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Rok 2017 bol pre organizáciu destinačného manažmentu v Košickom kraji vo viace-
rých ohľadoch prelomový. Po formálnej stránke v ňom bola zavŕšená zmena náz-
vu organizácie z „Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj“ na modernejší  
a ľahšie komunikovateľný „Košice Región Turizmus“.

Na základe skúseností a poznatkov z odvetvia destinačného manažmentu organizácia 
Košice Región Turizmus (KRT) pristúpila k vykreovaniu originálneho brandu destiná-
cie, ktorý predstavuje kreatívnu formu identifikácie turistickej destinácie Košice regi-
ón. Brand, značka, alebo aj hlavná komunikačná téma regiónu, UNESCO NA DOSAH, 
odráža aktuálne trendy marketingu destinácií. Tieto trendy, aj vzhľadom na prak-
ticky neobmedzenú dostupnosť informácií o jednotlivých turistických destináciách, 
implicitne požadujú jasné seba-definovanie a vymedzenie v konkurenčnom prostredí. 
Len takto môžu menej známe destinácie preraziť aj napriek tomu, že sa na ich území 
nenachádza žiadna ikonická, turistami masovo vyhľadávaná atrakcia. UNESCO NA 
DOSAH teda má z pohľadu destinačného manažmentu potenciál splynúť s Košickým 
regiónom a dlhodobo podvedome reprezentovať jeho identitu. 

V roku 2017 uviedla organizácia KRT na trh aj vlastné produkty cestovného ruchu, 
ktoré boli podporným nástrojom brandu destinácie. Prvýkrát sme na podporu tu-
rizmu otestovali tematiku železničnej nostalgie (Vlakom za UNESCOM) prepojenú  
s poznávaním svetového dedičstva a okolitých zaujímavostí. Produktom slúžiacim na 
zviditeľnenie a kultiváciu Zemplínskej šíravy, ako tradičného miesta letného oddychu, 
zas bolo Pieskové kráľovstvo na Šírave. Tento projekt bol dôležitou skúškou spolu-
práce verejného a súkromného sektora v prospech celej lokality. Oba produkty sa  
v praxi osvedčili a ukázali svoj prínos pre napredovanie cestovného ruchu v Košickom 
regióne.

ÚVoD
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.6.2012 schvá-
lilo založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Košický kraj bola založená na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 30. 
novembra 2012. K zmene názvu organizácie na Košice Región Turizmus došlo 2. mája 2017.

Zakladajúcimi členmi Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj sú: 

•	 Košický	samosprávny	kraj	
•	 Oblastná	organizácia	cestovného	ruchu	SPIŠ	
•	 Zemplínska	oblastná	organizácia	cestovného	ruchu

KoŠICE rEGIÓn TUrIZMUS

Názov:    Košice Región Turizmus

Skrátený názov:    KRT

Sídlo: 	 	 	 Hlavná	48,	040	01	KOŠICE

Vznik:    10.12.2012

IČO:    42319269

DIČ:	   2023656833  

ZáKLADnÉ IDEnTIFIKAčnÉ 
InForMáCIE
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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 členov a chráni záujmy svojich členov. 

Predmetom činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región 
Turizmus 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 obyvateľ-
stva a vlastnícke práva, 

•	 spolupráca	pri	zostavovaní	a	realizácii	koncepcie	rozvoja	cestovného	ruchu	Košické-
ho 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	produktov	ces-

tovného ruchu, 
•	 zostavovanie	výročnej	správy,	ktorú	zverejňuje	na	svojej	internetovej	stránke,	
•	 zriaďovanie	alebo	zakladanie	turisticko-informačných	kancelárií,	vedenie	evidencie	

turisticko-informačných kancelárií za územie Košického samosprávneho 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.

PrEDMET čInnoSTI KrAJSKEJ orGAnIZáCIE 
CESToVnÉHo rUCHU KoŠICE rEGIÓn TUrIZMUS
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Predseda:	 	 Ing.	Ondrej	Bernát	

Výkonný riaditeľ:   JUDr. Lenka Vargová Jurková

Marketingový manažér: 	 Ing.	Attila	Török

Manažér	RIB:		 	 Petronela	Timková	(RIB	-	Regionálny	informačný	bod)

Manažér pre komunikáciu:		Ing.	Miroslava	Šeregová	Hnatková,	Mgr.	Viktor	Wurm

Projekt. a produkčný manažér: Martin Michálek M.A.

Sekretariát: 		 	 Ing.	Zuzana	Baliková

Manažér	pre	program	Terra	Incognita:  

	 	 	 Mgr.	Anton	Drozda,	Ing.	Adam	Vanečko,	

   PhDr. Soňa Kostrábová 

Valné zhromaždenie:	 Ing.	Rastislav	Trnka	(KSK) /od 4.12.2017/ 

   JUDr. Zdenko Trebuľa (KSK) /do 4.12.2017/

   PhDr. Ján Volný, PhD. (ooCr Spiš)

   MUDr. Renáta Lenártová, PhD. (KoŠICE-Turizmus)

   Mgr. Viliam Záhorčák (ZooCr)

   

   

orGAnIZAčná ŠTrUKTÚrA

stav k 31.12.2017
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Košický samosprávny kraj (KSK)

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sovenský raj & Spiš 

Zemplínska oblastná organizácia
cestovného ruchu (ZooCr)

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

čLEnoVIA 

stav k 31.12.2017



Výročná správa 2017   |   KRT   | 8

25.06.2012

30.11.2012

10.12.2012

28.12.2012

10.01.2014

1.3.2016

2.5.2017

schválenie vstupu OOCR Slovenský raj za člena KOCR Košický 
kraj

zlúčenie OOCR Slovenský raj a OOCR Spiš 

zmena názvu z Krajská organizácia 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,	SPIŠ	a	Košický	samosprávny	kraj

schválenie založenia KOCR Košický kraj zastupiteľstvom 
Košického samosprávneho kraja 

GEnÉZA KoCr KoŠICE rEGIÓn TUrIZMUS
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čInnoSŤ KrT V roKU 2017

Primárnym strategickým cieľom KRT je, v spolupráci s členmi, zvyšovať kvalitu a komplexnosť 
poskytovaných služieb a tým primäť turistov k návšteve Košického regiónu a následnému návra-
tu, resp. pozitívnej referencii vo vlastnom okolí. 

Valné zhromaždenie KRT schválilo začiatkom roka základné dokumenty – rozpočet a plán 
aktivít na rok 2017, čo umožnilo organizácii venovať sa naplánovaným aktivitám, rozvoju  
a podpore cestovného ruchu v regióne. 

Všetky aktivity KRT spadajú do troch ťažiskových oblastí:

1) Riadenie destinácie,
2) Rozvoj destinácie a
3) Marketing destinácie.

Spomenuté procesy v roku 2017 zastrešila hlavná komunikačná téma destinácie: UNESCO NA 
DOSAH, odkazujúca na raritnú dostupnosť až 18 pamiatok svetového dedičstva z Košíc. Zo 
strategického hľadiska KRT považuje túto značku destinácie za dôležitý prvok identifikácie  
a definície Košického regiónu ako destinácie cestovného ruchu.

S témou UNESCO NA DOSAH súvisel aj koncepčný rozvoj tzv. menších návštevníckych území 
cez nové nástroje finančnej podpory. Základným aspektom rozvoja návštevníckeho územia je 
synergia jednotlivých bodov či zariadení cez zjednocujúcu tému: UNESCO NA DOSAH. Svetové 
dedičstvo UNESCO je kľúčovým atribútom, ktorý by mal primárne pritiahnuť pozornosť a zá-
ujem návštevníka.

Od hlavnej komunikačnej témy UNESCO NA DOSAH sa odvíjal aj marketing, ktorý funguje 
na troch úrovniach – smerom k verejnosti a návštevníkom, smerom k odbornej verejnosti  
a smerom k médiám.
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UBYToVACIA ŠTATISTIKA

Roku 2017, z hľadiska očakávaní návštevnosti Košického regiónu, predchádzal rok 2016 s ob-
rovským medziročným nárastom. Preto bolo zásadnou otázkou to, či sa potvrdí vysoká at-
raktívnosť kraja a podarí sa udržať krivku návštevnosti na približne podobnej úrovni. Z toh-
to	 hľadiska	možno	 konštatovať	 výbornú	 správu	 –	 za	 rok	 2017	 došlo	 k	 ďalšiemu,	 aj	 keď	 už	
miernejšiemu, medziročnému rastu návštevnosti i prenocovaní. Navyše, v počte ubytovaných 
návštevníkov regiónu bol prekonaný rekordný predkrízový rok 2008. Je evidentné, že dopyt 
po Košickom regióne rastie, o čom svedčia aj parciálne návštevnícke dáta jednotlivých bodov 
turistického záujmu. Nemalou mierou sa pod tento rast podpisuje aj nový brand destinácie: 
UNESCO NA DOSAH.

Zber a analýza štatistických ukazovateľov patria k dôležitým výstupom, ktoré vyjadrujú kva-
litatívnu hodnotu progresu cestovného ruchu a efektivitu nastavených i absolvovaných pro-
cesov. Tradične, najrelevantnejším kvantitatívnym ukazovateľom, ktorý najlepšie slúži na 
prierezové porovnávania v čase, je takzvaná ubytovacia štatistika. Tú každoročne, na základe 
doručených údajov z ubytovacích zariadení, zostavuje Štatistický úrad SR. 
 
Vlastnou aktivitou, ktorú zastrešujeme, je jednotný dotazníkový prieskum v turistických infor-
mačných centrách v Košickom regióne. Aj tento štatistický zber má svoju špecifickú hodnotu, 
ktorá spočíva v poznaní štruktúry návštevníkov turistických informačných centier, a detailnej-
šie skúma ich cestovateľské preferencie.

ŠTATISTIKY, AnALýZY

POČET	NÁVŠTEVNÍKOV POČET	PRENOCOVANÍ

2017 2008 2016 2008 2002 2017
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Návštevnosť	turistických	bodov	záujmu	(POI)	

 

náVŠTEVnoSŤ JEDnoTLIVýCH JASKýŇ ZA PoSLEDnýCH 11 roKoV 
(ZDroJ: SSJ.SK)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Belianska jaskyňa 139656 146442 93618 86794 96285 96405 101957 103032 91127 123913 128 437

Brestovská jaskyňa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3041 10 853

Bystrianska jaskyňa 20979 17083 18474 18065 18008 18923 17881 22574 22961 25636 28 294

Demänovská jaskyňa slobody 168329 180592 96735 98000 104353 98594 103078 111261 109287 124731 119908

Demänovská ľadová jaskyňa 103016 103986 62618 65250 69379 70468 72029 70769 74008 77054 79 853

Dobšinská ľadová jaskyňa 87821 76038 40618 52297 57487 58456 57764 61175 69749 80313 80333

Domica 27326 30447 27590 26045 26422 17862 24384 20635 20527 37504 27461

Driny 33596 30692 30291 28610 30039 33187 32687 31859 32623 37425 39 218

Gombasecká jaskyňa 15311 12947 10035 8295 8196 8256 7116 8855 9815 11350 13718

Harmanecká jaskyňa 18564 16376 14492 14705 17927 19070 17135 17425 19759 20434 19 540

Jasovská jaskyňa 17136 14758 13274 11077 13810 14851 14982 16454 17798 17089 19299

Ochtinská aragonitová jaskyňa 33067 29978 26591 22551 23695 22087 20375 23993 27430 28734 33177

Važecká jaskyňa 23650 20782 16206 15589 15520 15228 14824 18164 17958 18548 19 887
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Názov 2014 2015 2016 2017 rozdiel v % 
2016/2017

