VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Slovenský raj & Spiš
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Úvod
OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2019 nadviazala na rozbehnuté aktivity, ktoré boli
realizované v predchádzajúcom období so zámerom rozvoja regiónu a turistických
destinácií Slovenský raj a Spiš, podporou podnikateľského prostredia v odvetví
cestovného ruchu, poskytovaním kvalitných služieb a ponukou atraktívnych destinácií
nie len slovenským, ale aj zahraničným turistom.

OOCR Slovenský raj & Spiš spolupracuje na rôznych úrovniach od podnikateľov
ponúkajúcich produkty a služby v cestovnom ruchu, samospráv miest a obcí
regiónu, Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
a širšieho spektra odborných a neziskových organizácií, buduje partnerstvá,
prepája línie členov a ponúka platformu destinačného manažmentu.

2

Slovo na úvod

Milí priatelia, členovia OOCR, partneri,
v rukách držíte výročnú správu neziskovej organizácie Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Slovenský raj & Spiš, v ktorej nájdete prehľad hlavných činností a aktivít, ktorým sme
sa v roku 2019 venovali.
Bol to nesmierne dynamický rok, plný krásnych projektov, mnohých výziev, rok kedy
turistický ruch, návštevnosť a počet ubytovaných hostí dosahoval svoje maximá. Podarilo
sa nám pretaviť niekoľko výnimočných projektov z papiera do reálnej podoby. Projekty,
ktoré obohatili a prispeli k výnimočnosti nášho regiónu, zatraktívnili destináciu a ponúkli
mnohým turistom netradičný zážitok.
Sme nesmierne hrdí, že ste boli súčasťou nášho tímu a že ste tvorili významnú časť a pevný
pilier pri realizácií a premene regiónu Slovenský raj & Spiš na územie, ktoré nám závidia
nielen na Slovenku, ale i v zahraničí.
Rok 2019 môžeme smelo nazvať ako úspešný, nevšedný, výnimočný a bolo nám potešením
deliť sa s vami o tieto úspechy. Ďakujeme za vašu pomoc, návrhy, podnety, osobné
stretnutia, za čas a energiu, ktorú ste venovali OOCR Slovenský raj & Spiš teda aj nášmu
regiónu a za to, že pri každej aktivite, ktorú spoločne realizujeme, nechávate kus svojho
srdca.
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Základné informácie o OOCR
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

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 (ďalej len KRT),
 podnikateľským subjektom na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
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Predmet činnosti
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.
Účelom OOCR Slovenský raj & Spiš je destinačný manažment a aktívne vytváranie
podmienok pre podporu rozvoja cestovného ruchu na území svojich členov.
OOCR Slovenský raj & Spiš rozvoj destinácie usmerňuje a svoje činnosti riadi v súlade s
platnými strategickými a rozvojovými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej
úrovni, relevantnými pre územie v pôsobnosti OOCR. Takými sú najmä:
 Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu 2015 –
2020
 Marketingová stratégia destinácie NP Slovenský raj, 2015 – 2020
 Plánu rozvoja destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš na roky 2016 – 2018 s
výhľadom 2020, (2015)
 Programy rozvoja obcí v území pôsobnosti OOCR
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja 2015 – 2020
 Plán rozvoja destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš 2016-2018 (2020)
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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. Jedná sa
najmä o tieto činnosti (výber činností zo Stanov OOCR):
 komunikuje a facilituje proces budovania partnerstva v rámci OOCR,
 komunikuje a spolupracuje s KRT a ďalšími susednými OOCR na spoločne definovaných,
pripravovaných a realizovaných rozvojových aktivitách a marketingu a propagácii
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 v destinácii,
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 systém 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.
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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 MDaV SR 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.
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Genéza
2011 - vznik OOCR SPIŠ
2012 - vznik OOCR Slovenský raj
2016 - vznik OOCR Slovenský raj & Spiš (Zmluva o zlúčení z 27.01.2016)
2019 - 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).
V priebehu roku 2019 sa zoznam členov OOCR Slovenský raj & Spiš sa menil.
Z členstva odstúpila obec Danišovce, čím sa počet zastúpených samospráv znížil na 16:
Mesto Spišská Nová Ves, Mesto Krompachy, Mesto Gelnica, Obec Markušovce, Obec
Poráč, Obec Spišský Hrušov, Obec Hnilčík, Obec Letanovce, Obec Stratená, Obec
Smižany, Obec Dedinky, Mesto Dobšiná, Obec Mlynky, Obec Spišské Tomášovce, Obec
Slatvina, Obec Hrabušice.

