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1. Príhovor 

 

Vážené dámy, vážení páni! 

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska dovŕšila v roku 

2014 druhý rok svojho pôsobenia. Išlo o rok mimoriadne aktívny, ktorý 

v mnohých smeroch priniesol viaceré kroky smerujúce k rozvoju cestovného 

ruchu v Prešovskom kraji, čo na nasledujúcich stranách  dokumentuje Výročná 

správa 2014. 

Prešovský kraj disponuje obrovským  turistickým potenciálom. Jeho využitie a rozvoj sú dôležitými 

faktormi hospodárskeho rozvoja celého územia prostredníctvom budovania infraštruktúry, 

podnikateľského prostredia, tvorby pracovných miest,  ako aj v kultúre, gastronómii a mnohých 

ďalších oblastiach. Trendy a vývoj cestovného ruchu v súčasnej dobe napredujú veľmi rýchlo. 

Požaduje sa atraktívnosť, kvalitné služby, výnimočnosť a dobre cielený efektívny marketing. Na všetky 

tieto aspekty, ako aj na mnoho ďalších, sú nevyhnutne potrebné financie. Preto mimoriadne 

významným a potrebným článkom rozvoja cestovného ruchu na severovýchode Slovenska bolo 

v uplynulom roku získanie a čerpanie dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR vo výške 110 000 EUR.  

Financie z dotácie putovali do jednotlivých regiónov a lokalít kraja prostredníctvom tvorby 

propagačných materiálov, marketingových aktivít, budovania infraštruktúry, tvorby rozmanitých 

projektov, ako aj prezentáciou na významných veľtrhoch cestovného ruchu. Teší ma, že investované 

financie majú viditeľné výsledky a pomohli rozvíjať turizmus vo viacerých jeho oblastiach.  

Aktivity našej KOCR v roku 2014 doplnili kampane zacielené na dospelých, deti, milovníkov fotografie 

a cyklistov. S veľmi pozitívnym ohlasom sa stretol prvý ročník udeľovania ocenení Najlepší 

v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Poukázal na kvalitné služby, zariadenia, produkty a osobnosti 

rozvíjajúce cestovný ruch kraja. Teda na tie aspekty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou budovania 

dobrého mena a atraktivity destinácie severovýchodu Slovenska.   

Vstúpili sme do tretieho roku fungovania, o ktorom som presvedčený, že opäť prinesie ďalšie 

významné aktivity na poli rozvoja cestovného ruchu v našom krásnom kraji. 

Na záver si dovoľujem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k fungovaniu krajskej organizácie 

cestovného ruchu, oblastných organizácií, tiež Prešovskému samosprávnemu kraju, partnerom 

i sponzorom kampaní, ako aj všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu v našom kraji.  

 
     Michal Sýkora 

             predseda KOCR SVS  



2. Základné identifikačné údaje 

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:      Michal Sýkora, predseda KOCR SVS  

Výkonný riaditeľ:      Mgr. Martin Janoško  

Webové sídlo:       www.severovychod.sk  

telefón:       +421 51 7081 513  

e-mail:        marketing@severovychod.sk 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Činnosť a aktivity KOCR SVS z vlastných zdrojov 

3.1. Výstavy, prezentačné podujatia 
 
CMT Stuttgart 2014  
 

Počas deviatich dní trvania výstavy 11. - 19. 1. 2014, ktorá prezentovala veľmi široké spektrum 

ponuky ukrytej už v skratke názvu celej výstavy CMT (Caravan - Motorenwagen - Turismus) hostila 

rekordný počet návštevníkov 241 000 a prekonala tak rekord z roku 2008. KOCR Severovýchod 

Slovenska sa prezentovala v národnom stánku Slovenska, ktorý zabezpečovala Slovenská agentúra 

pre cestovný ruchu (SACR). Počas výstavy sa  tu prezentovali aj subjekty: OOCR Región Vysoké Tatry a 

OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY. V národnom stánku sa prezentovali subjekty ako: Bratislavská turistická 

organizácia, Mesto Košice, Kúpele Trenčianske Teplice či Prešovský samosprávny kraj a cestovné 

kancelárie. V posledných rokoch zaznamenávame rastúci záujem nemeckej klientely o náš región, 

avšak na tak veľkú krajinu ako je Nemecko je ich počet stále pomerne nízky. Preto sme sa rozhodli 

prezentovať sa na nemeckom trhu a to na jednom z najväčších podujatí tohto druhu v Nemecku.  

