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Cestovný ruch predstavuje v súčasnosti jeden z najvýznamnejších a najdynamickej-
šie sa rozvíjajúcich sektorov svetovej ekonomiky a ako dôležitý faktor spotreby oby-
vateľstva modernej doby nadobúda stále väčší význam. S rastom životnej úrovne, 
rozvojom dopravy, skracovaním pracovného času, zmenou životného štýlu a rozvo-
jom moderných technológií sa stal neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. 
Ide o zložitý, veľmi dynamický a neustále sa meniaci proces, ktorý citlivo reaguje na 
široké spektrum rôznorodých faktorov spoločenského života. Tento fenomén mo-
dernej doby je v súčasnosti zásadným spôsobom ovplyvňovaný najmä v súvislosti  
s prebiehajúcimi procesmi globalizácie a internacionalizácie svetovej ekonomiky.

KOCR Košický kraj si v roku 2014 našla svoje miesto na trhu cestovného ruchu ako 
aj u svojich členov. Organizácia začiatkom roka 2014 rozrástla o nového člena – 
OOCR Slovenský raj. So všetkými členmi sa KOCR Košický kraj dohodla spoluprácu 
v jednotlivých oblastiach marketingu. Veríme, že vynaložené aktivity v roku 2014 
časom odzrkadlia výsledky práce v podobe zvýšenej návštevnosti kraja. 

úvOd

„Autentický marketing nie je umením predávať to, čo robíte, ale vedieť, 
čo máte robiť. je to umenie identifikovať a pochopiť zákazníkove potreby  
a vytvárať riešenia, ktoré poskytnú uspokojenie zákazníkom, zisk výrobcom  
a prínos všetkým zainteresovaným.“
                   Phillip Kotler



Výročná správa 2014   |   KOCR KK   | 4

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.6.2012 schvá-
lilo založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Krajská organizácia 
cestovného ruchu Košický kraj bola založená na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa  
30. novembra 2012.

Zakladajúcimi členmi Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj sú:

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

KrAjSKá OrgAnizáciA 
ceStOvnéHO rucHu KOšicKý KrAj
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•	 Hlavným	účelom	krajskej	organizácie	je	podpora	cestovného	ruchu	na	území	svojich	
členov. Krajská organizácia 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	Košický	kraj	je:

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

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

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

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

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

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

•	 spolupráca	pri	zostavovaní	a	realizácii	koncepcie	rozvoja	cestovného	ruchu	 
Košického samosprávneho kraja, orgánmi Košického samosprávneho kraja vypracú-
vanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,

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

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

turisticko-informačných kancelárií za územie Košického 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 KOšicKý KrAj
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Predseda:  Ing. Ondrej Bernát 

Výkonný riaditeľ:   Ing. Natália Bránska

Marketingový manažér:  Ing. Mária Bystrá

Manažér pre komunikáciu:		Ing.	Miroslava	Šeregová	Hnatková

Valné zhromaždenie: JUDr. Zdenko Trebuľa (KSK)

	 	 	 PhDr.	Ján	Volný,	PhD.	(OOcr Spiš)

	 	 	 MUDr.	Renáta	Lenártová,	PhD.	(KOšice-turizmus)

   Mgr. Viliam Záhorčák (zOOcr)

   Mgr. Erika Oravcová (OOcr Slovenský raj)

Názov:  	 	 KRAJSKÁ	ORGANIZÁCIA	CESTOVNÉHO	RUCHU		

	 	 	 KOŠICKÝ	KRAJ

Sídlo: 	 	 	 NÁMESTIE	MARATÓNU	MIERU	1,	042	66	KOŠICE	

Prevádzka:		 	 Hlavná	48,	040	01	KOŠICE

Vznik:    10.12.2012

IČO:    42319269

DIČ: 	 	 	 2023656833		

záKlAdné identifiKAčné 
infOrmácie

OrgAnizAčná štruKtúrA
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Košický samosprávny kraj (KSK)

Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Spiš  (OOcr Spiš)

Zemplínska oblastná organizácie 
cestovného ruchu (zOOcr)

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Slovenský raj (OOCR Slovenský raj)

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
KOŠICE-Turizmus		(KOšice-turizmus)

členOviA 
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25.06.2012

30.11.2012

10.12.2012

28.12.2012

10.01.2014 schválenie vstupu Slovenský raj za člena KOCR Košický kraj

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 KOšicKý KrAj

foto:  shutterstock
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činnOSŤ KOcr KK v rOKu 2014

Strategickým cieľom KOCR Košický kraj je v spolupráci so svojimi členmi, zvýšiť kvalitu  
a komplexnosť poskytovaných služieb a dosiahnuť zvýšenie počtu návštevníkov, ktorí sa do 
destinácie opäť spokojní vrátia.