Novými členmi sa v radoch OOCR Slovenský raj & Spiš stali 4 subjekty:
 Správa telovýchovných zariadení (STEZ) Spišská Nová Ves (príspevková
organizácia mesta Spišská Nová Ves),
 ŠK Dobšiná, (občianske združenie)
 PB apartments, s.r.o, Spišská Nová Ves (ubytovacie zariadenie – penzión)
 Multifunkčný areál Schulerloch Spišská Nová Ves, (záujmové združenie
právnických osôb)

Celkový počet podnikateľských a neziskových subjektov je 35 k 31.12.2019.
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Zloženie orgánov OOCR Slovenský raj &
Spiš
Aktuálne zloženie orgánov OOCR Slovenský raj & Spiš v roku
k 31.12.2019
Valné zhromaždenie k 31.12.2019:
- počet členov 51, z toho 16 samospráv a 35 podnikateľských a neziskových subjektov.

Členovia a zloženie Predstavenstva OOCR Slovenský raj & Spiš k 31.12.2019:
- počet členov 14 (7 zástupcov samospráv a 7 zástupcov za podnikateľský a neziskový sektor)
Členovia predstavenstva za samosprávy:
Mesto Spišská Nová Ves – Ing. Zuzana Záborská;
Mesto Krompachy – Ing. Dáriu Dubiňák;
Mesto Dobšiná – Ing. Terézia Tkáčová,
Obec Smižany – Mgr. Miroslava Szitová, PhD,
Obec Hrabušice – PaedDr. Jana Skokanová,
Obec Poráč – Peter Volčko,
Obec Stratená – Dáša Ovšonková

Členovia predstavenstva za podnikateľský a neziskový sektor:
JEKA, o.z., Mgr. Vladimír Nováček;
Hotel Metropol – Mgr. Ivana Hrebenárová;
Poráč Park – Ing. Anna Birošová;
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
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- predseda predstavenstva: Ing. Zuzana Záborská
- podpredsedovia predstavenstva: Mgr. Vladimír Nováček, Dáša Ovšonková a Ján Džubák

Členovia a zloženie Dozornej rady k 31.12.2019:
- 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 – Ing. Iveta Geletková,
Obec Spišský Hrušov – JUDr. Adriana Tkáčová,
Členovia dozornej rady za podnikateľský a neziskový sektor:
ATUS, s.r.o – Ing. Anna Marhefková
ACOMO s.r.o. – Emil Baluch,
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 31.12.2019:
- výkonná riaditeľka: Oľga Danielová (od apríla 2019 pracujúca na 70% úväzku),
- predseda predstavenstva: Ing. Zuzana Záborská (Dohoda o vykonaní práce).
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Analýza súčasného stavu
Indikátory rozvoja a identifikácia trhu, cestovného ruchu v regióne pôsobenia žiadateľa stručné zhodnotenie predchádzajúceho roku.
Podľa ukazovateľov návštevnosť regiónu v trendoch rastie a celkovo územie navštevujú
štandardne návštevníci a turisti z viac ako 40 krajín sveta (údaje z TIC Spišská Nová Ves). Z
celkového počtu návštevníkov (viac ako 83 000 ŠÚSR k 31.12.2019) majú najväčšie zastúpenie
Slováci, čo hovorí najmä o rozvoji domáceho cestovného ruchu. Po návštevníkoch zo Slovenska
majú najväčšie zastúpenie Česi a Poliaci, nasledujú Maďari a rastú z rusky hovoriacich krajín,
Izraela a Nemecka.

