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PPRRÍÍ HHOOVVOORR  
 
 

 
Vážené dámy, vážení páni,  
 
 
úvodom Výročnej správy našej organizácie za rok 2013 mi 
dovoľte, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na 
vzniku organizácie, ktorej prvoradou úlohou je podporovať 
rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho 
kraja. Poďakovanie patrí aj vedeniu Prešovského 
samosprávneho kraja a samotnému predsedovi MUDr. Petrovi 
Chudíkovi, ktorý vníma potrebu podpory rozvoja cestovného 
ruchu a presadzuje ju na regionálnej, národnej a medzinárodnej 
úrovni. 
 

 
 
Cestovný ruch ako odvetvie hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja má potenciál 
byť dominantným faktorom hospodárskeho rozvoja územia prostredníctvom tvorby 
pracovných miest, tak v samotnom turizme, ako aj v kultúre, gastronómii  a v ďalších 
nadväzujúcich oblastiach. 
 
Rok 2013 bol pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska 
výnimočný. V tomto roku začala organizácia svoje prvé fungovanie a v spolupráci s 
oblastnými organizáciami cestovného ruchu sme sa snažili vytvoriť platformu pre subjekty 
pôsobiace v oblasti cestovného ruchu nie len na území Prešovského regiónu, ale aj na celom 
území Slovenskej republiky ako aj v partnerských zahraničných regiónoch.  
 
Tento dokument, ktorý Vám predkladáme je len stručným sumárom hlavných aktivít našej 
organizácie a ja verím, že Výročná správa, ktorá bude bilancovať ten budúci rok bude 
naplnená množstvom nových inovatívnych aktivít realizovaných v spolupráci s našimi 
partnermi a so širokým portfóliom subjektov.  Našou prvoradou a najdôležitejšou úlohou 
však zostáva profesionálne a zodpovedne zabezpečovať úlohy a ciele, na ktoré bola 
organizácia založená. Verím, že krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska bude spoľahlivým partnerom pre podnikateľov, občanov regiónu, domácich a 
zahraničných turistov, ale aj orgány verejnej  a štátnej správy.  
 

 
 
 
 

JUDr. Štefan Bieľak  
predseda krajskej organizácie cestovného ruchu 

Severovýchod Slovenska 
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11..  PPRROOCCEESS  VVZZNNII KK UU  KK OOCCRR  SSEEVVEERROOVVÝÝCCHHOODD  SSLL OOVVEENNSSKK AA  

Založenie krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (ďalej len 
„KOCR“) bolo schválené na Zastupiteľstve pri Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len 
„PSK“) dňa 23.10.2012. Následne predseda PSK MUDr. Peter Chudík zvolal ustanovujúce 
zasadnutie valného zhromaždenia KOCR, kde bola založená KOCR. Na valnom 
zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 26.11.2012 svojim podpisom založili KOCR  tieto 
subjekty: 

- Prešovský samosprávny kraj 
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry 
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny 
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry – Spiš - Pieniny 
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš 
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie 

 
Výstupom ustanovujúceho VZ bolo zaslanie žiadosti o registráciu na MDVRR SR, ktoré 
oficiálne zaregistrovalo našu organizáciu dňa 5.12.2012. Nakoľko však v regióne prebiehali 
ďalšie procesy kreovania oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) a dňa 
17.12.2012 bola na MDVRR SR zaregistrovaná Oblastná organizácia cestovného ruchu  
„Šariš“ – Bardejov konalo sa dňa 21.12.2012 VZ, kde táto OOCR pristúpila k stanovám 
KOCR a stala sa členom KOCR Severovýchod Slovenska.  
 
K 31.12.2012 boli členmi KOCR Prešovský samosprávny kraj a šesť oblastných organizácií 
cestovného ruchu pôsobiacich na území PSK, ktoré na účet novovzniknutej KOCR SVS 
vložili členský príspevok pre rok 2012, konkrétne PSK 110 000,- EUR a ostatní členovia 
symbolické 1 Euro. 

