
18 pamiatok 
do 100 minút z Košíc
SPIŠSKÝ HRAD, 2. apríl 2017 - Návštevník regiónu sa môže z Košíc dostať autom do 100 
minút až k 18 pamiatkam a lokalitám Svetového dedičstva UNESCO. Práve dobrá do-
stupnosť veľkého počtu UNESCO-pamiatok je zjednocujúcim prvkom, ktorý je najlepšou 
spoločnou charakteristikou celého regiónu, napriek veľkej rôznorodosti jeho jednotlivých 
častí. Organizácia Košice Región Turizmus preto uchopila tému „UNESCO NA DOSAH“ 
ako trvalý identifikátor destinácie, ktorý má v konkurenčnom prostredí vysoký potenciál 
pritiahnuť pozornosť turistov cez rastúce povedomie o značke.

Košice Región Turizmus chce vyťažiť z rastúceho záujmu návštevníkov a ďalej ho rozví-
jať. Čerstvé štatistiky za minulý rok naznačujú, že Košice región dosiahol najvyšší rast 
spomedzi ôsmich slovenských krajov. „Nádejným signálom boli už údaje návštevnosti 
za leto 2016, ktoré predznamenali celoročné dáta. Veľmi sa tešíme, že podľa výstupov 
Štatistického úradu SR destinácia Košice región dosiahla najvýraznejšie tempo rastu 
spomedzi ôsmich slovenských krajov, a to tak v návštevnosti, ako aj v počte prenocovaní. 
Navyše, 347-tisíc návštevníkov za rok 2016 znamená, že naša destinácia dosiahla turistic-
ký záujem porovnateľný s doposiaľ najúspešnejším rokom 2008,“ konštatovala výkonná 
riaditeľka Lenka Vargová Jurková.

V porovnaní s rokom 2016 pribudlo v destinácii Košice región 27% domácich a 38% za-
hraničných návštevníkov, v oboch kategóriách pritom ide o suverénne najvyšší nárast na 
Slovensku. Najvyššie sa Košice región v pomyselnom rebríčku krajov dostal aj  
v celkovom počte prenocovaní, ktoré narástlo celkovo o 21%. Rastúca návštevnosť podľa 
riaditeľky prospieva cestovnému ruchu, a teda aj rozvoju ekonomiky kraja: „Iba tržby za 
ubytovanie medziročne stúpli o viac ako dva a pol milióna eur, čo je 16-percentný nárast. 
Z rastu návštevnosti a prenocovaní, pochopiteľne, profitovali aj lokálni podnikatelia  
a poskytovatelia služieb, ide teda o potrebný impulz pre náš región.“ 
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Nadväzujúc na tieto výsledky prichádza Košice Región Turizmus s moderným prístu-
pom v destinačnom manažmente, ktorý využíva výraznú črtu kraja na jeho propagáciu 
– 18 pamiatok Svetového dedičstva UNESCO do 100 minút z Košíc. Okrem inovatívneho 
marketingu sú ale potrebné aj ďalšie aktivity, slúžiace na rozvoj pamiatok, resp. lokalít, 
v ktorých sa nachádzajú. Košice Región Turizmus preto v tomto roku prišiel s novým 
finančným mechanizmom podpory – TOP lokality. Mechanizmus spadá pod program 
Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. „Medzi pamiatkami UNESCO sú aj také, 
ktoré okrem propagácie potrebujú tiež istý rozvojový impulz. Preto sa, s podporou kraj-
skej samosprávy a v spolupráci s aktérmi cestovného ruchu, snažíme o zlepšenie najmä 
turistickej infraštruktúry, ktorá je pre viaceré z týchto miest kľúčová,“ doplnila  
L. Vargová Jurková, ktorá ako príklad spomenula Chrám Prenesenia ostatkov sv. Miku-
láša v Ruskej Bystrej. Cieľom tamojšieho projektu je, aby bol drevený kostolík pre náv-
števníkov prístupnejší, čo prospeje turizmu na krajnom východe a v nadväznosti na to aj 
tvorbe nových pracovných miest.

Aktivity a koncepčná práca krajskej organizácie cestovného ruchu rezonujú celoslo-
vensky. „Košice Región Turizmus je dobrým príkladom moderného a efektívneho ma-
nažmentu destinácie, so snahou o rozvoj cestovného ruchu založeného na najnovších 
trendoch a znalostiach. Téma UNESCO NA DOSAH má potenciál byť výrazným lákadlom 
pre turistov nielen z okolitých štátov. V cestovnom ruchu všeobecne totiž platí, že pa-
miatky Svetového dedičstva lákajú viac turistov. Aj preto môže takto nastavená kon-
cepcia krajskej organizácie prispieť k ďalšiemu rastu turizmu na Slovensku,“ uviedla 
generálna riaditeľka Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Ivana 
Magátová.

Medzi nástrojmi podpory hlavnej témy destinácie sú aj video-spoty zachytávajúce jed-
notlivé miesta. Pozrieť si ich môžete po načítaní QR-kódov.

Magický Spiš Skvostný Gemer
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Medziročné porovnanie návštevnosti destinácie Košice región (zdroj: ŠÚ SR):

Zahraniční návštevníci – medziročný vývoj

Domáci návštevníci – medziročný vývoj

2015 2016 Zmena Zmena v %

Počet návštevníkov 266 358 347 014 +80 656 +30%

Počet prenocovaní 597 759 726 401 +128 642 +21%

Tržby za ubytovanie návštevníkov 
s DPH

17 033 740 € 19 733 768 € +2 700 028 € +16%

Využiteľnosť lôžka na počet preno-
covaní

41,0 nocí 53,5 nocí + 12,5 nocí +31%
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Bratislavský kraj 16,4%

Trnavský kraj 9,8%

Trenčiansky kraj 26,1%

Nitriansky kraj 22,9%

Žilinský kraj 17,7%

Banskobystrický kraj 13,5%

Prešovský kraj 16,3%

Košický kraj 37,4%

Bratislavský kraj 15,5%

Trnavský kraj 5,1%

Trenčiansky kraj 14,5%

Nitriansky kraj 9,1%

Žilinský kraj 14,1%

Banskobystrický kraj 16,7%

Prešovský kraj 15,0%

Košický kraj 26,9%


