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Príhovor

Vážené dámy, vážení páni,
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska má za sebou päť rokov svojej činnosti. V závere októbra
2017 sme si počas slávnostného večera venovaného cestovnému
ruchu pripomenuli začiatky KOCR i dosiahnuté výsledky.
A rozhodne bolo čo bilancovať. Dovoľte mi preto krátko
zrekapitulovať našich päť rokov i uplynulý rok 2017.
KOCR Severovýchod Slovenska vznikla začiatkom
novembra 2012 na základe zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu. Zakladajúcimi členmi boli Prešovský
samosprávny kraj a päť oblastných organizácií cestovného ruchu
(OOCR). V súčasnosti združuje KOCR viac ako 90 partnerov zo
siedmich OOCR a Prešovského kraja. Cieľ organizácie ostáva stále
nemenný, vytvárať podmienky a realizovať aktivity zamerané na
rozvoj cestovného ruchu na území nášho krásneho Prešovského kraja.
Počas piatich rokov pôsobenia preinvestovala KOCR Severovýchod Slovenska do cestovného
ruchu takmer 1 820 000 eur. Financie šli do rozvoja turizmu v oblasti marketingu, tvorby produktov a
infraštruktúry cestovného ruchu. Organizácia je financovaná, podobne ako ostatné KOCR na
Slovensku, zo zdrojov krajskej samosprávy – Prešovského samosprávneho kraja, členských príspevkov
a pravidelne je úspešná v žiadosti o dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zo zdrojov
Prešovského samosprávneho kraja ide počas piatich rokov o sumu v hodnote 1 045 000 eur, členské
príspevky tvoria 538 000 eur. Financie z členských príspevkov oblastných organizácií cestovného
ruchu boli prevažne využité na dobudovanie prvkov turistickej infraštruktúry a na marketing.
K marketingovým aktivitám KOCR patrí prezentácia kraja na výstavách cestovného ruchu, na
podujatiach a prostredníctvom kampaní. Počas piatich rokov KOCR SVS propagovala kraj na 25
medzinárodných výstavách doma i v zahraničí. V roku 2017 bol kraj prezentovaný aj v Berlíne, Prahe,
francúzskych Lurdách, Ostrave, Hradci Králové či počas pracovnej cesty až na nórskom Nordkappe.
Turistov sme do kraja lákali formou viacerých kampaní. Najúspešnejšou je LEGENDARIUM,
ktoré už tri roky propaguje zaujímavosti kraja prostredníctvom legendárnych hrdinov. V roku 2017
bolo inovované ako LEGENDARIUM Go! K úspešným kampaniam na podporu návštevnosti kraja
patria aj Cyklopátrania Prešovským krajom, Letohrad 2017, fotografická súťaž Choď a foť a počas
predošlých rokov aj obľúbený projekt Objavuj Prešovský kraj. Pravidelne predstavujeme verejnosti
úspešných ľudí z rozličných oblastí CR prostredníctvom ocenení Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja. Severovýchod Slovenska tiež vydáva alebo financuje vydávanie propagačných
materiálov, máp a brožúr z jednotlivých regiónov a podporuje marketing svojich členov. Aktuálne sa
tešíme z veľkého úspechu propagačného videa o Prešovskom kraji „Nechajte sa zviesť“, ktoré si
v závere roka 2017 vyslúžilo veľkú pozornosť v médiách i na sociálnych sieťach. Z dielne KOCR vyšli
v uplynulom roku aj nové tematické propagačné materiály o pamiatkach UNESCO a prvý diel
propagačného materiálu o najkrajších cyklotrasách v kraji.
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V oblasti produktov sme sa orientovali na podporu nadregionálnych podujatí a podporu
produktov, ktoré rozvíjajú turistickú ponuku regiónov. Zároveň sa KOCR výrazne podieľa na
spolufinancovaní posilnených spojov Tatranskej elektrickej železnice počas letných mesiacov.
Do prvkov turistickej infraštruktúry putovalo počas piatich rokov takmer 400 000 eur.
Turistické atraktivity v kraji označuje 80 hnedých turistických tabúľ a 70 menších smerovníkov vedľa
ciest. V roku 2017 pribudlo ďalších osem tabúľ v okrese Prešov. K prvkom infraštruktúry z dielne
KOCR patria aj turistické prístrešky, podpora značenia trás, kyslíkové dráhy, informačné tabule s
mapami a informáciami o turistických atraktivitách na desiatkach miest kraja v prírode i v centrách
miest.
V oblasti cykloturistiky investovala KOCR do značenia a obnovy stoviek cyklotrás. K
významným investíciám do cykloturistiky patrí tiež financovanie projektových dokumentácií na
cyklotrasy v objeme 71 000 eur (Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves; Veľká Lomnica – Tatranská
Lomnica; Stará Ľubovňa – Hniezdne) až do úrovne dokumentácií pre stavebné povolenie. K podpore
riešenia cykloproblematiky výrazne prispelo zriadenie cyklistického koordinačného centra CykloPO,
ktoré má za sebou prvý rok činnosti. Zrealizované aktivity centra sú súčasťou tejto výročnej správy.
V úvode roku 2017 sme sa spolu s ďalšími dvanástimi partnermi pustili do realizácie
vlajkového cezhraničného projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorý je
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014-2020. Našim spoločným
cieľom je vytvorenie nového produktu pútnického turizmu na slovensko-poľskom pohraničí. Okrem
toho sme ukončili projekt Bicyklom za hranice z Nórskeho finančného mechanizmu a podané boli dve
nové projektové žiadosti.
V neposlednom rade nemôžem vynechať aktívnu spoluprácu KOCR SVS s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR, v tomto roku napríklad aj pri príprave konferencie UNESCO v Bardejove,
inventarizácii cestovného ruchu v okresoch Snina, Medzilaborce a Humenné, pri príprave nového
národného turistického portálu a ďalších aktivitách.
Chcem sa poďakovať Prešovskému samosprávnemu kraju, členským oblastným organizáciám
cestovného ruchu a ich partnerom za aktívnu spoluprácu počas uplynulého obdobia. Verím, že
nasledujúci rok budeme pokračovať v intenzívnej vzájomnej spolupráci, ktorá je pre cestovný ruch
a jeho napredovanie mimoriadne dôležitá.
Našou snahou bude v spolupráci s partnermi v kraji a v jednotlivých regiónoch pracovať na
tom, aby vznikali a pokračovali kvalitné a inovatívne zážitkové produkty cestovného ruchu. Patrí k
nim aj budovanie EuroVelo 11, rozvoj pútnického turizmu, budovanie infraštruktúry a komplexná
propagácia kraja ako turistickej destinácie. V roku 2018 aj s dôrazom na kultúrne bohatstvo
Prešovského kraja – ako Kraja kultúrnych pamiatok.
Nech sa nám všetkým darí rozvíjať náš krásny kraj ako atraktívnu destináciu cestovného
ruchu, ktorá láka domácich i zahraničných turistov!

Michal Sýkora
predseda KOCR Severovýchod Slovenska
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1. Základné identifikačné údaje

Názov krajskej organizácie CR:

Severovýchod Slovenska

Názov krajskej organizácie CR v anglickom jazyku:

Northeast 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

Počet zamestnancov:
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Zamestnanci:
Mgr. Martin Janoško
výkonný riaditeľ
riaditel@severovychod.sk
051/70 81 511

Mgr. Tomáš Miščík
marketing
marketing@severovychod.sk
051/70 81 513

Mgr. Barbora Čechová
médiá/PR, marketing
media@severovychod.sk
051/77 54 505
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2. Štatistické ukazovatele návštevnosti Prešovského kraja
Prešovský kraj je stabilne tretím najviac navštevovaným krajom SR. V roku 2017 pokračoval
rast počtu návštevníkov, celkovo bolo zaznamenaných 894 173 návštevníkov ubytovacích zariadení,
čo predstavuje medziročný nárast o 4,6 % (takmer 40 000 návštevníkov UZ). Celkový počet
prenocovaní dosiahol číslo 2 713 587 (medziročný rast + 2,8 %; + 76 721 prenocovaní).
Z celkového počtu zaznamenaných návštevníkov ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji v
roku 2017 tvorili 92,6 % návštevníci z území členov KOCR Severovýchod Slovenska (828 114
návštevníkov UZ). Zaznamenaný bol nárast tržieb za ubytovanie za rok 2017 v celkovej sume 62 907
386 €; ide o 4,5% nárast tržieb, ktorý kopíruje medziročný rast počtu návštevníkov. Z hľadiska počtu
zahraničných turistov bol zaznamenaný mierny nárast o 2,4 % na 276 666 cudzincov (r. 2016: 270 188
zahraničných návštevníkov UZ, r. 2015: 232 363).
Podľa predbežných odhadov členských OOCR ostávajú domáci návštevníci dominantnou
časťou turistov (cca 60 %), zo zahraničných návštevníkov dominujú českí turisti, nasledujú Poliaci,
Nemci, Maďari a Ukrajinci. Rast prílevu zahraničných turistov v porovnaní s predošlými rokmi nebol
výrazný, je zrejmé, že je potrebné posilniť propagáciu na zahraničných trhoch, najmä v súvislosti s
absenciou týchto aktivít, ktoré v minulosti výraznejšie pokrývala SACR. Priemerný počet prenocovaní
všetkých návštevníkov medziročne mierne poklesol, predstavuje hodnotu 3,12 prenocovaní na
jedného návštevníka (v r. 2016: 3,18 prenocovaní; v r. 2015: 3,19).
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3. Aktivity KOCR Severovýchod Slovenska
3.1 Marketingové kampane a propagácia
3.1.1 Marketingové kampane
Choď a foť 2017 – fotografická súťaž a putovná výstava
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska pripravila 5. ročník
fotografickej súťaže Choď a foť, v ktorej fotografi zachytili krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.
Súťaž trvala od 1. januára do 15. októbra 2017. Do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených 395
fotografií v štyroch kategóriách: 1. Black & white, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Príroda a 4. Šport,
športové aktivity.
O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorej predsedal známy fotograf Ján Štovka (MQEP). Okrem
víťazov vybrala porota aj ďalších finalistov súťaže, spolu 41 finálových fotografií. Víťazné fotografie
boli publikované v médiách a zaujali širokú verejnosť, o čom svedčí veľké množstvo zdieľaní na
sociálnych sieťach a preberane fotografií slovenskými i zahraničnými médiami. Záujem verejnosti bol
podoprený aj hlasovaním o najobľúbenejšiu fotografiu Prešovského kraja na profile KOCR na
Facebooku. Fotografie finalistov a víťazné fotografie sú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa začala
14. decembra 2017 slávnostnou vernisážou v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Výstava bude
podobne ako v predošlých ročníkoch pokračovať v rôznych mestách Slovenska. Výstupom zo súťaže
je aj kalendár Nechajte sa zviesť na rok 2018.

