Výročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Slovenský raj & Spiš za rok 2018

Úvod
Aktivity OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2018 z vlastných zdrojov a zo
zdrojov MDaVSR a KRT smerovali k plneniu cieľa OOCR (v súlade s platnými
Stanovami), a to: „Vybudovať z územia Slovenského raja významnú a
medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu, ako aj ďalšie
destinácie v území Spiša a v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.“
Tento hlavný cieľ/širší zámer OOCR predstavuje podporu rozvoja kľúčovej
destinácie Slovenský raj, ako aj ďalších menších turistických destinácií na
južnom Spiši (mesto Spišská Nová Ves a okolie, Poráčska dolina, Hnilecká
dolina, Telgárt a podhorie Kráľovej hole, Dobšiná a okolie, Krompachy - Plejsy
a ďalšie), ktoré sú atraktívnymi priamymi cieľovými územiami pre návštevníka
v lete i v zime a tvoria zaujímavú doplnkovú ponuku k destinácii Slovenský raj,
ktorá je hlavným turistickým cieľom v regióne.
Aktivity a projekty 20148 nadväzovali na činnosť OOCR Slovenský raj & Spiš
v roku 2017 v súlade s rozpočtom OOCR na rok 2018.

1.

Základné informácie o OOCR

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

1.2. Historické míľniky vzniku OOCR Slovenský raj & Spiš


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



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



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



Zmena zákona o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z.z. s účinnosťou od
01.01.2019, ktorá určuje, že ak k 31.12.2020 OOCR nevykáže najmenej
100 000 prenocovaní na území svojich členov za predchádzajúci rok,
zanikne (pred účinnosťou zákona bola povinnosť vykázať 50 000
prenocovaní).
*Pozn.: Spojením OOCR Slovenský raj a OOCR SPIŠ v r. 2016 OOCR Slovenský
raj & Spiš túto podmienku splnilo aj v roku 2018 (188 000 prenocovaní)

1.3. Hlavné zameranie OOCR
OOCR Slovenský raj & Spiš je:
 organizáciou destinačného manažmentu v území Slovenský raj & Spiš
vymedzeného katastrálnymi územia 17tich obcí - riadnych členov OOCR,
 partnerskou platformou pre spoluprácu s cieľom podpory rozvoja cestovného
ruchu v území Slovenský raj a južný Spiš,
 zakladajúcou organizáciou a členom krajskej organizácie cestovného ruchu
Košice Región Turizmus,
 podnikateľským subjektom na základe Osvedčenia o živnostenskom
oprávnení.
Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vybudovať z územia Slovenského raja významnú
a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu, ako aj ďalšie destinácie
v území Spiša a pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš.
Činnosti OOCR Slovenský raj & Spiš definuje Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010
Z.z. v znení neskorších predpisov a schválené Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš, a to
najmä (výber činností zo Stanov OOCR):





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


















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

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

1.4. Zloženie a zasadnutia orgánov OOCR Slovenský raj & Spiš
k 31.12.2018
Valné zhromaždenie k 31.12.2018:
- počet členov 50 z toho 18 samospráv a 32 podnikateľských a neziskových
subjektov.
Členovia a zloženie Predstavenstva OOCR Slovenský raj & Spiš k 31.12.2018:
počet členov 14 (7 zástupcov samospráv a 7 zástupcov za podnikateľský
a neziskový sektor)
Členovia predstavenstva za samosprávy:
Mesto Spišská Nová Ves - PhDr. Ján Volný, PhD; Mesto Gelnica – Ing. Dušan
Tomaško, MBA; Mesto Dobšiná – Ing. Terézia Tkáčová, Obec Smižany – Ing.

