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výročná správa 
krajskej organizácie cestovného ruchu

Košice Región Turizmus za rok 2020

Aktivity krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus v roku 2020  
vyplývali zo zákonných kompetencií, usporiadania vzťahov medzi KOCR a členmi, povin-
ností v súvislosti s implementáciou programu Terra Incognita, propagácie destinácie Košický 
kraj a celkového strategického nastavenia v oblasti destinačného manažmentu. Ten chápeme 
cez prizmu postupného kvalitatívneho rozvoja turistickej destinácie (infraštruktúry a služieb) 
a marketingových aktivít na podporu rozpoznateľnosti destinácie.

Vo všetkých oblastiach činnosti KRT nastal v roku 2019 výrazný posun, ktorému nevy-
hnutne predchádzali predošlé empirické, teoretické i praktické skúsenosti, budovanie  
a udržiavanie partnerstiev a spoluprác, terénne poznatky, ako aj vlastný osobnostný 
rozvoj členov tímu KRT, a teda organizácie ako takej.

Rozvojovú líniu v portfóliu našej činnosti predstavuje dichotómia: vlastné projekty  
a podpora projektov. Obe tieto paralelné trajektórie sledujú spoločný cieľ, ktorým  
je dosahovanie synergického efektu jednotlivých (čiastkových) zásahov do zlepšenia  
infraštruktúry a služieb v cestovnom ruchu.

Za jeden zo základných stavebných kameňov v snahe o rozvoj destinácie pritom považu-
jeme kvalitnú a efektívnu spoluprácu na rôznych úrovniach – od podnikateľského pros-
tredia, cez verejnú správu a samosprávu až po združenia pôsobiace na lokálnej úrovni. 
Naša líderská rola spočíva často práve v podpore a vzájomnom prepájaní týchto aktérov 
s cieľom rozvíjať cestovný ruch v destinácii.

Na druhej strane vyvíjame stále intenzívnejšiu iniciatívu, ktorej cieľom je obohacovať 
odvetvie cestovného ruchu v Košickom kraji projektovými zásahmi s vyšším objemom 
investícií a nadväzovať projektovú spoluprácu s partnermi nielen na národnej, ale  
aj cezhraničnej úrovni. 

ÚvOd
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
25.6.2012 schválilo založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický 
kraj. Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj bola založená na usta-
novujúcom Valnom zhromaždení dňa 30. novembra 2012. 

Zakladajúcimi členmi Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj sú: 

•	 Košický	samosprávny	kraj	
•	 Oblastná	organizácia	cestovného	ruchu	Slovenský	raj	&	Spiš
•	 Zemplínska	oblastná	organizácia	cestovného	ruchu

PREdMET ČINNOSTI

 
Hlavnou náplňou činnosti KRT je podpora cestovného ruchu na území svojich 
členov. Krajská organizácia cestovného ruchu aktívne vytvára podmienky  
a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území svojich čle-
nov a chráni záujmy svojich členov. 

Predmetom činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turiz-
mus je:

•	 podpora	a	vytváranie	podmienok	na	rozvoj	cestovného	ruchu	na	území	
Košického samosprávneho kraja, 

•	 podpora	činnosti	svojich	členov	pri	tvorbe	a	realizácii	koncepcie	rozvoja	
cestovného ruchu na území Košického samosprávneho kraja,

•	 tvorba	a	realizácia	marketingu	a	propagácie	cestovného	ruchu	pre	svojich	
členov doma a v zahraničí,

•	 presadzovanie	spoločných	záujmov	svojich	členov,	
•	 spolupráca	s	orgánmi	Košického	samosprávneho	kraja,	
•	 podpora	kultúrneho,	spoločenského	a	športového	života	a	zachovanie	

prírodného a kultúrneho dedičstva,
•	 organizovanie	podujatí	pre	obyvateľov	a	návštevníkov,	
•	 poskytovanie	poradensko-konzultačných	služieb	svojim	členom,	
•	 presadzovanie	trvalo	udržateľného	rozvoja	cestovného	ruchu	tak,	aby	sa	

chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života 
miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva, 

•	 spolupráca	pri	zostavovaní	a	realizácii	koncepcie	rozvoja	cestovného	ru-
chu Košického samosprávneho kraja, orgánmi Košického samosprávneho 
kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie, 

•	 vypracúvanie	a	schvaľovanie	rozpočtu	krajskej	organizácie,
•	 iniciovanie	alebo	zabezpečovanie	tvorby,	manažmentu	a	prezentácie	pro-

duktov cestovného ruchu, 
•	 zostavovanie	výročnej	správy,	ktorú	zverejňuje	na	svojej	internetovej	

stránke, 
•	 zriaďovanie	alebo	zakladanie	turisticko-informačných	kancelárií,	vedenie	

evidencie turisticko-informačných kancelárií za územie Košického samo-
správneho kraja, 

•	 podnikateľská	činnosť	na	základe	platných	povolení	vydaných	v	zmysle	
všeobecne záväzných právnych predpisov, 

•	 zakladanie	a	prevádzkovanie	iných	právnických	osôb	na	realizáciu	aktivít	
súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie.

Názov:    Košice Región Turizmus

Skrátený	názov:  KRT

Prevádzka:   Hlavná 48, 040 01 KOŠICE

Vznik:    10.12.2012

IČO:    42319269

DIČ:    2023656833  

ZáklAdNé IdENTIfIkAČNé 
INfORMácIE

kOŠIcE REGIÓN TURIZMUS
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Valné zhromaždenie: Ing. Rastislav Trnka (košický samosprávny kraj)

   Mgr. Marcel Gibóda (kOŠIcE-Turizmus)

   Ing. Monika Hudáčková (ZOOcR)

   Ing. Zuzana Záborská (OOcR Slovenský raj &Spiš)

Rastislav Trnka

Martin Kovács Veronika Ondo-Cholewová

Blanka Berkyová

Lenka Vargová Jurková

Vladimír RusinkoAnna CisnerosováPeťa Rakič Timková

Attila Török Miroslava Šeregová Hnatková

Barbara Hlavňová

Viktor Wurm

Paula Tegelhofová

Adriana Tomajková

Gabriela Hajduková

Ján Hološ

Zuzana Pajtášová

Enikő KorneckáJana Pílová

Veronika Mohňanská

predseda organizácie

projektový manažér manažér pre komunikáciu PR  
a médiá (od 2.9.2020 do 30.11.2020)

manažér pre komunikáciu PR  
a médiá (od 2.9.2020 do 30.11.2020)

výkonná riaditeľka

produkčný manažér  
(do 31.8.2020)

asistent Regionálneho  
informačného bodu

manažér Regionálneho 
informačného bodu

marketingový manažér medzinárodné vzťahy  
a event manažment

manažér pre program  
Terra Incognita

manažér pre komunikáciu  
PR a médiá (do 31.8.2020)

PR manažér programu  
Terra Incognita

manažér pre komunikáciu  
PR a médiá (od 03.08.2020)

manažér pre program 
 Terra Incognita (od 7.12.2020)

manažér pre marketing a PR progra-
mu Terra Incognita (do 29.2.2020)

projektový a produkčný 
manažér

sekretariát 
(do 31.8.2020)

sekretariát 
(od 1.9.2020)

projektový manažér 
(od 1.11.2020)

ORGANIZAČNá ŠTRUkTÚRA vAlNé ZHROMAždENIE

OOCR Slovenský raj & Spiš

Košický samosprávny kraj (kSk)

Oblastná organizácia cestovného ruchu  
Slovenský	raj	&	Spiš	(OOcR Slovenský raj & Spiš)

Zemplínska oblastná organizácie  
cestovného ruchu (ZOOcR)

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
KOŠICE-Turizmus  (kOŠIcE-Turizmus)

ČlENOvIA 
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25.6.2012

30.11.2012

10.12.2012

28.12.2012

10.1.2014

1.3.2016

2.5.2017

schválenie	vstupu	Slovenský	raj	
za člena KOCR Košický kraj

zlúčenie	OOCR	Slovenský	raj	&Spiš

zmena názvu Krajskej organizácie 
cestovného ruchu Košický kraj 
na Košice Región Turizmus  
a skráteného názvu z KOCR KK na KRT

schválenie vstupu KOŠICE Turizmus 
za člena KOCR Košický kraj 

registrácia KOCR Košický kraj 
na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja	Slovenskej	republiky

založenie KOCR Košický kraj, 
zakladajúci členovia Zemplínska 

oblastná	organizácia,	oblastná	organizácia	Spiš 
a Košický samosprávny kraj

schválenie založenia KOCR 
Košický kraj zastupiteľstvom 
Košického samosprávneho kraja 

GENéZA kOŠIcE REGIÓN TURIZMUS
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Nad očakávania úspešný rok 2019, ktorý bol piatym rokom neprerušeného rastu 
destinácie Košický kraj, indikoval silný pozitívny trend pre rok 2020 ako i očaká-
vanie	jeho	pretrvávania	v	ďalších	rokoch.	Už	január	2020	potvrdil	tento	základný	
predpoklad,	keď	štatistické	ukazovatele	návštevnosti	i	počtu	prenocovaní	medzi-
ročne poskočili o 15, respektíve 10 percent (návštevnosť 01/2020 +15,13%; pre-
nocovania 01/2020 +9,53%). Návštevnícke správanie do veľkej miery pozitívne 
zareagovalo na úsilie našej DMO agresívnejšie posilňovať povedomie o Košickom 
kraji ako zimnej destinácii. To prinieslo prvé výsledky už v zimnej sezóne 2019, 
kedy sa návštevnosť i prenocovania medziročne posilnili o 15, respektíve 32 per-
cent (návštevnosť 01/2019 +14,60%; prenocovania 01/2019 +31,52%). V januári 
2020 sa teda tento pozitívny trending len potvrdil.

Napriek skvelým výhľadom však už vo februári zasiahla Košický kraj, rovnako 
ako všetky ostatné destinácie vo svete, radikálna zmena odvetvovej paradigmy, 
keď	postupné	šírenie	nového	koronavírusu	prerástlo	v	marci	do	stavu	globálnej	
pandémie a zo dňa na deň zastavilo podnikateľskú činnosť v cestovnom ru-
chu.	Už	februárové	výsledky	nenadviazali	na	úspech	z	roku	2019	(návštevnosť	
02/2020  +0,34%; prenocovania 02/2020  +2,35%) a v marci, po uzatvorení slo-
venskej ekonomiky, došlo k radikálnemu prepadu návštevníckej mobility (náv-
števnosť 03/2020  -65,93%; prenocovania 03/2020  -52,27%). V apríli napokon 
situácia dospela k prakticky 100 percentnému poklesu turizmu v našej destinácii 
(návštevnosť 04/2020  -97%; prenocovania 03/2020  -94%).

Rok 2020 priniesol do činnosti organizácií destinačného manažmentu bezprece-
dentné globálne výzvy. Náhle zastavenie funkcií cestovného ruchu zasiahlo na 
jar 2020 aj destináciu Košický kraj a spôsobilo radikálne prerušenie jej silného 
rastového trendu z ostatných rokov.

Napriek tomu, že počas celého roka 2020 bolo potrebné operatívne reagovať na 
rýchlo sa meniace spoločenské i odvetvové okolnosti, aktivity krajskej organi-
zácie	cestovného	ruchu	(KOCR)	Košice	Región	Turizmus	(KRT)	naďalej	vychá-
dzali z existujúcich zákonných kompetencií, usporiadania vzťahov medzi KOCR 
a jej členmi, z povinností súvisiacich s implementáciou programu Košického 
samosprávneho	kraja	(KSK)	Terra	Incognita,	zo	samotnej	propagácie	destinácie	
Košický kraj i z celkového strategického nastavenia v oblasti destinačného ma-
nažmentu, ktorý je už tradične v KRT chápaný cez prizmu postupného kvalitatív-
neho rozvoja turistickej destinácie (infraštruktúry a služieb) a marketingových 
aktivít na podporu rozpoznateľnosti destinácie.

Bez ohľadu na vonkajšie okolnosti nastal v roku 2020 vo všetkých oblastiach 
činnosti KRT výrazný kvalitatívny posun, ktorému nevyhnutne predchádzali 
predošlé empirické, teoretické i praktické skúsenosti, budovanie a udržiavanie 
partnerstiev a spoluprác, nové terénne poznatky, ako aj vlastný osobnostný roz-
voj	členov	tímu	KRT,	a	teda	organizácie	ako	takej.	Samotnú	rozvojovú	líniu	 
v	portfóliu	našej	činnosti	i	naďalej	predstavuje	realizácia	vlastných	projektov	 

a partnerská podpora projektov. Obe tieto paralelné trajektórie sledujú jeden 
spoločný cieľ, ktorým je dosahovanie synergického efektu jednotlivých (čiastko-
vých) zásahov v územiach destinácie na zlepšovanie infraštruktúry a služieb  
v cestovnom ruchu.

Za jeden zo základných stavebných kameňov v snahe o rozvoj destinácie pritom 
považujeme kvalitnú a efektívnu spoluprácu na rôznych úrovniach – od „kon-
cových“ podnikateľských subjektov priamo v teréne destinácie, cez záujmové 
združenia a miestne samosprávy pôsobiace na lokálnej úrovni, až po verejnú 
správu na úrovni regionálnej. Vo vzťahu k nadregionálnym orgánom a orgánom 
štátnej správy pôsobíme ako advokáti záujmov našich aktérov cestovného ruchu 
a územia destinácie ako takého. Naša líderská rola v tomto území spočíva často 
práve v podpore a vzájomnom prepájaní vyššie vymenovaných subjektov,  
s cieľom rozvíjať cestovný ruch v destinácii a posilňovať jeho pozitívne dopady na 
kvalitu života miestnych obyvateľov.

S	týmto	vedomím	zároveň	vyvíjame	stále	intenzívnejšiu	iniciatívu,	ktorej	cieľom	
je obohacovať odvetvie cestovného ruchu v Košickom kraji projektovými zásahmi 
s vyšším objemom investícií a nadväzovať projektovú spoluprácu s partnermi 
nielen na národnej, ale aj cezhraničnej úrovni. 

ČINNOSŤ kRT v ROkU 2020 ŠTATISTIkY NávŠTEvNOSTI
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lETNá SEZÓNA 2020

 jún júl august SPOLU	

Počet návštevníkov 14678 44570 53550 112798

z toho domáci 12737 34592 42983 90312

z toho cudzinci 1941 9978 10567 22486

 jún júl august SPOLU	

Počet prenocovaní 33374 106343 126783 266500

z toho domáci 29243 81687 101713 212643

z toho cudzinci 4131 24656 25070 53857

Vývoj 19/20 jún júl august Celkovo 

Počet návštevníkov -68% -20% -8% -30%

z toho domáci -55% 4% 25% -6%

z toho cudzinci -89% -56% -55% -65%

Vývoj 19/20 jún júl august Celkovo 

Počet prenocovaní -69% -28% -12% -33%

z toho domáci -52% -9% 14% -12%

z toho cudzinci -91% -57% -55% -66%

Štatistiky Počet návštevníkov spolu za Košický kraj Počet prenocovaní spolu za Košický kraj

počet návštevníkov

počet prenocovaní

priemerný počet nocí

160.366

398.074 +27,61%

2,48

+19,78%

Po prakticky úplnom zastavení cestovného ruchu v jarných mesiacoch, zazna-
menala od mája destinácia Košický kraj postupný spätný nábeh návštevnosti,  
s výrazným oživením v prázdninových mesiacoch júl a august. V mesiaci august 
už dokonca počet návštevníkov výrazne prekročil aj augustovú návštevu z roku 
2018 (návštevnosť 08/2018 - 49.545 návštevníkov; 08/2019 - 58.401 návštevní-
kov; 08/2020 - 53.550 návštevníkov). Tento fakt je možné, vzhľadom na krízové 
okolnosti, považovať za prekvapujúco úspešné zotavenie dopytu po domácej re-
kreácii. V letnej sezóne (jún – august 2020) navštívilo Košický kraj spolu 112.798 
dovolenkárov, ktorí tu strávili 266.500 nocí. Napriek tomu však výrazne chýbali 
návštevníci zo zahraničia.
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Zastavenie medzinárodnej mobility obralo Košický kraj o cenné zdrojové trhy. 
Dopyt	z	Česka	poklesol	o	39%,	z	Poľska	o	59%	a	z	Maďarska	o	66%.	Okrem	
silných krajín V4 boli na marketingovom radare krajskej organizácie cestovného 
ruchu Košice Región Turizmus (KRT) najmä krajiny pozitívne ovplyvnené minulo-
ročnými	Majstrovstvami	sveta	v	ľadovom	hokeji	-	Nemecko	a	Spojené	kráľovstvo,	
ktorých tímy sa predstavili v Košiciach. Aj v ich prípade však pandemické obme-
dzenia a zastavenie leteckej prepravy spôsobili radikálny prepad – v prípade Ne-
mecka	60%	a	v	prípade	Spojeného	kráľovstva	až	90%.	Obeťou	výpadku	leteckej	
linky sa stal aj dovtedy nádejný Izrael, ktorý zaznamenal de facto 100% výpadok 
návštevnosti.

2019 2020 Počet návstevníkov jún júl august 2020 2019 Vývoj 
19/20

(1) 1 Slovenská	republika 12737 34592 42983 90 312 96 272 -6,2%

(2) 2 Česká republika 1119 4339 4065 9 523 15 730 -39,5%

(3) 3 Poľsko 136 1495 2434 4 065 9 855 -58,8%

(5) 4 Nemecko 188 1108 1157 2 453 6 147 -60,1%

(4) 5 Maďarsko 156 727 1000 1 883 5 548 -66,1%

(16) 6 Slovinsko 13 739 185 937 877 6,8%

(6) 7 Ukrajina 108 262 292 662 4 312 -84,6%

(10) 8 Rakúsko 43 224 231 498 1 254 -60,3%

(13) 9 Holandsko 4 114 148 266 1 213 -78,1%

(11) 10 Taliansko 16 97 143 256 1 160 -77,9%

(12) 11 Francúzsko 15 86 97 198 1 165 -83,0%

(8) 12 Spojené	kráľovstvo	Veľkej	Británie	a	
Severného	ĺrska 4 54 112 170 1 623 -89,5%

(21) 13 Švajčiarsko 13 82 58 153 526 -70,9%

(17) 14 Litva 11 97 31 139 1 151 -87,9%

(14) 15 Rumunsko 27 37 54 118 771 -84,7%

2019 2020 Počet prenocovaní  jún júl august 2020 2019 Vývoj 
18/19

(1) 1 Slovenská	republika 29243 81687 101713 212643 240383 -11,5%

(2) 2 Česká republika 2185 11724 10022 23931 39539 -39,5%

(3) 3 Poľsko 240 3140 5465 8845 21046 -58,0%

(5) 4 Nemecko 646 3031 3092 6769 15672 -56,8%

(6) 5 Maďarsko 265 1630 1996 3891 11995 -67,6%

(21) 6 Slovinsko 17 1701 318 2036 1256 62,1%

(4) 7 Ukrajina 260 491 743 1494 15811 -90,6%

(12) 8 Rakúsko 89 508 483 1080 2457 -56,0%

(10) 9 Taliansko 31 310 415 756 2974 -74,6%

(13) 10 Holandsko 7 210 310 527 2439 -78,4%

(14) 11 Francúzsko 25 203 178 406 2394 -83,0%

(8) 12 Spojené	kráľovstvo	Veľkej	Británie	a	
Severného	ĺrska 13 110 248 371 3523 -89,5%

(20) 13 Švajčiarsko 30 163 156 349 1472 -76,3%

(15) 14 Rumunsko 146 101 74 321 2258 -85,8%

(22) 15 Litva 11 173 71 255 1101 -76,8%

Počet návštevníkov: Počet prenocovaní z pohľadu zdrojovej krajiny: 

Návštevnosť podľa jednotlivých regiónov Košického kraja: 

 Počet návštevníkov Počet prenocovaní

jún júl august jún júl august

Abov 7503 18478 20719 18349 40257 47919

Dolný Zemplín 3354 10647 14984 7372 24470 31336

Gemer 835 3054 4170 1869 8449 10928

Spiš	a	Slovenský	raj	 2986 12391 13677 5784 33167 36600

Celkový súčet 14678 44570 53550 33374 106343 126783

Počet návštevníkov Počet prenocovaní

Región 2018 2019 Vývoj 
18/19 2020 Vývoj 

19/20 2018 2019 Vývoj 
18/19 2020 Vývoj 

19/20

Abov 63159 81605 29% 46700 -43% 139911 202420 45% 106525 -47%

Dolný Zemplín 24657 30993 26% 28985 -6% 57115 70003 23% 63178 -10%

Gemer 7768 8383 8% 8059 -4% 20359 23169 14% 21246 -8%

Spiš	a	Slovenský	raj	 38296 39385 3% 29054 -26% 94576 102482 8% 75551 -26%

Košický kraj 133880 160366 20% 112798 -30% 311961 398074 28% 266500 -33%

Z pohľadu regiónov sa najlepšie darilo Gemeru a Dolnému Zemplínu, ktoré za-
znamenali menej ako 10-percentný pokles. Naopak v súlade s avizovaným tren-
dov veľmi slabej sezóny v mestských destináciách mesto Košice spolu s Abovom 
mali najsilnejší pokles až na úrovni 43 %.

