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Príhovor

Vážené dámy, vážení páni,
za nami je ďalší, v poradí šiesty rok fungovania Krajskej
organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. V roku
2018 sa zrealizovalo mnoho aktivít v oblasti marketingu a
propagácie, podpory podujatí a rozvoja infraštruktúry, úspešne
implementujeme tri cezhraničné projekty. Opäť intenzívne
prebiehala spolupráca s oblastnými organizáciami CR,
pôsobiacimi na území nášho kraja, Prešovským samosprávnym
krajom, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a mnohými ďalšími
organizáciami a subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného
ruchu.

Z hľadiska návštevnosti Prešovského kraja sa opäť môžeme tešiť z pozitívnych čísel, počet
návštevníkov ubytovacích zariadení vzrástol o takmer 38 000 (4,1 %), čo predstavuje 2 901 080
návštevníkov (medziročný rast 6,5 %). V minulom roku do kraja zavítalo 285 255 zahraničných
návštevníkov s 853 285 prenocovaniami (medziročný rast 3,7 %). Prešovský kraj je tretím najviac
navštevovaným krajom SR.
V súčasnosti združuje KOCR viac ako 90 partnerov zo siedmich OOCR a Prešovského
samosprávneho kraja. Cieľ organizácie ostáva nemenný, vytvárať podmienky a realizovať aktivity
zamerané na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu na území nášho krásneho Prešovského kraja.
Tomu boli prispôsobené aktivity realizované v roku 2018, ktorých prehľad predkladáme v tejto
výročnej správe.
V oblasti marketingu a propagácie bola zrealizovaná kampaň Kraj kultúrnych pamiatok, ktorá
predstavila bohatstvo kultúrnych pamiatok Prešovského kraja. Rodiny s deťmi zaujala súťaž Cestopis
z kraja kultúrnych pamiatok pod záštitou spisovateľky Gabriely Futovej. Pre cyklistov bol pripravený
už piaty ročník poznávania kraja na bicykloch, v sérii podujatí Cyklopátrania Prešovským krajom.
Veľkému záujmu médií a verejnosti sa každoročne tešia ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu,
fotografická príloha z odovzdávania cien za rok 2018 je súčasťou výročnej správy. Teší nás aj úspech
fotosúťaže Choď a foť, finálové fotografie v rámci výstavy putujú po Slovensku a veríme, že opäť
predstavia kraj aj v zahraničí. Okrem toho sme prezentovali kraj v rôznych typoch médií, na
sociálnych sieťach či prostredníctvom blogerov. Podporili sme tiež marketingové kampane Vysokých
Tatier, turisticko-informačné centrum v Starej Ľubovni, obnovou prešiel turistický portál
severovychod.sk. Aj v tomto roku sme vydali viacero druhov propagačných materiálov, zásobili sme
nimi aj turistické informačné centrá v celom kraji, vrátane úspešnej novinky Turistické noviny
Prešovského kraja. Máme radosť z úspechu promo videa o našom kraji, ktoré na medzinárodnom
filmovom festivale FilmAt získalo špeciálne ocenenie.
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Prešovský kraj bol prezentovaný na viacerých veľtrhoch a významných podujatiach, v roku
2018 zvlášť so zameraním na vznikajúci nový produkt pútnického turizmu Svätomariánska púť.
Podporili sme veľké podujatia nadregionálneho významu, ktoré lákajú turistov i domácich.
Veľký kus práce je za nami aj v oblasti rozvoja drobnej turistickej infraštruktúry.
V Bardejovských Kúpeľoch prešiel obnovou oddychový areál v okolí jazierka, do krásy a kvality rastie
športový areál Levoča Nordic Centrum v Levočských vrchoch, v okolí Prešova boli obnovené drevené
prvky turistickej infraštruktúry vrátane studničiek, na Hornom Zemplíne pribudli informačné tabule
a mnohé ďalšie aktivity.
KOCR Severovýchod Slovenska aktuálne realizuje tri cezhraničné projekty z fondov Európskej
únie. K projektu Svätomariánska púť pribudol mikroprojekt Karpatské dobrodružstvá, v ktorom sme
vedúcim partnerom. Cieľom je vytvorenie troch cezhraničných produktov určených turistickej
verejnosti, čo zahŕňa aj potrebnú analýzu potenciálu územia. V jeseni bol schválený veľký projekt,
ktorý prispeje k budovaniu a propagácii časti transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov – Muszyna
– Mníšek nad Popradom. Projekt je zameraný na dobudovanie chýbajúcich častí Eurovelo 11 na
slovensko-poľskom pohraničí. Čaká nás v ňom mnoho úloh, k najvýznamnejším patrí značenie celej
trasy, návrh a osadenie informačných panelov a úlohy v oblasti propagácie.
Aktivity v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy Prešovského kraja riešilo cyklistické koordinačné
centrum CykloPO. Teší nás, že úsilie v oblasti potreby intenzívnejšieho riešenia cyklistickej
a cykloturistickej problematiky prevzal Prešovský samosprávny kraj. Agenda cyklistického
koordinačného centra prechádza od roku 2019 pod Odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK.
Do roku 2019 vstupujeme s výrazne väčšou podporou od Prešovského samosprávneho kraja,
ktorá okrem navýšenia členského príspevku na aktivity je určená aj na pomoc oblastným
organizáciám cestovného ruchu pri riešení dlhodobého problému financovania personálu OOCR.
Veríme, že plán, ktorý je nastavený na najbližší rok, výrazne pomôže OOCR v zintenzívnení práce,
komunikácii s PSK a KOCR.
V závere mi dovoľte poďakovať sa za spoluprácu Prešovskému samosprávnemu kraju,
Ministerstvu dopravy a výstavby SR, členským oblastným organizáciám CR, našim partnerom,
spolupracovníkom ako aj všetkým tým, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu v Prešovskom
kraji.
Verím, že dobrá spolupráca bude pokračovať aj naďalej a spoločne budeme pokračovať
v intenzívnej práci na rozvoji turizmu v celom Prešovskom kraji.