INFO:
http://www.severovychod.sk/aktuality/chod-fot-2017/
http://www.severovychod.sk/aktuality/pozname-vitazov-fotosutaze-chod-fot-2017/
http://www.severovychod.sk/aktuality/vystava-chod-fot-zacala-svoju-put-v-divadle/
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LETOHRAD 2017
V spolupráci s OZ Rákociho cesta a správcami obnovovaných hradov pripravila KOCR Severovýchod
Slovenska letnú kampaň Letohrad 2017. Kampaň spojila spoločnú prezentáciu obnovených hradov v
Prešovskom kraji so súťažou o zaujímavé ceny. Cieľom kampane bolo podporiť návštevnosť hradov a
upozorniť verejnosť na to, že na hradoch prebieha alebo prebehla obnova, opäť rastú do krásy a
vracia sa ne život i formou rozličných hradných podujatí.
Súťažiť bolo možné v dvoch súťažiach: v zbieraní súťažných pečiatok počas hradných
podujatí a zbieraním bodov počas výletov a podujatí v aplikácii Objavujme.

V súťaži s hradnými pečiatkami bolo potrebné zozbierať minimálne tri pečiatky počas hradných
podujatí a následne zaslať súťažný leták do záverečného žrebovania. Hlavný víťaz získal unikátnu
kráľovskú korunu zdobenú deviatimi hradnými kameňmi. Na pódiu v Sabinove bol 7. 10. 2017
slávnostne korunovaný na hradného kráľa roku 2017.
V druhej súťaži s aplikáciou Objavujme mali súťažiaci za úlohu navštíviť hrady a hradné podujatia,
lokalizovať sa na nich a splniť kvízové a fotografické úlohy. Absolútnym víťazom sa stal Jozef Tremko,
ktorý splnil všetky súťažné úlohy. Išlo o 22 lokalizačných úloh, 22 kvízových otázok a 22 fotografických
úloh. V Sabinove si prevzal kráľovské žezlo a wellness pobyt v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Odmenení
boli aj ďalší hráči.
KOCR podporila návštevnosť hradov aj umiestnením informačných tabúľ v areáli 10 hradov.
Zapojené hrady: Brekov, Šebeš, Kamenica, Čičva, Jasenov, Šarišský a Kapušiansky hrad, Plaveč,
Soľnohrad, Obišovský hrad a hradisko Lipany.
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Kampaň bola prepojená s informačnou kampaňou o jednotlivých hradoch a hradných podujatiach
(v médiách, na sociálnych sieťach a na webe severovychod.sk, prostredníctvom letákov na hradoch,
v IC/TIK atď.).
INFO:
http://www.severovychod.sk/kampane/letohrad-2017/
http://objavujme.sk/body-hry/31/letohrad-2017
http://www.severovychod.sk/aktuality/obnovene-hrady-prezentuju-podujatia-sutaz-letohrad-2017/
http://www.severovychod.sk/aktuality/letohrad-vyvrcholil-korunovaciou/

Počas kampane bolo pripravených 11 hradných podujatí. Na Jesennom festivale v Sabinove prebehlo odovzdávanie cien.

LEGENDARIUM Go! – mobilná hra, stolová hra s nálepkami a pexeso
Úspešný projekt LEGENDARIUM mal v roku 2017 pokračovanie, opäť v inovovanej podobe. Počas Dňa
detí v Prešove odštartoval v poradí už tretí ročník kampane, ktorá je cielená na rodiny s deťmi.
Zábavné poznávanie Prešovského kraja s legendami prinieslo aj v roku 2017 viacero noviniek –
mobilnú hru LEGENDARIUM Go!, krásnu stolovú hru s nálepkami a pexeso.
Spolu 15 detí z publika symbolizovalo 15 legendárnych postavičiek a spoločne pokrstili vynovené
LEGENDARIUM Go! Od 1. júna 2017 do 11. septembra 2017 prebiehala súťaž o hodnotné ceny s
mobilnou hrou a zbieraním nálepiek do stolovej hry. V mobilnej hre LEGENDARIUM Go! spoznali hráči
dobrodružstvá pätnástich hrdinov. Každá postavička ponúkla bonusové lokalizácie na miestach, ktoré
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sa viažu k legende. V hre tak našla verejnosť vyše 80 tipov na výlety, na ktorých sa mohli lokalizovať
a zbierať body do hry. Hra je voľne dostupná na Google Play a IStore.

Na výletoch zbierali súťažiaci v zapojených zariadeniach (múzeá, hrady, galérie, infocentrá, atrakcie)
súťažné nálepky – časť nalepili do stolovej hry a druhú časť nálepky na súťažný leták. Zapojených bolo
spolu 45 zariadení, súťažiaci mohli získať max. 30 nálepiek. Za šesť nálepiek získali na výdajnom
mieste pexeso legendárnych hrdinov. Do záverečného žrebovania o hodnotné ceny (pobyty, voľné
vstupy do aquaparkov a atrakcií v Prešovskom kraji) prišlo takmer 2800 súťažných ústrižkov.

Kampaň bola podporená reklamou v printových a elektronických médiách a na sociálnych sieťach
(rádio Jemné, Korzár, Teleráno, Televízne noviny TV Markíza, TV 7, Facebook, Instagram a pod.).Na
facebookovú stránku Legendarium prispievali rodiny s deťmi svojimi zážitkami a fotografiami, a tak aj
touto formou zdieľaných zážitkov lákali ďalších návštevníkov za legendami do Prešovského kraja.
Podporená bola tak návštevnosť rozmanitých zariadení, ale aj prírodných atraktivít v kraji.
Legendarium zároveň zábavnou formou vzdeláva a ponúka komplexný program pre rodiny s deťmi
v Prešovskom kraji.
INFO:
http://legendarium.info/
http://legendarium.info/aktuality
https://www.facebook.com/legendariumslovakia
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Cyklopátrania Prešovským krajom 2017
Štvrtý ročník zábavno-poznávacích pretekov predstavil cyklistom štyri oblasti Prešovského kraja.
Cyklopátrania sú určené širokej verejnosti, vďaka rozdeleniu do ôsmich kategórií, vrátane dvojíc, si na
svoje prídu cyklisti všetkých vekových a výkonnostných kategórií.
Cyklisti spoznali zaujímavé miesta, historické, kultúrne a prírodné zaujímavosti štyroch oblastí:
10. jún 2017 – Červený Kláštor; 22. júl 2017 – Svidník; 19. august 2017 – Malý Lipník; 9. september
2017 – Prešov.
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Hlavným partnerom Cyklopátraní 2017 bola spoločnosť Š-Autoservis Vranov n. Topľou, ktorá do
záverečného žrebovania venovala bicykel. Pre cyklistov a divákov boli pripravené propagačné
materiály o kraji. Záverečné preteky v Prešove boli zároveň zapojené do zoznamu podujatí Dní
európskeho kultúrneho dedičstva 2017. Spolu sa Cyklopátraní Prešovským krajom 2017 zúčastnilo aj
vďaka marketingovým kampaniam (sociálne siete, letáky, plagáty) približne 300 aktívnych cyklistov
a ďalších priaznivcov.
INFO:
http://www.severovychod.sk/aktuality/cyklopatrania-presovskym-krajom-leto-2017/
http://www.severovychod.sk/aktuality/cyklopatrania-2017-vyvrcholili-v-presove/
http://objavujme.sk/hry

