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Úvod
Alebo miesto úvodu krátky príbeh o budovaní destinácií, ktoré sú dnes v pôsobnosti
organizácie destinančného manažmentu Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský
raj & Spiš.

Šancu danú zákonom o podpore cestovného ruchu, ktorý umožnil od roku 2011 vytvárať
na Slovensku organizácie cestovného ruchu, využilo mnoho regiónov a využili ho aj mnohí na
Spiši. V historickom regióne Spiš, bohatom na prírodné i kultúrne hodnoty, ktorý sa
rozprestiera od Slovenského rudohoria a Slovenského raja na juhu Spiša, až po Vysoké Tatry a
Poľsko, vzniklo až šesť OOCriek. Nie je účelom v súčasnosti popisovať proces zrodu OOCR,
lebo každá z tých šiestich mala iné východiská pre svoj vznik a fungovanie. Avšak jedno je isté,
že prílišná fragmentácia územia Spiša na rôzne menšie územia, nepochopenie obsahu pojmu
„destinácia“, ako aj spájanie inštitúcie (OOCR) s destináciou, niektoré OOCR poznamenala (po
troch rokoch fungovania) nestabilitou, poddimenzovanosťou finančnou i personálnou.

Tieto dôvody, ako aj ďalšie významné, ako
-

spoločná história vzniku,

-

spoločné územie,

-

rovnaký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,

-

spoločná krajská organizácia cestovného ruchu,

-

aktuálne strategické a programové dokumenty platné pre rovnaké územie,

-

neefektívna duplicita v konaní i vo financovaní podobných aktivít,

-

nekoordinovanosť v organizovaní udalostí a ďalšie,

podnietili OOCR SPIŠ iniciovať spojenie dvoch k sebe najbližších OOCR a to OOCR Slovenský raj
a OOCR Spiš.

Od založenia v roku 2012, prešli OOCR Spiš a OOCR Slovenský raj procesom formovania
a hľadania čo najúčinnejších ciest rozvoja destinácií v území svojej pôsobnosti, ktoré sa v júni
2015 preklopili do podpisu zmluvy o spolupráci týchto dvoch destinačných organizácií
a v marci 2016 napokon vyústil do ich spojenia a vzniku OOCR Slovenský raj & Spiš.
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Tento Plán rozvoja destinácií v pôsobnosti spojenej a novej OOCR Slovenský raj & Spiš
je manažérskym a komunikačným nástrojom riadenia rozvoja destinácií v území. A tu je
niekoľko posilňujúcich i poučných myšlienok pre tých, ktorí sú súčasťou OOCR Slovenský raj &
Spiš, pre partnerov, ktorí sa rozhodli spoločne pod jednou strechou prispievať a podporovať
rozvoj cestovného ruchu v danom území:
Čo je partnerstvo ?
Partnerstvo je formálny vzťah medzi jednotlivcami alebo skupinami, spojenie dvoch
a viacerých subjektov, ktorých očakávania a záväzky sa vopred dohodnú, a ktorého podstatou
je spoločne zdieľaný zisk či strata.
Na čo je partnerstvo ?
Účelom je naplnenie spolu stanoveného a dohodnutého cieľa.
Partnerstvo má význam len v prípade ak sa ním dosiahne viac, ako by sa dosiahlo bez neho.
Partnerstvo funguje len za predpokladu, že partneri si od začiatku uvedomujú, že „zisky“
zo „spoločného“ si vyžadujú vzdania sa časti „môjho“.
Výhody partnerstva.
Väčšie rozvojové možnosti.
Vyššia efektívnosť v dosahovaní cieľov jednotlivých partnerov.
Efektívnejšie získavanie (vyskladanie) zdrojov (ľudských, materiálnych, finančných).
Širšia možnosť zavádzania a využívania inovácií.
Posilňovanie odborných kapacít.
Kedy partnerstvo nebude fungovať ?
Ak bude vyžadovaná dominancia jedného z partnerov, ktorá nebola dopredu dohodnutá.
Dávanie prednosti vlastným záujmom pred záujmami partnerstva (oportunizmus).
Nízky stupeň tolerancie (empatie) jedného, či viac partnerov.
Nedostatočná flexibilita v rámci partnerstva, chýbajúci systém vytvárania konsenzu
v stanovení priorít.
Kľúčové princípy partnerstva.
1. Rovnosť, 2. Vzájomná výhodnosť, 3. Transparentnosť
6

„ Človek má tri cesty ako múdro konať.

Najskôr premýšľaním. To je tá najušľachtilejšia.
Potom napodobňovaním. To je tá najľahšia.
Tretia skúsenosťou. To je tá najtvrdšia.“

Konfucius

7

1 Východiská pre vypracovanie plánu
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš

rozvoja

destinácie

1.1 Riadený rozvoj destinácie
Pokiaľ má akýkoľvek systém manažovania vzťahov v území zabezpečiť riadený,
nie spontánny rozvoj destinácie, pozornosť musí sústrediť na tri kľúčové oblasti:
1. strategický rozvoj,
2. tvorbu a podporu produktu,
3. marketing.

1.
V súčasnosti nepoznáme efektívnejšiu stratégiu pre dlhodobú garanciu udržateľného
rozvoja destinácie ako verejno-súkromné partnerstvo. Samozrejme za predpokladu, že všetci
partneri chápu svoju rolu správne, zodpovedne a aj s rešpektom voči sebe navzájom.
Len takéto partnerstvo sa môže stať základom pre skutočne riadený rozvoj.
Verejný sektor hrá kľúčovú rolu nielen v rozvoji infraštruktúry a pri budovaní značky, ale aj
vo vytváraní podmienok pre podnikateľov, ktorým by malo byť schopné otvorene “načúvať”.
Nedokáže ale priamo vytvárať produktovú ponuku či poskytovať väčšinu služieb
návštevníkom. V tomto sa musí spoľahnúť na súkromný sektor. Istú mieru prirodzenej
obojstrannej nedôvery, prameniacej z protipólu oboch sektorov, môže preklenúť práve
spoločný inštitucionálny zväzok (záväzok) v OOCR, pokiaľ je správne pochopený a ani jedna
zo strán nechce mať neprimeranú prevahu.
Spájať sa len za účelom prerozdelenia finančných prostriedkov je ten najnižší stupeň možnej
kooperácie, ktorý dokonca negarantuje ani len minimálnu pridanú hodnotu zo synergických
aktivít.
Vytváranie partnerstiev v destinácii je neodmysliteľnou črtou súčasného turizmu. Hľadanie
synergií, nasmerovanie aktivít do konkrétnych, spoločne zadefinovaných strategických
cieľov, rozhodnutie (viac ako ochota) dlhodobo ich napĺňať a nad tým všetkým dobre
myslená vzájomná kontrola. Preto by sa nemal žiaden subjekt vo vlastnom záujme
diverzifikácie a reciprocity obchodu uzatvárať pred inými.
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2.
V širšom význame môžeme produkt chápať aj ako dobre rozpoznateľné a v dostupnej
ponuke odzrkadlené hlavné jedinečnosti destinácie. Nie len pre budovanie značky, ale aj
pre efektívny predaj je dôležité, aby sa (potenciálny) návštevník konfrontoval so stále sa
opakujúcimi posolstvami a podnetmi a pod ich vplyvom si cez produkt vytváral vedomú
i podvedomú obsahovú asociáciu ku destinácii. Na úrovni produktu viac racionálnu, ktorá
sa následne na marketingovej úrovni rozvinie do viac emocionálnej roviny.

Je nebezpečné produkt len propagovať, lákať na neho návštevníkov a keď prídu, dokázať
z neho ponúknuť len akýsi obrys. Akýkoľvek druh sklamania z príliš vysokého očakávania je
tou najhoršou reklamou. Dokonalosť však neexistuje a aj objektívne nedostatky je možné
dočasne “prekryť”. Najúčinnejšie profesionálnym prístupom personálu, ktorého pochopenie
pre potreby turistu, prívetivosť, schopnosť vysvetliť, prípadne ospravedlniť nedostatok
a zároveň ponúknuť iný zážitok, dokáže výrazne ovplyvniť celkový dojem návštevníka,
s ktorým z destinácie odíde.

Proklientsky orientované služby sú dnes preto neoddeliteľnou súčasťou kvalitného
produktu, keďže náročnosť klienta, vrátane domáceho, sa neustále zvyšuje. Preto aj téma
kvality

služieb,

vzdelávacieho

systému,

priebežného

dovzdelávania

a motivovania

zamestnancov, ako aj ústretového správania sa obyvateľov by mali byť témy, s ktorými
destinačný manažment neustále pracuje.

3.
Destinačný marketing pozostáva zo širokého spektra aktivít, ktoré majú viesť k čo
najúčinnejšiemu predaju produktu. Je dôležité pochopiť, že na rozdiel od podniku, destinácia
sama osebe nie je právnou či ekonomickou entitou, uzatvoreným subjektom, ktorý
si autonómne definuje interné procesy.

Destinácia je z tohto pohľadu “virtuálnym podnikom”, viac súborom, ako len súčtom
samostatných subjektov, ktoré majú svoje vlastné ekonomické ciele, nástroje na ich
dosahovanie (vrátane marketingu) a rozhodovacie mechanizmy.
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Riešením takéhoto vnútorného rozporu je práve účelové spájanie sa do zväzku nadradenej
úrovne - destinačnej organizácie, ktorej každý jednotlivý subjekt deleguje časť svojich
kompetencií (najmä marketingových) a umožní vytvorenie a realizáciu nadradenej
marketingovej stratégie, ktorá je schopná zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť
destinácie.

Bez akceptovania tohto subsidiárneho prístupu zo strany
jednotlivých subjektov (odovzdanie časti kompetencií,
rozhodovacích právomocí, financií, ale aj zodpovednosti)
a bez pochopenia, že je to pre ne samé výhodné, nemá
zmysel ich nútiť do budovania spoločného destinačného
marketingu.

Do kontextu destinácie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš a v súlade s aktuálnymi
výzvami a potrebami tejto OOCR sú tri uvedené kľúčové oblasti (strategický rozvoj, tvorba
a podpora produktu, marketing) riadeného rozvoja destinácie preklopené nasledovne:
-

Oblasť strategického rozvoja detailnejšie rozvádza kapitola 2. Manažment destinácie
a koordinácia subjektov CR

-

Oblasť tvorby a podpory produktu a oblasť marketingu tvoria obsahovú náplň kapitoly
3. Značka – PRODUKT – marketing tohto dokumentu.

Ak by sme spomínané kľúčové oblasti (strategický rozvoj, tvorba a podpora produktu,
marketing) označili ako softvér, ktorý je hybnou silou riadeného rozvoja destinácie, tak
zhmotnením hardvérového základu, ktorý tento softvér oživuje by bolo samotné územie
a infraštruktúra destinácie. V zmysle tejto paralely je jadro tohto dokumentu doplnené
o kapitolu 4. Rozvoj územia a infraštruktúry, ktorá poskytuje základné rámce a východiská pre
túto oblasť.
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1.2 Platný legislatívny a strategický rámec pre rozvoj destinácie
Legálnym základom pre fungovanie organizácií destinačného manažmentu v podmienkach SR
sa stal Zákon o podpore CR (2011), na ktorý hneď v nasledujúcom roku reagovali aj aktéri
cestovného ruchu na južnom Spiši a to založením dvoch destinačných organizácií: OOCR Spiš
a OOCR Slovenský raj. V oblasti strategickej, plánovacej a manažérskej boli zatiaľ vypracované
tri nové kľúčové strategické plánovacie dokumenty:


„Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
na obdobie rokov 2015 – 2020, výhľadovo 2025“ (vypracovaná v rámci projektu
„Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová
jaskyňa“, finančne podporeného z Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce 2007
- 2013, ktorého prijímateľom a realizátorom je Obec Stratená s partnermi, ktorými sú
Mesto Dobšiná, Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever, Oblastná
organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a švajčiarsky partner Sieť švajčiarskych
národných parkov vo Švajčiarsku).



„Marketingová stratégia destinácie NP Slovenský raj do roku 2020“ (v rámci projektu
Mesta Spišská Nová Ves „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a
ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj dalo vypracovať Mesto Spišská
Nová Ves v spolupráci s Mikroregiónom Slovenský raj)



„Propagačná stratégia mesta Spišská Nová Ves s dôrazom na nové a nízko nákladové
formy marketingu" s dosahom na Spišskú Novú Ves (dalo vypracovať Mesto Spišská
Nová Ves)

Úlohou dokumentu nie je ani kompilácia, ani nahradenie existujúcich strategických
dokumentov, ide skôr o ich kontextové prepojenie v súlade:


s princípmi a zásadami destinačného manažmentu,



so skúsenosťami a praxou úspešných (a osvietených) domácich i zahraničných
destinácií,



s víziou, politikami a cieľmi Stratégie rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom
na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 2015-2020, definovanými na základe
rozsiahlej komplexnej analýzy, z ktorej v plnom rozsahu čerpá aj tento dokument.
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Svojím obsahom a posolstvami má ambíciu pomôcť OOCR Slovenský raj & Spiš nadviazať
na viaceré ďalšie strategické dokumenty kľúčových destinácií a aktérov rozvoja CR, ako aj
vybraných miest a obcí z územia v pôsobnosti OOCR (ktoré sú súčasťou prehľadu zdrojov
v závere dokumentu).

Jadro dokumentu tak tvoria kapitoly 2. Manažment destinácie a koordinácia subjektov CR,
3. Značka – PRODUKT – Marketing a 4. Rozvoj územia a infraštruktúry, ktoré zároveň definujú
aj tri základné intervenčné priority pre riadený rozvoj cestovného ruchu na území
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš a utvárajú logiku členenia a usporiadania
jednotlivých opatrení Plánu rozvoja destinácie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš 2016 –
2018 (2020).

Návrhová časť je koncipovaná tak, aby formulované opatrenia neboli iba jednoduchou
kompiláciou už existujúcich usmernení zakotvených vo vyššie menovaných platných kľúčových
strategických dokumentoch, ale aby tieto usmernenia ďalej rozvinuli a doplnili a pomohli tak
vytvoriť jednotnú intervenčnú nadstavbu pre riadenie rozvoja destinácie v pôsobnosti OOCR
Slovenský raj & Spiš.

Postavenie OOCR Slovenský raj & Spiš, ako subjektu realizácie a napĺňania Plánu rozvoja
destinácie v pôsobnosti v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš 2016 – 2018 (2020)
a potenciálneho koordinátora, resp. facilitátora subjektov zodpovedných za implementáciu
platných kľúčových strategických dokumentov v území svojej pôsobnosti znázorňuje obrázok.
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Akcia

O
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V uvedenom kontexte a v nadväznosti na aktuálne spojenie dvoch destinačných organizácií do
jednej spoločnej OOCR Slovenský raj & Spiš (OOCR) - cieľom tohto dokumentu je prehľadným
a praktickým spôsobom sformulovať strategické opatrenia a nastaviť základné intervenčné
priority pre riadený rozvoj cestovného ruchu na území v pôsobnosti tejto „novej“ spoločnej
OOCR.
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2 Manažment destinácie a koordinácia subjektov CR
Oblasť skvalitňovania a zvyšovania výkonu CR prostredníctvom posilňovania vedomostných
a praktických kapacít sociálneho kapitálu destinácie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
(jedným z kľúčových aktérov rozvoja destinácie je samotná OOCR) je v kontexte Stratégie
rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 20152020 zakotvená v rámci cieľa číslo sedem tejto stratégie:

7. Skvalitniť poskytovanie služieb obyvateľom i návštevníkom Slovenského raja
prostredníctvom zvýšenia vedomostí, skvalitňovania zručností poskytovateľov
služieb a aktérov rozvoja územia, prostredníctvom zvýšenia informovanosti
a zapojenia verejnosti do diania v NP Slovenský raj.