Podrobnejšie dáta zároveň ukazujú, že počas neštandardnej „hlavnej sezóny“, 
v období čiastočnej revitalizácie cestovného ruchu po uvoľnení vládnych pro-
ti-pandemických opatrení, došlo v našej destinácii k významnému pretrans-
formovaniu návštevníckeho správania. To jednak zareagovalo na existujúce 
objektívne obmedzenia, no významne ho  ovplyvnilo najmä subjektívne vnímanie 
osobnej zdravotnej bezpečnosti pri cestovaní. 

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že analyzované destinačné dáta, ktoré 
viedli aj k vyššie uvedeným zisteniam, pochádzajú, s výnimkou oficiálnych štatis-
tík, z vlastných dátových zberov organizácie Košice Región Turizmus. KRT  
v súčasnosti systematicky pracuje s relatívne širokým portfóliom dátových 
zdrojov (vlastných i outsourcovaných), ktoré generujú relevantný objem dát po-
trebných pre efektívny manažment a marketing destinácie Košický kraj. Význam 
vlastných dátových zberov, a z nich získaných lokalizovaných dát, v destinačnom 
manažmente neustále narastá a aktuálna bezprecedentná situácia v odvetví túto 
potrebu ešte viac posilňuje.
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Počet návštevníkov

Poradie počtu návštevníkov 2020 2019 „+/-“ 

2020 2019     

1 (1) Slovenská	republika 178 946 297072 -39,8%

2 (2) Česká republika 16280 35907 -54,7%

3 (3) Poľsko 7305 19654 -62,8%

4 (5) Nemecko 5496 15698 -65,0%

5 (4) Maďarsko 3531 16254 -78,3%

6 (6) Ukrajina 3148 13613 -76,9%

7 (8) Rakúsko 1390 3930 -64,6%

8 (17) Slovinsko 1083 1857 -41,7%

9 (11) Taliansko 886 3403 -74,0%

10 (12) Rumunsko 869 3257 -73,3%

11 (7) Spojené	kráľovstvo	Veľkej	Británie	a	Severného	ĺrska 696 4359 -84,0%

12 (13) Francúzsko 617 2904 -78,8%

13 (10) Spojené	štáty	americké 472 3519 -86,6%

14 (15) Holandsko 469 2291 -79,5%

15 (9) Rusko 437 3842 -88,6%

Názov 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 rozdiel v % 
2019/2020

Dóm	Sv.	Alžbety 20.170 23.868 51.000 123.500 nesledované nesledované

Spišský	hrad 151.000 150.000 209.104 212.535 211.476 211.700 129693 -38,7%

NP	Slovenský	raj 334.190 410.545 410.056 621.115 569.281 601.850 590650 -19,5%

Kaštieľ Betliar 46.270 56.938 67.707 94.998 78.939 77.444 44185 -42,9%

Mauzóleum Andrássyovcov v 
Krh. Podhradí

6.236 7.356 9.783 12.019 13.068 14.709 6270 -57,4%

Thermalpark Šírava
(od 

14.06.2014)   
75.000  

140.000 156.569 152.000 150.000 166.700 86301 -48,2%

Dobšinská ľadová jaskyňa 61.175 69.749 80.313 87.132 82.111 82.176 57018 -30,6%

Domica 20.635 20.527 37.504 29.409 29.208 22.485 20410 -9,2%

Gombasecká jaskyňa 8.855 9.815 11.350 14.543 13.133 15.193 11830 -22,1%

Jasovská jaskyňa 16 454 17.798 17.089 20.621 18.704 19.440 12390 -36,3%

Ochtinská aragonitová 
jaskyňa

23 993 27.430 28.734 35.463 31.321 32.780 29709 -9,4%

Najvyššia kostolná veža v 
Spišskej	Novej	Vsi	

3.874 4.392 4.133 4.036 4.789 3.643 2097 -42,4%

ZOO Košice 209.297 201.099 234.465 208 186 224.471 254.528 337733 + 32,7%

Strážna	veža,	Rožňava (od júla 
2014) 906 2.072 2.073 1.927 3.007 2.799 2474 -12%

Jasovský kláštor nesledované nesledované nesledované 1.534 1.799 3.213 4754 + 48,0%

Morské oko nesledované nesledované nesledované nesledované 41.530 45.279 69682 + 53,9%

Aby sme boli schopní analyzovať aj vývoj jednodňového turizmu, ktorý nie sme 
schopní	zachytiť	z	ubytovacích	štatistík	vedených	Štatistickým	úradom	SR,	
priebežne monitorujeme návštevnosť turisticky najatraktívnejších bodov záujmu. 
Tieto dáta navyše poskytujú kvalitný prierezový pohľad naprieč celou destiná-
ciou a umožňujú lepšie sa zameriavať na propagáciu jednotlivých miest.

Celosvetová pandémia, spojená s ochorením Covid–19, negatívnym spôsobom 
ovplyvnila vývoj cestovného ruchu v Košickom kraji a zapríčinila medziročný prepad 
počtu turistov o polovicu (50,4%) a prenocovaní takmer o polovicu (-48,3 %).  
Z hľadiska počtu návštevníkov a prenocovaní bol rok 2020 najhorším za posledných 
20 rokov. 

V dôsledku opatrení, trvajúcich kolísavo v priebehu celého roka, a nedostupnosti 
niektorých zahraničných destinácií, vzrástol podiel domácich návštevníkov oproti 
predošlému	roku	zo	65,08	%	(rok	2019)	na	79	%.	Priemerná	dĺžka	prenocovaní	jed-
ného domáceho návštevníka medziročne stúpla v Košickom kraji na 2,37 nocí (+6,2 
%), čo môžeme považovať za historické maximum za posledných 15 rokov.  

Pokles počtu návštevníkov zo zahraničia je teda ešte výraznejší ako u domácich 
návštevníkov	(39,8%),	a	to	až	70,2	%.	Avšak	z	pohľadu	dĺžky	ich	pobytu	v	našich	uby-
tovacích zariadeniach tiež u nás ostávali v priemere dlhšie. V porovnaní s predošlým 
rokom o 3,26%. Opäť ide o hodnoty (2,56 noci), ktoré prekonali historické údaje od 
roku 2006, kedy bol priemerný počet prenocovaní 2,53, s výnimkou roku 2016.  

Vývoj poklesu návštevnosti vo vzťahu k zahraničným turistom bol  v roku 2020 
ešte o niečo zásadnejší ako u tých domácich a dosiahol úroveň poklesu až 70,2 %. 
Turisti zo zahraničných zdrojových trhov navštívili Košický kraj len v počte 47 576, 
čo je medziročný prepad návštevnosti o 50,4%. Vzhľadom na zloženie zahraničných 
turistov	nás	veľmi	prekvapilo	Slovinsko,	ktoré	malo	spomedzi	ostatných	zdrojových	
krajín najnižšiu mieru poklesu návštevnosti Košického kraja (-41,7 %). Pre porov-
nanie,	miernejší	pokles	návštevnosti,	mali	už	len	domáci	návštevníci	zo	Slovenska	
s	hodnotou	-39,8	%.	Rovnako	prekvapujúcim	zistením	vo	vzťahu	k	Slovinsku	je,	že	
kým návštevnosť lokalít v Košickom kraji všeobecne vplyvom pandémie klesala, 
návštevnosť	lokality	Spišská	Nová	Ves	turistami	spomínanej	krajiny	vzrástla	v	roku	
2020 až o 345 %. Ďalšou zdrojovou krajinou zahraničných trhov, kde sme zazname-
nali	po	Slovinsku	najnižší	pokles	návštevnosti	je	Česká	republika	(-54,7	%),	ktorej	
obyvatelia sú už dlhodobo po domácich turistoch druhou najpočetnejšou skupinou 
návštevníkov.   

Regióny  

Spomedzi	štyroch	historických	regiónov	Košického	kraja,	bol	rok	2020	z	hľadiska	
počtu prenocovaní najhorším pre Abov s mestom Košice, ktoré ako mestská des-
tinácia zaznamenali pokles až o 56 %. Naopak najnižší pokles ubytovaných hostí 
zaznamenal	Gemer	(-28	%),	s	celkovým	počtom	prenocovaní	36	996.	Samozrejme	aj	
z pohľadu počtu prenocovaní nám hodnoty klesali. Najmenší pokles opäť zazname-
nal Gemer len na úrovni 28 % a Dolný Zemplín o 35%. V prípade Košíc je ten prepad 
výraznejší ako pri počte návštevníkov a to až 57,07%. Ide o jedinú destináciu, ktorá 
mala pokles priemerného počtu prenocovaní (-1,93%) v porovnaní s Gemerom, kde 
návštevníci strávili v priemere až 2,7 noci  a teda o 10 % viac ako minulý rok.  

ŠTRUkTÚRA NávŠTEvNíkOv kOŠIckéHO kRAjA  

POdľA ZdROjOvéHO TRHU:
NávŠTEvNOSŤ ATRAkTIvíT dESTINácIE 
v ROkU 2020
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MARkETING A PR

Postupnú sanáciu jarného prepadu návštevnosti sa organizácii KRT podarilo 
podporiť aj prostredníctvom destinačnej kampane Kraj sveta – Košický svetový 
kraj.

Kampaň bola pripravovaná ako hlavná destinačná kampaň 2020 už na prelome 
rokov a pôvodne mala byť spustená pred hlavnou turistickou sezónou v jarných 
mesiacoch. Jej pôvodným cieľom malo byť zvýšenie povedomia o konkrétnych 
UNESCO	pamiatkach	a	ich	európsky	unikátnej	koncentrácii	v	blízkosti	Košíc.	
Kampaň mala zároveň posilniť pozíciu destinačnej značky Košického kraja 
„UNESCOnaDOSAH“	u	mladších	cieľových	skupín	tak,	aby	sa	pre	nich	návšteva	
kultúrneho a prírodného dedičstva na území našej destinácie stala dostatočne 
atraktívnou alternatívou k návšteve konkurenčných destinácií na západ od nás.
Pandémiou zmenené okolnosti v prvých mesiacoch nového roka však priniesli 
potrebu radikálne aktualizovať nástroje podpory CR pre prichádzajúcu neistú se-
zónu 2020, vrátane pripravovanej destinačnej kampane Kraj sveta. Kampaň sme 
pripravili tak, že sme aktualizovali zadanie, aby kampaň operatívne reagovala na 
vynútené zastavenie dopytu po produktoch CR a na následný očakávaný reštart 
odvetvia. Ostré spustenie kampane bolo posunuté na prelom mesiacov máj a 

jún,	teda	ešte	do	obdobia	pretrvávajúcich	vládnych	reštrikcií,	keď	cestovný	ruch	
stagnoval a existoval predpoklad, že návštevnícka verejnosť bude tráviť väčšinu 
času doma. Kampaň bola preto dominantne orientovaná do online priestoru.

Spracovateľ	kampane	zároveň	adaptoval	základnú	obsahovú	myšlienku	kampa-
ne – o neprebádanom mieste na kraji sveta – na ešte silnejší naratív o destinácii, 
ktorá poskytuje dostatok „voľného priestoru“ pre tých, ktorí v pandemickom 
období budú vyhľadávať bezpečie turisticky nepreťažených lokalít v zaujímavom 
(najmä prírodnom) prostredí. Toto posolstvo zároveň jasne vymedzilo Košický 
kraj v rámci konkurencie ostatných slovenských destinácií, ktoré najskôr váhali  
s vlastným „pandemickým“ marketingom a potom nasadzovali tradičné desti-
načné kampane bez jasnej dištinktívnej charakteristiky porovnateľnej s „Krajom 
sveta“. 
Dobré načasovanie a kvalitná kreatívna i výkonová príprava prispeli k tomu, 
že kampaň dosiahla výsledky nad pôvodne definované ukazovatele. Plánovaný 
kumulatívny zásah cieľovej skupiny (530.000) bol výrazne prekročený (1,3mil)  
a vzhľadom na uvoľnený mediálny priestor boli ceny za zásah nižšie. Vysokú 
efektivitu kampane podporil aj fakt, že kvalita kreatívy i nápadité a vtipné preve-
denie komunikátov sa pretavili aj do ich organického šírenia, až virality. 
 

výSlEdkY PRvEj fáZY:

Prvú	fázu	kampane	Kraj	sveta	možno	považovať	za	veľmi	úspešnú	hneď	z	niekoľ-
kých dôvodov. Išlo o prvú kreatívnu destinačnú kampaň podobného druhu, ktorej 
úlohou bolo komunikovať Košický kraj. Okrem toho, že využila potenciál kreatív-
nej a odvážnej komunikácie a odlišného podania obsahu propagácie destinácie, 
využila tiež potenciál situácie, ktorá pre rok 2020 celosvetovo ovplyvnila cesto-
vateľské	preferencie	a	tiež	správanie.	Slovenský	trh	nebol	tohto	roku	zásadne	
fragmentovaný a mnohí obyvatelia, ktorí si bežne dovolenku spájajú s pobytom  
v zahraničí, tieto svoje návyky prispôsobili globálnej pandémii a rozhodli sa ces-
tovať a dovolenkovať doma. 

Výborným krokom, na ktorý vplývala dlhodobá príprava témy a komunikácie, 
bolo	to,	že	išlo	o	prvú	zo	slovenských	destinačných	kampaní.	Vďaka	priprave-
nosti a flexibilite sme boli schopní kampaň spustiť tesne pred letnou turistickou 
sezónou tak, aby sa komunikácia dostala do povedomie cieľového publika a mala 
možnosť ovplyvniť rozhodovanie v súvislosti s dovolenkou alebo cestovaním.
S	obdobím	spustenia	súvisí	aj	fakt,	že	sa	nám	podarilo	zasiahnuť	viac	ľudí	za	
menej peňazí, mediálny priestor totiž pre koronakrízu nebol príliš nasýtený, 
inzerenti prehodnocovali stratégie a marketingové plány.
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Druhá fáza: 
Vzhľadom na výborné výsledky a aktuálny vývoj na domácom trhu CR v hlavnej 
turistickej sezóne, pristúpil KRT aj k realizácii druhej fázy kampane Kraj sveta. 
Tá bola postavená na  potrebe, ktorú KRT v destinácii identifikoval ešte v mesia-
coch marec a apríl prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi poskytova-
teľmi služieb v CR. Väčšina respondentov vtedy uviedla, že najdôležitejšia forma 
pomoci, ktorú by od svojej zastrešujúcej organizácie CR potrebovali, je marketin-
gová podpora.

Druhá fáza kampane preto bola zameraná na marketingovú podporu konkrét-
nych subjektov a ich produktov v čase po prvej vlne koronakrízy. Jej hlavným 
posolstvom bolo odkomunikovanie významu domácej dovolenky pre reštart 
a sanáciu ponuky CR v našej destinácii. Zároveň sa od kampane očakávalo 
všeobecné povzbudenie pocitu solidarity a spoločnej zodpovednosti pri revitali-
zácii odvetvia CR ako takého.

V tejto fáze boli k online nástrojom pridané aj off line nástroje a to najmä 
na území Košíc.
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Počas celej kampane prišlo na web kosiceregion.com 16 416 ľudí, z toho bolo  
14 307 nových sledovateľov. Zaznamenali sme obrovský nárast návštevnosti 
webov oprosti zvyšku roka.

Šírke zásahu kampane pomohlo aj zapojenie OOCR, v spolupráci s ktorými sme 
pripravili sériu billboardov a citylightov. V neposlednom rade, za úspech kam-
pane Kraj sveta môže originálna kreatíva, ktorá udržiavala zdravý balans medzi 
odvážne vtipnou a stále vecnou komunikáciou. Kraj sveta ukázal potenciál stať 
sa	tzv.	lovebrandom	destinácie	a	tiež	perspektívu	ďalej	sa	vyvíjať.	Zároveň	treba	
dodať, že dlhodobejšia konzistentná komunikácia posolstva má potenciál vytvo-
riť v publiku pozitívny emočný vzťah (spomínaný lovebrand), ktorý napomôže 
ešte lepšej rozpoznateľnosti destinácie. Budúce rozvíjanie kreatívnej kampane 
Kraj sveta pomôže destinácii jasne sa vymedziť v konkurencii slovenských desti-
nácií (regiónov) a zároveň dokáže priťahovať mladú cieľovú skupinu.

Na letnú kampaň Kraj sveta sme nadviazali aj v jeseni a zime. 

Rovnako veľmi pekné čísla zaznamenala aplikácia. Počas kampane Android 
appku	použilo	2200	ľudí,	z	toho	1400	nových.	Na	IOS	je	to	364	ľudí,	z	toho	231	
nových. 
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Jesenná kampaň: „Zobuď sa!“
Kampaň:	„Zobuď	sa!“	bola	jesenným	pokračovaním	predošlých	kampaní.	A	to	či	
po vizuálnej, obsahovej alebo formálnej stránke. Cieľom jesennej kampane bolo 
zvýšiť povedomie o netradičných formách ubytovania v Košickom kraji a zároveň 
spomaliť prepad počtu prenocovaní počas obdobia jesene, prípadne motivovať  
k početnejšiemu prenocovaniu v lokalite Košického kraja.

V tejto fáze kampane sme, tak ako v predošlých, vytvorili sériu videí a fotografií, 
doplnených	o	kľúčový	headline	s	aktivačným	insightom	„Zobuď	sa!“.	Ten	nesie	 
v sebe istú dávku sarkazmu, drzosti a na jednej strane vyzýva recipienta, aby sa 
konečne zobudil a objavil Kraj sveta. Na strane druhej ho nabáda k tomu, aby sa 
na kraji sveta reálne prebudil (a tým aj prenocoval - čo predchádza samotnému 
prebudeniu).

Už	samotné	prenocovanie	na	Kraji	sveta	je	zážitkom!

Aby sme demonštrovali fakt, že už len samotná noc v Košickom kraji je zážitkom 
(odhliadnuc od tých, ktoré návštevníkov čakajú počas dňa), sme zvolili netra-
dičné formy ubytovania, ktoré boli nosnými prvkami celej jesennej kampane. 
Ukázali	sme	potenciálnym	návštevníkom,	že	môžu	prespať	na	voňavom	sene,	 
v mestskej street art galérii, indiánskom teepee alebo priamo v drevenom sude 
uprostred viníc.

ZávER:

Kampaň	vyvolala	pozitívne	emócie	u	širokej	verejnosti,	vďaka	výberu	originál-
nych a netradičných foriem ubytovania, ktoré možno doposiaľ nepoznali. Priblí-
žila im možnosť prežiť zážitok už len samotným prenocovaním v Košickom kraji. 
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Zimná kampaň schlaď sa! / RoZpáľ sa!
Kampaň:	„Schlaď	sa!“	a	„Rozpáľ	sa!“	bola	zimným	pokračovaním	predošlých	
kampaní	KRAJ	SVETA.	A	to	či	po	vizuálnej,	obsahovej	alebo	formálnej	stránke.	
Cieľom zimnej kampane bolo informovanie návštevníkov o možných aktivitách  
v Košickom kraji –  pre milovníkov zasneženej prírody, ale aj tých zimomravej-
ších. Vytvoriť ponuku zážitkov pre každú z línií kampane tak, aby návštevník na 
základe jednoduchej preferencie, objavil zážitky vyhovujúce práve jeho záujmom. 
Pri návšteve Košického kraja sa nemusí spoliehať na ideálne počasie, ani čakať 
na vhodné ročné obdobie. 

Zimná kampaň pozostávala z dvoch línií:
1.	 Som	milovník	tepla	–	pre	tých,	ktorým	uplynulé	leto	nestačilo	a	chcú	

uniknúť zime
 Claim tejto línie: „ROZPÁĽ SA!“ (V Košickom svetovom kraji)
2.	 Som	milovník	zimy	–	pre	tých,	ktorí	milujú	tradičné	zimné	aktivity
 Claim tejto línie: „SCHLAĎ SA!“ (V Košickom svetovom kraji)

V	rámci	oboch	línii	bol	kľúčový	headline	s	aktivačným	insightom	„ROZPÁĽ	SA!“	 
a	„SCHLAĎ	SA!“.	Tie	nesú	v	sebe	istú	dávku	sarkazmu,	drzosti	a	vyzývajú	reci-
pienta, aby sa rozpálil pri hrejivých zážitkoch v Košickom kraji, alebo schladil 
svoju „horúcu hlavu“ ponorením do ľadovej vody a objavil otužovanie v prírod-
ných jazerách regiónu. 

Zvolené zážitky pre každú z línií kampane

Pre každú z vyššie uvedených línií kampane bolo zvolených 6 kľúčových okruhov 
zážitkov, v rámci ktorých boli prezentovaní konkrétni poskytovatelia služieb 
alebo atrakcií v rámci Košického kraja. 