 
 
22..  ZZÁÁKK LL AADDNNÉÉ  II DDEENNTTII FFII KK AAČČNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  
 
Názov krajskej organizácie CR:    Severovýchod Slovenska 
Názov krajskej organizácie CR v anglickom jazyku: North East Slovakia 
 
Právna forma:       Nezisková organizácia 
 
Sídlo:         Námestie mieru 2 

08001 Prešov 
IČO:         42238536 
DIČ:         2023655832 
 
Štatutárny zástupca:       JUDr. Štefan Bieľak 

predseda KOCR SVS 
 
Výkonný riaditeľ:      Mgr. Martin Janoško 
 
Webové sídlo:       www.severovychod.sk 
 
telefón:       00421 51 7081 513 
 
e-mail:        marketing@severovychod.sk 
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33..  ČČII NNNNOOSSŤŤ  AA  AAKK TTII VVII TTYY  KK OOCCRR  SSVVSS  
 

 
3.1. Výstavy, prezentačné podujatia 
 

ITF SLOVAKIATOUR 2013, Slovensko, Bratislava, január, 
 
Jednou z prvých aktivít KOCR SVS bola aktívna účasť na medzinárodnej výstave cestovného 
ruchu v Bratislave, ITF SLOVAKIATOUR. Každoročne sa toto podujatie koná v januári. Na 
tejto výstave sa v roku 2013 zúčastnila aj KOCR Severovýchod Slovenska a poskytla tak aj 
priestor v stánku svojím členom. V stánku na ITF SLOVAKIATOUR 2013 sa prezentovali 
tieto subjekty: Mesto Prešov, OOCR Severný Spiš Pieniny (Kúp. Výšné Ružbachy, Kúp. 
Červený Kláštor, Hrad Ľubovňa, Nestville Distillery) OOCR Šariš – Bardejov (Mesto 
Bardejov, Slovenské kráľovské mestá) OOCR Vysoké Tatry Podhorie, OOCR Tatry Spiš 
Pieniny, Štátne lesy Tanap, Tatramel, Karloff, a.s., Hotelová spoločnosť Sorea, Hotel 
Kontakt, Tatranská mliekareň, a.s., Agrokarpaty Plavnica, Knižka, Liberecký kraj ako 
zahraničný partner rôzne hudobné telesá. 
 
EUROREGION TOUR 2013, Česká Republika, Jablonec nad Nisou, marec, 
 
Naše dobré vzťahy s Libereckým krajom vychádzajú z už predošlej spolupráce s Prešovským  
samosprávnym krajom. Spolupráca ohľadne účasti na výstavách je založená na možnosti 
prezentovať organizácie cestovného ruchu na rôznych výstavách cestovného ruchu aj 
regionálneho charakteru v krajine odkiaľ máme najviac zahraničných turistov ako je 
napríklad Česká Republika. V roku 2013 sme zrealizovali v Jablonci nad Nisou aj 
prezentáciu OOCR Tatry - Spiš - Pieniny spolu s KOCR Severovýchod Slovenska. Na 
prezentačných pultoch sa nachádzali materiály všetkých našich členov. 
 
Deň regiónov na dostihovom závodisku Pardubice, Česká Republika, august 
 
KOCR Severovýchod Slovenska má vytvorené dobré pracovné vzťahy aj s ďalším krajom z 
Českej Republiky. Pardubický kraj a ich destinačná spoločnosť Východní Čechy nám už  
druhý rok v ich stánku ponúkajú priestor pre prezentáciu KOCR Severovýchod Slovenska na 
dostihovom závodisku v rámci kvalifikácií na Veľkú cenu Pardubíc. Táto propagácia sa 
stretla s pozitívnymi ohlasmi u českých návštevníkov daného podujatia. KOCR 
Severovýchod Slovenska vyprodukovala vlastnú reportáž z účasti na tomto podujatí. Túto 
reportáž si pozrelo už niekoľko stoviek ľudí na You Tube kanáli Severovýchod Slovenska a 
Facebook stránke Severovýchod Slovenska. 
 