2.1 Postavenie a úlohy OOCR v štruktúre organizácií cestovného ruchu
Opatrenie 1: Spresnenie a aktualizovanie vnútorného členenia a hraníc destinácií na území
v pôsobnosti OOCR ako jedného z predpokladov pre efektívne riadenie rozvoja cestovného
ruchu, ako aj zlepšenia predpokladov pre stotožnenie miestnych aktérov CR s destináciou
a zvýšenie ich akcieschopnosti.
Opatrenie 2: Definovanie pôsobnosti a rozdelenie úloh medzi OOCR a obcami na území
destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Opatrenie 3: Nastavenie funkčného systému koordinovanej marketingovej komunikácie a
ďalších marketingových aktivít v destináciách v pôsobnosti OOCR.
Opatrenie 4: Zosúladenie marketingových cieľov a ročných plánov aktivít medzi OOCR a KOCR
KK.

Poslaním organizácie cestovného ruchu je zjednocovať pohľad na potreby destinácie ako celku
a súčasne mať na zreteli legitímne ekonomické záujmy všetkých článkov, podieľajúcich sa na
jej rozvoji, špeciálne vlastných členov. Jej úlohou je reagovať na meniace sa trendy v odvetví
a koordináciou aktérov na trhu odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory
kľúčových produktov a presvedčivú propagáciu navonok.
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Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore CR definuje systém destinačného manažmentu na regionálnej
a lokálnej (oblastnej) úrovni. Štát podporuje finančnou dotáciou najmä motiváciu k spolupráci
verejného a súkromného sektora. Zatiaľ čo pri oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR)
by mal byť v každej destinácii záujem o čo najväčší počet členov, relevantných aktérov na trhu
spomedzi obcí, súkromných podnikateľov, ale aj rozličných združení, pri krajskej organizácii
(KOCR) môžu byť okrem VÚC členom len oblastné organizácie pôsobiace na území kraja.
Systém definuje hierarchickú štruktúru destinačného manažmentu spôsobom osvedčeným vo
vyspelých ekonomikách: poskytovateľ služieb/obec > oblastná organizácia > krajská
organizácia > Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Rámcové rozdelenie úloh jednotlivých úrovní vyjadruje schéma:
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2.1.1 OOCR ako súčasť destinačného manažmentu na úrovni samosprávnych krajov
V pozícii koordinátora rozvoja turizmu na regionálnej úrovni samosprávnych krajov by
najvyššou prioritou mala byť existencia funkčného destinačného manažmentu, a to nie len na
úrovni KOCR, za ktorú priamo zodpovedá, ale aj na úrovni oblastných organizácií. Akokoľvek
prospešná aktivita regionálnej samosprávy na podporu rozvoja turizmu nedokáže nahradiť
nefungujúci, alebo dokonca neexistujúci manažment destinácie.

Nespochybniteľnou úlohou regionálnej samosprávy je zabezpečiť hierarchicky nadradenú
koordináciu oprávnených záujmov jednotlivých destinácií jednak dostupnými rozvojovými
nástrojmi, ako aj spoločným marketingom z úrovne KOCR. Tá by sa mala orientovať najmä
na zastrešujúci marketing produktov, ktoré sa vytvárajú (a financujú) na úrovni OOCR.
Vytváranie „vlastných“ produktov by nemalo patriť k primárnym cieľom KOCR. Ak, tak len
na úrovni takých produktov, ktoré nadväzujú, alebo dopĺňajú reálne dostupný produkt
v destinácii a svojím rozsahom či rozpočtom sú nad možnosti OOCR. Druhou skupinou môžu
byť aktivity, ktoré podporujú identitu a tvorbu značky regiónu ako takého.

Na tomto mieste je potrebné sa zmieniť aj o postavení pripravovaných miestnych akčných
skupín (MAS) a ich vzťahoch vo vnútri destinácie v prípade, že združenia získajú štatút MAS
a tým aj financovanie plánovaných aktivít z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. V prípade
OOCR Slovenský raj & Spiš sa jedná o spoluprácu s pripravovanou MAS Miloj Spiš, ktorej
súčasťou je len severná časť územia Slovenského raja, teda do združenia MAS nie je
zakomponované celé územie destinácie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Z viacerých dôvodov, vrátane spolufinancovania z dvoch rôznych zdrojov (OOCR z rezortu
dopravy,

MAS

z

rezortu

pôdohospodárstva),

nezriedka

dochádza

k

dvojitému

a nekoordinovanému riešeniu niektorých aktivít, najmä marketingových. Pri vychádzaní z
predpokladu, že územie MAS je menšie ako územie destinácie a MAS pôsobí ako katalyzátor
rozvoja vidieka na ohraničenom teritóriu, jej úloha by mala byť najmä v tvorbe udržateľného
lokálneho produktu a v rozvoji vzťahov v takomto mikroreťazci. Marketingové a propagačné
aktivity MAS by sa mali dotýkať samotného produktu, nie územia.
Ideálne je postavenie MAS ako člena OOCR, ktorá koordinovane zastreší marketing
a propagáciu celej destinácie, na území ktorej pôsobí okrem iných aj MAS.
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Podobne, je riziko duplicitne realizovaných (a financovaných) aktivít na rozvoj destinácie
aktuálne vo vzťahu medzi OOCR a mikroregionálnymi zoskupeniami obcí. V tomto prípade
medzi OOCR Slovenský raj  Spiš a Združením Mikroregiónu Slovenský raj Sever. Tí istí
aktéri, tie isté subjekty (väčšina) sú členmi OOCR a zároveň aj členmi združenia mikroregiónu,
prekrývajúce sa územie resp. až identické územie v pôsobnosti oboch inštitúcií, rovnaké
zameranie a ciele v oblasti rozvoja CR, delenie/trieštenie finančných zdrojov, duplicitné
konanie, aktivity.
Preto aj tu platí imperatív vzájomnej, či už neformálnej alebo inštitucionalizovanej
a finančnej spolupráce, pričom destinačný marketing a propagáciu destinácie primárne má
zastrešiť a koordinovať OOCR.

2.1.2 Základná štruktúra a hlavné oblasti činnosti destinačnej organizácie
Pri definovaní potrebnej veľkosti destinačnej organizácie a počtu jej zamestnancov nie je
možné priamo úmerne odvodzovať jej štruktúru a kapacitu výkonu od veľkosti destinácie, či
už z geografického alebo výkonnostného pohľadu. Určité typy činností (štruktúra) a určité
množstvo “povinných” aktivít (kapacita) sa pri očakávaní štandardného fungovania
destinačnej organizácie musia vykonať tak v malej, ako aj veľkej destinácii. Pri obmedzenej
personálnej kapacite je potom potrebné zvažovať intenzitu resp. frekvenciu určitých aktivít,
nahradenie roztrieštenosti alebo charakteru mnohých menších aktivít za také, ktoré vyžadujú
menej zložitých administratívnych úkonov (najmä pri verejnom obstarávaní), zabezpečiť
niektoré činnosti súčinnosťou medzi členskými subjektmi, buď čiastočne z ich zdrojov, alebo
vytvorením takého obchodného modelu, z ktorého profitujú všetci (napr. externe
zabezpečované služby turistického informačného centra). Základná štruktúra a hlavné oblasti
činnosti organizácií CR (každej na svojej úrovni) sú znázornené v nasledujúcej schéme:
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Predmetom diskusií býva nezriedka postavenie turistického informačného centra (TIC).
Najčastejším modelom v minulosti bolo jeho zriadenie mestom. Po vzniku destinačných
organizácií v mnohých prípadoch prešli s delimitáciou kompetencie CR z miest pod OOCR.
V niektorých mestách, prešli takto činnosti v oblasti CR z miest na OOCR. Je to logické
vyústenie snahy o pragmatické prepojenie verejného a súkromného sektora a transformácie
TIC z výhradne informačného miesta aj na miesto predajné. Možnosť kúpiť si konkrétny
produkt uspokojí nie len dopyt turistu hľadajúceho program v okolí, ale aj poskytovateľa
služieb, ktorého produkt predáva TIC s obchodnou maržou, čím si zabezpečí aj určitý príjem
do rozpočtu. Zároveň takýto model vytvára aj ďalšiu z pridaných hodnôt členstva v OOCR,
nakoľko je logické a plne opodstatnené, že budú v ponuke najmä (konkurencieschopné)
produkty členov OOCR. KOCR by mala zastrešiť informovanosť dostupnosťou celoregionálnych
materiálov a redistribúciou materiálov jednotlivých destinácií, aby sa na území kraja a
dôležitých vstupných bránach poskytla komplexná informácia o ponuke. Jedným z nástrojov
informovanosti je aj vizuálna navigácia v území. Primárnu orientáciu zabezpečuje
samosprávny kraj umiestňovaním "hnedých tabúľ”, ale istý vnútrodestinačný systém by mal
byť vytvorený a realizovaný aj na úrovni OOCR.
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Ako svoje úlohy a činnosti definuje OOCR Slovenský raj & Spiš - poskytuje ich prehľad podľa
Stanov organizácie v súlade so zákonom o podpore cestovného ruchu.
Účelom OOCR Slovenský raj & Spiš je destinačný manažment a aktívne vytváranie podmienok
pre podporu rozvoja cestovného ruchu na území svojich členov s rešpektovaním ochrany
prírody a kultúrneho dedičstva a na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.
Činnosti, ktoré OOCR Slovenský raj & Spiš vykonáva v súlade s § 15 Zákona č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu sú (okrem administratívnych povinností):

V oblasti budovania a posilňovania verejno – súkromných partnerstiev:


komunikuje a facilituje proces budovania partnerstva v rámci OOCR



komunikuje a spolupracuje s ďalšími a susednými OOCR, ako aj s KOCR Košický
kraj 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.

V oblasti plánovania a realizácie plánov/programov:
 mapuje produkty, služby, aktivity, potenciál a hodnoty územia v spolupráci
s členmi OOCR a so zástupcami odbornej verejnosti,
 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,
 vypracováva odborné štúdie a analýzy v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
V oblasti marketingu a propagácie:
 iniciuje alebo priamo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov
a služieb cestovného ruchu vo svojom území,
 cieľavedome tvorí a realizuje marketingové a propagačné aktivity cestovného
ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí účinnými formami a zabezpečuje
propagáciu destinácie pod spoločnou značkou,
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 buduje a aktualizuje integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti
a vedie databázu subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území pôsobenia
organizácie.
V oblasti podnikania a projektového riadenia:
 vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s cieľom
podporovať predmet činnosti OOCR,
 spracúva projekty rozvoja cestovného ruchu (neinvestičné i investičné), 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...),
 ako líder projektov, alebo projektový partner sa aktívne zúčastňuje
v medzinárodných a cezhraničných projektoch,
 môže zriadiť alebo založiť turisticko-informačnú kanceláriu, alebo spolupracuje
s už exitujúcimi v predmetnom území,
 môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich
s naplnením cieľa a účelu OOCR.

2.1.3 Hlavní aktéri spolupráce a ich úlohy pre zabezpečenie implementácie a udržateľnosti
realizácie stratégií CR na úrovni Košického samosprávneho kraja
V kontexte Stratégie rozvoja cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja 2015 - 2020,
hlavnými aktérmi spolupráce pre zabezpečenie implementácie a udržateľnosti realizácie
stratégií CR na úrovni Košického samosprávneho kraja sú Košický samosprávny kraj, Krajská
organizácia cestovného ruchu Košický kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu v kraji. Na
tvorbe uvedenej stratégie participovali OOCR svojim pripomienkovaním, avšak na prenos
tejto stratégie do ich činnosti zatiaľ mechanizmus vytvorený nebol. To predstavuje zásadnú
výzvu pre napĺňanie stratégie na všetkých úrovniach:
-

hlavní aktéri: KSK, KOCR KK, Zemplínska OOCR, OOCR KOŠICE – Turizmus, OOCR
Slovenský raj & Spiš

-

ďalší kľúčoví hráči ako samosprávy, záujmové združenia, podnikateľské subjekty
a pod. v kraji
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Naviazanosť a rozdelenie hlavných úloh v spolupráci aktérov CR v KSK podľa Stratégie rozvoja
cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja 2015 – 2020 zachytáva tabuľka:
Hlavné úlohy
pre udržateľnosť realizácie stratégie

Spolupráca s partnermi
pre udržateľnosť realizácie stratégie

KSK
Koordinácia politík v oblasti cestovného
ruchu a súvisiacich odvetví
- Plánovanie, spracovanie koncepčných a
strategických dokumentov
- Realizácia infraštruktúry v kompetencii
KSK
- Vyhodnocovanie dopadov na životné
prostredie
- Aktivity zamerané na podporu
podnikania v cestovnom ruchu
- Vyhodnocovanie realizácie a napĺňania
Stratégie
- Výskum v cestovnom ruchu
KOCR Košický kraj
- Realizácia jednotnej marketingovej
stratégie
- Zabezpečovanie jednotnej propagácie
Košického kraja na domácom aj
globálnom trhu
- Poskytovanie členom poradenskokonzultačných služieb pri tvorbe
produktov CR
- Poskytovanie poradenstva pre OOCR
- Podpora manažmentu členských
organizácií (OOCR)
- Centrálne zabezpečovanie kolobehu
informácií medzi aktérmi cestovného
ruchu v regióne
OOCR v Košickom kraji
- Tvorba a manažment produktov v
cestovnom ruchu
- Predaj produktov cestovného ruchu
- Propagácia produktov cestovného
ruchu najmä na domácej a regionálnej
úrovni s výnimkou mesta Košice
- Zber informácií o ponuke a dopyte v
cestovnom ruchu
- Poskytovanie poradenstva pre členov
OOCR
- Práca s členskou základňou a jej
rozširovanie
- Zabezpečovať chod TIC

-

-

-

-

-

-

-

-

Spolupráca pri realizácii infraštruktúry v
kompetencii samospráv
Spolupráca s organizáciami a
inštitúciami štátnej správy v pôsobnosti:
MDV a RR SR v oblasti rozvoja
cestovného ruchu a dopravnej
infraštruktúry; MŽP SR v oblasti
životného prostredia; MPRV SR v oblasti
rozvoja vidieka a projektov estetizácie
krajiny
Spolupráca a koordinácia aktivít na
zlepšovaní dopravného značenia

Spolupráca so Slovenskou agentúrou
pre cestovný ruch (SACR) v oblasti
marketingu a štátnej propagácie
cestovného ruchu
Príprava a realizácie vlastných
rozvojových projektov s využitím
podporných finančných nástrojov v
spolupráci s OOCR a KSK

Spolupráca so SACR v oblasti
marketingu a štátnej propagácie
cestovného ruchu
Spolupráca s KOCR pri propagácii na
medzinárodnom trhu
Spolupráca so samosprávami pri
modernizácii turistického a dopravného
značenia
Príprava a realizácie vlastných
rozvojových projektov s využitím
podporných finančných nástrojov v
spolupráci s KOCR a KSK
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Samosprávy
- Realizácia infraštruktúry a vybavenia v
kompetencii samospráv
- Zber a poskytovanie aktuálnych a
včasných informácií pre jednotný
informačný systém

TIC v Košickom kraji
- Monitorovanie záujmu turistov a
získavanie spätnej väzby od
návštevníkov regiónov
- Poskytovanie aktuálnych informácií o
ponuke a produktov CR v Košickom kraji

-

-

-

Spolupráca s OOCR, záujmovými
združeniami, podnikateľskými subjektmi
a ďalšími aktérmi pri rozvoji a údržbe
lokálnej infraštruktúry
Spolupráca s OOCR a podnikateľskými
subjektmi pri tvorbe produktov
cestovného ruchu
Výmena informácií na úrovní KOCR
a OOCR
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2.2 OOCR Slovenský raj & Spiš ako koordinačná „strecha“ realizácie prijatých
stratégií v území svojej pôsobnosti - výzvy a predpoklady
Opatrenie 5: Destinačná „kick-off“ konferencia prezentujúca ciele a nástroje rozvoja
destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš v kontexte prijatých strategických
dokumentov do roku 2020.
Opatrenie 6: Dobudovanie členstva samospráv podľa aktualizovaných hraníc destinácií na
území v pôsobnosti OOCR a výrazné posilnenie členstva podnikateľských subjektov.
Opatrenie 7: Model realizácie a koordinácie realizácie prijatých stratégií rozvoja územia a CR
v destinácii

(nevyhnutná

súčinnosť

všetkých

potenciálnych

subjektov

koordinácie

a implementácie týchto stratégií).
Opatrenie 8: Projekt na budovanie líderských a manažérskych kapacít členov OOCR
(vypracovanie vzdelávacieho a tréningového programu s cieľom zabezpečiť ich rozvoj v oblasti
plánovania rozvoja, rozhodovania, budovania partnerstiev, v oblasti komunikačných,
riadiacich a facilitačných zručností).
Opatrenie 9: Kooperácia s partnermi v iniciatívach za účelom získavania zdrojov EÚ na
konkrétne projekty (napr. Združenie Euroregión Tatry, iniciatíva Tatry-Spiš 2020 regionálne
partnerstvo pre súdržnosť, oz Miloj Spiš ako potenciálna MAS, Krajská organizácia cestovného
ruchu Košický kraj, KSK).
Opatrenie 10: Grantová schéma - zmapovanie možností a vytvorenie vlastnej samostatnej
grantovej schémy na podporu turizmu v destináciách v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
(zameranie podpory, oprávnení

žiadatelia, výška grantovej podpory, financovanie,

rozhodovací mechanizmus).