INFO: 

http://www.severovychod.sk/info/6861-severovychod-slovenska-na-rekordnej-cmt-stuttgart-2014 
 
 

ITF SLOVAKIATOUR 2014, Bratislava 

KOCR Severovýchod Slovenska sa predstavila na jubilejnom 20. veľtrhu cestovného ruchu ITF 

Slovakiatour 2014 v Bratislave. Prezentovala jedinečnosti regiónu, s dôrazom na cykloturistické 

možnosti na území severovýchodu Slovenska. Veľtrh bol pre verejnosť otvorený od 31. januára do 2. 

februára 2014. Už tradične sa v nej predstavili oblastné organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-

Pieniny, Severný Spiš Pieniny, Šariš-Bardejov a Horný Zemplín Horný Šariš, partnerské regióny PSK z 

Českej republiky destinačná spoločnosť Východní Čechy a Liberecký kraj, mestá Bardejov, Stará 

Ľubovňa, Kežmarok a Levoča, spoločnosti Bardejovské kúpele, Kúpele Vyšné Ružbachy, Hrad 

Ľubovňa, lokálni producenti Nestville Distillery, Agrokarpaty Plavnica, mäsovýroba Knižka, EZO.sk 

Prešov a Karloff. Pre návštevníkov sme pripravili súťaž pod názvom Na bicykli po severovýchode 

Slovenska. V expozícii bol návštevníkom k dispozícii bicykel od slovenskej firmy Kelly´s na 

cyklotrenažéri a záujemcovia sa mohli imaginárne previezť bicyklom po našom kraji. Pri bicykli bola aj 

mapa celého regiónu, kde bolo vyznačených 20 bodov. Trasa sa začínala na Podbanskom a viedla cez 

Tatry, Zamagurie, Šariš, Domašu až do Novej Sedlice. Výstavu navštívilo 75 012 návštevníkov 

a expozícia KOCR SVS patrila v rámci prezentácie regiónov Slovenska k najnavštevovanejším. 

INFO : 

http://www.severovychod.sk/info/6867-prezentacia-na-itf-slovakiatour-2014 

 
 



 

DOVOLENÁ A REGION, LÁZEŇSTVÍ 2014, Ostrava 

KOCR Severovýchod Slovenska sa v dňoch od 7. do 9. marca 2014 prezentovala na regionálnom 

veľtrhu cestovného ruchu, kde bol našej organizácii poskytnutý priestor zdarma v rámci spolupráce 

s mesačníkom pre cestovný ruch TRAVEL profi. Účasť na tomto veľtrhu bola veľmi prínosná, keďže 

v Ostrave žije veľmi veľká slovenská komunita, ktorá sa za dovolenkou rada vracia do Prešovského 

kraja a najradšej do Vysokých Tatier. Návštevníci mali prevažne záujem o komplexné informácie. 

Veľký záujem bol o 4 druhy turistických máp Severovýchod Slovenska.  

 

EUROREGION TOUR 2014, Jablonec nad Nisou 

KOCR Severovýchod Slovenska sa v dňoch od 20. do 22. marca 2014  prezentovala na regionálnom 

veľtrhu cestovného ruchu, kde bol organizácii poskytnutý priestor zdarma v rámci spolupráce so 

zahraničným partnerským regiónom z Českej republiky, Libereckým krajom. V Jablonci nad Nisou sa 

Prešovský kraj prezentoval už viackrát, kde si domáci už zvykli vyhľadávať pult Prešovského kraja, aby 

získali aktuálne informácie pre voľno-časové aktivity, pobyty v horách, o aktívnej športovej aj 

poznávacej turistike.  