Michal Kotrady, Obec Hrabušice – PaedDr. Jana Skokanová, Obec Poráč –
Peter Volčko, Obec Stratená – Mgr. Erika Oravcová
Členovia predstavenstva za podnikateľský a neziskový sektor:
JEKA, o.z., Mgr. Vladimír Nováček; Hotel Metropol – Mgr. Ivana
Hrebenárová; Hotel Poráč Park – Ing. Ján Mesarčík; Penzión u Hanky - Ing.
Anna Hríbiková; Penzión Stefani – Ján Džubák; Patriot, s.r.o – Ing. Ján Deneš;
Ing. Tomáš Dražil, PhD. – ŠOP - Správa Národného parku Slovenský raj
- predseda predstavenstva: PhDr. Ján Volný, PhD.
- podpredsedovia predstavenstva: Mgr. Vladimír Nováček, Mgr. Erika
Oravcová a Ján Džubák
Členovia a zloženie Dozornej rady k 31.12.2017:
- počet členov 6 (3 zástupcovia samospráv a 3 zástupcovia za podnikateľský
a neziskový sektor)
- členovia dozornej rady za samosprávu:
Obec Telgárt – Ing. Peter Novysedlák, Obec Mlynky - Alfréd Franko, Obec
Spišský Hrušov – Elena Franková,
- členovia dozornej rady za podnikateľský a neziskový sektor:
ATUS, s.r.o – Ing. Anna Marhefková, ACOMO s.r.o. – Ing. Pavol Bečarik, SZČO
– Martin Oravec v zastúpení Mgr. Dominikou Kirschnerovou
- predsedníčka dozornej rady: Ing. Anna Marhefková
- podpredseda dozornej rady: Ing. Peter Novysedlák
Výkonný personál/zamestnanci OOCR Slovenský raj & Spiš k 31.12.2018:
- výkonná riaditeľka: Ing. Zuzana Záborská (od augusta 2018 pracujúca na 50%
úväzku),
- Mgr.Martin Pižem (služby v oblasti marketingu, do 31.07.2018 na plný
úväzok, od 01.08.2018 externe na Dohodu o pracovnej činnosti).

2.

Zo života OOCR počas roka 2018
-

-

50 riadnych členov, z toho 18 samospráv a 32 podnikateľských
a neziskových subjektov,
v roku 2018 komunálne voľby priniesli zmeny v zástupcoch členov
samospráv, následne zmeny v orgánoch OOCR (zmeny v 6tich
prípadoch: Spišská Nová Ves, Smižany, Mlynky, Spišský Hrušov, Hnilčík,
Stratená),
z 2 zamestnancov od augusta len jeden 50%ný úväzok,
bez finančnej podpory mesta SNV a Mikroregiónu bola ohrozená
udržateľnosť organizácie
väčšina schválených a zmluvami potvrdených dotácií sa aktivity reálne
začali realizovať až v septembri, dokonca OOCR žiadala o zmenu
dotácie z MDaVSR, ktorá bola schválená až v novembri 2018

Stretnutia/zasadania orgánov OOCR:
-

Valné zhromaždenie zasadalo 2 x za rok 2018
Predstavenstvo 4 x za rok 2018
Dozorná rada – 2 x za rok 2018

2.1. Destinácia v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš v číslach
Podľa ukazovateľov návštevnosť regiónu rastie a celkovo územie navštívili
návštevníci a turisti z viac ako 40 krajín sveta (údaje z TIC Spišská Nová Ves).
Návštevnosť destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš vykazuje oproti roku
2017 nárast. Návštevnosť Slovenského raja (mimo ostatné územie Spiša v pôsobnosti
OOCR) na základe sčítania Správy NP Slovenský raj v roku 2018 predstavovala 569
281 osôb (v r. 2015 bol výsledok sčítania 509 814 turistov, v r. 2017 – 621 115
turistov).

Letná denná návštevnosť: 4248 osôb (po navýšení 5% 4460 osôb), z toho 43,3
% SK, 17,2 % PL, 19,1 % CZ, 2,7% DE, 4,3% HU, 6,5 % Izrael, 6,9% iní.
Zimná denná návštevnosť: 131 osôb (po navýšení 5% 143 osôb), z toho 92,6 %
SK, 4,5 % PL, 2,9 % CZ, 0 %DE, 0% HU, 0% iní.
Z celkového počtu návštevníkov majú najväčšie zastúpenie Slováci, čo hovorí najmä
o predpokladoch rozvoja domáceho cestovného ruchu. Po návštevníkoch zo
Slovenska majú najväčšie zastúpenie Česi, Poliaci, Briti, Maďari a rastie počet
turistov z Izraela a z USA.
Podľa sledovania nasledujúcich dvoch indikátorov má návštevnosť i počet
prenocovaní v destináciách Slovenský raj a južný Spiš vychádzajúc z porovnania
predchádzajúcich troch rokov (2015 a 2016) stúpajúcu tendenciu:
 Počet ubytovaných návštevníkov (ŠÚ SR)
- r. 2015:

35 576

,

r. 2016:

52 315

,

r. 2017:

65 772, r. 2018: 82 086

 Počet prenocovaní (ŠÚ SR):
- r.2015: 81 942 , r.2016: 121 191, r.2017: 157 892, r. 2018: 188 049

Počet prenocovaní sa v porovnaní rokov 2016 a 2017 zvýšil v absolútnej hodnote
o 36 701, teda o 30,28 %, a to pri poklese počtu ubytovacích zariadení z počtu 73
v roku 2016 na 69 v roku 2017. Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach mierne
vzrástol, konkrétne z 2 282 v roku 2016 na 2 319 v roku 2017.

Počet prenocovaní v r. 2018 oproti roku 2017 vzrástol v absolútnej
hodnote o 30 157 - teda o 19 % oproti roku 2017.
Ekonomickými ukazovateľmi sú výška vybratej dane z ubytovania (zdroj:obce) a tržby
za ubytovanie vrátane DPH (zdroj: ŠÚ SR):
 Výška vybratej dane z ubytovania (podľa údajov miest a obcí):
- r. 2016: 41 365,52 € ,
- r. 2017: 81 232,88 €
- r. 2018: 93 911,51€
 Tržby za ubytovanie vrátane DPH1, boli v roku 2017 spolu 3 102 736 EUR a oproti
roku 2016 (2 416 179 EUR) narástli o 686 557, čo predstavuje navýšenie tržieb za
ubytovanie o 28,41%. V porovnaní s celým Košickým krajom (v r. 2017 spolu
20 923 901 EUR) predstavujú tržby destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj &
Spiš cca 14,83%. V roku 2018 predstavovali tržby za ubytovanie 3 193 509€, čo
prestavuje navýšenie tržieb o 90 773,00€.

1

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

Daň z ubytovania, resp. časť dane z ubytovania sa stala časťou členského príspevku
obcí (ako riadnych členov OOCR Slovenský raj & Spiš) a to vo výške 0,10 EUR x počet
prenocovaní za predchádzajúci rok. Pre rok 2018 je rozpočet OOCR už navrhnutý pre
samosprávy v sume 0,20€ x počet prenocovaní za predchádzajúce 2 roky.
Výška členských príspevkov:
-

2016:
2017:
2018:

35 000,00 EUR
34 670,00 EUR
52 040,00 EUR

Výška celkového rozpočtu:
-

2016:
2017:
2018:

87 536,00 EUR
102 422,00 EUR
100 000,00 EUR

Výška štátnych dotácií:
-

2016:
2017:
2018

24 870,00 EUR
23 800,00 EUR
34 900,00 EUR

Výška finančného príspevku od krajskej organizácie – KRT:
-

2016:
2017:
2018:

22 480,00 EUR
16 000,00 EUR
19 400,00 EUR

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

2016:
2017:

2 540 EUR (pre obe spájajúce sa OOCR)
2 600,00 EUR

-

2018:

3 476,00 EUR

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

2016:
2017:
2018 (plán):

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

Počet zamestnancov OOCR:
- 2016: 2 (z toho 1 na plný úväzok a 1 na absolventskú prax a následne na
úväzok 3 mesiacov cez projekt z ÚPSVaR)
- 2017: 2 (z toho 1 na celý úväzok a 1 cez projekt z ÚPSVaR na úväzok
8mych mesiacov, z toho 6 mesiacov v rámci projektu z ÚPSVaR)
- 2018: 2 do 30.06.2018, 1 do 31.7.2018 a pol úväzku (50%) do 31.12.2018,
plus Dohoda o o pracovnej činnosti na niekoľko hodín mesačne pre
základné marketingové služby.