NAJ v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017
Krajská organizácia cestovného ruchu pripravila štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja, tentoraz za rok 2017. Ocenenia sú udeľované osobnostiam, zariadeniam,
zamestnancom a produktom prispievajúcim k rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji.
O udelení ocenení osobnostiam a produktom rozhodla odborná porota. Najlepšie zariadenia,
zamestnanca a tiež jeden NAJ produkt vyberala verejnosť prostredníctvom online hlasovania.
Nominácie na ocenenie zasielala organizátorom verejnosť do konca novembra 2017.
Ocenenie je vyjadrením vďaky a uznania osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj cestovného ruchu
v jeho rozličných oblastiach. Taktiež upriamuje pozornosť na výnimočné produkty, ktoré prispievajú k
návštevnosti a propagácii kraja.
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Online hlasovanie prebiehalo na stránke www.severovychod.sk od 14. decembra 2017 do 14. januára
2018. Hlasovať bolo možné raz denne z jednej mailovej adresy, odovzdaných bolo takmer 130 000
hlasov. Ocenenia boli slávnostne odovzdané 25. januára 2018 o 11.30 hod. na medzinárodnej výstave
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Prešovského kraja. Ocenenie prinieslo už
tradične vysoký záujem médií a verejnosti.
Výsledky:
Osobnosti cestovného ruchu 2017 (rozhodla odborná porota):
CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS: Pavel Rajtár
VZDELÁVANIE: Vladimír Ternavský
PODNIKANIE: Jiří Hruška
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V SAMOSPRÁVE: Ján Mokoš

NAJ produkty CR 2017 (rozhodla odborná porota):
NAJ produkt cestovného ruchu 2017:
Fragaria Cup 2017;
Chodník korunami stromov Bachledka;
Singletrails Lechnica
Prehľad víťazov online hlasovania r. 2017:
NAJ KULTÚRNO-NÁUČNÉ ZARIADENIE: Slovenské opálové bane
NAJ INFORMAČNÉ ZARIADENIE: Dukla Destination, Svidník
NAJ REŠTAURÁCIA: Salaš u Franka, Stará Ľubovňa
NAJ UBYTOVACIE ZARIADENIE: Hotel Alfa***, Giraltovce
NAJ KAVIAREŇ/BAR/ČAJOVŇA: Bruno caffé, Prešov
NAJ ZAMESTNANEC: Milan Sipko – vrchný čašník, reštaurácia Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka
PRODUKT CESTOVNÉHO RUCHU, online hlasovanie: videopozvánka Osudy vpísané v dreve (žiaci SOŠ Stará
Ľubovňa, Jarmočná ul.)

Fotogaléria ocenených za rok 2017 – Príloha č. 2.
INFO:
http://www.severovychod.sk/kampane/najlepsi-v-cestovnom-ruchu-psk-2017/
http://www.severovychod.sk/aktuality/pozname-osobnosti-produkty-cestovneho-ruchu-presovskeho-krajahttp://www.severovychod.sk/aktuality/hlasovanie-naj-v-cestovnom-ruchu-2017/

Propagácia turistických atraktivít a projektov prostredníctvom reklamy a PR kampaní
Kampane a projekty KOCR Severovýchod Slovenska propagujúce turistické možnosti a atraktivity
Prešovského kraja (LEGENDARIUM Go!, Cyklopátrania Prešovským krajom, LETOHRAD 2017, Choď
a foť, NAJ v cestovnom ruchu PSK, Videospot Nechajte sa zviesť atď.) boli v roku 2017 propagované
prostredníctvom sociálnych sietí, outdoorovej reklamy (plagáty, letáky, billboardy), prostredníctvom
článkov/tlačových správ a reklamy v printových médiách a v elektronických médiách (Teleráno),
reportáž v spravodajstve TV Markíza, RTVS, rádio Jemné, rádio Vlna, Regina, Slovensko 1, Sky rádio,
Rádio Košice a ďalšie lokálne a regionálne televízie a tlač. Reklama bola tiež šírená prostredníctvom
jednotlivých zariadení, ktoré boli do projektov zapojené.
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Marketingové kampane Regiónu Vysoké Tatry (PL, SR, ČR) – leto a zima
KOCR SVS podporila realizáciu marketingových kampaní Regiónu Vysoké Tatry, ktoré boli realizované
s cieľom zvýšiť počet návštevníkov v destinácii ako takej. Hlavná časť kampaní bola realizovaná pred
a počas letnej sezóny a pred a počas zimnej sezóny v krajinách – Slovensko, Poľsko, Česká republika,
Veľká Británia. Kampane využívali media mix – online kampaň, elektronické médiá, printy a boli úzko
prepojené s ďalšími aktivitami vrátane veľkých podujatí.
K marketingovým aktivitám patrilo aj zabezpečenie celoročnej panaromatickej kamery Živá
panoráma, Google AdWords a online reklama na známych weboch a v celoplošných TV (kampane,
videospoty, propagácia vybraných podujatí), zabezpečenie atraktívneho programu a animácií na
vybraných podujatiach (Medvedie dni, Made in Slovakia,...) i podpora fungovania verejných toaliet na
Štrbskom Plese.

TATRY Card 2017
V roku 2017 bolo opätovne podporené pokračovanie projektu regionálnej karty TATRY Card, ktorá
sprostredkúva turistom možnosti naplno využiť turistický potenciál regiónu. Karta priamo podporuje
využívanie ďalších služieb a skvalitnenie pobytu v destinácii. Je kľúčom ku zážitkom, vďaka karte
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môžu všetci hostia, ktorí prespia v destinácii aspoň jednu noc získať a využívať benefity, ktoré im
karta ponúka. Ide o zvýhodnené vstupy do aquaparku, na lanovky, zľavy v reštauráciách, wellness
centrách, múzeách, galériách, športových obchodoch, požičovniach, poistenie na hory. Súčasťou
projektu sú nevyhnutné tlačené materiály, označenia prevádzok, podpora webovej stránky, preklady
a pod. Cieľom je predĺženie pobytu a iniciácia návštev ďalších subjektov CR. Podporené bolo
financovanie licencie na používanie softwarového produktu, implementácia softwarového riešenia v
regióne, nastavenie zliav pre akceptačné miesta, nastavenie systému pre distribučné miesta, výroba a
dodávka plastových kariet, plagáty, web bannery, informačné brožúry Tatry Card.
INFO: http://regiontatry.sk/sk/ubytovanie/tatry-card/co-je-tatry-card/

Marketingová podpora podujatí v regióne Severný Spiš Pieniny
Marketingová podpora podujatí nadregionálneho významu v oblasti severného Spiša a Pienin:
Ľubovniansky majáles 26. 5. - 28. 5. 2017 – MKT podpora podujatia, ktoré tradične láka návštevníkov
aj z iných regiónov a podporuje návštevnosť Starej Ľubovne a okolia. Stretnutie partnerských miest v
meste Stará Ľubovňa 30. 9. - 1. 10.2017 – podpora marketingu podujatia a zabezpečenie programu
prezentujúceho región. Cieľom stretnutia bolo prezentovať región severného Spiša a Pienin ako
dovolenkovú destináciu pre obyvateľov partnerských miest formou zážitkového turizmu. Je lepšie raz
zažiť ako stokrát čítať a vidieť, preto podujatie zabezpečilo, aby región zažili na vlastnej koži
zástupcovia partnerských miest z Poľska, Ukrajiny, Srbska, Rumunska a ČR.

16

Podpora zriadenia a prevádzky polyfunkčného turistického informačného centra v Ubli
Polyfunkčné turistické informačné centrum pre Slovensko a Ukrajinu (PTIC) v obci Ubľa na slovenskoukrajinskom pohraničí slúži na propagáciu histórie, turistického ruchu, cyklotrás a iných zaujímavostí
v Prešovskom kraji. KOCR SVS podporila dobudovanie zariadenia PTIC a jeho prevádzku, zaobstaranie
propagačných materiálov a predmetov, pripojenie k internetu, podporila spoločnú propagačnú
stránku ublabereznyj.eu a úpravu zelene v tesnej blízkosti PTIC.

Aktualizácia a modernizácia webovej stránky hornyzemplin.sk
K marketingovým nástrojom oblasti Horného Zemplína a Horného Šariša patrí webová stránka
hornyzemplin.sk, ktorá prešla v roku 2017 redizajnom a aktualizáciou. Cieľom je zaujímavo
prezentovať turizmus na Hornom Zemplíne a Hornom Šariši podľa súčasných trendov a s moderným
vizuálom. Na stránke pribudlo vyhľadávanie výletov, prehľadnejšia orientácia medzi podujatiami,
tipmi na výlety a aktuálnymi informáciami z diania v regióne. Webová stránka bola optimalizovaná na
použitie v mobilných zariadeniach.
http://hornyzemplin.sk/

3.1.2 Propagačné materiály
K pravidelným aktivitám KOCR SVS a jej členov patrí vydávanie propagačných materiálov
o regiónoch a kraji, o jednotlivých atraktivitách i podpora kampaní formou rôznych druhov
propagačných materiálov. V neposlednom rade patria k efektívnym propagačným materiálom promo
videá, ktoré sa tešia veľkej obľube.
V roku 2017 získala KOCR Severovýchod Slovenska ocenenie za album LEGENDARIUM 2, ktorý
bol ocenený ako 2. najkrajší propagačný materiál o kraji/regióne za rok 2016 Klubom fotopublicistov
syndikátu slovenských novinárov. Druhé miesto si vyslúžil kalendár Objavuj Prešovský kraj 2017
v kategórii regióny, ktorý tvoria fotografie finalistov súťaže Choď a foť 2016 a výber podujatí na rok
2017.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/presovsky-kraj-prezentuju-ocenene-publikacie/

Propagačné materiály ku kampaniam a podujatiam KOCR SVS
LETOHRAD 2017, Cyklopátrania 2017, Svetový deň cestovného ruchu 2017
Výber propagačných materiálov: Kampaň LETOHRAD 2017 bola podporená 11 ks reklamných
informačných tabúľ, ktoré boli umiestnené na zapojených hradoch a návštevníkov informovali aj
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o hradných podujatiach kampane. Ku kampani bolo vydaných 10 000 ks letákov A5 (distribuované do
domácností, informačných centier, na hrady a pod.).
Cyklopátrania Prešovským krajom propagovali plagáty v miestach konania pretekov a ich okolí (50
ks). Plagáty boli vytvorené aj k oslavám Svetového dňa cestovného ruchu (súčasť Spišského
zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej) v náklade 100 ks, ktoré informovali o programe podujatia na
vývesných miestach a v informačných centrách. K propagačným materiálom patrí aj séria 42
fotografií (formát A1 a A2, ) zo súťaže Choď a foť 2017, ktorá tvorí putovnú výstavu prezentujúcu
Prešovský kraj.

