Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj
(ďalej len KOCR KK).

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj bola založená na ustanovujúcom
Valnom zhromaždení dňa 30. 11. 2012.
Zakladajúcimi členmi Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj boli
Košický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, Zemplínska
oblastná organizácia cestovného ruchu.
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj bola dňa 10.12.2012
zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. Dňa 28.12.2012 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie s hlavným bodom
programu a to pristúpenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus za
člena organizácie. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo vstup organizácie cestovného
ruchu KOŠICE – Turizmus. V súčasnosti prebiehajú rozhovory o vstupe do krajskej
organizácie s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj, ktorá bola
zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 6.12.2012.
Strategickým cieľom krajskej organizácie na nadchádzajúce obdobie bude v spolupráci so
svojimi členmi zvýšiť kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb a dosiahnuť zvýšenie
počtu návštevníkov, ktorí sa do destinácie opäť spokojní vrátia.
•
•
•

•
•
•
•

Aktívnu spoluprácu s členmi krajskej organizácie pri naplňovaní spoločných cieľov.
Návrh podnikateľského plánu organizácie a podmienok pre jeho realizáciu.
Návrh marketingového plánu krajskej organizácie na obdobie dvoch rokov
a zosúladenie marketingových aktivít s členmi organizácie s cieľom efektívnejšieho
využívania marketingových nástrojov.
Propagáciu ponuky a produktov cestovného ruchu doma i v zahraničí.
Zabezpečovanie komunikačného servisu destinácie a organizácie.
Realizáciu prieskumov, zber údajov.
Nadviazanie spolupráce s organizáciami na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Prevádzka organizácie

Vzhľadom k dátumu registrácie, KOCR KK začala vykonávať svoju činnosť od
1.1.2013. Kancelárske priestory prenajal krajskej organizácii Košický samosprávny kraj
bezplatne, rovnako ako časť materiálno-technického zabezpečenia (nábytok).
Organizačná štruktúra KOCR KK je tvorená pracovnými pozíciami:
- výkonný riaditeľ - 14.07 2013 sa Ing. Toni Eftimov vzdal funkcie výkonného riaditeľa,
najbližší termín valného zhromaždenia, kde by mal byť zvolený a menovaný nový
riaditeľ/riaditeľka, je naplánovaný na 28.08. 2013,
- marketingový manažér - na pozíciu boli prijaté dve pracovníčky: Ing. Mária Bystrá
02.04.2013 a Ing. Natália Bránska 01.07. 2013, v súčasnosti zastupujúca výkonného riaditeľa,
- referent cestovného ruchu - na pracovné miesto bola prijatá Ing. Miroslava Šeregová
Hnatková 03.06.2013.
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PRÍJMY za rok 2013
členský príspevok OOCR SPIŠ
členský príspevok Zemplínskej oblastnej organizácie
cestovného ruchu
členský príspevok KOŠICE - Turizmus
členský príspevok Košického samosprávneho kraja
Príjmy celkom za rok 2013
Zostatok finančných prostriedkov z roku 2012

1180 Eur
590 Eur
1 Eur
150 000 Eur
151 771 Eur
40 201 Eur

Spolu finančné prostriedky pre rok 2013

191 972 Eur

Plánované VÝDAVKY na rok 2013
Aktivity organizácie
Prevádzkové náklady
Výdavky celkom
Rezerva

103 310 Eur
87 196 Eur
190 506 Eur
1 466 Eur

členské príspevky
z roku 2012

Členské príspevky oblastných organizácií cestovného ruchu v krajskej organizácií v zmysle
zákona č.91 Z. z. o podpore cestovného ruchu predstavujú 10% z členských príspevkov
získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom
roku.
150 622,66 Eur

Stav účtu k júnu 2013
Zrealizované aktivity do 17.07. 2013
Aktivity

Termín
ukončenia

Príprava strategických dokumentov
Identita organizácie
Logo a dizajn manuál KOCR KK
Propagácia
Prezentácia doma –
printové média,
elektronické média,
a pod.
Prezentácia v zahraničí –
printové média,
elektronické média,
a pod.