 

Prezentácia Prešovského kraja na finále Veľkej Pardubickej 

Na pozvanie Destinačnej spoločnosti Východné Čechy vycestovala 12. októbra 2014 do Pardubíc aj 

KOCR SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA. V stánku s našim českým partnerom sme prezentovali turistické 

možnosti Prešovského kraja, predstavili sme množstvo oblastí a atraktivít, ktoré u nás môžu 

zahraniční turisti navštíviť. Do Pardubíc vycestovali tiež zástupcovia Prešovského samosprávneho 

kraja. S partnerským Pardubickým krajom prebieha dlhodobá výborná spolupráca. Veľká pardubická 

dosiahla v tomto roku rekordný počet návštevníkov, ktorý sa vyšplhal na vyše 30 000.  

INFO: 

http://www.severovychod.sk/info/31012-severovychod-slovenska-na-velkej-pardubickej 

https://www.youtube.com/watch?v=RwcD5FUWK5c 

 

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu 2014 

KOCR Severovýchod Slovenska v roku 2014 vyhodnotila svoje letné aktivity a kampane na oslavách 

svetového dňa cestovného ruchu, ktoré prebehli v rámci jarmoku v Starej Ľubovni 26. 9. 2014. KOCR 

v rámci podujatia odmenila výhercov letných turistických súťaží na podporu domáceho turizmu. 

Zároveň na jarmoku poskytla bezodplatný priestor remeselníkom z Prešovského kraja. 

INFO : http://www.severovychod.sk/info/24786-vitazi-sutaze-objavujeme-presovsky-kraj-su-znami-

deti-dostanu-pasy-cestovatela 



Prešovský kraj a obrovský potenciál cestovného ruchu bol prezentovaný formou účasti našich členov 

na ďalších výstavách v Európe. Konkrétne sme mali zástupcov na výstavách v  Budapešti – UTAŹAS 

a v Poľsku  - Gdansk,  Bialsko-Biala, Vroclav  (Podujatie Slovenský víkend ) a v Krakove na výstave  

WINTER TRAVEL KRAKOW 2014. 

 

KOCR SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA ďalej finančne podporila tieto regionálne podujatia: 

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb – Memoriál Vlada Tatarku so spomienkou na 

Petra Šperku, Dni mesta Vranov nad Topľou, Dni Sninského kaštieľa, Galéria pod mostom 2014 – 

Humenné, Pivný festival v Bardejove, Vianočné a Mikulášske trhy v meste Bardejov, Hudobný 

program počas dní Bardejovského Jarmoku, Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí, Majster 

Piroh Spišský salaš, Festival Zogrod v Malej Frankovej, VI. ročník Furmanských pretekov, Vianočný 

koncert a minitrhy v Starej Ľubovni a poslednou akciou roka 2014 bol Vianočný koncert OH HAPPY 

DAY vo Veľkej Lomnici. 

 

3.2. Projektová činnosť 
 
 
CMC – Clusters meet Culture 
 
KOCR SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA spolupracovala na projekte CMC - Clusters meet Culture, ktorý 

koordinovala Slovenská obchodná a priemyselná komora. Zapojenie sa do joint action planu celého 

projektu bolo prostredníctvom letnej turistickej kampane na podporu turizmu s prepojením na 

kreatívnu ekonomiku, konkrétne na drobných remeselníkov v Prešovskom kraji. Konkrétni 

remeselníci z kraja boli kontrolnými bodmi v letnej turistickej súťaži. Pre väčšie zapojenie sa 

remeselníkov z nášho kraja im KOCR umožnila bezplatný priestor na akciách, ktoré organizovala a boli 

to napr.: Cyklopátrania v Snine 26. 7. 2014, v Pieninách 2. 8. 2014, vo Vysokých Tatrách 9. 8. 2014, 

v Levoči 16. 8., v Prešove 20. 6. 2014 a na oslavách svetového dňa cestovného ruchu v Starej Ľubovni 

26. 9. 2014.  
 
INFO: 
 
http://eastslovakia.creativejourneys.eu/index.php?action=news.Show&cat_id=29 
 
 
Projektový zámer:  Bicyklom aj za hranice  - Nórsky finančný mechanizmus 
 
Projektový zámer 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 a je 
z dôvodu relokácie finančných príspevkov medzi opatreniami finančného mechanizmu zaradený do 
zoznamu rezervných projektov. 
 
