Tab. č.1
Plnenie Strategických cieľov a priorít realizovaných Referátom cestovného ruchu KSK
v jednotlivých Stratégiách.
Strategická
Plnenie Stratégií Referátom cestovného ruchu KSK
priorita
Infraštruktúra pre
• Projekt „INFOTOUR – značenie kultúrnych a turistických cieľov
cestovný ruch
na pozemných komunikáciách po tematických trasách schválený
v máji 2010 v rámci OP cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika.“ Nosnou a najväčšou aktivitou
v tomto projekte bola výroba a osadenie zvislého dopravného
značenia / návestné a smerové dopravné značky / k 48 vybraným
kultúrnym a turistickým cieľom na území Košického
samosprávneho kraja . V okresoch Sobrance, Michalovce,
Trebišov, Košice okolie , Košice mesto , Spišská Nová Ves,
Rožňava a Gelnica na cestách I., II. a III. triedy bolo celkovo
osadených 121 návestných dopravných značiek IS11, IS11a 184
smerových dopravných značiek IS 23. V 32 mestách a obciach
boli umiestnené priestorové informačné tabule s textom v štyroch
jazykových mutáciách. Dňa 5.02.2013 sa na Úrade Košického
samosprávneho kraja uskutočnila záverečná tlačová konferencia
projektu INFOTOUR. Prostredníctvom zástupcov médií sme
informovali širokú verejnosť o výstupoch projektu. Celkový
rozpočet projektu na strane Košického samosprávneho kraja
predstavoval sumu 217.420 EUR. Administratívne ukončenie
projektu a refundáciu finančných prostriedkov predpokladáme do
konca roka 2013.
• V rámci projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles (OP
Stredná Európa) bolo v roku 2012 v kraji preznačených 420 km
cyklotrás.
Preznačenie
bolo
realizované
výmenou
cykloturistických smeroviek a obnovením maľovaného značenia
na vytypovaných cyklotrasách.
• V rámci programu Terra Incognita bola v roku 2012 vyhlásená
výzva na podporu rozvoja drobnej infraštruktúry pre aktívne
a kultúrno-poznávacie formy cestovného ruchu s cieľom zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb v cieľových miestach, cieľových
bodoch a bodoch záujmu. Z výzvy bolo podporených 38
projektov v celkovej výške 485 200 Eur.
Cestovný ruch a
ekonomika
Riadenie a rozvoj
• Zastupiteľstvo KSK dňa 25.júna 2012 na svojom zasadnutí
ľudských zdrojov
súhlasilo so vznikom Krajskej organizácie cestovného ruchu
v cestovnom
Košický kraj. Členmi krajskej organizácie sa stali Oblastná
ruchu
organizácia cestovného ruchu Spiš, Zemplínska oblastná
organizácia cestovného ruchu a Oblastná organizácia cestovného
ruchu Košice - Turizmus. Krajská organizácia cestovného ruchu
bola zaregistrovaná dňa 10.12.2012 na MDVaRR.
• Regionálna rada pre turizmus ukončila svoju činnosť , z dôvodu
založenia Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.
• V poradí 5.ročník krajskej konferencie s názvom „KSK – partner
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v cestovnom ruchu, ktorá sa konala 27.09.2012 v spolupráci
s Agentúrou regionálneho rozvoja v Košiciach v rámci projektu
Karpatská turistická cesta. Účastníci konferencie sa zaoberali
aktuálnymi témami o cestovnom ruchu, pripravovanej novele
Zákona o podpore cestovného ruchu, destinačným manažmentom
a prioritami na nasledujúce programovacie obdobie.
V rámci projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles bolo
19.4.2012 zrealizované pracovné stretnutie so správcami
cyklotrás na území kraja.
V dňoch 10.- 11.10.2012 sa v rámci projektu BICY – Cities &
Regions of Bicycles konala v Košiciach konferencia „Cyklistická
doprava 2012“, ktorej cieľom bola výmena skúseností v oblasti
cyklodopravy a cykloturistiky.
Dňa 24.05.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
so
zástupcami turistických a mestských informačných centier na
území Košického samosprávneho kraja. Cieľom pracovného
stretnutia bola prezentácia pripravenosti jednotlivých centier na
letnú turistickú sezónu 2012.
Dňa 21.06.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov
z jednotlivých regiónov kraja k pripravovanej účasti KSK na
medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour
/január 2013/ v Bratislave. Predmetom stretnutia bolo schválenie
grafiky spoločnej výstavnej expozície KSK.
Dňa 25.10.2012 sa Referát CR KSK zúčastnil školenia s témou
destinačný manažment v cestovnom ruchu, ktoré organizovala
Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Tab.č.2
Plnenie Strategických cieľov a priorít zo Stratégie rozvoja CR v regióne NP Slovenský
kras subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu dotknutého územia.
Strategická
priorita
Infraštruktúra
cestovný ruch