Cestovný lexikón /6 strán
Denník Pravda, príloha Vodné strediská,
½ strany
InfoCity 2 strany
Česko – COT business
Ukrajina – sprievodca „Cestujeme Slovenskom“
zaslané 3 strany

Poľsko - PODROZE magazine v spolupráci s KC
KSK
Výstavy, veľtrhy, prezentácie
Veľtrh ITF Slovakiatour, partner výstavy: Žilinský kraj
Bratislava
návštevnosť: 72 913
počet vystavovateľov: 536 vystavovateľov
medzinárodná výstava
záujem: EHMK, Terra Incognita, atraktivity kraja
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máj 2013

apríl 2013
júl 2013
júl 2013
7-8/2013
vydanie
zima
2013/2014
vydanie
august 2013
24.-27.01.
2013

Košice Tour 2013,
Košice, Hotel Centrum
a Dom techniky
v Košiciach
regionálna výstava
Utazás 2013 (v expozícii
SACR) Budapešť
medzinárodný veľtrh
Menjünk Villágá, Poďme
do sveta, Miškolc
medzinárodná výstava

výstavná plocha: 116 m2
partner výstavy: Košice a Košický kraj
30.01-01.02.
návštevnosť: 2500
2013
počet vystavovateľov: 30 Slovensko, Maďarsko
záujem: vzhľadom na nízku návštevnosť pomerne
nízky
partner výstavy: Slovensko
návštevnosť: cca. 60 000
počet vystavovateľov: 13 zo Slovenska,
záujem: EHMK 2013, ponuka Košického kraja,
program Terra Incognita a Tašíkovo
partner výstavy: krajina Jordánsko, mestá
Szerencs a Košice
návštevnosť: 1 200
vystavovateľov: 65 vystavovateľov záujem:
EHMK
2013,
gotická,
vínna
cesta
a jaskyne Unesco,
hrad
Krásna
Hôrka
(predpokladané znovuotvorenie hradu)
počet vystavovateľov: 30
záujem: o atraktivity Košického kraja, program
Terra Incognita a Tašíkovo

28.02.03.03. 2013

04.06.04.2013

03.05.2013
Výstava Deň Európy, deň
Slovenska, Košice
exteriér Urbanovej veže
návštevnosť: cca. 800
06. - 08.06.
„Slovenské dni“,
2013
záujem:
o
atraktivity
Košického
kraja,
program
Budapešť trhovisko
Terra Incognita a Tašíkovo
(v spolupráci so SACR)
Komunikačný servis destinácie a organizácie
od júla 2013
Tlačový servis
zabezpečený v spolupráci referátu pre styk s
organizácie (tlačové
médiami a verejnosťou
správy, komunikácia
s médiami)
E -marketing
Príprava a distribúcia
zrealizované 5 krát, neskôr z dôvodu nezáujmu o od júna 2013
newslettera (elektronické zasielanie vytvorená aktuálnejšia alternatívna
noviny) s aktuálnou
stránka na sociálnej sieti facebook, youtube
ponukou CR, 1 x kvartál
Vytvorenie web stránky
zrealizované/celoročne prebieha pravidelná
od júna 2013
KOCR KK
aktualizácia
Podpora spoločných aktivít krajskej organizácie a oblastných organizácií cestovného
ruchu
príprava a realizácia
Spišských 333 EXTREME
02. – 03. 08.
podujatia – otvorenie
RODINNÝ DEŇ NA BICYKLI
2013
cykloturistickej sezóny na
Spiši 2013 v spolupráci
s OOCR SPIŠ
vyznačenie nových
Aktivita zrealizovaná. Otvorenie označených
02. – 03.08.
cykloturistických trás na
cyklotrás prebehne počas podujatia Spišských 333 2013
Spiši v spolupráci
EXTREME
s OOCR SPIŠ
Folklórny festival
Podpora marketingu podujatí.
04.08.2013
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Zemplín v spolupráci
s ZOOCR
54. ročník zemplínskych
slávností v spolupráci s
ZOOCR

Podpora marketingu podujatí.