Dóm Sv. Alžbety 20 170 23 868 51 000 123 500 113,68%

Spišský hrad 151 000 150 000 209 104 212 535 1.6143%

NP Slovenský raj 334 190 410 545 410 056 621 115 51.471%

Kaštieľ Betliar 46 270 56 938 67 707 94 998 28.728%

Mauzóleum Andrássyovcov 6 236 7 356 9 783 12 019 22.856%

Thermalpark Šírava (od 14.06.2014)   
75 000  

140 000 156 569 152 000 -2.9182%

Najvyššia kostolná veža  
v Spišskej Novej Vsi 3 874 4 392 4 133 4 036 -2.347%

Strážna veža, Rožňava (od júla 2014) 906 2072 2073 1 927 -7.0429%

ZOO Košice 209 297 201 099 234 465 208 186 -11.208%

Porovnanie návštevnosti atraktivít 2014/2015/2016/2017 (platiaci návštevníci)
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Prieskum realizovaný formou dotazníkov je podstatný na zistenie profilu a záujmov domáceho, 
ale aj zahraničného návštevníka kraja. Z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vyplynulo 
viacero podstatných skutočností, ktoré zásadným spôsobom vypovedajú o atribútoch návštev-
níkov Košického regiónu. Medzi vekovými skupinami dominujú ľudia v produktívnom veku, 
pričom spojením troch vekových skupín 26-35, 36-45 a 46-55 rokov dostávame až dve tretiny 
všetkých respondentov. Najfrekventovanejším obdobím návštevy Košického regiónu je podľa 
výstupov dotazníkového prieskumu letná turistická sezóna	(mesiace	jún	–	august),	keď	desti-
náciu navštívilo až 85% z opýtaných.

respondentov
Osobné auto 

Vlak

Autobus

Lietadlo

Odporúčania priateľov

Vlastná predchádzajúca skúsenosť

Sociálne siete

Internet	

Printové a elektronické médiá

Ponuka cestových kancelárií

respondentov

respondentov

respondentov

60 %

28 %

26 %

16 %

15 %

11 %

5,5 %

10 %

14 %

17 %

PoUžITý DoPrAVný ProSTrIEDoK:

VLASTný PrIESKUM : 

roZHoDnUTIE o náVŠTEVE nA ZáKLADE:
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1. ProDUKCIA (TLAčoVInY, PrEDMETY, VIDEo, FoTo)

MArKETInG, Pr A MÉDIá

Propagácia a marketing destinácie sa odvíjali od hlavnej komunikačnej témy a brandu UNESCO 
NA DOSAH, ktorý reflektuje raritnú dostupnosť až 18 pamiatok zapísaných na Zozname svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO do 100 minút z Košíc. Rok 2017 tak bol prvým rokom, 
keď	boli	všetky	nástroje	marketingu	organizácie	a	destinácie	zastrešené	pod	zjednocujúcou	obsaho-
vou i formálnou platformou. Zároveň sme pokračovali v propagovaní subregiónov a lokalít, ktoré sú 
návštevnícky trvalo atraktívne, napríklad Slovenský raj, Zemplínska šírava či Tokajská vinohradnícka 
oblasť.

Produkcia nových tlačovín a reklamných predmetov v cestovnom ruch má nezastupiteľné miesto  
v propagácii destinácie, a to aj v dnešnej digitálnej dobe. Množstvo návštevníkov totiž stále vyhľadáva 
informačné pramene v takejto forme a necháva sa nimi navigovať, respektíve inšpirovať. Okrem 
propagačného charakteru tieto materiály spĺňajú aj náučný a informatívny rozmer. Tlačoviny sme dis-
tribuovali podľa aktuálnej potreby a cieľových skupín, primárnym bodom distribúcie smerom k širokej 
verejnosti bol Regionálny informačný bod v Košiciach, poskytli sme ich ale aj turistickým informačným 
centrám, kultúrnym zariadeniam, ubytovacím a stravovacím zariadeniam, dopravcom, ale tiež na podu-
jatia (kultúrne, spoločenské, odborné či športové) na Slovensku i za hranicami.

Info-brožúra UNESCO NA DOSAH 

Formát A5, 32 strán, celkový náklad 4 400 ks 
(z toho SK – 1 400 ks, HU – 1 000 ks, En – 1 000 ks, DE – 1 000 ks)
Brožúra je východiskovým propagačným materiálom súvisiacim s brandom destinácie UNESCO NA 
DOSAH.	Čitateľsky	príťažlivým	spôsobom	informuje	o	18	pamiatkach	zapísaných	na	Zozname	sve-
tového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktoré sú z Košíc dostupné autom do 100 minút.

Kalendár podujatí Košice región 2018 

formát A5, náklad 6 000 ks 
Kalendár podujatí vydáva organizácia KRT každý rok. Poskytuje prehľad najvyhľadávanejších a naj-
atraktívnejších kultúrnych, spoločenských, športových, hudobných podujatí a podujatí pre rodiny  
s deťmi počas celého roka. 
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Katalóg výletov Vodácke Tipy na výlety

Formát A5, náklad 3 000 ks
Tento katalóg rozširuje portfólio ponúkaných výletov po Košickom regióne aj o vodácke tipy. Z hľa-
diska čo najširšieho zásahu cieľových skupín ide o dôležitý materiál, ktorý môže osloviť úplne nový 
typ návštevníka.

Prezentačný leták TOP podujatia 2017 
 
formát DL A4 1 x big, celkový náklad 14 000 ks 
Leták poskytol základný prehľad o TOP podujatiach na rok 2017, aj so stručným obsahovým popisom 
jednotlivých podujatí.

Leták UNESCO NA DOSAH 
 
Formát DL 210x200 1 x big, celkový náklad 15 000 ks
Leták vychádza z filozofie info-brožúry UNESCO NA DOSAH. Na menšom priestore a v zhutnenej 
textovej podobe poskytuje základne informácie o pamiatkach UNESCO dostupných z Košíc do 100 
minút autom.

Letáky Tipy na výlety – turistická ponuka  k TOP podujatiam TI    

formát DL 369x210 4 x big, celkový náklad 3 000 ks 
Ku	každému	TOP	podujatiu	programu	Terra	Incognita	(10	podujatí)	bol	zostavený	leták,	ktorý	ob-
sahuje rozšírenú turistickú ponuku a tipy na výlety v mieste konania daného podujatia. V prípade 
zaradenia nových podujatí bola pripravený nový materiál s tipmi na výlety.

Pexeso Košice región

náklad 1000 ks
Pexeso	Košice	región	je	populárno-náučným	nástrojom	určeným	pre	deti.	Ide	o	jednu	z	foriem	vzde-
lávania a šírenia povedomia o unikátoch kraja prostredníctvom hry a zábavy.
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VýSTAVY, VEĽTrHY, PrEZEnTáCIE 

Medzi propagačné a prezentačné aktivity KRT patrí aj účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách  
a konferenciách venovaných cestovnému ruchu. Vzhľadom na ekonomickú náročnosť realizácie osobit-
ného výstavného stánku sme aj v roku 2017 na zahraničných veľtrhoch vystavovali v spoločnom stánku 
Slovensko v gescii MDaV SR. Na veľtrhoch sa zamestnanci KRT zúčastnili vzdelávacích formátov, ktoré 
umožňujú osobný profesionálny progres a tiež napredovanie celej organizácie. 

AUS

CZE

CZE

CZE

SVK

SVK
HUN

GB

GB

12.-15.1.2017  Ferien Messe – VIEDEŇ, Rakúsko

26.-29.1.2017  ITF Slovakiatour – BRATISLAVA, Slovensko

16.-19.2.2017  Holiday World – PRAHA, Česká republika

2.-5.3.2017  Utazás – BUDAPEŠŤ, Maďarsko

12.-13.5.2017  Region Tour Expo, Trenčín

6.-8.11.2017  WTM – LONDÝN, Veľká Británia

4.5.2017      Konferencia Eye for Travel, Londýn 2017,  
   UK - Najväčšie európske fórum pre   
   digitálny cestovný ruch    

17.2.2017                          Odborný seminár Travel Massive Day , Praha, 

9.-10.11.2017    Marketing festival, Praha, ČR
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ĎALŠIE ÚčASTI
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Pr A MÉDIá

Komunikácia s médiami predstavovala aj v roku 2017 dôležitý komunikačný kanál vzťahov s ve-
rejnosťou. V roku 2017 sme zorganizovali viacero tlačových besied (TB), na ktorých sme širokú 
verejnosť, prostredníctvom pracovníkov masmédií, informovali o novinkách a lákadlách destiná-
cie Košice región. Aj pri vytváraní konceptov týchto TB sme postupovali kreatívne a snažili sme 
sa nimi demonštrovať faktickú spätosť organizácie KRT s destináciou a decentralizovaný prístup. 
Prvú TB roka sme zorganizovali v priestoroch Spišského hradu, aj preto, že jej obsahovou náplňou 
bolo uvedenie nosnej komunikačnej témy UNESCO NA DOSAH. Ďalšia TB sa konala na konci júna 
pri Zemplínskej šírave, kde sme slávnostne uviedli Pieskové kráľovstvo a rozvojové projekty na 
dolnom Zemplíne. Poslednú, tretiu TB, sme realizovali v priestoroch Regionálneho informačného 
bodu v Košiciach na jeseň a jej cieľom bolo zosumarizovať rozvojové aktivity tohto roka a predstaviť 
zámery do najbližšej budúcnosti. 

Vzhľadom na zameranie a cieľové skupiny našich kampaní v roku 2017, sme nadviazali na predošlú 
spoluprácu s regionálnou súkromnou rozhlasovou stanicou Rádio Košice. Oproti ostatným rokom 
sme však zmenili formát a pristúpili sme ku klasickej spotovej kampani, ktorú považujeme za efek-
tívnejší spôsob propagácie a komunikácie. V roku 2017 bolo odvysielaných celkovo 14 kampaní 
v pevne zadefinovaných časových slotoch, pri Top podujatiach to boli vždy 3 pracovné dni pred 
samotným podujatím, 7 x denne v presne definovaných špičkových vysielacích časoch (t.j. ráno  
a popoludní). Dĺžka jedného reklamného oznamu bola vo všetkých prípadoch 30 sekúnd. Kampane 
UNESCO NA DOSAH a Pieskové kráľovstvo na Šírave boli odvysielané 7x denne, takisto s jednotli-
vou dĺžkou reklamného oznamu 30 sekúnd. Každá kampaň mala presne stanovený časový rámec 
odvysielania:

UNESCO NA DOSAH 20.-31.3.2017 

5.-16.5.2017

Pieskové kráľovstvo 3.,4.,6.,7.,10.,11.7.2017

Pieskové kráľovstvo 12.-19.7.2017
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Zároveň sme využili aj nový reklamný priestor v prostriedkoch košickej mestskej hromadnej 
dopravy – zvukovú reklamu. Tento formát sme zakomponovali do kampaní UNESCO NA DO-
SAH a Pieskové kráľovstvo. Navolením vysielania oznamov počas zastavenia vozidla v naj-
frekventovanejších zastávkach v Košiciach sme docielili vysoký potenciálny zásah. Vzhľadom 
na vynaložené finančné prostriedky to možno považovať za mimoriadne efektívny reklamný 
priestor.

Čo	sa	týka	printovej inzercie, v roku 2017 sme k nej pristúpili iba raz, s ohľadom na čo najefektív-
nejšie nakladanie s prostriedkami na propagáciu a PR. Spomínaná inzercia slúžila na posilnenie 
povedomia o značke UNESCO NA DOSAH. Veľkoformátová grafická inzercia bola uverejnená v prí-
lohe denníka Korzár.

