Výročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Slovenský raj & Spiš za rok 2017

1. Základné informácie o OOCR
1.1 Identifikačné údaje
Názov:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (OOCR)
Vznik:
1.marca 2016 spojením OOCR SPIŠ (2011) a OOCR Slovenský raj (2012)
Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš:
schválené MDaVSR dňa 14.09.2017 (posledná aktualizácia)
Sídlo:
Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 4231 9331
DIČ: 2023664423

1.2 Historické míľniky vzniku OOCR Slovenský raj & Spiš


Marec 2011 - vznik OOCR SPIŠ
- predsedovia: PhDr. Ján Volný, PhD., Ing. Zuzana Záborská,
- podpredseda: Mgr. Vladimír Nováček,
- výkonní riaditelia: Ing. Zuzana Záborská, Mgr. Ivana Hrebenárová



Marec 2012 - vznik OOCR Slovenský raj
- predseda: Mgr. Erika Oravcová
- podpredseda: Ján Džubák
- výkonní riaditelia: Ing. Ján Deneš, Ing. Ondrej Lunter, Mgr.Dominika
Kirschnerová



Marec 2016 vznik OOCR Slovenský raj & Spiš (Zmluva o zlúčení z 27.01.2016)
- predseda: PhDr. Ján Volný, PhD.
- podpredsedovia: Mgr. Vladimír Nováček, Mgr. Erika Oravcová a Ján
Džubák
- výkonná riaditeľka: Ing. Zuzana Záborská
- marketingový manažér: Mgr. Martin Pižem

1.3 Hlavné zameranie OOCR
OOCR Slovenský raj & Spiš je:
 organizáciou destinačného manažmentu v území Slovenský raj & Spiš
vymedzeného katastrálnymi územia 18tich obcí - riadnych členov OOCR,
 partnerskou platformou pre spoluprácu s cieľom podpory rozvoja cestovného
ruchu v území Slovenský raj a južný Spiš,
 zakladajúcou organizáciou a členom krajskej organizácie cestovného ruchu
Košice Región Turizmus,
 podnikateľským subjektom na základe Osvedčenia o živnostenskom
oprávnení.
Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vybudovať z územia Slovenského raja významnú
a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu, ako aj ďalšie destinácie
v území Spiša a pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Činnosti OOCR Slovenský raj & Spiš definuje Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010
Z.z. v znení neskorších predpisov a schválené Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš, a to
najmä (výber činností zo Stanov OOCR):





komunikuje a facilituje proces budovania partnerstva v rámci OOCR,
komunikuje a spolupracuje s KRT a ďalšími a susednými OOCR na spoločne
definovaných,
pripravovaných
a realizovaných
rozvojových
aktivitách
a marketingu a propagácie destinácie,
spolupracuje s orgánmi obcí, ich združeniami a inými osobami/subjektmi pri
rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti,


















zostavuje, aktualizuje a realizuje plán/program rozvoja cestovného ruchu
destinácie, pričom vychádza z vlastných analýz (sleduje štatistiky, trendy,
prognózy) a z relevantných platných dokumentov v oblasti cestovného ruchu na
lokálnej, regionálnej a národnej úrovni (viď. ods.3),
vypracováva odborné štúdie a analýzy v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
mapuje produkty, služby, aktivity, potenciál a hodnoty územia v spolupráci
s členmi OOCR a so zástupcami odbornej verejnosti,
cieľavedome tvorí a realizuje marketingovú stratégiu a marketingové
a propagačné aktivity cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí
účinnými formami a zabezpečuje propagáciu destinácie pod spoločnou značkou,
iniciuje alebo priamo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov
a služieb cestovného ruchu vo svojom území,
spracúva projekty rozvoja cestovného ruchu, podáva žiadosti o ich finančnú
podporu a realizuje podporené projekty rozvoja cestovného ruchu z rôznych
dostupných zdrojov (granty, nadácie, štrukturálne fondy, medzinárodné
a cezhraničné programy...),
chráni prírodné a kultúrne dedičstvo, rozvíja kultúrny, spoločenský a športový
život, iniciuje, koordinuje i organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov
destinácie,
poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom a klientom,
vypracúva a realizuje ročný plán činností a aktivít (akčné plány), ktoré schvaľuje
valné zhromaždenie a monitoruje ich plnenie,
buduje a aktualizuje integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti
a vedie databázu subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území pôsobenia
organizácie,
realizuje iné aktivity na podporu dosiahnutia cieľa v súlade so stanovami a
schválené valným zhromaždením v rámci plánovacích a koncepčných dokumentov
organizácie,

OOCR Slovenský raj & Spiš koordinuje svoje činnosti a aktivity v súlade:
a) so schválenými rozvojovými dokumentmi:
- Stratégiou rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného
ruchu 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 (2014),
a na základe
- Plánu rozvoja destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš na roky
2016 – 2018 s výhľadom 2020, (2015)
- Marketingovou stratégiou destinácie NP Slovenský raj 2015 - 2020, (2014;
nositeľ Mikroregión Slovenský raj - člen OOCR Slovenský raj & Spiš).
b) so schváleným rozpočtom na príslušný kalendárny rok,
c) so Zmluvou o dotácii z MDaVSR na príslušný kalendárny rok,
d) so Zmluvou o spolupráci s Košice Región Turizmus (KRT) na príslušný
kalendárny rok.
e) s inými zmluvami, či písomnými dohodami na základe uznesení orgánov
OOCR.

1.4 Zloženie a zasadnutia orgánov OOCR Slovenský raj & Spiš k 31.12.2017
Valné zhromaždenie k 31.12.2017:
- počet členov 51 z toho 18 samospráv a 33 podnikateľských a neziskových
subjektov.
Členovia a zloženie Predstavenstva OOCR Slovenský raj & Spiš k 31.12.2017:
- počet členov 14 (7 zástupcov samospráv a 7 zástupcov za podnikateľský
a neziskový sektor)
Členovia predstavenstva za samosprávy:
Mesto Spišská Nová Ves - PhDr. Ján Volný, PhD; Mesto Gelnica – Ing. Dušan
Tomaško, MBA; Mesto Dobšiná – Ing. Terézia Tkáčová, Obec Smižany – Ing.

Michal Kotrady, Obec Hrabušice – PaedDr. Jana Skokanová, Obec Poráč –
Peter Volčko, Obec Stratená – Mgr. Erika Oravcová
Členovia predstavenstva za podnikateľský a neziskový sektor:
JEKA, o.z., Mgr. Vladimír Nováček; Hotel Metropol – Mgr. Ivana
Hrebenárová; Hotel Poráč Park – Ing. Ján Mesarčík; Penzión u Hanky - Ing.
Anna Hríbiková; Penzión Stefani – Ján Džubák; Patriot, s.r.o – Ing. Ján Deneš;
Ing. Tomáš Dražil, PhD. – ŠOP - Správa Národného parku Slovenský raj
- predseda predstavenstva: PhDr. Ján Volný, PhD.
- podpredsedovia predstavenstva: Mgr. Vladimír Nováček, Mgr. Erika
Oravcová a Ján Džubák
Členovia a zloženie Dozornej rady k 31.12.2017:
- počet členov 6 (3 zástupcovia samospráv a 3 zástupcovia za podnikateľský
a neziskový sektor)
- členovia dozornej rady za samosprávu:
Obec Telgárt – Ing. Peter Novysedlák, Obec Mlynky - Alfréd Franko, Obec
Spišský Hrušov – Elena Franková,
- členovia dozornej rady za podnikateľský a neziskový sektor:
ATUS, s.r.o – Ing. Anna Marhefková, ACOMO s.r.o. – Ing. Pavol Bečarik, SZČO
– Martin Oravec v zastúpení Mgr. Dominikou Kirschnerovou
- predsedníčka dozornej rady: Ing. Anna Marhefková
- podpredseda dozornej rady: Ing. Peter Novysedlák
Výkonný personál/zamestnanci OOCR Slovenský raj & Spiš k 31.12.2017:
- výkonná riaditeľka: Ing. Zuzana Záborská (pracovná zmluva do 28. 02.2019)
- marketingový manažér: Mgr.Martin Pižem (pracovná zmluva do 31.07.2018)

2. Činnosti a aktivity OOCR 2017
OOCR Slovenský raj & Spiš sa v roku 2017 na zasadaniach svojich orgánov venovali a
rozhodovali najmä o:

















navrhovaných aktivitách, projektoch, dotáciách OOCR v danom roku,
príprave a schvaľovaniu rozpočtu OOCR,
zmene orgánov OOCR (doplnenie predstavenstva na počet 14, zmena
predsedu OOCR, odstúpenie a doplnenie jedného člena dozornej rady),
zmene personálneho obsadenia (prvý krát je v OOCR jeden zamestnanec na
plný úväzok a jeden, zamestnanec v rámci podpory ÚPSVaR v Sp.N.Vsi
so zmluvou na 12 mesiacov),
zmene modelu i filozofie členských príspevkov,
zmene stanov OOCR (2 x počas roka 2017),
zmene členstva v OOCR (2x počas roka) – 9 subjektov vystúpilo a 9 vstúpilo,
plneniu a kontrole plnenia uznesení (predstavenstva a valného
zhromaždenia)
príprave a schvaľovaniu dokumentácie pre procesy verejného obstarávania
kontrole účtovných dokladov OOCR
vykonanej kontrole a záverom kontroly z MDaVSR na čerpanie dotácie 2016
vstupu/nevstúpeniu do Asociácie OCR v rámci SR
aktívnej účasti na zasadaniach orgánov KRT, ktorého je OOCR riadnym
členom (prostredníctvom účasti splnomocnenej výkonnej riaditeľky)
aktívnej účasti na zasadaniach Rady programu KSK - Terra Incognita
(prostredníctvom účasti splnomocnenej výkonnej riaditeľky)
spoluúčasti na procesoch tvorby a kreovania MAS Miloj Spiš (rozvoj vidieka),
čo je územím, ktoré je aj územím destinácie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj
& Spiš (sledovanie a kreovanie záujmov v rozvoji CR)

Zasadnutia orgánov OOCR Slovenský raj & Spiš 2017:
-

Valné zhromaždenie zasadalo 3 x (11.01, 28.02, 13.12).
Predstavenstvo rokovalo rovnako celkom 3 x (28.02., 20.07, 16.11).
Dozorná rada zasadala 1 x (16.11).