 



 
3.3. Marketingové kampane a propagačné materiály 

Objavujeme Prešovský kraj – LETNÁ KAMPAŇ 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska na základe pozitívnych ohlasov z roka 

2013 zorganizovala aj v roku 2014 v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom podporné 

aktivity pre domáci cestovný ruch. V rámci kampane Objavujeme Prešovský kraj KOCR organizovala 4 

cykloakcie pod názvom Cyklopátrania, ktoré sa konali v rôznych kútoch nášho kraja a pre pozitívne 

ohlasy KOCR zorganizovala cyklopátranie aj v meste Prešov v rámci Európskeho týždňa mobility. 

V tejto kampani sme sa prostredníctvom podaktivít chceli zamerať na aktívnych turistov, ale chceli 

sme motivovať aj ďalšie vekové skupiny a rodiny s malými deťmi pre navštívenie rôznych lokalít 

v našom kraji. Pre deti sme mali prichystanú maľovanku s pexesom a spoločenskou hrou, ktorú sme 

rozdávali na základných školách k vysvedčeniu a prostredníctvom ktorej mohli s nami súťažiť 

o zaujímavé vecné ceny. Pre starších turistov KOCR vymyslela súťaž s kontrolnými bodmi, na ktorých 

sa súťažiaci mali fotiť a zverejňovať to na našom Facebookovom profile. Ďalej to bola foto súťaž 

Dovolenka v Prešovskom kraji, kde verejnosť hlasovala za najkrajšiu fotku z potuliek v Prešovskom 

kraji.  Celú kampaň sme podporovali plagátmi A2 v počte 300 ks a billboardmi, ktoré boli v počte 11 

ks rozvešané po celom kraji na hlavných ťahoch cestných komunikácii 1. triedy, ďalej letáky v počte 

50.000 ks, ktoré sme distribuovali v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. v 10 

zákazníckych centrách (10 mestách) po celom Slovensku. Využili sme aj platenú inzerciu na sociálnej 

sieti Facebook a z cyklopátraní sme zhotovili aj reportáž, ktorú sme uverejnili na našom YouTube 

kanáli Severovýchod Slovenska.  

INFO: 

http://www.severovychod.sk/info/7016-velka-letna-turisticka-sutaz-objavujeme-presovsky-kraj 

http://www.severovychod.sk/infobox/foto-a-video-sutaz 

https://www.youtube.com/watch?v=_SAeR9WY0Y4 

 
Marketingová kampaň zameraná na letné a zimné obdobie Regiónu Vysoké Tatry 
 
KOCR SVS podporila marketingové kampane doma na Slovensku, v Poľsku a Českej republike 

najvýznamnejšieho územia kraja, regiónu Vysokých Tatier. 
 
Celoročná kampaň v časopise TRAVEL profi 
 
KOCR Severovýchod Slovenska v roku 2014 v spolupráci s redakciou pre turistický ruch TRAVEL profi 

uverejňovala PR články zamerané na podporu návštevnosti českých turistov. Články boli zamerané na 

aktuálne dianie v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji. KOCR prostredníctvom článkov v časopise 

prezentovala zaujímavé novinky, ale aj pripravované kampane či konkrétne podujatia. V článkoch sa 

objavili atraktivity ako termálne kúpalisko Vrbov, nová socha Sabíny v Sabinove, letná turistická súťaž 

Objavujeme Prešovský kraj, ale aj reportáž z Cyklopátrania v Pieninách a mnoho ďalších. Výhodou 



tohto turistického časopisu je, že je distribuovaný bezplatne a môžete si ho zdarma prečítať aj 

v elektronickej verzii na priloženom linku. 
 