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

Bc. Jana Andraščíková, MBA
marketing
marketing@severovychod.sk
051/70 81 513

Mgr. Barbora Čechová
médiá/PR, marketing
media@severovychod.sk
051/70 81 513

Mgr. Michal Jackovič
marketing a produkty
info@severovychod.sk
051/77 54 505
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2. Členovia KOCR Severovýchod Slovenska
Prešovský samosprávny kraj
OOCR Región Vysoké Tatry
OOCR Vysoké Tatry – Podhorie
OOCR Tatry – Spiš – Pieniny
OOCR Severný Spiš – Pieniny
OOCR Šariš – Bardejov
OOCR Región Šariš
OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
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3. Štatistické ukazovatele návštevnosti Prešovského kraja
Prešovský kraj je stabilne tretím najviac navštevovaným krajom SR. V roku 2018 počet návštevníkov
opäť rástol, celkovo bolo zaznamenaných 932 121 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo
predstavuje medziročný nárast o 4,1 % (38 000 návštevníkov UZ). Celkový počet prenocovaní
dosiahol číslo 2 901 080 (medziročný rast + 6,5 %; + 187 493 prenocovaní).
Už počas prvého polroka 2018 navštívilo Prešovský kraj 437 638 návštevníkov ubytovacích zariadení.
Medziročne išlo o nárast 6,3 %. Zároveň Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku 2018 najvyšší
počet prenocovaní domácich turistov spomedzi všetkých slovenských krajov.
Z hľadiska počtu zahraničných turistov bol zaznamenaný nárast o 3,0 % na 285 225 cudzincov ( r.
2017: 276 666, r. 2016: 270 188 zahraničných návštevníkov UZ).
Počet ubytovacích zariadení narástol medziročne o 9,97 % ( r. 2017: 662 UZ, r. 2018: 728 UZ).
Súčasne bol zaznamenaný aj nárast počtu lôžok o 3,2 %. Priemerný počet prenocovaní všetkých
návštevníkov je iba s miernym poklesom takmer rovnaký minulý rokom, predstavuje hodnotu 3,11
prenocovaní na jedného návštevníka (v r. 2017: 3,12; v r. 2016: 3,18 prenocovaní).
Z celkového počtu zaznamenaných návštevníkov ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji v roku
2018 tvorili 93,4 % návštevníci z území členov KOCR Severovýchod Slovenska (870 177 návštevníkov
UZ). V porovnaní s minulým rokom ide o medziročný rast + 5,1 %. Zaznamenaný bol aj značný nárast
tržieb za ubytovanie za rok 2018 v celkovej sume 71 497 528€; ide o rast 13,7 %.
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3. Aktivity KOCR Severovýchod Slovenska
3.1 Marketingové kampane a propagácia
3.1.1 Marketingové kampane
Kraj kultúrnych pamiatok
Ústrednou kampaňou pre rok 2018 bolo komunikovanie obrovského potenciálu Prešovského kraja
v oblasti kultúrnych pamiatok. Kampaň sa sústredila na letné mesiace a pokračovala aj v ďalších
obdobiach. Prešovský kraj bol prezentovaný verejnosti ako Kraj kultúrnych pamiatok. Cieľom bolo
predstaviť bohatstvo kraja, zvýšiť povedomie verejnosti a podporiť návštevnosť kraja
prostredníctvom pútavých vizuálov a cieleného marketingu. Rodinám s deťmi bola určená súťaž
Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok pod záštitou spisovateľky Gabriely Futovej.

Východisko kampane: Na svojom území má Prešovský kraj takmer 4000 väčších i menších pamiatok,
štyri zo siedmich lokalít UNESCO, najviac obnovovaných hradov, 27 unikátnych drevených kostolíkov,
kráľovské mestá, skanzeny, múzeá a galérie s rozmanitými expozíciami. Pamiatky v Prešovskom kraji
predstavujú takmer ¼ všetkých pamiatok na Slovensku, ide o najvyšší počet spomedzi slovenských
krajov. Z tohto bohatstva vychádzala ústredná letná kampaň Kraj kultúrnych pamiatok.

Fotografie Jána Štovku výrazne rezonovali v médiách, na sociálnych sieťach a u širokej verejnosti.
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Súčasťou kampane boli pútavé vizuály, ktoré vychádzali z tvorby známeho fotografa Jána Štovku
(MQEP). Využité boli aj na billboardoch a citylightoch rozmiestnených po celom Slovensku, vrátane
hlavného mesta. Marketingové aktivity boli zostavené tak, aby oslovili rôzne cieľové skupiny. Dôraz
bol kladený na pútavé grafiky a zaujímavý obsah. Verejnosti boli prostredníctvom článkov v médiách
a sociálnych sietí predstavené rôzne „pikošky“ a nezvyčajné zaujímavosti pamiatok pre upútanie
pozornosti verejnosti.

Bohatstvo Prešovského kraja postupne predstavili zaujímaví travel blogeri. Kampaň prebiehala v
rôznych magazínoch, printoch a dôraz bol kladený na sociálne siete, vrátane využitia krátkych
propagačných videí a cinemagraphov. V turistických informačných centrách a kultúrnych zariadeniach
našli turisti v letnej sezóne brožúru s 50 tipmi na výlety Krajom kultúrnych pamiatok.
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Blogeri a sociálne siete, videá
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Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok
Súčasťou kampane bola literárno-výtvarná súťaž Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok pod záštitou
známej spisovateľky Gabriely Futovej. Cielená bola na rodiny s deťmi a triedne kolektívy. Súťaž sa
konala od 15. 6. do 15. 10. 2018. Úlohou detí bolo napísať a nakresliť/odfotiť svoje zážitky z návštevy
kultúrnych pamiatok v Prešovskom kraji. Na podporu súťaže boli využívané rôzne propagačné
nástroje vrátane infovideí a newslettrov pre školy. Do súťaže sa zapojilo takmer 500 detí z celého
Slovenska. Víťazi získali rôzne pobytové balíčky a voľné vstupy do atrakcií v Prešovskom kraji.
Najlepšie diela sú vystavené v detskej knižnici Slniečko v Prešove, kde sú prístupné širokej verejnosti.