Zastrešujúcim nástrojom (subjektom) pre realizáciu stratégie je jej implementačný
mechanizmus. Má predovšetkým za úlohu koordinovať realizáciu stratégie a zabezpečiť
komunikáciu medzi rôznymi realizačnými programami a aktérmi rozvoja v regióne, s dôrazom
na tých, ktorí poskytujú služby a produkty v cestovnom ruchu. Integruje/sieťuje
zainteresované subjekty, umožňuje vzájomný prístup k poznatkom a pomáha pri rozvoji
ponuky služieb a produktov. V neposlednom rade monitoruje a hodnotí napĺňanie stratégie.
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2.2.1 Základné predpoklady a požiadavky na koordináciu implementácie stratégie
Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu 2015 – 2020
uvádza tieto základné predpoklady a požiadavky na organizáciu/subjekt ako nositeľa
koordinácie implementácie stratégie:

1. Má mať oporu v platnej legislatíve pre rozvojové činnosti, má mať zodpovednosť za
rozvoj územia v širších súvislostiach, nie len v jednom sektore.
2. Má mať rešpektované postavenie v regióne/v destinácii.
3. Má mať dôveru a podporu obcí, ale aj iných relevantných subjektov pôsobiacich
v regióne.
4. Má mať znalosť územia, poznať problémy, potenciál, možnosti.
5. Má mať vybudované profesionálne a formálne vzťahy, partnerstvá.
6. Má mať kvalitnú líderskú/vodcovskú a manažérsku kapacitu na koordináciu
a manažment stratégie, internú, alebo externú.
7. Má mať kapacity pre prípravu a realizáciu projektov.
8. Má mať zabezpečenú inštitucionálnu a finančnú udržateľnosť.

Uvedený strategický dokument ďalej pomenúva aj kľúčové činnosti, ktoré by mala organizácia
zodpovedná za implementáciu stratégie pokrývať:

1. Monitoring realizácie Stratégie sleduje napĺňanie cez plnenie plánu aktivít a to na
základe porovnania plánu a skutočnosti. Monitoruje sa hlavne vecné (očakávané
výstupy aktivít), časové napĺňanie aktivít, finančné krytie, plnenie úloh jednotlivých
subjektov zapojených do aktivít, ako aj neočakávané zmeny, ktoré majú vplyv na
plnenie stratégie. Závery zo všetkých úrovní monitoringu sú podkladom pre korekcie,
doplnky a zmeny stratégie.

2. Periodické hodnotenie výstupov a výsledkov z procesu implementácie stratégie je
činnosť uskutočňovaná po určitých etapách na základe navrhovaných súborov
indikátorov/ ukazovateľov plnenia cieľov stratégie. Východiskový stav indikátorov je
potrebné poznať na začiatku implementácie stratégie. Vyhodnotenie plnenia cieľov
stratégie by malo byť prezentované verejnosti.
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3. Komunikácia vo vnútri cieľového územia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš a
komunikácia navonok tohto regiónu (iné regióny, VÚC, centrálne orgány, prípadne EÚ).

4. Tvorba a manažment projektov. Spoločne identifikované projekty v súlade so
stratégiou, ich tvorba a manažment, sú jedným z nástrojov pre napĺňanie stratégie,
teda by mali byť zamerané na riešenie už identifikovaných opatrení a aktivít. Súčasťou
prípravy a manažmentu projektov je aj informovanosť a znalosť o možných externých
finančných zdrojoch.

5. Aktualizácia Stratégie a schvaľovanie zmien v Stratégii. Aktualizácia stratégie je
organickou súčasťou jej implementácie a vytvára z nej moderný, otvorený a flexibilný
dokument. Súčasťou procesu aktualizácie je systematický zber a vyhodnocovanie
podnetov od subjektov pôsobiacich na území destinácie, sledovanie prichádzajúcich
príležitostí i hrozieb pre rozvoj územia s dôrazom na rozvoj CR, ako aj výskyt nových
skutočnosti. Periodicita zvažovania aktualizácie je minimálne raz za rok (súčasne
s vyhodnocovacím procesom) a v prípade potreby (odborný, legislatívny, politicky,
strategicky podnet) aj častejšie.
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Nositeľom a koordinátorom Stratégie rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj
cestovného ruchu 2015 – 2020 sa po jej spracovaní stala OOCR Slovenský raj. Zlúčením OOCR
Slovenský raj a OOCR Spiš sa nositeľom a koordinátorom stratégie stáva spojená OOCR
Slovenský raj & Spiš.

Avšak OOCR Slovenský raj & Spiš aktuálne v dostatočnej miere nespĺňa vyššie uvedené
charakteristiky a očakávania pre koordináciu implementácie prijatých stratégií v území
pôsobnosti tejto organizácie. Preto je potrebné v reálnom čase dobudovať jej odborné aj
organizačné kapacity, resp. zabezpečiť koordináciu realizácie stratégie kombinovane
s odborne zdatnými a skúsenými externými kapacitami.

V uvedenom kontexte k hlavným úlohám OOCR podľa Návrhu štruktúry a zodpovedností
za realizáciu rozvojových programov Stratégie rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom
na rozvoj cestovného ruchu 2015 – 2020 patria predovšetkým garancia atraktívnej ponuky CR
v destinácii a jej propagácia, ako aj budovanie a riadenie rozvoja vedomostí, zručností
a informácií ako nástroja na skvalitňovanie služieb návštevníkom v destinácii.
Podrobnejšie prerozdelenie úloh a zodpovedností pri realizácii rozvojových programov,
v tomto prípade v destinácii NP Slovenský raj zachytáva tabuľka:

Program 1:

 KSK
 Obce
 Dopravcovia

Dostupnosť, mobilita a kvalitné cesty
Cieľ 1 v turistickej destinácii NP Slovenský
raj

Cieľ 2

Program 2:

Bezpečne v Slovenskom raji
Program 3:

Infraštruktúra, vybavenosť a
Cieľ 3 estetizácia sídiel a stredísk
cestovného ruchu v turistickej
destinácii NP Slovenský raj
Program 4:

Cieľ 4

Adaptovanie sa na dopady zmeny
klímy v turistickej destinácii NP
Slovenský raj

Nositelia/gestori
Spolupracujúce/
partnerské
subjekty

 Obce
 HZS
 Zložky policajného
zboru a ďalšie
záchranné zložky
 Obce
 Správcovia územia
 Obce
 Podnikateľské
subjekty
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Program 5:

Cieľ 5 Krajinárske hodnoty územia NP
Slovenský raj v turistike
Program 6:

Cieľ 6 Atraktívna ponuka CR v destinácii NP
Slovenský raj a jej propagácia
Program 7:

Vedomosti, zručnosti a informácie
Cieľ 7 ako nástroj skvalitňovania služieb
návštevníkom v destinácii NP
Slovenský raj

 Správa NP Slov. raj
 Hospodáriace
subjekty
 OOCR Slovenský raj
 Spiš
 OOCR
 Obce
 Podnikatelia
 OOCR Slovenský raj

Spiš
 Obce

Podobne ako v prípade Stratégie rozvoja cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja
2015 – 2020 a absencie mechanizmu prenosu tejto stratégie do činností OOCR v kraji, aj tu na
úrovni gestorov a partnerských organizácií (hlavní aktéri a ďalší kľúčoví hráči) chýba
markantnejšie previazanie na KOCR KK, resp. KSK.
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3 Značka – P R O D U K T – marketing
Oblasť budovania značky, tvorby a podpory produktu a marketingu destinácie je rozšíreným
preklopením cieľa číslo 6 Stratégie rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj
cestovného ruchu na obdobie rokov 2015-2020:
6. Skvalitniť ponuku cestovného ruchu a zvýšiť účinnosť marketingu a propagácie
(v zmysle Marketingovej stratégie destinácie NP Slovenský raj)
Marketingová stratégia destinácie NP Slovenský raj bola vypracovaná pre územie NP
Slovenský raj na roky 2014 – 2020, teda pre rovnaké územie a rovnaké obdobie, ako je
spracovaná Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
a obe stratégie boli vypracované v tom istom roku (2014).

3.1 Základné východiská pre budovanie značky a destinačný marketing
Opatrenie 11: Identifikácia odlíšiteľných znakov/jedinečností destinácii a rozčlenenie územia
na prirodzené destinácie, identifikácia prienikov a jednotiacich znakov destinácií a hľadanie
vhodných autentických prepojení medzi jednotlivými destináciami).
Opatrenie 12: Budovanie značky - nastavenie procesu budovania značky jednotlivých
prirodzených destinácií v území v pôsobnosti OOCR v úzkej kooperácii medzi OOCR
a miestnymi aktérmi pôsobiacimi na trhu pre potreby marketingových stratégií OOCR.

Vo všeobecnosti značka (brand) je stručným vyjadrením najdôležitejších charakteristík/hodnôt
(peak performances) určitej spoločnosti, či už na úrovni krajiny, geografického celku, regiónu,
alebo mesta. Slúži na zachytenie pozornosti a zlepšenie orientácie, vytvára základný rámec pre
komunikáciu a prehlbovanie dôvery.
Cieľom budovania značky (brandingu) je teda v informačne intenzívnom globálnom prostredí
dosiahnuť rýchlu rozpoznateľnosť danej destinácie a v optimálnom prípade dosiahnuť aj
vytváranie apriórne pozitívnych hodnotiacich postojov a asociácií spojených s touto
destináciou.
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Z pohľadu subjektov, ktoré zabezpečujú spravovanie územia destinácie, budovanie značky
miesta (place branding) znamená umenie vytvárať u ľudí želanú mienku a asociácie
s miestom za účelom zvýšenia kvality života a podpory hospodárskeho rozvoja.
Pri tovare alebo firme vytvára značku výsostne jeho tvorca resp. majiteľ. Pri značke miesta
tento proces ovplyvňuje celý rad hráčov i faktorov. A práve schopnosť ich správneho
nasmerovania, využitia synergií a správnych nástrojov, robí zo samovoľného procesu proces
riadený, smerujúci k vytváraniu želanej značky.

3.1.1 Nastavenie procesu budovania značky miesta ako turistickej destinácie
Nie všetky jedinečnosti, ktorými sa určité miesto vie odlíšiť a identifikovať, by sa mohli (a mali)
automaticky stať značkou. K tomu je potrebné, aby reálne existovali, boli spoločnosťou
vnímané (autenticky žité), vo forme ponuky na trhu dostupné a zároveň relevantne
komunikované. Je zbytočné ich len “umelo” propagovať, pokiaľ nie sú viditeľnou a zažiteľnou
prirodzenou súčasťou destinácie.

Mnohokrát sa opakujúce presvedčenie, že branding spočíva vo vytvorení loga (“značky”)
a design manuálu je vo svojej podstate mylné, aj keď v správnej postupnosti krokov je možné
aj vizuálnym stvárnením podporiť vnímanie komunikovaného posolstva o značke a identite
miesta.

Základný rozdiel je aj v uvedomení si miery strategickosti rozhodnutia. Držať pri živote
produkt, aby mali návštevníci “nejaký” program, je operatívne rozhodnutie s istým
významom. Investovať do určitého produktu, jeho kvality a marketingu preto, aby vytváralo
značku miesta a zároveň pritiahlo nový typ klientely, je strategické rozhodnutie s úplne
iným, dlhodobým významom. A tým aj s úplne iným prístupom.

Územie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš nie je jednou celistvou destináciou
a nepredstavuje samostatnú rozvojovú štruktúru. Zasahuje do 3 samosprávnych krajov,
viacerých okresov či turisticky vymedzených regiónov a subregiónov, ktorých hranice sú rôzne,
nejednotné. Z pohľadu rozpracovanosti procesu budovania a následnej komunikácie značky
destinácie (ak uvažujeme o možných prirodzených destináciách), dominuje Slovenský raj.
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Ďalšie možné prirodzené podcelky na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš, ako
Plejsy, Poráčska dolina a pod. na mape destinačnej identity a budovania značky (značiek)
pre územie v pôsobnosti OOCR zatiaľ úplne chýbajú. Z inej perspektívy –okrem turizmu
viazaného na prírodné atraktivity, ktoré aktuálne dominujú v prezentácii územia v pôsobnosti
OOCR, prirodzenou a autentickou súčasťou obrazu (vnímania) tohto územia je aj turizmus
viazaný na vidiecky charakter tohto územia, ako aj turizmus viazaný na vysokú koncentráciu
kultúrnych pamiatok (vrátane UNESCO) v tomto území. A v tejto súvislosti je potrebné
spomenúť, že ako vidiecky, tak aj kultúrny turizmus z pohľadu možného počtu návštevníkov
a ekonomického dopadu predstavujú v kontexte aktuálnych a predikovaných trendov
ďalšieho vývoja globálneho turizmu k segmentom s najsľubnejším rozvojovým potenciálom.
Uvedené skutočnosti významne limitujú predpoklady dostatočného riešenia otázky
brandingu (budovania značky, resp. značiek) tohto územia. Zásadný význam pre správne
zadefinovanie kľúčových jedinečností takéhoto územia a teda nastavenie tých správnych
východísk pre budovanie jeho značky (značiek) je podrobiť aktuálnu nejasnú definíciu
územia v správe OOCR revízii na báze existujúcich prirodzených podcelkov, ktoré sa v čase
a priestore vykreovali okolo dominujúcich sídel, prírodných či kultúrnych atraktivít.
Produktovo-tematické a geopolitické rozčlenenie územia na príklade Bratislavského kraja:
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Príklad postupnosti krokov v procese tvorby značky miesta ako turistickej destinácie zachytáva
schéma:
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Krok 1. DOHODA O SPOLOČNÝCH CIEĽOCH
Dohoda o kľúčových, identitu podporujúcich cieľových značkách miesta musí vzísť z diskusie
všetkých relevantných hráčov. Je potrebné, aby zahŕňala:
-

identifikáciu odlíšiteľných znakov jednotlivých podcelkov, ktorá vytvorí základ
pre vnútorné členenie územia v pôsobnosti OOCR na prirodzené destinácie (jednak na
úrovni produktovo-tematickej, ako aj na úrovni geopolitickej),

-

identifikáciu prienikov a jednotiacich znakoch jednotlivých destinácií, čiže hľadanie
vhodných a najmä autentických prepojení medzi jednotlivými destináciami (namiesto
hľadania úplne samostatnej a nezávislej cesty).