2.1 OOCR Slovenský raj & Spiš v číslach 2017 (2016)
Počet členov: 51 a z hľadiska počtu členov je OOCR Slovenský raj & Spiš druhou
najväčšou OOCR na Slovensku
Podľa ukazovateľov návštevnosť regiónu opäť (po roku 2015) rastie a celkovo
územie navštívili návštevníci a turisti zo 43 krajín sveta (údaje z TIC Spišská Nová
Ves).
Návštevnosť Slovenského raja (mimo ostatné územie Spiša v pôsobnosti OOCR) na
základe sčítania Správy NP Slovenský raj v roku 2017 predstavovala 621 115 turistov.
Pre porovnanie v r. 2015 bol výsledok sčítania 509 814 turistov.
Z celkového počtu návštevníkov majú najväčšie zastúpenie Slováci (podľa sčítania
návštevníkov NP Slovenský raj 42,5%, podľa sčítania návštevníkov TIC Spišská Nová
Ves dokonca viac ako 70%) čo hovorí najmä o predpokladoch rozvoja domáceho
cestovného ruchu.
Po návštevníkoch zo Slovenska majú najväčšie zastúpenie Česi, Poliaci, Briti, Maďari
a rastie počet turistov z Izraela a z USA.
Podľa sledovania nasledujúcich dvoch indikátorov má návštevnosť i počet
prenocovaní v destináciách Slovenský raj a južný Spiš vychádzajúc z porovnania
predchádzajúcich troch rokov (2015 a 2016) stúpajúcu tendenciu:

 Počet ubytovaných návštevníkov (ŠÚ SR)
- r. 2015: 35 576 , r. 2016: 52 315 , r. 2017: 65 772
 Počet prenocovaní (ŠÚ SR):
- r.2015: 81 942 , r.2016: 121 191, r.2017: 157 892
Počet prenocovaní sa v porovnaní rokov 2016 a 2017 zvýšil v absolútnej hodnote
o 36 701, teda o 30,28 %, a to pri poklese počtu ubytovacích zariadení z počtu 73
v roku 2016 na 69 v roku 2017.
Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach mierne vzrástol, konkrétne z 2 282 v roku
2016 na 2 319 v roku 2017.
Ekonomickými ukazovateľmi sú výška vybratej dane z ubytovania (zdroj:obce) a tržby
za ubytovanie vrátane DPH (zdroj: ŠÚ SR):
 Výška vybratej dane z ubytovania (podľa údajov miest a obcí):
- r. 2016: 41 365,52 € ,
- r. 2017: 81 232,88 €
 Tržby za ubytovanie vrátane DPH1, boli v roku 2017 spolu 3 102 736 EUR a oproti
roku 2016 (2 416 179 EUR) narástli o 686 557, čo predstavuje navýšenie tržieb za
ubytovanie o 28,41%. V porovnaní s celým Košickým krajom (v r. 2017 spolu
20 923 901 EUR) predstavujú tržby destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj &
Spiš cca 14,83%.

1

Tento ukazovateľ sa uvádza prvý krát ako spoločný za územie v pôsobnosti spojenej
OOCR Slovenský raj & Spiš.

Daň z ubytovania, resp. časť dane z ubytovania sa stala časťou členského príspevku
obcí (ako riadnych členov OOCR Slovenský raj & Spiš) a to vo výške 0,10 EUR x počet
prenocovaní za predchádzajúci rok. Tento model bol v OOCR funkčný od roku 2017.
Výška členských príspevkov:
-

2016:
35 000,00 EUR
2017:
34 670,00 EUR
2018 (plán): 36 000,00 EUR

Výška celkového rozpočtu:
-

2016:
87 536,00 EUR
2017:
102 422,00 EUR
2018 (plán): 100 000,00 EUR

Výška štátnych dotácií:
-

2016:
24 870,00 EUR
2017:
23 800,00 EUR
2018 (plán): 34 900,00 EUR

Výška finančného príspevku od krajskej organizácie – KRT:
-

2016:
22 480,00 EUR (pre obe spájajúce sa OOCR Slovenský raj
a Spiš)
2017:
16 000,00 EUR
2018 (plán): 13 500,00 EUR

Výška členského príspevku OOCR do KRT (10% z výšky členských príspevkov
vybratých za predchádzajúci rok):
-

2016:
2017:

22 480,00 EUR (pre obe spájajúce sa OOCR)
16 000,00 EUR

-

2018 (plán): 3 476,00 EUR

Projekty členov OOCR s podporou externých zdrojov (Terra Incognita a Grantového
programu KRT a iné nadačné zdroje realizované v území OOCR Slovenský raj & Spiš:
-

2016:
2017:
2018 (plán):

55 000,00 EUR
122 000,00 EUR
43 000,00 EUR

Počet zamestnancov OOCR:
- 2016: 2 (z toho 1 na plný úväzok a 1 na absolventskú prax a následne na
úväzok 3 mesiacov cez projekt z ÚPSVaR)
- 2017: 2 (z toho 1 na celý úväzok a 1 cez projekt z ÚPSVaR na úväzok
8mych mesiacov, z toho 6 mesiacov v rámci projektu z ÚPSVaR)

2.2 Aktivity a projekty OOCR 2017 (2016)
Projekty a aktivity sú uvedené podľa oblastí v súlade s prioritami Plánu rozvoja
destinácií 2016 – 2018 (2020):


Spolupráca a budovanie
partnerstva
Produkty, služby a udalosti






Dopravná dostupnosť
Marketing, PR a médiá

a) Spolupráca a budovanie partnerstva
OOCR Slovenský raj & Spiš tvorí v súčasnosti spolu 51 členov, z toho 18 samospráv
miest a obcí. OOCR je jedným zo zakladajúcich 4 členov krajskej organizácie
cestovného ruchu – Košice Región Turizmus (KSK, OOCR Zemplín a Visit Košice).
OOCR Cieľom OOCR je vybudovať územne kompaktné destinácie Slovenský raj
a Južný Spiš, preto oslovilo pre spoluprácu a členstvo obce Vernár a Betlanovce
v území Slovenského raja a tiež obce Hnileckej doliny pre oblasť Južného Spiša
s možnosťou zriadenia pracoviska OOCR v tejto oblasti.
K posilneniu partnerstva so samosprávami, ako aj s podnikateľskými, či odbornými
a neziskovými organizáciami prebehlo v roku 2017 veľa rôznych pracovných stretnutí
organizovaných OOCR s cieľom posilňovania a budovania partnerstva:
-

príprava nového Návštevného poriadku NP Slovenský raj,
viaceré stretnutia k zavedeniu turistickej karty Slovenský raj & Spiš
TIC Dobšinská Ľadová Jaskyňa s členmi OOCR z južnej časti Slovenského raja,
stretnutia v meste Krompachy – Hotel Plejsy, prevádzkovatelia vlekov SKI
Plejsy, ponuka pre členstvo obci Slovinky,
ponuka členstva pre Verbum bonum, o.z. v Sp.Tomášovciach,

-

-

-

-

komunikácia a ponuka o členstve obec Vernár, obec Betlanovce (pokračovanie
v r.2018),
účasť na obecnom zastupiteľstve v Hnilčíku,
pracovné stretnutie s podnikateľmi v Hnilčíku na úrovni obce Hnilčík,
stretnutia k príprave a odborná pomoc pri spracovaní Akčného plánu pre
najmenej rozvinutý okres Rožňava (Dobšiná, Dedinky, Stratená – rekonštrukcia
lanovky na Geravy, žiadosť o personálne posilnenie pracoviska TIC DĽJ neúspešne),
stretnutia k príprave a odborná pomoc pri spracovaní Akčného plánu pre
najmenej rozvinutý okres Gelnica (člen OOCR), návrh projektov na oživenie
Ružína, pre rozvoj cykloturistiky, rozvoj baníckej témy v cestovnom ruchu,
aktívna účasť a odborné konzultácie pri kreovaní Miestnej akčnej skupiny MAS
Miloj Spiš, o.z. s cieľom synergie aktivít rozvoja vidieka a cestovného ruchu
v tom istom území,
odborné konzultácie pri zakladaní OOCR Gemer
....a mnohé ďalšie.