Oslavy svetového dňa cestovného ruchu, Slovensko, Kežmarok, september 
 
Toto podujatie organizovali Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s KOCR 
Severovýchod Slovenska a SACR. Na oslavách prebehlo veľa rôznych aktivít od 
vyhodnotenia úspešných letných kampaní Honba za pokladmi Prešovského kraja a 
fotografickej súťaže Dovolenka v Prešovskom kraji cez prezentáciu dobových kostýmov, 
prezentáciu subjektov ako napr.: SACR, KOCR Severovýchod Slovenska, CRT Vysoké 
Tatry, Agrokarpaty Plavnica, Tami, fotiek zo súťaže až po ochutnávku grilovaných špecialít 
od stredných hotelových akadémií a odborných škôl. 
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10. Výročie spolupráce medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym 
krajom, Muszyna, Poľsko, september a v meste Bardejov, Slovensko, október 
 
V rámci naplánovaných spoločných podujatí Prešovského samosprávneho kraja a 
Malopoľského vojvodstva sa nám podarilo prezentovať KOCR Severovýchod Slovenska aj 
vo veľmi významnom prihraničnom Slovensko-Poľskom území v obci Muszyna a na 
slovenskej strane v meste Bardejov. Toto podujatie malo tiež veľmi pozitívny ohlas u 
poľských turistov, ktorí navštevujú Slovensko sa potešili, že máme materiály aj v Poľskom 
jazyku. 
 
IUTM Kyjev 2013, Ukrajina, október 
 
V rámci možnosti prezentácie v národnom stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 
(SACR) sa zúčastnili zástupcovia z OOCR Región Vysoké Tatry na veľtrhu v Kyjeve. KOCR 
SVS hradila svojim zástupcom leteckú dopravu, ubytovanie a cestovné náhrady. 
 
WTM Londýn, Anglicko, november 
 
V rámci možnosti prezentácie v národnom stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 
(SACR) sa zúčastnili zástupcovia z OOCR Región Vysoké Tatry a OOCR Horný Zemplín a 
Horný Šariš na veľtrhu v Londýne. Tento veľtrh je považovaný za trend udávajúcu výstavu v 
cestovnom ruchu. KOCR SVS hradila svojim zástupcom leteckú dopravu, ubytovanie a 
cestovné náhrady. 
 
ITF SLOVAKIATOUR 2014, Slovensko, Bratislava, (príprava) 
 
Komplexná príprava na ITF SLOVAKIATOUR 2014. V júni KOCR SVS sa záväzne 
prihlásila a zarezervovala si viac ako 183 m² nakoľko predpokladala účasť všetkých členov. 
V novembri 2013 vyhlásila KOCR Severovýchod Slovenska verejno-obchodnú súťaž na 
realizáciu expozície na tejto výstave cestovného ruchu. KOCR vybrala víťaza podľa najnižšej 
cenovej ponuky. Do konca roka sa bude pripravovať grafika stánku, kreovať program na 
stánku a pod 
 
 
Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí členských OOCR 
 
KOCR SVS podporila formou poskytnutia finančných príspevkov z rozpočtu KOCR nižšie 
uvedené kultúrne a spoločenské podujatia svojich členov (tzv. eventy). Cieľom tejto aktivity 
bola a je podpora podujatí členov OOCR, na ktorých sa účastníkom podujatia (tak domácim 
obyvateľom, ako aj turistom – návštevníkom regiónu) prezentuje daný región i PSK. O 
výbere konkrétnych podujatí rozhoduje samostatne každá OOCR. Pre každú OOCR bola 
vyčlenená rovnaká suma 2000 EUR z rozpočtu KOCR. Každá OOCR v rámci svojho 
členského príspevku pre KOCR mohla navyše požiadať o podporu významných kultúrnych 
a spoločenských podujatí. Prehľad podpory jednotlivých OOCR: 
 
Pre OOCR HZaHŠ v celkovej výške 2 616 EUR na tieto podujatia: 

- Medzilaborce – čitateľské stretnutie Sanok - Medzilaborce 
- Vranov – Dni Vranova 
- Humenné – graffiti - Galéria pod mostom 
- Dni mesta Medzilaborce 
- Snina - slávnostné otvorenie kaštieľa 
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- Vranov – Hornozemplínske slávnosti 
 