Názov média Krajina 

Korzár – špeciál Letné potulky 1/1 str. SK

140 000 
odvysielaných 
spotov
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•	 Unesco na dosah I.  /  
1-2.4.2017	ČR,	SR		

•	 Infocesta		kúpele	Štós	/  
25-28.4.2017,	ČR

•	 USA	a	Kanada	vlogeri	/  
26.-28.4.2017

•	 Vínna	cesta	v	regióne	/  
11.-16.5.2017, PL

•	 Unesco	na	dosah	II.		/  
30.6-2.7.2017,	SR,	HU,ČR,	PL

•	 Individuálna	infocesta	/   
turecký TV štáb 11.-14.8.2017, 

•	 Individuálna	infocesta	/   
tureckí novinári / 22.-25.8.2017

•	 Infocesta	/   
izraelskí	novinári	/ 22.-29.10.2017

InFoCESTY (PrESS A FAM TrIPY) 

Na podporu príjazdového cestovného ruchu KRT aktívne spolupracuje so zahraničnými novinármi, 
blogermi a tour-operátormi aj prostredníctvom zahraničných zastúpení  MDaV SR. Takzvané info-
cesty a famtripy ukázali aj v roku 2017 svoju opodstatnenosť ako vhodný nástroj na prezentáciu 
kraja cez zážitky. Podanie zážitku, ktorý si autor mediálneho výstupu vyskúša na vlastnej koži, je 
často	mnohonásobne	hodnovernejšie	a	autentickejšie,	ako	rôzne	formy	platenej	inzercie.	Infocesty	
boli pripravované v spolupráci s OOCR, MDaVSR a partnerskými subjektmi. Zúčastnili sa na nich 
novinári	a	blogeri	z	ôsmych	krajín:	Slovensko,	Česko,	Maďarsko,	Poľsko,	ale	aj	USA,	Kanada,	Tu-
recko	či	Izrael.

infocesty

HU, PL, CZ, A

výstupy z infociest 

novinári z krajín

infocesty infocesty infocesty infocesty

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

PL,	ČR,	UK,	HU,	ES,	
DN,	IDN,	TR

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

novinári z krajín novinári z krajín novinári z krajín

11 8 10 8

7 krajín 11 krajín 7 krajín 8 krajín

58 50 66 120

3

4 krajiny

5

2013 2014 2015 2016 2017



Výročná správa 2017   |   KRT   | 20

fo
to

:  
A

tt
ila

 T
ör

ök

Meno novinára/blogera Kr. Názov média Výstupy

Pavol Urbánek SK aktuality.sk https://www.aktuality.sk/clanok/462884/bozsky-pokoj-bez-mobilneho-
signalu-chodte-do-haja-pri-kosiciach/

https://cestovanie.aktuality.sk/clanok/20713/spissky-hrad-a-209-tisic-
turistov-pozrite-si-nas-najfotografovanejsi-hrad/

Juraj Filin SK goodwill.eu.sk http://www.goodwill.eu.sk/clanky/item/183-kosice-ako-vychodiskovy-
bod-spoznavania-lokalit-unesco

http://www.goodwill.eu.sk/clanky/item/195-buzgo-iny-sposob-jaskyne

Táňa Pikartová ČR familyfreshnews.cz, 
novinky.cz, flowee.cz

https://www.flowee.cz/life/cestovani/1038-nedaleko-roznavy-stoji-
slovensky-tadz-mahal

https://www.flowee.cz/life/cestovani/1374-tmu-proriznou-jen-celovky-
vydejte-se-za-jedinecnym-zazitkem-do-krasnohorske-jeskyne?highlight=
WyJwaWthcnRvdlx1MDBlMSJd

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zahranici/slovensko/2678-
39796-gemerska-oblast-na-slovenskem-jihovychode-laka-na-prirodni-
krasy-a-historii-.html 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zahranici/slovensko/2678-
39090-kosice-jsou-vstup

http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/1940-gemer-je-kraj-hor-
hustych-lesu-a-horskych-luk/

http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/2200-kosicky-region-ma-pro-
turisty-neobycejne-lakavou-nabidku/ 

http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/1887-kosice-jsou-dynamicke-
mesto-s-bohatou-historii-a-moderni-soucasnosti/

http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/1939-turisticka-oblast-gemer-
na-slovensku-laka-na-prirodni-krasy-a-historii/

https://www.flowee.cz/life/cestovani/1857-vime-kam-za-nejrozsahlejsi-
stredoevropskou-hradni-zriceninou-ani-to-neni-moc-daleko

Julius Szabó SK traveltipy.com, tipnatrip.
com

http://www.traveltipy.com/unesco-world-heritage-sites-in-slovakia/

https://tipnatrip.com/slovenske-pamiatky-unesco/

Gabriela Krestián 
Kuchárová

SK Zajtrajšie noviny Tip na výlet - Krásnohorská jaskyňa - print aj online

http://zajtrajsienoviny.sk/2017/04/tip-na-vylet-z-haja-na-zadielsku-
planinu/

Juraj Recky SK ibreak.sk https://ibreak.sk/2017/05/02/krasnohorska-jaskyna-dobrodruhov/ 

Marián Puček SK SME/KORZÁR https://zena.sme.sk/c/20526229/sest-dovodov-preco-stravit-vikend-v-
kosickom-kraji.html 

SME pre ŽENY Magazínová príloha Korzár a SME - Jar v Košickom kraji, 
print 6.5.2017

Špeciálna príloha SME Ženy - Potulky po Slovensku - Na výlet do raja  - 
print 

Dagmar Králová ČR Trendmagazin.cz http://www.trendmagazin.cz/cestovani/1738-tip-na-vylet-krasnohorska-
jaskyna

Michal Lendel SK KORZÁR

https://korzar.sme.sk/c/20553796/svetove-poklady-skryva-slovensky-
kras-hlavne-pod-zemou.html?ref=njct#axzz4jleEc1xE

Korzár - príloha POHODA - Podzemné kráľovstvo Slovenského krasu - 
print

Infocesta	|	Unesco	na	dosah	I.		1-2.4.2017	ČR,	SR		
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RNDr.	Ivana	Rybecká ČR GAS magazín - print Dedičství UNESCO na východním Slovensku - vyšlo v lete v Gas Magazinu 
č.2	pre	zamestnancov	a	obchodných	partnerov	Linde	Gas	v	ČR	a	SR.	

autoweek.cz
https://www.autoweek.cz/res/files/16_2017.pdf?tag=pdf

https://www.autoweek.cz/cs-aktuality-region_kosice_laka_turisty-6249

Meno novinára/blogera Kr. Názov média Výstupy

Pavla Apostolaki ČR Český	rozhlas	Pardubice Kúpele Štós a speleoterapia

Žena a život GEMER, Slovensko

Fitness magazín názov Speleoterapia - léčba medzi Krapníky

Fitness magazín názov Speleoterapia - léčba medzi Krapníky

Lidé a Země magazín Kde sídli búh čtenářú?

Meno novinára/blogera Kr. Názov média Výstupy

Kristen Sarah 
a Siya Zarrabi

USA
CAN

Hopscotch the Globe https://www.youtube.com/watch?v=hVPl5RCYqOg

https://www.youtube.com/watch?v=HOi-PPCFCMk

Infocesta	|	Kúpele	Štós	–	25-28.4.2017,	ČR

Infocesta	|	USA	a	Kanada	vlogeri	–	26.-28.4.2017

Infocesta	|	Vínna	cesta	v	regióne	–	11.-16.5.2017,	PL

Meno novinára/blogera Kr. Názov média Výstupy

Anna  Zuchlinska PL wszedobylscy.com http://wszedobylscy.com/co-warto-zobaczyc-koszyce/.

http://www.pasazer.com/news/34615/blizej,swiata,koszyce,na,weeken
d.html

http://wszedobylscy.com/slowacki-tokaj/

http://wszedobylscy.com/slowacki-szlak-winny-maly-hores/

Tatiana Belenková PL poszli-pojechali.pl http://poszli-pojechali.pl/europa/slowacja/geresi-wina-slowackie-maly-
hores/

http://poszli-pojechali.pl/europa/slowacja/koszyce-na-weekend-
przewodnik/

Patrycja Gruca PL pattravel.pl http://pattravel.pl/koszyce-stolica-wschodnioslowackiego-wina/ 

http://pattravel.pl/slowacja-tokajski-region-winiarski/ 

https://www.facebook.com/pg/pattravelblog 

https://www.instagram.com/pattravel4food/ 

https://www.instagram.com/showmeyourhotel/ 

Mirosław Piwowarek PL Zycie na Goraco magazín Magazín - Zycie na Goraco- print
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Jakub Panek PL wiadomosci.gazeta.pl http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,156770,22041408,wakacje-
2017-lot-zwiekszyl-liczbe-lotow-z-warszawy-do-miasta.html

Filip Turowski PL glodnyswiata.pl http://www.glodnyswiata.pl/2017/06/co-robic-w-Koszycach.html

Piotr Mojzyszek PL Podroze Tokay i Koszice - print 

Marta Mollie PL Na Zywo, O Czym Lek-
arze Ci Nie Powiedzą print - Toast Na zdrawie 

print - Malý Horeš a Tokaj

print - Koszyce

Marián Puček SK SME/KORZÁR https://zena.sme.sk/c/20608607/na-vylete-v-kosickom-regione-ktore-
miesta-by-ste-mali-navstivit.html?ref=njctse

SME	pre	ŽENY	magazínová	príloha	SME	a	KORZÁR	-	Okolo	Košíc	print	
15.7.2017

Peter Šlosár/Štelbaský 
Martin

SK Rádio Košice / TV Košice Rádio Košice - Gitarové múzeum - spravodajstvo 

Reportáž Pieskové kráľovstvo : https://www.tvkosice.sk/
video/5964db0e4526ca2bd67c64c3

Reportáž Tokaj : https://www.tvkosice.sk/
video/596defb94526ca2a3a62d0c7

Reportáž Ruská Bystrá :   https://www.tvkosice.sk/
video/59773e264526ca28c8050e43

Reportáž Viniansky hrad : https://www.tvkosice.sk/
video/598a8ced4526ca23765a75a5

Rádio Košice - spravodajstvo-Pieskové kráľovstvo a zvyšujúca sa 
návštevnosť Z.šíravy 

Viera Kučerová ČR Rádio	ZET,	ČR Tokaj	Macík	Winery

Ruská Bystrá 

Rádio	ZET,	ČR-	Slovenská	mozaika	-	rozhovor	s	JUDr.	Lenkou	Vargovou	
Jurovou

Maria	Čigášová	 SK Rádio LUMEN 14.7.2017 Lumenáda: Rozhovor s p.riaditeľkou L. Vargovou o Zemplínskej 
Śírave

28.7.2017 Lumenfórum-Potulky po Slovensku: rozhovor s J.Ďurovčíkom a 
J.Nascakom z Thermalparku

31.7.2017	Infolumen-	Informácia	o	zvyšovaní	počtu	návštevníkov	a	preno-
covani na Zemplínskej Širave

Drevený kostolík v Ruskej Bystrej - rublika Potulky

relácia Vyznanie - Drevený kostolík v Ruskej Bystrej

relacia	Infolumen:	Unesco	drevený	chrám	v	Ruskej	Bystrej

22.9.2017 - Lumenforum v rubrike Potulky po Slovensku Múzeum gitár 
v Sobranciach

29.9.2017 - Lumenfore v tej istej rubrike Potulky po Slovensku rozhovor s 
Marikou Dufekovou- námety, čo sa oplatí vidieť v samotných Košiciach.