Veľa pracovných stretnutí bolo uskutočnených pre a v spolupráci s Košice Región
Turizmus, ktorej je OOCR Slovenský raj & Spiš riadnym členom. Okrem oficiálnych
zasadnutí valných zhromaždení KRT a porád výkonných riaditeľov, s aktívnou účasťou
OOCR prebehli pracovné stretnutia a diskusie k:
-

spoločnému marketingu územia košického kraja v rámci témy UNESCO na dosah
– Výstava ITF Bratislava,
nastaveniu podmienok pre projekty do Grantových programov KRT (produkty
a služby CR) a Terra Incognita (TOP lokality a TOP výlety),
iniciovaniu a príprave infraštruktúrnych projektov rekonštrukcia Kopaneckej
cesty a lanovky na Geravy z prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

b) Produkty, služby a udalosti
Turistická karta Slovenský raj & Spiš (www.vraji.sk):
OOCR Slovenský raj & Spiš ku koncu roku 2017 s finančnou podporou Košice Región
Turizmus (13 500,00 EUR) a MDaV SR (1398,28 EUR) zaviedla systém zľavnenej
turistickej karty Slovenský raj & Spiš (celková suma zavedenia systému a propagácie
karty predstavovala čiastku 15 456,00 EUR). Kartu v súčasnosti vydáva spolu 15
ubytovacích zariadení, ktoré sú riadnymi členmi OOCR. Karta poskytuje viaceré
užitočné analytické dáta o návštevníkovi vrátane možnosti kontroly dane
z ubytovania.
Hlavné zásady zavedenia zľavnenej turistickej karty sú:
 vytvára vzťah medzi ubytovateľom a jeho hosťom
 prispieva k zvýšeniu atraktivity a využívania ponúkaných produktov a služieb, má
cielene smerovať k rozpohybovaniu návštevníka v destinácii,
 je, podľa zámeru OOCR Slovenský raj & Spiš, nástrojom
predlžovania pobytu návštevníkov a zvyšovania počtu prenocovaní,
zavedenia
prehľadnosti
evidencie
prenocovaní
a systém
spoplatňovania/poplatku z prenocovania,
 je inovatívnym riešením nadväzujúcim na projekt „Karty do Raja“ (financovaná
bývalou OOCR Slovenský raj z prostriedkov Švajčiarsko – Slovenskej spolupráce), ktorá
bola zavedená, ale nevyužívaná,
 je vydávaná pre hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach a na jeho meno (v
partnerských ubytovacích zariadeniach OOCR zdarma),
 karta je nepredajná a vydáva ju ubytovateľ svojmu hosťovi, ktorý je v regióne
ubytovaný min. 2 noci.,
 je vydávaná výlučne v ubytovacích zariadeniach, nie je zámerom mať aj iné „predajné
miesta“ (čo motivuje návštevníka k ubytovaniu sa v regióne),
 snahou je, aby ponuka produktov a služieb a zľavy na karte boli pre jej držiteľa čo
najatraktívnejšie, aby mal motiváciu využívať kartu čo najviac (nie je zámerom
ponúkať kvantitu, ale kvalitu a atraktivitu zliav / služieb),



stavia na skúsenostiach zo zahraničných destinácií (najmä Rakúsko), ale aj
popredných slovenských destinácií (Liptov, Malá Fatra).

Slovenský raj & Spiš turistická karta je pre rok 2018 pilotným projektom s cieľom
nastavenia podnikateľského zámeru „predaja“ a využívania karty pre rok 2019.
OOCR Slovenský raj & Spiš uzavrelo s ubytovateľmi a poskytovateľmi služieb spolu 36
zmlúv vrátane zadefinovania podmienok využívania karty pre jej držiteľa.
Zoznam produktov a služieb je súčasťou dvojjazyčnej propagačnej skladačky, ktorú
dostáva ubytovaný hosť na min. 2 noci v príslušnom ubytovacom zariadení. Karta je
propagovaná na web stránke OOCR www.vraji.sk s uvedením finančnej podpory KRT
(systém zavedenia karty), ako aj MDaVSR - dotácia pre propagáciu karty s vydaním
plnofarebného plagátu A2 a A3 + propagačného letáku v SJ a AJ + baner na web
stránke + nálepky „ Tu platí karta“.
Slovenský raj & Spiš turistická karta je živý produkt a cieľom OOCR je kartu rozvíjať
smerom k aktualizovanej a novej atraktívnej ponuke, ako aj rozširovať možnosti jej
vydávania aj u nečlenov (ubytovateľov) OOCR Slovenský raj & Spiš, ktorým bude
podľa záujmu OOCR kartu predávať na základe stanovených zmluvných podmienok.

Pešia turistika
Návštevný poriadok NP Slovenský raj
OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2017 aktívne participovala aj na procese prípravy
nového návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj, čo je významnou
aktivitou člena OOCR – Správy NP Slovenský raj, s cieľom nastavenia pravidiel a
určenie regulatívov ochrany prírody pre rozvoj cestovného ruchu. Účelom
návštevného poriadku je úprava podrobností o povinnostiach návštevníkov
národného parku a jeho ochranného pásma, o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho

území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného
pásma.
Transparentne vedený proces pozostával z pracovných rokovaní prostredníctvom
7mych pracovných skupín, ktorých sa zúčastnilo spolu viac ako 140 účastníkov so
vznesením viac ako 80 pripomienok k viacerým témam rozvoja územia, a to:
-

pešia turistika
cykloturistika
člnkovanie a splav Hornádu
skalolezenie a ľadolezenie
zimná turistika (lyžovanie, bežkovanie)
doprava, parkovanie, jazda na snežných skútroch, štvorkolkách
stanovanie, táborenie, bivakovanie

Prioritnými témami pre OOCR v rámci tvorby a prerokovávania návštevného poriadku
boli témy dopravy, zimnej turistiky a cykloturistiky. Na predmetných rokovaniach sa
podarilo dohodnúť a do návštevného poriadku NP zakomponovať viacero nových
cykloturistických trás: Tomášovský výhľad (kraj lesa) – Tomášovský výhľad
(vyhliadka), Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Samelova dolina – Nižná záhrada – Pod
Hanesovou II – Voniarky (bude slúžiť zároveň aj ako konská trasa pre hipoturistiku),
Vojtechova samota – Predný Hýľ – Zadný Hýľ - Geravy – Glacká cesta, Chotárna dolka
– Zadný Hýľ a Vernár – Kopanecká cesta. Tieto cykloturistické trasy má OOCR
v úmysle realizovať a značiť v priebehu roka 2018.

Nordic Walking trasy
V roku 2016 boli s cieľom vytvorenia nového zaujímavého produktu cestovného
ruchu pre aktívny cestovný ruch pre fanúšikov severskej chôdze vyznačené nové
nordic walking trasy– celkom 4 nové okruhy v Slovenskom raji od 4 km po 13,6 km,
ktoré sa začínajú aj končia v obci Stratená a vedú cez Stratenský kaňon, Stratenskú
pílu a doliny Malé a Veľké Zajfy.
Na základe záujmu turistickej verejnosti OOCR Slovenský raj & Spiš pokračovala
v značení NWT v Poráčskej doline, kde v roku 2017 boli vyznačené dva nové
zaujímavé trasy (jedna z nich ako okruh) v celkovej dĺžke 13,5 km. Pre Poráčsku
dolinu pribudla tak nová turistická ponuka k turistickému náučnému Poráčskemu
banskému chodníku (tiež podporeného zo zdrojov OOCR v r. 2015), ktorý je možné
prejsť peši, ako aj na bicykli.
Celková suma na aktivitu predstavovala 1726,06 EUR, z toho dotácia z MDaVSR bola
1500,00 EUR.

Náučné chodníky
Súčasťou podpory pešej turistiky v r. 2017 (júl, august, september) bol tiež rodinný
produkt – súťažno - poznávacia cesta „So Šťastíkom a Štastenkou v ústrety poznaniu
Slovenského raja a južného Spiša“. Projekt bol finančne podporený z Nadácie
Volkswagen Slovensko vo výške 2070,00 EUR. Produkt spočíval v putovaní rodičov
s deťmi po stopách škriatka Šťastíka a víly Šťastenky – maskotov Slovenského raja
a Spiša. Poznávacia cesta pozostávala z 12 stanovíšť pri rozličných zaujímavostiach
pre detského návštevníka v regióne, pričom na každom mohli účastníci získať drobný
motivačný darček. Najúspešnejší z nich boli následne pozvaní na záverečné
vyhodnotenie, ktoré bolo súčasťou zábavného a vzdelávacieho podujatia „Strašidelné
popoludnie v Metropole“ v spolupráci so Správou NP Slovenský raj a Verbum Bonum,

o.z., v Spišských Tomášovciach a s o.z. Mladí ľudia a život v Sp.N.Vsi, na ktorom boli
všetci ocenení hodnotnými vecnými cenami.