INFO: https://www.severovychod.sk/kampan/cestopis-z-kraja-kulturnych-pamiatok

Choď a foť 2018 – fotografická súťaž a putovná výstava
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska pripravila 6. ročník
fotografickej súťaže Choď a foť, v ktorej fotografi zachytili krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.
Záujem o súťaž každoročne rastie, do šiesteho ročníka bolo prihlásených 493 fotografií od 155
autorov. K dispozícii bolo päť kategórií: 1. Black & white, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Príroda, 4.
Šport, športové aktivity a 5. Historické fotografie.
Súťaž trvala od 1. januára do 15. októbra 2018. O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorej predsedal
známy fotograf Ján Štovka (MQEP). Odbornú porotu doplnili Gabriel Lipták QEP, Stano Mihalík
(členovia Asociácie profesionálych fotografov SR) a Slavko Hudák predseda PAF Prešov. Okrem
víťazov vybrala porota aj ďalších finalistov súťaže, spolu 47 finálových fotografií. Víťazné fotografie
silne zarezonovali v médiách a zaujali širokú verejnosť, o čom svedčí veľké množstvo článkov i
zdieľaní na sociálnych sieťach. 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 12. decembra
2018 slávnostnou vernisážou v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Výstava bude podobne ako
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v predošlých ročníkoch pokračovať v rôznych mestách Slovenska i v zahraničí. Výstupom zo súťaže je
tiež kalendár Prešovský kraj ako maľovaný 2019.

INFO:
https://www.severovychod.sk/clanok/najkrajsie-fotografie-presovskeho-kraja-2018
https://www.severovychod.sk/clanok/fotografie-presovskeho-kraja-na-putovnej-vystave

Cyklopátrania Prešovským krajom 2018
Piaty 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: 30. 6. 2018 Medzilaborce, 21. 7. 2018
Mníchovský Potok (okr. Bardejov), 18. 8. 2018 Levočská Dolina a 8. 9. 2018 Prešova okolie.
Pre cyklistov a divákov boli pripravené propagačné materiály o kraji. Spolu sa Cyklopátraní
Prešovským krajom 2018 zúčastnilo aj vďaka marketingovým kampaniam (sociálne siete, letáky,
plagáty) približne 400 aktívnych cyklistov a ďalších priaznivcov.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/cyklopatrania-2018-spoznaj-presovsky-kraj-na-bicykli
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NAJ v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018
Krajská organizácia cestovného ruchu pripravila piaty ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja. 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 2018.
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.

Online hlasovanie prebiehalo na stránke www.severovychod.sk od 14. decembra 2018 do 13. januára
2019. Ocenenia boli slávnostne odovzdané 24. januára 2019 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:

I. Osobnosť cestovného ruchu 2018: (rozhodla odborná porota)
Celoživotný prínos v CR: Zuzana Šedivá in memoriam a Ján Gondek.
Vzdelávanie v CR: Jozef Šenko
Podnikanie v CR: Jozef Vilim
Rozvoj cestovného ruchu v samospráve: Štefan Bieľak
II. NAJ produkty CR 2018 (rozhodla odborná porota): Obnova a sprístupnenie Donjonu na Šarišskom
hrade; Expozícia svet dávnych vekov v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou
III. NAJ zariadenie a zamestnanec cestovného ruchu 2018: (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)
NAJ produkt cestovného ruchu, online hlasovanie: Bežecký areál, Štrbské Pleso (2180 hlasov, 31 %)
NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia: Tatranský ľadový dóm, Hrebienok (1823 hlasov,26 %)
NAJ informačné zariadenie: Tatranská informačná kancelária – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica
(1612 hlasov, 32 %)
NAJ reštaurácia: Reštaurácia Hotela u Leva, Levoča (2719 hlasov, 41 %)
NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Menhard***, Vrbov (3762 hlasov, 47 %)
NAJ Zamestnanec: Ondrej Gondek – vrchný čašník, reštaurácia Chata Pieniny (11 702 hlasov, 45 %)

Fotogaléria ocenených za rok 2018 – Príloha č. 2.
INFO: https://www.severovychod.sk/kampan/najlepsi-v-cestovnom-ruchu-2018
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Podpora Hradného maratónu
OZ Rákociho cesta pripravilo letnú súťaž v objavovaní hradov v Prešovskom kraji. KOCR Severovýchod
Slovenska podporila súťaž a spoločnú prezentáciu obnovených hradov v Prešovskom kraji
marketingovou podporou (tlačová správa, správy na webe, sociálnych sieťach, články o hradoch
a podobne) a tiež umiestnením informačných tabúľ v areáli hradov (15 ks). Súťažiť bolo možné
v dvoch súťažiach: v zbieraní súťažných pečiatok počas hradných podujatí a zbieraním bodov počas
výletov a podujatí v aplikácii Objavujme.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/v-presovskom-kraji-startuje-hradny-maraton

Marketingové kampane – Vysoké Tatry
KOCR SVS podporila realizáciu marketingových kampaní Regiónu Vysoké Tatry, ktoré boli realizované
s cieľom zvýšiť počet návštevníkov v destinácii. Kampane sa zamerali na televízne (TV spoty) a online
médiá, v ktorých boli Vysoké Tatry propagované ako oblasť poskytujúca kultúrne a športové vyžitie
a boli úzko prepojené s ďalšími aktivitami vrátane veľkých podujatí.

K marketingovým aktivitám patrilo aj zabezpečenie atraktívneho programu a animácií na vybraných
podujatiach, vrátane ich propagácia (Popradské leto, Rezbárske sympózium, Popradské Vianoce,
Made in Slovakia,...).

Propagácia turistických atraktivít a projektov prostredníctvom reklamy a PR kampaní
Kampane a projekty KOCR Severovýchod Slovenska propagujúce turistické možnosti a atraktivity
Prešovského kraja boli v roku 2018 propagované prostredníctvom sociálnych sietí, outdoorovej
reklamy (plagáty, letáky, billboardy), prostredníctvom článkov/tlačových správ a reklamy v printových
médiách a v elektronických médiách, reportáže a príspevky v televíziách a rádiách (RTVS, Regina,
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Slovensko 1, FUN rádio, Sky rádio, Rádio Košice, Dobré noviny, SME a ďalšie lokálne a regionálne
televízie a tlač). Zvlášť boli na propagáciu vybraných tém volené aj médiá orientované na mladú
generáciu (Sketcher, StartitUp, Nie je túra bez Štúra), blogeri, travel magazíny a podobne.

Online marketing Severný Spiš – Pieniny
KOCR Severovýchod Slovenska podporila región Severný Spiš – Pieniny v oblasti online marketingu správa online marketingu na sociálnych sieťach, grafická príprava reklamných banerov a platenej
reklamy.