LEGENDARIUM Go! – stolová hra, nálepky, pexeso, letáky, plagáty
Súčasťou kampane LEGENDARIUM Go! bola stolová hra v náklade 10.000 ks, ktorá bola distribuovaná
do zariadení zapojených v projekte. Hru získali aj deti počas MDD v Starej Ľubovni a Prešove.
V zariadeniach získal návštevník hru zdarma k vstupnému, rovnako aj súťažnú nálepku. Nálepky boli
vydané v náklade 30 x 1000 ks. Ku každej hre bol priložený súťažný leták na spätné zaslanie do
záverečného žrebovania (10 000 ks). Za 6 nálepiek získali súťažiaci pexeso (náklad 3 000 ks). Reklama
na projekt bola podporená letákmi A5 (30 000 ks) a plagátmi (100 ks).
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Kalendár Nechajte sa zviesť – Prešovský kraj 2018
Fotografie zo súťaže Choď a foť 2017 boli využité v nástennom kalendári (formát A3) v náklade 300
ks. V kalendári sú zaznamenané významné podujatia a turistické kampane, ktoré sa uskutočnia
v roku 2018 v celom Prešovskom kraji. KOCR Severovýchod Slovenska využila kalendáre ako
propagačné a darčekové predmety pre partnerov, členov a aktérov CR v kraji. Kalendár bol
predstavený počas vernisáže fotografickej výstavy Choď a foť 2017.
INFO:http://www.severovychod.sk/aktuality/vystava-chod-fot-zacala-svoju-put-v-divadle/

Propagačné materiály UNESCO a Najkrajšie cyklovýlety v Prešovskom kraji
KOCR SVS vydala v roku 2017 dvojicu propagačných materiálov – informačných brožúr s tematikou
pamiatky UNESCO a Najkrajšie cyklovýlety v Prešovskom kraji (1. Časť), ktoré obsahujú výber
desiatich cyklotrás rôznej náročnosti v kraji. Brožúra UENSCO obsahuje výber najzaujímavejších
informácií o UNESCO, tipy na výlety v okolí a pútavé fotografie. Brožúra je vydaná v jazykoch
SJ/PL/AJ, náklad 7500 ks. Materiál o cyklistických trasách je doplnený prehľadnými informáciami
o náročnosti trasy, prevýšení, obsahuje informácie o trase, atraktivitách a základné mapové údaje
a pod. Vydaný je v jazykovej kombinácii SJ/AJ, náklad 7500 ks.

Propagačný materiál Tatry Spiš Pieniny
Tri propagačné printové materiály OOCR Tatry Spiš Pieniny prezentujú informácie o tipoch na výlety,
atraktivitách, produktoch i členoch TSP. Letáky sú spracované z troch kľúčových lokalít v regióne:
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Levoča a okolie, Kežmarok a okolie a červený Kláštor a Zamagurie. V letákoch sú zostavené programy
na jednodňové výlety. Každý leták je spracovaný v 4 samostatných jazykových mutáciách SJ/PL/AJ/NJ,
náklad 30 000 kusov.

Propagačný materiál o meste Prešov a jeho okolí
Propagačný materiál vo forme brožúry informuje o histórii, zaujímavostiach, pamiatkach
a turistických lákadlách mesta Prešov a jeho okolia. Texty sú okrem slovenského jazyka aj v nemčine.
Celkový náklad bol 5000 kusov. Propagačné brožúry budú k dispozícii návštevníkom v mestskom
informačnom centre v Prešove.

Videospot Nechajte sa zviesť (Prešovský kraj)
V roku 2017 bol dokončený oficiálny videospot Prešovského kraja, ktorý prezentuje najväčšie
atraktivity kraja. Spot s dĺžkou 3:30 min. bol predstavený 27. 10. 2017 počas večera venovaného cest.
ruchu (Päť rokov KOCR SVS). Ústredným motívom je let dravca, ktorý diváka prevedie krajom z
rôznych perspektív. Video je dynamické, strieda rôzne pohľady a témy, ktoré spoločne ústia do
záverečného sloganu „Nechajte sa zviesť“. V anglickej verzii bol využitý voľnejší preklad „…Be
charmed by Prešov Region“. Video je dostupné na YouTube a Facebook profile KOCR SVS. Autorom
videa je Jakub Augustinský. Video sa hneď po predstavení médiám stalo virálnym, publikovali ho
rozmanité domáce i zahraničné médiá, cestovateľské a lifestylové portály, na sociálnych sieťach
dosiahlo v prvom mesiaci 210 000 zhliadnutí a tisícky zdieľaní. Koncom roka bol dokončený aj kratší,
0.30 sek. spot so zameraním na letné aktivity.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/pozrite-si-nadherny-videospot-presovskeho-kraja/
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Videospoty na propagáciu cykloturistických trás v Prešovskom kraji
Spracovaných bolo päť video spotov zameraných na propagáciu cykloturistických trás v Prešovskom
kraji. Spoty sú spracované ako videopozvánka v dĺžke 2 min. Vo videách sú zakomponované grafické
prvky a animácie ako umiestnenie trasy v rámci Slovenska, v rámci regiónu, schématické mapy,
vykreslenie výškového profilu trasy, heslovité titulky a pod. Videá budú využívané na marketingové
účely, zverejňované budú postupne od marca 2018 na www.cyklopo.sk. Vybrané cyklotrasy:
Trasa 1 - MTB ALŽBETA, Trasa 2 – SLÁNSKA MAGISTRÁLA, Trasa 3 – Po stopách ikon – v podhorí
Polonín; Trasa 4 – OKOLO DUNAJCA; Trasa 5 – EuroVelo 11

Propagačné video Krásy Horného Zemplína
Propagačné video Horného Zemplína bolo vytvorené v spolupráci s OOCR Horný Zemplín a Horný
Šariš v trvaní 1:20 min. Využívané bude na prezentačných podujatiach, ako aj na medzinárodných
veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, workshopoch a prezentáciách, na sociálnych sieťach a pod.
Predstavuje hlavné turistické atraktivity oblasti, vrátane predstavenia ubytovacích a gastronomických
služieb. Video je dostupné na YouTube a na stránke OOCR www.hornyzemplin.sk.
Foto a video banka z podujatí v oblasti OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, Severný Spiš Pieniny
Súčasťou marketingových a propagačných aktivít bolo vytvorenie profesionálnych fotografií a videí
(OOCR VT – P) z významných podujatí, ktoré patria k turistickej ponuke daného regiónu. Fotobanky
budú využívané v propagačných materiáloch, na webových portáloch, k tlačovým správam a
propagačným článkom, na sociálnych sieťach a pod.

3.1.3 Výstavy, prezentačné podujatia
KOCR Severovýchod Slovenska prezentovala Prešovský kraj na výstavách cestovného ruchu doma
i v zahraničí a zároveň na početných podujatiach a stretnutiach (formou prezentácií, propagačných
materiálov, súťaží a pod.). Okrem nižšie uvedených výstav išlo napríklad o otvorenie letnej sezóny na
Štrbskom Plese, na podujatí Spišský Jeruzalem 2017, Deň detí v Prešove a v Starej Ľubovni,
Cyklopátrania 2017, Jesenný kultúrny festival v Sabinove, prezentácia stavu UENSCO pamiatok
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v Prešovskom kraji počas konferencie UNESCO v Bardejove, prezentácie pre hostí PSK, školy a mnoho
ďalších.
Zároveň KOCR SVS prostredníctvom Rady výkonných riaditeľov KOCR nadviazala spoluprácu
s ostatnými KOCR – na nadregionálnych podujatiach v rôznych častiach Slovenska boli distribuované
propagačné materiály o Prešovskom kraji.
ITF Slovakiatour 2017, Bratislava
Na 24. ročníku medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo v Bratislave
sa počas štyroch dní (26. – 29. 1. 2017) predstavil aj Prešovský kraj. Expozíciu pripravila KOCR
Severovýchod Slovenska. Expozícia na ploche 180 metrov štvorcových patrila k najvýraznejším
miestam celej výstavy. Stánku dominoval Ľubovniansky hrad s vežou a výhľadom na Pieniny, druhá
strana predstavila Vysoké Tatry aj s ukážkou fauny a flóry TANAP-u. Priestor dostali všetky oblasti
kraja, v expozícii tak návštevníci našli Severný Spiš, Pieniny, Vysoké Tatry i podhorie, Šariš a Horný
Zemplín.