Plnenie Stratégie rozvoja CR v regióne NP Slovenský kras
pre

• Rekonštrukcia Námestia baníkov v meste Rožňava ,
pravdepodobné ukončenie v mesiaci júl 2013.
• Revitalizácia rieky Bodva - momentálne je vypracovaný
projekt na územné konanie , ďalšie úlohy by mal prebrať
Slovenský vodohospodársky podnik.
• Betliar – náučný chodník po pamätihodnostiach obce.
• Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku v Rožňavskom Bystrom.
• V obci Plešivec v roku 2012 sa začala výstavba kanalizácie.
• V obci Lipovník postavený Dom ľudových tradícií.
• Kúpele Štós - v rámci vonkajšej športovej vybavenosti
ukončená prvá etapa ihriska Permoník a ukončená prvá
etapa cyklotrasy Smolník – Uhorná - Kúpele Štós.
• Dňa 31.10.2012 otvorenie informačnej turistickej
kancelárie na Gotickej ceste v Štítniku , podporené
z programu Terra Incognita.
• Úprava vstupného portálu Slavošovského tunela,
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Produktová ponuka
a služby v cestovnom
ruchu
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Rozvoj
zdrojov
ruchu

ľudských
v cestovnom

•
•

Marketing
a marketingová
komunikácia

•

•

podporená z programu Terra Incognita.
Vybudovanie náučného chodníka železnej cesty a oprava
zvonice v obci Čučma.
Dobudovanie vyhliadkovej veže na náučnom chodníku
Turecká – obec Rudná.
Vybudovanie náučného chodníka železnej cesty Lanyho
Huta - Dobšiná.
Oprava medeného hámra v Štítniku.
V rámci projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles
preznačenie 5 cyklotrás v celkovej dĺžke 250 km.
Modernizácia a doplnenie stálej expozície P.Dobšinského
v Slavošovciach.
Vypracovaná štúdia pre cyklotrasu historická vinná cesta
na bicykli.
Projekt Slovenská banská cesta, ktorý rieši historické
banské pamiatky Horného Gemera, realizujú mesto
Rožňava, RRA Rožňava, GBS Bratstvo.
Kultúrno-historické produkty Gotickej, Železnej cesty –
sprístupnenie Gotickej cesty v 1.etape a expozícia Železnej
cesty v Štítniku, Plešivci a Slavošovciach.
Poradenské centrum
rozvoja turizmu a prípravy
podnikateľských zámerov v regióne Gemer realizuje RRA
Rožňava.
V rámci projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles pre
študentov Manažmentu cestovného ruchu na Obchodnej
akadémií v Rožňave sa v mesiaci október 2012 uskutočnilo
päť prezentácií.
Propagačný materiál pre 15 najvýznamnejších národných
kultúrnych pamiatok – kostolov na Gotickej ceste , vydaný
v 4 jazykových mutáciách, ďalej vydané propagačné
materiály k náučným chodníkom.
Účasť regiónu Gemer v spoločnej výstavnej expozícií KSK
na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF
Slovakiatour v Bratislave v dňoch 19.-22.01.2012.

Tab. č.3
Plnenie strategických cieľov a priorít zo stratégie rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín
subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu na dotknutom území.
Strategická priorita
Základná
infraštruktúra
Infraštruktúra pre CR

Plnenie Stratégie rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín
• Postupná realizácia odstraňovania enviromentálnych záťaží
benzínov v Pozdišovciach.
• Spracovaná štúdia na využitie vody Laborca pre výrobu
elektrickej energie
• PD Choňkovce bola vybudovaná elektráreň na biopalivo.
• V rámci projektu BICY bola zrealizovaná pasportizácia
cyklotrás na území regiónu Dolný Zemplín a celého kraja,
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Pestrá produktová
ponuka a služby v CR
Rozvoj ľudských
zdrojov

ktorá bude slúžiť na vytvorenie dokumentu nápomocného
k rozvoju v oblasti cykloturistiky.
V rámci projektu BICY preznačenie dvoch cyklotrás
v celkovej dĺžke 39 ,5 km.
Obec Lesné - v priestoroch Hurka bola zrealizovaná
výstavba vínnej pivnice s možnosťou degustácie vín
Za spoluúčasti obce Kaluža vzniklo TRR Centrum Kaluža,
ktoré realizuje výstavbu relaxačno – rehabilitačného
komplexu aquapark Zemplínska šírava ako obnoviteľný
zdroj energie.
Vodná plocha Zemplínskej šíravy bola rozdelená podľa
sféry záujmu tak, aby podstatnú časť tvorila plocha na
voľné kúpanie a ostatná plocha slúžila na jachting,
windsurfing a vodné skútre.
Zrealizovaná oprava a údržba chodníkov na Vinianskom
jazere, v obci Kaluža a Klokočove.
Bola
rozšírená parkovacia kapacita na prírodných
plochách.
Vybudovanie náučno- lesníckeho chodníka v priestoroch
Sobraneckých kúpeľov
Rekonštrukcia poľovníckeho kaštieľa v Sennom.
Z programu Terra Incognita podporené
zlepšenie
infraštruktúry pre turistov
v obci Ruská Bystrá pri
pamiatke UNESCO.