1.	 Som	milovník	tepla	–	remeslá,	divadlá,	múzeá	a	galérie,	zábavné	centrá,	
tradičná gastronómia, sauny a wellness

2.	 Som	milovník	zimy	–	otužovanie,	ľadolezenie,	sánkovanie,	lyžovanie,	zim-
ná turistika, korčuľovanie

WWW.KRajsveta.sK

na KRaji sveta prituHne aj tÝm najväčším DoBRoDRuHom

v KošicKom sveTovom KRajI

WWW.KRajsveta.sK

RozpáL sa a objav zážitky, ktoré ťa privedú do varu!

v KošicKom sveTovom KRajI
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Osobná účasť členov tímu KRT na medzinárodných výstavách, veľtrhoch či pre-
zentáciách je dôležitým reprezentatívnym nástrojom, ktorý okrem vizibility des-
tinácie prináša aj benefit v podobe nadobúdanie nových spoluprác a partnerstiev 
na nadnárodnej úrovni. Účasť na veľtrhoch každoročne prehodnocujeme nielen 
podľa ich prínosu pre naše aktivity, ale aj na základe nášho nastavenia koncepcie 
prístupu k zahraničným trhom.

V spolupráci s partnermi na regionálnej i národnej úrovni sme tiež pokračovali 
v participácii pri organizovaní infociest pre novinárov, blogerov a zástupcov 
cestovných kancelárií a agentúr.

V roku 2020 pandémia veľmi silno ovplyvnila našu prezentáciu na zahraničných 
trhoch, rovnako ako aj infocesty pre novinárov. 

ITF Slovakiatour  |  23-26.01.2020

Cieľom	tohtoročnej	prezentácie	na	veľtrhu	ITF	SLOVAKIATOUR	v	Bratislave	bolo	
udržanie trendovej prezentácie Košického kraja v podobe, ktorú KRT na podujatie 
prináša od roku 2018, kedy sme sa rozhodli pre viacročnú tematicky budovanú 
konzistentnosť prezentácie. Vždy pracujeme s jedinečnou koncepciou tematicky 
zadefinovaného vizuálu, tak aby bol stánok každoročne ľahko rozpoznateľný.  
 
Na 26. ročníku veľtrhu sa naša destinácia predstavila s témou  
„Tak blízko ako sa len dá“. 

V stánku Košického kraja sme ocenili osoby a organizácie, ktoré za uplynulé ob-
dobie výrazne prispeli k rozvoju cestovného ruchu na území celej župy. Zároveň 
sme slávnostne predstavili novú publikáciu určenú cestovným kanceláriám, 
jednotlivcom	a	ďalším	organizáciám.	Išlo	o	nový	a	unikátny	katalóg	výletov	 
a pobytov, ktorý vznikol v širokej spolupráci naprieč celým odvetvím v našom 
kraji a je jediným ponukovým katalógom svojho druhu v celej destinácii.

Zároveň sme dali na výstavnej ploche priestor našim partnerom z oblasti posky-
tovateľov služieb v cestovnom ruchu: Opátstvo Jasov, Castellum Cassovia, o.z. 
-	Košický	hrad,	hotel	Bankov	(Košice),	Šírava	Park,	hotel	Metropol	(SNV)

 

IMTM TEL AVIV 2020  |  11.-12.02.2020

V Tel Avive sa uskutočňuje medzinárodný „mediteránsky“ veľtrh cestovného 
ruchu IMTM. Cieľom aktívnej účasti na veľtrhu bolo poskytovať relevantné infor-
mácie o našej destinácii a motivovať k návšteve Košického kraja. Najväčší záujem 
zo	strany	Izraelčanov	bol	o	prírodu,	aktívny	oddych,	NP	Slovenský	raj	a	mesto	
Košice. 

UTAZÁS BUDAPEŠŤ 2020  |  27.02. - 01.03. 2020

Veľtrhu sme sa aktívne zúčastnili, tak ako každý rok a získali sme nové kontakty 
v	oblasti	B2B	sektora.	Zároveň	sme	predstavili	maďarskému	návštevníkovi	nové	
produkty ako aj ponukový katalóg „Tak blízko ako sa len dá”. 

WTM Virtual LONDON  |  9.-11.11. 2020 

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa v dňoch 9. – 11. novembra 2020 konal virtu-
álny	online	veľtrh	WTM	Virtual	London.	Živé	konferenčné	stretnutia	a	fóra	sa	
zaoberali problémami, ktorým dnes turizmus čelí. Možnosťou pre zúčastnených 
odborníkov boli aj individuálne stretnutia a virtuálne sieťovanie.

výSTAvY, vEľTRHY, PREZENTácIE 

výstavy, veĽtrhy, 
prezentácie
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infocesty infocesty infocesty infocesty infocesty infocesty, famtripyinfocesty

HU,	PL,	CZ,	 
DE,	GB,	IL,	USA

ČR,PL,HU,	IDN,	
UK,	FIN,	DE,	AT,	
AUS,	ISR,	IRL

novinári z krajín

PL,	ČR,	UK,	
HU,	ES,	DN,	IDN
novinári z krajín

PL,	ČR,	UK,	HU,
	ES,	DN,	IDN,	TR,	
novinári z krajín

PL,	ČR,	UK,	HU,	
DE, AT, TW,
SGP,	RP,

novinári z krajín

SKPL,	ČR,	UK,	HU,	
DE, AT, TW,
SGP,	RP,

výstupy z infociest výstupy z infociest výstupy z infociest výstupy z infociest výstupy z infociest výstupy z infociest výstupy z infociest 

novinári z krajín
novinári z krajín

11 8 10 8 11 212

7 krajín 11 krajín 7 krajín 8 krajín 10 krajín 1 krajina11 krajín

58 50 64 120 86 569

2014 2015 2016 2017 2018 20202019

INfOcESTY

Infocesta pre slovenských novinárov 
“Dovolenka na východnom  Slovensku”  |  01.-03.07.2020: 

Počet účastníkov: 4
Infocestu	pre	slovenské	médiá	iniciovalo	MDVSR	za	účelom	podpory	domáceho	
cestovného	ruchu.	Výber	zástupcov	mediálnej	obce	robilo	MD	VSR.		Infocesta	 
s	názvom	„Dovolenka	na	východnom	Slovensku“		sa	realizovala	v	spolupráci	 
s  KRT, OOCR Visit Košice a ZOOCR.  Cieľom bolo predstaviť menej známe miesta 
vhodné pre letnú dovolenku v Košickom kraji.

FAMtrip GO52 Víkendy plné tradícií  |  06.-11.10.2020 

Účastníci	:	Slovenské	cestovné	kancelárie	a	cestovné	agentúry

Súčasťou	ambícií	projektu	a	organizácie	Košice	Región	Turizmus,	ako	parti-
cipanta	na	projekte	52	ZÁŽITKOV	V	KARPATSKOM	REGIÓNE:	Znovuobjavenie	
tradičných	zvykov	a	zaužívaných	pracovných	postupov	(52	Carpathian	Lifestyle	
Experiences: Reinventing Traditional Work Cultures), je samozrejme marketin-
gová podpora zúčastnených remeselníkov a prezentácia tradičných remeselných 
postupov. Zároveň je to tiež implementácia zážitkových produktov aj do ponuky 
cestovných kancelárií (CK) a cestovných agentúr (CA) pre ich lepšiu dostupnosť 
verejnosti. 

V súvislosti s uvedenou ambíciou projektu bol pod záštitou Košice Región Turiz-
mus zorganizovaný pre zástupcov CA a CK niekoľkodňový FAMtrip, ako forma 
interaktívnej prezentácie Košického kraja vo vzťahu k spomenutému projektu. 
Jeho účelom bolo predviesť, ukázať a poskytnúť možnosť okúsiť zážitky z pre-
zentovaného Košického kraja. FAMtrip účastníkom umožnil aktívne otestovať 
jedinečné zážitkové produkty navrhnuté v rámci projektu GO52, ktoré sú zamera-
né na zachovanie tradičných remesiel.

Každý z účastníkov famtripu prezentoval záujem o doplnenie svojho existujúceho 
ponukového portfólia. Zástupcovia CK veľmi pozitívne hodnotili koncept tohto 
projektu ako aj navrhnuté aktivity. Plánujú s KRT  intenzívne spolupracovať aj  
v  budúcnosti.

Infocesta	pre	slovenských	novinárov	“	Dovolenka	na	východnom		Slovensku”

Meno novinára/
blogera

Kraji-
na Názov média Výstupy Počet výstu-

pov celkom

Lýdia	Brabcová SK hlavnespravy.sk
https://www.hlavnespravy.sk/jasovsky-klastor-pomyselny-
kalendar-ma-365-okien-12-velkych-kominov-4-vstupne-bra-
ny/2229648

1

Lýdia	Brabcová SK hlavnespravy.sk
https://www.hlavnespravy.sk/sirave-oddychnete-geotermal-
nej-vode-vinianskom-hrade-vas-cakaju-stredoveke-remes-
la-i-degustacie-vin/2238420

1

Lýdia	Brabcová SK hlavnespravy.sk
https://www.hlavnespravy.sk/sypke-granarium-mozete-degus-
tovat-turnianske-vina-upiect-domaci-chlieb-aj-uzavriet-man-
zelstvo/2248269

1

Lýdia	Brabcová SK hlavnespravy.sk https://www.hlavnespravy.sk/za-kosickou-alpinkou-by-mal-
vyrast-lesnicky-skanzen-podobny-vo-vydrove/2222950 1

Pavol	Urbánek SK Nový	čas	pre	Ženy	
- print Vydajte sa na kraj sveta 1
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Pravidelnú a otvorenú komunikáciu s médiami považujeme za dôležitú funkčnú 
súčasť vzťahov s verejnosťou. Preto sme aj v roku 2020 novinárov (v niektorých 
prípadoch aj zahraničné médiá) podrobne a na pravidelnej báze informovali  
o našich aktivitách, výsledkoch práce i projektoch, do ktorých sme partnersky 
zapojení. 

Počas celého roka sme médiám zaslali dohromady 22 tlačových správ, v ktorých 
sme podrobne informovali o vývoji cestovného ruchu, cestovateľských novin-
kách, rozvojových projektoch v Košickom kraji a tiež o aktivitách Košice Región 
Turizmus.

Tlačové správy, ktoré sme v roku 2020 pripravili, boli na témy:
•	 Košický	kraj	od	štvrtka	do	nedele	na	najväčšom	cestovateľskom	veľtrhu	

ITF	Slovakiatour	2020
•	 Košický	kraj	má	prvý	komplexný	katalóg	výletov	a	pobytov
•	 Zimná	edícia	Ľadového	expresu	aj	s	atraktívnymi	novinkami
•	 Výsledky	výzvy:	Spoznali	sme	úspešných	žiadateľov	Výzvy	2020	na	podpo-

ru cestovného ruchu v Košickom kraji
•	 Návštevnosť	Košického	kraja	láme	rekordy:	Prenocovania	prekonali	milió-

novú hranicu
•	 Viac	ako	polovicu	z	nás	koronavírus	pri	rozhodovaní	o	dovolenke	neo-

vplyvnil 
•	 Cesta	až	na	kraj	sveta	bude	toto	leto	určite	stáť	za	to
•	 Slávnostné	otvorenie	cyklopožičovne	na	Tokaji
•	 Vo	významnej	archeologickej	lokalite	v	Košickom	kraji	slávnostne	odhalia	

repliku obetnej jamy
•	 Vynovený	turistický	chodník	spájajúci	Ochtinú	s	Ochtinskou	aragonitovou	

jaskyňou bol slávnostne otvorený
•	 V	Košickom	kraji	pribudne	v	roku	2020	deväť	atrakcií	podporujúcich	ekotu-

rizmus
•	 Viniansky	hrad	a	jeho	okolie	ožije	novými	atrakciami	
•	 Ľadový	expres	turistov	opäť	previezol	zážitkami
•	 Na	košickej	železničnej	stanici	otvorili	informačný	bod	pre	turistov
•	 Baníctvo	na	Spiši	ožíva.	V	obci	Žakarovce	otvorili	náučný	chodník	s	ban-

skou tematikou
•	 Cesta	do	praveku	historickým	vlakom
•	 Vyhlásenie	výzvy	na	podporu	cestovného	ruchu	v	Košickom	kraji
•	 Zmena	turistického	správania	v	Košickom	kraji
•	 Košice	Región	Turizmus	vytvára	jedinečné	zážitky,	ktoré	vrátia	návštevní-

kov v čase
•	 Tri	roky	spolupráce	na	Spišskom	Jeruzaleme	priniesli	svoje	ovocie
•	 V	neistej	letnej	sezóne	oslovil	Košický	kraj	Slovákov.	Gemer	a	Zemplín	

zažívajú renesanciu
•	 Zima	na	Kraji	sveta	vás	schladí	aj	rozpáli.	Stačí	si	len	vybrať.

Ďalej sme novinárov pozvali aj na slávnostné otvorenie, uvedenie zrealizovaných 
projektov a iné príležitosti:
•	 Snehová	atrakcia	v	Ski	Centrum	Mraznica
•	 Výstava	prihlásených	návrhov	v	súťaži	o	podobu	promenády	na	Zemplín-

skej šírave
•	 Otvorenie	nového	vinárstva	Chateau	GRAND	BARI	na	Tokaji
•	 Periodické	stretnutie	projektových	partnerov	cezhraničného	projektu	 

EcoVeloTour
•	 Slávnostné	uvedenie	projektu	realizovaného	s	podporou	programu	 

Terra Incognita v kláštore premonštrátov v Jasove
•	 Slávnostné	uvedenie	projektu	realizovaného	s	podporou	programu 

Terra	Incognita	na	hrade	Slanec
•	 Slávnostné	uvedenie	projektu	realizovaného	s	podporou	programu	 

Terra Incognita v areáli Gombasek

Ďalej sme novinárov pozvali aj na slávnostné otvorenie, uvedenie zrealizovaných 
projektov a iné príležitosti:
•	 Pozvánka	na	najväčší	veľtrh	cestovania	na	Slovensku	ITF	Slovakiatour	

2020
•	 Pozvánka	na	prvú	jazdu	letného	Ľadového	expresu	2020
•	 Pozvánka	na	slávnostné	otvorenie	taviacej	pece	a	Banského	skanzenu	 

v Gelnici

TlAČOvé SPRávY A TlAČOvé BESEdY

22 5
tlačových správ tlačových konferenciítlačové správy

a besedy
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Pri príprave jednotlivých kampaní sa snažíme o marketingový a mediálny mix 
a o maximálnu efektivitu vynaložených prostriedkov a potenciálneho dopadu 
jednotlivých nástrojov.

inZeRcia
KORZÁR,	KOŠICE:DNES,	REFRESHER,	FORBES
Zimujem v Košickom kraji
Čarovné	Slovensko	-	Zimujem	v	Košickom	kraji
Lexikon.sk	-	online	banner
Košice City Guide - A5 Appka
MMM bulletin - A4 Kraj sveta
Hospodařske noviny CZ - PR Článok web. A4 tlačená inzercia v denníku
Forbes - Kraj sveta A4
Refresher	–	Zobuď	sa!

Rádio 

FUN	RÁDIO,	RÁDIO	KOŠICE
Ľadový Expres 40 x spot  (30 sec.)
Gemerský Expres 40 x spot (30 sec.)
Kraj sveta - opäť objav - 100 x spot (30 sec.)
Rádio Košice
482 reklamných oznamov (30 sec.)
Schlaď	sa	/	Rozpáľ	sa	(2	verzie	reklamných	spotov	pre	každú	líniu	kampane,	30	sec.)

mediálna kampaň
Košice:Dnes - Mediálna kampaň
Zjazdovky pri Košiciach - Vyskúšali sme. Online PR
Ľadový expres - Vyskúšali sme . Online PR
Gemerský expres - Vyskúšali sme . Online PR + vkladaná reklama A4 do denníka
Refresher	–	jesenná	kampaň	Zobuď	sa!
TA3 kampaň Kraj sveta
Nepoznané	Slovensko	spojené	so	sponzorským	spotom	Kraj	sveta.

MEdIálNE kAMPANE, PR A INZERcIE

mediálne paRtneRstvá v Roku 2020
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Papierová skladačka Ruská Bystrá

20 ks, formát A4
Papierová skladačka Ruská Bystrá,  
o unikátoch Košického kraja.

Merkantil a prezentačné formáty

Ochranné rúška
Reklamné a promo rúška, aj pre predaj v RIB. 6 grafík - 300 ks

Kraj sveta promo predmety

Tričká – 50 ks

Odznaky – 300 ks

Batôžtek – 80 ks

Športová fľaša – 80 ks

Kovová fľaša – 50 ks

Šiltovka -  50

Nálepky – 100 ks

TlAČOvINY A MERkANTIl

Marketingové materiály (publikácie, informačné letáky, merkantil) sú dôležitým 
prostriedkom komunikácie so širokou verejnosťou, ale aj korporátnej identity pri 
kontakte s potenciálnymi či existujúcimi partnermi, návštevami a inými subjektmi. 
V roku 2020 navyše vznikla potreba vyprodukovať úplne nové tlačoviny, akou je 
okrem iného aj komplexný ponukový katalóg Košice Región “Tak blízko ako sa len 
dá”.

Ponukový katalóg košice región „TAK BLÍZKO AKO SA LEN DÁ”

Spracovali	sme	komplexný	prehľad	turisticko-zážitkových	možností	v	Košickom	
kraji, spojený s ponukou ubytovania a službami sprievodcov. Jeho obsahom je 30 
jednodňových a viac dňových pobytov v Košickom kraji, aj s presahom na región 
Vysoké Tatry. V katalógu dostali priestor aj partneri a členovia organizácie KRT.
Košický kraj má teda prvý komplexný katalóg výletov a pobytov. Takýto produkt  
v kraji dlhodobo chýbal. Cestovateľská ponuka, ktorú katalóg zahŕňa, dáva 
priestor zviditeľniť sa lokálnym aktérom v CR. Katalóg bol slávnostne predstavený 
na	najväčšom	veľtrhu	CR	na	Slovensku,	ITF	Slovakiatour.

EN: Košice Region “As close as can be”  
4.000 ks,  formát A4
SK:	Košický	kraj	“Tak	blízko	ako	sa	len	dá”	
2.000 ks,  formát A4 

Ľadový expres - zimná edícia

1.200 ks,  formát dl
Skladacia	brožúra	s	turistickými	tipmi	a	informáciami	o	cieľových	destináciách	 
pre cestujúcich vlakom Ľadový expres – zimná edícia. V rámci podpornej komuni-
kácie #Zimujem

Ľadový expres – letná edícia

1.000 ks, formát dl
Skladacia	brožúra	s	turistickými	tipmi	a	informáciami	o	cieľových	destináciách	 
pre cestujúcich vlakom Ľadový expres – letná edícia

Vlakom na Gemer

2.000 ks brožúra, formát dl
Skladacia	brožúra	s	turistickými	tipmi	a	informáciami	o	cieľových	destináciách	 
pre cestujúcich Vlakom na Gemer.

5000 ks, formát A3/A4
Vkladačka do denníka Košice:Dnes pre podporu kampane Vlakom na Gemer

Autobusové a vlakové výlety – leták

6.000 ks, formát dl
Leták	vo	formáte	DL	informujúci	o	ponuke	vlastných	organizovaných	výletov	 
v réžii KRT.

Kalendár podujatí 2020

3.500 ks, formát A5
Pravidelná, verejnosťou vyhľadávaná a obľúbená publikácia, ktorá v kalendárnom 
prehľade obsahuje všetky väčšie kultúrno-spoločenské podujatia v destinácii  
v roku 2020.

Mapa regiónu SK mutácia

20.000 ks
Mapa regiónu 1:200 000 

Trhacia mapa dopravného spojenia v KE

6.000 ks
Obojstranná mapa pre návštevníkov Košického kraja, k dispozícií návštevníkom  
v Regionálnom informačnom bode bezplatne. Denné spoje, Nočné spoje.

Zážitkové výlety až na Kraj sveta

6.000 ks brožúra
11 rôznych druhov výletov. Tipy na individuálne výlety

Autobusové a vlakové výlety – leták

3.500 ks brožúra, formát dl
Ponuka organizovaných výletov ponúkaných organizáciou prostredníctvom 
Regionálneho informačného bodu
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Mobilná aplikácia Košice Región je kvalitne fungujúci turistický sprievodca, 
ktorého môže mať každý cestovateľ poruke – vo svojom smartfóne na platforme 
Android a iOs. Aplikácia dlhodobo patrí medzi najlepšie hodnotené mobilné apli-
kácie vo svojej kategórii v obchodoch s aplikáciami Google Play a Appstore.

Po zásadných organizačno-technických krokoch v roku 2018 došlo k stabilizo-
vaniu	funkčnosti	mobilnej	aplikácie	a	pokračovalo	sa	vo	vývoji	UI	rozhrania,	ako	
aj	priebežnej	aktualizácii	dát.	Aplikácia,	vďaka	svojej	prehľadnosti,	slúži	aj	ako	
doplnkový komunikačný kanál pri prevádzke turistických vlakov v réžii KRT.  
V roku 2019 sme, po zapracovaní funkcie Notifikácie, začali používateľom zasie-
lať aj push notifikácie s upozornením na aktuálne turistické a iné novinky.