Po zvládnutí tejto časti musia byť všetky aktivity relevantných aktérov zacielené
na premyslenú podporu a dlhodobé rozvíjanie zvolených atribútov značky.

Krok 2. DEFINOVANIE PRIORÍT
Určenie časovej postupnosti (prioritizácia) a vecnej naliehavosti (hierarchizácia) rozvíjania
jednotlivých značiek by malo vychádzať z ich existujúceho stavu rozvinutosti a potenciálneho
dopadu na čo najväčšiu cieľovú skupinu: Od najviac rozvinutej a poskytujúcej možnosť
okamžitej intenzívnej komunikácie až po najmenej rozvinutú, kde je ešte nevyhnutné vykonať
viacero prípravných opatrení. Pre každú z kľúčových značiek sa následne stanovia priority a
jednotlivé aktivity pre dosiahnutie cieľového stavu.

Krok 3. VYTVORENIE PROCESNEJ MAPY
Po prvotnom stanovení priorít je nevyhnutným krokom premietnuť tieto do strednodobej
výhľadovej realizačnej osi s vyznačením jednotlivých etáp, ich míľnikov, potrebných nástrojov
a zodpovedných subjektov.

Krok 4. PREMIETNUTIE DO ROČNÉHO PLÁNU
Aktualizácia procesnej mapy do ročných plánov aktivít neznamená len rozpracovanie
do detailnejších krokov a rozpočtových položiek, ale reflektuje aj spätnú väzbu
z predchádzajúcich etáp a reaguje na prípadné nové skutočnosti či zmenené podmienky.
Dôležité je vzájomné prepojenie ročných plánov na všetkých úrovniach: verejný rozpočet
regiónu a obcí - plán a rozpočet OOCR - plány jednotlivých podnikateľských subjektov.
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Krok 5. SPRACOVANIE KOMUNIKAČNÝCH SYMBOLOV
Pre čo najefektívnejší postup a úspešný výsledok je veľmi dôležité vytvoriť pre každú
z cieľových značiek zrozumiteľné a atraktívne komunikačné symboly a využiť všetky dostupné
formy synergie pri ich rozširovaní.
Cieľom je čo najúčinnejšie a najpresvedčivejšie zasiahnuť vedomú pozornosť i podvedomé
vnímanie želaného obrazu u cieľových skupín. Medzi komunikačné symboly destinácie patria
logo, jednotný dizajn, hlavné posolstvá a od nich odvodené sprievodné texty (wording),
používané vizuálne prvky (“ikonické” fotografie, spoty, obrazy), suveníry, kľúčové podujatia,
strategické partnerstvá atď.

Krok 6. CONTROLLING
Krížový systém kontroly medzi verejným a súkromným sektorom pomôže ľahšie odhaliť
prípadné klamlivé úspechy.

3.2 Základné predpoklady pre tvorbu udržateľného produktu
Opatrenie 13: Formulovanie ťažiskových produktov destinácií v pôsobnosti OOCR aj
so zohľadnením cieľov rozvoja vidieka (vidieckeho CR) a s ohľadom na ciele rozvoja
cestovného ruchu KSK.
Opatrenie 14: Definovanie segmentácie návštevníkov špecifickej pre destinácie v pôsobnosti
OOCR Slovenský raj & Spiš podľa ich produktového zamerania (ťažiskových produktov
destinácií).
Opatrenie 15: Budovanie zážitkovej ponuky - akčný rámec pre vybrané trhové segmenty
v súlade s ťažiskovými produktovými líniami a so segmentáciou návštevníkov, ktoré boli
špecificky definované pre destinácie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Opatrenie 16: Kultúrne tematické cesty - akčný rámec pre zlepšenie využívania kultúrnych
tematických ciest (gotická, železná, banská) a zintenzívnenia ich zapojenia do ťažiskových
produktových línií s vyhodnotením ich rozvojového potenciálu na území v pôsobnosti OOCR
Slovenský raj & Spiš.
Opatrenie 17: Destinačný systém hodnotenia kvality - projektové riešenie pre vytvorenie
destinačného systému hodnotenia kvality.
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Opatrenie 18: Destinačný rezervačný systém - projektové riešenie pre vytvorenie
komplexného destinačného rezervačného systému pre územie v pôsobnosti OOCR Slovenský
raj & Spiš.

Súčasné obdobie v rozvoji cestovného ruchu je typické cieleným marketingom, kde sa veľký
dôraz kladie práve na segmentáciu trhu, ktorá sa pod vplyvom najnovších trendov obohacuje
o ďalšie aspekty vyplývajúce z osobitého imidžu (obrazu) destinácie a rešpektovania jej
autentickosti. Progresívne tendencie cestovného ruchu stále viac zdôrazňujú tzv. „genius
loci“ – špecifický „duch miesta“ a jedinečné zážitky, ktoré návštevník v destinácii aktívne
získa. Imidž miesta sa teda zjednodušene skladá z objektívnych i subjektívnych, správnych, ale
i nesprávnych predstáv, postojov a skúseností návštevníkov a dôležité je, že z dlhodobého
hľadiska je ovplyvniteľný a meniteľný.

Nielen pri práci s imidžom destinácie, ale aj pri tvorbe produktov a ich následnej podpore je
nanajvýš užitočné zvážiť nižšie uvedené súvislosti, ktoré zachytáva rovnica:
( I + C + D ) . Com = IMIDŽ

I (i d e n t i t y) ako identita vyžaduje dôsledné poznanie cieľového územia (destinácie)
v historických, geografických, kultúrnych, ekonomických či ďalších relevantných sociálnych
súvislostiach. V tomto kontexte je nevyhnutné zdôrazniť, že je naozaj veľmi dôležité venovať
pozornosť aj odborne fundovaným zdrojom. Objektívne uvedomenie si vlastnej jedinečnosti,
čo znamená na jednej strane nepodceňovať sa z dôvodu neznalosti, či nedostatočnej
sebadôvery a na strane druhej falošne nepreceňovať svoj potenciál, je kľúčovým
predpokladom pre zadefinovanie a ďalšie budovanie tej „správnej“ (špecifickej a autentickej)
identity.

C (c u l t u r e) ako kultúra, ktorú je v kontexte vytvárania imidžu potrebné vnímať v dvoch
úrovniach. Tradičná kultúra je ľuďom (ako účastníkom CR, tak aj miestnemu obyvateľstvu)
dostupná najmä návštevami múzeí, divadiel, galérií, pamiatok kultúrneho dedičstva a pod.
Druhú „žitú“ úroveň reprezentuje tzv. životný štýl miestneho obyvateľstva (prevládajúci
spôsob života, vrátane aspektov ako jazyk, viera, tradície, hodnoty, gastronómia, obliekanie
a tradičné kroje a pod.) ako kľúčový a všadeprítomný element, ktorý formuje celkovú
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atmosféru navštíveného miesta, ako aj zážitok návštevníka. Správne zhodnotenie kultúrnych
špecifík miestnej komunity (bez podceňovania, resp. preceňovania) a ich účinné preklopenie
do ponuky môže významným spôsobom zvýšiť atraktivitu destinácie ako miesta
s neopakovateľnou atmosférou. Podstatné je, aby aj vďaka správne zvoleným prístupom
a nástrojom marketingu, nezostal tento potenciál pre návštevníkov skrytý a teda nevyužitý.

D (d e s i g n), dizajn ako „jednotná tvár“ destinácie, resp. produktu cestovného ruchu formuje
výzor destinácie/produktu navonok vo všetkých jestvujúcich prostriedkoch komunikácie
(logo, tlačené informačné a propagačné materiály, elektronické nástroje informovania
a propagácie, balenie propagačných predmetov, značka regionálne certifikovaných
produktov, vzhľad a zariadenie turistických informačných centier a pod.). Dizajn spravidla
býva jednoduchý, vykazuje kontinuitu a mal by byť pravdivý. Jednoduchosť vzniká tým, že
množstvo špecifických charakteristík sa zovšeobecní a redukuje len na niekoľko nosných. Pri
kontinuite platí, že keď sa mení vkus zákazníkov alebo sa zmení cieľová skupina, imidž
destinácie/produktu CR sa tomu musí prispôsobiť tak, aby bol rozpoznateľný aj pre „starých“
klientov (návštevníkov).

Com. (c o m m u n i c a t i o n) ako komunikácia. Úlohou marketingovej komunikácie je
v základnom cieli poskytovať informácie, propagovať konkurenčné výhody a v konečnom
dôsledku aj vytvárať vhodný imidž destinácie. Rozhodovanie o tom, ktorý komunikačný
nástroj nám pomôže získať nových klientov, udržať tých stabilných alebo bude celkovo
prispievať k formovaniu imidžu destinácie musí zohľadňovať množstvo faktorov,
predovšetkým však segmentáciu trhu a trendy v cestovnom ruchu, kedy moderné formy
informačno-komunikačných technológií výrazne obohacujú tradičné spôsoby propagácie.
Na druhej strane systematickosť, profesionalita a v neposlednom rade aj etické a morálne
princípy sú kľúčom k tomu, aby propagácia zostávala zároveň atraktívna a pravdivá.
Dôležité je tiež uvedomiť si potenciál, ktorý pre účinnú marketingovú komunikáciu
predstavuje partnerstvo. Zdieľanie informácií a ich spoločné šírenie prostredníctvom všetkých
participujúcich aktérov sú spôsobom na vytváranie želanej synergie.
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3.2.1 Segmentácia
V uvedenom kontexte stanovenie základných želaných obrazov (značiek, resp. imidžu)
destinácie určuje aj primárnu tvorbu produktu podľa ťažiskového záujmu návštevníka.
Práve produkt je hlavným dôvodom pre jeho rozhodnutie vybrať si z konkurenčnej ponuky
na trhu konkrétnu destináciu. Typu potenciálneho návštevníka sa prispôsobuje štruktúra
ponuky hlavných typov produktov a ich čiastočné kombinovanie, nakoľko sekundárne zvažuje
aj ďalšie faktory, individuálne záujmy a benefity. Preto konečná podoba „vyhovujúceho” a
oslovujúceho produktu (balíka) pre konkrétne cieľové skupiny predstavuje kombináciu
tém/aktivít rôznej intenzity záujmu, ktoré návštevník vníma ako zrozumiteľnú, konzistentnú
a dôveryhodnú ponuku. Napriek tomu sa musí v komunikačnej stratégii koncentrovať
pozornosť na primárny záujem potenciálneho návštevníka a hlavný motív jeho rozhodovania.
3.2.2 Hlavné produktové línie
Definovanie hlavných produktov, ktoré vytvárajú základnú ponuku destinácie a odrážajú jej
najsilnejšie jedinečnosti, je potrebné vnímať tak z pohľadu budúceho cieľového stavu ich
rozvinutosti, ako aj z pohľadu aktuálnych možností, ktoré dnes destinácia poskytuje. V praxi
to znamená realisticky zadefinovať cieľový, želaný stav, ku ktorému budú smerovať dobre
premyslené aktivity všetkých relevantných hráčov, aby sa ponúkaný produkt čoraz viac
približoval tomu želanému. Z tohto uhla pohľadu sa nemusí hlavný produkt viazať len
k jednej destinácii (subregiónu) v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš, pokiaľ je prítomný
v celom území v pôsobnosti OOCR, resp. ponúknuteľný aj v širšom území. Aj keď pre jednu
z destinácií OOCR je kľúčový, tvoriaci jej hlavnú značku.

3.2.3 Marketingový mix
Súbor marketingových nástrojov používaných na dosiahnutie stanovených cieľov
na zdrojových trhoch štandardne pracuje so štyrmi základnými faktormi:


produkt,



cena,



distribúcia a
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propagácia.

Mnoho ďalších faktorov a politík má na ne priamy i nepriamy vplyv. Rovnako prístup, aký zvolí
OOCR Slovenský raj & Spiš pri tvorbe marketingového mixu:
-

môže vychádzať len z daností a existujúcej ponuky v destinácii a túto sa snažiť
jednoducho predať, alebo

-

bude viac prihliadať na potreby a očakávania potenciálneho návštevníka a tomu
bude podriaďovať tvorbu produktu, spôsob jeho predaja a propagáciu.

Samotný prístup, miera schopnosti aktérov na trhu spolupracovať pri jeho realizácií, ako aj
vnútorná (personálna, organizačná, finančná) kapacita OOCR, priamo ovplyvňujú schopnosť
destinácie mať (nemať) proces riadenia ponuky skutočne pod kontrolou.

3.2.4 Strategický rámec pre tvorbu nových produktov, resp. inováciu existujúcej ponuky
cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
Na úrovni Košického kraja aktuálne smerovanie rozvoja CR zachytávajú tieto vybrané tézy:


Úspešné odvetvie cestovného ruchu v Košickom kraji potrebuje ústretové, vítajúce
a dobre organizované lokálne prostredie, s ktorým turisti prichádzajú priamo do
kontaktu. Spolupracujúci aktéri na rôznych úrovniach sú hlavným predpokladom
vytvorenia priaznivého prostredia, v ktorom sa nie len turista bude cítiť dobre, ale aj
aktéri budú spoločne prosperovať.



Súčasná ponuka cestovného ruchu Košického kraja - produkty, infraštruktúra
a prístup aktérov cestovného ruchu - je orientovaná na minulé a súčasné potreby
a záujmy turistov.



Ponuka cestovného ruchu musí byť schopná reagovať na nové príležitosti a nové
riziká.
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Na to, aby odvetvie cestovného ruchu v Košickom kraji bolo schopné vôbec udržať si
počty domácich aj zahraničných návštevníkov a v dlhodobom horizonte ich zvyšovať,
je nevyhnutné nielen sporadicky zvyšovať kvalitu ponuky, ale predovšetkým
neustále priebežne zbierať informácie o záujmoch a potrebách turistov,
vyhodnocovať ich a premietať ich do nových a inovovaných produktov cestovného
ruchu.



Pre zvýšenie viditeľnosti ponuky regiónov a destinácii Košického kraja a postupné
šírenie povedomia aj na medzinárodnej úrovni je vyžadovaný strategický dlhodobý
prístup jednotného budovania značky regiónu.



Nositeľom výkonu v každom hospodárskom odvetví je mysliaci človek. Mimoriadne
silný potenciál prírodných a kultúrnych pamiatok sám o sebe v dnešnej globálnej aj
regionálnej konkurencie nestačí. Napriek tomu, že uvedený potenciál dokáže
pritiahnuť turistov, sám o sebe nezabezpečí ekonomický prínos bez aktívnej ľudskej
činnosti, vrátane mikro, malého a stredného podnikania.



Hlavnú úlohu v zabezpečení ekonomických efektov cestovného ruchu majú
podnikatelia a podnikateľské subjekty.



Regionálna a miestna samospráva zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečení
regionálnych a lokálnych podmienok pre podporu najmä malého a stredného
podnikania v cestovnom ruchu a na pritiahnutie nových investorov.