Štatistické ukazovatele za región Slovenský raj & Spiš
Podľa ukazovateľov návštevnosť regiónu v trendoch rastie a celkovo územie navštevujú
štandardne turisti z viac ako 40 krajín sveta (údaje z TIC Spišská Nová Ves). Z celkového počtu
návštevníkov (viac ako 83 000 – ŠÚSR k 31.12.2019) majú najväčšie zastúpenie Slováci, čo hovorí
najmä o rozvoji domáceho cestovného ruchu. Po návštevníkoch zo Slovenska majú najväčšie
zastúpenie Česi a Poliaci, nasledujú Maďari a rastie podiel turistov z rusky hovoriacich krajín,
Izraela a Nemecka.
Podľa sledovania nasledujúcich dvoch indikátorov má 1. návštevnosť i 2. počet prenocovaní v
destináciách Slovenský raj a južný Spiš vychádzajúc z porovnania predchádzajúcich piatich rokov
(2015 - 2019) stúpajúcu tendenciu. destináciách Slovenský raj a južný Spiš vychádzajúc z
porovnania predchádzajúcich piatich rokov (2015 - 2019) stúpajúcu tendenciu:
• Počet ubytovaných návštevníkov (ŠÚ SR)

Počet ubytovaných návštevníkov (ŠÚ SR)
počet ubytovaných návštevníkov

- r. 2015: 35 576
- r. 2016: 52 315
- r. 2017: 65 772
- r. 2018: 82 086
- r. 2019: 83 363
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• Počet prenocovaní (ŠÚ SR):
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Počet prenocovaní sa v porovnaní rokov zvyšuje a je zrejmé, že počet prenocovaní má rastúci
trend aj pri zníženom počte ubytovacích zariadení (z 82 v r. 2018 na 73 v r. 2019).
Ekonomickými ukazovateľmi sú výška vybratej dane z ubytovania (zdroj: obce) a tržby za
ubytovanie vrátane DPH (zdroj: ŠÚ SR), ktoré tiež každým porovnávaným rokom narastajú:
• 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 €
- r. 2019: 110 978,80 €

Výška vybratej dane z ubytovania
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• Tržby za ubytovanie vrátane DPH, boli v roku 2017 spolu 3 102 736 EUR a oproti roku 2016 (2
416 179 EUR) narástli o 686 557 a to predstavuje navýšenie tržieb za ubytovanie o 28,41%. Tržby
za ubytovanie v r. 2018 boli 3 193 509 EUR, čo predstavuje navýšenie tržieb o 90 773, 00 EUR
oproti roku 2017.
V r. 2019 dosiahli tržby za ubytovanie návštevníkov výšku 4 939 939 EUR, čo predstavuje v
porovnaní s rokom 2018, rozdiel 1 746 430 €. To zodpovedá navýšeniu tržieb o 35%.
Počet prenocovaní sa v porovnaní rokov zvyšuje a je zrejmé, že počet prenocovaní má rastúci
trend aj pri zníženom počte ubytovacích zariadení (z 82 v r. 2018 na 73 v r. 2019).
Ekonomickými ukazovateľmi sú výška vybratej dane z ubytovania (zdroj: obce) a tržby za
ubytovanie vrátane DPH (zdroj: ŠÚ SR), ktoré tiež každým porovnávaným rokom narastajú:

Výška členských príspevkov
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Výška členských príspevkov
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Výška štátnych dotácií
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Výška finančného príspevku od krajskej
organizácie – KRT
Výška finančného príspevku KRT
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Výška členského príspevku OOCR do KRT
Výška členského príspevku OOCR do KRT

Výška členského
príspevku OOCR do
KRT (10% z výšky
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Ubytovacie štatistiky za košický kraj
v roku 2019
Stúpajúcu atraktívnosť Košického kraja pre turizmus potvrdili aj ubytovacie štatistiky za
celý rok 2019, ktoré medziročne v oboch sledovaných indikátoroch výrazne vzrástli. V
počte ubytovaných návštevníkov o 18,24% na 456.493 a v počte prenocovaní až o 27,20%
na 1.055.845. Vôbec po prvý raz tak počet prenocovaní prekročil miliónovú métu.
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Regióny košického kraja
počet
podiel
Počet
návštevníkov na počte
prenocovaní
návštevníkov
Slovenský raj & 39.385
24,56%
102.482
Spiš
Abov
81.605
50,89%
202.420
Zemplín
30.993
19,33%
70.003
Gemer
8.383
5,23%
23.169