Pre OOCR RVT v celkovej výške 12 900 EUR: 

- „Medvedie dni“ 
- Animácie počas letnej sezóny 

 
Pre OOCR SSP v celkovej výške 2 000 EUR: 

- Ľubovniansky jarmok 
 
Pre OOCR TSP v celkovej výške 2 000 EUR: 

- EĽRO - Európske ľudové remeslo 
- Dni Majstra Pavla Levoča 
- Goralské folklórne slávnosti 

 
Pre OOCR „Š“ - BJ v celkovej výške 1 600 EUR: 

- Vianočný adventný koncert 
- Vianočný program Mesta BARDEJOV 

 
Pre OOCR VTP v celkovej výške  5 850 EUR: 

- Materiálno-technické zabezpečenie podujatí 
- Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou – Obec Liptovská Teplička 

 
 
3.2. Projektová činnosť 
 
History connects 
 
Koncom januára 2013 sme spracovali projektovú žiadosť pre OP cezhraničnú spoluprácu 
ENPI HU/SK/RO/UA s názvom History connects. Tento projekt obsahoval aktivity: 
archeologický výskum v oblasti bývalého benediktínskeho kláštora pri Spišskej Kapitule v 
katastri mesta Spišské Podhradie, záchrana striech dvoch drevených chrámov, vytvorenie 
audiosprievodcu na CD v 10 jazykových mutáciách, vytvorenie projektovej dokumentácie 
pre záchranu 3 drevených chrámov na Ukrajine a vytvorenie spoločného propagačného 
materiálu v printovej podobe. Projekt je zaradení v zásobníku projektov.  
 
Vitajte v Prešovskom kraji II 
 
Hlavným cieľom projektu bolo spropagovať územie Prešovského kraja cieľovým skupinám 
Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva, domácim turistom na Slovensku a českým 
turistom za účelom rozvoja cestovného ruchu, zvýšenia návštevnosti regiónu PSK.  
 
Projektový zámer do Nórskeho finančného mechanizmu 
 
Projektový zámer, ktorý je v príprave je zameraný na transfer know-how z Nórska  v oblasti 
CR a prípravy na budovanie cykloturistických trás Eurovelo 11 a prepojenia na Košický 
samosprávny kraja a Ukrajinu. Projekt má za sekundárny cieľ zvýšenie počtu návštevníkov 
z Ukrajiny a na rozvoj partnerskej spolupráce. 
 
Clusters meet Culture 
 
KOCR SVS od roku 2013 úzko spolupracuje s SOPK na realizácii projektu Clusters meet 
culture. Výsledkom projektu a spolupráce bude vytvorenie siete, prípadné zväčšovanie sietí 
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aktérov, ktorí podnikajú a sú aktívni v oblasti cestovného ruchu a kreatívnej ekonomiky 
v regióne PSK a KSK. Spolupráca z SOPK a KOCR bude prebiehať aj v rámci projektu 
zaradením vybraných aktivít KOCR  do JAP (join action plan) projektu s finančným 
podieľaním sa na organizovaní letnej marketingovej kampane (pokračovanie kampane Honba 
za pokladmi Prešovského kraja). Spolupráca bude prebiehať aj trénovaním a vzdelávaním 
aktérov v cestovnom ruchu, ktorí podnikajú a poskytujú služby v CR na území Prešovského 
kraja a Košického kraja. Koniec projektu je plánovaný na september 2014. Následne by malo 
prebehnúť podpis memoranda o spolupráci SOPK a KOCR. 
 
 
3.3. Marketingové kampane 

 
Honba za pokladmi Prešovského kraja 
 
KOCR Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vyhlásili 
letnú marketingovú kampaň pod názvom Honba za pokladmi Prešovského kraja. V rámci 
tejto kampane bolo distribuovaných 155 000 informačných letákov v Malopoľskom a 
Podkarpatskom vojvodstve. Táto kampaň bola zameraná na zvýšenie návštevnosti našich 
turistických zariadení a atraktivít. Slávnostne vyhlásenie výsledkov a žrebovanie o zaujímavé 
ceny prebehlo v rámci podujatia na Hrade v Kežmarku s názvom Svetový deň cestovného 
ruchu. 
 