3.2.5 Strategický rámec pre tvorbu produktov vidieckeho cestovného ruchu
Možnosti zážitku tradičného spôsobu vidieckeho života sa dajú nájsť vo všetkých okolitých
regiónoch na Slovensku i v zahraničí. Ak si má vybrať potenciálny návštevník z ponuky
vidieckeho turizmu práve na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš, musí pre to
nájsť presvedčivý dôvod a atraktivitu. Jedenkrát ročne organizované slávnosti môžu plniť len
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marketingovú úlohu a upozorniť na lokalitu pôvodu danej jedinečnosti, ale nevytvoria stálu
(príp. sezónnu) dostupnosť takéhoto produktu v regióne.
Krajina so zachovaným neopakovateľným krajinným rázom sa stáva symbolom, ktorý vníma aj
obyvateľ aj návštevník ako genius loci, ducha krajiny. Je dôležitou súčasťou imidžu územia ako
turistickej destinácie. Rast dopytu po návrate k prírode, po úniku pred civilizačnými stresmi,
orientácia na zdravý životný štýl a kvalitné trávenie voľného času nevyhnutne vyžadujú
opatrenia na podporu trvalo udržateľného produktu vidieckeho turizmu.

Územie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš má potenciál v sebe vlastnom jedinečnom a
špecifickom krajinnom ráze, kultúre, mentalite obyvateľstva, v tradíciách poľnohospodárskej
a remeselnej výroby či gastronómii. Perspektívu má zážitkový turizmus prepojený na
poznávanie kultúrnych a remeselných tradícií, prezentovaných obvykle na podujatiach, ale
aj v obecných i privátnych muzeálnych a národopisných expozíciách. Potrebné sú inovácie
produktu napr. sprístupnením dielní umelcov s možnosťou autentického zažitia
technologického procesu, alebo aj vyhotovenia suveníru. Rovnako aj sprístupnenie cenných
sakrálnych objektov na vidieku, ktoré sú pre turistov často len ťažko prístupné. V území je viac
jazdeckých rančov, ktoré majú predpoklad pre rozvoj produktu vhodného najmä pre rodiny s
deťmi a agroturistiku. Kulinárske tradície v spojení s tradičnými plodinami sú väčšinou
dostupné na lokálnych podujatiach organizovaných v obciach väčšinou v ročných intervaloch.
Pre budovanie značky jednotlivých destinácií a rozvoj produktu pre zvýšenie návštevnosti je
však potrebná ich stála celoročná ponuka. Len tá umožní taký rozvoj tohto segmentu, ktorý
povýši vidiecky turizmus a agroturizmus na nespochybniteľnú súčasť
stabilnej ponuky destinácií v pôsobnosti OOCR.

OOCR musí v tomto segmente zvlášť dbať o spoluprácu s miestnou akčnou skupinou MAS
Miloj Spiš, o.z a spoločne sa angažovať v príprave integrovaných rozvojových stratégií,
v tvorbe značiek regionálneho produktu, v marketingových aktivitách, prípadne v systéme
hodnotenia kvality služieb. Samostatný nekoordinovaný postup menších území (napr. MAS)
alebo skupín aktivistov združených okolo určitej témy v oblasti tvorby regionálnych značiek a
marketingu môže byť kontraproduktívny najmä vo vzťahu k úsiliu riadeného rozvoja turizmu
a budovania značky destinácie/destinácií na území v pôsobnosti OOCR. Zjednodušene
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povedané, destinácia potrebuje rozvoj územia a produktu a ten zase potrebuje destinačný
marketing na získanie klientov.

Vybrané odporúčané aktivity podľa Opatrenia 1.3 Podpora tvorby regionálneho produktu
vidieckeho

turizmu

v pilotných

územiach

so

špecifickou

kultúrnou

identitou

a multikultúrnym dedičstvom (Stratégia rozvoja vidieka KSK):

• Príprava stratégií rozvoja vidieckeho turizmu a implementačných plánov vo zvolených
územiach
• Vytváranie základov pre spoluprácu medzi obcami v oblasti ochrany miestnych kultúr
• Podpora iniciatív zameraných na zachovanie a udržovanie multikulturálneho dedičstva
v prihraničných regiónoch (podpora a propagácia tradičných regionálnych produktov,
zapojenie osvetových stredísk do činností spojených s posilnením kultúrnej identity)
• Projekty zamerané na vytváranie spoločnej integrovanej kultúry a produktov pre
cestovný ruch v multietnických a multikultúrnych regiónoch
• Udržovanie kultúrnych tradícií
• Podpora aktivít orientovaných na multikulturálne vzdelávanie
• Rozvoj siete drobných služieb pre turistov
• Rozvoj sprievodných služieb agroturistiky – najmä so zameraním na hipoturistiku
• Vytvorenie informačnej cyklomapy a prezentácia cykloturistiky na webe a v médiách
• Sprievodné balíčky cestovného ruchu
• Skvalitňovanie siete cykloturistiky a podpora bezpečnosti turistov - projektová príprava
výstavby cyklotrás nadväzujúcich po celom území KSK

Ďalšie odporúčania podľa Opatrenia 1.3 Podpora tvorby regionálneho produktu vidieckeho
turizmu v pilotných územiach so špecifickou kultúrnou identitou a multikultúrnym dedičstvom
(Stratégia rozvoja vidieka KSK):


Pri spracovaní miestnej stratégie rozvoja vidieckeho turizmu v pilotných
mikroregiónoch odporúčame pridŕžať sa postupu používanému v rámci Európskej
charty pre udržateľný turizmus v chránených územiach (EUROPARC Federation 1994).



Pri výbere pilotného mikroregiónu treba dbať na:
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-

existujúcu kvalitu prostredia,

-

existenciu verejno-súkromného partnerstva zameraného na rozvoj vidieckeho
turizmu a udržateľný rozvoj mikroregiónu,

-

existujúce občianske iniciatívy ochotné zapojiť sa do tvorby produktu,

-

perspektívu a ochotu partnerstva inštitucionalizovať sa a byť garantom kvality
miestneho produktu,

-

ochotu miestnych aktérov spolupracovať a sústavne sa vzdelávať,

-

existenciu poradenskej profesionálnej inštitúcie, ktorá má znalosti a skúsenosti
v oblasti ochrany životného prostredia, tvorby produktu vidieckeho turizmu,
tvorby partnerstiev a udržateľného rozvoja mikroregiónov, tvorby miestnej
Agendy 21,

-

možnosť použitia konceptu greenways.

3.2.6 Strategický rámec pre tvorbu produktov kultúrneho cestovného ruchu
Kultúrny cestovný ruch môžeme stručne charakterizovať ako pohyb osôb mimo miesta svojho
bydliska za účelom uspokojenia svojich kultúrnych potrieb (za účelom získavania nových
zážitkov) prostredníctvom návštevy kultúrnych atrakcií a podujatí.

Význam kultúrneho cestovného ruchu na úrovni mnohých krajín a regiónov neustále rastie
najmä preto, že kultúrni turisti sú spravidla ľudia s vyšším vzdelaním, ktorí svojou účasťou
na cestovnom ruchu stimulujú ďalší rozvoj kultúrnych aktivít navštíveného miesta (tvorbu
pracovných miest, skvalitnenie možností kultúrneho vyžitia pre miestne obyvateľstvo) a sú
v navštívenej destinácii ochotní (môžu si dovoliť) míňať vyššie čiastky peňazí. Podobne aj
na úrovni miestnych komunít je vo všeobecnosti kultúrny cestovný ruch vnímaný veľmi
pozitívne, keďže nejde o masovú podobu cestovného ruchu.

Jedným z kľúčových produktov v ponuke kultúrneho cestovného ruchu sú kultúrne tematické
(kultúrno-poznávacie) cesty. Územím v pôsobnosti OOCR a jeho blízkeho okolia prebiehajú 3
významné tematické cesty Gotická cesta, Železná cesta a Slovenská banská cesta.
Ako komplementárnu súčasť kultúrneho cestovného ruchu je vhodné v tomto segmente
a v kontexte potenciálu cieľového územia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
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neopomenúť ani pútnické cesty (pútnický cestovný ruch), ktorých hlavným motívom je
návšteva posvätných miest, kostolov, kláštorov, pútnických miest, cirkevných pamiatok
a náboženských podujatí.

Vzhľadom na túto skutočnosť a v súlade s aktuálnymi trendmi v cestovnom ruchu sústredíme
pozornosť najmä na kultúrne tematické cesty, ktoré predstavujú veľmi zaujímavý produkt
kultúrneho cestovného ruchu. Za posledných dvadsať rokov fungujúce kultúrne cesty
v rôznych kútoch sveta jasne potvrdili pozitívne dopady na rôznych úrovniach:


zvyšovanie účasti obyvateľstva na zhodnocovaní kultúrneho dedičstva, na jeho
ochrane a udržateľnom využívaní v prospech miestnej komunity,



vytváranie nových trhov pre malých a stredných podnikateľov,



tvorba a zvyšovanie príjmov z cestovného ruchu v menej známych, či celkom
neznámych destináciách vidieckych regiónov.

V tomto kontexte kultúrny cestovný ruch má za predpokladu kvalitatívneho, resp.
kvantitatívneho rastu na úrovni kultúrnych atraktivít a skvalitňovania marketingových stratégií
skutočne zaujímavý potenciál vytvárať nové rozvojové príležitosti aj pre destinácie
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.

3.3 Všeobecný rámec pre marketing v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
Opatrenie 19: Harmonizácia marketingových stratégií a plánov aktivít pre územie
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš s „aktualizovanou koncepciou“ pre budovanie značky
a destinačný marketing tohto územia.
Opatrenie 20: Analýzy, prieskumy
A: Spracovanie návrhu na zavedenie systematického mechanizmu štruktúrovaného
viaczdrojového štatistického zisťovania na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
pre potreby strategického rozhodovania v oblasti turizmu.
B: Pilotný projekt na výskum návštevníkov destinácií v pôsobnosti OOCR zameraný na získanie
detailných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o správaní sa návštevníkov tohto územia,
ako aj na ďalšiu kontinuálnu aktualizáciu týchto údajov pre potreby OOCR.
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Opatrenie 21: Jednotný systém propagácie
A: Projektové riešenie pre vytvorenie inovatívneho jednotného systému propagácie destinácií
pod strechou OOCR Slovenský raj & Spiš a zlepšenie viditeľnosti ponuky týchto destinácií
(weby, navigačné body, slogany, mobilné aplikácie, sociálne siete, outdoor reklama, promo
kampane, veľtrhy a výstavy a pod.).
B: Technické a vizuálne spracovanie návrhu jednotného označenia navigačných bodov
v destináciách (TIC, zastávky a stanice verejnej dopravy, verejné parkoviská, mapy
a stanovištia v obciach a strediskách, vstupné brány, návesti, smerovníky a orientačné tabule),
berúc do úvahy dopravné značenie kultúrnych a turistických cieľov (hnedé tabule)
a usmernenia Op. 1.1 Akčného plánu rozvoja CR v Košickom kraji 2015-2020.

Poznanie situácie na trhu, globálnom a lokálnom, včasné identifikovanie potenciálu, správne
rozpoznanie silných a slabých stránok konkurencie i seba samého, výber vhodných partnerov
a dostatok znalostí o potenciálnom návštevníkovi - to všetko je nevyhnutná príprava
pred samotným definovaním pozície destinácie na trhu, vytvorením konkurencieschopného
produktu ako aj účinného a efektívneho marketingu destinácie.

3.3.1 Marketingová stratégia destinácie
Detailne spracovaný obsahový základ – zadefinovanie identitu tvoriacich jedinečností,
ich preklopenie do kľúčových produktových línií a určenie opatrení podporujúcich rozvoj
turizmu tvorbou udržateľnej produktovej ponuky tvoria základné kamene, na ktorých je
možné postaviť marketingovú stratégiu destinácie.
Jej dôsledná realizácia je úlohou a poslaním destinačnej organizácie. Jej úspešná
implementácia pozitívne ovplyvní celú destináciu a jej aktérov, bez ohľadu na to, či sú členmi
OOCR. Aj preto je potrebné zamerať v stratégii každej destinácie pozornosť na čo
najintenzívnejšie zapojenie jej členov, najmä v oblasti tvorby produktu a jeho propagácie
a tým vytvoriť podmienky pre ich ekonomické benefity.
Za štandardných podmienok by marketingová stratégia z úrovne OOCR mala byť
zakomponovaná do marketingovej stratégie celého regiónu (realizuje KOCR),

ktorá už

nedefinuje “svoj” produkt, lebo ten sa vytvára na úrovni jednotlivých destinácií. Úlohou
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takejto celoregionálnej stratégie je marketingovo prepojiť priority všetkých destinácií
a komunikovať ich v ucelenom obraze ponuky s cieľom budovania značky širšieho regiónu ako
takého.

3.3.2 Prioritné výzvy a základná orientácia pre nasmerovanie marketingu v pôsobnosti
OOCR Slovenský raj & Spiš
Jednou z kľúčových výziev pre aktérov rozvoja CR na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj
& Spiš je problém nízkej efektívnosti marketingu, ktorý bol identifikovaný nielen na úrovni
cestovného ruchu v Košickom kraji, ale aj ako jedna z hlavných slabých stránok podľa Stratégie
rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 na úrovni SR. Presnejšie ide o nízku efektívnosť jednak
propagácie, ako aj práce so samotnou ponukou, resp. produktmi v cestovnom ruchu.

Analogicky k podmienkam rozvoja CR v Košickom kraji, disponuje aj územie v pôsobnosti
OOCR Slovenský raj & Spiš mimoriadne silným potenciálom najmä z hľadiska primárnej
ponuky. Napriek rozvoju moderných foriem propagácie u individuálnych poskytovateľov
a využívania medzinárodných portálov ako booking.com, či Tripadvisor, najväčšie
nedostatky boli identifikované v tvorbe komplexných produktov, schopnosti spoznať
potreby turistov a zaujať inováciami.

Na úrovni Košického kraja, ako uvádza Stratégia rozvoja cestovného ruchu KSK 2015 – 2020,
medzi hlavné príčiny tohto stavu možno zaradiť:
-

Neaktuálnosť informácií o ponuke produktov, služieb a aktivít - jednak dostupných
v regióne, ale aj rozvíjajúcich sa v domácich aj zahraničných konkurenčných regiónoch;

-

Nezáujem, všeobecný nedostatok informácií o svetových a európskych trendoch,
produktoch úspešných konkurenčných destinácií, resp. regiónov,

-

Nedostatok financií lokálnych aktérov na propagáciu destinácie a zároveň súvisiaci
problém nedostatočnej spolupráce aktérov cestovného ruchu, ktorý by viedol
k efektívnejšiemu využívaniu finančných zdrojov na projekty spoločnej propagácie;

-

S touto príčinou súvisí aj nedostatočná spolupráca aktérov na rôznych úrovniach pri
marketingovej komunikácii regiónov a destinácie ako celku, rozdrobenosť aktivít medzi
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individuálnych hráčov a tiež nízka informovanosť o možnostiach a prínosoch
oblastných organizácií cestovného ruchu;
-

Neznalosť moderných nástrojov a možností pre podporu ponuky a celého marketingu
cestovného ruchu, predovšetkým spojený s technológiami a novými metódami
overenými v medzinárodnom meradle;

-

Nedostatok financií na profesionálne marketingové kapacity ľudí či už v samotných
oblastných organizáciách cestovného ruchu, v strediskách, alebo atraktívnych
lokalitách cestovného ruchu.