Podiel
na
počte
prenocovaní
25,74%
50,85%
17,59%
5,82%

Spomedzi zahraničných zdrojových trhov bol najvyšší skok v prenocovaniach
zaznamenaný u Kanaďanov. V Košickom kraji strávili až 3 225 nocí, teda o 737,66% viac
ako minulé leto. Obrovský nárast v počte prenocovaní (o 126,49%) bol zaznamenaný aj u
Ukrajincov. Analýza TOP 5 zahraničných zdrojových trhov v počte prenocovaní ukazuje u
všetkých významné medziročné nárasty, čo je obzvlášť dôležité aj pri pohľade na
nominálne vyjadrenie.
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Aktivity OOCR v roku 2019
OOCR Slovenský raj & Spiš sa v roku 2019 sústredila predovšetkým na nasledovné
rozvojové témy:
Cykloturistika v Cykloregióne Južný Spiš
V nadväznosti na realizované aktivity v roku 2019 bola vydaná 4 aktualizácia cyklomapy v
náklade 2000 ks, dvojjazyčne. V nej sú obsiahnuté všetky dostupné cyklotrasy s popisom
a profilom náročnosti dĺžky jednotlivých trás. Boli spracované a aktualizované
exteriérové mapy, ktoré sú rozmiestnené a osadené na dôležitých miestach v rámci
cyklotrás. Tie slúžia pre orientáciu a navigáciu cyklistov spolu podrobným prehľadom trás.
Aktuálne ich je vyrobených a osadených 35 ks, z toho 15 bolo aktualizovaných. Súčasťou
rozvoja a propagácie cykloturistiky na Spiši sa uskutočnil 7mi ročník pretekov Spišských
333 extrém so zvýšeným počtom účastníkov oproti r. 2018. V danom roku boli preteky
rozšírené o ďalšiu kategóriu 55 km a 55 km e-bike (k 333 km, 222 km a 111 km).
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V spolupráci s KRT
bolo pred
začiatkom
turistickej
sezóny
natočené a odvysielané video zo
známej série Cyklopotuliek pod
názvom Južný Spiš – za pamiatkami
UNESCO. V sprievode známej česko
slovenskej moderátorskej dvojice
Evy Brodnianskej a Jána Sklenářa bol
odprezentovaný región s nosnou
témou UNESCO so zaujímavými
cyklo trasami a tipmi na výlety.
V lete bol natočený a odvysielaný
ďalší diel zo seriálu Cyklopotulky,
tento
krát
s moderátorskou
dvojicou Ján Žgravčák a Klára
Kovaříková. Témou bol – Slovenský
raj z každej svetovej strany. Zo sedla
bicykla
boli zachytené krásne
pohľady
vytipovaných
miest
s prezentáciou Južného Spiša a to
z každej svetovej strany doslova.
Oba diely boli odvysielané na RTVS2
5 krát (1x premiéra a 4 x repríza)
a na českých programoch ČT2
v premiére a na ČT Sport 3x repríza.
Ide
o populárny
a obľúbený
program so širokým dosahom
divákov a potencionálnych turistov,
ktorý sa stretol s obrovským
pozitívnym ohlasom.
Cyklonosič - jedným z projektov s presahom do roku 2020 je projekt s názvom Posledná
míľa, do ktorého bola OOCR zapojená. Jej cieľom bolo nájsť inovatívne a flexibilné riešenia
pre udržateľné regionálne dopravné systémy, vďaka ktorým by mohli návštevníci daných
regiónov prejsť „poslednú míľu“ svojich trás udržateľným spôsobom, a ktoré by zároveň
miestnym obyvateľom ponúkli alternatívu ku každodenným cestám osobným automobilom.
OOCR Slovenský raj & Spiš je partnerom projektu a jedným z výstupov spolupráce s KSK
a ARR, n.o. Košice na tomto projekte je dlhodobý prenájom cyklonosiča na turistický Letný
Minibus, ktorý prepravuje na základe pravidelného grafikonu turistov a cykloturistov do
najnavštevovanejších destinácií na severe i juhu Slovenského raja.
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Bežecké lyžovanie