Fotografická súťaž – Dovolenka v Prešovskom kraji 
 
KOCR Severovýchod Slovenska vyhlásila fotografickú súťaž, ktorá trvala v období letných 
prázdni cca 2,5 mesiaca a skončila 15.9.2013. Do súťaže sa zapojilo 39 fotografov z rôznych 
vekových kategórií od 12 do 58 rokov. Zaslaných bolo 87 fotografií, keďže jeden fotograf 
mohol poslať až 3 fotografie. Z každej kategórie boli vybrané 3 najlepšie fotografie, ktoré 
boli posudzované nielen z hľadiska dobrých technických parametrov, tematiky, ale tiež 
originality, keďže k súťažným fotografiám patrili aj amatérske zábery, ktoré dokázali 
„poraziť“ aj tie profesionálne. Všetky fotografie sú vlastníctvom KOCR a je možné ich 
zhliadnuť na Facebook stránke Severovýchod Slovenska. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
a ocenenie víťazov prebehlo na Hrade v Kežmarku počas podujatia Svetový deň cestovného 
ruchu, z ktorého KOCR Severovýchod Slovenska vyprodukovala reportáž. 
 
Podpora marketingových kampaní členských OOCR  
 
KOCR SVS formou poskytovania finančných príspevkov podporila marketingové kampane 
na Slovensku, v Poľsku a Českej republike pre OOCR RVT v celkovej výške 60 900 EUR.. 
 
 
3.4. Prezentácia a propagácia 

 
Webstránka -  www.severvychod.sk 
 
KOCR Severovýchod Slovenska si zriadila vlastné webové sídlo, na ktorom propaguje 
svojich členov, zverejňuje vlastné tlačové správy a informácie, tlačové správy svojich 
partnerov a členov kde informujú o novinkách a aktualitách v regióne, ale preberá aj správy 
z tlačových agentúr ako je napr.: SITA. Na stránke sa nachádzajú rôzne udalosti, 
zaujímavosti a body záujmu pre dovolenku alebo výlet v našom kraji.     
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Tlačové správy a reportáže 
 
KOCR Severovýchod Slovenska vytvorila na svojej stránke www.severovychod.sk sekciu 
Tlačové správy, kde zverejňuje aj vlastné oficiálne tlačové správy. Severovýchod Slovenska 
môžete nájsť na Facebooku a na You Tube má zriadený vlastný kanál kde KOCR zverejňuje 
vlastné reportáže, ktoré propagujú rôzne prezentačné videá, podujatia a festivaly ako napr.: 
EĽRO 2013 v Kežmarku,  Deň regiónov v Pardubiciach, Oslavy svetového dňa cestovného 
ruchu, Tatry 4 Seasons atď.  
 
 
3.5. Propagačné materiály 
 
Turistické mapy: Vysoké Tatry, Tatry – Spiš – Pieniny, Šariš a Horný Zemplín 
 
KOCR Severovýchod Slovenska vyhlásila verejno-obchodnú súťaž na realizáciu, tlač a 
dodanie máp územia Prešovského kraja. Vybraná bola najnižšia cenová ponuka. Tieto mapy 
sú rozdelené podľa 4 historických území:  Vysoké Tatry, Tatry – Spiš – Pieniny, Šariš, Horný 
Zemplín. Mapy sa vytlačili z vlastných zdrojov KOCR v objeme 4 x  10.000 ks.  
 
Dotlač knihy Vitajte v Prešovskom kraji  
 
Jednou z aktivít bolo aj zisťovanie ceny dotlače už existujúcej reprezentatívnej knižnej 
publikácie Vitajte v Prešovskom kraji. Po zdĺhavej komunikácií s dodávateľom a následne 
príliš vysokej cenovej ponuke realizátora tejto publikácie na jej dotlač KOCR Severovýchod 
Slovenska od tejto aktivity upustila. 
 