Podpora turisticko-informačného centra v Starej Ľubovni
KOCR Severovýchod Slovenska podporila činnosť turistického informačného centra (Nám. sv.
Mikuláša, Stará Ľubovňa v pôsobnosti OOCR Severný Spiš Pieniny. Infocentrum je situované v centre
mesta, je hojne navštevované turistami ale aj domácimi, ktorí využívajú propagačné materiály pri
ceste do zahraničia. V infocentre bola zabezpečená propagácia Prešovského kraja a regiónu
umiestnením propagačných materiálov a informácií o finančnej podpore zo strany KOCR SVS:
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3.1.2 Propagačné materiály
K pravidelným aktivitám KOCR SVS patrí vydávanie propagačných materiálov o kraji
a regiónoch, resp. spolupráca na vydávaní materiálov s členskými OOCR. Materiály sú využívané na
výstavách cestovného ruchu, na podujatiach, sú distribuované do turistických informačných centier
a sú k dispozícii na rôzne využitie aj širokej verejnosti pri cestách do zahraničia, zahraničných
návštevách a podobne.
Okrem toho KOCR vydáva propagačné materiály ku kampaniam a podujatiam. K efektívnym
propagačným materiálom patria aj info a promo videá, v r. 2018 vytvárané najmä v tematike Kraj
kultúrnych pamiatok. K propagačným nástrojom patria aj webové stránky KOCR a organizácií CR.

Turistické noviny Prešovského kraja
Novinkou v ponuke propagačných materiálov sú Turistické noviny Prešovského kraja. KOCR ich
vydáva dvakrát ročne v júni na sezónu leto/jeseň a v 1. polovici decembra na sezónu zima/jar. Cieľom
je predstaviť turistom aktuálnu ponuku v sezóne, vrátane tipov na výlety, informácií o novinkách
v destináciách, o podujatiach, zaujímavostiach a podobne. Noviny sú distribuované do všetkých
informačných centier v Prešovskom kraji, do väčšiny kultúrnych zariadení (múzeá, galérie, hrady,
skanzeny a podobne) a na ďalšie miesta (atrakcie, vybrané hotely – podľa záujmu, na podujatiach,
veľtrhoch). Každé vydanie v náklade 50.000 ks.
Noviny sa stretli so záujmom verejnosti, ich vydávanie zvlášť privítali menej vybavené infocentrá,
ktorým chýbala aktuálna ponuka a tipy na výlety z iných (blízkych) regiónov. Texty sú pripravované
v spolupráci s OOCR. Materiály z novín sú využívané aj na webe severovychod.sk, v tlačových
správach a na sociálnych sieťach.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/publikacie-o-presovskom-kraji

Propagačné materiály: Hrady a kaštiele, (Ne)tradičné výlety
V roku 2018 KOCR vydala dva nové propagačné materiály v troch jazykových mutáciách (SJ/AJ/PL)
v náklade 2 x 7 000 kusov. Brožúra (Ne)tradičné výlety v Prešovskom kraji predstavuje 11 tipov na
výlety z celého kraja, ktoré sú spojením známych a menej známych turistických zaujímavostí. Brožúra
Hrady a kaštiele Prešovského kraja prostredníctvom fotografií a pútavých informácií predstavuje
kaštiele, hrady a zrúcaniny v celom Prešovskom kraji, vrátane informácií o ich dostupnosti,
možnostiach parkovania a pod.
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Brožúra Kraj kultúrnych pamiatok
Tipy na výlety a informácie o 50 vybraných kultúrnych pamiatkach boli vydané v brožúre Kraj
kultúrnych pamiatok. Distribuovaná bola do informačných centier, kultúrnych zariadení, na
podujatiach a k dispozícii je aj na webe severovychod.sk. Náklad brožúry 10 000 ks.

Videospot ocenený na medzinárodnom filmovom festivale
Spot o Prešovskom kraji z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
získal prestížne ocenenie na poľskom filmovom festivale FilmAT. Spot s názvom "Nechajte sa zviesť"
bol ocenený v konkurencii krajín z celého sveta cenou Special Award. Spot zachytáva turistické
atraktivity Prešovského kraja v rozličných ročných obdobiach. Video sa využíva na propagáciu kraja
doma i v zahraničí.
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INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/prestizne-ocenenie-pre-spot-o-presovskom-kraji

Kalendár Prešovský kraj ako maľovaný 2019
Fotografie zo súťaže Choď a foť 2018 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 2019 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 2018.

Propagačné materiály ku kampaniam a podujatiam KOCR SVS
Výber propagačných materiálov: Ku kampani Kraj kultúrnych pamiatok bolo vydaných 10 000 ks
letákov s informáciami o vybraných 50 kultúrnych pamiatkach PSK (distribuované do informačných
centier, kultúrnych zariadení, na podujatiach a pod.).
Cyklopátrania Prešovským krajom propagovali plagáty v miestach konania pretekov a ich okolí (50 ks)
a letáky A5. Plagáty boli vytvorené aj k oslavám Svetového dňa cestovného ruchu (počas
Archeofestivalu v Hanušovciach n. Topľou), k výzve Inak ako autom podporujúcej využívanie
cyklistickej dopravy, k súťaži Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok , ku kampani Kraj kultúrnych
pamiatok a ďalším. K propagačným materiálom patrí aj séria 47 fotografií (formát A1 a A2, ) zo súťaže
Choď a foť 2018, ktorá tvorí putovnú výstavu prezentujúcu Prešovský kraj.
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Propagačné materiály Vysoké Tatry
V súvislosti s marketingovými aktivitami boli zaobstarané propagačné materiály z oblasti Vysokých
Tatier. Trhacie mapy leto SJ/AJ (80 000 ks), trhacie mapy zima SJ/AJ (55 000 ks). Sprievodca
tatranskými zážitkami – leto SJ/AJ (80 000 ks) a Sprievodca tatranskými zážitkami – zima SJ/AJ (70
000 ks), PL/RJ (20 000 ks).

Turistický sprievodca Tatry Spiš Pieniny
KOCR Severovýchod Slovenska podporila vydanie propagačného materiálu Turistický sprievodca
regiónom OOCR Tatry Spiš Pieniny. Ide o plnofarebný materiál (A5, 40 strán) v anglickej (5 000 ks)
a nemeckej (5 000 ks) jazykovej mutácii.

Kniha Štrbské Pleso a okolie
Pri príležitosti 200. Výročia narodenia J. Szentiványiho, zakladateľa osady Štrbské Pleso, bola
vydaná kniha Štrbské Pleso a okolie. Využívaná je na propagačné účely. Kniha obsahuje fakty,
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atraktivity, zaujímavosti a pútavé fotografie. Vyšla v spoločnej slovenskej a anglickej
jazykovej mutácii, v náklade 3 000 ks.