V r. 2019 boli skvalitnené podmienky bežeckého lyžovania s kompletným novým značením
športového areálu Grajnár, ktoré spĺňa podmienky európskej normy. Kompletne nové
značenie športového areálu Grajnár, kde sú osadené nové stĺpiky a nové graﬁcké značenie
s navigáciou, s dĺžkami trás a farebným značením, ktoré spĺňa podmienky európskej normy.
Boli realizované práce v podobe úpravy terénu, prečistenia úsekov a odstránenia krovín a
porastov. V mieste parkovania - nová orientačná tabuľa s vyznačením a popisom trás. V
rámci rozšírenia a zlepšenia bežeckého areálu pribudol aj nový okruh na Hliníky. Areál
Grajnár aktuálne ponúka množstvo značených a upravených tratí od 3 km do 13 km podľa
náročnosti.
V r. 2018 bol obnovený a spustený bežecký areál Dobšinská Ľadová Jaskyňa z ﬁnančných
zdrojov Mestských lesov Dobšiná, mesta Dobšiná (člen OOCR Slovenský raj & Spiš),
Programu Terra Incognita KSK, s podporou marketingu OOCR Slovenský raj & Spiš
(webstránky, stránka na Facebooku, aktualizovaná Zimná mapa).
V roku 2020 je plánovaná úprava terénu a realizácia nevyhnutných prác pre možnosti
rozvoja bežeckého lyžovania spolu s komplexným značením trás v ďalšej lokalite – Poráč –
Poráčska dolina, v dĺžke cca 15 km. 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 a ďalšie.
19 je a bude predmetom aktivít OOCR aj v
Vytváranie podmienok pre bežecké lyžovanie
nasledujúcich rokoch.

Pešia turistika
Hlavným problémom pre bezpečnosť a
udržateľnosť pešej turistiky v Slovenskom
raji je potrebná častá výmena a oprava
turistických
zariadení
v
roklinách
Slovenského raja. Bariérou je nedostatok
ﬁnančných zdrojov. Problém riešia v
spolupráci obce, v ktorých katastrálnom
území sa rokliny nachádzajú, Správa NP
Slovenský raj, OOCR Slovenský raj & Spiš a
Horská služba. V roku 2019 sa OOCR
Slovenský raj & Spiš finančne podieľala na
oprave turistických a technických zariadení
v roklinách Slovenského raja. Konkrétne
šlo o prerezávanie popadaných stromov na

turistickom chodníku v Sokolej doline,
montáž kovových stúpačiek v Kyseli nad
Obrovským vodopádom, nové drevené
rebríky, nové stúpačky, kotvy a oceľové
laná na Prielome Hornádu, montáž
drevených rebríkov a údržba lanovej lávky,
montáž bezpečnostných sietí na Dúhovom
vodopáde v Kláštorskej rokline. Pešia
turistika je hlavným motívom návštevnosti
nášho regiónu, preto je v snahe OOCR
Slovenský raj & Spiš udržať kvalitu, ale
hlavne stránku bezpečnosti na čo možno
najvyššej úrovni v rámci možnosti
a podmienok organizácie.
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OOCR bola partnerom pri organizovaní 5.
ročníka podujatia „Beh v raji“ ako
podpora pešej turistiky (pohybových
aktivít) v prostredí Slovenského raja
(okres Rožňava patriaci do najmenej
rozvinutých regiónov Slovenska Uzn.
Vlády SR 476/2015). Štart pretekov je
symbolicky zvolený v Dobšinskej ľadovej
jaskyni. Ide o pretek s už viacročnou
tradíciou, ktorý sa spája aj s otvorením
letnej turistickej sezóny. V roku 2019 bolo
prihlásených 380 pretekárov (spolu 329
bežcov v r.2016, 355 v roku 2017, 413 v r.
2018.). Vďaka dlhoročnej tradícií sa
tomuto podujatiu tešia aj návštevníci
z radov širokej verejnosti.