Telgártska slučka – atrakcia historickej železnice v Telgárte
Košice Región Turizmus organizovala v roku 2017 Výlety za pamiatkami UNESCO
v rámci celého košického kraja. Plánovaný výlet do Dobšinskej Ľadovej Jaskyni (DĽJ)
bol v spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš rozšírený smerom až do Telgártu –
rázovitej obce, známej aj cez technické pamiatky a významné a atraktívne stavebné
diela ako Chmarošský a Telgártsky viadukt vrátane Telgártskej železničnej slučky.
Výlet z Košíc cez Margecany do DĽJ a Telgártu sa konal v spolupráci s Detskou
železnicou Košice nostalgickým historickým vláčikom 2 x – v júli a v septembri 2017
(9.9.2017).
Septembrový výlet – „Vlakom cez Telgártske viadukty - Telgártsky špeciál“ bol plne
podporený OOCR Slovenský raj & Spiš v sume 1450,00 EUR, z toho dotáciou z MDaVSR
na rok 2017 vo výške 1000,00 EUR.
3 vozne vláčika boli pri oboch výletoch plné výletníkov, ktorí smerovali z Košíc,
z Prešova, ale aj zo Spiša cez Margecany juhom Slovenského raja až do UNESCO
Dobšinskej Ľadovej Jaskyne a do Telgártu cez majestátne viadukty a Telgártsku
slučku. Organizované výlety historickým vláčikom s ponúkaným programom aj so
sprievodcom počas celého dňa v cieľovom mieste sú veľmi atraktívne a žiadané
a záujmu už nestačí ani ponuka a kapacita Detskej železnice Košice. Už v minulom
roku Košice Región Turizmus rokovala a rokuje o možnostiach vlakových výletov aj so
Železnicami SR. Posilnenie vlakov a zlepšenie dostupnosti vlakovej dopravy je aj
záujmom okresu Gelnica (jeden z najmenej rozvinutých okresov) na trase Margecany
– Červená skala, práve s cieľom podpory rozvoja CR v Hnileckej doline smerom
k Slovenskému raju (Mlynky, Dedinky, Stratená, Telgárt). V budúcnosti, na základe
záujmu a po dohode so Železnicami SR, chceme spájať významné udalosti v regióne

(Beh v raji - Stratená, Čučoriedkový deň v Telgárte, či Margecianske fajnoty (ako
jedno z TOP podujatí podporovaných Košice Región Turizmus) s organizovanými
výletmi železnicou s oslovením turistov najmä z Košíc, Prešova, Spiša, Šariša, Abova.

Projekt Zlepšenie návštevníckeho zážitku z NP Slovenský raj pri zlepšení
ochrany prírody
Správa NP Slovenský raj v spolupráci s Ekopolis, o.z. a nemeckou organizáciou –
združenie Ekologický turizmus v Európe (www.oete.de) pripravuje projekt so
zameraním na skvalitnenie infraštruktúry, najmä turistických chodníkov a technických
turistických zariadení v roklinách Slovenského raja. OOCR ponúkla partnerstvo
v projekte a OOCR participovala na tvorbe analýz stavu územia národného parku
vrátane plánovania aktivít, ako aj marketingu a propagácie. Projekt je príležitosť pre
získanie externých zdrojov do výšky 400 tis. EUR najmä na aktivity ako:
-

rekonštrukcia technických zariadení v roklinách
vybudovanie interpretačného areálu Podlesok
skvalitnenie info centra NP Slovenský raj na Podlesku
info systém rokliny Suchá Belá
inštalácia sčítačov turistov v roklinách raja
info systém o prístupnosti roklín raja
zavedenie systému monitorovania prietoku vodných tokov v roklinách

Projekt TURADAPT
OOCR Slovenský raj & Spiš sa stala partnerom pre krátky projekt „Dopady zmeny
klímy na turistickú destináciu Národný park Slovensky raj – ohrozenia a príležitosti
pre pracovné miesta v cestovnom ruchu (TURADAPT)“, ktorý bol spolufinancovaný
Úradom vlády SR v rámci poskytnutej dotácie na podporu regionálneho rozvoja č.
1027/2017 – celkové náklady projektu 25 830,00 EUR a spolufinancovanie
Karpatským rozvojovým inštitútom, Košice (KRI) spolu s OOCR Slovenský raj & Spiš vo
výške 2 866,00 EUR. Gestorom projektu bol KRI. Partneri spolu, ako prví na
Slovensku, sa podujali iniciovať otvorenie aktuálnej témy týmto projektom, ktorého
výsledky sú zverejnené na www.vraji.sk, ako aj na www.kri.sk.
Po 4 mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia, ako aj po
konzultáciách so zainteresovanými stranami, boli výsledky projektu predstavené na
celoštátnej konferencii ZMENA KLÍMY A CESTOVNÝ RUCH, ktorá sa uskutočnila
28.3.2018 v Spišskej Novej Vsi u nášho člena v Hoteli Metropol. Cieľom bolo
upozorniť na hrozby, ale aj príležitosti pre cestovný ruch, vyplývajúce zo zmeny klímy.
Na malej konferencii sa zúčastnili zástupcovia krajských a oblastných organizácii CR,
zástupcovia niektorých Správ národných parkov na Slovensku, zástupcovia miest a
obcí, zástupcovia odborných organizácií, ako aj jednotliví poskytovatelia služieb v
cestovnom ruchu.
Aj za pomerne krátky čas trvania projektu sa podarilo nazbierať množstvo informácií,
ktoré pomôžu aktérom CR sa orientovať v tejto téme, zvýšiť ich uvedomelosť a
pripravenosť začať komplexne reagovať na túto výzvu. OOCR privítala možnosť
aktívne sa zapojiť do riešenia otázky zahrnutia témy dopady zmena klímy do
plánovacieho procesu rozvoja turizmu, aj keď sa zdá byť táto téma nadčasová
a u členov OOCR veľmi nerezonuje napriek tomu, že už pociťujú jej dôsledky. Ďalšie
presadzovanie tejto témy pokladá OOCR za súčasť svojej práce a môže byť v nej aj
avantgardou na Slovensku.

Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom mieste splavu Prielomu
Hornádu v NP Slovenský raj
Projekt v celkovej sume viac ako 15 000,00 EUR realizovala Správa NP Slovenský raj
s finančnou podporou z programu Terra Incognita vo výške 7500,00 EUR.
Výstupom projektu je kompletne zrekonštruovaná miestnosť pre účely hygienického,
sociálneho, informačného a koordinačného zázemia splavu. Okrem vnútornej
rekonštrukcie sa zrealizovala aj adaptácia vonkajšieho prostredia s úpravou vonkajšej
fasády a odkvapový chodník. Zrekonštruovaná miestnosť poskytuje návštevníkovi
základný hygienický a sociálny komfort (možnosť prezlečenia sa odloženia batožiny,
oddych). Vytvoril sa Infobod - informačný adaptovaný priestor pre účastníkov splavu
a návštevníkov NP Slovenský raj, ktorý zabezpečuje prvý kontakt s turistami
a návštevníkmi, s možnosťou ponuky informácií o priebehu splavu, základných
podmienkach splavovania, vybavenia a administrácie splavu, ako aj základné
informácie o Národnom parku Slovenský raj. Návštevník dostane kompletnú
informáciu o ponúkanom produkte ako o novom eko - turistickom produkte
cestovného ruchu. Vďaka propagačným a informačným materiálom sa otvoril
priestor pre kvalifikované informácie o produkte v slovenskom aj anglickom jazyku.
Aj keď splav Prielomu Hornádu je závislý od prírodných podmienok (hladina vody
a úhrn zrážok), zvýšená kvalita služby splavu sa odrazí vo vyššom počte
návštevníkov, čo bude prínosom pre ubytovacie zariadenia a ďalšie služby v blízkom
okolí.

Projekt Požičovňa oblohy
Ročne sa v priestoroch Požičovne Oblohy vystrieda viac ako 1500 osôb v podobe
športovcov, pasažierov alebo podpory k tandemovým zoskokom a cieľom projektu
bolo rozšírenie a zmodernizovanie zoskokovej techniky a zveľadenie prostredia pre
zabezpečenie komfortu a kvality služieb COMPACT, s.r.o. (člen OOCR) nie len pre

pasažierov, ale pre všetkých, ktorí si “požičajú oblohu”. Očakávaním je aj zvýšenie
počtu návštevníkov – záujemcov o služby Požičovne oblohy. Prínosmi projektu
celkom vo výške 14 000,00 EUR, z toho 50% s finančným príspevkom z grantového
programu sú najmä:







emočne silný a bezpečnejší zážitok pre pasažierov tandemu a rodinných
príslušníkov, ktorým sa práve tento pocit spája s našim regiónom a vďaka
nemu sa pasažieri radi vracajú; tandemový zoskok si pasažieri spájajú s
víkendovým pobytom v našom regióne
zviditeľnenie regiónu, prírodných daností, historických pamiatok nielen
osobnou návštevou, ale i prostredníctvom, atraktívnych a jedinečných videí zo
vzduchu
unikátne zábery zo vzduchu, zachytávajúce nielen emócie pasažiera, ale práve
krásu krajiny, roklín, pamiatok,...všetkého, čo bežne zo zeme nemôžete vidieť,
poskytnutie kvalitných videozáznamov pre ďalšie spracovanie v rámci
propagácie košického regiónu (Mestu SNV, OOCR, KRT, regionálnym i
celoslovenským TV, iným subjektom propagujúcim náš región).