360° prehliadky a zábery Google Street View
Propagácia podhorských obcí a atraktivít prostredníctvom 360° fotografií (interiér/exteriér), ktoré
budú využívané v kampaniach (online, soc. siete) a na Google Street View. 360° fotografie z 9 obcí
regiónu Vysoké Tatry - Podhorie. Ukážka: https://goo.gl/UJJVjm

Fotobanka Prešovského kraja
Zrealizovaná bola fotodokumentácia prírodných, kultúrnych a historických atraktivít Prešovského
kraja prostredníctvom atraktívnych fotografií z exteriérov a interiérov. Fotografie zhotovil a upravil
profesionálny fotograf Jano Štovka (MQEP).
Fotografie sú využívané na propagáciu kraja v online MKT kampaniach, sociálne siete – Instagram,
Facebook, v médiách, tlačových správach, propagačných materiáloch, článkoch a podobne.
Fotografie majú veľký ohlas u verejnosti.
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Preklady ako príprava na spustenie viacjazyčného webu KOCR SVS
Zrealizované boli preklady vybraných bodov záujmu do ruského, poľského, nemeckého a anglického
jazyka. Preklady boli realizované vrátane turistických zaujímavostí a praktických informácií o službách
v regióne. V roku 2019 bude KOCR v prekladoch pokračovať a spustí viacjazyčné verzie webu.

Redizajn webu www.severovychod.sk
Turistický portál Prešovského kraja www.severovychod.sk prešiel grafickou a obsahovou úpravou –
modernizácia s doplnením aktuálnych a nových bodov záujmu, funkcie vyhľadávania výletov,
podujatí, email marketing – newsletter. Vytvorené boli podklady pre jazykové mutácie webu.

3.1.3 Výstavy, veľtrhy, 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.). V roku 2018 bola propagácia na výstavách a podujatiach zvlášť venovaná
aj projektu Svätomariánska púť, v ktorom KOCR ako jeden z projektových partnerov zabezpečuje
prezentáciu nového produktu pútnického turizmu.

ITF Slovakiatour 2018, Bratislava
Prezentácia Prešovského kraja a všetkých členov na 24. ročníku výstavy ITF Slovakiatour 2018 v
Bratislave spolu s partnerskými regiónmi a partnermi (25. – 28. 1. 2018).
Expozícia na ploche 180 metrov štvorcových patrila k najvýraznejším miestam veľtrhu. Venovaná bola
ústrednej téme roku 2018 Prešovský kraj – Kraj kultúrnych pamiatok. Jednotlivé obrazy na
starovekých múroch zobrazovali pohľady na kultúrne pamiatky kraja. Priestor dostali všetky oblasti
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kraja, v expozícii tak návštevníci našli Severný Spiš, Pieniny, Vysoké Tatry i podhorie, Šariš a Horný
Zemplín.

V expozícii zastúpilo jednotlivé regióny kraja sedem oblastných organizácií cestovného ruchu. Okrem
bohatej ponuky propagačných materiálov boli pre návštevníkov pripravené ochutnávky výrobkov z
Prešovského kraja (Tatranský čaj, tradičné jedlá zo Salaša u Franka), model Chodníka korunami
stromov Bachledka i živá socha. V stánku tiež zazneli nezvyčajné nástroje multiinštrumentalistu
Michala Smetanku, návštevníci súťažili v kvíze o Svätomariánskej púti a atraktivitách v kraji.

Už tradične boli v prvý deň veľtrhu 25. 1. 2018 odovzdané ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja za rok 2017. Ocenenia si prevzali osobnosti cestovného ruchu, najlepšie produkty
CR a víťazi online hlasovania verejnosti – NAJ zariadenia, NAJ zamestnanec a NAJ produkt online
hlasovania.

INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/presovsky-kraj-sa-predstavil-na-itf-v-bratislave
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GO Regiontour 2018, Brno
Holiday world 2018, Praha
KOCR Severovýchod Slovenska predstavila návštevníkom medzinárodných veľtrhov GO Regiontour
Brno (18. – 21. 1. 2018) a Holiday world 2018, Praha (15. – 18. 2. 2018) nový pripravovaný
produkt pútnického turizmu Svätomariánska púť a zároveň turistické atraktivity Prešovského kraja.
V informačných stánkoch získali návštevníci informácie o pútnických miestach na slovensko-poľskom
pohraničí, vrátane turistických atraktivít v ich okolí. Pripravené boli tiež rôznorodé materiály o
prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, UNESCO pamiatkach a drevenej architektúre
Prešovského kraja. INFO:
Brno:https://www.severovychod.sk/clanok/svatomariansku-put-spoznavaju-navstevnici-vystavy-v-brne

Praha: https://www.severovychod.sk/clanok/svatomariansku-put-sme-predstavili-aj-v-prahe

BikeFest Kálnica
Prešovský kraj a možnosti cykloturistiky predstavila KOCR na najväčšom bicyklovom festivale na
Slovensku – BIKEFEST. 8. ročník podujatia sa uskutočnil 25. – 27. 5. 2018 tradične v Kellys Bike Parku
Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Návštveníci si mohli vychutnať rôzne testovacie bicykle a
rôzne súťažné disciplíny. V propagačnom stánku KOCR boli k dispozícii informácie o cyklotrasách, tipy
na cyklovýlety a atraktivity v Prešovskom kraji.
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Deň Prešovského kraja v Prahe
Pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky sa Slovenskom dome v Prahe
uskutočnil 29. septembra 2018 Deň Prešovského samosprávneho kraja. V hlavnom meste našich
českých susedov sa Prešovský kraj predstavil svojim folklórom, remeslami, výrobkami a samozrejme
aj ponukou cestovného ruchu. Turistické možnosti Prešovského kraja predstavila Krajská organizácia
cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v sídle Slovenského domu. V Kostole sv. Jindřicha boli
vystavené veľkoformátové fotografie kultúry, prírody a histórie kraja z fotografických súťaží Choď a
foť.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/krasy-a-chute-presovskeho-kraja-v-prahe

Veľtrh World Trawel Show Nadarzyn, Poľsko
Svätomariánsku púť a atraktivity Prešovského kraja predstavila KOCR Severovýchod Slovenska aj
v Poľsku, na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu World Travel Show v Nadarzyne pri Varšave
v dňoch 19. – 21. 10. 2018. KOCR sa predstavila v dvoch stánkoch v spoločnej slovenskej expozícii
(Ministerstvo dopravy a výstavby SR – zastúpenie v Poľsku).
Poľskí návštevníci sa o nový produkt pútnického turizmu zaujímali, rovnako tak zaujala aj ponuka
celého kraja.