Okrem bohatej ponuky propagačných materiálov z jednotlivých regiónov našli návštevníci v expozícii
aj ochutnávky výrobkov z Prešovského kraja. Pripravené boli súťažné kvízy o pestré ceny, hudobné
vystúpenia Michala Smetanku s ne/tradičnými hudobnými nástrojmi, deti sa tešili z maskotov
projektu LEGENDARIUM a tiež na každodenné veľké žrebovanie s legendárnymi postavičkami. Vo
štvrtok 26. januára o 11. 30 hod. bolo na programe udeľovanie ocenení Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja 2016. Ocenenia si prevzali osobnosti cestovného ruchu, najlepšie produkty CR a
tiež víťazi online hlasovania verejnosti – NAJ zariadenia, NAJ zamestnanec a NAJ produkt online
hlasovania.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/putava-expozicia-preniesla-presovsky-kraj-do-bratislavy/
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Holiday world 2017, Praha
KOCR Severovýchod Slovenska predstavila turistické atraktivity Prešovského kraja na najväčšej
výstave cestovného ruchu v Českej republike na Holiday World v Prahe (16. – 19. 2. 2017). Ponuku
cestovného ruchu v Prešovskom kraji prezentovala KOCR v spolupráci s českým partnerom,
časopisom TRAVEL profi. V stánku našli návštevníci informácie o historických, kultúrnych a
prírodných zaujímavostiach kraja. Nechýbali tipy na turistiku, pamiatky UNESCO, praktické mapy s
prehľadom atraktivít, športové možnosti či informácie o múzeách a galériách PSK.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/presovsky-kraj-sa-predstavil-v-prahe/

Dovolená a region, Lázeňství 2017, Ostrava
Infotour a cykloturistika 2017, Hradec Králové
Po pražskej výstave KOCR Severovýchod Slovenska prezentovala Prešovský kraj aj na výstavách
v Ostrave – Dovolená a region, Lázeňství (3. 3. 2017 - 5. 3. 2017) a v Hradci Králové - Infotour
a cykloturistika (10. – 11. 3. 2017). V stánku s partnerským časopisom TRAVEL profi bola českým
návštevníkom predstavená pestrá ponuka Prešovského kraja – turistické možnosti, príroda,
pamiatky, kúpeľníctvo a wellness.

V Hradci Králové bol Prešovský kraj predstavený aj ako turistická destinácia pre cyklistov formou
prezentácie Prešovský kraj – Neobjevená destinace cykloturistů.

Prezentácia Prešovského kraja v meste Lurdy, Francúzsko
Prešovský samosprávny kraj, Generálna rada Horných Pyrenejí a mesto Lurdy podpísali 2. júna 2017
v meste Tarbes vo Francúzsku Memorandum o spolupráci. Trojstranná dohoda sa týkala rozvoja
duchovného turizmu a prehlbovania kontaktov pútnických miest Prešovského kraja s francúzskymi
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partnermi. Francúzskym touroperátorom a médiám predstavil krásy Prešovského kraja riaditeľ KOCR
SVS Martin Janoško. Kraj bol predstavený ako región s veľkou koncentráciou kultúrnych,
architektonických a prírodných pamiatok, z ktorých viaceré sú zapísané do zoznamu
UNESCO.
Francúzom
imponovali
aj
informácie
o aktuálnom
slovensko-poľskom
projekte Svätomariánska púť, ktorého lídrom je Prešovský samosprávny kraj a ktorý má pritiahnuť
návštevníkov na pútnické miesta v Levoči, Litmanovej, Ľutine a v Gaboltove.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/presovsky-kraj-predstavil-lurdach-svoje-najkrajsie-destinacie/

Deň ústavy SR, Veľvyslanectvo SR Berlín
KOCR SVE sa zúčastnila osláv Dňa Ústavy SR na pôde Veľvyslanectva SR v Berlíne (12. 9. 2017), kde
bol vytvorený priestor v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Veľvyslanectvom SR v
Berlíne pre prezentáciu Prešovského kraja a gastronomických špecialít. Oslavy a prezentácie sa
zúčastnili veľvyslanci z ostatných krajín sveta, ktorý sa o náš kraj zaujímali a poctili veľvyslanectvo
hojnou účasťou. Odhadovaný počet medzinárodných účastníkov je vyše 300.

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu 2017, Spišská Belá
KOCR Severovýchod Slovenska vyhodnotila svoje letné aktivity a kampane na oslavách Svetového dňa
cestovného ruchu 23. septembra počas Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej. Verejnosti
bol predstavený pripravovaný nový produkt cestovného ruchu Svätomariánska púť, spoznali pútnické
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miesta Prešovského kraja i poľských partnerov, ako aj rozmanité zaujímavosti Prešovského kraja. Na
pódiu si prevzali ceny víťazi letnej turistickej kampane LEGENDARIUM.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/den-cestovneho-ruchu-2017-v-spisskej-belej/

Vernisáž fotografickej výstavy Choď a foť 2017
Jedným z výstupov fotografickej súťaže Choď a foť 2017 bolo vytvorenie putovnej fotografickej
výstavy, ktorá bola zahájená 16. novembra 2016 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnili ocenení fotografi aj široká verejnosť. Zároveň bol verejnosti
predstavený kalendár Objavuj Prešovský kraj na rok 2018. Výstava má putovný charakter, krásy
a zaujímavosti Prešovského kraja bude prezentovať na ďalších miestach.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/vystava-chod-fot-zacala-svoju-put-v-divadle/

Večer cestovného ruchu – Päť rokov KOCR SVS
KOCR Severovýchod Slovenska si 27. 10. 2017 pripomenula päť rokov svojho fungovania. Pre
všetkých, ktorých zaujíma cestovný ruch, pripravila KOCR neformálne stretnutie venované rozvoju
turizmu, spolupráci a predstaveniu činnosti KOCR počas uplynulých piatich rokov existencie.
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Stretnutie sa uskutočnilo v Inovačnom partnerskom centre v Prešove. Jeho vyvrcholením bolo
predstavenie oficiálneho videospotu Prešovského kraja. Teší nás, že výstupy 5 rokov činnosti KOCR
a oficiálny videospot zarezonovali v médiách a u širokej verejnosti.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/turizmus-rozvijame-5-rokov-pozrite-si-nase-aktivity/

Študijná cesta v rámci projektu Bicyklom aj za hranice, Nórsko
K záverečným aktivitám KOCR Severovýchod Slovenska v projekte Bicyklom aj za hranice (Nórsky
finančný mechanizmus) patrila študijná cesta na sever Nórska, ktorý je známy ako lokalita s troma
trasami EuroVelo. Cesty sa zúčastnil riaditeľ KOCR SVS Martin Janoško a cyklokoordinátorka CykloPO
Viera Štupáková v dňoch 21. – 24. 3. 2017. Cieľom cesty bolo získať skúsenosti a informácie, ako to
vyzerá na cyklotrasách EuroVelo v Nórsku. Na severe Nórska, na ostrove Mageryoa, ktorý je
podmorským tunelom spojený s pevninou začínajú/končia tri významné trasy EuroVelo – EV 1, EV 11
a EV13. Preto sa tento bod stal plánovaným cieľom cesty Tromso – Alta – Honningsveg – Alta –
Tromso, v dĺžke 1300 km. Hlavnou úlohou bolo zistiť, akým spôsobom je realizovaná cyklistická
infraštruktúra, informácie pre cyklistov, značenie, dostupnosť, bezpečnosť na cestách, aké sú
turistické zaujímavosti, služby a propagácia. Dôležitý aspekt bol tiež aspoň získať aspoň základné
vyhodnotenie do akej miery tieto cyklotrasy spĺňajú náročné kritériá Európskej cyklistickej federácie
pre získanie certifikátu cyklotrasy EuroVelo a ich porovnanie so súčasným stavom slovenskej časti
trasy EuroVelo 11. Účastníci študijnej cesty zároveň na svojich zastávkach prezentovali Prešovský
kraj. Výstupy zo študijnej cesty sú uverejnené na www.cyklopo.sk.

26

3.2 Podpora produktov a podujatí
3.2.1 Podujatia
KOCR Severovýchod Slovenska okrem organizácie vlastných podujatí (Cyklopátrania Prešovským
krajom, Svetový deň CR a pod.) a spoluorganizácie rozmanitých podujatí podporila finančne ďalšie
významné podujatia v oblasti Vysoké Tatry – Podhorie:
Memoriál Jána Stilla, Nová Lesná (júl 2017)
SUNRISE RUN - beh pri východe slnka Veľká Lomnica (január, júl 2017)
Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou, Liptovská Teplička (júl 2017)
Golfové podujatia, Veľká Lomnica 2017
Otvorenie zimnej sezóny, Stará Lesná (december 2017)

3.2.2 Podpora produktov
Podpora ekologickej regionálnej dopravy ako produktu CR
Zabezpečenie ekologickej dopravy počas letnej sezóny. Cieľom je odbremeniť pozemné komunikácie
a parkoviská počas letnej sezóny a tým predchádzať znečisťovaniu ovzdušia a znižovať prašnosť.
Chceme, aby počas letnej sezóny návštevníci destinácie využívali hromadnú a hlavne ekologickú
dopravu, na trasách z Popradu do Starého Smokovca, do Tatranskej Štrby a Tatranskej Lomnice a na
Štrbské Pleso (a v opačnom smere) v častejších a pravidelných časových intervaloch podľa
požiadaviek návštevníkov. Zároveň sa výraznou mierou zvyšuje komfort prepravy návštevníkov a
celkový dojem z navštíveného regiónu.
INFO:
http://www.severovychod.sk/aktuality/turisti-vo-vysokych-tatrach-cestuju-v-lete-komfortnejsie/