Infocesta	|	Unesco	na	dosah	II.		30.6	-	2.7.2017	ČR,	SR		
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Eva Mikulová SK kosickespravy.sk, 
kamkam.eu, dromedar.
zoznam.sk

http://www.kosickespravy.sk/ako-sme-dobyli-viniansky-hrad

http://www.kosickespravy.sk/dreveny-kostolik-s-relikviou

http://www.kamkam.eu/destinacia/211/pieskove-kralovstvo

http://www.kosickespravy.sk/unikatne-morske-oko

http://www.kosickespravy.sk/pieskove-sochy-na-sirave

http://dromedar.zoznam.sk/cl/11161/1640539/OBRAZOM-Najnovsou-
atrakciou-Zemplinskej-Siravy-je-Pieskove-kralovstvo

http://www.kosickespravy.sk/pocet-navstevnikov-na-sirave-stupa

Szikora Kati HU turizmus.com https://turizmus.com/desztinaciok/elerheto-unesco-a-kassai-regio-
ban-1152648

Július Szabó SK tipnatrip.com https://tipnatrip.com/zemplinska-sirava-dolny-zemplin/

http://www.traveltipy.com/visiting-tokaj-wine-region-slovakia/

https://tipnatrip.com/tokaj-tokajske-vino-veza-plavba/

Anna Ochremiak PL krajoznawcy.info.pl http://www.krajoznawcy.info.pl/turkusowe-jeziorko-we-wschodniej-
slowacji-52362

http://www.krajoznawcy.info.pl/spojrzenie-z-wiezy-na-slowacki-
tokaj-52064

http://www.krajoznawcy.info.pl/male-jeziorko-w-gorach-wyhor-
lat-52339

http://www.krajoznawcy.info.pl/koszyce-kosciol-i-targ-u-domini-
kanow-53452

http://www.krajoznawcy.info.pl/koszyce-katedra-sw-elzbiety-53272

http://www.krajoznawcy.info.pl/koszyce-katedralna-wieza-53256

http://www.krajoznawcy.info.pl/ruska-bystra-cerkiewny-chor-i-stare-
samochody-53206

http://www.krajoznawcy.info.pl/viniansky-hrad-ale-widoki-52292

Gabriela Krestián 
Kuchárová

SK Zajtrajšie noviny http://zajtrajsienoviny.sk/2017/07/z-piesku-postavili-obrovsky-spissky-
hrad-poseidona-i-draka/

Urbán Gyorgyi HU  Az Utazó mesačník Print - mesačník Az Utazó ! (cestovateľ )Fedezze fel maggyarország egy 
darabját kassán !

Vladimír Bučko SK TV Markíza Sobotné TV noviny Markíza:     http://videoarchiv.markiza.sk/video/
televizne-noviny/televizne-noviny/68075_televizne-noviny?utm_
source=videoarchiv&utm_medium=video&utm_content&utm_
campaign=share

Pavol Urbánek SK Aktuality.sk https://www.aktuality.sk/clanok/510684/schladte-sa-pri-slovenskom-
mori-najkrajsie-miesta-dolneho-zemplinu/

Pusztay Sándor HU  HTM magazín Morské oko - print 

Michalčík	Igor SK Rádio Regina/ RTVS Pozhovor s riaditeľkou KRT JUDr. Lenkou Vargovou Jurkovou na živo zo 
Zemplínskej šíravy -  téma  zameraná na turizmus a destinácie v okolí 
Šíravy a aktuálnu atrakciu – Pieskové  kráľovstvo.

Predstavenie dreveného kostolíka v Ruske Bystrej (UNESCO), dreveného 
kostolíka	v	Innovciach	a	Vihorlatných	pralesov	(UNESCO)

Zsoltán Polgár HU Magyár Turista print	-	Világörökségek	a	Kassai	régióban

print	-	Zemplén	vármegye	földjén	avagy	kastélyok,	tunde´érek,	ösök

print	-	A	töketerebesi	Andrássy-kastély

Soňa Jelinková HU aktivpihenes.hu http://www.aktivpihenes.hu/fooldal/a_legregebbi_europai_maraton_es_
tovabbi_oszi_kulonlegessegek_a_kassai_regioban_
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Bódi Agnes HU turizmusonline.hu http://turizmusonline.hu/kulfold/cikk/az_elerheto_unesco

Vladimír Tomek/Martin 
Halas

SK TA3 Obrazová reportáž „Leto na Zemplíne „ na TA3 (2 časti)  – predstavenie 
miest navštívených počas infocesty  (časy 16:25 hod, 18:27 hod, 19:47 
hod, 20:25 hod. plus nočné hodiny )

Reportáž na tému UNESCO na DOSAH – 18 pamiatok UNESCO 
dostupných do 100 minút autom z Košíc   http://www.ta3.com/cla-
nok/1109547/okolo-metropoly-vychodu-najdete-rekordnych-18-pamia-
tok-unesco.html 

Meno novinára/blogera Kr. Názov média Výstupy

Yasin a Ozlem Esirgenc TUR Turecká TV - Kanál 7 https://www.youtube.com/watch?v=Gx8vpyS7r1M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=c1xoh8dnmJA&feature=youtu.be

INDIVIDUÁLNA	INFOCESTA	-	Turecký	TV	štáb	|	11.-14.8.2017

INDIVIDUÁLNA	INFOCESTA	-	Tureckí	novinári		|		22.-25.8.2017

INFOCESTA	-	Izraelskí	novinári	|	22.-29.10.2017

Meno novinára/blogera Kr. Názov média Výstupy

Mehmet Tel TUR Food and Travel - 
časopis

print - názov článku Şaşırtıcı küçük Avrupalı
Kösice	

İsmail Şahin TUR Milliyet - časopis print - názov článku Slovakya’nın
yeşil cenneti

Bedir Acar TUR STAR newspaper http://www.star.com.tr/pazar/pastoral-senfoni-slovakya-haber-1251544/

print - Pastorai senfoni Slovakya

Meno novinára/blogera Kr. Názov média Výstupy

IL Cestovná agentúra 
Ofakim – internetová 
stránka 

Tematicky sa internetová stránka cestovnej agentúry Ofakim venuje 
Slovensku ako celku a parciálne Bratislave, Košiciam, Vysokým Tatrám a 
severu Slovenska.

IL Journalist Association of 
Jerusalem		-	Internetové	
vydanie Asociácie 
novinárov Jeruzale

http://www.jaj.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1976095

Shirli Chachkes IL Najväčších izraelských 
denníkov	Israel	Hayom	
(Izrael	dnes)

http://www.israelhayom.co.il/article/515869

IL Najvýznamnejší izrael-
ský denník Jerusalem 
post

printová verzia (2x A4)

Miki Klein IL Izraelský	denník http://www.maariv.co.il/lifestyle/travel/Article-610165

www.jaj.org.il  - denník 
žurnalistov http://www.jaj.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1976095

Carmit	Weiss IL gotravel.co.il https://www.gotravel.co.il/travel/?p=3143

Liora Shuster IL Le isha pdf verzia 
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OSTATNÉ VÝSTUPY

Meno novinára/blogera KR, Názov média Výstupy

Maroš	Černý SK TASR (agentúrne 
spravodajstvo) + TERAZ.
sk (spravodajský portál 
TASR dostupný verejne) 
-	BEZ	TLAČOVÝCH	
SPRÁV

http://www.teraz.sk/regiony/turizmus-jaskyna-domica-je-
spristupne/241511-clanok.html

http://www.teraz.sk/regiony/kosice-leto-turizmus-infoseminar/254894-
clanok.html

http://www.teraz.sk/regiony/kosicky-region-ponukne-pocas-leta-
i/266065-clanok.html

http://www.teraz.sk/slovensko/roznava-ochtinska-aragonitova-
jasky/271680-clanok.html

http://www.teraz.sk/regiony/prirodne-jazero-v-benatine-
pripomina/271821-clanok.html

prevzaté agentúrne 
správy

SK Korzár https://gemer.korzar.sme.sk/c/20449152/uz-opat-mozete-obdivovat-
krasy-jaskyne-domica.html

Openiazoch.sk https://openiazoch.zoznam.sk/cl/176689/Zastupcovia-informacnych-
centier-sa-vzdelavaju-v-online-marketingu

Korzár https://kosice.korzar.sme.sk/c/20561887/kosicky-region-ponukne-v-lete-
inspiracie-pre-vsetky-kategorie-cestovatelov.html

Košice:dnes http://kosicednes.sk/kultura/kosicky-region-ponuka-stale-viac-zauji-
mavosti/

Korzár https://gemer.korzar.sme.sk/c/20609365/ochtinska-aragonitova-jaskyna-
je-jedinou-svojho-druhu-v-europe.html

Dobré noviny http://www.dobrenoviny.sk/c/106480/prirodne-jazero-v-benatine-pripo-
mina-chorvatske-plitvicke-jazera

Korzár https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20609884/prirodne-jazero-v-
benatine-pripomina-chorvatske-plitvicke-jazera.html

Dromedár http://dromedar.zoznam.sk/cl/11163/1569413/Male-Chorvatsko--Sloven-
ske-jazero-pripomina-slavne-Plitvice

Ženy v meste http://www.zenyvmeste.sk/objavte-prirodne-jazero-na-slovensku--ktore-
pripomina-plitvicke-jazera-sobrance-benatina-male-chorvatsko

Topky.sk http://www.topky.sk/cl/1000680/1644487/Slovensko-skryva-krasu-na-
FOTO--Pri-tomto-jazere-budete-mat-pocit--ze-ste-v-Chorvatsku

Marián Holubčík SK TASR (agentúrne 
spravodajstvo) + TERAZ.
sk (spravodajský portál 
TASR dostupný verejne) 
-	BEZ	TLAČOVÝCH	
SPRÁV

https://www.teraz.sk/regiony/projekt-chce-prepojit-historickym-
vlak/279684-clanok.html

prevzaté agentúrne 
správy

SK Korzár https://kosice.korzar.sme.sk/c/20645560/kosice-a-madarsky-tokaj-chcu-
prepojit-historickym-nostalgickym-vlakom.html

Dobré noviny http://www.dobrenoviny.sk/c/110225/projekt-chce-prepojit-historickym-
vlakom-kosice-a-madarsky-tokaj

24hod.sk http://www.24hod.sk/projekt-chce-prepojit-historickym-vlakom-kosice-
a-madarsky-tokaj-cl534352.html

Ivana	Ratkovská SK RTVS - Správy RTVS http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/121982?__hsfp=jednllswhlcord
%3Ddtord%3Ddt#728 (čas 12:08)

Zuzana Ročeňová SK KORZÁR https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20656594/spacirki-po-stopach-
ciary-priblizili-krasy-zemplina.html

Zuzana Navrátilová SK RTVS - Správy RTVS https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1866239556970191/

živý vstup - o jazde Vlakom za UNESCOM 
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4. DIGITáLnY MArKETInG

V roku 2017 sme sa intenzívne zamerali na posilnenie pôsobenia v online priestore. Sys-
tematické kroky k tomu vedúce boli realizované ešte v roku 2016. Výsledkom je podstat-
ný nárast kľúčových analytických ukazovateľov prezentácií Košice Región Turizmus na 
používaných platformách. Dobrou správou je výrazné posilnenie návštevnosti destinač-
nej webovej stránky kosiceregion.com, ktorá v roku 2016 medziročne klesla. Podarilo sa 
tiež udržať rastúcu návštevnosť projektovej webovej stránky terraincognita.sk. Výrazné 
medziročné vzostupy sme ku koncu kalendárneho roka 2017 konštatovali aj na sociál-
nych sieťach a audiovizuálnych platformách. Dôležitým krokom v digitálnom priesto-
re bolo v roku 2017 spustenie dedikovaného webu s charakterom produktovej stránky 
unesconadosah.sk, ktorá slúžila ako špecifická platforma prezentácie a komunikácie 
brandu destinácie. Vizuálny obsah bol doplnený o audio-guide, zároveň stránka slúžila 
aj na komunikáciu a predaj produktu Vlakom za UNESCOM.