Slovenský deň v Krakove
Na Hlavnom námestí v Krakove sa počas vianočných trhov 7. decembra 2018 uskutočnil Slovenský
deň organizovaný Generálnym konzulátom SR v Krakove a Zahraničným zastúpením cestovného
ruchu SR vo Varšave. Návštevníci mali možnosť počas celého dňa spoznávať zaujímavosti
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Prešovského kraja – jeho turistické lákadlá, ale aj chute a tradície. Prešovský kraj do Krakova
preniesla Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spolu s ĽH Dzugasovci a
ďalšími vystavovateľmi (Kúpele Vyšné Ružbachy, Aquaruthenia Svidník a Ľubovniansky hrad).
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/slovensky-den-v-krakowe

Prezentácia Svätomariánskej púte na podujatiach
KOCR Severovýchod Slovenska ako jeden z partnerov cezhraničného projektu Svätomariánska púť
(Svetlo z východu) prezentovala novovznikajúci produkt náboženského turizmu na viacerých
podujatiach. Išlo najmä o podujatia, ktoré vyplývajú z projektových úloh: Otvorenie letnej turistickej
sezóny vo Vysokých Tatrách (Štrbské Pleso, 15. 6. 2018), EĽRO (Kežmarok, 6. 7. 2018), Národné
stretnutie mládeže (Prešov, 26. – 27. 7. 2018), Svetový deň cestovného ruchu (Hanušovce nad
Topľou, 29. 9. 2018).
Okrem týchto podujatí bola Svätomariánska púť a Prešovský kraj prezentovaní aj na ďalších
podujatiach (Spišský Jeruzalem 2018, Cyklopátrania, Deň PSK v Prahe, Slovenský deň v Krakove atď.).
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3.2 Podpora produktov a podujatí
KOCR Severovýchod Slovenska v roku 2018 podporila finančne významné podujatia v oblasti Vysoké
Tatry a Vysoké Tatry – Podhorie. Okrem toho KOCR zrealizovala aj vlastné podujatia určené širokej
verejnosti sériu štyroch Cyklopátraní Prešovským krajom, Svetový deň CR v Hanušovciach nad
Topľou, vernisáž výstavy Choď a foť 2018.

Cyklopátrania Prešovským krajom 2018
Zábavno-poznávacie cyklistické podujatia Cyklopátrania Prešovským krajom 2018 v regiónoch na
podporu cykloturistiky: 30. 6. 2018 Medzilaborce, 21. 7. 2018 Mníchovský Potok (okr. Bardejov), 18.
8. 2018 Levočská Dolina a 8. 9. 2018 Prešov a okolie. Konajú sa počas víkendu, čím sa podporuje
využitie ubytovacích kapacít v regióne. Počet účastníkov – vyše 400 z rôznych častí SR, budovanie
aktívnej cyklistickej komunity.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/cyklopatrania-2018-spoznaj-presovsky-kraj-na-bicykli

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu 2018
V sobotu 29. septembra 2018 mohli návštevníci v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou cestovať v
čase i po celom Prešovskom kraji. Podujatie Archeofestival bolo v tomto roku spojené s oslavou
Svetového dňa cestovného ruchu. V areáli archoeparku návštevníci mali možnosť spoznať
zaujímavosti Prešovského kraja, tipy na výlety a nový pripravovaný produkt cestovného ruchu
Svätomariánska púť.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/svetovy-den-cestovneho-ruchu-2018

Vernisáž fotografickej výstavy Choď a foť 2018
Výber najkrajších fotografií Prešovského kraja, ktoré zaslali fotografi do súťaže Choď a foť 2018, môže
verejnosť obdivovať na putovnej výstave. Prvou zastávkou bolo už tradične Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove. Putovnú výstavu otvorila vernisáž 12. 12. 2018 v divadelnom foyer. Na
vernisáži sa zúčastnili ocenení fotografi a široká verejnosť.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/fotografie-presovskeho-kraja-na-putovnej-vystave

Podpora významných podujatí:
Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou, Liptovská Teplička (júl 2018)
Podpora 23. ročníka významného podujatia oblasti podhoria Vysokých Tatier (okr. Poprad).
Dvojdňový festival je prehliadkou tradičnej kultúry, remesiel, vystúpení, súčasťou sú ochutnávky
jedál, školy remesiel a pod. (28. – 29. 7. 2018).
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Podpora podujatí v oblasti Vysokých Tatier
Podpora významných nadregionálnych podujatí s potenciálom pritiahnuť návštevníkov, podporiť
predĺženie doby pobytu a využitie širšej ponuky služieb CR. Veľké nadregionálne podujatia
s atraktívnym programom podporujú návštevnosť a zároveň fungujú aj ako samostatné produkty
podporujúce CR.
Popradské leto 2018 – júl/august; divadelné, hudobné, kultúrne podujatia, koncerty, festivaly (Dni
humoru v Poprade, Made in Slovakia, Otvorenie/Záver leta, Dobový jarmok, Viva Italia...).
Popradské Vianoce – séria podujatí, Adventné mestečko s pestrým programom, koncerty
a vystúpenia, Mikuláš v Poprade, vežové koncerty, detský Silvester...
Rezbárske sympózium, Štrbské Pleso – Podujatie spojené s vyrezávaním drevených sôch, ktoré sú po
evente umiestnené na Štrbskom Plese.

INFO:
https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=167357
https://regiontatry.sk/event/popradske-vianoce/
https://regiontatry.sk/sk/rezbarske-sympozium-2/
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3.3 Podpora infraštruktúry cestovného ruchu
V spolupráci s OOCR Severný Spiš Pieniny sa realizovala drobná infraštruktúra CR:

Úprava a prevoz informačných valcov v Starej Ľubovni
Zrealizované bolo očistenie starých náterov, opláštenie, príprava informačnej plochy a prevoz na
miesta s vysokou frekvenciou návštevníkov – Pieniny, Spiš. Valce sú využívané na propagáciu
atraktivít regiónu a významných podujatí.