Mobilné aplikácie
V roku 2017 vznikla ku kampani LEGENDARIUM aplikácia LEGENDARIUM Go!, ktorá spája tipy na
výlety, legendárne postavičky, interaktívnu hru a súťaženie prostredníctvom lokalizácie (GPS). Hra
opätovne spojila zábavu, poznávanie a iniciovala cestovanie rodín s deťmi na vyše 80 legendárnych
miest v kraji. Novinkou bola možnosť pozývať hráčov do hry, prepojenie so stolovou hrou, podpora
podujatí (bonusové body) a automatické získavanie odmien po dosiahnutí garantovaných hraníc
(voľné a zľavnené vstupy do atrakcií v Prešovskom kraji). Aplikácia je voľne dostupná zdarma
v obchode GooglePlay a App Store. Do hry sa zaregistrovalo takmer 1600 hráčov. Aj po skončení
kampane 11. 9. 2017 je hra dostupná a využiteľná ako zdroj inšpirácií na výlety a zábavu.
INFO: http://www.legendarium.info/hraj-hru

Okrem toho využívala KOCR SVS pre svoje kampane Cyklopátrania a LETOHRAD 2017 mobilnú
aplikáciu Objavujme. Hráči v nej našli jednotlivé hry, tipy na výlety a možnosť zapojenia sa do súťaží.
Vďaka umiestneniu súťaží v jednej aplikácii sa jednotlivé súťaže/kampane vzájomne propagovali
a hráči boli upozornení na možnosť zapojiť sa aj do iných súťaží (crosspromotion). Aplikácia je voľne
dostupná zdarma v obchode GooglePlay a App Store, stiahlo si ju cca 5 000 užívateľov.
INFO: http://objavujme.sk/hry
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3.3 Podpora infraštruktúry cestovného ruchu
V spolupráci s OOCR Šariš – Bardejov sa realizovala drobná infraštruktúra CR:
Obnova drevenej vyhliadky Kamenná Hora – Drevená vyhliadka nad mestom Bardejov bola v
minulosti vyhľadávaným cieľom turistov, postupom času bola znehodnotená a hrozil jej zánik. Vďaka
obnove sa na známe miesto opätovne vrátili turisti a posilnená tak bola ponuka turistických možností
v okrese Bardejov. Na vyhliadke pribudli aj interaktívne prvky pre deti – zábavno-náučné panely
a ohnisko s posedením vedľa vyhliadky. Obnova vyhliadky bola spolufinancovaná zo zdrojov OOCR
Šariš – Bardejov.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/na-rozhladni-kamenna-hora-bardejov-pribudli-atrakcie/
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V spolupráci s OOCR Severný Spiš Pieniny sa realizovala drobná infraštruktúra CR:
Zatraktívnenie historického centra mesta Stará Ľubovňa – V spolupráci s OOCR Severný Spiš Pieniny
bolo zrealizované zatraktívnenie historického centra mesta Stará Ľubovňa živými kvetmi počas celej
letnej sezóny – prostredníctvom špeciálnych samozavlažovacích kvetinových nádob (22 ks).

V spolupráci s OOCR Tatry Spiš Pieniny sa realizovala drobná infraštruktúra CR:
Úprava zelene v Bachledovej doline – V Bachledovej doline bol na jeseň 2017 sprístupnený nový,
unikátny produkt cestovného ruchu Chodník v korunách stromov. V spolupráci s OOCR TSP bola v
okolí chodníka zrealizovaná úprava terénu, vyrovnanie plochy na výsadbu zelene a následná úprava
zelene. Zrealizované úpravy prispeli k pozitívnemu dojmu návštevníkov z okolia mimoriadne
obľúbenej atrakcie.
Informačná tabuľa, Malá Franková – V obci Malá Franková bola osadená informačná tabuľa s mapou
a informáciami o turistických a cyklistických trasách, o obci a atraktivitách v okolí.
Úprava lyžiarskych bežeckých a cyklistických tratí, Levočské vrchy – V Levočských vrchoch v lokalite
Krúžok v katastri obcí Uloža, Vyšné Repaše a Závada (miestna časť Levoče) vzniká bežecký areál
Levoča Nordic netrum, ktorý má ambíciu stať sa moderným centrom bežeckého lyžovania. V areáli
bola zrealizované úpravy terénu a v zimnom období úpravy bežeckých lyžiarskych okruhov ratrakom.
Modernizácia sa týkala 2,5 km a 3,3 km okruhu, kde boli trate zrovnané a rozšírené na štandardnú
šírku 6 – 9 metrov.

Úprava cyklistického chodníka, Spišské Hanušovce – S úpravou cesty sa začalo v roku 2016,
pokračovalo sa v roku 2017, pričom išlo o 3 km vysypanie kamenivom neprejazdných úsekov a
sprejazdnenie trasy pre cyklistov. Úsek sa plánuje v najbližšom období zaradiť medzi značkované
trasy.
Projektová dokumentácia cyklotrasy Strednica, Ždiar
Vypracovaná bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR cyklotrasy Strednica v
obci Ždiar. Súčasťou dokumentácie je sprievodná správa, prehľadná situácia v mierke 1:5000,
dopravné značenie 1:1000, písomnosti a výkresy objektov – cyklotrasa, priepusty, cyklolávky, ochrana
prípadných podzemných vedení a pod.
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V spolupráci s OOCR Región Šariš sa realizovala drobná infraštruktúra CR:
Hnedé tabule v okrese Prešov, Sabinov – V okresoch Prešov a Sabinov pribudlo spolu osem hnedých
tabúľ (4x IS 11, 4x IS 23) na cestách II. a III. triedy, ktoré označujú turistické ciele: Hrad Šariš;
Ortodoxná synagóga, Prešov; Hrad Kamenica a Opálové bane.
Značenie turistických chodníkov – V okresoch Prešov a Sabinov prebehlo značenie turistických
chodníkov (150 km) vrátane údržby nosných a informačných prvkov. Turistické značenie realizoval
Klub slovenských turistov, preznačené boli turistické cesty a chodníky na pešiu turistiku vyznačené
pásovými značkami. Obnovené a doplnené boli aj smerovníky a tabuľky na smerovníkoch.
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3.4 Projektová činnosť
Bicyklom aj za hranice
V máji 2017 bol ukončený projekt Bicyklom aj za hranice, ktorý podporil Nórsky finančný
mechanizmus 2009 - 2014 v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca, schéma malých grantov.
Výška nenávratného finančného príspevku bola 239 574 eur. Projekt sa realizoval na území Košického
a Prešovského kraja a Zakarpatskej Ukrajiny, trval 11 mesiacov.
Partnermi vedúceho Košického samosprávneho kraja v projekte boli Agentúra pre udržateľný rozvoj
Karpatského regiónu FORZA, Združenie obcí Hornej Torysy, Mesto Veľký Šariš, Krajská organizácia
cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálne združenie obcí Hornád a Kyjevské združenie
cyklistov.
Hlavným cieľom projektu bola podpora budovania diaľkových cyklistických trás.
Aktivity KOCR SVS:
- zaobstaranie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie EuroVelo11 na úseku katastra Veľký
Šariš až po kataster Pečovskej Novej Vsi,
- študijná cesta k EuroVelo 11,
- aktualizácia obsahu sprievodcu SK (texty, fotografie),
- web aplikácia CykloPO www.cyklopo.sk
Spolu rozpočet KOCR SVS: 63 490 €; 15 % kofinancovanie: 9524 €

Svätomariánska púť – Svetlo z východu
KOCR Severovýchod Slovenska začala v roku 2017 s realizáciou projektu Svätomariánska púť – Svetlo
z východu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 20142020. Ide o vlajkový projekt, v ktorom je hlavným partnerom Prešovský samosprávny kraj, jedným
z partnerov je aj KOCR SVS. Je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de
Compostela. Hlavným cieľom projektu Svätomariánska púť je dobudovanie turistickej infraštruktúry
a ponuky uceleného nového produktu cestovného ruchu. Projekt odštartoval 1. januára 2017
a potrvá do polovice r. 2019. Jeho ambíciou je podporiť náboženský turizmus a doplniť chýbajúcu
infraštruktúru na známych pútnických miestach.
Aktivity partnera 4 – Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska:
- prezentácia a podpora produktu na výstavách CR (5x) a eventoch (6x)
- pútnické pasy – výroba a distribúcia,
- promo materiály (spolu s ďalšími projektovými partnermi)
- vonkajšia galéria prezentujúca mariánsku tematiku
- obsahová časť bedekra za SK stranu (body záujmu, atraktivity a pod.)
- mobilná aplikácia
- pieseň – promo pieseň s klipom
- účasť v medzisektorovej koordinačnej skupine (udržateľnosť a rozvoj projektu)
V roku 2017 bola v rámci projektu zrealizovaná jeho prezentácia na dvoch podujatiach (Otvorenie
letnej turistickej sezóny 2017, Štrbské Pleso a Deň cest. ruchu 2017, Spišská Belá). Vydaný bol
propagačný materiál, ktorý sa využíva na propagačných podujatiach a medzinárodných výstavách.
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Zakúpený bol propagačný stánok a technické vybavenie. Vytypované boli body mariánskeho kultu na
slovenskej strane (59 ks), prebehli pracovné stretnutia s projektovými partnermi i osobitné stretnutia
s poľskými partnermi, ktorí budú s KOCR participovať na príprave bedekra a mobilnej aplikácie.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/svatomarianska-put-svetlo-z-vychodu/