V	roku	2020	sme	pracovali	na	napĺňaní	obsahu,	hlavne	v	sekcii	„atrakcie	a	výle-
ty“. Najväčší záujem o sťahovanie aplikácie Košice Región Turizmus sme zazna-
menali	so	spustením	kampane	KRAJ	SVETA.	Ľudia	sa	vtedy	začali	zaujímať	 
o atrakcie a lokality, ktoré im boli v rámci kampane prezentované. Práve pro-
stredníctvom aplikácie získali viac informácií nielen o danom mieste, ale aj 
priamu navigáciu, či iné možnosti v okolí.  

Celkový počet používateľov aplikácie:   5 727   (+258,1%)
Noví používatelia za rok 2020:    4 513   (+566,6%)
Počet spustení aplikácie:    22 530   (+417,7%)
Celkový počet interakcií v aplikácií:   128 004  (+533,7%)
Priemerné trvanie relácie:    7 min 55 sec  (+78,4%)

Celkový počet používateľov aplikácie  
s operačným systémom Android:   4 836 
s	operačným	systémom	iOS:		 	 	 891

Rozdelenie používateľov aplikácie podľa operačného systému:
Android      84,5%
iOS	 	 	 	 	 	 15,5%

Rozdelenie používateľov aplikácie podľa zariadenia:
Smartfón		 	 	 	 	 94,6%
Tablet          5,4%

Celkový	počet	od-inštalácií	za	rok	2020:			 2	404,		z	toho	155	iOS

dIGITál A ONlINE MARkETING

MOBIlNá APlIkácIA kOŠIcE REGIÓN

898 2177

154 323 891

4836361

10

2018 20202019

2018 20202019

2017

2017 IOS

ANDROID

Rozdelenie používateľov 
aplikácie podľa operačného systému:

+258%
Počet používateľov 

+78,4%
Priemerný čas 
používania aplikácie
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Rok 2020 nám svojím nečakaným priebehom a situáciou, ktorá do výraznej miery 
ovplyvnila aj pôsobenie našej organizácie, ovplyvnil aj naše plány/ciele, ktoré 
sme v roku 2020 chceli naplniť. Rok 2020 sme preto využili predovšetkým na 
skvalitňovanie	už	existujúcich	stránok,	ich	drobný	redizajn	a	napĺňanie	kvalit-
ným obsahom. 

KOSICEREGION.COM
Doména www.kosiceregion.com je aktuálne určená výlučne na destinačný ob-
sah – menej dynamický, univerzálnejší, informatívny pre širokú cestovateľskú 
verejnosť.

ORG.KOSICEREGION.COM
Aktuálnejší, dynamickejší obsah aj s orientáciou na aktivity KRT je umiestnený 
na subdoménu org.kosiceregion.com.

UNESCONADOSAH.SK
Počas	roka	2020	sme	ďalej	prevádzkovali	webovú	stránku	www.unesconadosah.
sk	s	prevažne	statickým	informačným	obsahom	o	pamiatkach	UNESCO	na	výcho-
de	Slovenska.	Táto	stránka	sa	za	niekoľko	rokov	svojej	existencie	stala	vyhľadá-
vaným faktografickým prameňom užitočných informácií o pamiatkach svetového 
dedičstva	UNESCO,	o	čom	svedčia	aj	údaje	z	Google	Search	Console	o	úspešnosti	
stránky vo vyhľadávaní používateľov na Googli. 

VYLETY.KOSICEREGION.COM
web vylety.kosiceregion.com je špecificky určený na ponuku a predaj výletov 
a jázd turistických vlakov verejnosti. Oddelenie od destinačnej stránky nám 
poskytuje flexibilnejšie možnosti pri cielení online reklamy, ale aj pri komuni-
kácii webu cez tradičné médiá a zároveň vnáša do celého systému našich webov 
väčšiu mieru prehľadnosti. Obsah tohto webu bol predtým súčasťou stránky 
www.unesconadosah.sk, čo však, vzhľadom na témy výletov, narúšalo obsahovú 
integritu stránky.

TERRAINCOGNITA.SK
Na základe aktuálnych trendov bola vytvorená jednoduchšia štruktúra webu  
a jeho prehľadnejší dizajn. Zamerali sme sa aj na samotný obsah - stránka sa 
stala výhradne webom programu Terra Incognita a venuje sa jeho aktivitám  
a výstupom. Aktuálne sa používateľ na stránke dozvie všetky potrebné informá-
cie o projektoch a ich doterajších výstupoch, o podporených podujatiach  
a investičných projektoch. 

ESHOP ZVYCHODU.sk
Aby sme boli bližšie k našim zákazníkom, eshop.kosiceregion.com sme pretvorili  
na	novú	značku	Z	VÝCHODU	a	zriadili	sme	samostatný	internetový	obchod	 
s	tematickým	názvom	-	Z	VYCHODU.	Celý	dizajn	aj	funkcionalita	webu	sa	drží	
aktuálnych	trendov.	So	spustením	e-shopu	sme	odštartovali	aj	samostatnú	
kampaň. 

V	roku	2020	-	20	objednávok	–	59	zakúpených	položiek	-	SUMA	–	445,84	Eur

KRAJSVETA.SK
Výraznou	zmenou	a	novinkou	bolo	odštartovanie	kampane	KRAJ	SVETA,	kde		 
v	spolupráci	s	externou	reklamnou	agentúrou	Socialists	vznikla	nová	záujmová	
page, ktorej cieľom bolo zachytávať cieľové skupiny kampane a získavať leady 
pre	ďalšiu	komunikáciu	a	remarketing.	

Web dizajn a funkcionalita boli navrhnuté a vznikli v súlade s modernými tren-
dmi a postupmi v online marketingu. Počas prípravy aj počas spustenia webu 
sme	sa	snažili	aj	o	maximálnu	SEO	optimalizáciu,	čo	sa	nám	aj	do	výraznej	miery	
podarilo a v praxi preukázalo na plusových číslach návštevnosti stránky. 

Stránka	bola	akoby	rozdelená	na	dva	sektory,	v	ktorých	sme	odkazovali	na	jed-
notlivé možnosti v kraji. Podľa záujmu samotného návštevníka sme mu ponúkli 
presne tie aktivity a miesta, o aké má podľa jeho charakteru záujem. 

WEBOvé STRáNkY

WWW.KOSICEREGION.COM
používatelia 

reláciepriemerné trvanie relácie

-42,37 %

-28,87 %-5,6%

68.138 

92.03200:01:12

WWW.UNESCONADOSAH.SK
používatelia 

reláciepriemerné trvanie relácie

+42,06 %

+49,55 %+18,61 %

51.183 

66.88700:01:19

VyLETy.KOSICEREGION.COM
používatelia 

reláciepriemerné trvanie relácie

-36,39 %

-30,91 %+42,15 %

26.010 

38.32900:01:57

WWW.TERRAINCOGNITA.SK
používatelia 

reláciepriemerné trvanie relácie

-49,33 %

-49,74 %+29,36 %

44.093 

57.85700:01:07

WWW.ZVyCHODU.SK
používatelia 

reláciepriemerné trvanie relácie

2.719

3.44800:01:59

WWW.KRAjSVETA.SK
používatelia 

reláciepriemerné trvanie relácie

12.113

14.81200:01:05

ORG.KOSICEREGION.COM
používatelia 

reláciepriemerné trvanie relácie

+76,56 %

+91,74 %+28,85 %

10.698

14.49000:01:29

*Web stránka bola uvedená v aktuálnej podobe do prevádzky 22.4.2020

metriky (28.7.2020* - 31.12.2020)

používatelia 

relácie

-30.90%

-22.51%

208.954

287.855

Všetky nami prevádzkované webové stránky spolu dosiahli za rok 2020 
návštevnosť 162 -tisíc používateľov, ktorí na weboch realizovali 287,5-tisíc 
relácií. 
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V rámci online nástrojov nášho komunikačného mixu majú silné postavenie 
sociálne siete. Prím hrajú svetovo najpoužívanejšie – Facebook a Instagram, 
ktoré používame na organický i platený zásah. V roku 2020 sme sa výraznejšie 
posunuli v obsahu šírenom cez Instagram, ktorý sa stal „plnokrvným“ kanálom 
našich kampaní a zároveň slúži aj na budovanie povedomia o krásach a zaujíma-
vostiach destinácie Košický kraj. Takisto sme v tomto roku pristúpili k diferen-
covaniu obsahu šíreného cez jednotlivé sociálne siete s dôrazom na ich primárne 
určenie. 
Všeobecne možno konštatovať, že kvalitnejšie spracovaný web a jeho obsah nám 
umožňujú využívať sociálne siete lepšie a predovšetkým na to, na čo by mali 
slúžiť – na pritiahnutie používateľov k obsahu na našich stránkach.

Sociálne	siete	boli	prioritne	stanovené	ako	hlavný	nástroj	v	kampani	KRAJ	SVE-
TA,	vďaka	čomu	sme	zaznamenali	enormný	nárast	nielen	samotných	fanúšikov,	
ale aj interakcii a tiež zlepšenie imidžu Košického kraja. 

Facebook košice Región
Sociálnu	sieť	Facebook	sme	využili	aj	na	propagáciu	programu	Terra	Incognita.	
Väčšiu aktivitu na tomto profile sme rozbehli až v druhej polovici roka, kedy sme 
verejnosť informovali o slávnostných otvoreniach nových projektov. Následne 
pokračujeme v pravidelnej aktivite - v predstavovaní projektov a v informova-
ní verejnosti o aktuálnej výzve programu Terra Incognita – Výzva na podporu 
cestovného ruchu 2021. 

Organický nárast sledovateľov v porovnaní s min. rokom + 1000 sledovateľov 

Videá na FB stránke Košice región

Facebook teRRa incognita
Sociálnu	sieť	Facebook	sme	využili	aj	na	propagáciu	programu	Terra	Incognita.	
Väčšiu aktivitu na tomto profile sme rozbehli až v druhej polovici roka, kedy sme 
verejnosť informovali o slávnostných otvoreniach nových projektov. Následne 
pokračujeme v pravidelnej aktivite - v predstavovaní projektov a v informova-
ní verejnosti o aktuálnej výzve programu Terra Incognita – Výzva na podporu 
cestovného ruchu 2021. 

Organický nárast sledovateľov v porovnaní s min. rokom +300 sledovateľov 

instagRam
Systematickou	prácou	s	druhou	najobľúbenejšou	(stále	rastúcou)	sociálnou	sieťou	
na svete, zameranou na obrázkový obsah a krátke videá, sme dosiahli výrazný ná-
rast užívateľov sledujúcich profil @kosiceregion – z 1725 na konci roka 2019 na 4312, 
čo je číslo ku dňu 31.12.2020.

4312  followerov            |         #kosiceregion 15,3k príspevkov

Vďaka	vytrvalej	práci	s	hashtagom	#kosiceregion	sa	tento	stal	dostatočne	roz-
poznateľným a dnes ho už používatelia bežne umiestňujú k svojim príspevkom. 
Ku koncu roka 2020 bol použitý viac ako 15-tisíc x v príspevkoch, čo je takmer 
60%	nárast	v	porovnaní	s	minulým	rokom.	Hashtag	#KRAJSVETA	sme	taktiež	
zviditeľnili. Bol použitý viac ako 1000x.

Youtube
Košice Región Turizmus pri online komunikácii kladie veľký dôraz na multimediálny 
obsah. Zoznam videí na našom kanáli na YouTube sa každoročne rozrastá, čím vzni-
ká efekt synergie a používatelia sa dostávajú aj k našim videám staršieho dáta. 

Vďaka	našej	videoprodukcii	(42	nových	videí)	počas	roka	2020	sa	publikum	kanála	
Košice región na YouTube oproti predošlému roku viac ako zdvojnásobilo zo 453 na 
774	a	ďalej	plynule	rastie.

Najpozeranejšie videá kanála Košice región za rok 2020

twitteR
Sieť	Twitter	na	Slovensku	nikdy	nedosiahla	obľubu	podobnú	angloamerickým	
krajinám, resp. niektorým štátom západnej Európy. Túto skutočnosť rešpektuje-
me a profil Košice Región na Twitteri používame v rámci komplexnej komunikácie 
prevažne ako platformu na sprístupňovanie vydávaných tlačových správ širokej 
používateľskej verejnosti.

Počet našich followerov napriek nižšej aktivite solídne rastie, ku koncu roka ich 
bolo 465.

linkedin
V roku 2019 sme začali intenzívnejšie komunikovať na sociálnej sieti pre profesi-
onálov	LinkedIn,	ktorá	má	zmysel	najmä	v	rámci	B2B	styku.	V	roku	2020	organi-
zácia	KRT	na	LinkedIne	uverejnila	23	príspevkov.	 
Na tejto sociálne siete volíme iný tón komunikácie a prezentujeme tu skôr projek-
ty, aktivity a výsledky činnosti Košice Región Turizmus.

SOcIálNE SIETE

1.708.514  
zhliadnutí videa (v 2019: 740.500)

702.120  
pozretých minút (v 2019: 11.100)

774
odberateľov (v 2019: 453)

+ 130,72%

+ 6225,41%

+ 64,24%

583.000
 3-sekundových zhliadnutí (v 2019: 1.500.00) 180.100 

pozretých minút (v 2019: 506.600)
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vlastný podcast #vRZms
Aj v roku 2020 sme využili podcast ako jeden z našich marketingových nástrojov 
na propagáciu destinácie. 

2 epizódy  

Hosť: Lovás  
Fotí	svetové	celebrity	a	z	Londýna	spravuje	instagramový	profil	o	Slovensku	
#ThisIsSlovakia

Hosť: Eugen Fomkin 
Neuveriteľná expedícia z Košíc do Vladivostoku: 26-tisíc kilometrov na starej 
Fabii 

videopRodukcia
Video je vnímané ako najsilnejší obsahový formát naprieč platformami. Preto 
sme v roku 2020, aj vzhľadom na diapazón našich aktivít, ktoré sme komuniko-
vali smerom k širokej verejnosti, realizovali výrobu týchto videí:

Inšpiruj sa Tokajom

Košice Región Turizmus digitalPIE 2020

Košický	kraj	na	ITF	Slovakiatour	2020:	Tak	blízko	ako	sa	len	dá	

Košice - virtual travel 

Herľany 360°

Herľany 360° - 2

Planéta Košice

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	Arktída	pod	zemou

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	200-ročný	buk

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	Železný	kvet

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	10-metrová	sprcha

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	Džatky

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	Továreň	na	kultúru	

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	Selfie	tyčky

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj:	Divočina	pri	švédskych	stoloch	

Košický kraj - inšpiruj sa

KRAJ	SVETA	-	Košický	svetový	kraj

Košický svetový kraj: Divoký západ na východe

Košický	svetový	kraj:	Slovenské	more

Košický svetový kraj: Podzemné druhohory

Košický svetový kraj: Východniarske Toskánsko

Košický svetový kraj: Kraj, aký svet nevidel

Opäť objav Košický svetový kraj

Nové letecké spojenie Košice - Praha

Zobuď	sa!	Chata	Horáreň

Zobuď	sa!	Tokaj	Macik	Winery

Zobuď	sa!	Ranč	pod	Ostrou	skalou

Zobuď	sa!	Granárium

Zobuď	sa!	Kaštieľ	Biela	dáma	a	Čierny	rytier

Zobuď	sa!	The	Invisible	Hotel	-	Urban	Flashbacks

Zobuď	sa!	Hotel	Glamour

KRAJ	SVETA:	Živá	panoráma

Kraj sveta x Refresher

Záznam z prvého infosemináru k vyhlásenej Výzve Terra Incognita pre rok 2021

Záznam (otázky) z 2. online infoseminára k vyhlásenej Výzve z programu Terra Incognita pre rok 
2021

Rozpáľ	sa!	Šúpolie

Rozpáľ	sa!	Kováč	a	hrnčiar

Rozpáľ	sa!	Gastronómia

Rozpáľ	sa!	Múzeá	a	galérie

Rozpáľ	sa!	Divadlo

Schlaď	sa!	Turistika

Schlaď	sa!	Otužovanie

42  
videí

6 epizód            |             767 vypočutí             |           66 odhadovaná veľkosť publika

AUdIOvIZUálNA TvORBA
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kosiceregion.com

terraincognita.sk

unesconadosah.sk
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výZNAMNé PROjEkTY A REAlIZácIA INvESTIČNýcH 
ZáMEROv

52 caRpathian liFestYle expeRiences: Reinventing 
tRaditional woRk  
cultuRes

Program:		 Program	cezhraničnej	spolupráce	ENI	Maďarsko	
	 	 -	Slovensko	-	Rumunsko	-	Ukrajina	

Celkový rozpočet: 576 081, 52 €   
Rozpočet KRT:  107 427, 79 € 
Trvanie projektu: 25. 10. 2019 – 24. 10. 2021

Partneri projektu: 
 Košice Región Turizmus
 Tourist Association of Ivano-Frankivsk Region
	 Chamber	of	Commerce,	Industry	and	Agriculture	Satu	Mare
 ABA Tourism Association
 Department for International Cooperation, Eurointegration, Tourism and  
	 Investments	of	Ivano-Frankivsk	Regional	State	Administration
   
V	rámci	Programu	cezhraničnej	spolupráce	ENI	Maďarsko	–	Slovensko	–	Rumun-
sko	–	Ukrajina	bol	úspešný	projekt	52	Carpathian	Lifestyle	Experiences:	Reinven-
ting Traditional Work Cultures. 

Obsahovým cieľom projektu je propagácia miestnej kultúry a ochrana historic-
kého dedičstva. Naším hlavným partnerom je Tourist Association Of Ivano-Fran-
kivsk	Region	z	Ukrajiny.	Celkový	rozpočet	projektu	je	576.081,52	eur,	z	toho	
rozpočet KRT tvorí 113 211,64 eur (spolufinancovanie je 10%). Projekt pomáha pri 
rozvoji a podpore jedinečných turistických zážitkov postavených na tradičných 
pracovných kultúrach a životnom štýle karpatského kultúrneho dedičstva. Part-
neri zmenia miestne kultúrne hodnoty na 52 produktov pripravených pre reálny 
trh poskytovaním rozmanitých podnikateľských príležitostí miestneho obyva-
teľstva, motivujúc ich pokračovať v tradičnom živote a kultivovať v nich rešpekt 
k zachovaniu dedičstva. Projekt tak pomôže diverzifikovať ponuku cestovného 
ruchu v regiónoch a podporiť ziskovosť tohto odvetvia v pohraničnej oblasti.
 

Plánované výstupy:
 

a)	 13	MODELOVÝCH	ITINERÁROV		
 nadviazali sme spoluprácu so 17 remeselníkmi a vytvorili 13 mode-

lových itinerárov postavených na princípoch zážitkovej ponuky v CR, 
ktorá návštevníkov prevedie históriou prostredníctvom prezentácie 
tradičných remesiel v Košickom kraji.

 
b)	 ŠTÚDIA	TRHU/KOŠICE	REGION	HERITAGE	MARKET	STUDY
	 Spracovali	sme	štúdiu	trhu	zameranú	na	kultúrne	dedičstvo	destinácie.	

Spracovaná	bola	podľa	metodológie,	ktorú	nám	predložili	part	neri	pro-
jektu. Jej obsahom je prehľad o produktoch a atrakciách v kraji, prehľad 
sektora služieb (ubytovacie služby, sektor cateringových služieb, doprav-
covia a pod.), prehľad o štatistikách návštevnosti destinácie (zahranič-
ných a domácich turistoch), prehľad konkurencie (zahraničnej a domácej), 
hodnotové	reťazce	(popis	a	štruktúra	ďalších	zúčastnených	strán	(vrátane	
DMOs), zamestnanecká priprave nosť, právne prostredie. Štúdia zahr-
ňuje analýzu výziev, ktoré sa vzťahujú na zachovanie kultúrneho dedič-
stva, súčasnú relevantnú ponuku v cestovnom ruchu, rastový potenciál, 
distribuč né kanály, hodnotovo-založenú segmentáciu cestovateľa  
a identifikáciu medzier na trhu CR. Štúdia v závere popisuje marketingovú 
stratégiu pre navrhované produkty (marketingové nástroje a komuniká-
ciu produktov). 

c)	 FAMTRIP	GO	52	„VÍKENDY	PLNÉ	TRADÍCIÍ”
 Na podporu zážitkových produktov sme realizovali pre zástupcov ces-

tovných kancelárii a cestovných agentúr niekoľkodňový FAMtrip. Jeho 
účelom bolo predviesť, ukázať a poskytnúť možnosť okúsiť zážitky a čo 
najviac z prezentovaného Košického kraja. FAMtrip účastníkom umož-
nil aktívne otestovať jedinečné zážitkové produkty navrhnuté v rámci 
projektu GO52, ktoré sú zamerané na zachovanie tradičných remesiel.

 
d) Vzdelávací seminár pre remeselníkov a aktérov v CR
 Plánovaný seminár pre remeselníkov sme kvôli pandémii museli pre-

sunúť do roku 2021. 

výZNAMNé PROjEkTY A REAlIZácIA 
INvESTIČNýcH ZáMEROv

významné 
proJekty  

a realizácia 
investičných  

zámerov
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nYke - tvoRba modeRných pRopagačných  
nástRoJov na podpoRu cestovného Ruchu  
ceZhRaničneJ tuRistickeJ destinácii
 
Program: 	 	 Interreg	V-A	Slovenská	republika	Maďarsko,	 
   Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť  

Celkový rozpočet:  58 625 €
Rozpočet KRT:   32 830 € 
Trvanie projektu:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Partneri projektu: 
 Košice Región Turizmus
	 Nyíregyházi	Turisztikai	Közhasznú	Szolgáltató	Nonprofit	Kft.
 