Stránka kosiceregion.com zaznamenala v roku 2017 39-tisíc používateľov, medziročne tak ich 
počet stúpol o 57 percent. Analytika tohto webu ukazuje vo viacerých kľúčových ukazovateľoch 
pozitívny medziročný vývoj: počet relácii stúpol o 52% na 51-tisíc. Organické vyhľadávanie pri-
viedlo na túto webovú stránku až 28-tisíc návštevníkov, čo je medziročne o 76 percent viac. Pri 
pohľade na používateľskú štruktúru badať jasný trend nástupu mobilných zariadení (smartfón 
a tablet). Tie u používateľov webu dosiahli už takmer 50-percentný podiel, možno preto pred-
pokladať, že v najbližšej dobe sa pomer preklopí práve v prospech prenosných zariadení. Počet 
návštevníkov, ktorý si destinačný web prezerali cez mobil, medziročne stúpol o 132 percent na 
15-tisíc. 

Gro návštevníkov webu podľa geografického kritéria tvorili používatelia zo Slovenska (33-ti-
síc), no registrujeme výrazný nárast počtu používateľov z jednotlivých zahraničných krajín. 
Rapídne	–	až	o	988	percent	–	narástol	počet	používateľov	z	 Izraela,	o	386	percent	sa	zvýšil	
počet	používateľov	z	Maďarska.	O	124	percent	stúpol	počet	používateľov	z	Poľska,	o	89	percent	
z	V.	Británie	a	o	76	percent	z	Česka.

DESTInAčný WEB
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V roku 2017 sme sa zamerali na vytváranie unikátneho obsahu aj pre prezentáciu KRT na so-
ciálnych sieťach. Ku koncu roka sledovalo stránku Košice región na Facebooku 7 029 použí-
vateľov, v medziročnom porovnaní sa publikum rozšírilo približne o dve tretiny. Dvaja z troch 
sledovateľov stránky sú ženy, čo približne kopíruje štruktúru používateľov webovej stránky 
kosiceregion.com. Vyprodukovaný video-obsah na FB-stránke Košice región zaznamenal 567 
pozretí.

Vysoký medziročný nárast pozretí videa sme zaznamenali aj na špecializovanej audiovizuálnej 
platforme YouTube. Počet prehratí videa z kanálu Košice región vzrástol medziročne o takmer 
500 percent – za rok 2017 sme zaznamenali bezmála 59-tisíc videní. Uspokojivá je aj priemerná 
dĺžka pozretia videa, ktorá bola na úrovni 73 percent.

Na Soundcloude naše audio-výstupy, vrátane audio-guide k pamiatkam UNESCO, zaznamenali 
2	283	prehratí,	čo	je	oproti	roku	2016	nárast	o	1	000	percent.	Stránku	kosiceregion	na	Instagra-
me koncom roka 2017 sledovalo 473 používateľov, stránka na Twitteri mala 301 sledovateľov, 
pričom si počas celého roka udržiavala priemerne 120 impresií denne.

SoCIáLnE SIETE

Za rok 2017 sme zaznamenali 329-tisíc zobrazení stránok webu, čo predstavuje 70-percentný 
medziročný nárast. O takmer polovicu sa znížila okamžitá miera odchodov a o 12 percent 
stúpol počet zobrazených stránok na jednu reláciu (6,42).
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onLInE AnALYTIKA 

kosiceregion.com

terraincognita.sk

návštevníkov -  
14.5.-31.12.2014

nesledované

návštevníkov návštevníkov návštevníkov

návštevníkov návštevníkov návštevníkov

sledujúcich sledujúcich sledujúcich sledujúcich

fanúšikov fanúšikov fanúšikov fanúšikov

nesledované

nesledované

nesledované

prehratí videa prehratí videa prehratí videa

prehratí audia

nesledované

prehratí audia prehratí audia

sledujúcich sledujúcich

8 809

-

30 000 24 975 39 000

27 385 40 025 48 700

75 117 202 301

470 2 619 4 212 7 029

-

-

-

6 200 10 311 58 853

200

-

197 2 283

250 473

www.kosiceregion.com kosiceregion.com #kosiceregion +kosiceregion

2014 2015 2016 2017
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V roku 2017 sme sa pri komunikácii s verejnosťou intenzívne zamerali na rozposielanie infor-
mácií cez nástroj e-mail marketingu MailChimp. Ten umožňuje rozposielať novinky mailom 
v špecifickom grafickom rozhraní a zároveň umožňuje zbierať aj analytické dáta, napríklad o 
počte otvorení, resp. kliknutí na externé odkazy. V roku 2017 sme prostredníctvom MailChim-
pu distribuovali informácie, ktoré by sa dali kategorizovať do troch skupín: tlačové správy 
a informácie pre médiá, informačné newslettre, pozvánky a info o aktivitách Regionálneho 
informačného bodu. Priemerný open-rate rozposielaných e-mailov u relevantných mailových 
skupín činí 24 percent, čo je vysoko nad priemerom odvetvia (17,2%).

V roku 2017 sme sa zamerali na čo najefektívnejšiu audiovizuálnu tvorbu. Jej nárast v me-
diálnom mixe KRT sa jednoznačne prejavil aj vo vyššie uvedených analytických ukazovateľoch 
webu a sociálnych sietí. Video, skrze svoju výpovednú komplexnosť, je celosvetovo považované 
za najatraktívnejšiu formu komunikácie obsahu. Preto sme sa zamerali na výrobu originálnych 
a autentických audiovizuálnych materiálov.

V roku 2017 bol vyrobený jeden destinačný videoklip Slovenský raj – skrotená divočina, kto-
rého cieľom je predstaviť lokalitu NP Slovenský raj ako jedinečné miesto na zimnú turistiku 
spojenú s adrenalínovým športovým zážitkom.

AUDIoVIZUáLnA TVorBA – DESTInAčnÉ VIDEoSPoTY

12 newslettrov

11 pozvánok na aktivity RIB

28 tlačových správ

Za rok 2017 sme verejnosti, médiám a partnerom poslali:

MAILCHIMP
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Obsahovú	rozmanitosť	video-produkcie	v	roku	2017	podčiarkuje	pokračovanie	v	projekte	„In-
špiruj sa chuťou regiónu“, ktorý sme odštartovali koncom roka 2016. Gastronómia je nosičom 
kultúry regiónu a v istom zmysle aj formou zážitkovej autentickosti, ktorú cestovatelia od-
jakživa vyhľadávajú. Celkovo bolo v rámci tohto seriálu vytvorených 13 video-receptov, ktoré  
v krátkom časovom priestore predstavujú postup prípravy tradičných jedál z Košického regi-
ónu.

Na	posilnenie	PR	programu	Terra	Incognita	a	povedomia	o	podporených	projektoch	sme	v	roku	
2017 pristúpili k tvorbe video-reportáží, ktoré zachytávajú konkrétne realizované projekty. Tie-
to videá majú formu tradičnej televíznej reportáže a sú vyprodukované technikou montáže.  
Za rok 2017 sme vyrobili celkovo 5 takýchto video-reportáží.

Dôležitým nástrojom propagácie a marketingu Košického regiónu sú obrazové materiály. KRT 
má už od roku 2013 vytvorenú internú databázu fotografií, ktorá sa neustále rozširuje a do-
pĺňa. V roku 2017 sme do nej získali viac ako 2 200 nových fotografií, na ktorých boli zachytené 
podujatia, ale aj jednotlivé lokality a turistické body záujmu. V rozširovaní fotobanky bude KRT 
pokračovať s dôrazom na inovatívne formy vizuálnych nosičov.

DATABáZA FoToGrAFIÍ 
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Mobilná aplikácia Košice región predstavuje moderného digitálneho sprievodcu destináciou  
a dokáže tak suplovať konvenčné sprievodcovské služby v miestach, kde z rôznych dôvodov 
nie sú dostupné. Vzhľadom na prepojenosť databázy s webom kosiceregion.com poskytuje in-
teraktívny	plánovač	výletov	a	ďalšie	atraktívne	 funkcie.	V	 rámci	 rozvoja	a	 správy	aplikácie	
boli v roku 2017 realizované viaceré progresívne kroky. Do obsahu boli implementované cyklo 
a turistické mapy – okrem podrobného popisu a máp cyklotrás zobrazujú aj prevýšenie. Ďalej 
boli pridané položky TOP 10 lokalít a UNESCO lokality (reflektuje nosnú komunikačnú tému 
destinácie), všetko zohľadňujúc moderné trendy a majúc na zreteli čo najširšie používateľské 
uplatnenie	aplikácie.	Spustená	bola	aj	verzia	aplikácie	v	maďarskom	jazyku,	upravený	QR	ske-
ner	s	funkciou,	ktorá	načítava	viac	ako	129	QR	kódov	umiestnených	pri	POI	v	celom	regióne.

V spolupráci s Detskou železnicou Košice, ako poskytovateľom prepravnej kapacity nostalgic-
kého vlaku, sme pripravili sériu 6 tematických jázd za pamiatkami UNESCO. Cieľové miesta 
boli zvolené tak, aby boli v čo najlepšom dosahu železničnej trate ŽSR - či už aktívnej alebo aj 
aktuálne nevyužívanej pre pravidelnú dopravu železničných dopravcov.  
Cieľmi jednotlivých jázd boli tieto UNESCO lokality: Spišský hrad, Gombasecká jaskyňa, Dob-
šinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Jaskyňa Domica. 
Súčasťou výletov, ktoré spájali nostalgickú jazdu s UNESCO lokalitou, bolo i zážitkové spoz-
návanie širšieho územia v blízkom okolí tej-ktorej pamiatky. Produkt Vlakom za UNESCOM sa 
zároveň stal marketingovým nástrojom brandu UNESCO NA DOSAH. O jazdy bol veľký záujem, 
a to aj napriek tomu, že na marketing produktu neboli použité žiadne výrazné finančné pros-
triedky a nástroje, jedine reklama na sociálnych sieťach. 

MoBILná APLIKáCIA KoŠICE rEGIÓn

VLAKoM ZA  UnESCoM

VLASTnÉ ProDUKTY CESToVnÉHo rUCHU

Rok 2017 bol pre organizáciu KRT prelomový aj z titulu uvedenia vlastných produktov 
cestovného ruchu na trh. Prvým boli výlety nostalgickým Vlakom za UNESCOM, upria-
mujúce na výnimočnosti regiónu cez návštevu jednotlivých UNESCO pamiatok. Ďalším 
produktom bol sezónny event spojený s tematikou relaxu pri vode – Pieskové kráľovstvo 
na Šírave. Oba produkty sa v praxi osvedčili a tešili sa veľkému záujmu verejnosti.
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výlet dátum
počet predaných 
lístkov pre jed-
notlivcov

počet predaných 
rodinných vstu-
peniek  pre max 
6 osôb

SPOLU 
(cestujúcich)

Gotický Spiš 2.4.2017  89  4  113

Krásy Krasu 10.6.2017  91  4  115

Leto v Raji 29.7.2017 73 6 109

Hor sa na Gemer 12.8.2017 100 3 118

Telgártsky špeciál 9.9.2017 88 7 130

Do Jasova 28.10.2017 99 3 117

Do Domice 17.11.2017 112 2 124

SPOLU za všetky výlety: 598

náVŠTEVnoSŤ VýLEToV VLAKoM ZA UnESCoM V roKU 2017

 PIESKoVÉ KráĽoVSTVo nA ŠÍrAVE

Lokalita dolného Zemplína a Zemplínskej šíravy je historicky spätá s letným oddychom pri 
vode. Rozvoj tejto lokality vidíme vo vytváraní kultivovaného návštevníckeho prostredia, ktoré 
symbioticky zapadá do scenérie. Aj preto sme medzi systematické kroky zaradili celosezónnu 
letnú atrakciu – Pieskové kráľovstvo na Šírave. Breh Zemplínskej šíravy sa v úseku pred Ho-
telom Glamour (partner projektu) zmenil na pieskovú pláž v stredomorskom štýle, ktorú na-
vyše skrášľovali sochy z piesku. Pieskové kráľovstvo bolo verejnosti prístupné na Zemplínskej 
šírave počas celých letných prázdnin. Sobotňajšie popoludnia spestroval špeciálny animačný 
program pre deti. 