V spolupráci s OOCR Šariš – Bardejov sa realizovala drobná infraštruktúra CR:
Obnova drobnej turistickej infraštruktúry v areáli rekreačného jazierka Bardejovské Kúpele
V blízkosti lokality Bardejovských Kúpeľov sa nachádza areál s jazierkom, ktorý je atraktívny pre
návštevníkov ako miesto trávenia voľného času, doplnkový výlet k pobytu v kúpeľoch, zaujímavý bod
na turistiku a pod. V areáli jazierka bola zrealizovaná obnova jestvujúcich drevených prvkov ako
altánky, lavičky, stoly, informačné tabule, mostíky, koše a pod.
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V spolupráci s OOCR Tatry Spiš Pieniny sa realizovala drobná infraštruktúra CR:

Úpravy prírodného športového štadióna (bežecké lyžovanie/cyklistika) v Levočských
vrchoch
V lokalite Levočských vrchov sa opätovne rozvíja a rastie záujem verejnosti o turisticko-športové
vyžitie v lokalite. Prírodný športový štadión ponúka počas letných mesiacov cyklistické vyžitie, v zime
bežecké lyžovanie. Pre skvalitnenie týchto služieb a zvýšenie komfortu návštevníkov KOCR
zrealizovala drobné stavebné úpravy – zemné úpravy vibračným valcom a buldozérom, údržba a
doplnenie oplotenia, oprava prestrešenia technického zázemia (garáže) v lokalite krúžok Levoča
Nordic Centrum. Prebehla údržba tratí, ktorá bola nevyhnutná pre zabezpečenie zjazdnosti trás,
udržiavanie kvality trás a bezpečnosť návštevníkov, kosenie, orezávanie kríkov, vyrovnávanie
terénnych nerovností, úprava odvodňovacích kanálov na jestvujúcich trasách v lokalite Levočských
vrchov, ktoré majú veľký turistický potenciál.

V spolupráci s OOCR Región Šariš sa realizovala drobná infraštruktúra CR:

Úpravy drobnej turistickej a cykloturistickej infraštruktúry, obl. Šariš
KOCR zrealizovala aj drobné zmeny v turistickej infraštruktúre regiónu Šariš: označili a upravili sa
studničky (oblasť známa minerálnymi prameňmi ako súčasť turistických trás); opravené boli
prístrešky, vymenili sa a doplnili smerovníky, vymenili sa polepy na informačných tabuliach na peších
turistických trasách – s cieľom zlepšiť orientáciu a kvalitu turistických trás.
Projektová dokumentácia smerové tabule
KOCR uskutočnila a zrealizovala projektové dokumentácie pre osadenie smerových tabúľ (hnedé
tabule) v okresoch Prešov, Sabinov.
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Architektonický návrh pumptrack a detská cyklotrasa
Vypracovaný bol architektonický návrh na umiestnenie pumptracku a štúdia detskej cyklotrasy
v lokalite Borkút, Prešov.

V spolupráci s OOCR Horný Zemplína Horný Šariš sa realizovala drobná infraštruktúra CR:

Informačné tabule, Horný Zemplín
V oblasti Horného Zemplína bolo osadených deväť informačných tabúľ s mapovými podkladmi
a informáciami o turistických atraktivitách v okolí. Informačné tabule boli osadené v mestách Snina,
Humenné, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Stropkov a v obciach Malá Domaša, Bžany, Kvakovce,
Zemplínske Hámre. Cieľom je informovať a posilniť povedomie o turistických možnostiach týchto
oblastí.

Iné:

Propagačný stánok
Zakúpený bol mobilný, skladací propagačný stánok, ktorý slúži KOCR a členom na propagáciu
zaujímavostí regiónov na podujatiach a výstavách.
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Cyklistický prístrešok pred budovou sídla PSK
Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (16. – 22. 9.) bol 21. septembra odovzdaný do prevádzky
krytý prístrešok na bicykle pred budovou Úradu PSK. Ide o moderný prístrešok pre štrnásť bicyklov,
ktorý bol vybudovaný v rámci aktivít CykloPO s podporou Prešovského samosprávneho kraja.

INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/rozvoj-cyklistickej-infrastruktury-v-presovskom-kraji
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3.4 Projektová činnosť
Svätomariánska púť – Svetlo z východu
KOCR Severovýchod Slovenska pokračuje v realizácii 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. Hlavným
partnerom je Prešovský samosprávny kraj, jedným z partnerov je aj KOCR SVS. Hlavným cieľom
projektu Svätomariánska púť je vytvoriť nový produkt pútnického turizmu, vrátane doplnenia
chýbajúcej infraštruktúry na známych pútnických miestach.
Projekt bol predĺžený o 6 mesiacov. Realizácia projektu: 01/2017 – 06/2019
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
- 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)
Zrealizované aktivity KOCR SVS v roku 2018:
- prezentácia a podpora produktu na výstavách CR (4x) a eventoch (4x)
- promo materiály Svätomariánska púť
- obsahová časť bedekra za SK stranu (body záujmu, atraktivity, fotografie)
- pieseň s klipom Svätomariánska púť
- mobilná aplikácia 1. polovica
- zazmluvnenie 2 expertov medzisektorovej koordinačnej skupiny
INFO: http://www.severovychod.sk/aktuality/svatomarianska-put-svetlo-z-vychodu/

Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty cestovného ruchu
KOCR Severovýchod Slovenska začala realizáciu mikroprojektu Karpatské dobrodružstvá 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.
Realizácia projektu: 08/2018 – 07/2019
Cieľom projektu je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie návštevnosti cezhraničného územia a tým
podporiť rozvoj regiónu. Zvýšenie návštevnosti podporíme vytvorením 3 ucelených balíkov služieb
zážitkovej turistiky a to využitím moderných komunikačných metód a technológií a realizáciou
propagačných materiálov a predmetov. V r. 2018 bola vytvorená Metodika tvorby produktov CR,
začalo sa s analýzou potenciálu dotknutého územia a prípravou produktov, realizuje sa dizajnmanuál
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produktu. Projekt bude v 07/2019 ukončený nielen predstavením ucelených produktov, ale aj
prostredníctvom prezentačného turistického podujatia.
INFO: https://www.severovychod.sk/clanok/karpatske-dobrodruzstva

Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov – Muszyna –
Mníšek nad Popradom
V závere roka 2018 bol schválený 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 sa
realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Realizácia projektu: 01/2019 – 06/2020
Projekt je zameraný na dobudovanie chýbajúcich časti Eurovelo 11 na SK-PL pohraničí, vytvorením
produktu CR, zosieťovaním všetkých poskytovateľov služieb na tomto území a samozrejme je spojený
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.
K úlohám KOCR SVS patrí značenie celej trasy, návrh a osadenie informačných panelov, zrealizovanie
2 podujatí, príprava web stránky, propagačných predmetov, informačnej brožúry, prezentácia na 2
medzinárodných veľtrhoch, promo video, elektronické verzie produktu.