2.2. Aktivity a projekty OOCR Slovenský raj & Spiš
2.2.1. Aktivity OOCR 2018
OOCR Slovenský raj & Spiš sa v roku 2018 sústredila predovšetkým na nasledovné
rozvojové témy:



Cykloturistika
Vyznačenie nových (takmer 33 km) a preznačenie existujúcich (cca 47 km)
cykloturistických trás v súvislosti so zonáciou a zmenou nového Návštevného
poriadku NP Slovenský raj na základe vopred pripravených projektov
a rozpočtov.
V súvislosti s rozvojom cykloturistiky OOCR Slovenský raj & Spiš pripravila
v spolupráci s OOCR Tatry – Spiš – Pieniny a OOCR Severný Spiš – Pieniny pod
spoločnou značkou „Cykloregión Spiš“ leták „Cyklistické podujatia na Spiši
2018, ktorý zahŕňal cyklo-podujatia na celom Spiši a bol distribuovaný
v turistických informačných centrách v regióne, na veľtrhoch cestovného
ruchu a tiež na jednotlivých domácich cyklistických podujatiach vrátane
medzinárodného cyklopodujatia Bikefest v Kálnici.
Spišských 333 Extréme 2018
Ako súčasť rozvoja a popularizácie cykloturistiky v regióne sa uskutočnil 6ty
ročník Spišských 333 Extreme so zvýšeným počtom účastníkov oproti r. 2017.
V danom roku boli preteky rozšírené o ďalšiu kategóriu 111 km (k 333 km
a 222 km).
V r. 2019 bude organizovaný už 7my ročník (august 2019) s podporou OOCR
a KOCR.



Údržba a obnova bežeckých lyžiarskych tratí
Posilňovanie bežeckého lyžovania s obnovou značenia lokality Mlynky - Biele

vody a s komplexnou projektovou prípravou pre nové značenie športového
areálu Grajnár (komplexné preznačenie plánované z dotácie v r. 2019).
Počas zimnej sezóny OOCR zabezpečovala v spolupráci s Obcou Mlynky,
Mestom Spišská Nová Ves a Lesmi mesta Spišská nová Ves, s.r.o. údržbu
bežkárskych lyžiarskych tratí.
V r. 2018 bol vybudovaný nový bežecký areál Dobšinská ľadová jaskyňa
z finančných zdrojov Mestských lesov Dobšiná, mesta Dobšiná (člen OOCR),
Programu Terra Incognita KSK, s podporou marketingu OOCR Slovenský raj &
Spiš (web stránky, FB, aktualizovaná Zimná mapa – Zima na Južnom Spiši).
Podmienky pre rozvoj bežeckého lyžovania v území s pôsobnosťou OOCR
Slovenský raj & Spiš majú aj ďalšie lokality v súlade s územnými plánmi i PHSR
obcí ako Spišská Nová Ves, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Letanovce, Poráč,
Hnilčík a ďalšie. Vytváranie podmienok pre bežecké lyžovanie je a bude
predmetom aktivít OOCR aj v nasledujúcich rokoch.


Náučný chodník Čingovské hradisko
V rámci spestrenia, informovanosti i edukácie a podpory pešej turistiky bol
vybudovaný nový Náučný chodník Čingovské hradisko vo vstupnej časti
Slovenského raja (oblasť Čingov) s vysokou návštevnosťou. NCH bol otvorený
pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia NP Slovenský raj.



Beh v raji
OOCR bola partnerom pre organizovanie 4 ročníka „Behu v raji“ (1.máj 2018)
spolu s otvorením letnej turistickej sezóny, taktiež s významným navýšením
bežcov (r. 2018 – 413 bežcov), ako aj so zvyšovaním návštevníkov podujatia.
Beh v raji bol v roku 2018 podporený štátnou dotáciou ako udalosť v jednom
z najmenej rozvinutých okresov Slovenska – Rožňava (na základe usmernenia
ministerstva pred podávaním žiadostí na rok 2018).