• Začiatok realizácie projektu „Tokaj je len jeden“ v rámci
ktorého v decembri 2012 začal vzdelávací program pre
miestnych aktérov.
• Pravidelná účasť Referátu CR KSK na prednáškach
študentov 1.a 3.ročníka Strednej odbornej školy Obchodu
a služieb v Michalovciach v rámci výučby v odbore
cestovný ruch.
• Uskutočnil sa 3.ročník konferencie cestovného ruchu pod
názvom „Náš kraj – Váš cieľ“ pravidelne organizovaný
Strednou
odbornou
školou
obchodu
a služieb
v Michalovciach.
• Podporenie z programu Terra Incognita - vytvorenie
zážitkovej ponuky v podobe zaniknutých remesiel na hrade
Vinné.
• Tokajské vinobranie Čerhov 2012, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 28.-29.09.2012.
• Ranč Blatná Polianka poskytuje služby agroturistiky
s možnosťou
konzumácie
regionálnej
gastronómie
a zorbingu.

Zvýšenie
konkurencieschopnosti
regiónu
Efektívny manažment
7

v regióne

• Založenie Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného
ruchu, zakladajúcimi členmi mesto Michalovce, obce
Vinné, Kaluža, Klokočov, Suché a 10 podnikateľských
subjektov. ZOOCR sa stala
zakladajúcim členom
Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.
• Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu vydala
propagačný materiál pre oblasť Michaloviec, Zemplínskej
šíravy a Sobranecka pod názvom: „Zemplínska šírava
a Michalovce krajina slnka a vody“ a propagačný materiál
„Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína“ v piatich
jazykových mutáciách.
• Celoročná prevádzka pre turistov bola zabezpečená
Turisticko-informačnou kanceláriou v meste Michalovciach
a v meste Veľké Kapušany. Počas letnej turistickej sezóny
boli otvorené Turisticko – informačné kancelárie na
Zemplínskej šírave, Vinnom, Kaluži a v meste Sobrance.
• Mesto Michalovce sa zapojilo do projektu partnerského
mesta VilaReal s názvom REACTION , ktorý sa zaoberá
problematikou krízového manažmentu , vrátane turizmu
a budovania siete partnerstiev.
• Účasť regiónu Dolný Zemplín v spoločnej výstavnej
expozícií KSK na medzinárodnej výstave cestovného ruchu
ITF Slovakiatour v Bratislave v dňoch 19.-22.01.2012.
• Účasť na výstavách CR v Brne, Krakowe, Užhorode .

Tab. č.4
Plnenie strategických cieľov a priorít zo stratégie rozvoja CR v regióne NP Slovenský
raj subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu na dotknutom území.
Strategická priorita
Infraštruktúra

Cestovný ruch a
ekonomika
Rozvoj ľudských
zdrojov

Plnenie Stratégie rozvoja CR v regióne Národného parku
Slovenský raj
• Výstavba náučného chodníka okolo vodnej nádrže v obci
Dedinky až do obce Stratená – vodný tok rieky Hnilec
križovatka Gotickej a Železnej cesty.
• Vybudovanie náučného chodníka v meste Dobšiná ,
v oblasti Lanyho Huta.
• V rámci projektu BICY preznačenie piatich cyklotrás
v celkovej dĺžke 77,5 km v regióne Spiš.
• V rámci projektu BICY bola zrealizovaná pasportizácia
cyklotrás v regióne Spiš a celého kraja , ktorá bude slúžiť
na vytvorenie
dokumentu nápomocného k rozvoju
v oblasti cykloturistiky.
• Začiatok realizácie projektu „ SLOVENSKÝ RAJ - Klaster
cestovného ruchu Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová
Jaskyňa“, v rámci ktorého bola založená koncom roka 2012
oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj.
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Marketing a
propagácia

• Dňa 2.3.2012 prebehlo v Spišskej Novej Vsi ustanovujúce
valné zhromaždenie k založeniu Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Spiš. OOCR Spiš sa stala zakladajúcim
členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický
kraj.
• Dňa 25.10. 2012 ustanovujúce valné zhromaždenie
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj.
• Účasť regiónu NP Slovenský raj v spoločnej výstavnej
expozícií KSK na medzinárodnej výstave cestovného ruchu
ITF Slovakiatour v Bratislave v dňoch 19.-22.01.2012.
• Účasť na výstavách CR v Prahe, Budapešti, Miškolci.
• Dňa 5.05.2012 otvorenie letnej turistickej sezóny
v Slovenskom raji.
• Mesto Spišská Nová Ves v rámci Regionálneho operačného
programu realizuje projekt „Integrovaná propagácia
infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území
Mikroregiónu Slovenský raj“. Cieľom projektu
je
vypracovanie marketingovej stratégie, tlač propagačných
materiálov, infocesta pre novinárov a touroperátorov.
Partnerom projektu je Mikroregión Slovenský raj – Sever.
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