Návštevnosť Pieskového kráľovstva – letná sezóna : 

10 000 návštevníkov
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Medzi aktivity KRT spadala aj v roku 2017 implementácia programu podpory kultúrneho turiz-
mu	Košického	samosprávneho	kraja	Terra	Incognita.	V	rámci	programu	sme	sa	venovali	týmto	
oblastiam:

1.		 Realizácia	Top	podujatí	Terra	Incognita																																																																																									
2.	 Dotačný	systém	programu	Terra	Incognita
3.	 Tematické	cesty	TI	–	témy	/cesty	–	Železná,	Vínna,	Gotická,	Cesta	tradícií	
4.  Marketing a propagácia                                                                                                                                       

              
                                                        

   ToP PoDUJATIA TErrA InCoGnITA

Najaktuálnejším	viditeľným	výstupom	programu	Terra	Incognita	je	výber	najlepších	podujatí	
v regióne. KRT sa na nich podieľa organizačne i marketingovou podporou, navyše, vyvíja ini-
ciatívu smerujúcu k neustálemu skvalitňovaniu podujatí a komplexnému poňatiu s ohľadom 
na lokalitu, v ktorej sa konajú. Okrem programu samotných podujatí je dôležitá schopnosť 
organizátorov vyvárať spoluprácu a spojenia s lokálnymi subjektmi tak, aby bola zabezpečená 
aj rozšírená ponuka pre turistov. 

Návštevnosť	TOP	podujatí	 programu	Terra	 Incognita	medziročne	 stúpla	o	 takmer	polovicu,	
pričom sa do ich príprav a organizácie zapojilo spolu 200 partnerov. Do výberu TOP podujatí 
sa v roku 2017 dostali dve nové podujatia – Zemplín Veterán Rallye a Furmanské preteky, ktoré 
boli žánrovým oživením celej ponuky. 

ProGrAM TErrA InCoGnITA
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Názov podujatia

2016 2017

Termín konania Počet 
účastníkov

Počet 
účastníkov

Pankuškové fašiangy 18.-19.2.2017 5 000 6 500

Rušňoparáda 22.-23.4.2017 12 000 13 145

Vôňa agátu 19.-20.5.2017 1 500 4 000

Dni humoru na Spiši 2.-3.6.2017 5 000 8 000

Jánske ohne nad Šíravou 24.6.2017 4 500 5 000

Zemplín Veterán Rallye /nové v TOP/ 30.6.-2.7.2017 5 000 10 000

Krásnohorské hradné hry 4.-5.8.2017 5 350 3 500

Furmanské preteky /nové v TOP/ 20.8.2017 2 000 5 000

Chlebom a Vínom 25.8.2017 6 000 6 000

Margecianske fajnoty 14.-15.10.2017 5 000 11 000  
(+3 000)

SPOLU 51350 75145

Medziročné porovnanie návštevnosti TOP podujatí

V roku 2017 boli prvýkrát využité na podporu rozvoja infraštruktúry a služieb v cestovnom 
ruchu nové nástroje – TOP výlety a TOP lokality. Boli nastavené tak, aby korelovali s brandom 
samotnej destinácie UNESCO NA DOSAH, a tak ešte systematickejšie zapadli do celej koncep-
cie manažmentu destinácie Košice región. Cieľom podpory v rámci mechanizmu TOP výlety je 
budovanie kvalitnejšieho turistického zážitku, zvyšovanie komfortu a vytváranie autentických 
aktivít. Nástroj TOP lokality je určený na podporu takých projektov, ktoré v blízkosti pamiatok 
UNESCO (rádius 15 km) zlepšujú alebo vytvárajú potrebnú infraštruktúru, zabezpečujú kvalit-
nejšiu informovanosť a celkovú dostupnosť.

DoTAčný SYSTÉM ProGrAMU TErrA InCoGnITA
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ProJEKTY PoDPorEnÉ Z DoTAčnEJ VýZVY ToP VýLETY  TErrA InCoGnITA V roKU 2017:

ProJEKTY PoDPorEnÉ CEZ MECHAnIZMUS ToP LoKALITY TErrA InCoGnITA V roKU 2017:

P.č. Názov projektu Žiadateľ Schválená 
dotácia (€)

Miesto real-
izácie

Termín real-
izácie

Popis projektu

1. Cyklistické depo s 
úschovňou bicyklov

Slavomír 
Rusňák Veľaty

10 000 Penzión	AQUA	
MARIA	Veľaty

júl – september 
2017

Servisné depo, úschovňa a 
požičovňa bicyklov.

2. Vodná nádrž  Uhorná – 
rekonštrukcia lodenice

Obec Smolník 10 000 Vodná nádrž 
Uhorná

jún – september 
2017

Rekonštrukcia lodenice za 
účelom možnosti člnkovania 
pre verejnosť.

3. Thesaurus - pokladnica VERBUM 
BONUM 
o.z., Spišské 
Tomášovce

7 110 Spišské 
Tomášovce

máj – október
2017

Vytvorenie balíčka 
zážitkových výletov do 
okolia, prezentovanie 
tradičného ľudového 
liečiteľstva a kláštornej 
medicíny, vytvorenie lezeckej 
steny pre deti, sprístupnenie 
vidieckeho hospodárskeho 
dvora a  služieb turisticko-
informačného centra.

4. Štôlňa Jozef – banícky 
skanzen v Gelnici

Mesto Gelnica 9 900 Gelnica – baňa 
Jozef a okolie

máj – október
2017

Zabezpečenie objektu pre 
zázemie návštevníkov a 
zamestnancov expozície 
Banského múzea v prírode. 

S P O L U : 37 010 €

P.č. Názov projektu Žiadateľ Schválená 
dotácia (€)

Miesto real-
izácie

Termín real-
izácie

Popis projektu

1. Gombasecký kultúrny 
okruh

Kikelet Košice 10 000 Slavec - 
Gombasecká 
jaskyňa,

apríl - október Servisné depo, úschovňa a 
požičovňa bicyklov.

2. Parkovisko a 
návštevnícke centrum 
Mauzólea v Krásnohor-
skom Podhradí

Andoras, o. z. 10 000 Krásnohorské 
Podhradie,

apríl - október Rekonštrukcia lodenice za 
účelom možnosti člnkovania 
pre verejnosť.

3. Karpatské klenoty 
UNESCO

Obecný úrad 
Ruská Bystrá

7 110 Ruská Bystrá, apríl - október Vytvorenie balíčka 
zážitkových výletov do 
okolia, prezentovanie 
tradičného ľudového 
liečiteľstva a kláštornej 
medicíny, vytvorenie lezeckej 
steny pre deti, sprístupnenie 
vidieckeho hospodárskeho 
dvora a  služieb turisticko-
informačného centra.

4. Zastrešenie his-
torickej kaplnky a 
vytvorenie zázemia pre 
návštevníka letohrádku 
Sans Souci

Sans Souci 
Letohrádok 
Iliašovce,	o.	z.

9 900 Iliašovce, apríl - október Zabezpečenie objektu pre 
zázemie návštevníkov a 
zamestnancov expozície 
Banského múzea v prírode. 

5. Gitarové múzeum – 
Nová galéria

Gitarové 
múzeum, o. z.

Sobrance, apríl - október

6. Piesková pláž na Šírave Euro-real, s. 
r. o.

Zemplínska 
šírava,

apríl - sep-
tember

SPOLU: 60 000,00
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  MArKETInG TErrA InCoGnITA

V	marketingu	programu	Terra	Incognita	došlo	v	roku	2017	k	zásadnej	zmene	prístupu	smerom	
k špecifickým potrebám jednotlivých podujatí. Prvýkrát bola marketingová podpora kreovaná 
s ohľadom na cieľové skupiny jednotlivých podujatí a okrem konvenčných foriem (outdoor, 
reklamné oznamy v rozhlase) sme sa snažili o čo najkoncepčnejšie poňatie online marketingu. 
Práve sústredenie sa viac na online prostredie bolo jedným zo základných cieľov v komunikácii 
programu	Terra	Incognita.	Súvisiacim	zámerom	bolo	posilnenie	povedomia	o	samotnej	znač-
ke, zvýšenie návštevnosti TOP podujatí a budovanie brandu nástrojov finančnej podpory TOP 
lokality a TOP výlety.

Koncepčný prístup a tvorba autentického obsahu pre projektovú webovú stránku progra-
mu	Terra	 Incognita	 sa	 pretavil	 do	 rastu	 štatistických	 ukazovateľov.	 Počet	 používateľov	webu	 
terraincognita.sk medziročne vzrástol o 20 percent na 49-tisíc. Medziročne stúpol aj počet zo-
brazení stránok, o 13 percent na 228-tisíc. Cielenými krokmi sa podarilo významne (až o 90 
percent) znížiť mieru okamžitých odchodov, ktorá za obdobie roka 2017 predstavovala 0,92%. 
Možno	tiež	konštatovať	144-percentný	prírastok	publika	na	stránke	Terra	Incognita	na	Facebo-
oku, kde sa darilo vyvolávať vyššiu interakciu, čím úmerne rástol aj celkový dosah jednotlivých 
príspevkov (napr. Dni humoru - 150 000 ľudí, Rušňoparáda – 130 000ľudí, Jánske ohne  - 113 000 
či	Furmanské	preteky	90	000).	Vďaka	posilneniu	komunikácie	na	sociálnych	sieťach	sa	podarilo	
zvyšovať aj návštevnosť webovej stránky, počet návštev webu priamo zo sociálnych sietí vzrástol 
medziročne o takmer 3 000 %. Zároveň, optimalizáciou stránky pre tzv. responzívne zobrazenie 
vysoko klesla miera okamžitých odchodov o viac ako 90%.

Názov podujatia 2016 2017

Pankuškové fašiangy 242 1505

Rušňoparáda 585 2457

Vôňa agátu 4295 3426

Dni humoru na Spiši 2322 2995

Jánske ohne nad Šíravou 4670 5411

Zemplín Veterán Rallye /nové v TOP/ - 5770

Krásnohorské hradné hry 11604 8297

Furmanské preteky /nové v TOP/ - 5773

Chlebom a Vínom 1137 1892

Margecianske fajnoty 7249 13759

SPOLU 32104 51285

Návštevnosť stránok k TOP Podujatiam / Počet zobrazených stránok
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Názov podujatia 2017

Pankuškové fašiangy 91675

Rušňoparáda 117 669

Vôňa agátu 75865

Dni humoru na Spiši 152102

Jánske ohne nad Šíravou 113440

Zemplín Veterán Rallye /nové v TOP/ 93669

Krásnohorské hradné hry 102847

Furmanské preteky /nové v TOP/ 96461

Chlebom a Vínom 72213

Margecianske fajnoty 42907

SPOLU 958848

Dosah príspevkov na Facebooku
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ProGrAM PoDPorY čLEnoV KrT

		PRIAMA	FINANČNÁ	PODPORA	ČLENOV	KRT

Aj v roku 2017 podporil KRT aktivity svojich členov. 