INFO: 
http://www.floowie.com/cs/travelprofi  
 

NAJ v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2014 

Krajská organizácia cestovného ruchu pripravila prvý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu 

Prešovského kraja 2014. Prestížne ocenenie má poukázať na kvality osobností, zariadení, 

zamestnancov a produktov patriacich k špičke v cestovnom ruchu na severovýchode 

Slovenska. Nominácie mohli podávať právnické aj fyzické osoby do 30. novembra 2014 (poštou 

alebo mailom) prostredníctvom formulára, ktorý bol zverejnený na stránke severovychod.sk. V 

kategóriách Osobnosť cestovného ruchu (CR) a Produkt CR rozhodla o víťazoch odborná porota. 

Najlepších v kategóriách Zariadenie CR a Zamestnanec CR vybrala verejnosť prostredníctvom 

internetovej ankety. Tá bola k dispozícii na stránkach www.severovychod.sk a www.po-kraj.sk od 15. 

decembra 2014 do 15. januára 2015. Touto aktivitou KOCR vyzdvihla prácu aktérov v cestovnom 

ruchu. Zároveň poskytla priestor pre remeselníkov z kraja v súťaži o návrh ceny, ktorú vyhral 

umelecký kováč Michal Kačmár z Prešova (navrhol a vyrobil ocenenia pre Najlepších v CR v kategórii 

osobnosti). 

INFO: 

http://www.severovychod.sk/info/35422-ocenenia-pre-najlepsich-v-cestovnom-ruchu 

http://www.severovychod.sk/info/50874-kreativci-ukazte-sa-a-vytvorte-prestiznu-cenu 

https://www.youtube.com/watch?v=aB2vHQ37YZw 

https://www.youtube.com/watch?v=gaf9o2EwFCY 

 
Cykloturistická mapa Vysoké Tatry Podhorie 
 
Pod Tatrami pribudli nové trasy pre rekreačných, ale aj profesionálnych športovcov. Zakreslené sú v 

špeciálnej mape, ktorú predstavili v Novej Lesnej. Viac ako 400 km cyklotrás vhodných aj na beh, 

jazdectvo, či severskú chôdzu (nordic walking) je zaznamenaných v podtatranskej mape 

outdoorových aktivít. KOCR spolufinancovala vydanie cykloturistickej mapy. 

INFO: 

http://www.severovychod.sk/info/7001-pod-tatrami-predstavili-novu-mapu 

 
 

 

 

 



Sprievodca Horným Zemplínom 
 
Krajská organizácia cestovného ruchu finančne podporila dotlač propagačného materiálu člena OOCR 

Horný Zemplín a Horný Šariš pod názvom Sprievodca Horným Zemplínom v počte 2000 kusov 

v jazykových mutáciách SJ a AJ. 
 
 
3.4. Turistická infraštruktúra 
 
Hnedé turistické tabule 
 
V roku 2014 KOCR SVS spolu s členmi vytipovala ďalších 20 lokalít na osadenie hnedých informačných 

tabúľ. Na jeseň prebehla aj VOS na dodávateľa prác a boli oslovené príslušné orgány schvaľujúce typ 

a staničenie týchto dopravných značiek. Samotné značenie bude realizované v priebehu jarných 

mesiacov roku 2015 pred začiatkom letnej turistickej sezóny. Poputujú do historických, kultúrnych, 

športových a prírodných lokalít turistického významu (napr. Spišská Sobota, drevené chrámy 

UNESCO, Jarabinský prielom, Solivar atď.).  
 

Singletrack pod Oslím vrchom 
 
Singletrack predstavuje nové poňatie cyklistického zážitku. Vzniká podľa inšpirácie cyklistických 

centier v Čechách, ktoré disponujú fascinujúcou atmosférou. Singletrack je tvorený sieťou chodníkov 

a cyklistickou základňou v nástupnom mieste. Chodníky singletracku sú určené pre horské bicykle. Sú 

projektované a budované podľa špeciálnej metodiky, ktorá poskytuje maximálny zážitok 

z bicyklovania a zaisťuje čo najvyššiu bezpečnosť a šetrnosť k prírode. Jedná sa o zjazd na bicykli 

špeciálne upravenou traťou. Oslí vrch má ideálne podmienky na budovanie singletrackov z hľadiska 

prístupnosti, sklonu, vybudovanej cestnej infraštruktúry a v neposlednom rade rozmanitým lesným 

porastom. Chodník má dĺžku 3 km a je ľahkej náročnosti. 