Projekt vytvoril predpoklady pre cielenejšiu spoluprácu s miestnymi penzióny,
reštaurácie... – so zvyšujúcim sa počtom pasažierov, sa priamo úmerne zvyšuje aj
dopyt po ďalších službách v regióne: návšteva atrakcií, ubytovanie, stravovacie či
ďalšie služby.

2 ročník Beh v raji (www.behvraji.sk)
27.mája 2017 sa uskutočnil druhý ročník Behu v raji na 10 km s prevýšením 40 m,
ktorý vedie prírodou Slovenského raja a Stratenským kaňonom. Beh v raji bol v roku
2016 podporený Krajskou organizáciou CR košický kraj ako TOP podujatie v regióne.
V r. 2016 sa ho zúčastnilo 351 bežcov (329 v roku 2015) a v roku 2017 už 373
registrovaných bežcov.

Beh v raji už má charakter medzinárodného podujatia s účasťou slovenských,
českých, poľských, maďarských pretekárov, ale aj napr. pretekárov z Kene.
Beh v raji je kľúčovou udalosťou konanou v južnej časti Slovenského raja a v okrese
Rožňava (Stratená, Dedinky, Dobšiná), ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté
regióny/okresy Slovenska. Beh v raji má potenciál pre ďalší rozvoj.
Hlavnými organizátormi pretekov je OOCR Slovenský raj & Spiš a Lyžiarsky klub
Vodné elektrárne Dobšiná, o. z. na základe Zmluvy o spolupráci. Ďalšími partnermi
podujatia boli Mesto Dobšiná a Obec Stratená. Preteky sa konajú vo viacerých
kategóriách – v 5 mužských na 5 ženských (viď. www.behvraji,sk).
Udalosť bola propagovaná web stránkou, billboardmi, plagátmi, tlačovou správou. Za
rok 2017 bola spracovaná a zverejnená cca 5 min. reportáž.
Pri TIC Dobšinská Ľadová Jaskyňa bol pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý
sprievodný program i občerstvenie (hudobná skupina, atrakcie, lukostreľba,
maľovanie na tvár i jazda na koni....)
Pre návštevníkov a divákov bola pripravená možnosť zľavneného ubytovania
v ubytovacích zariadeniach v okolí (zverejnené boli na www.behvraji.sk). Viaceré
z nich sú (boli) členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš:
Penzión Ľadová, Stará Horáreň Dobšiná, Penzión pod Guglom, Mlynky, Penzión
Salamander Mlynky a Hostinec Stará krčma Stratená.
Udalosť Beh v raji 2017 bola finančne podporená z dotácie MDaVSR na rok 2017 vo
výške 2500,00 EUR. Celkovo Beh v raji 2017 stál OOCR 2977,00 EUR.

Čučoriedkový deň v Telgárte
Organizátormi už 5 ročníka spojeného sú súťažou o najlepší čučoriedkový koláč, sú
naši členovia OOCR v spolupráci samosprávy a podnikateľského subjektu – Obec
Telgárt a Penzión U Hanky. Čučoriedkový deň je jednodňovým atraktívnym zábavno –

náučným podujatím pre návštevníkov predstavujúcim domácich remeselníkov,
regionálnu gastronómiu s využitím prírodných zdrojov okolia Telgártu – čučoriedky.
Lákavé podujatie má aj s účasťou OOCR potenciál pre rozvoj a zvyšovanie kvality
a atraktivity podujatia. V roku 2017 OOCR podporila podujatie sumou 500,00 EUR.

Projekt THERAURUS (pokladnica)
Projekt realizovalo občianske združenie Verbum bonum na území nášho člena obce
Spišské Tomášovce v celkovej výške 7 986,59 EUR s finančnou podporou z programu
Terra Incognita vo výške 7 110 EUR (89% celkových nákladov na projekt). Cieľom
projektu bol rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu prostredníctvom
zážitkovej turistiky s využitím miestneho prírodného a kultúrneho potenciálu bol
naplnený.
Vďaka projektu sa podarilo predstaviť návštevníkom tejto časti Slovenského raja
lokálne prírodné i kultúrne „poklady“ zážitkovými aktivitami. Konkrétnymi výstupmi
sú:








Balík miestnych zážitkových výletov „VÝLETY DO RAJA“ - v letnej sezóne
2017 bolo uskutočnených 75 výletov so sprievodcom,
Sprístupnenie a prehliadky kostola sv. Archanjela Michala v Sp.
Tomášovciach
Výroba a ponuka regionálnych bylinkových produktov - viac ako 500 ks
rôznych bylinkových produktov - bylinkové čajové zmesi, kúpeľové vrecúška,
prírodné tinktúry, mastičky, oleje, mydlá, voňavé vankúšiky...). Turisti si ich
môžu zakúpiť v informačnom centre v obci Spišské Tomášovce.
Vidiecky hospodársky dvor s tradičným hospodárenie s chovom zvierat (20 ks
domácich zvierat) a s pestovaním a sušením rastlín v edukačnej stredovekej
záhradke (viac ako 150 vysadených rastlín),
Lezecká stena pre deti - deti si môžu vyskúšať tento jedinečný šport na
lezeckej atrakcii v bezpečnom prostredí vidieckeho dvora.




Rozšírené služby turisticko-informačného centra v Sp.Tomášovciach
Súťaž v aranžovaní bylín, kvetín, prírodnín - prvý ročník festivalu – súťaže
v aranžovaní prírodnín Slávnosť bylín a kvetín

Zaži spanie na sene a slame
Projekt realizovala spoločnosť ACOMO, s. r. o. (člen OOCR) ešte v roku 2016 v lokalite
na Košiarnom briežku. Celková investícia rekonštrukcie bývalej stodoly pri Chate
Horáreň na zážitkové bývanie so spaním na sene a slame stála celkovo viac ako
30 000,00 EUR s finančným príspevkom Grantového programu.

Zastrešenie historickej kaplnky a vytvorenie zázemia pre návštevníka areálu
letohrádku Sans Souci
V Iliašovciach, v areáli Sans Souci prebehla s podporou programu Terra
Incognita rekonštrukcia kaplnky San Souci, najmä barokový krov a v areáli boli
opravené i novo vyrobené lavičky a ohniská pre návštevníkov. Celkovo
rekonštrukcia a úpravy okolia stáli takmer 18000,00 EUR, z toho príspevok
Terra Incognita bol vo výške 8000,00 EUR
Počas celej letnej sezóny 2017 bola realizovaná úprava a údržba priestorov kosenie, terénne úpravy v okolí kaplnky a udržiavanie čistoty, pre lepšiu
infomovanosť návštevníka – pešieho turistu, či cykloturistu, bola umiestnená
bola aj informačná tabuľa o areáli Sans souci. Realizátorom bolo miestne
občianske združenie Sans Souci Letohrádok Iliašovce (nie je členom OOCR).

Kultúrny turizmus:
Dni humoru na Spiši
Každým rokom sa v júni stáva mesto Spišská Nová Ves (člen OOCR Slovenský
raj & Spiš ) dejiskom festivalu pod názvom Dni humoru na Spiši, ktorý bol
v roku 2016 (24. – 25. júna) a 2017 (2. a 3. júna) finančne podporený ako
ponuka pre labužníkov – TOP podujatie z programu Košického samosprávneho
kraja Terra Incognita vo výške 5000,00 EUR.
Celkové náklady na podujatie organizované mestom Spišská Nová Ves
predstavujú čiastku nad 25tis. EUR, v roku 2017 – viac ako 27 000,00 EUR. Dnu
humoru na Spiši podporila aj Nadácia SPP z programu SPPoločne.
V rámci dvojdňového kultúrneho podujatia sa jednotlivé časti námestia
premenia na samostatné priestory na kultúru a humor so zapojením viac ako
40 kultúrnych telies. Súčasťou podujatia Dni humoru na Spiš je pre cca 8 –
10tis. návštevníkov a turistov pripravená turistická ponuka najmä v ponuke
Rodinného pobytu a Adrenalinového pobytu, ďalej bezplatný výstup na
najvyššiu kostolnú vežu Slovenska, 30% zľava do ZOO v Spišskej Novej Vsi pre
všetky kategórie návštevníkov, Monkeyland, lanový park 1 + 1 zdarma, výstavy
a podujatia v Galérii umelcov Spiša a v Múzeu Spiša za humorné vstupné len
0,10 - 0,50 EUR, ale aj ubytovanie v hoteli Metropol (člen OOCR Slovenský raj
& Spiš) s wellnessom a raňajkami tiež za humornú cenu 30,00 EUR vrátane
darčeka VIP karty hotela v hodnote 50, 00 EUR.

Gotika na dotyk
Projekt mesta Spišská Nová Ves, na ktorého tvorbe konzultáciami participovala OOCR
bol finančne podporený z grantového programu KRT vo výške 50%, celkový projekt je
realizovaný (2017/do marca 2018) vo výške 10 180,00 EUR.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť návštevnosť mesta Spišská Nová Ves
zatraktívnením a zvyšovaním návštevnosti kultúrno-historických, prednostne
gotických pamiatok a objektov na jeho území.
Hlavné výstupy projektu:




Atraktívny interiér a exteriér kostolnej veže a inovovaný informačný systém
pre zaujímavejší, informáciami bohatší a bezpečnejší výstup na najvyššiu
kostolnú vežu Slovenska ako „gotický” produkt cestovného ruchu.
Vytvorený originálny moderný zážitkový produkt cestovného ruchu „Gotika
na dotyk” ako komplexná ponuka pre návštevníka mesta.