17.18.08.2013,

Pútnické stretnutie
Podpora marketingu podujatí.
v Klokočove v spolupráci
s ZOOCR
Plážový volejbalový
Podpora marketingu podujatí.
turnaj v spolupráci
s ZOOCR
Rozvoj ľudských zdrojov (vzdelávanie, zvyšovanie povedomia)
Výmena skúseností a
Maďarsko - stretnutie so subjektmi podnikajúcich
know how, spolupráca so v CR, Košice
zahraničím.
Ukrajina - stretnutie so zástupcami ARR
"Zakarpatia", vízia o založení medzinárodnej
asociácie CR na Karpatskej turistickej ceste
(Program ENPI SK-HU-RU-UA)
Výmena skúseností a
MDVaRR - stretnutie riaditeľov OOCR a KOCR
know how, spolupráca na a SACR k problematike zlepšenia spolupráce
Slovensku.
aktérov v cestovnom ruchu,
zvýšenia počtu
prenocovaní, kvality poskytovaných služieb
v rámci SR, prípravy legislatívneho rámca pre
lepšie fungovanie Organizácii cestovného ruchu.
Košice
Odborný seminár Certifikácia ubytovacích
zariadení na vidieku, Regionálne značenie
produktov a služieb, Hokovce. Prezentácia
o cieľoch certifikácie, systéme hodnotenia kvality
a benefitoch, regionálne značenie produktov na
vidieku, zásady pre udeľovanie a užívanie značky
„regionálny produkt Ponitrie“.
Výmena skúseností a
Terra Incognita - spolupráca na programe.
know how, spolupráca v
Košická Belá
Košickom kraji.
Členovia KOCR KK
- realizácia aktivít KOCR KK, návrh WEB
stránky a loga KOCR KK,
- príprava návrhu zmluvy o spolupráci pri
realizácii projektov zameraných na podporu
svojich členov
- príprava vstupu OOCR Slovenský raj do KOCR
KK

10.11.08.2013
28.30.06.2013

17.04 2013
16.04.2013

12.03.2013
02.05.2013

21.5.2013

23.4.2013

3.4.2013
2.5.2013

18.4.2013

Aktivity, na ktorých KOCR Košický kraj pracuje v súčasnosti:
Aktivity
Príprava strategických dokumentov
Príprava marketingového
v procese prípravy
plánu krajskej organizácie
2014 - 2015
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Termín ukončenia
august 2013

Príprava podnikateľského
plánu 2014 - 2015
Dizajn manuál regiónu
Propagácia
Zhotovenie propagačného
materiálu
o ponuke
a produktoch cestovného
ruchu v Košickom regióne
Sprievodca po Košickom
kraji v maďarskom jazyku
Reklamné predmety (perá,
zápisníky a pod.)
Prezentácia doma –
printové média,
elektronické média, a pod.
Prezentácia v zahraničí –
printové média,
elektronické média, a pod.

v procese prípravy

september 2013

v procese prípravy (súťažné podklady)

september 2013

v procese prípravy, spolupráca s KC

október 2013

v procese prípravy (publikácia vydaná
v spolupráci so SACR)
v procese prípravy, spolupráca s KC
KSK
denník Pravda - zimné strediská
Last minute ponuky