 

4. Činnosť a aktivity KOCR SVS zo zdrojov štátnej dotácie MDVRR SR 

Do činnosti našej organizácie výraznou mierou vstúpila dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v celkovej výške 110 000,- EUR. Jej využitie bolo členmi 
našej organizácie rozdelené na marketingové aktivity a podporu drobnej infraštruktúry cestovného 
ruchu. 
 

4.1. Marketingové kampane  

eMarketing TSP 
 
Krajská organizácia cestovného ruchu SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA spolufinancovala aktivitu 

zameranú na podporu elektronického marketingu OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY. Sú to služby spojené 

s kampaňami na sociálnych sieťach, spracovaním PR článkov, servisom webovej stránky oblastnej 

organizácie a podobne. 



TATRY Card - projekt zameraný na podporu produktov cestovného ruchu regiónu Vysokých Tatier. 
 
TATRY Card  je karta určená hosťom regiónu a je kľúčom k získaniu atraktívnych zliav v aquaparkoch, 
na lanovkách, v múzeách alebo vo vybraných športových obchodoch a gastronomických zariadeniach. 
Využívanie karty je zároveň kontrolným mechanizmom pre jednotlivé samosprávy. Každá 
ubytovateľom vystavená karta je súčasne oficiálne vedená v domovej knihe a je za jej majiteľa 
odvedená daň z ubytovania. Týmto karta legalizuje ubytovanie a diskvalifikuje čiernych ubytovateľov. 
Až 70 % pobytových klientov tvoria rodiny s deťmi a pre nich je práve karta určená. Okrem 
spomínanej karty zliav naša organizácia hradila licenciu, školenia a potrebné služby súvisiace s týmto 
produktom. 

 

4.2. Propagačné materiály 
 
Omaľovánka – spoločenská hra – pexeso Objavuj Prešovský kraj 
 
Bola to prvá z aktivít letnej kampane zameranej na podporu domáceho turizmu. Krajská organizácia 

cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila pre deti letný turistický darčekový balíček - 

omaľovánku, pexeso a špeciálnu spoločenskú hru s možnosťou opečiatkovania poslednej strany. 

Tento propagačný materiál sa volá Objavujeme Prešovský kraj a rozdali ho triedne učiteľky 

tohtoročným prvákom na základných školách v kraji. Materiál pre ostatných najmenších turistov 

bude k dispozícií do rozdania zásob na atraktivitách, kde si ho budú deti môcť opečiatkovať. Poslednú 

stranu tohto materiálu si mohli malí turisti na svojich potulkách s dospelým sprievodom nechať 

opečiatkovať vo vybraných lokalitách Prešovského kraja - Bardejov, Bardejovské Kúpele, Kaštieľ 

Humenné, Skanzen Humenné, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, 

Levoča, Ľubovniansky hrad, Červený kláštor, Štrbské Pleso a Kúpele Vyšné Ružbachy. Poslednú 

opečiatkovanú stranu mali deti zaslať na adresu KOCR Severovýchod Slovenska do 15. 

septembra 2014.  
 
INFO: 
http://www.severovychod.sk/infobox/deti-dostanu-pri-navsteve-atraktivit-darcek 
 
Cyklosprievodca Vysokými Tatrami 
 
KOCR Severovýchod Slovenska spolufinancovala propagačný materiál pre cykloturistov, ktorí chcú 

Vysoké Tatry objavovať aj zo sedadla bicykla.  Materiál obsahuje 15 vybraných cyklotrás, ku ktorým je 

spracovaný popis a graficky znázornené prevýšenie každej trasy. Materiál je v slovensko-anglickej 

jazykovej mutácii. 
 
TATRY Card – Sprievodca Leto / Zima 
 
V rámci projektu Tatry Card boli pre návštevníkov Vysokých Tatier vydané hneď dva tlačené 

propagačné materiály. Brožúra Tatry Card Sprievodca Leto 2014 a brožúra Tatry Card Zima 

2014/2015. Oba materiály sú v slovensko-anglickej jazykovej mutácii. 
 