Na doplnenie všeobecnej marketingovej orientácie OOCR Slovenský raj & Spiš uvádza tabuľka
aj vybrané časti strategických a koncepčných dokumentov na úrovni SR:
Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020
Strategický cieľ:

-

zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri
lepšom využívaní jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať
regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti

Čiastkové ciele:

-

sústrediť pozornosť na inovácie existujúcich produktov
cestovného ruchu na základe trendov v dopyte po
cestovnom ruchu,

-

lepšie využívať prírodný a kultúrnohistorický potenciál
Slovenska podporou cieľových miest, kde už existuje
stabilizovaný dopyt kľúčových trhov (nepodporovať nové
cieľové miesta s nestabilnými segmentmi trhu, ktoré
neprinesú dostatočný synergický efekt),

-

podporovať cieľové miesta s dostatočným prírodným
a kultúrnohistorickým potenciálom v zaostávajúcich
regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti a tak vytvárať
nové pracovné príležitosti.

-

Letný cestovný ruch;

-

Zimný cestovný ruch;

-

Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch;

-

Kultúrny a mestský cestovný ruch;

-

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika;

-

Geoparky a geoturistika

-

Oblasť kvality;

Produktové
skupiny:

Základné „akčné“
oblasti:
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-

Oblasť podpory dopytu a ponuky;

-

Oblasť zvýšenia atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového
cieľa, rozvoj informačných služieb cestovného ruchu

Marketingová stratégia SACR na roky 2014 – 2020
Produktové línie
(témy) propagácie
Slovenska
relevantné pre
územie
v pôsobnosti OOCR

Spiš
-

Zimné športy / Letná turistika

-

Kultúrne dedičstvo

-

Mestá a kultúra, spoločenské podujatia

-

Krásy vidieka a pokoj v prírode

-

Zážitková gastronómia

Gemer
-

Hory a turistika

-

Kultúrne dedičstvo

-

Zážitková gastronómia

Regionalizácia CR v SR
Strednodobé
subregióny = ...

... vyprofilované územia, ktoré sú kvalitatívne smerom nahor
odlíšené od ostatného územia Spišského regiónu (okresy Spišská
Nová Ves, Gelnica a Rožňava), ktorého sú súčasťou
• Slovenský raj
• Sústredenie pamiatok UNESCO
• Plejsy lyžiarske stredisko

Viaceré aktuálne dokumenty s relevanciou pre nastavenie destinačného marketingu územia
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš, najmä Stratégia rozvoja územia Slovenský raj
s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 2015 – 2020, Marketingová stratégia
destinácie Slovenský raj, Stratégia rozvoja cestovného ruchu KSK 2015 – 2020, Stratégia
rozvoja vidieka KSK obsahujú podrobne spracované SWOT analýzy. Pri veľkom množstve
vymenovaných atribútov sa však môže ich rozličný stupeň relevancie a dôležitosti stať
neprehľadným, ako v prípade prehľadu (či skôr zhluku) silných a slabých stránok územia
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš zachytené optikou Stratégie rozvoja cestovného ruchu
KSK 2015 – 2020:
Silné stránky

Slabé stránky
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• Pamiatky UNESCO: Spišský hrad
a podhradie (Levoča, Žehra)

• Nedobudované
v strediskách CR

• Kultúrno-historické pamiatky

• Nedostatočná výchova a osveta v prevencii
kriminality, najmä medzi marginalizovanými
rómskymi komunitami (ďalej len MRK)

• Národný park Slovenský raj - prístupné
tiesňavy, rokliny, vodopády, jaskyne
(Dobšinská ľadová jaskyňa zapísaná
v UNESCO), vodné toky, vodné plochy
pre rôzne turistické využitie, Kláštorisko
ako jediné turistické stredisko uprostred
NP,

kamerové

systémy

• Nesystémová starostlivosť, údržba
rekonštrukcie technických turistických
zariadení najmä v roklinách Slovenského raja
• Smižany, najviac požiarov v porovnaní s
ostatnými obcami v Slovenskom raji

• Krajinársky hodnotné turistické lokality,
chodníky, náučné chodníky, cykloturistické
trasy

• Starostlivosť, údržba o technické turistické
zariadenia je závislá od externých zdrojov,
nefunguje dostupný interný mechanizmus

• NATURA 2000, chránené vtáčie územie

• Vysoký počet krádeží najmä na Čingove,
Košiarnom briežku, potom spolu na
Dedinkách a pri Dobšinskej ľadovej jaskyni (v
roku 2013 až 33% majetkovej kriminality za
5 predchádzajúcich rokov, majetková
kriminalita rastie)

• Pamiatky gotiky a banského priemyslu
• Historické námestia (Spišská Nová Ves najvyššia kostolná veža v SR)
• Široká sieť miestnych komunikácií
• Výborné železničné spojenie po trati č180
Žilina - Košice
• Začaté rekonštrukcie ciest II a III triedy
• 90% lesy, fragmenty pralesa,
nenarušeného prírodného lesa,
rozhodujúca časť turistických chodníkov
vedie lesom
• Bohaté a hodnotné lúčne spoločenstvá,
trávnaté porasty najmä v južnej a západnej
časti Slovenského raja
• Kultúrna a športová infraštruktúra
sústredená v mestách a väčších obciach
(Spišská Nová Ves, Smižany, Dobšiná,
Krompachy, Gelnica)
• Aktívne pôsobenie PZ SR v strediskách CR
• Klesá počet požiarov, klesá výška škôd
spôsobená požiarmi
• Pokles krádeží realizovanými opatreniami
na Podlesku
• Profesionalita, pôsobenie a činnosti HZS

• Vysoký počet krádeží v strediskách
cestovného ruchu a turisticky atraktívnych
lokalitách
• Vysoký počet úrazov turistov v Slovenskom
raji v (až 250 výjazdov HZS v horských
terénoch z 264 je v Slovenskom raji)
• Zdĺhavé likvidovanie veterných kalamít v
turisticky
sprístupnených
roklinách
Slovenského raja, nedostatočná koordinácia
likvidačných prác s lesohospodárskymi
subjektmi
• Absencia napojenia na D1
• Absencia úplného napojenia na rýchlostnú
cestu R2 • Absencia verejných dopravných
spojov zameraných na potreby turistov
• Nedostatočná a neúčinná komunikácia
subjektov zodpovedných za rozvoj dopravy a
mobility, nesystémovosť a nejednotnosť
postupu
• Nedostatok autobusových spojov najmä
cez voľné dni a prázdniny do stredísk CR

• Existencia OOCR
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• Nedostatok parkovacích miest v obciach i
strediskách CR (najmä v severnej časti
územia)
• Pomalý rozvoj cyklistickej dopravy
• Zlý až havarijný stav miestnych komunikácií
• Zlý až havarijný stav prístupových ciest do
rekreačných lokalít (najmä Košiarny briežok,
Dobšinská Maša, Hnilčík Roztoky)
• Plošne rozsiahle výruby lesa, „ neporiadok“
v lese, rozjazdené lesné cesty, erózia
vplyvom sústreďovania dreva – negatívne
vnemy
až
rozhorčenie
turistov,
nedostatočná informovanosť turistov o
spôsobe a potrebe obhospodarovania lesov
• Znečistená Palcmanská maša (viď tiež
technická infraštruktúra)
• Znižovanie výmery plôch lúk a trávnatých
porastov pre pravidelné poľnohospodárske
využitie, lúky sa nekosia ani v intravilánoch
obcí – zvyšovanie plôch inváznych druhov
rastlín
• Slabá marketingová komunikácia ponuky
(najmä vkusná a estetická vonkajšia reklama)
regiónov aj samotného Košického kraja v
teréne - na miestach vstupných brán,
záchytných cestných bodov (odpočívadlá pri
rýchlostných cestách, diaľniciach a pod)
• Kultúrne inštitúcie v obciach je málo
využívaná pre udalosti ako podporné aktivity
a programy pre návštevníkov Slovenského
raja (pre tvorbu produktov a služieb)
•
Nedobudované
prvky
základnej
infraštruktúry v strediskách a atraktívnych
lokalitách cestovného ruchu (vrátane
turistických
centier
medzinárodného
významu ako Dedinky)
• Nedoriešené čistenie odpadových vôd
v Stratenej, ďalej v Betlanovciach i v Hnilčíku
• Nedostatok kvalitnej a atraktívnej zelene v
obciach
• Nedostatok oddychových funkčných plôch,
prvkov drobnej architektúry so spoločným
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vizuálom/dizajnom v obciach a strediskách
CR
• Neexistencia bankomatov v južnej časti
Slovenského raja
• Neexistencia iných ako potravinových
predajní v južnej časti Slovenského raja
• Nevybudovaná kanalizácia v turistickom
centre medzinárodného významu – Dedinky
• Nevyriešené je zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov
• Nízka dostupnosť lekárskych služieb pre
obyvateľov aj turistov od niektorých stredísk
cestovného ruchu (Slovenský raj - Dedinky)

Preto je pri nastavovaní marketingového rámca nevyhnutné sústrediť sa len na tie
najdôležitejšie z pohľadu vplyvu na CR. Pri práci s relevantnými výstupmi SWOT analýz je
zároveň potrebné si uvedomiť aj to, že na potrebu rozlišovať v marketingu rozličné ciele
reagujú rôzne parciálne stratégie (napr. aktívne využiť silnú stránku alebo príležitosť,
potlačiť slabú stránku a eliminovať ohrozenie).

Štatistky Štatistického úradu SR v kvartálnej periodicite zverejňujú len základné údaje na
úrovni okresu, ako počet návštevníkov a prenocovaní, krajina ich pôvodu, počet ubytovacích
zariadení a lôžok, ich tržby. Nezahŕňajú štatistiku jednodňových návštevníkov.
V podstate nie sú dostupné údaje o sekundárnom vplyve turizmu na iné ekonomické činnosti
a takéto výkony sú zahrnuté do štatistík iných odvetví (napr. v doprave, zdravotníctve a pod.).
Slovensko ako posledná krajina EÚ len pred niekoľkými rokmi začala postupne zavádzať
štandardizovanú metodológiu štatistického zisťovania pre odvetvie turizmu, známu pod
názvom satelitný účet.

Pravidelne poskytované základné údaje o počte návštevníkov a ich prenocovaniach majú
väčšiu vypovedaciu schopnosť vo svojej relatívnej hodnote, ako v absolútnych číslach, ktoré
sú zaťažené nepresnosťou z dôvodu nezanedbateľného podielu neevidovaného (čierneho)
ubytovania a z niektorých administratívnych dôvodov. Pri rovnakých nedostatkoch
a nemennej metodológii preto predpoklad rovnakej “chybovosti” neprekáža pri relatívnom
porovnávaní výsledkov medzi jednotlivými obdobiami. Má dostatočnú vypovedaciu schopnosť
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o dlhodobejšom vývoji resp. o trendoch, ktoré sú pre vyhodnocovanie použitých opatrení a
odhaľovaní možných dopadov negatívnych javov oveľa dôležitejšie, ako absolútne hodnoty.
Pre skutočné riadenie rozvoja a marketingových procesov je potrebné poznať detailnejšie
kvantitatívne aj kvalitatívne informácie o počte, pohybe a správaní sa návštevníkov, ale
napríklad aj o kvalite služieb.

V tomto kontexte si každá destinačná organizácia (v podmienkach SR) musí vytvoriť nástroje
a mechanizmy na štruktúrované a systematické získavanie ďalších údajov (nad rámec
oficiálnych štatistík), ktoré jej umožnia skutočne kvalifikované rozhodovanie o smerovaní
rozvoja zverenej destinácie. Rovnako musí väčšiu pozornosť venovať aj interpretácii
samotných čísiel, trendov a ich premietnutiu do svojej každodennej marketingovej činnosti.

Ako ilustrácia pre úvodné zamyslenie v tejto problematike môže poslúžiť napr. séria grafov,
zachytávajúca podiel územia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš na výkonnosti CR v KSK,
ako aj jeho porovnanie s výkonnosťou ostatných kľúčových regiónov CR v KSK za rok 2014
(Zdroj: Stratégia rozvoja cestovného ruchu KSK 2015 – 2020 podľa Regionálnej databázy
Štatistického úradu SR).
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Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v Košickom kraji

Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v Košickom kraji
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Vývoj priemernej doby prenocovania v Košickom kraji (v dňoch)

Vývoj počtu ubytovacích kapacít v Košickom kraji
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4 Rozvoj územia a infraštruktúry
Smerovanie rozvoja územia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš v kontexte cieľov, ktoré
definuje Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
na obdobie rokov 2015-2020:
1. Zlepšiť dostupnosť Slovenského raja ako predpokladu rozvoja územia a turistickej
destinácie NP Slovenský raj.
2. Zvýšiť bezpečnosť v území a turistickej destinácii NP Slovenský raj.
3. Zvýšiť štandard a kvalitu služieb dobudovaním infraštruktúry, objektov občianskeho
vybavenia a estetizáciou sídel a stredísk cestovného ruchu.
4. Adaptáciou znížiť zraniteľnosť územia a turistickej destinácie NP Slovenský raj
na dopady zmeny klímy.
5. Zvýšiť krajinárske hodnoty územia NP Slovenský raj pre kvalitný zážitok turistov
a návštevníkov bez poškodzovania prírodného prostredia.

4.1 Všeobecný rámec pre rozvoj územia
Opatrenie 22: Posilňovanie vplyvu a pôsobnosti OOCR na úrovni KOCR a partnerských iniciatív
v spolupráci s inými OOCR, na úrovni cezhraničných partnerských iniciatív (presadzovanie
záujmov OOCR v nadradených rozvojových stratégiách, plánoch, projektoch a iniciatívach).
Opatrenie 23: Prepájanie a zosúladenie rozvojových a plánovacích dokumentov obcí
v cieľovom území OOCR s kľúčovými stratégiami rozvoja územia a CR v destináciách
v pôsobnosti OOCR.

Rozvoj destinácie je v značnej miere odzrkadlením čiastkových politík, ktoré sa v území
realizujú bez ohľadu na to, či sa v nich prihliada aj na priority cestovného ruchu. Investície
vynaložené v jednotlivých politikách sú často návratnejšie aj vďaka príjmom, ktoré generujú
návštevníci ich pobytom a spotrebou v destinácií. Niektoré politiky majú aj prierezový alebo
nadodborový rozmer a svojím nastavením môžu tak negatívne, ako aj pozitívne ovplyvniť aj
dopad čiastkových politík na rozvoj turizmu. Typickým príkladom je problematika územného
plánu, alebo napr. aj dotačná politika samosprávy. V princípe pozitívny nástroj, umožňujúci
participovať na verejných financiách aj subjektom občianskej spoločnosti, môže pôsobiť aj
kontraproduktívne, ak nebudú v súlade s cieľmi politík nastavené aj kritériá oprávnenosti, či
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účel použitia dotácie. Pri existencii viacerých dotačných schém je potrebné ich vzájomné
prepojenie s cieľom zvýšenia synergických účinkov, či zabráneniu dvojitého financovania
podobných aktivít.

4.1.1 Regionálna úroveň
Na regionálnej úrovni je pre rozvoj územia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš ako
destinácie nositeľom strategických politík primárne Košický samosprávny kraj (presahy
daného územia do PSK a BBSK nie sú pre účely tejto témy podstatné). V najaktuálnejšej
Stratégii rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 sa do prehľadu strategických
dokumentov, z ktorých stratégia čerpá, a na ktoré nadväzuje na krajskej úrovni dostali:
-

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji

-

Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja

-

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji na roky 2005 –
2009.

V rámci tvorby syntézy, analýzy problémov subregiónu Spiš, ako aj vízie a cieľov Košického
kraja z hľadiska cestovného ruchu, Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do
roku 2020 vychádza aj z nižšie uvedených regionálnych dokumentov relevantných pre Spiš:
-

Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský raj (2009);

-

Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj (2014);

-

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
na obdobie rokov 2015 – 2020 (2014).