Podané projekty:
Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad
Popradom
KOCR Severovýchod Slovenska podala opätovnú žiadosť na projekt Nový turistický produkt – časť
transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom. Vedúcim partnerom
je Gmina Muszyna, partnermi sú KOCR SVS a Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará
Ľubovňa. Projekt je podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2014-2020. KOCR SVS pripravila kompletnú Analýzu uskutočniteľnosti neinvestičných aktivít ako
projektového partnera č. 2. Projekt je zameraný na dobudovanie chýbajúcich časti EV11 na SK-PL
pohraničí, vytvorením produktu CR, zosieťovaním všetkých poskytovateľov služieb na tomto území
a samozrejme s jeho prezentáciou. Súčasťou aktivít je prepojenie Muszyny a Legnavy cyklotrasou,
dobudovanie cyklotrasy medzi obcami Sulín a Mníšek nad Popradom, cykloturistické značenie
EuroVelo 11 s využitím existujúcich cyklotrás a menej frekventovaných ciest na trase Prešov – Mníšek
nad Popradom či vybudovanie informačného centra v Sulíne.
Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty cestovného ruchu
KOCR Severovýchod Slovenska podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 2020 - Ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia. Partnerom KOCR
SVS je Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzesow. Cieľom projektu je vytvoriť
predpoklady pre zvýšenie návštevnosti cezhraničného územia a tým podporiť rozvoj regiónu.
Zvýšenie návštevnosti chceme podporiť vytvorením 3 ucelených balíkov služieb zážitkovej turistiky a
to využitím moderných komunikačných metód a technológií a realizáciou propagačných materiálov a
predmetov.
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3.5 Cyklistické koordinačné centrum CykloPO
V roku 2017 začalo svoju činnosť cyklistické koordinačné centrum „CykloPO“ ako súčasť KOCR SVS.
CykloPO vzniklo s cieľom riešiť potrebu komplexného rozvoja cykloturistiky a koordinovanie aktivít na
jednotlivých územiach Prešovského kraja. Dlhodobo tiež chýbalo miesto, na ktoré sa môžu obrátiť
samosprávy alebo organizácie pri budovaní cyklotrás, ich plánovaní, značení už existujúcich trás, pri
tvorbe potrebných dokumentov, podávaní projektov a mnohých iných činnostiach.
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/presovsky-kraj-ma-cyklisticke-koordinacne-centrum/

Stručná správa o aktivitách 2017

(spracovala Viera Štupáková – cyklokoordinátroka CykloPO)
Rozsah aktivít je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:
1. Konzultácie pre samosprávy
2. Vypracovanie projektových zámerov pre externé finančné zdroje
3. Propagácia a informácie
4. Vzdelávanie
5. Pracovné stretnutia
Najvýznamnejšiu časť aktivít koordinačného centra CYKLOPO bola v roku 2017
zameraná na koordináciu projektu EuroVelo 11 na území Prešovského kraja v smere Prešov –
Sabinov – Mníšek nad Popradom št.hr. Spolupráca na projekte presahuje rámec roku 2017,
i keď tento rok bol kľúčový pre otvorenú možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky
z európskych operačných programov práve pre tento zámer. Veľkou podporou pre realizáciu
zámeru bolo partnerstvo v projekte Bicyklom aj za hranice (Nórsky finančný mechanizmus)
kde sa podarilo získať 80 000 Euro na spracovanie projektových dokumentácií pre stavebné
povolenie. Tieto boli nevyhnutným predpokladom, aby sa jednotlivé samosprávy mohli uchádzať
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o financie na realizáciu tejto výnimočnej stavby. Podrobnejší prehľad o stave zámeru ku koncu roku
2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Vyhodnotenie ku januáru 2018:
úsek

dĺžka
v km

stav pripravenosti

financovanie

stav

Interreg CBC

čiastočne schválené
- vlajkový projekt

suma

Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa Novoľubovnianske kúpele

55 stavebné povolenie

Novoľubovnianske kúpele - Šambron Bajerovce

štúdia
15 uskutočniteľnosti

Bajerovce - Lipany - Červenica

30 územné rozhodnutie

Pečovská Nová Ves - Sabinov

3,3 stavebné povolenie

IROP

podaná žiadosť

725 000

Sabinov - Orkucany

6,2 stavebné povolenie

IROP

podaná žiadosť

1 063 000

Šarišské Michaľany

3,5 stavebné povolenie

IROP

podaná žiadosť

726 000

Veľký Šariš

6,2 stavebné povolenie

IROP

schválená žiadosť

600 000

podaná žiadosť

950 000

schválená žiadosť
potrebné riešiť
vyššie stupne PD

312 000

Prešov
Haniska - Seniakovce
Celková dĺžka na území PSK
Celkom na území KSK: 45 km

12,5 stavebné povolenie
štúdia
18,5 uskutočniteľnosti

2000000

potrebné riešiť
vyššie stupne PD
prebieha proces
stavebného
povolenia

IROP

150,2

1. Konzultácie
- konzultácie pre prípravu projektových zámerov na IROP a RIUS - zamerané na koridor EuroVelo 11 Veľký Šariš – podané na 2 etapy
- konzultácie pre prípravu projektových zámerov na IROP a RIUS - Humenné – opätovne podané
- konzultácie pre prípravu projektových zámerov na IROP a RIUS Giraltovce – pripravené pre územné
konanie, zatiaľ nepodané
- konzultácie pre prípravu projektových zámerov na IROP a RIUS Prešov – úspešne podané
- konzultácie ku technickým dokumentáciám pre projekt EuroVelo v ktorých bol investorom
Severovýchod Slovenska – podané.
- konzultácie technických častí projektových dokumentácií s projektantmi (firmy ISPO a Vahovsky,
Hrabčák) ako aj so starostami obcí a miest na trase – 20 stretnutí celkovo pre samosprávy: Prešov,
Veľký Šariš, Šarišské Michaľany, Sabinov, Pečovská Nová Ves, Červenica, Jakubova Voľa, Rožkovany,
Lipany, Krivany, Torysa, Šarišské dravce, Krásna Lúka, Bajerovce, Giraltovce, Svidník, Humenné.
Pracovné rokovania pokračujú aj v roku 2018.
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- vypracovanie podkladov pre rokovanie na rade ZMOS ohľadom legislatívnych problémov pri riešení
cyklotrás a ich súvis so schválenou Národnou stratégiou cyklistickej dopravy - vypracované pre p.
Jánošíka, Lipany
- konzultácie ku projektom cyklistickej infraštruktúry na základe požiadavky primátora Sabinova p. P.
Molčana ohľadne riešenie vlastníckych
vzťahov na líniových stavbách, definovanie
požiadaviek pre potreby ZMOS a riešenia
konkrétnych možných riešení vlastníckych
vzťahov v Sabinove,
- konzultácie s projektantmi ku technickým
riešeniam úseku Eurovelo 11 úsek Mníšek nad
Popradom – Legnava

2. Vypracovanie projektových zámerov pre externé finančné zdroje
1. Implementácia projektu „Bicyklom aj za hranice“ - Nórske finančné mechanizmy, štúdijná cesta
Nordcup Nórsko, technické projektové dokumentácie, komunikácia s projektantmi
2. EuroVelo 11 - Interreg V. - prepracovanie a znovupodanie veľkého projektu s názvom "Nový
turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad
Popradom" - podaný na hodnotenie opätovne v septembri 2017.
3. Cykloprodukty cestovného ruchu - Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty
cestovného ruchu, podané do Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020, v rámci malých
projektov cezhraničnej spolupráce s partnerskou organizáciou Podkarpacka turistická organizácia
(ekvivalent Severovýchod Slovenska v PL) – podané september 2017
4. Vypracovanie stratégií a plánovacích dokumentácií - Kostrová sieť cyklotrás Prešovského
samosprávneho kraja, pre program
Ministerstva dopravy - v spolupráci krajskou
cyklokoordinátorkou p. Migašovou - žiadosť o financovanie dôležitého koncepčného dokumentu pre
rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v kraji - kompletne pripravené, žiadosť nakoniec nebola podaná.