 
Podpora vydávanie propagačných materiálov členských OOCR 
 
KOCR SVS formou poskytovania finančných príspevkov podporila tvorbu nasledovných 
propagačných materiálov: 
 

- Propagačné materiály pre OOCR RVT v celkovej výške 10 000 EUR 
 

- Výroba videoclipu pre OOCR TSP v celkovej výške 2 685,10 EUR 
 

- Propagačné materiály pre OOCR HZaHŠ v celkovej výške 1 134 EUR: 
- Snina - tlač propagačných materiálov - Sninské rybníky 
- Humenné – tabule na označenie vzácnych stromov 
- Humenné – Graffiti – Galéria pod mostom 

 
- Propagačné materiály pre OOCR „Š“ - BJ v celkovej výške 4 450 EUR 

- Bardejov UNESCO a Bardejovské Kúpele 
 
3.6. Cyklotrasy 
 
Eurovelo 11 
 
KOCR SVS spolupracuje so zástupcom PSK v Bruseli na procese zaradenia siete Eurovelo 
do siete TEN-T projektov. V takomto prípade by bola samotná realizácia financovaná priamo 
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z Bruselu. Ďalej sa KOCR SVS spolupracovala na získaní finančných zdrojov zo súkromnej 
sféry na zabezpečenie štúdie uskutočniteľnosti na trase eurovela Veľký Šariš – Lipany. 
Ostatné dva úseky, kde je potrebné urobiť štúdiu sa bude KOCR SVS snažiť získať zdroje zo 
verejnej, štátnej a súkromnej sféry ako aj zdrojov EÚ.  
 
 
Podpora značenia cyklotrás na území členských OOCR 
 
KOCR SVS formou poskytovania finančných príspevkov podporila značenie týchto 
existujúcich a nových cyklotrás: 
 
OOCR HZaHŠ v celkovej výške 4 000 EUR 
 
- Trasa 5856 – Humenné – Podskalka – Ptičie – Kamienka – Kamenica nad Cirochou – 
Humenné, dĺžka 22 km 
- Trasa 5884 - Snina – vojenský cintorín – Biele kamene – Z. Hámre – Snina kaštieľ – 
Snina mesto, dĺžku 16 km 
- Trasa 5880 – Snina – Medzilaborce, trasa Dobrého vojaka Švejka, 
- Trasa Domaša Dobrá – hrádza Domaša – Eva. 
 
OOCR RVT v celkovej výške 4 000 EUR: 
 
- Trasa 5868 – Poprad – Spišský Štiavnik, dĺžka 11,3 km 
- Trasa 8914 - Poprad – Kvetnica, dĺžku 4,3 km 
- Trasa 8915 – Okruh Tatranské Matliare, dĺžka: 8 km 
- Trasa 2869 – Poprad – Vrbov, dĺžka 12,2 km. 
 
OOCR SSP v celkovej výške 4 000 EUR: 
 
- Trasa - Stará Ľubovňa - Kotník - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy, dĺžka 15 km 
- Trasa - Vyšné Ružbachy - Kamienka - Jarabina - Vabec - Litmanová - sedlo Rozdiel, 
dĺžka 27 km 
- Trasa 014 – Červený Kláštor - Veľký Lipník - Lesnica, prielom Dunajca, dĺžka: 22 
km 
- Trasa 5864 – Červený Kláštor - Prielom Dunajca - Lesnica, dĺžka 8 km 
- Trasa 8862 - Červený Kláštor – Lesnica, dĺžka 5 km 
- Trasa - Stará Ľubovňa – rybník Vengliská – Jarabina, dĺžka 4,5 km 
 
OOCR TSP v celkovej výške 4 000 EUR: 
 
- Trasa 2710 – Vyšný Slavkov-Dúbrava, dĺžka 19,4 km 
- Trasa 5894 - Studenec-Behárovce, dĺžka 7,1 km 
- Trasa 2890 – Jablonov - Spišské Podhradie, dĺžka: 6,3 km 
- Trasa 5890 – Kežmarok, Zlatná - Vrbov - Vlkovce -Hradisko , dĺžka 9 km 
- Trasa 2855 - Spišské Podhradie – Kačelák, dĺžka 13 km 
- Trasa - Mlynčeky –Rakúsy, dĺžka 2,5 km 
 