V území destinácie Slovenský raj & Spiš je
veľmi populárnou aktivitou aj severská
chôdza, tzv. Nordic walking, s využívaním
značených trás v Slovenskom raji (okolie
obce Stratená) a v Poráčskej doline. V
okolí obce Stratená sú vybudované 4
okruhy pre nordic walking v dĺžke od 4 do
12,6 km. Tri okruhy
sú vyznačené
špeciálne pre túto aktivitu v Poráčskej
doline, s celkovou dĺžkou 9,5 km. Téma
Nordic Walking bola aj súčasťou scenára
Cyklopotulky s názvom Južný Spiš z každej
svetovej strany.
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Počas roku 2019 došlo zo strany OOCR Slovenský raj & Spiš k významnému posilneniu
marketingu destinácií, o.i. aj prostredníctvom nasledovných projektov a aktivít:
Výrob 2 videí (zimné dobrodružstvá a jesenné
potulky); nosná myšlienka bola ponúknuť turistom
a návštevníkom náš región aj v období po hlavnej
letnej sezóne. Prostredníctvom filmu propagujeme
dostupnosť regiónu s možnosťou návštevy a využitia
turistov celoročne. Videá boli prezentované na
všetkých dostupných mediálnych kanáloch a boli
ponúknuté všetkým členom OOCR Slovenský raj & Spiš
na jeho propagáciu.
Propagácia Turistickej karty Slovenský raj & Spiš aktualizácia základných propagačných materiálov k
Turistickej karte Slovenský raj a Spiš (skladačka
s ponukou zliav, leták, plagát s novým letným a
zimným
vizuálom,
billboardová
kampaň,
označenie prevádzok). V súvislosti so sezónou boli
aktualizované a zazmluvnené produkty a služby na
letnú ako aj na zimnú sezónu 2019/2020. V dvoch
vlnách (jar a jeseň) bola realizovaná billboardová
kampaň s prepojením na ďalšie aktivíty v rámci
Turistickej karty. Rozšírila sa ponuka zliav pre
zimné obdobie a dostupná bola aj v tlačenej
podobe. Aktualizoval sa vizuál plagátov a nálepiek
pre označenie predajného a akceptačného miesta.

Aktualizácia a dotlač spoločnej brožúry v SK, EN a
nová tlač v DE a UA jazyku. Aktuálne je dostupná v 6
jazykových mutáciách (SK, EN, PL, HU, DE a UA), ktorý
bol využitý na výstavných a prezentačných
podujatiach. Rovnako je dostupný v kontaktných
miestach a turistickým centrách. samozrejmosťou je
distribúcia na prevádzky všetkých členov OOCR
Slovenský raj & Spiš.
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Dvojjazyčná brožúra pod názvom Potulky krásami a zaujímavosťami regiónu – Sprievodca
Jeseň & Zima ponúka tipy a možnosti výletov pre oblasť Slovenský raj & Spiš v jesennom a
zimnom období. Tlačená brožúra prepája ponuku s vyššie uvedeným vidom o regióne
a podčiarkuje tak pestrú škálu možností turistiky a návštevy regiónu Slovenský raj a Spiš
v tomto menej populárnom období jeseň a zima.

Aktualizácia webstránky OOCR Slovenský raj &
Spiš - OOCR používa pre aktívnu komunikáciu s
verejnosťou svoje online kanály – webová stránka
vraji.sk, facebookovej stránky Slovenský raj & Spiš
a tiež profil 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, aktualizácia
prezentačných dokumentov, videí...
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Facebooková stránka 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.
Instagramový profil obsahuje prevažne fotografie a krátke videá prírody Slovenského
raja.

Aktívna účasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí (podpora
formou úhrady účastníckych poplatkov, zabezpečením programu, materiálmi, osobnou
účasťou); jednalo sa o veľtrhy v Budapešti, Katowiciach, Prahe, Bratislave a Spišskej
Novej vsi... Táto aktivita bola realizovaná v úzkej spolupráci MDaV SR, Košice Región
Turizmus a s Mestom Spišská Nová Ves.
V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves bola zorganizovaná Infocesta pre Ukrajinských
novinárov. Ich dvojdňový pobyt bol zameraný na návštevu pamiatok a zaujímavosti mesta
SNV ako aj návštevu roklín Slovenského raja. Náš región je pre ukrajinský trh veľmi zaujímavý
a originálny čomu zodpovedá aj zvyšujúci sa počet návštevníkov z tejto krajiny. Výstupom
infocesty je spracovaný blog, ktorý má značnú sledovanosť s jednoznačne pozitívnym
hodnotením so zameraním na potencionálneho turistu z Ukrainy.
http://vdoroge.zp.ua/2019/09/slovackij-raj-potryasayushhee-mesto-po-sosedstvu-sukrainoj.html?fbclid=IwAR0jwJGQokPN8-F5lNPWDgD3MGwLHFoWikZoFzGDLQdRQ2S_lZaX-Xc9JyM#more12437