Turistická karta Slovenský raj & Spiš – nové služby a propagácia – zimná
verzia



Aktualizované a zazmluvnené boli produkty a služby pre zimu 2018/2019 ako
ponuka turistickej karty Slovenský raj & Spiš; vytlačené boli propagačné
materiály k tur. karte so zimným vizuálom. V roku 2018 bola zrealizovaná
bilboardová kampaň (bilboardy z každej svetovej strany do územia
s pôsobnosťou OOCR + bilboardy na výjazdoch zo SNV) a karta bola
propagovaná videom (www.vraji.sk, FB)



Zimný sprievodca
Aktualizovaný bol plnofarebný Zimný sprievodca s doplnením nových
produktov a služieb v území, tiež s úpravou obsahu, obnrázkov, máp,
fotografií. Tlač v náklade 3000 ks.
Pre rok 2019 sa plánuje ďalšie aktualizácia a vydanie zvlášť v EN a SK jazyku.
Zima na Spiši a v raji bola propagovaná tiež krátkym videom na web stránke
www.vraji.sk a FB Slovenský raj & Spiš ako pozvánka do zimného raja.



Spoločná brožúra „Potulky krásami a zaujímavosťami regiónu Slovenský raj
& Spiš
V roku 2018 bola výrazne posilnená reklama a propagácia destinácie
prostredníctvom aktualizácie a dotlače spoločnej brožúry v slovenskom
a maďarskom jazyku + nová tlač v anglickom a poľskom jazyku (v r. 2019
plánuje OOCR dotlač a novú tlač v nemeckom jazyku).
Brožúra je určená na výstavy a podľa záujmu ubytovateľom i ďalším členom
OOCR.



Výstavy a veľtrhy cestovného ruchu
Aktívna účasť na výstavách v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, obcou
Hrabušice a Košice Región Turizmus (príspevkom na účastnícke poplatky,
zabezpečením programu, materiálmi, osobnou účasťou) na vybraných
výstavách 2018 (Incheba Bratislava, UTAZAS Budapešť, Miškolc, World Praha,
Globe Katovice, GO Regiontour Brno, Varšava)

 Preklad obsahov webstránky www.vraji.sk
Aktualizovaná bola webstránka OOCR Slovenský raj & Spiš www.vraji.sk (SK,
EN) pridaním ďalších jazykových mutácií – HU, DE a PL. Súčasne boli
vykonané zmeny technického charakteru a funkcionalít stránky.
 Propagačné predmety
Súčasťou reklamy a propagácie OOCR po prvý krát Slovenský raj & Spiš
(v histórii po spojení) sa stali propagačné predmety pre účely výstav,
veľtrhov, návštev, infociest...., ako aj pre účely ubytovateľov i ostatných
členov OOCR (sada predmetov pre turistu: vak, šiltovka, slnečné okuliare,
multi šatka, fľaša, hrnček, karabinky, pršiplášť a sada pre komunikačné
aktivity: papierová taška, záznamník s perom, USB kľúč).
 Zvýšenie dostupnosti stredísk – zima a leto 2018
Zvýšenie dopravnej dostupnosti destinácie je cieľom OOCR Slovenský raj &
Spiš a aktivity Ski bus a Letný bus, ako aj skvalitňovanie dopravnej služby do
stredísk CR malo od r. 2013 pokračovanie aj v roku 2018.
Posilnenie autobusovej dopravy sa v zime a v lete už stalo súčasťou verejnej
autobusovej dopravy v spolupráci so spoločnosťou eurobus, a.s., Košice,
závod Spišská Nová Ves. V zime OOCR s finančnou pomocou KRT už uhrádzala
len krátku zachádzku z Mlyniek na Biele Vody k Lyžiarskemu stredisku
a k areálu bežeckého lyžovania, ktoré boli v roku 2018 aj súčasťou ponuky na
turistickej karte Slovenský raj & Spiš a zabezpečovanie značenia i podmienok
pre bežecké lyžovanie je jednou z priorít OOCR.