34

3.5 Cyklistické koordinačné centrum CykloPO
V roku 2018 koordinačné centrum CYKLOPO realizovalo nasledovné aktivity:
1. Prezentácia činnosti vedúcim predstaviteľom kraja a vypracovanie návrhu aktivít pre zlepšenie
stavu cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry a jej propagácie.
V tejto súvislosti sme iniciovali vypracovanie Kostrovej siete cyklistických komunikácií v kraji a
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Oba návrhy sme prediskutovali s poslancami na
komisiách regionálneho rozvoja, územného plánovania a dopravy. Spracovanie oboch kľúčových
dokumentov prešlo s plnou podporou komisií do zastupiteľstva, ktoré odsúhlasilo ich spracovanie.
2. Konzultácie pre samosprávy ohľadom riešenia cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry s
prioritou na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 11 – mesto Veľký Šariš, Sabinov, Združenie obcí
Hornej Torysy, poslanci, starostovia a zástupcovia OOCR v okr. Vranov nad Topľou, Hanušovce nad
Topľou, Medzianky, Pavlovce, Giraltovce – vrátane terénnych šetrení, Prešov.
3. Konzultácie ku vypracovaniu projektových zámerov obsahujúcich rozvoj cykloturistiky ale aj
cyklistickej infraštruktúry – projekt EuroVelo 11 – úsek Mníšek nad Popradom – Legnava, projekt
Karpatské dobrodružstvá.
4. Príprava a realizácia krytého prístrešku pre bicykle pred úradom PSK.
5. Účasť na pracovných stretnutiach spojených s prezentáciou činnosti CYKLOPO – Stará Ľubovňa,
Spišská Belá, Poprad, Levoča, Stropkov, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov.
6. Účasť na cyklopodujatiach – Festival Kálnica, Cyklistický Sabinov.
7. Zapájanie sa do aktivít PSK – konzultácie ku vypracovaniu projektového zámeru pre Úrad Vlády SR
– Kostrová sieť cyklistických komunikácií.
8. Vypracovanie plagátov o stave cykloinfraštruktúry v kraji a iniciatívy cyklopo.com.
9. Zorganizovanie pracovného stretnutia cyklistikcých organizácií v Prešovskom kraji, ktorého
výstupné aktivity tvorili podklady pre návrh Stratégie rozvoja cykloturistiky a cyklistickej dopravy v
Prešovskom kraji.
10. Zorganizovanie týmu CYKLOPO a výjazdov do terénu na odporúčané cyklotrasy v kraji.
Výber z článkov:





https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/485158-do-rozvoja-cyklistickejinfrastruktury-v-presovskom-kraji-islo-uz-takmer-12-milionov-eur/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/2018/kocr/rozvoj-cyklistickejinfrastruktury-presovskom-kraji-za-takmer-12-mil-eur.html
https://presov.dnes24.sk/milovnici-jazdy-na-bicykli-sa-potesia-sledujte-co-pribudlo-vpresove-309823
https://www.kosiceonline.sk/v-presove-otvoria-pristresok-na-bicykle
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https://imhd.sk/transport/doc/sk/17804/Cestujte-so-zlavou-vo-vlakoch-a-autobusochpo-Presovskom-kraji-pocas-Europskeho-tyzdna-mobility-16-22-9-2018
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/stav-rozvoja-cyklotras-v-slovensko-polskompohranici-v-regione-tatier/

Spracovala: Viera Štupáková, CykloPO
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4. Prehľad poskytnutých finančných príspevkov
4.1. Prehľad členských príspevkov pre KOCR SVS v roku 2018 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

210 000 EUR
106 358 EUR
4 877 EUR
7 065 EUR
2 800 EUR
1 998 EUR
2 075 EUR
3 232 EUR

Dotácia z MDVRR SR

152 698 EUR

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

288 995 EUR
89 033 EUR
63 939 EUR
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5. Záver
Aktivity KOCR Severovýchod Slovenska boli realizované 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. Ďakujeme tiež
našim partnerom v cezhraničných projektoch, vďaka ktorým sa úspešne realizujú projekty na rozvoj
cestovného ruchu.
Veríme, že rok 2019 prinesie naplnenie plánov a mnoho zrealizovaných aktivít v oblasti
marketingu, podpory produktov, podujatí a budovania infraštruktúry v celom Prešovskom kraji.
Našou snahou bude opätovne vynaložiť maximálne úsilie a vyvíjať spoluprácu tak, aby v našom
krásnom kraji pribúdali návštevníci zo Slovenska i zahraničia.

V Prešove dňa 14. marca 2019

Spracovali:
Mgr. Barbora Čechová
Mgr. Michal Jackovič
KOCR Severovýchod Slovenska

Schválené VZ KOCR Severovýchod Slovenska
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Príloha č.1 – Oblastné organizácie cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji

39

Príloha č. 2: Fotogaléria ocenených Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja r. 2018
Ocenenia odovzdané počas ITF Slovakiatour 2019, 24. 1. 2019 Bratislava
Osobnosti cestovného ruchu 2018 (rozhodla odborná porota):

Celoživotný prínos v CR: Ján Gondek (cenu prevzala dcéra Katarína Gondeková)

Celoživotný prínos v CR (in memoriam): Zuzana Šedivá
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Vzdelávanie v CR: Jozef Šenko

Podnikanie v CR: Jozef Vilim
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Rozvoj cestovného ruchu v samospráve: Štefan Bieľak

NAJ produkty cestovného ruchu 2018 (rozhodla odborná porota): Obnova donjonu na hrade Šariš,
Expozícia svet dávnych vekov – Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou

Obnova donjonu na hrade Šariš
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Expozícia svet dávnych vekov, Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou
Online hlasovanie verejnosti:

NAJ kultúrno-náučné zariadenie: Tatranský ľadový dóm, Hrebienok
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NAJ informačné zariadenie: Tatranská informačná kancelária – S. Smokovec a T. Lomnica

NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Menhard***, Vrbov
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NAJ reštaurácia: Reštaurácia Hotela u Leva, Levoča

NAJ zamestnanec: Ondrej Gondek – vrchný čašník, reštaurácia Chata Pieniny
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NAJ produkt (hlasovanie verejnosti): Bežecký areál, Štrbské Pleso

Všetci ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018
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