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizá-
cií	na	slovensko-maďarskom	pohraničí.	Konkurencia	na	trhu	cestovného	ruchu	 
je vysoká, preto je potrebné, aby sa destinácie ako Košický kraj a Nyíregyháza spájali  
a propagovali sa spoločne. V projekte spolupracujeme za účelom vytvorenia dlho-
dobého partnerstva a spoločnej značky, chceme viac zviditeľniť spoločné územie na-
príklad prostredníctvom nového destinačného videa. Výstupy projektu predstavujú 
tri nové destinačné videá a branding seminár. Od projektu očakávame zviditeľnenie 
spoločnej prihraničnej destinácie a vytvorenie dlhodobého partnerstva.

 

abake - ZatRaktívnenie pRihRaničných Regiónov 
vďaka ceZhRaničneJ spolupRáci

Program:  Interreg	V-A	Slovenská	republika	Maďarsko
   Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť  

Celkový rozpočet: 53 348, 75 €
Rozpočet KRT:  26 967, 50 €
Trvanie projektu:  7. 8. 2020 – 6. 8. 2021 
 
Partneri projektu: 
 Košice Región Turizmus 
 Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných 

organizácií	na	slovensko-maďarskom	pohraničí	za	účelom	koncepčného	nastavenia	
marketingu dotknutého územia. Košický kraj a Abovský región patria medzi menej 
turisticky	rozvinuté	a	exponované	destinácie	v	rámci	slovensko-maďarského	trhu.	
Tieto destinácie sa nemôžu v počte návštevníkov rovnať Tatrám, Bratislave či Buda-
pešti. Prihraničná destinácia, ktorá je predmetom projektu, však disponuje veľkým 
potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Je významným zdrojom kultúrneho dedič-
stva, liečivých vôd, chránených území európskeho významu a taktiež obsahuje v sebe 
interesantný kultúrny život. 

Na základe uvedených skutočností a významných benefitov, vyplývajúcich zo vzájom-
nej spolupráce, plánujeme v projekte vytvoriť marketingové stratégie pre oba regióny. 

ecovelotouR 

Program:   Interreg Dunajský nadnárodný program 

Celkový rozpočet: 2 117 177,58 €   
Rozpočet KRT:  162 531,00 € 
Trvanie projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021

Partneri projektu: 
	 Mesto	Budapešt,	Štvrť	Zugló	(HU)
 Turistické združenie východného Bavorska (D)
 Bulharské združenie pre alternatívny cestovný ruch (BG)
 Národný inštitút pre výskum a vývoj v delte Dunaja (RO)
	 Korvínová	univerzita	v	Budapešti	(HU)
	 Dunajské	kompetenčné	centrum	(RS)
	 Fond	pre	mikroregionálny	klaster	cestovného	ruchu	Subotica	Palič	(RS)
	 Univerzita	prírodných	zdrojov	a	vied	o	živote,	Viedeň	(AT)

Projekt EcoVeloTour trvá od júna 2018 do mája 2021 a zameriava sa na rozvoj 
ekoturizmu	podľa	rámca	ekosystémových	služieb.	Silným	nástrojom	na	tento	
rozvoj je cyklistika a cykloturizmus, ktorý sa sústredí okolo európskej siete  
cyklotrás EuroVelo. 

Rok 2020 bol významným rokom pre projekt EcoVeloTour z pohľadu vývoja 
investičných aktivít v projekte. Venovali sme sa investičnému procesu výstavby 
troch cykloodpočívadiel. 

Okrem odpočívadiel sa nám úspešne podarilo inštalovať 2 sčítače cyklistov. 
Jeden	je	umiestený	na	trase	EuroVelo	11	medzi	Čaňou	a	Ždaňou	a	druhý	na	Zem-
plínskej cyklomagistrále pri vyhliadkovej veži na Tokaji.  

V septembri sme sa intenzívne začali venovať aj náučnému chodníku a obnove 
cykloturistického značenia v koridore EuroVelo 11. Obnova značenia sa realizo-
vala	v	spolupráci	so	Slovenským	cykloklubom.	Počas	obnovy	bolo	obnovených	
49,8 km cykloturistických trás a zároveň sme umiestnili 20 fotosmeroviek na 
propagáciu bodov  záujmu v okolí cyklotrás. Zároveň sa inštalovali 2 cykloturis-
tické mapy v Košiciach a na Marovke.  

Medzi	výstupy	projektu	patrí	aj	Stratégia	rozvoja	ekoturizmu	v	Košickom	kraji,	
ktorú sme realizovali v spolupráci s našimi členmi a podnikateľskými subjektmi 
v Košickom kraji.

Od projektu očakávame vytvorenie dlhodobého partnerstva, zvýšenie konku-
rencieschopnosti prihraničných destinácií na trhu cestovného ruchu a zvýšenie 
návštevnosti prihraničných destinácií. 

attRaction - ceZhRaničný RoZvoJ cestovného 
Ruchu vďaka modeRným atRakciám  
Program:		 	 Interreg	V-A	Slovenská	republika	Maďarsko
Špecifický cieľ:   Zvyšovanie atraktívnosti pohraničnej oblasti 

Celkový rozpočet: 813 813,665 €  
Rozpočet KRT:  33 703,49 € 
Trvanie projektu:  20 mesiacov 

Partneri projektu: 
Košice Región Turizmus  
Obec Zádiel 
Alkossunk Várost Alapítvány 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti destinácií cestovného ruchu  
v prihraničných regiónoch, prostredníctvom rozvoja turistickej infraštruktúry  
a jedinečných atrakciíí. 

V	rámci	projektu	sa	zameriavame	na	dve	územné	oblasti.	Na	Slovensku	ide	o obec	
Zádiel	a	Národný	park	Slovenský	kras,	v	Maďarsku	o	okolie	jazera	Rétköz.	Činnosť	
v	rámci	projektu	sústreďujeme	na	rozvoj	turistickej	infraštruktúry	a	moderných	
jedinečných atrakcií, ktoré týmto destináciám poskytnú konkurenčnú výhodu na 
trhu cestovného ruchu. Vybudované prvky by mali slúžiť na  motiváciu turistov  
k návšteve uvedených území a zvýšenie ich turistickej atraktívnosti. 

V	Košickom	samosprávnom	kraji	vznikne	informačné	centrum	a múzeum	v obci	
Zádiel.	Pomocou	tejto	investície	sa	zvýši	úroveň	turistických	služieb	v obci	Zádiel.	
V zrekonštruovanom	objekte	vznikne	aj	vhodný	priestor	na	rôzne	školenia	a konfe-
rencie	a taktiež	verejné	toalety	pre	návštevníkov	Zádielskej	doliny.	 

Hobitie domčeky hneď za hranicami Slovenska 

V	Maďarsku	projekt	podporí	výstavbu	Hobit	Landu,	zábavného	parku	pre	deti	 
a mládež. Tento park bude obsahovať rôzne interaktívne prvky, preliezky, šmý-
kačky	a	pod.	Svojou	témou	je	tento	investičný	zámer	jedinečný	v	rámci	projektovej	
oblasti	(Slovensko,	Maďarsko).	

Cezhraničný charakter projektu zvyšuje uplatniteľnosť výstupov projektu, ktoré 
majú potenciál osloviť širšiu verejnosť a teda motivovať aj návštevníkov spoza 
hraníc. Nové atrakcie predstavujú impulzy do územia aj príležitosť komplexnej 
propagácie lokalít s cezhraničným významom. 

biRdtouR - ceZhRaničný RoZvoJ ekotuRiZmu  
Založenom na biRdwatching-u v osobitne  
chRánených úZemiach 
 
Program:		 	 Interreg	V-A	Slovenská	republika	Maďarsko
Špecifický cieľ:   Zvyšovanie atraktívnosti pohraničnej oblasti  

Rozpočet projektu: 962 606,43 € 
Rozpočet KRT:   49 292,25 € 
Trvanie projektu:  1. 11. 2020 - 31. 10. 2022 
Partneri projektu: 

Košice Región Turizmus  
Slovenská	ornitologická	spoločnosť	/	BirdLife	Slovensko		
Zöld Kör - Föld Barátai Magyarország tagja 
Nadácia	záchrany	a	obnovy	Senianskeho	kaštieľa

Očakávané výsledky projektu 
Ako výsledok projektu očakávame zlepšenie návštevníckej infraštruktúry, rozší-
renie	ďalších	služieb	cestovného	ruchu	v	uvedených	oblastiach,	zvýšenie	počtu	
cezhraničných komplexných produktov cestovného ruchu, zvýšenie povedomia  
o oblastiach prírodného dedičstva a nakoniec zvýšenie dopytu verejnosti po ochra-
ne prírodných hodnôt a biodiverzity. 
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Program Terra Incognita sa v priebehu rokov stal významným článkom v rozvoji 
cestovného ruchu a v popularizácii kultúrneho turizmu na území Košického samo-
správneho	kraja	(KSK).	Pre	KOCR	Košice	Región	Turizmus	(KRT),	ako	sprostredko-
vateľský orgán, bolo pritom vždy veľmi dôležité, aby program operatívne reagoval 
na aktuálne zmeny v priestore svojho pôsobenia. Rok 2020 bol silne ovplyvnený 
pandémiou	COVID	19	a	opatreniami	vyhlásenými	Úradom	verejného	zdravia	SR	 
a	Úradom	hlavného	hygienika	SR.	Na	strane	žiadateľov,	podporených	v	rámci	vý-
zvy programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2020, nastali 
dôležité zmeny, ktoré bolo potrebné veľmi citlivo, efektívne a flexibilne riešiť.  
Našou	snahou	bolo	čo	najviac	pomôcť	aktérom	v	kraji	a	naďalej,	v	rámci	aktuál-
nych okolností, rozvíjať cestovný ruch. 

medZináRodné poduJatia: 
Z pôvodne schválených 7 medzinárodných podujatí sa kvôli pandémii realizovali 
nakoniec len 2, aj to v obmedzenom režime - Medzinárodný maratón mieru a pod-
ujatie Biela noc Košice 2020. 

Medzinárodný maratón mieru
97. ročník najstaršieho maratónu v Európe sa pre pandémiu uskutočnil v obme-
dzenom režime. Aj napriek tomu, že ide o najmasovejšie športové podujatie na 
Slovensku,	v	roku	2020		sa	tohto	podujatia	zúčastnilo	len	1	000	bežcov.
Poskytnutá dotácia: 25.000 € 

Biela noc
Biela noc - najväčší festival súčasného umenia sa v Košiciach organizuje už od 
roku 2010. Tento rok organizátori priniesli Bielu noc do Košíc len symbolicky.  
Svetelné	inštalácie	od	slovenských	autorov	boli	umiestnené	v	Kasárňach	 
Kulturpark, vo Východoslovenskej galérii a v električke Dopravného podniku  
mesta Košice, ktorá premávala po meste. 
Schválená dotácia: 20.000 €
Poskytnutá dotácia: 5.000 € (ušetrených 15.000 €)

top poduJatia
Podpora TOP podujatí už tradične patrí medzi najžiadanejšie oblasti podpory. 
Počas minulých rokov zaznamenali práve tieto podujatia veľký záujem zo strany 
verejnosti. Vzájomnou spoluprácou sa nám ich darilo kvalitatívne posúvať vpred 
niekoľko rokov po sebe. Top podujatia sa však v tomto roku, z dôvodu pandémie, 
nemohli	realizovať	a	boli	postupne	zrušené.	Určitú	nádej	organizátorom	dával	
prísľub Košického samosprávneho kraja, že umožní ich realizáciu v roku 2021,  
ak to situácia súvisiaca s pandémiou dovolí.  

PROGRAM TERRA INcOGNITA

Názov podujatia Žiadateľ	
Schválená	suma	
bežné/kapitálové 

výdavky v Eur

Termín real-
izácie

Ušetrená	suma	
v roku 2020

Dni	Ukrajiny Združenie FEMAN 5.000 zrušené 5.000 €

Art Film Fest Blazon s.r.o. 20.000 zrušené 20.000 €

Veteránske majstrovstvá 
sveta 2020

Klub orientačného 
behu	ATU	Košice

20.000 zrušené 20.000 €

Košické letecké dni Aeroklub Košice, 
o.z.

50.000 zrušené 50.000 €

MMM Progress Promo-
tion Košice, s.r.o.

25.000 4.10.2020 X

Biela Noc Biela noc, o.z. 20.000 Realizované 
čiastočne

15.000 €

Košice	fashion	week	&	
summit 

Skutoční,	o.z. 5.000 zrušené 5.000 €

UŠETRENÁ SUMA CELKOM 115.000 €

program 
terra  

incognita

lanovka na geRavY

Termín realizácie: od 12/2018 – prebieha 
Spoločnosť realizujúca rekonštrukciu lanovky: Michálek s.r.o., Chrudim, ČR
Celkové predpokladané výdavky projektu: 767 676 €. 

V priebehu roka 2020 pokračovala rekonštrukcia lanovej dráhy. Celkovú situáciu 
do veľkej miery komplikuje pandémia COVID 19, čím sa termín ukončenia rekon-
štrukcie naďalej predlžuje.

pRomenáda na šíRave

Miesto realizácie projektu: Zemplínska Šírava, Kaluža
Suma a účel dotácie: 195 000,00 € - na realizáciu rozvojového zámeru návštev-
níckej lokality Centrálna Šírava – príprava a následná realizácia I. etapy projektu 
Promenáda na Šírave.

Architektonická súťaž bola ukončená 12/2018 - víťaz súťaže: 2M ateliér architek-
túry s.r.o.

Je zhotovená PD pre územné konanie – spoločnosť 2M ateliér architektúry s.r.o. 
- cena diela (už kompletnej PD) - 19 800,00 € bez DPH. V priebehu roka 2020 boli 
realizované prípravné úkony predchádzajúce samotnej realizácii.
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inkubátoR poduJatí
Inkubátor podujatí sa vo výzve programu Terra Incognita objavil po prvýkrát. 
Zámerom bolo priniesť do kraja podujatie, ktoré by sa svojím žánrom a veľkos-
ťou približovalo k medzinárodným podujatiam, ktoré sa konajú v meste Košice. 
Schválené	bolo	podujatie		The	race	Obstacle	Krásna	Hôrka.	Podujatie	bolo	taktiež	
zasiahnuté pandémiou a v pôvodne plánovanom termíne sa nezrealizovalo.
Organizátor napokon podujatie uskutočnil v obmedzenom režime dňa 22.8.2020. 
Košice Región Turizmus bol nápomocný pri jeho príprave, na samotnom podujatí 
sme mali propagačný stánok, kde sme prezentovali ponuku Košického samospráv-
neho kraja.

podpoRa pRoJektov podpoRuJúcich 
ekotuRiZmus - mikRogRantY
Zámerom tohto opatrenia je podpora menších infraštruktúrnych projektov založe-
ných na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestov-
ného ruchu na životné prostredie. Všetkých 9 schválených projektov sa v priebehu 
roka 2020 realizovalo.

Lesný kúpeľ
Lesný	kúpeľ	je	v	slovenskom	prostredí	úplne	nový,	inovatívny	produkt	ekologic-
kého turizmu, ktorý si so svojou dlhou tradíciou vo svetovom meradle nachádza 
stále	stabilnejšie	miesto	v	mnohých	európskych	krajinách.	Lesný	kúpeľ	je	druh	
aktivity, ktorá prináša účastníkom mnohé zdravotné benefity, zvyšuje ich environ-
mentálne poznanie, ekologické cítenie a vzťah k trvalej udržateľnosti. Pri tejto les-
nej terapii, ktorá je stále obľúbenejšia v mnohých európskych krajinách sa naučíte 
spomaliť, byť sami so sebou, vnímať detaily a na vlastnom tele spoznávať liečivú 
silu lesa, takú prirodzenú a dnes i vedecky podloženú.

Cieľom projektu bolo v čase pribúdajúcich civilizačných ochorení, konzumného 
spôsobu života a nezdravého životného štýlu v pretechnizovanej dobe vytvoriť 
nový produkt cestovného ruchu, nemasového charakteru s novými zážitkami a be-
nefitmi.	Lesný	kúpeľ	predstavuje	lesnú	terapiu,	ktorá		jednoduchým	a	efektívnym	
spôsobom zvyšuje fyzickú a psychickú pohodu človeka a zlepšuje jeho zdravotný 
stav počas riadeného pobytu v lesnom prostredí v sprievode lesného terapeuta 
a	to	spôsobom,	ktorý	nenarušuje	prírodné	prostredie.	Terapia	Lesný	kúpeľ	je	na	
Slovensku	nová	a	neznáma.	

Výstupom projektu je vybudovanie dvoch lesno-terapeutických ciest s informačný-
mi tabuľami, lavičkami, ohniskami a miestami na sedenie v lesoch nad jazerom v 
lokalite Vinné.  Väčším investičným vstupom je vybudovanie zastrešeného altán-
ku na jednej z terapeutických ciest, v ktorom prebieha výučba možného využitia 
rastlinných liečiv z lesa, akými sú rôzne tinktúry, sirupy, oleje, masti, či bylinné 
soli, ktoré sa účastníci lesného kúpeľa učia vyrábať priamo v lesnom prostredí. 
Oboznamujú sa s novými poznatkami z fytoterapie, ekológie i environmentalistiky. 
Drobným výstupom sú edukačné brožúry, ktoré návštevník lesného kúpeľa získava 
na začiatku lesnej terapie. 

Názov projektu Žiadateľ Schválená	
suma

Termín real-
izácie Miesto

Lesný	kúpeľ Lesná	pedagogi-
ka, o.z. 12.013,- 01.05.2020

- 31.10.2020 Vinné

Po vode za poznaním Obec Moravany 10.000,- 20.05.2020
- 15.08.2020 Moravany

Náučný chodník 
Hornád - Milič CEiTV, o.z. 17.027,- 01.04.2020

– 30.09.2020 Košice okolie

Tradičné tesárstvo a 
stredoveké remeslá 
na hrade nad Vinným 
2020

Východoslov-
enské dokumen-
tačné centrum, 
o.z.

7.000,- 01.05.2020
- 31.10.2020 Hrad Vinné

Vodný mlyn Kováčová Mgr. Henrieta 
Lyócsová 19.700,- 01.05.2020

- 31.10.2020 Kováčová

Včely raja
Lesné	družstvo	
Bývalý urbariát 
Hrabušovce

15.600,- 01.05.2020
- 31.10.2020 Hrabušice

CanoeSharing Ľuboš Grajcár - 
John B tour 12.000,- 15.06.2020

- 31.10.2020 Košice okolie

Morské oko - ex-
teriérová prírodná 
učebňa

Zlatica Madara-
sová, Remetské 
Hámre

16.594,- 01.05.2020
- 31.10.2020 Morské oko

Neprebádaná zem na 
križovatke dobrod-
ružstiev

HEST	CO,	s.r.o. 9.999,- 01.06.2020
- 31.10.2020 Šaca

SPOLU: 119.934,-

Náučný chodník Hornád Milič
Náučný chodník Hornád – Milič prepája najvýznamnejšie turistické zaujímavostí  
a	služby	v	najjužnejšom	subregióne	Slanských	vrchov	a	vytvára	komplexný	pro-
dukt	na	princípoch	ekoturizmu.	Celková	dĺžka	chodníka	je	61	km	a	je	tvorený	via-
cerými okruhmi, ktoré dávajú možnosť plánovať a kombinovať rôzne trasy podľa 
ročného obdobia, zdatnosti aj záujmu turistov. Na chodníku je osadených  
6 drevených stojanov – v každej obci jeden. Každý stojan obsahuje maľovanú mapu 
destinácie veľkosti 150×100 cm a textové informácie oboznamujúce verejnosť 
predovšetkým s pravidlami ekoturistiky. Ďalších 12 infotabúľ obsahuje informácie 
o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a ich ochrane. Dôležitým poslaním 
Náučného chodníka je rozšírenie medzi miestnymi obyvateľmi aj návštevníkmi 
základných pravidiel ekoturistiky.

Cieľom projektu bolo prepojenie najvýznamnejších turistických zaujímavostí  
a	služieb	v	najjužnejšom	subregióne	Slanských	vrchov	a	vytvorenie	komplexného	
produktu na princípoch ekoturizmu. Dlhodobým zámerom prijímateľa dotácie je 
sformovanie niekoľkých ekoturistických subdestinácií (tzv. ekomúzeí) v regióne 
Slanské	vrchy,	v	ktorých	prepojí	objavovanie	a	ochranu	prírodných	a	kultúrnych	
pamiatok s výchovou, vzdelávaním, turistickým zážitkom a podporou miestnej 
ekonomiky. Do projektu boli zapojené aj súkromné subjekty, ktoré sa starajú  
o turistické zaujímavosti alebo poskytujú v regióne služby. 