Implementáciou Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 chce KSK
prispieť aj k naplneniu cieľov existujúcich strategických dokumentov na regionálnej úrovni,
avšak zatiaľ pre to nemá vytvorený mechanizmus a nástroje.
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4.1.2 Úroveň obcí a miest
Základnou rozvojovou jednotkou s jasne definovanými samosprávnymi funkciami,
kompetenciami a zodpovednosťami pre rozvoj svojho územia a skvalitňovanie života v ňom
na lokálnej úrovni sú mestá a obce. Základnou právnou normou, ktorá ovplyvňuje rozvoj
územia obcí a miest je zákon o obecnom zriadení (369/1991 Zb.) s vymedzenými
kompetenciami samospráv obcí a miest. Základnými rozvojovými dokumentmi územnej
samosprávy miest a obcí

a nástrojmi strategického a dlhodobého, ale aj operatívneho

a krátkodobého rozhodovania samosprávnych orgánov miest vo veciach rozvoja sú rovnako
ako na regionálnej úrovni:
-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta/obce (PHSR)

-

Územný plán mesta/obce (ÚP)

Oba dokumenty sú výstupom dvoch nezávislých plánovacích procesov: ÚP mesta/obce ako
výstup územného plánovania a PHSR ako výstup procesu strategického plánovania rozvoja
mesta/obce. V prípade obidvoch uvedených procesov je potrebné pamätať na vzájomné
obojsmerné ovplyvňovanie politík vo vzťahu medzi ÚP resp. PHSR a turizmom. Na jednej
strane je v rozvojových aktivitách, vrátane investičných zámerov, nevyhnutné rešpektovať
záväzné regulatívy príslušného plánu, na strane druhej je potrebné jeho doplnkami
a zmenami reagovať na meniace sa potreby turizmu a zohľadňovať nároky kladené na rozvoj
územia ako modernej destinácie.

Plánovanie ekonomického a sociálneho rozvoja, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, je proces organizovania, rozhodovania a finančného zabezpečenia
rozvoja územia s cieľom dosiahnuť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj územia v určenom
období. Hlavnými cieľmi regionálneho rozvoja sú:
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho, sociálneho
a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť ich trvalo udržateľný rozvoj,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencie- schopnosť regiónov a rozvoj inovácií
v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov regiónov pri zabezpečení trvalo
udržateľného rozvoja.
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Zákon špecifikuje zameranie rozvoja na viacero oblastí a jednou z nich, ktoré má PHSR
obsahovať, je aj oblasť rozvoja cestovného ruchu.
Zaujímavá a inšpiratívna analýza plánovania rozvoja sídel v NP Slovenský raj s dôrazom
na rozvoj CR podľa PHSR je súčasťou analytickej časti Stratégie rozvoja územia Slovenský raj
s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 2015 – 2020. Zmapovanie celého
územia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš a harmonizácia relevantných PHSR s územne
nadradenými strategickými dokumentmi by sa mala stať námetom pre iniciatívu aj pre
samotnú OOCR.

4.2 Základné východiská pre rozvoj infraštruktúry
Opatrenie 24: Dopravná dostupnosť - zmapovanie možností zlepšenia dostupnosti stredísk
cestovného ruchu v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš prostredníctvom verejnej dopravy
(model Skibus, Letný bus) s kvantitatívnym a kvalitatívnym vyhodnotením pozitívnych efektov.
Opatrenie 25: Sieť cyklotrás - zmapovanie možností napojenia cyklotrás v pôsobnosti OOCR
na diaľkové cyklomagistrály s napojením na hlavné atraktivity a sídla KSK a na susedné kraje
a štáty.
Opatrenie 26: Bezpečnosť - zavedenie jednotného systému permanentnej údržby turistických
chodníkov a opráv technických zariadení počas celého roka v celom území s dôrazom na
rokliny Slovenského raja, vrátane mechanizmu na priebežný monitoring a vyhodnocovanie
uplatňovania tohto systému v praxi.
Opatrenie 27: Infraštruktúra CR - zmapovanie možností pre vytváranie koncepčnej
infraštrukturálnej podpory
A: Pre produkt pešej turistiky, ako komplexného zážitkového produktu (v rozsahu značených
chodníkov a trás) na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
B: Pre produkty tematických ciest, ako marketingového nástroja, ktorý prepája jednotlivé
destinácie, susediace a cezhraničné regióny (Gotická, Železná, Slovenská banská, sakrálne
cesty a pod.)
Opatrenie 28: Estetizácia obcí - spracovanie spoločnej koncepcie estetizácie obcí na území
v pôsobnosti OOCR s využitím prvkov drobnej architektúry v zjednocujúcom dizajne.
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Opatrenie 29: Adaptácia na dopady zmeny klímy - spracovanie adaptačnej stratégie pre
územie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš na dopady zmeny klímy a vytvoriť
mechanizmus jej realizácie na úrovni obcí a vlastníkov/správcov území, prevádzkovateľov
turistických zariadení, produktov a služieb.

Infraštruktúra nie je len nevyhnutným predpokladom, ale často aj katalyzátorom rozvoja
turizmu. Zo základnej infraštruktúry je treba upriamiť pozornosť najmä na DOPRAVNÚ
DOSTUPNOSŤ, ktorá dnes do veľkej miery rozhoduje o záujme a pripravenosti potenciálneho
návštevníka podstúpiť cestu do určitej destinácie. Najmä pri krátkodobých pobytoch je podiel
času potrebného na samotnú prepravu z celkového času rezervovaného na pobyt alebo výlet
čoraz rozhodujúcejším faktorom. Efektívne využitie obmedzeného množstva voľného času je
veľmi dôležité práve pre najproduktívnejšie cieľové skupiny, ktoré disponujú aj najvyššou
kúpnou silou a tým aj spotrebou v regióne.
Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť kľúčový faktor dokončenia výstavby diaľničného
spojenia východného Slovenska do roku 2020, ktorý má významný dopad na dlhodobý rozvoj
nielen územia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš, ale celého Košického kraja, ako aj
dostupnosti služieb cestovného ruchu novým cieľovým skupinám. Nakoľko existuje ohrozenie
ďalšieho posunutia termínu, požiadavka dokončenia diaľničného spojenia musí

byť

intenzívnejšie komunikovaná zo strany všetkých relevantných aktérov smerom k príslušným
štátnym orgánom.
K dobrým správam o celkovej dostupnosti územia v pôsobnosti OOCR patrí napr.:
-

Dokončenie úseku diaľnice PP – LE.

-

Od roku 2014 zastavuje dvakrát týždenne v Spišskej Novej Vsi nový InterCity vlak
Železničnej spoločnosti Slovensko premávajúci na trase Bratislava – Humenné
a dvakrát denne nový spoj železničného dopravcu LEO Express premávajúci na trase
Praha – Košice.

-

Dopravné spojenie daného územia s Poľskom od roku 2015 podporil poľský dopravca
TigerExpress, ktorý dvakrát denne na trase Košice – Krakow letisko – Katowice letisko
prevádzkuje minibusové spoje za výhodných cenových podmienok so zastávkou
v neďalekom Poprade i Levoči.

-

Letisko Poprad-Tatry od októbra 2014 ponúka štyrikrát do týždňa letecké spojenie
s Londýnom (spoločnosť Wizz Air).
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-

V zimnej sezóne 2015/2016 je tiež k dispozícii trikrát do týždňa letecké spojenie
s Rigou, z toho dvakrát do týždňa s medzipristátím vo Varšave (spoločnosť airBaltic).

Počas zimnej turistickej sezóny sa do popredia dostáva otázka dostupnosti lyžiarskych
centier na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš. Pozitívnym príkladom je napr.
iniciatíva OOCR SPIŠ, ktorá s finančnou podporou KOCR KK a v spolupráci s eurobus, a.s. Košice
od roku 2013 zabezpečuje dopravu do lyžiarskych stredísk v okolí Spišskej Novej Vsi za
výhodných cenových podmienok Skibusom. Podobným príkladom riešenia problému
dostupnosti turistických centier počas letnej sezóny je tzv. Letný bus, ktorý pre zlepšenie
dostupnosti turistických stredísk na severe Slovenského raja z mesta Spišská Nová Ves počas
mesiacov júl a august 2015 pilotne spustila OOCR SPIŠ v spolupráci s KOCR KK a spoločnosťou
eurobus, a. s. Výsledky a vysoko pozitívna spätná väzba verejnosti k premávke Skibusu
a Letného busu by sa mali stať základom pre zvýšenie intenzity a skvalitnenie verejnej dopravy
do stredísk cestovného ruchu a tak k rozvoju cestovného ruchu na celom území v pôsobnosti
OOCR Slovenský raj & Spiš.

SÚČASNÝ STAV SIETE CYKLOTRÁS, prípadne ich trasovania po cestných komunikáciách zatiaľ
nespĺňa štandardy, ktoré najmä zahraničný návštevník očakáva od destinácie, ktorá láka
na produkt cykloturizmu. V oblastiach, kde pretrváva takýto stav, je zatiaľ potrebné
marketingovo

zvládnuť

nevyvolanie

nesplniteľných

očakávaní,

priznanie

reality

a presmerovanie pozornosti na iné pozitívne atribúty a zážitky.
K podpore cykloturistiky na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš v poslednom
období prispelo viacero iniciatív, ktoré priamo (investície do cyklo-infraštruktúry), alebo
nepriamo (investície do popularizácie, propagácie cykloturistiky) aspoň čiastočne prispievajú
k riešeniu vyššie načrtnutého problému. Napr.:
-

Nové produkty a druhy propagačných materiálov zameraných na cykloturistiku
na Južnom Spiši - nová cykloturistická mapa a nový cyklo-sprievodca,

-

Nové exteriérové cyklo-mapy osadené v území Južného spolu v 34 východiskových
lokalitách na cykloturistické okruhy so špecifikovaním lokality a s jej atraktivitami pre
cykloturistu na danej trase/okruhu,
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-

Zatiaľ 3 ročníky podujatia na podporu rozvoja cykloturistiky na Spiši pod názvom
„Spišských 333 EXTREME“ (OOCR SPIŠ s podporou mesta SNV a KOCR KK).

PEŠIA TURISTIKA na rozdiel od cyklistickej nie je do takej miery odkázaná na zdĺhavý proces
dobudovania základnej infraštruktúry. V súčasnosti sa o udržiavanie značkovaných chodníkov
stará najmä Klub slovenských turistov, často na dobrovoľníckej báze. Požiadavky súčasnej
doby sa ale tiež vyvíjajú a cieľové skupiny od samotnej pešej túry často očakávajú viac, ako len
mať na trase dobre viditeľné značenie a nezablúdiť. Očakávajú komplexnejší zážitok.
Spestrenie cesty príbehmi alebo informáciami o

lokálnych zaujímavostiach, prírodných

či kultúrnych a v jazyku, ktorému rozumejú. Možnosť oddýchnuť si na lavičke, pri ohnisku,
občerstviť sa po ceste regionálnymi špecialitami aj v nenáročnom, ale autentickom prostredí.
Mať možnosť bezpečne zaparkovať, alebo sa doviezť verejnou dopravou do východiskového
bodu. Dozvedieť sa o takejto možnosti už pri ubytovávaní sa. Všetky tieto “vylepšenia”
existujúceho produktu, ktoré posunú aj tento produkt do novej zážitkovej roviny, by mali byť
stredobodom pozornosti najmä na lokálnej úrovni. Segment “obyčajnej” pešej turistiky
v sebe skrýva veľký potenciál, ktorý nepotrebuje k rozvoju veľké investície a doteraz nebol
v cieľovom území dostatočne podchytený a propagovaný.

Významné postavenie v ponuke cieľového územia, ako aj na úrovni rozvoja jeho infraštruktúry
a služieb patrí (resp. by mohlo patriť), aj ďalším formám turizmu, resp. turistiky, ktoré v tomto
území majú sľubný rozvojový potenciál a prísľub kvalitného zážitku:
-

turistika na lyžiach a bežecké lyžovanie a zjazdové lyžovanie, ľadolezenie v zime,

-

kultúrne tematické cesty a náučné chodníky celoročne,

-

vodná turistika (berúc do úvahy existujúce obmedzenia a možnosti v zmysle novely
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny či platného návštevného poriadku
NP Slovenský raj) v lete.

Jednou zo závažných otázok, ktorými sa musí zaoberať (aj) OOCR Slovenský raj & Spiš
v spolupráci s obcami, je OTÁZKA UDRŽIAVANIA A UPRAVENOSTI KRAJINY, PRÍRODNÉHO
PROSTREDIA A VEREJNÝCH PRIESTOROV.

Absencia širokého spektra podporných

a doplnkových služieb v strediskách a atraktívnych lokalitách cestovného ruchu, alebo na
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cyklotrasách a turistických chodníkoch patrí medzi popredné často identifikované problémy
nielen na území v pôsobnosti OOCR. Medzi hlavné príčiny tohto stavu patria predovšetkým:


Nedostatok financií na realizáciu rozvojových zámerov obcí, resp. podnikateľov;



Slabá spolupráca aktérov pri tvorbe produktov cestovného ruchu, ktorá by zabezpečila
jednotný prístup a sústredenie obmedzených zdrojov na najviac významné prvky
(napríklad spoločné cyklochodníky, náučné chodníky a prístrešky, či sanitárne
zariadenia na nich).

Príkladom dobrej správy v tejto oblasti je prírastok 7 nových vstupných brán v nástupných
centrách do Slovenského raja v katastroch obcí Smižany, Stratená, Hrabušice, Dobšiná,
Spišské Tomášovce, Letanovce a Mlynky, ktorých projektová dokumentácia bola zabezpečená
cez projekt obce Stratená (financovaný ŠFM) a samotná výstavba brán zo zdrojov obcí.

Nemenej dôležitým problémom je neudržiavaná, resp. poškodená technická a občianska
infraštruktúra, ktorá patrí medzi dlhotrvajúce identifikované negatívne faktory v každom
regióne Košického kraja. Pod nepriaznivý stav sa podpísali predovšetkým:


Neexistencia systematickej údržby, starostlivosti s dôrazom na nesystémovosť,
nejednoznačnosť a nejednotnosť v postupe a spôsobe koncepčnej starostlivosti
o technické turistické zaradenia a o zabezpečenie bezpečnosti turistov v roklinách
Slovenského raja;



Nefunkčné interné mechanizmy;



Nedostatok financií na priebežnú údržbu a obnovu prvkov tvoriacich špičkový krajinný
a prírodný potenciál a verejnej infraštruktúry (technických zariadení, cyklotrás,
turistických chodníkov) ;

K veľkým výzvam z tejto kategórie patrí riešenie problému s (ne)upravenosťou verejného
priestoru (obce, strediská CR), ktorý návštevník vedome alebo podvedome vníma od príchodu
do destinácie. Nie je len obrazom vyspelosti a kultúrnosti regiónu, ale do veľkej miery
ovplyvňuje jeho celkový pocit z návštevy, ktorý môže byť kľúčový pre jeho odporúčanie
destinácie známym po návrate domov, alebo pre rozhodovanie o opakovanej návšteve.
Rozbité cesty a chodníky, zaburinené obrubníky, chýbajúca kvetinová výsadba, hrdzavé
zábradlia či stĺpy verejného osvetlenia, neupravené a nevykosené krajnice aj mimo obce s
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množstvom rôznych “zabudnutých” stavebných materiálov a odpadu, predimenzovaná
reklama - to všetko návštevníkom výrazne deformuje pocit z príjemnej krajiny. V ekonomicky
vyspelých krajinách je celková upravenosť obecného/mestského a krajinného prostredia
výsledkom kombinácie kultúrnosti i finančnej kapacity.