Novinkou v roku 2018 bolo zabezpečenie autobusovej prepravy turistov
(autobusom s nižšou kapacitou) cez zrekonštruovanú Kopaneckú cestu
s cieľom sprístupnenia severnej a južnej časti Slovenského raja – Hrabušice –
Podlesok a Dobšinská ľadová jaskyňa. Autobus cez Kopanec premával počas
víkendov v júli a v auguste vrátane predlženého víkendu v septembri 2018
a stretol sa s veľkým pozitívnym ohlasom turistov i ubytovateľov.
Pre rok 2019 sa na základe spolupráce s ARR, o.z. Košice a vďaka projektu
Last Mile, môžeme tešiť nosiču na bicykle k min. busu cez Kopanec.
Po podrobnejšej analýze pre budúci rok plánujeme tento bus ponúknuť ako
novú službu aj na zľavnenú turistickú kartu Slovenský raj & Spiš.


Značenie a úprava konských/jazdeckých turistických trás
S finančnou podporou KRT je komplexne pripravené vyznačenie prvých 41
km, jazdeckých/konských trás v území Slovenského raja. Aktivita nadväzovala
na podmienky nového návštevného poriadku NP Slovenský raj, v ktorom po
prvý krát boli navrhnuté a akceptované jazdecké tur. trasy v Slovenskom raji.
Jazdecké trasy sú povolené v severnej i južnej časti raja a služby v oblasti
jazdeckej turistiky ponúkajú 4 subjekty. Jazdecká turistika je novým
ponúkaným produktom v raji, ktorý sa stal aj ponukou na tur. karte slovenský
raj & Spiš (v ponuke nášho riadneho člena Farma na Samelovej lúke).
Vyrokované a spresnené sú podmienky značenia (v súlade s platnou
technickou normou) so Správou NP Slovenský raj, so subjektmi poskytujúcimi
služby v jazdeckej turistike, určené sú miesta značenia, vyrobené je značenie,
šípky, smerovníky, vyrobené sú 2 exteriérové drevené stojany v dizajne
rovnakom ako sú exteriérové cykloturistické mapy, vypracovaná je
grafika/vizuál a vyrobené sú 2 exteriérové mapy a informačné tabule (dva
jazyky – SK a EN) s povinnými logami KRT, OOCR a odkazmi na web stránky
partnerov (špeciálne pre sever a špeciálne pre juh raja), vybraté
a predrokované sú miesta osadenia exteriérových máp jazdeckých trás.
Osadenie exteriérových máp prebehne na jar 2019, pretože osadenie
dreveného pútača podlieha v Slovenskom raji výnimke a rozhodnutiu

Okresného úradu, odboru ŽP v Košiciach, čo už nebolo možné stihnúť
v závere roka 2018.


Video film – cykloturistika v destinácii
OOCR Slovenský raj & Spiš sa veľmi aktívne venuje rozvoju cykloturistiky na
území Slovenského raja a južného Spiša už od svojho vzniku. K cykloturistickej
mape, exteriérovému značeniu viac ako 500 km cykloturistických trás,
k cykloturistickému sprievodcu (v 4 jazykových mutáciách- SK, EN, D a HU)
pribudol 2 min. video film ako propagačný nástroj cykloturistiky na Spiši.
Video bude poskytnuté všetkým našim členom a bude na jeho propagáciu
zvolený vhodný čas a kampaň (jar 2019) vrátane spolupráce a propagácie.



Online marketing
OOCR počas celého roka 2018 aktívne komunikovala s verejnosťou aj
prostredníctvom svojich online kanálov – webovej stránky vraji.sk,
facebookovej stránky Slovenský raj & Spiš a tiež profilu na instagrame slovenskyraj_spis. Na webovej stránke boli okrem stáleho obsahu
umiestňované prevažne informácie o aktuálnych kultúrnych a športových
podujatiach v regióne, ako aj o aktualitách z činnosti OOCR.
Instagramový profil obsahuje prevažne fotografie a krátke videá prírody
Slovenského raja a okrem statického obsahu naň boli umiestňované aj krátke
24-hodinové príbehy, tzv. „Instagram stories“. Ku koncu roka 2018 mal tento
profil cca 500 sledovateľov. Facebooková stránka s viac než 9 000 fanúšikmi
je pre návštevníkov regiónu veľmi vyhľadávaným zdrojom aktuálnych
informácií o dianí v destinácii. Nájsť tu môžu kvalitný obsah tvorený prevažne
fotografiami a videami so sprievodným textom o zaujímavostiach
a aktualitách v Slovenskom raji a na južnom Spiši. Na túto stránku priaznivci
a návštevníci pravidelne píšu aj správy so svojimi konkrétnymi otázkami, na
ktoré im je promptne odpovedané.