OOCR TSP v celkovej výške 4 000 EUR 
 
- 1. etapa značenia existujúcich a nových cyklotrás v regióne Vysokých Tatier a Podhorí 
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Stretnutia na tému cykloturizmus 
 
Na pôde KOCR Severovýchod Slovenska sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí na 
túto tému. KOCR má vytvorenú veľmi dobrú a úzku spoluprácu s p. Hlatkým z Slovenského 
cykloklubu a s pani Vierou Štupákovou z cykloklubu Kostitras. Severovýchod Slovenska sa 
aktívne zapája do pripomienkovania legislatívnych procesov v rámci koordinácie 
a budovania cyklotrás. Pracovníci KOCR sa zúčastňujú aj stretnutí, na ktorých sa prezentujú 
aj nové nápady na podujatia ako napr.: TOUR&BIKE 2014.  
 
 3.7. Hnedé tabule 

 
Umiestnenie tzv. hnedých tabúľ 
 
V roku 2013 KOCR Severovýchod Slovenska pripravilo realizáciu 1. etapy osadenia tzv. 
hnedých tabúľ. Na tomto procese sme spolupracovali a naďalej spolupracujeme so Správou a 
údržbou ciest PSK a dodávateľom týchto tabúľ. Pripravili sme osadenie 80 tabúľ pre 
označenie kultúrnych a turistických cieľov. Tieto tabule sú osadzované v súčasnom období 
z dôvodu administratívnej náročnosti výberu dodávateľa, náročného zhotovenia grafických 
návrhov týchto tabúľ, ale hlavne zdĺhavého schvaľovacieho procesu siluet na Ministerstve 
kultúry SR, schvaľovania názvov na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR a zoznamu 
kultúrnych a turistických cieľov na  MDVRR SR v zmysle technického predpisu č. 09 z roku 
2011. Zrealizovanie 1. etapy osadenia hnedých tabúľ bolo vyčíslené na sumu 35 000 EUR. 
V roku 2014 budeme pokračovať v osadení ďalších hnedých tabúľ na území PSK podľa 
zoznamu odsúhlaseného členmi KOCR v objeme 36 000 EUR.  
 
 
 
4. PREHĽAD POSKYTNUTÝCH FINAN ČNÝCH PRÍSPEVKOV  
 
 
KOCR SVS v roku 2013 hospodárila s rozpočtom 330 000,- EUR. Táto suma sa skladala 
z členského príspevku PSK vo výške 120 000 EUR, zostatku na účte z roku 2012 vo výške 
110 000,- EUR a členských príspevkov OOCR súhrne 100 000,- EUR. 
 
Počas roka 2013 KOCR SVS poskytla svojim členom na základe žiadosti o finančný 
príspevok dotácie z svojho rozpočtu : 
 
 

a) vo výške členského príspevku každej OOCR do KOCR na aktivity navrhnuté 
každou OOCR 

b) na podporu kultúrnych podujatí do výšky 2000 EUR pre každú OOCR 
c) na značenie cyklotrás do výšky 4000 EUR pre každú OOCR 

 
 
OOCR HZaHŠ               7 750,- EUR 
OOCR RVT             87 800,- EUR 
OOCR SSP             10 343,- EUR 
OOCR TSP               8 685,- EUR 
OOCR „Š“ – BJ             6 050,-  EUR 
OOCR VTP                9 850, - EUR 
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Súhrnne to činí                   130 478,- EUR 
 
 
 
 
5. ZÁVER 
 
Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí s nami v tento prvý rok spolupracovali. 
Veríme, že spolupráca sa bude aj naďalej prehlbovať a domáci ako aj zahraniční turisti budú 
reálne pociťovať a využívať výstupy našej spoločnej práce.  
 
V Prešove, dňa  10. 3. 2014 
 
 
 
Spracoval: 
Mgr. Martin Janoško 
výkonný riaditeľ KOCR SVS 
 
 

 