5

Významnou aktivitou roku 2019 so zameraním na zvýšenie dostupnosti stredísk a atraktivít
CR (podporené zo zdrojov OOCR a KOCR) ako alternatívna forma autobusovej dopravy v
spolupráci s Eurobus, a.s. bol Letný bus v letných mesiacoch zo Spišskej Novej Vsi, ktorý
premával a obhospodároval známe turistické strediská Čingov, Hrabušice – Podlesok, ďalej
prechádza cez Kopaneckú cestu (najkratšia spojnica medzi severom a juhom Slovenského
raja) do Dobšinskej ľadovej Jaskyne, do Dediniek a späť. Novinkou tejto sezóny a výsledkom
snahy OOCR Slovenský raj & Spiš bolo, že tento spoj bol zaradený do verejného poriadku
dopravcu. Šlo o aktivitu, ktorá je absolútne vítaná a ocenená nielen samotnými turistami, ale
aj medzi ubytovacími zariadeniami. Snahou bude v tomto projekte pokračovať aj v sezóne
2020.
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Záver
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.
Účelom OOCR Slovenský raj & Spiš je destinačný manažment a aktívne vytváranie
podmienok pre podporu rozvoja cestovného ruchu na území svojich členov.
To sú dva hlavné piliere o ktoré sa opiera činnosť OOCR Slovneksý raj & Spiš. Jej pôsobnosť
je, čo sa týka územia, v celku rozľahlá a jej pomyslené hranice siahajú od územia Gemera
(Dobšiná, Stratená, Dedinky) až po Horehronie. 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.
Je prirodzené, že každé z týchto území má svoje špecifiká, potreby a priority a veľkosť územia
pre správu a manažment cestovného ruchu kladie vysoké nároky na fungovanie, činnosti a
riadenie samotnej inštitúcie.

Výzvou pre nadchádzajúce obdobie je zintenzívnenie činností OOCR
smerom k dobrému spravovaniu rozvoja územia v oblasti rozvoja
cestovného ruchu a to 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
 rozvoja podnikania OOCR, avšak len s posilneným personálom OOCR,
 zvýšenia propagácie činností samotnej OOCR (kto je OOCR a čo robí, jej význam
a prínos)
 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
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 vytvorenia spoločných projektov so susednými OOCR - OOCR Tatry Spiš Pieniny, OOCR
Gemer, OOCR Horehronie...(sme územia zasahujúce do okresov Spišská Nová Ves,
Gelnica, Rožňava a Brezno)
 posilnenie turistických možností pre jesenné a zimné obdobie
 rozvíjať tému a produkty Ekoturizmu
 zvýšiť pozornosť na aktivity zohľadňujúce dopady zmeny klímy
Cestovný ruch a jeho rozvoj má mnoho podôb a OOCR ako partnerská platforma je schopná
reagovať na nové podnety a výzvy len v istých finančných mantineloch, ktoré má k dispozícií
(výška členských príspevkov, finančná podpora Ministerstva dopravy a výstavby SR
a finančná podpora krajskej organizácie cestovného ruchu).
Vzájomná spolupráca a spoločné ciele je jediná cesta k úspechu. OOCR Slovenský raj & Spiš
bude aj naďalej udržiavať a vytvárať podmienky pre podporu destinačného manažmentu
a rozvoja hlavných tém, ktoré sú pre náš región príznačné: turistika, cykloturistika, lyžovanie
– bežecké lyžovanie, banská téma, história. Bude hľadať možnosti pre zvýšenie dostupnosti
destinácie celoročne.
Je snahou OOCR Slovenský raj & Spiš, aby bola vnímaná ako silný partner v regióne, súčasne
však očakáva aj aktívny prístup svojich členov a preto je otvorená akýmkoľvek podnetom,
aktivitám či projektom svojich členov. Rovnako otvára dvere novým členom, ktorí chcú
pomáhať rozvíjať región a budovať silné partnerstvá.
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