Cykloturistika:
Cykloturistické trasy – značenie a obnova značenia
Vzhľadom na tvorbu a komunikáciu nového Návštevného poriadku na území NP
Slovenský raj bolo potrebné prehodnotiť viaceré cykloturistické trasy (CTT) v území
s pôsobnosťou OOCR Slovenský raj & Spiš s cieľom etablovania CTT na území NP
Slovenský raj a ich zakomponovania do návštevného poriadku. Povolené nové (resp.
rozšírené existujúce) CTT zasahujúce do územia NP Slovenský raj sú:


5702 (zelená):Voniarky – Pod Hanesovou II – Nižná záhrada – Dobšinská Ľadová
Jaskyňa – Krivian – Stratená (križ.) – Pod Čižmou – Dobšinský kope







5854 (zelená): Novoveská Huta – Vojtechová samota – Zadný Hýľ – Geravy – Pod
Suchým vrchom (Glacká cesta). V úseku Zadný Hýľ – Geravy je dovolený pohyb na
bicykli v mesiacoch september a október iba v čase od 8:00 do 15:00
8708 (žltá): Spišské Tomášovce – Pri Tomášovskom výhľade – Tomášovský výhľad –
Pri Tomášovskom výhľade – Ďurkovec, rázc.
8720 (žltá): Majer (okruh)
Žlté (zatiaľ bez prideleného čísla): Chotárna dolka – Zadný Hýľ; Vernár – Kopanecká
cesta (Vyšná);
Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Pod Ostrou skalou – Pusté pole; Ferčekovce – Košiarny
briežok.

Prípravná fáza značenia si vyžiadala v r. 2017 projektovú prípravu a rekognoskáciu
terénu v celkovej dĺžke 33,1 km v lokalitách Tomášovský výhľad, Voniarky – DĽJ,
Vernár – Kopanecká cesta, Vojtechová samota – Pod Suchým vrchom, DĽJ – Pusté
pole, Chotárna dolka – Zadný Hýľ, Ferčekovce – Košiarny briežok. Podrobný
a odborne vypracovaný projekt na 44 stranách, ktorý vypracoval partner OOCR
v oblasti rozvoja cykloturistiky Rozvoj Spiš, o.z., obsahuje podrobné popisy trás,
spracované mapové podklady, návrhy značenia. Projekt je súčasne nevyhnutným
podkladom pre aktualizáciu cyklomapy a cyklosprievodcu v roku 2018/2019.
Obnova značenia CTT prebehla v časti CTT 2852 Hilec – Olšo v dĺžke 8,2 km.
Celkové výdavky na aktivity značenia a obnovy značenia predstavovali sumu 2 500,00
EUR, z toho dotácia z MDaVSR predstavuje čiastku 2000,00 EUR.
V roku 2016 bola z finančných prostriedkov OOCR Slovenský raj & Spiš s podporou
KRT a v spolupráci s Rozvoj Spiš, o.z. vyznačená nová CTT 8729 Dobšiná – Čuntava
v dĺžke 13,6 km s prevýšením 705m, stúpaním 5,2 %, ktorá bola v roku 2017
(03.06.2017) slávnostne za účasti cyklistov, turistov, Mesta Dobšiná (hlavný
organizátor akcie), OOCR a ďalších partnerov otvorená v rámci podujatia „Dobšiná
na kolesách“.

Cykloregión Spiš (s novým logom) v spolupráci s OOCR Tatry – Spiš – Pieniny a OOCR
z najväčších cyklistických podujatí na Slovensku, Bikefest Kálnica. Distribuovaný tu
bol okrem iných materiálov propagačný leták „Cyklopodujatia na Spiši 2017“, so
súhrnom všetkých podujatí zameraných na horskú a cestnú cyklistiku v regióne Spiš,
naprieč územiami pôsobnosti jednotlivých OOCR (viď. kapitola Marketing, PR a
médiá). Táto spolupráca je pilotným krokom k rozšíreniu kooperácie v rámci regiónu
Spiš aj v ďalších oblastiach rozvoja turizmu.

Spišských 333 extréme 2017
V roku 2017 sa uskutočnil už 5 okrúhly ročník jedinečnej udalosti, ktorá promuje Spiš
vrátane územia Slovenského raja ako atraktívny cykloregión. Cyklistických pretekov
bez podpory sa zúčastňujú pretekári nie len zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a
prihlásených bolo v r. 2017 spolu 143 pretekárov (v r. 2016 – prihlásených 136
pretekárov, v r. 2015 – 76 pretekárov).
Trasa 333 km prebieha dvomi krajmi (košický a prešovský), 4mi okresmi (Spišská
Nová Ves, Rožňava, Levoča, Gelnica). Aj v roku 2017 bola trať rozšírená o skrátenú
verziu na 200 km, čím sú tieto preteky atraktívnejšie aj pre menej zdatných cyklistov,
ako aj pre ženy.
Preteky sa uskutočňujú na základe povolení orgánov štátnej správy v oblasti ochrany
prírody a krajiny a v oblasti dopravy, pri čom povoľovací proces je dosť náročný cez
dva kraje a viaceré okresy.
Pretekári štartujú na základe prehlásenia, že preteky absolvujú na vlastnú
zodpovednosť, pretekári sú poistení a počas celých pretekov je v pohotovosti
zdravotná a horská služba.
Hlavným organizátorom je OOCR Slovenský raj & Spiš a partnerom organizovania
pretekov je Mesto Spišská Nová Ves. Štart a cieľ sa koná v športovom centre mesta

pri Športovej hale a kúpalisku s potrebným zázemím pre pretekárov a organizátorov,
ako aj so zaujímavým priestorom pre podujatia.
Na kvalite rastie aj samotné organizovanie pretekov, ich propagácia, ako aj
sprievodný program spojený so štartom a vyhodnotením pretekov za účasti širšej
verejnosti vrátane rodinných príslušníkov, priateľov, známych pretekárov. Udalosť
bola propagovaná médiám cez tlačovú správu, Slovakia Travel, www.mtbiker.sk, TV
Reduta, TV Markíza a ďalšie, letákmi na viacerých cyklopodujatiach a iných
športových podujatiach, plagátom v regiónoch na našej web stránke a FB.
Celková suma na udalosť predstavovala čiastku 8160,00 EUR, z toho dotácia
z MDaVSR bola výške 5000,00 EUR. Viac ako 2000,00 EUR bol príjem do rozpočtu
OOCR zo štartovného.
Aj v roku 2018 OOCR bude organizovať 6ty ročník Spišských 333 extréme, rovnako so
žiadosťou o podporu štátnou dotáciou MDVSR.

Nová e-bike alternatíva v raji – podaný návrh projektu
Projekt s odbornou pomocou OOCR Slovenský raj & Spiš podal v rámci programu
Terra Incognita v roku 2017 člen OOCR – LABUDA - ASI, s.r.o. v partnerstve s Obcou
Stratená.
Cieľom projektu je v sume celkom 14 000,00 EUR (z toho ) „ vytvoriť novú ponuku
alternatívnej e - bike dopravy najmä na spišsko – gemerskej baníckej, ale
aj gotickej ceste“ z centra rekreačného strediska Podlesok – Hrabušice, južným
smerom do Stratenej (Stará Hyža), či Dobšinej (náučný chodník „Po stopách
baníctva“) a Dobšinskej Maše aj s využitím mnohých vyznačených cykloturistických
trás, ktoré sú súčasťou už nového Návštevného poriadku Slovenský raj. Zámerom je
sprístupnenie spišsko-gemerskej baníckej cesty a jej častí formou e-bike najmä cez
atraktívnu Kopaneckú cestu, ktorá je už v súčasnosti veľmi intenzívne využívaná
cyklistami a cykloturistami a je dôležitou a najkratšou dopravnou spojnicou medzi

navrhovanými výletnými cestami Terra Incognita (napr. prepojenie spišsko –
gemerskej baníckej a gotickej cesty na Spiši).
V prípade úspešnosti projektu (hodnotenie v r. 2018) výstupom projektu bude
zriadená nová služba – požičovňa e-bike na Malom majeri v rekreačnom stredisku
Podlesok v Hrabušiciach s 4 novými e-bikes, zriadenými 2 nabíjacími zariadeniami
(Hrabušice a Dobšinská ľadová jaskyňa), osadením nových 8 mich stojanov na e bicykle Podlesok a Stratená, ako aj so zľavnenou ponukou v balíku služieb na
turistickej karte Slovenský raj & Spiš (už v letnej sezóne 2018).