Zámer projektu Náučný chodník Hornád – Milič vychádzal z potreby revitalizácie  
a rozšírenia staršieho Náučného chodníka Horný Abov, ktorý na trase približne  
20 km prezentuje tradičný abovský vidiek   a spája turistické atrakcie medzi ob-
cami	Trstené	pri	Hornáde,	Ždaňa,	Skároš,	Nižná	a	Vyšná	Myšľa.	Nový	projekt	ho	
rozširuje	o	zaujímavosti	v	katastri	obce	Slanská	Huta	s	nádhernými	a	turistami	
doposiaľ	neobjavenými	lesmi	Miliča	(najjužnejší	podcelok	Slanských	vrchov),	ktoré	
ešte na mnohých miestach nie sú poznačené ťažbou a majú charakter pralesa. 
Cieľovou lokalitou na východnej strane chodníka je jazero Izra, na západe rieka 
Hornád s malebnými južnými lesmi. Najvýznamnejšie turistické atrakcie projektu 
sú: archeoskanzen Nižná Myšľa, obecné múzeum a premonštrátsky kláštor  
v Nižnej Myšli, Koscelek, prírodné rezervácie Malý a Veľký Milič, Malá Izra, Ma-
rocká	hoľa,	pútnická	cesta	sv.	Alžbety,	Múzeum	zbraní	v	Skároši,	vojenské	bunkre	
v	Slanskej	Hute,	chov	muflónov	v	Slanskej	Hute,	Farma	Valentová	v	Ždani,	oddy-
chová zóna Rybník vo Vyšnej Myšli, Ajurvédske a jógové centrum vo Vyšnej Myšli, 
Zelená	oddychová	zóna	pri	„Starom	Hornáde“	v	Trstenom	pri	Hornáde	a	ďalšie.
Výstupom projektu je vytvorenie základu infraštruktúry novovznikajúceho ekotu-
ristického	produktu	pod	názvom	Ekomúzeum	Hornád	–	Milič.	Celková	dĺžka	trás	 
je prijímateľom dotácie deklarovaná v rozsahu 66 km. Trasy sú vedené po existujú-

cich turistických a cyklistických chodníkoch a tvoria množstvo kombinovateľných 
okruhov.	Dĺžka	a	rôznorodosť	trás	podnecuje	k	opakovanej	návšteve.	Na	trasách	 
je osadených 6 drevených stojanov (v každej obci jeden) s maľovanou mapou trás  
a zaujímavostí Ekomúzea Hornád – Milič veľkosti 150x100 cm a 10 menších infota-
búľ 100x75 cm s informáciami o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach  
a službách v ich bezprostrednej blízkosti. V každej obci sa osadením lavičky pri 
stojanoch vytvorila malá oddychová zóna. Návštevníci môžu podrobné informácie 
o projekte, trasách a turistických zaujímavostiach nájsť na webstránke https://
www.slanskevrchy.eu/ekomuzeum-hornad-milic/ a na digitálnej mape, ktorá po-
skytuje	komfortný	prístup	aj	prostredníctvom	mobilných	zariadení	s	GPS	navigá-
ciou a umožňuje tak bezpečný pohyb po trasách ekomúzea.

Včely raja
Cieľom celého projektu bolo vybudovanie ekovčelnice s voľným chovom včiel (pri-
rodzená výstavba včelieho diela, zazimovanie na vlastnej potrave, ekologický spô-
sob liečenia a i.), ktorá má slúžiť na pozorovanie prirodzeného spôsobu života včiel 
s	dôrazom	na	stabilitu	včelieho	ekosystému.	Súčasťou	areálu	je	tiež	Apidomček,	 
v ktorom sa môžu návštevníci oboznámiť s blahodarnými účinkami rôznych 
druhov apiterapie. V areáli sú návštevníci podrobne informovaní o živote včiel, 
spôsobe ich chovania, ich dôležitosti na celý ekosystém. K dispozícií je bezpečné 
pozorovanie	života	včiel	cez	priehľadné	okienko.	Súčasťou	areálu	je	priestor	na	od-
dych a relaxovanie v prírode s výhľadom na dolinu pod včelnicou. Včely v areáli žijú 
v dobových vydlabaných klátoch a v pôvodných dutinách. Takýmto spôsobom bol 
vytvorený tzv. včelí hotel pre divé včely.

Cieľom projektu bolo vybudovanie ekovčelnice s voľným chovom včiel, kde návštev-
ník novovybudovaného areálu má možnosť pozorovať prirodzený spôsobom života 
včiel s dôrazom na stabilitu včelieho ekosystému. Edukačný zámer projektu spočíva 
v spoznávaní prirodzenej výstavby včelieho diela, zazimovania na vlastnej potrave, 
či	ekologickým	spôsobom	života	včiel.	Súčasťou	areálu	je	Apidomček,	v	ktorom	 
si návštevníci môžu vyskúšať blahodárne účinky apiterapie. Apiterapia spočíva  
v počúvaní hukotu včiel, spaní na úľoch, inhalácii včelieho vzduchu priamo z úľa – to 
všetko má liečivé účinky na alergikov, aj ľudí s vysokým krvným tlakom a množ-
stvom	iných	ochorení.	Edukačný	charakter	dopĺňajú	informačné	tabule	osadené	
v areáli Eko včelnice, ktorých obsahom sú informácie o živote včiel, spôsobe ich 
chovania, ich dôležitosti pre celý ekosystém a rovnako aj o ochrane prírody v okolí 
ekovčelnice,	v	ktorej	sa	návštevník	nachádza.	Turistický	komfort	dopĺňa	vybudovaný	
altánok s otvoreným ohniskom s výhľadom na dolinu pod včelnicou situovaný pri 
vstupnej bráne do areálu.
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Po vode za poznaním
Cieľom projektu je rozvoj vodnej turistiky na rieke Ondava spojenej so zhodnoco-
vaním prírodného bohatstva dolného Zemplína s osobitným zreteľom na ekológiu, 
šport a relax. Vodná turistika bola zaradená k štyrom nosným formám cestovného 
ruchu, ktoré mali budovať a posilňovať obraz kraja. Táto forma turistiky pritom 
ponúka účastníkom bohaté zážitky nielen zo samotného splavovania, ale umožňuje 
im	tiež	spoznávať	prírodu,	pozorovať	flóru	a	faunu	pozdĺž	celého	splavovaného	toku	
rieky.	S	narastajúcim	záujmom	o	danú	formu	turistiky	sa	vytvoria	predpoklady	aj	
pre ekonomický rozvoj územia a možno očakávať zvýšený záujem o spoluprácu zo 
strany subjektov poskytujúcich služby. 

Výstupom projektu bude turistický produkt – Po vode za poznaním. Produkt bude 
ponúkať	tri	varianty:	Krátky	splav,	trvajúci	pol	dňa,	Stredný	splav,	na	ktorom	strávi-
te celý deň a Dlhý splav, počas ktorého si vodu užijete plné dva dni a bude spojený aj 
s	prenocovaním	pod	stanom.	Splavovanie	prebehne	pod	odborným	dohľadom	skú-
seného tímu. Ten bude pozostávať z vodáckych inštruktorov, zdravotníka a biológa.

Cieľom projektu bol rozvoj vodnej turistiky na rieke Ondava s osobitým zreteľom 
na ekológiu, šport a relax. Výstupom projektu je turistický produkt pod názvom Po 
vode za poznaním. Prijímateľ dotácie ponúka návštevníkom lokality výber z troch 
variant splavov: krátky splav – poldenný, stredný splav – celodenný a dlhý splav – 
dvojdňový splav s prenocovaním pod stanom. Účastníkom splavu sú počas splavu 
podávané	informácie	o	faune	a	flóre	pozdĺž	splavovanej	časti	rieky.	
Existencia projektu má pozitívny vplyv na zvyšovanie tržieb miestnych poskytovate-
ľov služieb. V lokalite sa otvorila otázka vytvorenia nových možností vzniku ubyto-
vacieho zariadenia, ktoré by využívali návštevníci obce pri plánovaní viacdňového 
splavu rieky Ondava. 
Obec Moravany nadviazala spoluprácu s obcou Borša, ktorá účastníkom dlhých 
splavov poskytne možnosť rozloženia stanov pri miestnom futbalovom ihrisku. 
Účastníci dlhých splavov majú možnosť spojiť splav s prehliadkou miestneho zámku 
a návštevou tokajských pivníc miestnych vinohradníkov. 
Ponúkaný produkt zaznamenal dobrú spätnú väzbu zo strany účastníkov splavov. 
Samotný	počet	splavov	bol	ovplyvnený	pandemickou	situáciou	COVID	19.

Vodný mlyn Kováčová
Zámerom tohto projektu je zachovať a priblížiť mlynárstvo a využívanie vodnej ener-
gie v minulosti, pôvodnú ľudovú tvorbu, a tak zachovať kultúrne dedičstvo našich 
predkov	pre	ďalšie	generácie.	
Hlavným cieľom projektu bola obnova vodného kolesa a jeho prívodného žľabu. 
Vodné koleso bude ukážkou toho, ako sa využívala vodná energia na pohon stroj-

ných zariadení mlyna a tiež dobrým náučným príkladom využitia obnoviteľného 
zdroja – vodnej energie, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Ďalším cieľom bolo 
vyrobenie a osadenie informačnej tabule pred obcou Kováčová a v obci Zádiel, ktorá 
inrformuje a nasmeruje návštevníkov k danej lokalite. V neposlednom rade tento 
projekt je zameraný aj na organizáciu školských exkurzií za účelom rozšírenia vedo-
mostí mladej generácie v oblasti tradičných remesiel.

Cieľom projektu bola obnova vodného kolesa a jeho prívodného žľabu v bývalom 
vodnom mlyne v obci Kováčová, ktorý je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve. 
Vodný mlyn vlastní priamy potomok mlynára, ktorý sa oň staral celé roky s lás-
kou	a	práve	vďaka	tomu	sa	podarilo	mlyn	a	jeho	zariadenie	zachovať	v	pôvodnom	
stave. Atmosfére vodného mlyna chýbalo vodné koleso s prívodným žľabom, ktoré 
by dotvorilo celistvosť minulosti a zároveň funkčnosti zachovalého interiérového 
zariadenia.

Výstup projektu pozostával z troch nastavených aktivít. Prvou bola kompletizácia 
technologickej časti vodného mlyna v exteriéri, samotná výroba vodného kolesa 
s prívodným žľabom vrátané potrebných prípravných stavebných prác, čím sa do-
tvorila celistvosť samotného procesu tradičného mletia múky. Výrobou vodného 
kolesa a prívodného žľabu dokážeme názorne demonštrovať využitie obnoviteľné-
ho zdroja – vodnej energie, ktorá nezaťažuje životné prostredie a nemá naň ne-
gatívny dopad. Druhou dôležitou aktivitou projektu boli drobné úpravy v interiéri 
mlyna: nákup a inštalácia povrazov, jemné prebrúsenie podláh s ich následným 
náterom. Tretím krokom projektu bola výroba a inštalácia navigačno-informač-
nej tabule v obci Zádiel, ktorá návštevníkov Zádielskej doliny pozýva na návštevu 
tohto technického skvostu na Gemeri. 

Morské oko - exteriérová prírodovedná učebňa 
Vybudovanie exteriérovej prírodovednej učebne, ktorá bude pozostávať zo 6 exte-
riérových edukačných hier s drevenými lavičkami a 5 edukačných lavičko-stolov, 
určených pre všetky vekové kategórie turistov. Hlavným cieľom projektu bolo 
vytvorenie nového produktu pre návštevníka a zvyšovanie kvality už existujú-
cich služieb v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Morské oko, a to vybudovaním 
exteriérovej prírodovednej učebne pri Bufete Morské oko. Bufet je súčasťou Chaty 
Morské oko, kde si turisti/návštevníci nielen oddýchnu, ale zaujímavým spôsobom 
získajú nové informácie a vedomosti, týkajúce sa prírody a ekológie. Realizácia tohto 
projektu prispeje k zlepšeniu služieb poskytovaných v NPR Morské oko, čo bude mať 
pozitívny	dopad	na	zvýšenie	návštevnosti	okresu	Sobrance	i	regiónu	dolného	Zem-
plína. Zvýši sa tak jeho ekonomická výkonnosť aj konkurencieschopnosť a výsledok 

aktivity prispeje k rozvoju cestovného ruchu v tejto lokalite.

Cieľom projektu je zvyšovanie návštevnosti lokality Morské oko a rovnako rozširova-
nie ponuky služieb pri zachovaní princípov ochrany prírody na danom území. Zria-
dená exteriérová učebňa prispeje k tomu, aby návštevníci odchádzali z Morského 
oka nielen s pozitívnymi zážitkami, ale rovnako aj s novými vedomosťami na tému 
ochrany prírody. Projekt je jedinečný tým, že sa nachádza v prírodnej rezervácii  
a	rovnako	v	lokalite	UNESCO.	Výstupy	projektu	sú	voľne	prístupné	turistom,	uby-
tovaným	návštevníkom,	žiakom,	rodinám	s	deťmi	a	ďalším	záujmovým	skupinám.	
Učebňa	je	otvorená	nepretržite	7	dní	v	týždni	počas	hlavnej	turistickej	sezóny.

Tradičné tesárstvo a stredoveké remeslá na hrade nad Vinným 2020
Cieľom projektu je naplniť myšlienku “Pracuj ako v stredoveku, jedz a pi ako  
v stredoveku, no uprac za sebou ako zodpovedný a múdry gazda dnešnej doby”. Zá-
žitkom pre návštevníkov má byť dlhodobá práca tesárov na hrade, ktorá smerovala  
k výrobe nového mosta k novoobjavenej bráne pre trvalý vstup do hradu. Výstupom 
prác tesárov sú ručne otesané trámy a vybudovanie drevenej lávky/mosta k vstupnej 
bráne na hrade. Návštevníci hradu sa majú možnosť priučiť novému remeslu – koši-
kárstvu. Ekologické prepojenie projektu nájdeme v poskytovaní informácii návštev-
níkom hradu o separovaní odpadu, kompostovaní, ako aj o výhodách separačného 
kompostovacieho záchodu. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie nového dreveného mosta, ktorý v minulosti bol 
jedným zo vstupov do hradu. Táto myšlienka bola podporená nálezom oporného 
piliera historického vstupného mosta do tretej brány hradu pánov z Veľkého Micha-
la. Vybudovanie drevenej lávky má zásadný vplyv pre organizovanie návštevnosti 
hradu. Vybudovaná drevená lávka bude jediným oficiálnym vstupom a výstupom 
pre	návštevníka	hradu.	Ukončená	konštrukcia	je	zazimovaná	a	do	užívania	návštev-
níkom	hradu	bude	odovzdaná	po	slávnostnom	otvorení	projektu	predsedom	KSK	 
na jar 2021. Na hrade sú v prevádzke remeselné dielne – kováčska, kamenárska,  
tesárska, murárska, povrazníctvo, kovotepectvo a taktiež košikárstvo, aby návštev-
ník hradu mal možnosť zažiť nevšednú atmosféru stredovekého hradu. Z ekologic-
kých aktivít bola podporená separácia odpadov s následnou kompostáciou a využi-
tím kompostu. Experimentálne bola zakúpená separačná doska, ktorá je umiestnená 
na suchom záchode prístupnom verejnosti.

Neprebádaná zem na križovatke dobrodružstiev
Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného 
cestovného ruchu, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a infraštruktú-
ry na úrovni európskych štandardov v jedinom košickom kempe.V areáli kempu boli 

vybudované oddychové zóny s drevenými altánkami, stolmi, lavicami a vybudova-
nými otvorenými ohniskami. V spolupráci s miestnymi ornitológmi vytvorili atrak-
tívne	viacjazyčné	infotabule.	Hostia	kempu	majú	možnosť	zapožičať	si	ďalekohľad	
a priamo v kempe pozorovať vtáctvo, pre ktoré boli zakúpené kŕmidlá a búdky. Pre 
aktívnych športovo naladených návštevníkov kempu sú dostupné exteriérové fitness 
prvky. Deti v areáli nájdu nové detské ihrisko s drevenými prvkami. 
Vybudovaním športového dejiska a oddychového a ekologického zázemia bude cieľ 
projektu aj v budúcom období naplnený. 

Canoe sharing 
Cieľom projektu Canoe sharing je zatraktívniť ponuku za Košického kraja o inova-
tívny	prvok	Smart	turizmu.	Pôjde	zrejme	o	prvý	canoe	sharing	na	svete.	V	mest-
skom prostredí doplní bikesharing, a scootersharing a bude dostupný v existujúcej 
mestskej aplikácii. Okrem toho, že ide o skvelý príklad smart turizmus, canoeshe-
ring odľahčí životné prostredie a ponúkne širokej verejnosti inovatívne riešenie 
spoznávania okolia aktívnym spôsobom.

Cieľom projektu bolo materiálové zabezpečenie pripravovaného produktu cestov-
ného ruchu zameraného na rozvoj vodnej turistiky a vývoj mobilnej aplikácie so 
zobrazením bodov, v ktorých je možné lode zapožičať a následne aj vrátiť. Apliká-
cia umožňuje zapožičanie lodí po načítaní QR kódu umiestneného na staniciach 
Canoe sharing, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v lodenici Anička a na brehu 
rieky Hornád v obci Družstevná pri Hornáde.  Prijímateľ dotácie zakúpil jednotli-
vé typy plavidiel – paddleboardy, sit-on-kajaky a kajaky, ktoré sú v rámci canoe 
sharingu dostupné verejnosti.

podpoRa veľkých RoZvoJových  
pRoJektov na Zlepšenie konkuRencie-
schopnosti košického kRaJa 
Opatrenie 2.2 v rámci Výzvy programu Terra Incognita pre rok 2020 bolo zame-
rané na vytvorenie silnej turistickej atrakcie pre širokú verejnosť, ktorá podporí 
motiváciu navštíviť územie Košického kraja a vytvorí úplne nový zážitok pre náv-
števníka. Výsledkom podpory má byť úplne nová atrakcia v Košickom kraji, ktorá 
sa stane lákadlom pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Takáto atrakcia 
musí	byť	prepojená	s	ďalšou	turistickou	ponukou	v	lokalite	a	mala	by	podporiť	
vytvorenie nového pracovného miesta či poskytovať novú službu. 
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Podporené boli dva projekty:

Beňatina - Beňatinské jazero (zipline)
Cieľom projektu je zrealizovať rodinno-oddychovú zónu pre obyvateľov obce a tak-
tiež pre turistov, a tým zvýšiť atraktívnosť obce, ako aj zvýšiť zamestnanosť v obci. 
Tento projekt môže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Beňatina po ekono-
mickej, sociálnej a kultúrnej stránke. Nepôjde len o samotný zipline, ale  
o celkové zlepšenie infraštruktúry. Vybudovaná bude nová trafostanica, parkovis-
ko	a	neďaleká	budova	bude	zrekonštruovaná	na	infocentrum,	v	ktorom	návštevní-
ci nájdu sociálne zariadenia, občerstvenie a infokiosk.

Zipline pozdĺž Gombaseku 
Cieľom tohto projektu je výstavba 765 m dlhej zipline dráhy s jednou zastáv-
kou (275+490 m). Takáto atrakcia nemá v súčasnosti konkurenciu v okruhu 120 
kilometrov,	pričom	práve	dĺžka	dráhy	zvyšuje	jej	jedinečnosť.	Projektový	zámer	
ideálne zapadá do portfólia činností združenia a hotové dielo môže v značnej 
miere prispieť k zvýšeniu atraktivity regiónu. Od realizácie projektu očakávame 
rast atraktivity okolia, ktorý má prispieť k zvýšeniu počtu návštevníkov regiónu 
nielen	zo	Slovenska,	ale	aj	zo	susedných	štátov	(hlavne	z	Maďarska)	a	tiež	k	rastu	
prenocovaní.

maRketingová podpoRa pRoJektov  
a pRogRamu teRRa incognita

Vzhľadom k tomu, že od začiatku roka zúrila pandémia, využili sme čas na prípra-
vu novej webovej stránky programu Terra Incognita. Vychádzali sme z najnovších 
trendov a poznatkov a zároveň zo skúseností, ktoré sme nadobudli počas realizá-
cie destinačného marketingu. Naším cieľom bolo vytvoriť takú stránku, ktorá si 
nebude navzájom konkurovať s našou destinačnou stránkou, ale bude poskytovať 
všetky potrebné informácie o programe Terra Incognita. 
Na propagáciu projektov podporených z výzvy programu TI, ako aj na informova-
nie o slávnostných otvoreniach projektov, sme využívali online a offline nástroje:

•	 rádio	spoty	v	lokálnych	rádiách	–	kreatívny,	funkčný	a	informatívny	
charakter,

•	 reportáže	v	lokálnej	televízii	a	internetovom	spravodajstve,
•	 PR	články	a	inzercie	v	lokálnych	denníkoch,
•	 tlačové	správy	pre	tlačové	agentúry,
•	 online	priestor	na	pridružených	weboch	–	www.kosiceregion.com,	 

www.terraincognita.sk, www.unesconadosah.sk,
•	 newsletter	/emailing/	-	zasielanie	relevantných	informácií,	či	reklam-

ných informácií prostredníctvom emailu
•	 outdoorová	reklama:
 - plagáty,
 - informačné centrum Košice Región Turizmus a priestor pred ním,
 - reklama v dopravných prostriedkoch MHD,
•	 tlačoviny	–	vytvorenie	grafických	návrhov	a	zabezpečenie	tlače	pozvá-

nok a programový leták,
•	 propagácia	a	platená	reklama	na	sociálnych	sieťach:
 - Facebook Ads/InstagramAds
 - Google adwords
 - Youtube ads
 - fotograf - obrazová dokumentácia 

Zároveň sme odštartovali prípravu detského webu Haravara.sk. Jeho zámerom je 
vytvorenie internetového portálu, ktorý zosumarizuje celú detskú ponuku výle-
tov, atrakcií a služieb pre deti v Košickom kraji. Cieľom detského cestovateľského 
portálu má byť oslovenie silnej cieľovej skupiny dospelých (rodičia a starí rodičia) 
prostredníctvom	„kontaktnej	osoby“	ich	dieťaťa	alebo	vnúčaťa.	Samotný	web	sa	
má vyznačovať svojou atraktívnosťou nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča (starého 
rodiča), ktorý v ňom bude vidieť aj hlbší zmysel – teda nielen zábavu, ale aj mož-
nosť edukácie.