Podporené boli nasledovné aktivity.
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Projekty Slovenský raj & Spiš

Aktivita Fin. prostriedky
Celková
výška

projektu

Múzeum Vojtecha Lofflera
Ars cassoviensis (výstava) 1 200,00 2 500,00

Východoslovenské múzeum
Výstava k 110. výročiu 1 500,00 2 000,00

Carpano
Mapa (podujatie) 2 000,00 3 250,00

Východoslovenská galéria
Maliarstvo 19. stor. (výstava) 2 000,00 5 600,00

Castellum Cassovia
Stredoveká kuchyňa (podujatie) 4 000,00 5 040,00

Slovenské technické múzeum
Scrap art tech (podujatie) 2 000,00 5 450,00

Progress promotion
PRO EDUCO (výstava/veľtrh) 2 800,00 49 000,00

Active life
Spoznaj behom Košice (podu-
jatie)

2 000,00 21 500,00

John the B Tour
Rezervačný systém 2 500,00 5 000,00

NORMA s.r.o.
NATURA	VINUM	(podujatie) 2 000,00 12 000,00

Celkom : 22 000,00 111 340,00

Projekty	KOŠICE	-	TURIZMUS											
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Projekty Zemplínskej OOCR                

Projekty  Slovenský raj & Spiš             

Aktivita
Fin. prostriedky

- spolufinancovanie
Projektu v  €

Celková
výška

projektu

Regionálna karta 13 500,00 16 000,00  

Autobusová doprava a zvýšenie 
dostupnosti stredísk CR 2 500,00 3 000,00

Celkom : 16 000,00 19 000,00

Aktivita
Fin. prostriedky

- spolufinancovanie
Projektu v  €

Celková
výška

projektu

Mesto Sobrance
Sobranské dobroty 3 600,00 6 000,00

Obec Trnava pri Laborci
Slávnosti obce 3 000,00    6 000,00

Obec Vinné
Vinianske fašengi 1 500,00 7 000,00

Obec  Kaluža
Medzinárodné stretnutie moto-
rových paraglidistov
Eko akcia

1 100,00
2 500,00
2 000,00 

TRR centrum Kaluža
Stretnutie  s Bobríkom 
Šíravíkom

1 700,00 4 000,00

Mesto Michalovce
Motozraz sveta motocyklov 1 000,00 4 000,00

Obec Klokočov
Pútnické stretnutie Klokočov 1 600,00 10 000,00

Obec Klokočov
Pútnické stretnutie Klokočov 500,00 3 000,00

Celkom : 14 000,00 44 500,00
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ProGrAM PoDPorY čLEnoV KrT

		GRANTOVÝ	PROGRAM	PRE	ČLENOV	OOCR	

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus aj v roku 2017 vyhlásila výzvu 
svojho Grantového programu podpory tvorby  ponuky a produktov cestovného ruchu. Výzva 
bola určená členom oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji. Zámerom gran-
tového programu bola podpora rozvoja infraštruktúry produktov cestovného ruchu na území Ko-
šického regiónu, ktorá pomôže zlepšiť zážitok návštevníkov. Podpora sa sústredila na dve oblasti: 
1. rozvoj a vylepšenie už existujúcej ponuky a produktov cestovného ruchu, 2. vytvorenie úplne 
novej ponuky a produktov.

Zmenou oproti predchádzajúcim rokom bolo, že v roku 2017 bola výzva administrovaná v dvoch 
kolách. V prvom kole stačilo mailom predložiť projektový zámer a až po jeho odsúhlasení bol 
žiadateľ o grant vyzvaný na dopracovanie projektu a kompletnej žiadosti o finančnú podporu.

Aj v tomto roku sme zachovali tzv. vyzývací model. To znamená, že subjekt, uchádzajúci sa o pod-
poru, musí prispieť minimálne rovnakou sumou, akú z grantu získa. Vychádzali sme z filozofie, 
že ak záujemca uvažuje aj o vlastnej investícii do realizácie projektu, 50-precentná spoluúčasť 
je dostatočnou garanciou toho, že z jeho strany pôjde o skutočne kvalitný a udržateľný projekt.



Výročná správa 2017   |   KRT   | 41

P.č. Názov	projektu Žiadateľ Termín	a	miesto	
realizácie

Výška		
grantu Popis	projektu

1. Gotika na dotyk Mesto Spišská Nová 
Ves

júl 2017 – júl 2018
Spišská Nová Ves

 090 € Zážitkové prehliadky mesta zamerané na 
obdobie gotiky opatrenia na zvýšenie

2. Potopená	loď	Korzár Vinnay, s.r.o. máj – august 2017 
Vinianske jazero

6 000 € Vybudovanie originálneho detského 
ihriska v podobe stroskotanej lode.

3. Špacirki po okoľici TRR centrum 
Kaluža, s.r.o.

jún – september 2017  
Dolný Zemplín

7 000 € 6 tematických špacirok (výletov) za his-
torickými a prírodnými zaujímavosťami 
v regióne.

4. Požičovňa oblohy 
„VAU“

Compact - – 
parašutistická 
skupina, s.r.o.  

jún – december 2017  
Spišská Nová Ves, 
letisko

7 000 € Rozšírenie a zmodernizovanie zoskokovej 
techniky a zveľadenie prostredia pre 
zvýšenie komfortu a kvality služieb.

5. Piesková pláž na Šírave Glamour Slovakia, 
a.s.

máj – júl 2017 
Hotel Glamour, Kaluža

10 000 € Vytvorenie pieskovej pláže s pieskovými 
sochami na brehu Zemplínskej šíravy.

6. Zlepšenie služieb 
návštevníkom v 
nástupnom mieste 
splavu Prielomu 
Hornádu v NP Sloven-
ský raj

Štátna ochrana 
prírody  SR – Správa 
NP Slovenský raj

jún – december 2017  
NP Slovenský raj,  
lokalita Hrabušické 
mýto

7 500 € Zriadenie technického, hygienick-
ého, informačného a koordinačného 
zázemia v nástupnom mieste splavu na 
Hrabušickom mýte.

7. Prvá SMART ZOO na 
Slovensku

ZOO Košice Košice, december  2017 3 000 € Doplnenie	označenia	výbehov	o	QR	kódy,	
vďaka	čomu	sa	návštevníci	ZOO	vedia	
okamžite a pohodlne dostať k infor-
máciám.	V	rozľahlom	areáli	sú	QR	kódy	
zdrojom informácií nielen v slovenskom, 
ale aj anglickom jazyku.

SPOLU:            45 590 €

Suma 45 590 eur bola prerozdelená medzi sedem projektov: 
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rEGIonáLnY InForMAčný BoD

Regionálny	informačný	bod	(RIB)	v	Košiciach	je	jediným	svojho	druhu	na	Slovensku.	Ako	
jediné návštevnícke centrum totiž poskytuje turistické informácie s pôsobnosťou pokrývajú-
cou kompletné územie samosprávneho kraja. Práve komplexnosť poskytovaných praktických 
informácií	je	návštevníkmi	vysoko	oceňovaná.	Okrem	toho	pestrú	činnosť	RIB	aj	v	roku	2017	
dopĺňal predaj darčekových predmetov a suvenírov, pri ktorom ostáva zachovaná línia au-
tentickosti a originálnosti – väčšina suvenírov pochádza z rúk domácich tvorcov, navyše, na 
predaj sú aj produkty vyrobené klientmi domovov sociálnych služieb v rámci ergoterapie. 

12 850,54 EUR
2016 2017

14 739,20 EUR
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2017 VLASTNÉ 
PRODUKTY

KOMISNÝ	
PREDAJ

PRODUKTY 
DSS SPOLU

dobierka 
platba na 

účet

 OBRATY 
TICKET-
WARE

január 170,80 181,80 46,60 399,20   

február 148,70 369,37 32,02 550,09   

marec 444,20 475,06 37,00 956,26   

apríl 237,20 388,10 53,70 679,00   

máj 412,80 662,27 27,70 1102,77 26,9  

jún 557,09 526,99 17,00 1101,08   

júl 900,89 991,49 37,50 1929,88  1533

august 811,89 716,99 23,96 1552,84  3554

september 703,36 641,32 49,04 1393,72 38 2307,3

október 571,30 508,20 0,00 1079,50  1665,4

november 613,96 370,58 4 988,54 9 4978

december 670,49 1038,89 84,5 1793,88 143 701,5

Spolu 6242,68 6871,06 413,02 13526,76 152 14739,20

Príjmy	z	predaja	v	RIB
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2017
info KE - 

mesto
info región

publikácie 
a iné

nákup workshop SPOLU

január 79 85 191 72 181 608

február 46 127 159 70 165 567

marec 91 225 146 151 234 847

apríl 98 91 180 90 95 554

máj 197 152 156 130 121 756

jún 204 218 153 150 199 924

júl 365 237 144 255 54 1055

august 285 248 163 380 25 1101

september 1022 201 156 274 20 1673

október 244 165 153 216 50 828

november 131 91 82 192 5 501

december 132 75 61 261 103 632

SPOLU 2894 1915 1744 2241 1252 10046

Návštevnosť	v	RIB
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Počas	roka	sa	uskutočnili	aj	dva	výjazdy	pod	názvom	RIB	na	kolesách,	v	rámci	ktorých	pra-
covníci	prezentovali	ponuku	RIB	návštevníkom	podujatia	URBAN	2017	na	Tokaji	(máj)	 
a	TOP	podujatia	programu	Terra	Incognita	Zemplín	Veterán	Rallye	v	Sobranciach	(júl).	RIB	
bol zároveň súčasťou festivalu svetiel Biela noc, počas ktorého sme v exteriéri umiestnili 
interaktívnu svetelnú mapu 18x UNESCO do 100 minút z Košíc, s projekciou jednotlivých  
zápisov kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Táto interaktívna tabuľa funguje v Regi-
onálnom informačnom bode najmä ako edukačný nástroj pre deti a mládež.

Regionálny informačný bod sa osvedčil aj ako miesto prvého kontaktu pre výlety Vlakom za 
UNESCOM a iné podujatia, a to nielen v rovine poskytovania informácií o jednotlivých výle-
toch, ale aj ako predpredajný uzol cestovných lístkov a vstupeniek na podujatia.

Infografika:	citáty	z	TripAdvisor

9720
2016 2017

10 046
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VZDELáVAnIE

Vzdelávacia aktivita pre turistické informačné centrá a odbornú verejnosť, ktorú sme zorga-
nizovali na jar roku 2017, priniesla účastníkom (zástupcovia informačných centier a odborná 
verejnosť) cenné informácie, ktoré pomáhajú skvalitniť služby v cestovnom ruchu. Nosnou 
líniou seminára bola oblasť online marketingu a nové trendy v digitálnom cestovnom ruchu, 
aj s poukázaním na možnosti využitia online nástrojov podpory brandu destinácie UNESCO 
NA DOSAH. Medzi spíkrami boli zastúpené viaceré popredné slovenské agentúry z oblasti di-
gitálneho	marketingu	a	reklamy,	ale	aj	zástupcovia	odvetvia	cestovného	ruchu.	Práve	vďaka	
účasti zamestnancov KRT na veľtrhoch a konferenciách v zahraničí bol infoseminár garanto-
vaný svetovým fenoménom z oblasti sieťovania aktérov cestovného ruchu, organizáciou Travel 
Massive. 

