazi sú z rôznych 

kútov sveta, nedávno bola ocenená cyklotrasa pri rieke Loire vo Francúzsku, či projekty v Ekvádore 

a Indii. 

 

Ako oceňovanie funguje? 

Ocenenie zaujímavým projektom v cestovnom ruchu udeľuje British Guild of Travel Writers (BGTW) 

každý rok v troch kategóriách: Best UK Tourism Projects (Najlepší projekt cestovného ruchu 

v Spojenom kráľovstve), Best European Tourism Projects (Najlepší projekt cestovného ruchu 

v Európe) a Best Wider World Tourism Projects (Najlepší projekt cestovného ruchu v celosvetom 

meradle). V každej kategórii menuje „víťaza“ (winner), ďalej dva projekty, ktoré „veľmi odporúča“ (highly 

commended) a jednu „cenu za zásluhy“ (merit award). 

Jednotliví cestovatelia, členovia BGTW, nominujú projekty, ktoré si podľa ich názoru zaslúžia väčšiu 

pozornosť. Nominácie sú zaradené do zoznamu v príslušnej kategórii. Každý nominovaný projekt 

odprezentuje jeho navrhovateľ pred porotou. Na návrh britského publicistu, Johna Malathronasa, 

bol ako výnimočný projekt cestovného ruchu hodný odporúčania vybraný Čachtický hrad a obec 

Čachtice. Združenie britských travel writerov zaslalo výhercovi certifikát, ktorý si správca kultúrnej 

pamiatky môže umiestniť priamo na objekte, či na webovej stránke a používať ho pre účely vlastnej 

propagácie. 
 
Pre viac informácií kontaktujte: PhDr. Eva Frývaldská, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK,  
eva.fryvaldska@tsk.sk, +421(0) 901 918 145. 
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Ocenenia British Guild of Travel Writers pre rok 2014 

 
 
 

Best UK Tourism Project 

Winner /Víťaz: 

King Richard III Visitor Centre – Leicester, Spojené kráľovstvo  

Highly Commended / Veľmi odporúčané:  

Wanamaker Playhouse – Londýn, Spojené kráľovstvo 

Stonhenge Visitor Centre – Wiltshire, Spojené kráľovstvo 

 

 

Best European Tourism Project 

Winner /Víťaz: 

Andreasstrasse Memorial & Education Centre – Erfurt, Nemecko  

Highly Commended / Veľmi odporúčané:  

Frigate Hermione Project – Rochefort, Francúzsko  

Čachtice Castle & Village Regeneration – Čachtice, Slovensko 

 

 

Best Wider World Tourism Project 

Winner /Víťaz: 

High Line – New York, USA  

Highly Commended / Veľmi odporúčané:  

Shark and Manta Sanctuary – Indonézia 

El Biomuseo - Panama 

 

 

Viac info: www.bgtw.org 