CIEĽ PROjEKTU DETSKÉHO WEBU
•	 propagácia	destinácie	Košický	kraj	detskému	adresátovi	
•	 zvyšovanie	návštevnosti	Košického	kraja	prostredníctvom	vyvolanej	

návštevníckej mobility rodín 
•	 zvyšovanie	počtu	prenocovaní	v	Košickom	kraji	prostredníctvom	moti-

vovania rodín s deťmi k tráveniu domácej dovolenky v našom regióne 
(aby chceli aj sami obyvatelia regiónu cestovať a spoznávať svoj vlastný 
región - aby nehľadali dovolenky a výlety len v Tatrách či v zahraničí). 

•	 Propagácia	destinácie	Košický	kraj	aj	mimo	regiónu	–	pritiahnutie	rodín	
s	deťmi	zo	širšieho	rádiusu	Slovenska	a	aj	s	presahom	na	krajiny	V4

Názov projektu Žiadateľ Schválená	suma Termín realizácie

Beňatina - Beňatinské jazero Obec Beňatina 178.200,- Do októbra 2021

Zipline	pozdĺž	Gombaseku OZ Pre rozvoj Gom-
baseku 200.000,- Do októbra 2021

SPOLU: 378.200,-
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PROGRAM POdPORY ČlENOv kRT

Na	priamu	podporu	členov	OOCR	v	roku	2020	bolo	určených	spolu	67	735,	00	EUR.

Projekty schválené valným zhromaždením:

Aktivita: Fin. prostriedky KRT 

Slovenský raj & Spiš: 
Turistická karta  (zabezpečenie funkčnosti/, rozšírenie ponuky karty a licencia  
na 1 rok

6 000,00

Slovenský raj & Spiš:
Refundácia mzdy 1 zamestnanca OOCR na rok 2020, s miestom výkonu práce  
kancelária	Spišská	Nová	Ves

10 000,00

Slovenský	raj	&	Spiš:
Dopravná dostupnosť 5 000,00

ZOOCR:
Refundácia mzdy 1 - 2 zamestnancov OOCR na rok 2020, s miestom výkonu 
 práce sídlo ZOOCR

17 080,00

OOCR Košice Turizmus
Refundácia mzdy 2 zamestnancov  s miestom výkonu práce sídlo OOCR 29 655,00

Príspevok KRT spolu: 67	735,	00	EUR
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REGIONálNY INfORMAČNý BOd

12.850,54 EUR
2016 2017 2018 2019 2020

13.526,76  EUR 60.651,32  EUR 91.939,76   EUR 35.739,24   EUR

Regionálny informačný bod (RIB) je miestom prvého kontaktu s verejnosťou. RIB je 
jediným turistickým informačným centrom (TIC) svojho druhu (s pôsobnosťou pre 
územie	celého	samosprávneho	kraja)	na	Slovensku.	Okrem	portfólia	TIC	a	predaja	
suvenírov a darčekových predmetov zohráva zásadnú rolu aj pri vytváraní náv-
števníckej ponuky, plánovaní a predaji vlastných výletov pre verejnosť a pri predaji 
lístkov na mimoriadne turistické vlaky alebo vstupeniek na partnerské podujatia. 
Keďže	aktivity	RIB	v	priereze	rokov	naberajú	na	intenzite,	prejavuje	sa	to	aj	v	bilan-
cii návštevnosti a obratov RIB.

Obraty RIB:

2020 Vlastné 
produkty

KOMISNÝ	
PREDAJ

PRODUK-
TY	DSS

predaj na 
faktúru

 OBRATY 
TICKET-
WARE

odmena 
z predaja 

TW

Spolu	
tovar

január 419,20 250,60 3,00 1049,8 0 672,80

február 573,28 397,70 11,53 6750,7 51,45 982,51

marec 57 72,49 275,8 129,49

apríl 0,00 0,00 0,00 -102,00 0 0,00

máj 354,70 270,20 31,40 -521 656,30

jún 1318,87 630,77 39,40 450,00 5086 8,4 1989,04

júl 1524,56 885,67 32,50 160 4555 11,27 2442,73

august 1840,83 994,94 34,20 1170 11,69 2869,97

september 869,54 611,04 14,50 1086 34,09 1495,08

október 407,39 450,6 3,00 -233 860,99

november 454,89 891,20 4,50 -4 0 1350,59

december 908,58 1538,66 115,20 0 0 2562,44

SPOLU 8728,84 6993,87 289,23 610 19117,30 116,9 16011,94

Návštevnosť v RIB

9.720 
2016 2017 2018 2019 2020

10.046 12.946 15.995 8.768

Skladba	návštevníkov	RIB	sa	v	roku	2020	vplyvom	situácie	spôsobenej	novým	koronavíru-
som výrazne líšila od predchádzajúcich rokov. Počas hlavnej letnej  turistickej sezóny 
bola výrazne nižšia až absentujúca návštevnosť zahraničných turistov zo vzdialenejších 
destinácií	(Francúzsko,	Španielsko,	Izrael,	USA,	Kanada,	Litva,	Lotyšsko,	Ukrajina,	Rusko,	
Čína, Japonsko). Návštevnosť RIB klesla v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi aj  
u	maďarských	a	poľských		návštevníkov.	Naopak	vzrástlo	percento	návštevníkov	z	Českej	
republiky,	Nemecka	a	Rakúska.	Najčastejšími	boli	návštevníci	zo	Slovenska,	zo	západnej,	
strednej	a	severnej	časti	SR.	

V porovnaní s minulým rokom klesol počet návštevníkov v Regionálnom informač-
nom bode takmer o polovicu.
V auguste sme otvorili nový turistický informačný bod v priestoroch košickej 
železničnej stanice. Cieľom tohto vysunutého pracoviska je čo najviac priblížiť do-
mácim aj zahraničným návštevníkom informácie o našej destinácii, ponúknuť tipy 
na výlety a možnosti ako stráviť čas v Košickom kraji. 

Od druhej polovice augusta do konca septembra navštívilo nové informačné cen-
trum 870 ľudí, ktorí sa najčastejšie pýtali na informácie: 

•	 o	regióne:	72	osôb
•	 o	meste	Košice:	136	osôb
•	 o	výletných	vlakoch	(Vlakom	na	Gemer	a	Vlakom	do	Raja)	61	osôb
•	 iné	informácie	-	vlakové	spojenie	a	brožúrky:	601	osôb

Z	cudzincov	prevládali	najmä	Česi	a	Poliaci.	Pokles	počtu	maďarských	ale	i	čes-
kých	turistov	možno	pripísať	na	vrub	obmedzenia	pohybu	z	Maďarska	(od	1.9.),	 
a zrušeného nočného vlakového spojenia z Česka (od 27.9.). 

Turisti sa konkrétne pýtali na:
•	 Možnosti	turistiky	v	Slovenskom	raji	a	jeho	najlepšej	dostupnosti	z	Košíc
•	 Turistiku	v	okolí	Spišskej	Novej	Vsi,	napr.	na	Dreveník	alebo	kontakty	do	
kostola	sv.	Ducha	v	Žehre

•	 Návštevu	a	fungovanie	jaskyne	Domica
•	 Informácie	o	meste	Košice,	autobusové	spojenie	do/z	ZOO,	Botanickej	

záhrady a na Detskú železnicu
•	 Organizované	podujatia	na	Tokaji
•	 Výletné	vlaky	-	informácie	o	odchode	a	príchode	vlakov	a	o	organizova-

ných jednodňových autobusových výletoch 

Medzi najvyhľadávanejšie lokality sa zaradili:
•	 Slovenský	raj
•	 mesto	Košice.

Mesiac/dôvod 
návštevy

info KE - 
mesto info región publikácie 

a iné
Nákup 
tovaru

Nákup 
lístkov SPOLU

január 136 122 280 142 110 790

február 142 128 110 167 255 802

marec 196 156 139 57 54 602

apríl 0 0 0 0 0 0

máj 89 82 104 110 41 426

jún 205 200 188 195 141 929

júl 574 438 322 208 93 1635

august 529 344 325 262 65 1525

september 291 124 210 174 134 933

október 112 59 171 120 30 492

november 106 79 65 90 21 361

december 56 17 55 145 0 273

SPOLU 2436 1749 1969 1670 944 8768
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cestovateľské pRoduktY a posilňovanie 
dopRavneJ dostupnosti destinácie
Popri	silnej	destinačnej	kampani	bol	ďalším	významným	katalyzátorom	záujmu	 
o destináciu Košický kraj aj systém podpory zážitkovej dopravnej dostupnosti regi-
onálnych atraktivít. 
Tu treba pripomenúť, že Košice Región Turizmus už niekoľko rokov cielene buduje 
a/alebo podporuje v destinácii nové prvky dopravnej dostupnosti, ktoré sú náv-
števníckej verejnosti zároveň komunikované ako produkty so zážitkom. Filozofia 
cieleného zatraktívnenia prístupu do destinácie a k jej konkrétnym atraktivitám je 
postavená na predpoklade, že v infraštruktúrne nevyváženej destinácii môže byť už 
samotná cesta zážitkom, prípadne aj primárnym dôvodom vycestovania. 

ponuka oRganiZovaných Jednodňo-
vých výletov s pRogRamom
Pre domácich cestovateľov sme pripravili celkom 15 originálnych výletov na turis-
ticky zaujímavé miesta v Košickom kraji. Zákazník si vždy kupoval hotový balíček, 
teda dopravu (vlak/autobus), vstupy či služby sprievodcov, a v niektorých prípa-
doch aj gastro-zážitok. Predaj prebiehal v Regionálnom informačnom bode na 
Hlavnej ulici č. 48 alebo online cez vlastnú platformu vylety.kosiceregion.com. 

autobusové výletY 2020
Napriek komplikovanej situácii v jarnom období sa ponuka týchto výletov me-
dziročne rozrástla. Vzhľadom na platné proti-pandemické opatrenia museli byť 
prvé výlety (plánované na mesiace apríl a máj) zrušené. Záujem o túto atraktívnu 
formu cestovania však napriek pretrval a prvé štyri výlety, ktoré sa uskutočnili už 
po uvoľnení reštriktívnych opatrení, boli vypredané na 100%. Celková priemerná 
obsadenosť všetkých autobusových výletov v tejto sezóne predstavovala 91% a 
produkt tak opäť potvrdil svoju opodstatnenosť a zároveň aj výrazný komerčný 
potenciál (najmä) u obyvateľov košickej metropolitnej oblasti. Obľúbenosť tohto 
časovo nenáročného  cestovateľského formátu možno primárne pripísať pestrému 
záberu ponúkaných cieľových lokalít a atraktivít, ale tiež tradične vysokej kvalite 
poskytovaných sprievodcovských služieb. O odbornú stránku výletov sa totiž, v 
spolupráci s KRT, starajú odborníci na danú tému: lektori a miestni sprievodcovia, 
kasteláni hradov, či dokonca dediči navštívených pamiatok alebo ich potomkovia.
V	porovnaní	s	minulým	rokom,	keď	sme	realizovali	11	výletov	s	celkovou	účasťou	

468 osôb a priemernou obsadenosťou 83%, v roku 2020 sme realizovali 9 výletov 
z pôvodne 15 naplánovaných a zúčastnilo sa ich 403 návštevníkov, čo nám ukazuje 
vyššie percento obsadenosti výletov (+8%) a nárast záujmu o návštevu turistic-
kých atrakcií a pamiatok v Košickom kraji a blízkom okolí formou organizovaného 
výletu. Zisk z predaja výletov narástol oproti roku 2019 o 14%.

Porovnanie tržieb autobusových výletov 2019 vs 2020

dátum výlet Počet cestujúcich obsadenosť

5.4.2020 Zemplínska jarná 
špacírka zrušené COVID - 19

25.4.2020 Do vtáčieho raja zrušené COVID - 19

2.5.2020 Po stopách Andrássy-
ovcov zrušené COVID - 19

23.5.2020 Bylinkové rendez-vous
zrušené - karanténa 
v	Žehre	-	cieľ	výletu	
Dreveník

7.6.2020 Gemerská odysea zrušené - zatvorená 
jaskyňa

19.6.2020 Do kláštornej knižnice 
v Jasove 49 100%

27.6.2020 Za	UNESCOM	na	
Zemplín 49 100%

4.7.2020 Na lodi bez Hraníc 49 100%

11.7.2020 Potulky Krasom 49 100%

18.7.2020 Za hradným pánom z 
Vinného 36 73%

15.8.2020 Na lodi bez hraníc 48 98%

29.8.2020 Za Majstrom Pavlom  34 69%

12.9.2020 Gemerské sakrálne 
tajomstvá 43 88%

26.9.2020 Bonjour Monsieur 
Mariássy 46 94%

10.10.2020 Ci	béby! zrušené COVID-19 

SPOLU 403 osôb 91%

 náklady 
spolu tržby spolu počet 

výletov
počet cestu-
júcich

obsadenosť 
výletov 
spolu

zisk

2019 8667,91 10824 11 468 83% 2156,09

2020 6736,2 9197 9 403 91% 2460,08

cestovateĽské
produkty



Výročná správa 2020   |   KRT  | 75  |  Výročná správa 2020   |   KRT74

mimoRiadne tuRistické vlakY
Filozofia mimoriadnych turistických vlakov spája niekoľko dôležitých prvkov, ktoré 
vo vzájomnej synergii vytvárajú cestovateľskú atraktívnosť:

•	 Zlepšovanie	dopravnej	dostupnosti	daných	lokalít
•	 Zapájanie	lokálnych	podnikateľských	subjektov	a	poskytovateľov	služieb
•	 Vytvorenie	turistickej	ponuky	v	cieľovom	mieste	(na	úrovni	poskytovania	

turistických tipov, ale aj organizovania výletov) 

Po vzore niekoľkoročnej úspešnej prevádzky mimoriadnych turistických vlakov, 
sme v roku 2020 pristúpili opäť k takýmto zážitkovým vlakovým spojeniam a vy-
pravili sme Ľadový expres počas zimnej aj počas letnej sezóny.

Na základe narastajúcej obľuby zážitkových vlakov u širokej verejnosti a ich etab-
lovaniu	sa	ako	turistických	produktov,	prevzala	ich	prevádzku	Železničná	spo-
ločnosť	Slovensko	(ZSSK).	Tá	ich	prevádzku	spustila	4.7.2020,	pod	názvom	Letné	
turistické	vlaky.	Smerovali	napríklad	do	oblasti	Slovenského	raja	alebo	na	Gemer.	
Naša	spolupráca	so	ZSSK	sa	úspešne	prejavila	aj	v	kontexte	týchto	vlakov	a	to	
našou marketingovou podporou a realizovaním sprievodných aktivít. 

Ľadový expres – Zimná edícia

1.2. - 29.2.2020, Košice – Telgárt (Košice - Margecany - Gelnica - Nálepkovo - 
Mlynky	-	Dedinky	-	Stratená	-	Dobšinská	ľadová	jaskyňa	-	Telgárt)
Celkový počet osôb: 445 osôb (68,5% obsadenosť)

Hlavným zámerom bolo posilnenie zimnej turistickej ponuky v destinácii. Pro-
stredníctvom tohto vlakového spojenia sa nám po jeho trase podarilo nadviazať 
intenzívnejšiu spoluprácu s lyžiarskymi strediskami, ktoré sme takto zmyslupl-
nejšie	propagovali.	Súčasťou	vzájomnej	spolupráce	s	lyžiarskymi	strediskami	na	
trase Ľadového expresu bolo aj vytvorenie produktových balíčkov pozostávajúcich 
z	dopravy	a	zvýhodnených	celodenných	skipasov	v	lyžiarskych	strediskách	Ski	
centrum	Mraznica,	Gugel	Mlynky,	Mlynky	Biele	vody	a	Ski	Telgárt.	Celkovo	si	tieto	
skipasy zakúpilo 67 osôb z celkového počtu cestujúcich 445. Pre návštevníkov bola 
pripravená aj ponuka skupinových športových  aktivít pre turistov a „walkerov“ 
-  zimná turistika so sprievodcami a severská chôdza s inštruktormi. Zúčastnilo 
sa na nich 89 osôb, teda 20% cestujúcich, ktorí uprednostnili turistiku v sprievode 
inštruktora a skupiny.

V	porovnaní	s	rokom	2019,	keď	zimnú	edíciu	Ľadového	expresu	využilo	na	prepra-
vu	do	južnej	časti	Slovenského	raja	346	osôb,	v	roku	2020	zaznamenávame	počas	
piatich februárových jázd Ľadového expresu zvýšenie počtu návštevníkov lokality 
mimoriadnym vlakovým spojením o 99 osôb. 

Ľadový expres – Letná edícia

4.7. - 25.7.2020, Košice – Telgárt (Košice - Margecany - Gelnica - Nálepkovo - Mlyn-
ky	-	Dedinky	-	Stratená	-	Dobšinská	ľadová	jaskyňa	-	Telgárt)
Celkový počet osôb: 482 osôb 

Sprevádzané	turistické	skupiny	smerovali	k	topkám	v	Telgárte,	zaujímavostiam	
v	Stratenej	a	do	Zejmarskej	rokliny.	Severská	chôdza	v	Raji,		v	sprievode	akredi-
tovanej inštruktorky oslovila 36 záujemcov o tento moderný šport s množstvom 
zdravotných benefitov. Celkovo sa sprievodných aktivít zúčastnilo 132 osôb, teda 
skoro tretina z celkového počtu cestujúcich 482.

dátum výlet spolu prepravené osoby

1.2.2020 Ľadový expres zim. edícia 46

8.2.2020 Ľadový expres zim. edícia 89

15.2.2020 Ľadový expres zim. edícia 113

22.2.2020 Ľadový expres zim. edícia 112

29.2.2020 Ľadový expres zim. edícia 85

 Spolu 445

dátum výlet spolu prepravené osoby

4.7.2020 Ľadový expres letná edícia 97

11.7.2020 Ľadový expres letná edícia 157

18.7.2020 Ľadový expres letná edícia 69

25.7.2020 Ľadový expres letná edícia 159

	SPOLU 482

Turistika:	Telgártske	topky	(Telgárt	-	Vrchol	Ždiar	-	Telgártsky	viadukt	-	Chmaroš-
ský	viadukt),	Stratenská	prechádzka	(Dobšiná	-	Stratená	-	Dedinky),	Rajské	rebríky	
(Zejmarská roklina) (zúčastnených: 96 osôb)

V roku 2019 premával Ľadový expres počas 10 víkendov a prepravil spolu 1186 
osôb	z	Košíc	do	Slovenského	raja	a	späť,	priemerne	118	osôb	počas	jednej	jazdy.	
Počas júla 2020 bol priemerný počet návštevníkov na jednej jazde napriek okol-
nostiam porovnateľný – 121 osôb, hoci išlo o kratšiu sériu jázd v čase ovplyvne-
nom epidemiologickou situáciou.

Letné vlaky ZSSK (4.7. - 15.9.2020)

Mimoriadne turistické vlaky, ako sme ich doposiaľ vypravovali a komunikovali 
smerom k verejnosti, sa pozitívne etablovali a stali sa významným turistickým 
produktom.	Tento	fakt	a	predošlá	úspešná	spolupráca	KRT	a	ZSSK	podnietili	 
v	roku	2020	vznik	Letných	vlakov,	pod	záštitou	Železničnej	spoločnosti	Slovensko	 
s	finančnou	podporou	Ministerstva	dopravy	a	výstavby	SR.

Letné vlaky: Vlakom na Gemer

V	rámci	Košického	kraja	Letné	vlaky	ZSSK	nadviazali	na	tradíciu	nášho	Gemerské-
ho expresu vypravovaného KRT ako unikátne zážitkové vlakové spojenie do sub-
destinácie Gemer. Vlak priniesol návštevníkom jedinečný zážitok vo forme jazdy  
po tratiach, ktoré už na bežnú prepravu osôb neslúžia.