Lyžovanie a bežecké lyžovanie:
Obnova značenia a údržba lyžiarskych bežeckých tratí
Grajnár je lokalita v k.ú. mesta Spišská Nová Ves vymedzená pre viaceré možnosti
športovania vrátane bežeckého lyžovania. V zime 2017 bola z prostriedkov OOCR
zrealizovaná bola obnova značenia bežeckej trate Grajnár – Okolo Hliniska a späť
v dĺžke 7 km a vykonávaná bola údržba bežeckých tratí v časti areálu Grajnár, ako aj v
bežeckom areáli Mlynky – Biele vody, kde bola pred zimou tiež vyrobená
a umiestnená nová exteriérová mapa strediska. V spolupráci s mestom Spišská Nová
Ves začala v r. 2017 príprava nového parkoviska s vybavením (prístrešok, info systém,
riešenie odpadov) ako novej východiskovej plochy do športového areálu Grajnár.
Aktivity vo finančnej čiastke spolu cca 2200,00 EUR pre podporu bežeckého lyžovania
boli finančne podporené MDaVSR vo výške 1500,00 EUR.

Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni
Projekt mesta Dobšiná (člen OOCR Slovenský raj & Spiš), na ktorého príprave
odborne participovala OOCR, bol podaný v rámci programu Terra Incognita v závere
roku 2017 a v súčasnosti je v procese hodnotenia.
Cieľom projektu, v celkovom náklade 14 070,00 EUR, je obnova areálu bežeckého
lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni a rozšíriť ponuku CR v zimnej sezóne v okolí
lokality svetového dedičstva UNESCO – Dobšinská ľadová jaskyňa, v NP Slovenský raj.

c) Dopravná dostupnosť
Autobusová doprava a zvýšenie dostupnosti stredísk CR je jednou z priorít OOCR
Slovenský raj & Spiš, ktorej sa venuje aktívne už od roku 2013 najmä v spolupráci so
spoločnosťou eurobus, a.s., s KRT, ako aj s finančnou podporou MDaVSR.
V roku 2017, v zime i v lete, na základe spolupráce s eurobus, a.s. sa premávka
zimného Ski busu (Sp.N.Ves – Grajnár – Mlynky – Biele vody) a Letného busu do
Hrabušíc a Hrabušickej píly stala súčasťou verejného cestovného poriadku počas
víkendových dní a sviatkov. V roku 2017 sa tak zlepšilo a zintenzívnilo sprístupnenie
stredísk CR opäť a potrebná suma na posilnenie verejnej dopravy sa v porovnaní
s prvým rokom podpory (2013) znížila s 5000,00 Eur na 945,00 EUR (zima) a na
909,34 EUR (leto) v roku 2016. V roku 2017 to bola suma celkom za zimu 790,02 EUR
a leto už len 112,36 EUR, keďže sa linky stali súčasťou verejného autobusového
poriadku eurobus, a.s.
V roku 2017 počas letnej sezóny a cez víkendy bol pilotne spustený nový autobusový
turistický autobus (letný minibus) medzi Spišskou Novou Vsou – Smižanami –
Čingovom a Košiarnym briežkom v celkovej finančnej čiastke 3533,47 EUR.
Mimoriadnym členským príspevkom na prevádzku tohto letného mini busu vo výške
1000,00 EUR prispelo Mesto Spišská Nová Ves a vo výške 770,00 EUR Obec Smižany.

Letný Minibus bol súčasťou ponuky pre našich ubytovateľov ako doprava zdarma pre
ubytovaných hostí počas ich pobytu.
Letný bus do Slovenského raja (SNV - Čingov - Sp. Tomášovce - Sp. Štvrtok Hrabušice - Vydrník - Hrabušice Píla a späť) počas letnej sezóny 2017 za 26
víkendových dní svojej prevádzky odviezol spolu 3 419 cestujúcich. Letný Minibus
(SNV - Košiarny briežok - Čingov a späť) v rámci svojej pilotnej prevádzky v lete 2017
prepravil počas víkendov v letnej sezóne spolu 376 cestujúcich - 164 z nich zadarmo,
ako hostí členských ubytovacích zariadení OOCR.
Celkom prevádzka busov s cieľom zlepšenie dostupnosti stredísk CR stála v r. 2017
spolu 4909,00 EUR. Z toho finančná podpora KRT KK 2500,00 EUR a mesta SNV a obce
Smižany spolu 1770,00 EUR.
Ski bus a Letný bus a skvalitňovanie dopravnej služby do stredísk CR bude mať
pokračovanie aj v roku 2018 so zámerom rozšírenia služby nosičmi bicyklov a ďalších
rokovaní s KSK aj vo väzbe na železničnú dopravu.
Územie Slovenského raja a Južného Spiša sa stalo (už v r. 2016) aj predmetom záujmu
a spolupráce s OOCR Slovenský raj & Spiš v rámci projektu „Last mile“, realizovaného
ARR, n.o., Košice so zameraním na analýzu a zámery rozšírenia alternatívnych druhov
dopravy. Slovenský raj sa stal modelovým územím v KSK pre tieto aktivity modelovým
územím. V roku 2018 v spolupráci s eurobus, a.s., bude s finančnou podporou KRT i
tohto projektu testovaná alternatívna forma dopravy doprava cez Kopaneckú cestu,
do rekonštrukcie ktorej investuje KSK prostriedky vo výške takmer 500tis. EUR.
Súčasťou realizácie aktivity bola intenzívna propagácia posilnenej verejnej
autobusovej dopravy (viď. kapitoly Marketing, PR a médiá).

d) Marketing, PR a médiá
1) Tlačené materiály a publikácie:
V roku 2017 OOCR pripravila nasledovné tlačené materiály:
 Mapa „Zima na južnom Spiši“, na ktorej sú vyznačené všetky zimné
atraktivity územia, najmä lyžiarske strediská, areály pre bežecké
lyžovanie, ľadolezenie, korčuľovanie a pod. Na zadnej strane mapy sa
nachádza podrobný dvojjazyčný textový popis daných zimných atraktivít
a služieb.
 Leták „Cyklistické podujatia na Spiši v roku 2017“ s popisom všetkých
verejných cyklistických podujatí v regióne. Materiál vznikol v spolupráci
s OOCR Tatry – Spiš – Pieniny a OOCR Severný Spiš – Pieniny, pod
spoločnou značkou „Cykloregión Spiš“, ktorá má byť prvým krokom ku
zbližovaniu a spolupráci týchto inštitúcií aj v iných rozvojových témach.
 Brožúra (600 ks), plagáty, nálepky a infopanely (13 ks) ku súťažno –
poznávacej ceste pre rodiny z deťmi po regióne Slovenský raj a Spiš, „So
Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša“.
 Plagáty a skladačky „Grafikon Slovenský raj 2017“, ktoré mali upriamiť
pozornosť na možnosti verejnej dopravy do Slovenského raja a bližšie
informovať o grafikonoch jednotlivých autobusových a vlakových spojov.
 2. aktualizované vydanie tlačených cyklosprievodcov „Cykloregión južný
Spiš“, v slovenskej, anglickej, nemeckej a maďarskej jazykovej verzii,
v celkovom náklade 4 000 kusov (1 000 z každej jazykovej mutácie).
 Informačná skladačka ku výletu nostalgickým vláčikom do Slovenského
raja s názvom Telgártsky špeciál, ktorý sa konal 9. sepbembra 2017,
v spolupráci s Obcou Telgárt.
 Turistická brožúra „Potulky krásami a zaujímavosťami regiónu Slovenský
raj & Spiš“ v náklade 2 400 kusov.

 Propagačné materiály ku novej regionálnej turistickej karte Slovenský
raj & Spiš – skladačka s popisom zliav v anglickej a slovenskej jazykovej
mutácii, propagačné plagáty vo formáte A3 a A2, nálepky na označenie
partnerských zariadení v rozmeroch 10x10 cm a 15x15 cm, propagačné
letáky v náklade 5 000 ks.

2) Audiovizuálna tvorba


Destinačný video spot
Na jar 2017 dala OOCR Slovenský raj & Spiš vyhotoviť destinačné video
„Slovenský raj & Spiš“, ktoré bolo následne v máji 2017 uverejnenie na
internetovom video portáli YouTube a tiež na sociálnej sieti Facebook na
stránke OOCR, Slovenský raj & Spiš. V priebehu mája bolo tiež vysielané
v rámci reklamného bloku na TV Praha, konkrétne 31 krát. Video si môžete
prezrieť po kliku sem.



Databáza fotografií
OOCR Slovenský raj & Spiš si počas roka 2017 systematicky rozširovala svoju
databázu fotografií či už od dobrovoľných prispievateľov z radu širokej
verejnosti, a tiež cieleným nákupom fotografií od profesionálnych fotografov
ku konkrétnym projektom akým bola napríklad nová regionálna turistická
brožúra, tlačené propagačné materiály ku turistickej karte, atď.