3. Záver alebo Quo Vadis OOCR Slovenský raj & Spiš
OOCR Slovenský raj & Spiš pôsobí ako organizácia destinačného manažmentu pre
pomerne veľké územie – pre Slovenský raj so zásahom na Gemer (Dobšiná,
Stratená, Dedinky) až Horehronie (Telgárt na rozhraní 3 národných parkov) a pre
oblasť územia južného Spiša s viacerými subdestináciami – Mesto Spišská Nová
Ves a okolie, ktoré spája celé územie v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš,
Poráčska dolina, Krompachy Plejsy, Hnilčík, okolie Gelnice. Veľkosť územia pre
správu a manažment cestovného ruchu, ako aj špecifickosť potrieb častí územia
a jeho subdestinácií, či návštevníckych miest, kladie vysoké nároky na
fungovanie, činnosti a riadenie samotnej inštitúcie.
Aj keď obsah výročnej správy 2018 dokladuje veľa aktivít a dosiahnutých
výstupov v území (nové produkty, kľúčové udalosti a podujatia, podporené
projekty členov OOCR, fungovanie turistickej karty ako nástroja predlžovania
pobytu návštevníka, či zvyšovanie návštevnosti a mnohé ďalšie), OOCR Slovenský
raj & Spiš, ako partnerská platforma môže prijímať nové výzvy len v obmedzenom
limite finančných prostriedkov, s ktorými pracuje, teda len do výšky cca
100 000,00 EUR ročne (spolu s finančnou podporou štátu – MVaDSR a krajskej
organizácie cestovného ruchu).
Výzvou pre ďalšie obdobie, už rok 2019, je zintenzívnenie činností OOCR smerom
k dobrému spravovaniu rozvoja územia v oblasti rozvoja cestovného ruchu a to
zavedením zmien, najmä v oblastiach:
 budovania
partnerstva
s cieľom
budovania
kompaktnosti
a „zmysluplnosti„ územia destinácií v pôsobnosti OOCR,
 skvalitnenia a zefektívnenia komunikácie veľkého počtu a širokého
spektra partnerov/členov OOCR, zvýšenie uvedomenia a pochopenia
obsahu slova „ partnerstvo“,

 skvalitnenia rozhodovania a budovania kultúry práce orgánov OOCR
a nastavenie koncepcie rozvoja destinácií OOCR pre nasledujúce roky
2019 - 2020,
 riešenie problému čierneho ubytovania
 vytvorenia modelu a zdrojov príjmov pre zvýšenie finančnej stability
a finančných možností OOCR s personálnym posilnením organizácie,
 rozvoja podnikania OOCR, avšak len s posilneným personálom OOCR,
 zvýšenia propagácie činností samotnej OOCR (kto je OOCR a čo robí,
 nastavenia pravidiel spolupráce s krajskou organizáciou cestovného
ruchu košický kraj (sme súčasťou destinácie košický kraj ? alebo sme
významné destinácie v kraji ?),
 nastavenia spolupráce s Mikroregiónom Slovenský raj – Sever,
 nastavenia spolupráce s MAS Miloj Spiš,
 vytvorenia spoločných projektov so susednými OOCR - OOCR Tatry Spiš
Pieniny, OOCR Gemer...( sme územia zasahujúce do okresov Spišská Nová
Ves, Gelnica, Rožňava a Brezno)
 ....
OOCR je na trhu cestovného ruchu od roku 2011, teda už 8my rok a venuje sa
tradične rozvoju turistiky, cykloturistiky, lyžovaniu – bežeckému lyžovaniu a z časti aj
banskej téme, kľúčovou je priorita dopravná dostupnosť destinácie a v destinácii
v lete i v zime. V medziach svojich možností bude tieto témy naďalej udržiavať
a rozvíjať a je otvorená novým podnetom, aktivitám, projektom svojich členov.

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