3. Propagácia a informácie
- uskutočnenie úvodnej tlačovej
besedy o zriadení
cyklokoordinačného centra, január
2017
- trojdňová propagačná jazda po
koridore EuroVelo 11 – v spolupráci s
KSK a PBS Kostitras
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Propagačná cyklojazda EuroVelo Tour 2017, apríl 2017

Cyklotúra s p. Rimajom, denník Pravda, Pieniny

- cyklovýjazd s novinárom p. Rimajom, denník Pravda- Pieniny a Dunajec na bicykli
- zadanie a podklady pre videoprezentácie - propagácia cyklotrás v PSK - realizované v decembri
2017, na stránke uvedené od februára 2018
- prezentácia projektu Bicyklom aj za hranice - študijná cesta Nórsko - na Ukrajine v meste Užhorod
- účasť na cyklopodujatiach organizovaných v Prešovskom kraji
- web portál cyklopo.sk - prepracovanie stránky a jej skvalitňovanie - stála úloha

4. Vzdelávanie
- realizácia štúdijného pracovnej cesty EuroVelo 11 - Nordcup, Nórsko, financované z Nórskeho
finančného mechanizmu,
- príprava štúdijného pobytu v Holandsku v spolupráci s Holandskou ambasádou
- prezentácia zámeru Eurovelo 11 pre cyklistickú verejnosť a odbornú verejnosť

Prezentácia zámeru Eurovelo 11, Lipany, apríl 2017

Študijná cesta po trase EuroVelo 11 na najsevernejší bod
Európy – Nórsko, Nord cup, správa dostupná na www.cyklopo.sk

5. Pracovné stretnutia
- pravidelné porady s krajskými cyklokoordinátormi PSK a KSK
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- odborom územného plánovania – pripomienkovanie nového konceptu územného plánu ohľadom
plánovaného rozvoja cestovného ruchu , cyklodopravy a cykloturistiky v PSK
- odbor regionálneho rozvoja – koordinovanie aktivít a spoločného vystupovania, príprava podkladov
pre získanie externých finančných zdrojov pre koncepčné dokumenty, podklady pre pripravovanú
dovú PHSR PSK pre úlohy týkajúce sa cykloturistiky a cyklodopravy
- mesto Veľký Šariš, Sabinov, Prešov – príprava podkladov pre žiadosti na financovanie
cykloinfraštruktúry zo zdrojov IROP

Pracovné stretnutie so zástupcami Holandskej ambasády a honorárnym konzulom p. Murajdom pre podporu spolupráce v
oblasti cykloproblematiky, marec 2017

- stretnutia organizácií zameraných na cykloproblematiku - oblasť okresy Prešov, Sabinov – pokus o
koordinovanie aktivít
- stretnutia organizácií zameraných na cykloproblematiku - oblasť okresu Svidník – pomoc pri
koordinovaní aktivít, formulovaní hlavných zámerov rozvoja cykloturistiky
- stretnutia so zástupcami miest a obcí pre propagáciu cykloturistiky - Kežmarok,
Bardejov, Sabinov, Prešov, Humenné ako plánovanie spoločných podujatí
- stretnutia s pracovníkmi Holandskej ambasády ohľadom možnej spolupráce v
oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Stretnutia z podnetu ambasády a honorálneho konzula p. Murajdu,
- stretnutie na tému cyklotrasy v znevýhodnených okresoch Kežmarok, Svidník,
Sabinov a Vranov nad Topľou,,
- stretnutie so zástupcami mesta Giraltovce a OZ Vidiek, MAS Topľa za účelom
konzultácií ku pripravovaným projektom cyklistickej infraštruktúry v meste
Giraltovce. Obhliadka terénu a vypracovanie odporúčaní pre projektantov ako
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zadanie. Následné konzultácie technických riešení s projektantmi.

Plodné pracovné rokovania so
zástupcami samospráv
a aktivistov v okrese Svidník.
Neočakávaná, ale veľmi kvalitná
cyklocestička v meste Giraltovce –
bod napojenia novej plánovanej
cyklistickej komunikácie.

6. Infraštruktúra
Budovanie cykloinfraštruktúry je len vedľajším zámerom krajskej organizácie Severovýchod
Slovenska. Sme presvedčený, že pred koordinačným cyklocentrom má byť postavené dôstojné
parkovacie miesto pre bicykle, začali sme riešiť túto problematiku s ÚHA mesta Prešov.
Komplikované jednania sa natoľko predĺžili, že sme neboli schopní podať žiadosť na ohlásenie
drobnej stavby v roku 2017, ale celá aktivita sa posunula na rok 2018.
Niekoľkokrát sme s pracovníčkami ÚHAM, potenciálnymi dodávateľmi riešili typ a umiestnenie
krytého parkovacieho prístrešku pre bicykle, komunikovali sme so stavebným úradom a riešili
majetkoprávne posúdenie umiestnenia drobnej stavby. Žiaľ, nové parkovacie stanovište pre bicykle
bude možné realizovať až v tomto roku. Definitívne máme s ÚHAM odsúhlasený dizajn a umiestnenie
parkovacieho zariadenia pred úradom PSK.

Severovýchod Slovenska dlhodobo podporuje aj realizáciu a obnovenie cykloturistických trás na
území kraja – lokality jednotlivých členov KOCR.
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Organizačné zabezpečenie a pracovná náplň
Koordinačné centrum CYKLOPO má jedného pracovníka, Vieru Štupákovú, ktorá je externým
zamestnancom Severovýchod Slovenska a to na čiastočný úväzok 440 hodín ročne na základe
mandátnej zmluvy. Celkový počet vykázaných odpracovaných hodín v roku 2017 bol 444.

Plánované aktivity na rok 2018
1. Pokračovanie procesu prípravy technických dokumentácií pre ďalšie úseky EuroVelo 11,
predovšetkým podporenie procesu získania územného rozhodnutia a získania stavebného povolenia
úseku Lipany – Bajerovce.
2. Podpora obnovy cykloturistického značenia na existujúcich cyklotrasách v kraji.
3. Marketingová kampaň pre zvýšenie návštevnosti na cyklotrasách v Prešovskom kraji.
4. Prezentácia a propagácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji.
5. Vyškolenie značkárov cykloturistických trás.
6. Realizácia krycieho parkovacieho stanovišťa pred Úradom PSK.
7. Spolupráca s dotknutými subjektmi a samosprávami v PSK na téme cyklodopravy a cykloturistiky.
8. Organizovanie propagačných podujatí pre zvýšenie cykloturizmu.
9. Vypracovanie cykloproduktov cestovného ruchu.
10. Aktívna účasť na procese prípravy strategických plánov a dokumentácií cyklodopravy a
cykloturistiky v Prešovskom kraji.

39

4. Prehľad poskytnutých finančných príspevkov
4.1. Prehľad členských príspevkov pre KOCR SVS v roku 2017 od jednotlivých
členov
Prešovský samosprávny kraj
OOCR Región Vysoké Tatry
OOCR „Šariš“ – Bardejov
OOCR Severný Spiš – Pieniny
OOCR Tatry – Spiš – Pieniny
OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
OOCR Vysoké Tatry – Podhorie
OOCR Región Šariš
Dotácia z MDVRR SR

270 000,- EUR
97 711,- EUR
4 100,- EUR
5 149,- EUR
6 296,- EUR
2 010,- EUR
2 075,- EUR
3 418,- EUR
149 200,- EUR

4.2. Prehľad vynaložených financií pre jednotlivé rozpočtové kapitoly
Marketingové kampane a propagácia
Podpora produktov a podujatí
Podpora infraštruktúry cestovného ruchu

267 907,- EUR
141 695,- EUR
41 459,- EUR
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5. Záver
KOCR Severovýchod Slovenska uzavrela v roku 2017 prvých päť rokov svojej činnosti, pričom
rok 2017 bol z nášho pohľadu mimoriadne pestrý a plný aktivít. Ich realizácia bola možná vďaka
spolupráci a podpore Prešovského samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy a výstavby SR a
členských oblastných organizácií cestovného ruchu. Poďakovanie zároveň patrí všetkým partnerom,
menším organizáciám pôsobiacim v regiónoch, zariadeniam zapojeným v kampaniach
a spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na spoločných aktivitách i jednotlivo na rozvoji cestovného
ruchu v Prešovskom kraji. Opätovne patrí poďakovanie aj sponzorom, vďaka ktorým sme mohli
pripraviť kampane s atraktívnymi cenami a motivovať tak návštevníkov na návštevu nášho kraja.
Aj v roku 2018 sme otvorení spolupráci so všetkými organizáciami, skupinami i jednotlivcami,
ktorí majú záujem rozvíjať turizmus a vytvárať aktivity na podporu návštevnosti jednotlivých
regiónov.
Veríme, že rok 2018 prinesie mnoho zrealizovaných aktivít v oblasti marketingu, podpory
produktov a budovania infraštruktúry, vrátane podpory cykloturistiky a skvalitňovania služieb CR
v celom Prešovskom kraji.

V Prešove dňa 9. marca 2018

Spracoval:
Mgr. Barbora Čechová
KOCR Severovýchod Slovenska

Schválené VZ KOCR Severovýchod Slovenska
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Príloha č.1 – Oblastné organizácie cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji
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Príloha č. 2 - Fotogaléria ocenených Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja r. 2017
Osobnosti cestovného ruchu 2017 (rozhodla odborná porota):

Celoživotný prínos v CR: Pavel Rajtár

Vzdelávanie v CR: Vladimír Ternavský
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Podnikanie v CR: Jiří Hruška

(prevzala dcéra S. Hrušková)

Rozvoj cestovného ruchu v samospráve: Ján Mokoš
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NAJ produkty cestovného ruchu 2017 (rozhodla odborná porota): Fragaria Cup 2017 - medzinárodný
futbalový turnaj žiakov; Chodník korunami stromov Bachledka; Singletrails v Lechnici

Fragaria Cup 2017 - medzinárodný futbalový turnaj žiakov (spol. 4Sport, A. Beneš)

Chodník korunami stromov Bachledka (Martin Paško)

Singletracky v obci Lechnica, (starosta obce Jozef Musala)
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Online hlasovanie verejnosti:

NAJ kultúrno-náučné zariadenie: Slovenské opálové bane

NAJ informačné zariadenie: Dukla Destination, Svidník
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NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Alfa***, Giraltovce

NAJ reštaurácia: Salaš u Franka, Stará Ľubovňa
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NAJ kaviareň/bar/čajovňa: Bruno caffé, Prešov

NAJ zamestnanec: Milan Sipko – vrchný čašník, reštaurácia Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka
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NAJ produkt (hlasovanie): videopozvánka Osudy vpísané v dreve, SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná ul.

Všetci ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017
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