V subregióne Národný park Slovenský raj boli častejšie, ako v iných, identifikované
problémové otázky týkajúce sa bezpečnosti – a to či už z hľadiska pešej turistiky (bezpečnosť
turistov najmä v roklinách Slovenského raja), ako aj z hľadiska potenciálnej hrozby požiarov, či
majetkovej kriminality. Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného
ruchu na obdobie rokov 2015 – 2020 sa detailne zaoberá uvedenými problémami.

Na záver je potrebné ešte poukázať na závažné RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMENY KLÍMY
PRE ROZVOJ ÚZEMIA A TURIZMU. Vo všeobecnosti klíma determinuje turistickú sezónnosť,
rozsah turistických aktivít pre jednotlivé lokality, vplýva na prevádzkové ceny, ako napríklad
vykurovanie, či chladenie interiérov, výroba snehu, zavlažovanie, zásobovanie vodou,
potravinami a ceny poistenia. Zmeny v dĺžke a kvalite turistickej sezóny podmienenej klímou
majú významné dôsledky pre konkurencieschopnosť v rámci podobných destinácií
a významným spôsobom determinujú profitabilitu turistických subjektov.
Zmena klímy výrazným spôsobom mení prírodné a socioekonomické podmienky
pre turistický potenciál jednotlivých regiónov a krajín. Značná časť turistických aktivít je
založená na určitej stabilite klimatických podmienok a týmto podmienkam je prispôsobená
infraštruktúra, marketing a lokálne socioekonomické aktivity.
Zvýšenie častosti výskytu extrémnych prejavov počasia (vlny horúčav, sucho, intenzívne zrážky
zvyšujúce riziko záplav, búrky zo silným vetrom) môže ovplyvniť turistický priemysel cez
zvýšené riziko poškodenia infraštruktúry, dodatočné požiadavky na bezpečnosť a vyššie
prevádzkové náklady (poistenie, evakuačné podmienky, zásobovanie vodou a elektrinou).
Nepriame dopady zmeny klímy ovplyvňujú turistickú atraktivitu na lokálnej a regionálnej
úrovni. Ide o zmeny ako napríklad dostupnosť vody, zmeny alebo zníženie biodiverzity
(ovplyvňujúc prírodne orientovaný turizmus), strata estetickej hodnoty krajiny, alebo
tradičných poľnohospodárskych produktov, zvýšenie rizika výskytu nebezpečných chorôb.
Tieto zmeny môžu spôsobiť zníženie turistického potenciálu danej destinácie. Na druhej strane
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určité oblasti môžu z environmentálnych zmien aj profitovať a ich turistický potenciál sa môže
zvýšiť.
Z pohľadu OOCR Slovenský raj & Spiš a jeho strategického rozhodovania a plánovania,
významnými oblasťami cestovného ruchu, na ktoré bude mať vplyv zmena klímy, sú
-

letná horská a vysokohorská turistika,

-

zimná turistika na horách,

-

letná turistika viazaná na pobyt pri vode.
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4.2.1 Akčný rámec podpory infraštruktúry v kontexte plánu rozvoja CR v KSK
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Akčný plán 2016 – 2018
Priorita 1: Manažment destinácie a koordinácia subjektov CR
Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

1.

Spracovaný dokument

2016

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV, MAS

Spresnenie a aktualizovanie vnútorného členenia a hraníc destinácií na území v pôsobnosti
OOCR ako jedného z predpokladov pre efektívne riadenie rozvoja cestovného ruchu,
ako aj zlepšenia predpokladov pre stotožnenie miestnych aktérov CR s destináciou
a zvýšenie ich akcieschopnosti.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

2.

Spracovaný dokument

2016

OOCR

Definovanie pôsobnosti a rozdelenie úloh medzi OOCR a obcami na území destinácií
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

3.

Vytvorenie vlastnej marketingovej
zložky OOCR, resp. plán zadaní
individuálnych marketingových aktivít
v podobe zákaziek

2016

OOCR

Nastavenie funkčného systému koordinovanej marketingovej komunikácie a ďalších
marketingových aktivít v destináciách v pôsobnosti OOCR.
Indikatívny finančný plán
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Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

4.

Spracovaný dokument

2016

OOCR, KOCR KK

Zosúladenie marketingových cieľov a ročných plánov aktivít medzi OOCR a KOCR
(prispôsobením k úrovni KOCR, resp. zakomponovaním svojich cieľov a plánov na úrovni
KOCR).
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

5.

Zrealizované podujatie

2016

OOCR

Destinačná „kick-off“ konferencia prezentujúca ciele a nástroje rozvoja destinácií
v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš v kontexte prijatých strategických dokumentov
do roku 2020.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín
6.

Zodpovedný Ukazovateľ

priebežne OOCR

Počet aktívnych podnikateľov v členskej základni
OOCR

Dobudovanie členstva samospráv podľa aktualizovaných hraníc destinácií na území
v pôsobnosti OOCR a výrazné posilnenie členstva podnikateľských subjektov.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

7.

Spracovaný dokument

2016

OOCR, MSR-S, NPSR, RCR SNV, MAS

Model realizácie a koordinácie realizácie prijatých stratégií rozvoja územia a CR
v destináciách na území v pôsobnosti OOCR (nevyhnutná súčinnosť všetkých potenciálnych
subjektov koordinácie a implementácie týchto stratégií).
Indikatívny finančný plán
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Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

8.

Schválená žiadosť o NFP a realizovaný
projekt

2017

OOCR

Projekt na budovanie líderských a manažérskych kapacít členov OOCR (vypracovanie
vzdelávacieho a tréningového programu s cieľom zabezpečiť ich rozvoj v oblasti plánovania
rozvoja, rozhodovania, budovania partnerstiev, v oblasti komunikačných, riadiacich
a facilitačných zručností).
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín
9.

Zodpovedný

Priebežne OOCR

Ukazovateľ
Počet podaných projektov, počet
spoločných podujatí, počet prezentácií na
podujatiach

Aktívne vstupovanie do kooperácie s partnermi v iniciatívach za účelom získavania zdrojov
EÚ na konkrétne projekty (napr. Združenie Euroregión Tatry, iniciatíva Tatry-Spiš 2020
regionálne partnerstvo pre súdržnosť, oz Miloj Spiš ako potenciálna MAS, Krajská
organizácia cestovného ruchu Košický kraj, KSK.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

10.

Spracovaný dokument

2017

OOCR

Zmapovanie možností pre vytvorenie samostatnej grantovej schémy na podporu turizmu
v destináciách v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš (zameranie podpory, oprávnení
žiadatelia, výška grantovej podpory, financovanie, rozhodovací mechanizmus).
Indikatívny finančný plán
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Priorita 2: Značka – P R O D U K T – marketing
Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

11.

Spracovaný koncepčný dokument

2016

OOCR MSR-S, NPSR, SNV,
MAS, TIC

Identifikácia odlíšiteľných znakov/jedinečností destinácii a rozčlenenie územia na
prirodzené destinácie, identifikácia prienikov a jednotiacich znakov destinácií a hľadanie
vhodných autentických prepojení medzi jednotlivými destináciami.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

12.

Spracovaný koncepčný dokument

2016

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS, KOCR KK

Nastavenie procesu budovania značky jednotlivých prirodzených destinácií na území
v pôsobnosti OOCR v úzkej kooperácii medzi OOCR a miestnymi aktérmi pôsobiacimi na trhu
pre potreby marketingových stratégií OOCR.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

13.

Spracovaný dokument

2017

OOCR, MSR-S, NPSR, MAS,
KOCR KK

Formulovanie ťažiskových produktov jednotlivých destinácií v pôsobnosti OOCR aj
so zohľadnením cieľov rozvoja vidieka (vidieckeho CR) a s ohľadom na ciele rozvoja
cestovného ruchu KSK.
Indikatívny finančný plán
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Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

14.

Spracovaný dokument a akčný plán

2017

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS, TIC, KOCR KK

Definovanie segmentácie návštevníkov špecifickej pre destinácie v pôsobnosti OOCR
Slovenský raj & Spiš podľa ich produktového zamerania (ťažiskových produktov destinácií).
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

15.

Spracovaný koncept pre produktové
portfólio a implementačný plán

2017

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS

Akčný rámec pre budovanie zážitkovej ponuky pre vybrané trhové segmenty v súlade
s ťažiskovými produktovými líniami a so segmentáciou návštevníkov, ktoré boli špecificky
definované pre destinácie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

16.

Spracovaný koncept

2017

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS, KOCR KK

Akčný rámec pre zlepšenie využívania kultúrnych tematických ciest (gotická, železná,
banská) a zintenzívnenia ich zapojenia do ťažiskových produktových línií s vyhodnotením
ich rozvojového potenciálu na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

17.

Zrealizovaný projekt

2018

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS, TIC, KOCR KK

Projektové riešenie pre vytvorenie destinačného systému hodnotenia kvality.
Indikatívny finančný plán
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Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

18.

Zrealizovaný projekt

2018

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS, TIC, KOCR KK

Projektové riešenie pre vytvorenie komplexného destinačného rezervačného systému
pre územie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

19.

Aktualizované marketingové stratégie
a plány aktivít

2016

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS

Harmonizácia marketingových stratégií a plánov aktivít pre územie v pôsobnosti OOCR
Slovenský raj & Spiš s „aktualizovanou koncepciou“ pre tvorbu značky a destinačný
marketing tohto územia.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

20.

Spracovaný návrh

2016

OOCR, KOCR KK, SNV, TIC

Schválená žiadosť o NFP a realizovaný
projekt
A: Spracovanie návrhu na zavedenie systematického mechanizmu štruktúrovaného
viaczdrojového štatistického zisťovania na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
pre potreby strategického rozhodovania v oblasti turizmu.
B: Pilotný projekt na výskum návštevníkov destinácií v pôsobnosti OOCR zameraný
na získanie detailných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o správaní sa návštevníkov
tohto územia, ako aj na ďalšiu kontinuálnu aktualizáciu týchto údajov pre potreby OOCR.
Indikatívny finančný plán
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Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

21.

Zrealizovaný projekt

2018

OOCR, MSR-S, NPSR, SNV,
MAS, TIC, KOCR KK, KSK

Technická dokumentácia a dizajn
manuál značenia

A: Projektové riešenie pre vytvorenie inovatívneho jednotného systému propagácie
destinácií pod strechou OOCR Slovenský raj & Spiš a zlepšenie viditeľnosti ponuky týchto
destinácií (weby, navigačné body, slogany, mobilné aplikácie, sociálne siete, outdoor
reklama, promo kampane, veľtrhy a výstavy a pod.).
B: Technické a vizuálne spracovanie návrhu jednotného označenia navigačných bodov
v destináciách (TIC, zastávky a stanice verejnej dopravy, verejné parkoviská, mapy
a stanovištia v obciach a strediskách, vstupné brány, návesti, smerovníky a orientačné
tabule), berúc do úvahy dopravné značenie kultúrnych a turistických cieľov (hnedé tabule)
a usmernenia Op. 1.1 Akčného plánu rozvoja CR v Košickom kraji 2015-2020.
Indikatívny finančný plán

Priorita 3: Rozvoj územia a infraštruktúry
Opatrenie Termín
22.

Zodpovedný

priebežne OOCR

Ukazovateľ
Správa o počte spracovaných
projektov, strategických
a plánovacích dokumentov
s participáciou OOCR, počet
spoločných podujatí, počet
prezentácií na podujatiach

Posilňovanie vplyvu a pôsobnosti OOCR na úrovni KOCR a partnerských iniciatív v spolupráci
s inými OOCR, na úrovni cezhraničných partnerských iniciatív (presadzovanie záujmov OOCR
v nadradených rozvojových stratégiách, plánoch, projektoch a iniciatívach).
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín
23.

Zodpovedný

priebežne OOCR, obce

Ukazovateľ
Spracovaná správa o aktuálnom
stave

Prepájanie a zosúladenie rozvojových a plánovacích dokumentov obcí v cieľovom území
OOCR s kľúčovými stratégiami rozvoja územia a CR v destináciách v pôsobnosti OOCR.
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Indikatívny finančný plán
Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

24.

Spracovaný návrh riešenia

2016

OOCR

Zmapovanie možností zlepšenia dostupnosti stredísk cestovného ruchu v pôsobnosti OOCR
Slovenský raj & Spiš prostredníctvom verejnej dopravy (model Skibus, Letný bus)
s kvantitatívnym a kvalitatívnym vyhodnotením pozitívnych efektov.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

25.

Spracovaný návrh riešenia

2016

OOCR, KOCR KK

Zmapovanie možností napojenia cyklotrás v pôsobnosti OOCR na diaľkové cyklomagistrály
s napojením na hlavné atraktivity a sídla KSK a na susedné kraje a štáty.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

26.

Spracovaný návrh riešenia a plán
implementácie

2017

OOCR, MSR-S, NPSR

Zavedenie jednotného systému permanentnej údržby turistických chodníkov a opráv
technických zariadení počas celého roka v celom území s dôrazom na rokliny Slovenského
raja, vrátane mechanizmu na priebežný monitoring a vyhodnocovanie uplatňovania tohto
systému v praxi.
Indikatívny finančný plán
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Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

27.

Spracované návrhy riešenia

2017

OOCR, MSR-S, NPSR, MAS,
SNV, obce, KOCR KK

Zmapovanie možností pre vytváranie koncepčnej infraštruktúrnej podpory
A: Pre produkt pešej turistiky, ako komplexného zážitkového produktu (v rozsahu značených
chodníkov a trás) na území v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
B: Pre produkty tematických ciest, ako marketingového nástroja, ktorý prepája jednotlivé
destinácie, susediace a cezhraničné regióny (Gotická, Železná, Slovenská banská, sakrálne
cesty a pod.)
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

28.

Spracovaná koncepcia a dizajnové
odporúčania a námety

2017

OOCR, MSR-S, MAS, SNV,
obce, NPSR, KOCR KK

Spracovanie spoločnej koncepcie estetizácie obcí na území v pôsobnosti OOCR s využitím
prvkov drobnej architektúry v zjednocujúcom dizajne.
Indikatívny finančný plán

Opatrenie Termín Zodpovedný

Ukazovateľ

29.

Spracovaná stratégia
a implementačný mechanizmus

2018

OOCR, MSR-S, NPSR, MAS,
SNV, obce, KOCR KK, KSK

Spracovanie adaptačnej stratégie pre územie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš
na dopady zmeny klímy a vytvoriť mechanizmus jej realizácie na úrovni obcí
a vlastníkov/správcov území, prevádzkovateľov turistických zariadení, produktov a služieb.
Indikatívny finančný plán
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Zdroje
Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie
rokov 2015 – 2020 (2014)

Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj (2014)

Stratégia rozvoja CR v Košickom kraji 2015 - 2020 (2014)

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 (2015)

Marketingová stratégia mesta Spišská Nová Ves

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji

Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji na roky 2005 – 2009

Stratégia rozvoja cestovného ruchu (SR) do roku 2020
Marketingová stratégia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na roky 2014 – 2020
Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike
BRANDING SLOVENSKA, Od ideového konceptu k posolstvám a komunikácii
http://www.imagian.fi/kuvat/etc_unwto_handbook_tourism_destination_branding.pdf

file:///D:/Download/Strat%C3%A9gia_rozvoja_turizmu_v_Bratislavskom_kraji_do_roku_202
0%20(1).pdf

http://www.rother.gov.uk/media/pdf/4/8/DMS_1.pdf
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