INFO: http://www.severovychod.sk/infobox/propagacny-material-rvt 



4.3. Podpora značenia a  budovania turistickej infraštruktúry 
 
 
Rekonštrukcia kyslíkovej dráhy v Bardejovských Kúpeľoch 
 
KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečovala rekonštrukciu a dobudovanie zariadení, ktoré umožnia 

relaxačné a ozdravné pobyty i cvičenia v súlade s indikáciami, ktoré sa liečia v Bardejovských 

Kúpeľoch. Lesnú kyslíkovú dráhu  môže absolvovať každý v ľubovoľnom čase. Vybudované a 

zrekonštruované sú odpočívadlá, drevené atrakcie, informačné tabule, lavičky, koše a pod.  
INFO: 
http://www.severovychod.sk/info/57599-podte-si-zacvicit-na-kyslikovu-drahu 
http://www.severovychod.sk/info/57610-kyslikova-draha-otvorena-pre-vsetkych 
 
  
Informačné tabule v Levočských vrchoch a okolí 
 
V októbri 2014 boli v Levočských vrchoch a okolí osadené informačné tabule. Slúžiť majú na lepšiu 

orientáciu a propagáciu atraktivít tohto regiónu. Poskytujú informácie o turistických atrakciách v 

okolí, ktoré sú doplnené fotografiami a veľkou geografickou mapou. Povrch tabúľ je ošetrený proti 

slnečnému žiareniu. 
  
INFO: 
 
http://www.severovychod.sk/info/43215-turisti-sa-uz-v-levocskych-vrchoch-a-ich-okoli-nestratia 
 
Návrh projektovej dokumentácie na cyklotrasy v tatranskom regióne 
 
Cyklotrasy v oblasti Vysokých Tatier majú perspektívnu budúcnosť. Cykloturistika sa rozvíja a mala by 

byť samozrejmou súčasťou tak významného turistického centra, akým sú Tatry. Budovanie cyklotrasy 

v tejto oblasti si vyžaduje dôslednú prípravu a kvalitnú projektovú dokumentáciu. Vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenia na nové cyklotrasy hradila KOCR 

Severovýchod Slovenska. Ide o úseky cyklotrás v dvoch koridoroch. Prvým je koridor Veľká Lomnica – 

Tatranská Lomnica (po lokalitu Eurocamp) s dĺžkou 3,7 km. Z druhého koridoru Štrbské Pleso – 

Tatranská Kotlina ide o úsek Tatranská Lomnica – Veľká Lomnica s odhadovanou dĺžkou 4,2 

km. Projektové dokumentácie budú dodané v dvoch termínoch: 2. 3. 2015 – dokumentácie pre 

územné rozhodnutie a 30. 6. 2015 pre stavebné povolenie. 
 
 
Úprava  cyklotrasy Ľubovnianske kúpele – Nová Ľubovňa a vybudovanie altánku vo Vyšných 

Ružbachoch 
 
Cyklotrasa medzi Ľubovnianskymi kúpeľmi a Novou Ľubovňou bola z prostriedkov KOCR odvodnená, 

nerovnosti na povrchu  boli vyrovnané ťažkou technikou, zasypané netriedeným štrkom a následne 

prekryté štrkodrvou. Na trase boli tiež umiestnené informačné tabule. Trasa je súčasťou prepojenia 

Ľubovnianskych kúpeľov s Novou Ľubovňou a Starou Ľubovňou. Je ďalším krokom k zvýšeniu 



návštevnosti kúpeľov a liečivých prírodných prameňov. Zároveň ide o časť medzinárodnej trasy 

Eurovelo 11. 
 
Pri prameni Jozef vo Vyšných Ružbachoch bol vybudovaný altánok a úpravou prešlo aj okolie 

známeho prameňa. Miesto je súčasťou Cesty minerálnych prameňov. 
 
INFO: 
http://www.severovychod.sk/info/57595-novy-altanok-aj-cyklotrasa-nase-novinky-z-pienin 
 
 

Značenie cyklotrás na Hornom Zemplíne 
 
Cyklotrasy na Hornom Zemplíne prešli do konca novembra rozsiahlym značením. Okrem značenia „C“ 

na stromoch a stĺpoch pribudli cyklosmerovníky, informačné tabule, tabuľky s logom cyklotrás, na 

niektorých miestach prebehli aj terénne úpravy a premostenia. Spolu sa jedná o cyklotrasy na dĺžke 

135 kilometrov. 
 