Infoseminár		sa	konal	dňa	3.5.2017	a	zúčastnili	sa	ho	zástupcovia	15	infocentier	a	odborná	ve-
rejnosť – aktéri činní v cestovnom ruchu, ktorí sa tiež významne podieľajú na rozvoji destinácie 
Košice región. Celkovo sa infoseminára zúčastnilo 68 osôb. 

InFoSEMInár 



Výročná správa 2017   |   KRT   | 45

ZáVEr

Rok	2017	priniesol	pre	destinačný	manažment	v	Košickom	regióne	ďalší	progres	a	zachovala	sa	
kontinuita napredovania organizácie Košice Región Turizmus v jej aktivitách. Najzásadnejším po-
zitívnym výsledkom, ktorý je intenzívne vnímaný aj širokou verejnosťou, bolo nastavenie komuni-
kácie i procesov pod jednotnú a zastrešujúcu značku UNESCO NA DOSAH. K jej vykreovaniu viedli 
analýzy a dlhodobá snaha o strategické nastavenie hlavnej komunikačnej línie destinácie. Tú sme 
sa v roku 2017 snažili dostať do povedomia odbornej i širokej verejnosti ako brand destinácie, ktorý, 
v konkurenčnom porovnaní, identifikuje jej výraznú prednosť – rýchlu dostupnosť vysokého množ-
stva pamiatok UNESCO. Tento nový brand destinácie nevnímame len ako marketingový claim, ale 
ako širokospektrálny podporný nástroj, ktorý má potenciál aj v rozvoji destinácie. Práve na brand 
UNESCO NA DOSAH sme preto naviazali aj mechanizmy finančnej podpory, ktoré tak spájal spo-
ločný leitmotív a výstupy z nich tak dokázali prispieť k ešte systematickejšiemu rozvoju menších, 
takzvaných návštevníckych území.

Pozitívnou referenciou sú aj štatistické ukazovatele, a to nielen ubytovacie štatistiky, ale aj návštev-
nosť jednotlivých turistických bodov záujmu. Po vlaňajšom rapídnom medziročnom raste bolo pri-
rodzené očakávať, či sa tento rast potvrdí a pomyselná krivka sa udrží aspoň na dosiahnutej úrovni, 
alebo sa prípadne preukáže, že šlo o koincidenciu. Dáta za rok 2017 napokon ukázali, že destinácia 
Košice	región	sa	skutočne	teší	vyššiemu	záujmu	zo	strany	návštevníkov.	Ich	počet	medziročne	ešte	
stúpol a dokonca presiahol rekordný rok 2008. Najlepší, alebo aspoň nadpriemerne dobrý, bol rok 
2017 aj z pohľadu návštevnosti viacerých atrakcií Košického regiónu, ako Spišský hrad, Slovenský 
raj či jaskyne UNESCO. Dosiahnuté výsledky považujeme za odzrkadlenie snaženia a spolupráce 
všetkých aktérov v cestovnom ruchu, pôsobiacich na území Košického regiónu.

Organizácia Košice Región Turizmus v roku 2017 po prvý raz zahrnula do portfólia svojich aktivít 
aj vlastné produkty cestovného ruchu. Výlety nostalgickým Vlakom za UNESCOM prepojili brand 
destinácie	so	železničnou	nostalgiou	a	hneď	v	pilotnom	roku	fungovania	sa	stali	úspešným	pro-
duktom, po ktorom bol pravidelne vysoký dopyt. Pieskové kráľovstvo na Šírave zas bolo prvou 
sezónnou atrakciou, ktorá mala prilákať širšiu pozornosť verejnosti k lokalite letného oddychu pri 
vode – Zemplínska šírava. Aj táto aktivita pritom zapadala do dlhodobej koncepčnej vízie rozvíjania 
daného územia a nepochybne ukázala svoj životaschopný potenciál do blízkej budúcnosti.

Do aktivít organizácie spadala aj v roku 2017 implementácia programu Košického samosprávne-
ho	kraja	Terra	Incognita.	Podobne	ako	v	minulosti,	najviditeľnejším	výstupom	programu	boli	TOP	
podujatia, s ktorými systematicky pracujeme a zvyšujeme pomyselnú latku nárokov kladených na 
organizátorov. Azda aj preto sa podarilo medziročne výrazne dvihnúť celkovú návštevnosť TOP po-
dujatí	až	o	50	percent.	V	rámci	programu	Terra	Incognita	sa	nám	však	podarilo	nájsť	aj	prienikové	
body	a	synergiu	so	samotným	destinačným	manažmentom,	keď	sme	nástroje	finančnej	podpory	
Terra	Incognita	prepojili	s	nosnou	komunikačnou	líniou	destinácie	UNESCO	NA	DOSAH.

Regionálny informačný bod, ako jediné návštevnícke centrum krajiny, ktorého pôsobnosť zaberá 
celé územie samosprávneho kraja, bol aj v roku 2017 hlavným kontaktným miestom s návštevní-
kom.	Okrem	charakteristických	aktivít	vyvíjal	aj	ďalšie	–	populárno-vzdelávacie,	ktorými	upriamo-
val pozornosť na pôvodné tradície a kultúru, históriu i súčasnosť Košického regiónu.
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 Ročná účtovná závierka za rok 2017 tvorí prílohu č. 1.
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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  7 757  4 435  3 322

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002  3 100  3 100

 
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  3 100  3 100

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

AÚ)

006

 
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  4 657  1 335  3 322

 
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  4 657  1 335  3 322

 
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 :
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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  196 167  133 162

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  133 162  79 605

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

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

073  63 005  53 557

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  62 079  58 019

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  6 761  5 286

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 6 761  5 286Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  3 408  1 951

 3 408  1 951Záväzky 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  51 910  50 782

 26 448  33 323Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 9 946  9 599Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 7 601  6 557Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 1 041  1 303Daňové záväzky (341 až 345) 091

 4 860Záväzky 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

 2 014Ostatné 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  587 224 -136 887

 0 -81 352Výdavky budúcich období (383) 102

 587 224 -55 535Výnosy budúcich období (384) 103

 54 294 845 470Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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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

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  842 148  842 148  54 294

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  1 325  1 325  900

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

043  1 325  1 325  919

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
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  0  0  0 -19

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  840 823  840 823  53 394

 
aPokladnica (211 + 213)

052  914 x  914  4 280

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  839 909 x  839 909  49 114

 
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  849 905  4 435  845 470  54 294
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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

 675 675  542602 040Tržby z predaja služieb

 15 446 15 446  14 508604 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

 0 0  0  9644 053Úroky

 1 1645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

-67 591-81 352  13 761  136 887647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 1 309 1 309  135649 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

 110 000 110 000  119 000662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

 610 840 610 840  395 877664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 118 412 118 412  50 618691 073Dotácie

  717 576 789 092 29 207 759 885074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  54 578 63 587 2 245 61 342075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 582 582  1 020591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  53 558 63 005 2 245 60 760078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

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

 19 085 17 965  1 120  37 149501 01Spotreba materiálu

 7 944 7 944  7 643502 02Spotreba energie

 12 214 12 214  10 421504 03Predaný tovar

 1 506 1 506  1 284511 04Opravy a udržiavanie

 8 543 8 543  12 185512 05Cestovné

 6 746 6 746  3 635513 06Náklady na reprezentáciu

 432 122 432 122  398 998518 07Ostatné služby

 156 563 156 563  135 513521 08Mzdové náklady

 53 996 53 996  47 878524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

 742 742  516525 010Ostatné sociálne poistenie

 10 625 10 625  6 328527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

 227 227  241531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 66 66  80538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

 196 196542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

 65 65  2545 020Kurzové straty

546 021Dary

 13 628 13 628547 022Osobitné náklady

 695 695548 023Manká a škody

 2 099 2 099  567549 024Iné ostatné náklady

 145 145  500551 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

-1 702-1 702558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

 0 0  0  58561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  662 998 725 505 26 962 698 543038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

5Strana :
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IČO 96291324 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj n.o.(ďalej len organizácia) bola založená 31.11.2012 a jej zriadovateľmi boli Zemplínska oblastná organizácia cestovného
ruchu (ZOOCR), Oblastná organizácia SPIŠ a Košický samosprávny kraj (KSK).
10.12.2012 - registrácia Organizácie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovesnkej republiky.
 28.12.2012 vstup člena Košice Turizmus do organizácie
10.01.2014 vstup člena Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj
01.03.2016 zlúčenie OOCR SR a SPIŠ - názov novej organizácie  OOCR Slovenský raj &Spiš
02.05.2017 zmena názvu organizácie na Košice Región Turizmus , zmena skráteného názvu KRT, zmena názvu sídla na Hlavná 48

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Aktívne vytváranie podmienok a realizovanie aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu na území svojich členov a chrániť záujmy.
- predaj a distribúcia tovaru a reklamných predmetov
 - investičné aktivity
 - produkcia - podujatia, tlačoviny, preklady
 - marketing

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

30.11.2012

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Orgánmi organizácie sú:
a)Valné zhromaždenie: od 4.12.2017 Ing. Ratislav Trnka, do 4.12.2017 JUDr Zdenko Trebuľa, MUDr. Renáta Lenártová, PhD., Mgr. Viliam Záhorčák, PhDr. Ján Voľný, PhD.
b)Predseda KRT: Ing. Ondrej Bernát
c)Výkonný riaditeľ KRT: JUDr. Lenka Vargová Jurková

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh orgánu spoločnostiNázov orgánu (meno a priezvisko...)

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
Bežné účtovné obdobieNázov položky

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

11- z toho počet vedúcich zamestnancov

1111Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
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Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladného priebehu jeho opotrebenia. Ospisovať sa začína
prvým dňom esiaca nasledujúcehoo po uvedení dlhodobého majetku do používania. drobný dlhodobý majetok , ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je nižšia, sa
odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniuOcenenie majetku a záväzkovPopis položky

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Deriváty

Časové rozlíšenie na strane pasív

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Časové rozlíšenie na strane aktív

Krátkodobý finančný majetok

991,81Pohľadávky

Zásoby obstarané iným spôsobom

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Zásoby obstarané kúpou

Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

3466,74Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - kamerový systém

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
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IČO 96291324 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosťRiadok súvahyOpis pohľadávky

050Iné pohľadávky

049Spojovací účet pri združení

048Pohľadávky voči účastníkom združení

047
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

046Daňové pohľadávky

045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

044Ostatné pohľadávky

1 325043Pohľadávky z obchodného styku

1 325042Krátkodobé pohľadávky

041Iné pohľadávky

040Pohľadávky voči účastníkom združení

039Ostatné pohľadávky

038Pohľadávky z obchodného styku

037Dlhodobé pohľadávky

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Presuny
 (+,-)

Úbytky
 (-)

Prírastky
 (+)

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Riadok
súvahy

Opis položky

196 16763 005133 162Spolu

63 0059 44853 557073Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

133 16253 55779 605072Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

071Ostatné fondy

070Fondy tvorené zo zisku

069Rezervný fond

Fondy zo zisku

067Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

066Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

065Fond reprodukcie

064Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

- prioritný majetok

- vklady zakladateľov

- nadačné imanie v nadácii

063Základné imanie, z toho:

Imanie a fondy

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieNázov položky

Iné

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Prevod do sociálneho fondu

Úhrada straty minulých období

Prídel do ostatných fondov

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do základného imania

Rozdelenie účtovného zisku

Účtovný zisk

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieNázov položky

Iné

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Z ostatných fondov

Z fondu tvoreného zo zisku

Z rezervného fondu

Zo základného imania

Vysporiadanie účtovnej straty

Účtovná strata

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

ÚbytkyPrírastky

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

zostatku podielu zaplatenej dane

zostatku grantu

595 000595 000
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 4