V	mesiaci	august	sme	Letné	vlaky	podporili	marketingovou	kampaňou.	Zároveň	
vybrané vlakové spojenia boli doplnené o výlety a sprievodné aktivity, ktorých 

realizácia bola plne v našej réžií. Takto podporené vlaky z našej strany boli komu-
nikované pod názvom “Vlakom na Gemer” a “Vlakom do raja”.

Pre cestujúcich Vlaku na Gemer sme pripravili spomínané organizované skupinové 
aktivity.	Ich	realizácia	bola	pravidelná	v	každom	termíne	jazdy	Letného	vlaku,	od	
mesiaca	august,	kedy	začala	naša	aktívna	participácia	na	projekte	Letných	vlakov.

Účasť na skupinových sprievodných aktivitách:
dátum spojenie spolu osoby

4.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Slavošovce 11

5.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Muráň 57

11.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Dobšiná 39

12.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:		Košice	-	Muráň 91

18.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Slavošovce 83

19.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Muráň 100

25.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:		Košice	-	Dobšiná 50

26.7.20 ZSSK	-	Vlakom	na	Gemer:		Košice	-	Muráň 117

	SPOLU 548

dátum spojenie spolu osoby

1.8.20 Vlakom na Gemer: Košice - Dobšiná 94

2.8.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 158

8.8.20 Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Slavošovce 204

9.8.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 245

15.8.20 Vlakom na Gemer: Košice - Dobšiná 135

16.8.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 180

22.8.20 Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Slavošovce 222

23.8.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 96

29.8.20 Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Slavošovce 225

30.8.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 133

1.9.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 41

5.9.20 Vlakom na Gemer: Košice - Dobšiná 245

6.9.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 87

12.9.20 Vlakom	na	Gemer:	Košice	-	Slavošovce 168

13.9.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 115

15.9.20 Vlakom na Gemer: Košice - Muráň 131

Spolu 2479

dátum spojenie spolu osoby

1.8.20 Na návštevu za železným grófom do Betliara (nordic walking) 18

8.8.20 Tri jaskyne za jeden deň (turistika) 33

15.8.20 Na návštevu za železným grófom do Betliara (nordic walking) 7

22.8.20 Dobrodružstvo	v	Slavošovskom	tuneli 90

29.8.20 Ochtinské poklady 52

5.9.20 Na návštevu za železným grófom do Betliara (nordic walking) 32

12.9.20 Tri jaskyne za jeden deň (turistika) 14

Spolu 246
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Letné vlaky: Vlakom do raja

Košice - Telgárt  - Banská Bystrica 
Prešov - Telgárt - Banská Bystrica

Spojenie	rovnako	vychádzalo	z	predchádzajúceho	nastavenia	a	spomedzi	týchto	
mimoriadnych vlakových spojení sa tešilo najväčšej obsadenosti. Tú možno pripí-
sať jednak lepšej rozpoznateľnosti produktu, ale aj obdobiu leta a letných prázd-
nin,	keď	je	inklinácia	ľudí	k	cestovaniu	a	turistike	intenzívnejšia.	Súčasťou	uvede-
ného	Letného	vlaku	boli	služby	koordinátora	v	réžii	KRT,	ktorý	informoval	 
o ponuke turistických možností v lokalite, poradil pri výbere turistických trás  
a tiež realizoval zber údajov, spätnej väzby, pripomienok a postrehov návštevníkov 
lokality.

Spokojnosť	návštevníkov	s	odbornou	stránkou	produktu	je	spoločným	znakom	tak	
pri autobusových ako i pri vlakových výletoch. Návštevníci pozitívne hodnotia nie-
len kvalitu živého výkladu, ale aj možnosť čerpania informácií z tlačených materiá-
lov cielene na tento účel pripravovaných v réžii KRT a distribuovaných na palubách 
vlakov a autobusov, ale i pred cestou v informačných bodoch KRT. Celková spokoj-
nosť so zážitkovými produktmi dopravnej dostupnosti je zároveň aj jedným z dôvo-
dov, prečo v roku 2020 až 63% opýtaných účastníkov vlakových výletov vyjadrilo 
prianie, aby táto možnosť vycestovania do destinácie existovala  
aj mimo hlavnej turistickej sezóny.

V rámci produktov sme tento rok  do našej ponuky pridali aj veľmi obľúbený for-
mát zážitkových výletov, ktoré ponúkame širokej verejnosti, ale aj jednotlivcom, 
prípadne malým skupinám a uzavretým kolektívom. Reagovali sme tak na pande-
mickú	situáciu,	kedy	ľudia	chceli	cestovať	buď	individuálne	alebo	ako	rodina,	prí-
padne v skupinách, ktorých členovia sa navzájom poznajú. Výlety svojou progra-
movou skladbou umožnili cestujúcim objavovať aj menej známe, bežne nedostupné 
miesta. Návštevníci mohli absolvovať osobné stretnutia s remeselníkmi, či inými 
tvorivými subjektmi v Košickom kraji. Úzka spolupráca s lokálnymi aktérmi a 
sprievodcami navyše dodávala týmto výletom špecifický punc kvality, originality, 
autentickosti	a	exkluzívnosti.	Produkt	Zážitkové	výlety	až	na	KRAJ	SVETA	plynulo	
nadviazal na rovnomennú marketingovú kampaň KRT. Informačné a marketingové 
materiály k produktu boli navrhnuté a realizované v RIB. 

Zážitkové výletY až na kRaJ sveta: 
•	 Bylinková	lekáreň:	Potulky	s	botaničkou	
•	 Cestovanie	v	čase:	Putovanie	Spišským	Jeruzalemom
•	 Do	kaštieľa	na	bicykli:	Cyklopotulka	historickým	parkom	Trebišovského 

kaštieľa s degustáciou
•	 Na	jeden	deň	vinárom:	Od	svitu	do	mrku	vo	viniciach	
•	 Potulky	po	Viničkách:	Jeden	deň,	traja	vinári,	deväť	vín	
•	 Relax	na	Ranči:	Ranč	pod	Ostrou	skalou
•	 Spišský	hrad	v	noci:	Nočná	prehliadka	hradu	a	hodovanie	v	hradnej	ku-

chyni
•	 Výlet	do	Vtáčieho	raja:	S	ornitológom	na	rybníky	v	Sennom	
•	 Výlet	na	včeliu	farmu:	Všetko	o	včele	medonosnej	na	MiMi	farme	v	Opátke	
•	 V	žiare	ohňa:	Na	návšteve	u	kováča
•	 Za	pánom	hradu	nad	obcou	Vinné:	Stredovek	na	vlastnej	koži

dátum spojenie spolu osoby

1.8.20 Vlakom do raja: Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

285

8.8.20 Vlakom do raja: Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

273

15.8.20 Vlakom do raja: Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

158

22.8.20 Vlakom do raja: Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

306

29.8.20 Vlakom do raja: Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

287

5.9.20 Vlakom do raja: Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

187

12.9.20 Vlakom do raja: Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

278

Spolu 1 774

dátum spojenie spolu osoby

4.7.2020 - 
15.9.2020

Vlakom do raja: Prešov - Dobšinská ľadová jaskyňa - Banská Bystrica 
a späť

1831

4.7.2020 - 
15.9.2020

Letný	vlak	v	smere	Banská	Bystrica	-	Dobšinská	ľadová	jaskyňa	 949

	Spolu  2 780
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ZávER

Sumár	aktivít	organizácie	Košice	Región	Turizmus	(KRT)	za	rok	2020	je	pomerne	rozsiahly	
a rôznorodý zároveň. V zásade však možno konštatovať, že takmer všetky uskutočnené 
aktivity	sa	realizovali	v	rámcoch	štyroch	základných	pilierov	činnosti	KRT.	Sú	nimi:	 
a/ zlepšovanie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest, b/ kreatívny a inova-
tívny marketing, c/ destinačný manažment kultúrneho turizmu a d/ realizácia veľkých 
investícií a projektov (aj prostredníctvom implementácie programu Terra Incognita.) 

Pochopiteľne, viaceré činnosti našej organizácie boli v roku 2020 zasiahnuté vplyvmi 
globálnej pandemickej situácie vyvolanej šírením ochorenia Covid-19. Avšak aj napriek to-
muto hendikepu sme počas celého roka vyvíjali ako organizácia destinačného manažmen-
tu dôležité a spoločensky hodnotné aktivity, ktoré, aspoň na našom území, nepochybne 
prispeli k utlmeniu následkov globálneho prepadu v odvetví cestovného ruchu.  
V našej organizácii sme presvedčení, že sa nám úspešne podarilo oslabiť niektoré krátko-
dobé negatívne efekty vzniknutej situácie (osobitne počas letnej turistickej sezóny 2020) 
na ekonomickú stabilitu odvetvia v našej destinácii, a že sme sa zároveň „za pochodu“ 
dokázali lepšie pripraviť na dlhodobú volatilitu, ktorú treba v našom odvetví očakávať  
v sezóne 2021, ale i v sezónach nasledujúcich. Naším prvoradým cieľom v roku 2020 teda 
bolo pomôcť subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu a priniesť hodnotné zážitky našim 
návštevníkom – vždy s ohľadom na aktuálne platné obmedzenia.

Zlepšovanie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych lokalít je dlhodobo jednou  
z kľúčových línií činnosti KRT. Vychádza z potreby zabezpečiť komfortné a, pokiaľ je to 
možné, aj priame spojenie košickej metropolitnej oblasti s tými územiami v destinácii, kto-
ré vykazujú znaky nedostatočnej obslužnosti verejnou dopravou. Vlastný model prepája-
nia skupinovej turistickej dopravy so sprievodnými aktivitami v návštevnícky atraktívnych 
lokalitách destinácie realizujeme úspešne už niekoľko rokov. V roku 2020 tento koncept 
podporilo	aj	Ministerstvo	dopravy	a	výstavby	SR	a	Železničná	spoločnosť	Slovensko	
(ZSSK)	prevzala	prevádzku	do	svojej	réžie.	ZSSK	začala	už	v	sezóne	2020	sieť	turistických	
vlakov	dopĺňať	aj	o	ďalšie	nové	spoje,	pričom	KRT	na	projekte	participoval	ako	partner	
zabezpečujúci sprievodné aktivity a program v cieľových územiach jednotlivých liniek. 
Odozva zo strany návštevníckej verejnosti, ako i obyvateľov v cieľových lokalitách, preu-

kazuje opodstatnenosť celého projektu a jeho priaznivý efekt pre lokálne prostredie – či 
už z hľadiska samotného cestovného ruchu alebo ekonomiky ako takej. V neposlednom 
rade hodno spomenúť, že práve náš funkčný model mimoriadnych turistických vlakov 
inšpiroval	aj	viaceré	ďalšie	oblastné	organizácie	cestovného	ruchu	(OOCR)	na	Slovensku,	
ktoré si ho osvojili a prispôsobili vlastným podmienkam.

Kreatívny a inovatívny prístup k budovaniu destinácie sú princípy, o ktoré sa činnosť KRT 
opiera prierezovo a najviac sú prítomné v oblasti marketingu a PR. Osobitne v roku 2020, 
kedy bol dopyt po rekreácii veľmi nevyvážený a rýchlo reagoval na vývoj pandemickej 
situácie a vládnych opatrení, bolo dôležité, aby sa povedomie o destinácii a najmä značke 
Košický kraj spájalo so živou, zaujímavou a kreatívnou komunikáciou. Tieto kritéria 
plne	spĺňala	nosná	marketingová	kampaň	Kraj	sveta	–	Košický	svetový	kraj,	ktorá	bola	
rozdelená do dvoch fáz s korešpondujúcim cieleným obsahom. Kampaň možno v kontexte 
slovenského cestovného ruchu zároveň považovať za prvú kreatívnu destinačnú kampaň, 
ktorá naplno zareagovala na vzniknutú situáciu a zohľadnila skokovito nastolené nové 
trendy v cestovateľskom správaní. Kampaň využila svoj potenciál kreatívnej a odvážnej 
komunikácie nielen vo vzťahu k návštevníkom, ale aj k aktérom cestovného ruchu v desti-
nácii, ktorí sa stotožnili so zastrešujúcim posolstvom. Dobrú odozvu mala takto postave-
ná komunikácia aj u samotných obyvateľov regiónu, ktorí ju vnímali ako možnosť prejaviť 
svoj miestny patriotizmus a podeliť sa so svojím krajom s návštevníkmi. 
V obdobne dobre akceptovanej tonalite nadväzovali na nosnú marketingovú kampaň  
aj	ďalšie	čiastkové	kampane	a	aktivity:	jesenná	marketingová	kampaň,	zameraná	na	
netradičné formy ubytovania v Košickom kraji, a zimná marketingová kampaň, ktorá po-
núkala zážitky pre všetkých milovníkov tradičných zimných aktivít, ale i tých zimomravej-
ších, vyhľadávajúcich možnosť zahriatia sa uprostred mrazivej zimy. Jednotlivé kampane 
aj aktivity sme v priebehu roka promptne modifikovali podľa aktuálne platných obmedze-
ní súvisiacich s pandémiou.

Košický	samosprávny	kraj,	ako	garant	na	Slovensku	ojedinelého	programu	kultúrneho	
turizmu Terra Incognita, podporuje prostredníctvom nástrojov tohto programu projektové 
zámery regionálnych aktérov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúrneho turizmu na území 

destinácie	Košický	kraj.	Súčasťou	mechanizmu	je	aj	podpora	najkvalitnejších	podujatí	 
v kraji, ktoré plnia dôležitú úlohu živých billboardov destinácie. KRT ako implementačný 
orgán programu Terra Incognita si plní aj úlohu manažérskej organizácie kultúrneho turiz-
mu v destinácii a zapája výstupy programu do štruktúry produktovej a zážitkovej ponuky 
destinácie	tak,	aby	na	jednej	strane	spĺňali	náležitosti	definované	príslušnými	záväznými	
predpismi, a na strane druhej posilňovali ponuku Košického kraja ako turistickej destinácie. 
Z pohľadu takéhoto prístupu možno konštatovať, že v roku 2020 došlo  
aj napriek nepriaznivej pandemickej situácií k ešte výraznejšej integrácii výstupov progra-
mu Terra Incognita do destinačného manažmentu v Košickom kraji. O tom svedčí aj úspešná 
realizácia nových projektov zameraných na ekoturizmus a ich uvedenie do prevádzky. 
Aj napriek vysokému počtu zrealizovaných projektov a ich slávnostných otvorení, ktoré 
neboli natoľko ovplyvnené aktuálnou situáciou, dôsledkom pandémie bolo zrušenie takmer 
všetkých plánovaných podujatí úspešných žiadateľov. Vzhľadom na túto skutočnosť boli 
nevyužité finančné prostriedky presunuté do nasledujúcej Výzvy na podporu cestovného 
ruchu cez program Terra Incognita pre rok 2021. Taktiež bola vytvorená samostatná oblasť 
podpory s názvom Covid-19 pre tých úspešných žiadateľov, ktorí sa uchádzali o podporu 
v rámci výzvy Terra Incognita v roku 2020 a z dôvodu pandémie im ich realizácia bola v 
pôvodne plánovanom termíne pozastavená. 

V neposlednom rade, aktivity KRT týkajúce sa riešenia projektov v pozícii partnera alebo 
lídra vychádzajú z našej ambície prinášať do destinácie okrem podpory menších produkto-
vých, zážitkových a infraštruktúrnych projektov aj zásadnejšie stimuly s vyšším investič-
ným rozsahom. Výsledky týchto projektov sú viditeľné v strednodobom časovom rámci, kde 
roky	2019	a	2020	boli,	z	tohto	pohľadu,	skôr	obdobím	rozsiahlych	príprav.	Už	v	roku	2021	
by však malo dôjsť k realizácii a ukončeniu viacerých rozpracovaných projektov, ktoré do 
jednotlivých lokalít našej destinácie prinesú nové rozvojové impulzy cestovného ruchu, a 
ktoré zároveň posilnia lokálnu ekonomiku predovšetkým v oblastiach tzv. málo rozvinu-
tých regiónov.
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HlAvNí PARTNERI

ČlENOvIA

OOCR Slovenský raj & Spiš

PROjEkTOví PARTNERI

MEdIálNI PARTNERI

ĎAlŠí PARTNERI
|   Klub turistov mesta Košíc   |   Klub Rodinnej Turistiky Košice    |    Detská železnica Košice   |   	Slovenská	správa	jaskýň	  |   

|    SOS Birdlife Slovakia		 |    Združenie Gotická cesta    |   Art Film Fest    |    MMM    |    Opátstvo Jasov   |  

|   Tokaj Macik   |   Ostrožovič   |   Tokaj Macík Winery   |   Tokaj a CO.   |   Víno Vdovjak/OZ Tokajské pivnice   |    Hotel Metropol   |     

|   Thermal	Šírava	Spa	Resort   |   Mikroregión Štítnická dolina    |    Kaštieľ v Kluknave   |   Ranč pod Ostrou skalou    |    

|   mesto Rožňava    |    Slovenský	cykloklub			 |    Granárium    |    Nadšenci z Raja (ŠK Dobšiná)    |   Plavba.sk    |     
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IČO 4 2 3 1 9 2 6 9 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  62 473,54  30 884,29  31 589,25  37 032,28

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002  25 100,00  12 381,38  12 718,62  21 343,74

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005  12 600,00  5 870,88  6 729,12  9 104,16

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006  12 500,00  6 510,50  5 989,50  12 239,58

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  37 373,54  18 502,91  18 870,63  15 688,54

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  37 373,54  18 502,91  18 870,63  15 688,54

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

2Strana :

Účtovná
závierka



Výročná správa 2020   |   KRT  | 85  |  Výročná správa 2020   |   KRT84

IČO 4 2 3 1 9 2 6 9 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  635 450,63  635 450,63  906 033,94

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  1 446,84  1 446,84  22 710,80

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  1 806,34  1 806,34  20 632,99

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044 -1 310,22 -1 310,22  2 056,34

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050  950,72  950,72  21,47

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  634 003,79  634 003,79  883 323,14

 
aPokladnica (211 + 213)

052  1 014,53 x  1 014,53  1 479,97

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  632 989,26 x  632 989,26  881 843,17

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057

1. aNáklady budúcich období (381) 058

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  697 924,17  30 884,29  667 039,88  943 066,22
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IČO 4 2 3 1 9 2 6 9 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  330 987,91  338 594,36

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072  338 594,36  325 009,95

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -7 606,45  13 584,41

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  100 295,78  368 715,67

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  9 168,32  10 590,27

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 9 168,32  10 590,27Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  7 341,65  5 926,16

 7 341,65  5 926,16Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  83 785,81  352 199,24

 51 596,67  326 975,32Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 16 322,66  13 795,15Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 10 731,05  9 058,47Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 5 135,43  2 370,30Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  235 756,19  235 756,19

Výdavky budúcich období (383) 102

 235 756,19  235 756,19Výnosy budúcich období (384) 103

 943 066,22 667 039,88Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 3 1 9 2 6 9 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 38 115,62 38 115,62  29 089,12501 01Spotreba materiálu

 7 971,35 7 971,35  7 065,43502 02Spotreba energie

 11 359,46 11 359,46  28 268,57504 03Predaný tovar

 3 241,42 3 241,42  12 881,26511 04Opravy a udržiavanie

 6 503,78 6 503,78  19 527,63512 05Cestovné

 17 881,09 17 881,09  17 809,88513 06Náklady na reprezentáciu

 609 706,84 607 156,67  2 550,17  917 759,97518 07Ostatné služby

 243 066,54 243 066,54  206 231,69521 08Mzdové náklady

 84 309,39 84 309,39  70 737,05524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

 777,44 777,44  838,55525 010Ostatné sociálne poistenie

 9 105,74 9 105,74  7 804,56527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

 119,01 119,01  118,40531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 339,14 339,14  288,71538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

 0,00 0,00  0,00  148,52542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

 56,19 56,19  184,81545 020Kurzové straty

 100,00 100,00546 021Dary

 2 827,77 2 827,77  21 860,47547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 1 021,36 502,49  518,87  9 028,64549 024Iné ostatné náklady

 15 493,03 15 493,03  6 426,84551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 500,00 500,00  200,00562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  1 356 270,10 1 052 495,17 17 256,27 1 035 238,90038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 3 1 9 2 6 9 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

 82 585,35 79 095,35  3 490,00  212 371,56602 040Tržby z predaja služieb

 16 933,25 16 933,25  28 290,95604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

 148,44 148,44  967,67644 053Úroky

 0,07 0,07  24,22645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

 28 618,48 25 498,14  3 120,34  32 841,19647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 78,80 78,80  72,55649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

 848 886,00 848 886,00  1 038 120,17664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 68 784,13 68 784,13  57 350,00691 073Dotácie

  1 370 038,31 1 046 034,52 23 543,59 1 022 490,93074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  13 768,21-6 460,65 6 287,32-12 747,97075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 1 145,80 1 145,80  183,80591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  13 584,41-7 606,45 6 287,32-13 893,77078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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