Ide o cyklotrasy: 

● Cykloturistický okruh:  
Humenné centrum – Kochanovce – Sopkovce – Ohradzany – Humenné centrum 

● Cyklotrasa okolo Domaše 
● Cykloturistický okruh: Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka  

Vydraň – Medzilaborce – Krásny Brod – Radvaň nad Laborcom   
● Oblasť Kopaný jarok 
● Cyklochodník umenia – Snina – Medzilaborce (Múzeum Andyho Warhola) 
● Cyklotrasa Po sninskej úzkokoľajke 

 

5. Prehľad finančných príspevkov  

5.1. Prehľad členských príspevkov pre KOCR SVS v roku 2014 od jednotlivých členov 
 

Prešovský samosprávny kraj        120 000,- EUR 
OOCR Región Vysoké Tatry       88 000,- EUR 
OOCR „Šariš“ – Bardejov       4 050,- EUR 
OOCR Severný Spiš – Pieniny       3 606,40,- EUR 
OOCR Tatry – Spiš – Pieniny       2 685,- EUR 
OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš      1 735,- EUR 
OOCR Vysoké Tatry – Podhorie       1 730,- EUR 
 

5.2. Prehľad poskytnutých príspevkov resp. vynaložených financií pre jednotlivé OOCR 
 
OOCR Región Vysoké Tatry 

Letná a zimná marketingová kampaň regiónu Vysoké Tatry   88 000,- EUR 



Podpora produktov v rámci projektu Regionálna karta Tatry Card  20 000,- EUR 
 
Sprievodca cyklotrasami regiónu Vysoké Tatry     5 700,-  EUR 
 
Projektová dokumentácia cyklotrasy Tatranská Lomnica – Veľká Lomnica  20 840,- EUR 
(spolu s OOCR Vysoké Tatry - Podhorie) 
 
 
 
OOCR Vysoké Tatry – Podhorie 
 
Podpora podujatí        3 730,- EUR 
 
 
 
OOCR Tatry- Spiš – Pieniny    
      
eMarketing regiónu Tatry-Spiš-Pieniny        2 400,- EUR 
 
Podpora účasti na veľtrhoch cestovného ruchu      2 685,- EUR 
 
Informačné tabule        6 440,- EUR 
 
Podpora podujatí        2 000,- EUR 

 
 
 
OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš 
 
 
Sprievodca Horným Zemplínom (dotlač)      1 735,- EUR 

Značenie cyklotrás Horného Zemplína      8 840,- EUR 

Podpora podujatí        2 000,- EUR 

 

OOCR „Šariš“ – Bardejov 

Podpora podujatí         6 050,- EUR 

Renovácia Kyslíkovej dráhy v Bardejovských kúpeľoch    8 840,- EUR 

 

OOCR Severný Spiš – Pieniny        

Vybudovanie Singletracku na Oslom vrchu      3 600,- EUR 

Vybudovanie altánku pri prameni Jozef v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a 



úprava cyklotrasy Ľubovnianske Kúpele – Nová Ľubovňa     8 840,- EUR 

Podpora podujatí        2 000,- EUR 

 
 

6. Záver 

 

KOCR Severovýchod Slovenska ďakuje všetkým partnerom, ktorí sa podieľali na aktivitách organizácie 

či akoukoľvek inou formou prispeli  v minulom roku k rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji.  

Vstúpili sme do tretieho roku existencie a veríme, že nasledujúci rok 2015 prinesie ďalšie formy 

spolupráce, nových nadšených partnerov, prehlbujúcu sa spoluprácu s už jestvujúcimi partnermi 

a úspešné aktivity budujúce turizmus, kvalitné služby a atraktívne produkty. 

 

V Prešove, dňa 24. 2. 2015 

 

Spracoval: 

Mgr. Martin Janoško 

výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska  

 

 

 

 

 

 

 