3) Veľtrhy cestovného ruchu, výstavy, prezentácie


OOCR Slovenský raj & Spiš sa v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves, obcou
Hrabušice v roku 2017 prezentovala na nasledovných veľtrhoch a výstavách
cestovného ruchu:











ITF Slovakiatour Bratislava (26. – 29.1.2017)
Holiday World Praha (16. – 19.2.2017)
Slovenské dni v Prahe (4. – 5.9.2017)
Utazás Budapest (2. – 5.3.2017)
GLObalnie Katowice (31.3. – 2.4. 2017)
Regiontour Brno (19. – 22.1.2017)
TT Warszawa (23. – 25.11.2017)
Menjünk Világgaá Miskolc (17. – 18.3.2017)
CMT Stuttgart (14.1. – 22.1.2017)

4) PR a médiá


OOCR dala v roku publikovať propagačné články o turistickej destináci
Slovenský raj & Spiš v nasledovných periodikách a občasníkoch:
 Nový Čas – príloha „Potulky po Slovensku“
 magazín Žlutý dopravnej firmy RegioJet
 Metropolitné Noviny Hotela Metropol**** v Spišskej Novej Vsi (2 krát)
 informačný mesačník Mesta Spišská Nová Ves, Ičko
 regionálny mesačník Spišský Patriot
 Smižanský hlásnik 2/2017 (článok Zimný prechod Prielomom Hornádu)



V Rádiu Regina Východ boli v priebehu roka odvysielané 3 reportáže ohľadom
noviniek o aktuálnych projektoch v destinácii Slovenský raj & Spiš:
 Posilnené letné autobusové spoje do Slovenského raja a na južný Spiš
(18. 8. 2017)
 Súťažno – poznávacia cesta „So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety
poznaniu Slovenského raja a Spiša“

 prechod Ferratou Horskej záchrannej služby Kyseľ (z tohto prechodu
vzniklo okrem odvysielaného audio záznamu aj atraktívne video, ktoré je
dostupné na portáli YouTube)


Tlačové správy – OOCR v priebehu roku 2017 vypracovala a rozosielala
médiám a partnerom tlačové správy ku všetkým významnejším podujatiam
a projektom, na ktorých sa podieľala – preteky Beh v raji 2017, Spišských 333
Extreme 2017, posilnené letné autobusové spoje do Slovenského raja a na
južný Spiš, súťažno-poznávacia cesta „So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety
poznaniu
Slovenského
raja
a Spiša“,
a mnohé
ďalšie...



Maskoti OOCR – Šťastík a Šťastenka
Aktívna práca s maskotmi organizácie – škriatkom Šťastíkom a vílou
Šťastenkou, ktorí majú posilniť povedomie o destinácii pre detského
návštevníka. Figuranti v kostýmoch týchto maskotov sa v roku 2017
pohybovali na viacerých podujatiach v regióne, napríklad na Čučoriedkovom
dni v Telgárte, na vyhodnotení súťažno-poznávacej cesty pre rodiny s deťmi,
„So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša“
v Hoteli Metropol, na podujatiach organizovaných o.z. Verbum Bonum...



Vzdelávacie aktivity a šírenie osvety o činnosti OOCR
 Prednáška pre študentov ekonomiky a turizmu na SSOŠ Krompachy
o destinačnom marketingu v území a o činnosti OOCR Slovenský raj &
Spiš .
 Koordinačné a informačno-osvetové stretnutia v regióne – Dobšinská
ľadová Jaskyňa, Krompachy, Gelnica.
 Účasť na obecných a mestských zastupiteľstvách členských obcí a miest,
kde je komunikovaná úloha OOCR v regióne a aktivity / spoločné ciele, na
ktoré je potrebné sa zamerať.

5) Online marketing
 Destinačné weby
V priebehu roka 2017 boli aktívne dve webové stránky OOCR Slovenský raj &
Spiš: www.vraji.sk a www.spis-region.sk. Koncom roka sme pristúpili k zlúčeniu
týchto dvoch webov do jedného spoločného už v dvojjazyčnom spracovaní (SK,
EN), pod staronovou doménou vraji.sk. Stará stránka www.spis-region.sk je
doposiaľ stále aktívna, no v priebehu roka 2018 bude deaktivovaná.
 Sociálne siete
V roku 2017 OOCR Slovenský raj & Spiš prezentovala svoje aktivity a aktivity
svojich členov na sociálnej sieti Facebook, kde má živú a pravidelne
aktualizovanú stránku „Slovenský raj & Spiš“ s podtitulom „Spolu v raji“, ktorá
mala ku koncu roka 2017 viac ako 8 700 aktívnych sledovateľov.
 OOCR na Google
V priebehu roka 2017 bol umiestnený do vyhľadávača Google banner OOCR s
našimi kontaktnými údajmi, otváracími hodinami a pod., ktorý sa zobrazí pri
vyhľadávaní hesla Slovenský raj a Spiš. Rovnako sa lokalita sídla OOCR zobrazuje
na mapách Google Maps.
 OOCR na webstránkach svojich členov
OOCR pre svojich členov pripravila banner „Sme členom OOCR Slovenský raj &
Spiš“, ktorý si s preklikom na web OOCR mali umiestniť na svojich stránkach.
Rovnako bol pre partnerov projektu Turistickej karty Slovenský raj & Spiš
pripravený banner „U nás platí turistická karta Slovenský raj & Spiš“, pre
umiestnenie na ich webstránky, čo je pozitívna reklama pre obe strany.
 OOCR na Atlas Obscura
Na celosvetovom turistickom webovom portáli Atlas Obscura sme dali bezplatne
publikovať dva články, konkrétne o rokline Sokolia dolina a o Kláštorisku.

3. Záver alebo Quo Vadis OOCR Slovenský raj & Spiš
OOCR Slovenský raj & Spiš prešla za posledné dva roky (2016 a 2017)
procesom spojenia a vznikla z dvoch samostatných OOCR: OOCR SPIŠ
a OOCR Slovenský raj. Nástupníckou sa stala OOCR Slovenský raj. OOCRky
sa v danom čase úspešne spojili právne, ekonomicky, avšak ešte stále nie
koncepčne a programovo. OOCR Slovenský raj & Spiš pôsobí ako
organizácia destinačného manažmentu pre pomerne veľké územie – pre
Slovenský raj so zásahom na Gemer (Dobšiná, Stratená, Dedinky) až
Horehronie (Telgárt na rozhraní 3 národných parkov) a pre oblasť územia
južného Spiša s viacerými subdestináciami – Mesto Spišská Nová Ves
a okolie, ktoré spája celé územie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš,
Poráčska dolina, Krompachy Plejsy, Hnilčík, okolie Gelnice. Veľkosť územia
pre správu a manažment cestovného ruchu, ako aj špecifickosť potrieb
častí územia a jeho subdestinácií, či návštevníckych miest kladie vysoké
nároky na fungovanie, činnosti a riadenie samotnej inštitúcie.
Aj keď obsah výročnej správy 2017, spätne s presahom do roku 2016 (od
zlúčenia vzniku spojenej novej OOCR Slovenský raj & Spiš) dokladuje veľa
aktivít a dosiahnutých výstupov v území (nové produkty, kľúčové udalosti a
podujatia, podporené projekty členov OOCR, zavedenie turistickej karty
ako nástroja predlžovania pobytu návštevníka, či zvyšovanie návštevnosti
a mnohé ďalšie), OOCR Slovenský raj & Spiš, ako partnerská platforma
môže prijímať nové výzvy len v obmedzenom limite finančných
prostriedkov, s ktorými pracuje, teda len do výšky cca 90 - 100 000,00 EUR
ročne (spolu s finančnou podporou štátu – MVaDSR a krajskej organizácie
cestovného ruchu).

Výzvou pre ďalšie obdobie, už rok 2018, je zintenzívnenie činností OOCR
smerom k dobrému spravovaniu rozvoja územia v oblasti rozvoja
cestovného ruchu a to zavedením zmien, najmä v oblastiach:
 budovania partnerstva s cieľom budovania kompaktnosti
a „zmysluplnosti„ územia destinácií v pôsobnosti OOCR,
 skvalitnenia a zefektívnenia komunikácie veľkého počtu a širokého
spektra
partnerov/členov
OOCR,
zvýšenie
uvedomenia
a pochopenia obsahu slova
„ partnerstvo“,
 skvalitnenia rozhodovania a budovania kultúry práce orgánov
OOCR a nastavenie koncepcie rozvoja destinácií OOCR pre
nasledujúce roky 2018 - 2020,
 vytvorenia modelu a zdrojov príjmov pre zvýšenie finančnej
stability a finančných možností OOCR s personálnym posilnením
organizácie,
 rozvoja podnikania OOCR, avšak len s posilneným personálom
OOCR,
 zvýšenia propagácie činností samotnej OOCR (kto je OOCR a čo
robí,
 nastavenia pravidiel spolupráce s krajskou organizáciou
cestovného ruchu košický kraj (sme súčasťou destinácie košický
kraj ? alebo sme významné destinácie v kraji ?),
 nastavenia spolupráce s Mikroregiónom Slovenský raj – Sever,
 nastavenia spolupráce s MAS Miloj Spiš,

 vytvorenia spoločných projektov so susednými OOCR - OOCR Tatry
Spiš Pieniny, OOCR Gemer...( sme územia zasahujúce do okresov
Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava a Brezno)
 ....
OOCR je na trhu cestovného ruchu od roku 2011, teda už 6ty rok a venuje sa
tradične rozvoju turistiky, cykloturistiky, lyžovaniu – bežeckému lyžovaniu
a z časti aj banskej téme, kľúčovou je priorita dopravná dostupnosť destinácie
a v destinácii v lete i v zime. V medziach svojich možností bude tieto témy
naďalej udržiavať a rozvíjať a je otvorená novým podnetom, aktivitám,
projektom svojich členov.

„Ak obrátime pohľad k spoločným
veciam, odlišnosti stratia význam
a príležitosti dostávajú porozumenie.“
Autor neznámy
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