august 2013
(vydanie - jar 2014)
október/november
2013
november/
december 2013

Maďarsko – v procese prípravy zimná
október/november
pozvánka
2013
Ukrajina – sprievodca „Cestujeme
vydané v zime
Slovensko“ zaslané 3 strany
2013/2014
Poľsko - PODROZE magazine v procese Október/november
prípravy – zimná pozvánka
2013
Komunikačný servis destinácie a organizácie
Infocesta novinárov z ČR,
v procese prípravy v spolupráci so SACR 04. – 06. 10.2013
6 novinárov, 3 dni
Infocesta novinárov
v procese prípravy v spolupráci so SACR 27. – 29. 09. 2013
z Poľska, 6 novinárov, 3
dni
Infocesta novinára
v procese prípravy v spolupráci so SACR 02. - 04.08. 2013
z Maďarska za účelom
09. – 11.08. 2013
prípravy sprievodcu po
kraji v maďarčine,
vydavateľstvo Hibernia, 12
dní
Tlačový servis organizácie zabezpečený v spolupráci s referátom
od júla 2013
(tlačové správy,
KSK pre styk s médiami a verejnosťou
komunikácia s médiami)
Podpora spoločných aktivít krajskej organizácie a oblastných organizácií cestovného
ruchu
Certifikát „Vitajte cyklisti“ cieľ: zvýšiť počet turistických zariadení
prenesené do rokov
– projekt zameraný na
a služieb pre cyklistov. Aktivitu budeme 2014-2015
prácu s podnikateľmi a
musieť zadefinovať v spolupráci s
podpory cykloturizmu v
OKaCR na obdobie 2014 -2015.
kraji.
Prieskumy, analýzy
Zber a vyhodnotenie
prieskum prebieha, vytvára sa databáza
august 2013
existujúcich produktov
produktov ponúkaných informačnými
centrami a cestovnými kanceláriami,
najúspešnejšie budú vybrané do
prezentácií výstupov na rok 2014-2015
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Prieskum na zistenie
spokojnosti návštevníkov
kraja prostredníctvom
turisticko-informačných
centier

prieskum prebieha aj v spolupráci
s OKaCR KSK, vyhodnotenie bude
zverejnené na stránke KOCR KK,
výstupy budú premietnuté aj
v marketingových aktivitách KOCR KK
v rokoch 2014-2015
Rozvojové projekty destinácie
Príprava projektových
prebieha príprava projektových zámerov
žiadosti na podporu rozvoja na účasť vo výzvach Terra Incognita
cestovného ruchu
a Nórsky finančný mechanizmus, ako aj
s možnosťou čerpania
príprava žiadosti na dotáciu z MDVaRR.
štrukturálnych fondov,
V spolupráci s ARR, n.o. hľadáme aj iné
grantov a pod.
možnosti podpory marketingových
aktivít v CR.
Obnova nekomerčnej infraštruktúry v spolupráci v OKaCR KSK
Obnova značenia cyklotrás prebieha príprava súťažných podkladov
(smerovky, maľované
značenia), údržba cyklotrás
Obnova značenia peších
prebehla súťaž a vyhodnotenie,
trás (smerovky, maľované
momentálne prebieha proces
značenia), údržba peších
pripomienkovania zmluvy o dielo.
trás

august/september
2013

september 2013

odovzdanie diela
september/
október 2013
odovzdanie diela
september 2013

Použité skratky:
SACR – Slovenská agentúra pre cestovný ruch
OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu
MDVaRR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
OKaCR – Odbor kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja
KC KSK – Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja
ARR, n.o. - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Závery:
KOCR Košický kraj je mladá, začínajúca organizácia, ktorá si však po pol roku svojej
existencie našla svoje miesto na trhu cestovného ruchu ako aj svojich členov. Druhý polrok
práce v organizácii sa ponesie v znamení prípravy marketingového plánu na obdobie
nasledujúcich dvoch rokov ako aj budovania značky turistického regiónu - Košického kraja.
Zároveň sa celý tím organizácie sústredí aj na zlepšenie a zefektívnenie spolupráce s
jednotlivými členmi organizácie, ako aj zvyšovaní počtu členov jednotlivých Oblastných
organizácií cestovného ruchu. Tím sa okrem iného bude zaoberať aj otázkou ďalších foriem
financovania marketingu cestovného ruchu v kraji v podobe zapojenia sa do grantových
schém, cezhraničných programov, finančných mechanizmov, ako aj vlastnej podnikateľskej
činnosti.

Košice, 17.07. 2013
Spracoval: Ing. Natália Bránska, Ing. Mária Bystrá
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