   Ciele v roku 2014

•	 aktívna	spoluprácu	s	členmi	a	partnermi	organizácie,
•	 návrh	podnikateľských	aktivít	organizácie,
•	 návrh	marketingového	plánu	organizácie		na	obdobie	dvoch	rokov,
•	 propagácia	ponuky	a	produktov	destinácie	doma	i	v	zahraničí,
•	 zabezpečovanie	komunikačného	servisu	destinácie	a	organizácie,
•	 realizácia	prieskumov,	zber	údajov,
•	 nadviazanie	spolupráce	s	organizáciami	na	celoslovenskej	a	medzinárodnej	úrovni.

Oproti roku 2013, kedy sa KOCR Košický kraj venovala 10 kľúčovým oblastiam aktivít  
a	projektov,	sa	v	roku	2014	znížil	počet	kľúčových	oblastí	na	7.	Vďaka	tomu	sa	práca	KOCR	
Košický kraj zefektívnila. 

1.		 Plánovanie,	prieskumy,	analýzy	
2.	 Produkcia	(tlačoviny,	predmety,	video,	foto)	
3.  Výstavy, veľtrhy, prezentácie 
4.		 PR	a	média
5.  E-marketing 
6.		 Podpora	projektov	
7.  Ďalšie aktivity 

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj vo vyššie uvedených oblastiach realizo-
vala	v	roku	2014	aktivity	rozpísané	v	ďalších	kapitolách
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1. PlánOvAnie, PrieSKumY, AnAlýzY

  vlAStný PrieSKum

Prieskum	spokojnosti	a	motív	návštevy	bol	realizovaný	v	roku	2014	celkovo	dvakrát,	v	apríli	
a	novembri.	Prieskum	spokojnosti,	ktorý	bol	realizovaný	KOCR	Košický	kraj	v	spolupráci	s	
členmi a informačnými centrami v regióne nám priniesol tiež zaujímavé údaje o profile a 
spokojnosti návštevníka regiónu. Do prieskumu sa zapojilo spolu 10 informačných centier. 
Dotazovaných	bolo	3127	respondentov,	ktorí	odpovedali	dokopy	na	8	otázok.	Národnostné	
zloženie	respondentov	bolo	pestré.	Dominovali	Slováci,	potom	Česi,	Poliaci,	Maďari,	nemec-
ky	hovoriaci	 respondenti	 z	 krajín	Nemecko,	Rakúsko,	 a	ďalších	 európskych,	 ale	 aj	mimo	
európskych krajín. Výsledky prieskumu sa stali predmetom plánovania aktivít organizácie 
pre rok 2015 a sú zverejnené na webovej stránke organizácie. (bit.ly/1blU3Ia).

respondentov

respondentov otázok infocentier

otázok infocentier
439

3127 9 10

7 9

2013

2014
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počet návštevníkov

počet prenocovaní 

počet ubytovacích 
zariadení

využiteľnosť 1 lôžka 
na počet prenocovaní

počet lôžok

tržby za vlastné výkony  
a tovar ubytovacie zariadenia

počet ubytovacích 
zariadení

využiteľnosť 1 lôžka 
na počet prenocovaní

počet lôžok

tržby za vlastné výkony  
a tovar ubytovacie zariadenia

podujatí 
v košickom kraji

podujatí 
v košickom kraji

priemerný počet 
prenocovaní

priemerný počet 
prenocovaní

počet prenocovaní 

počet návštevníkov
314 651

649 947

437367

24,9 nocí

14 297

24 730 483,-

329

37,6 nocí

14 285

13 663 968,-

2,06

346

2,06

537 533

260 494

Zd
ro

j: 
Št

at
is

tic
ký

 ú
ra

d 
SR

PreHĽAd záKlAdnýcH štAtiSticKýcH 
indiKátOrOv 2014 zA KOšicKý KrAj

KOnečné štAtiSticKé uKAzOvAtele Pre POrOvnAnie 

zA rOK 2013 A 2014:

2013

20142013

2014

Koncom roka 2014 KOCR KK pre potreby tlače kalendára podujatí aktualizovala ponuku 
kultúrnych	a	športových	podujatí	v	Košickom	kraji.	Podarilo	sa	nám	získať	profily	takmer	
437 podujatí z čoho bola vytvorená databáza. Z nej boli vybrané odporúčané podujatia 
pre rok 2015, ktoré boli zaradené aj do tlačovej podoby „Kalendár podujatí v roku 2015“. 
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2. PrOduKciA (tlAčOvinY, PredmetY, videO, fOtO)

Táto činnosť je veľmi významná pre podporu všetkých cieľov organizácie, nakoľko pomáha budo-
vať pozitívny imidž organizácie, zviditeľňuje destináciu a zvyšuje úroveň poznania regiónu doma 
aj v zahraničí. KOCR Košický kraj propaguje región ako jedinečnú turistickú destináciu v rôznych 
distribučných a komunikačných kanáloch, vytvára a rozvíja vzťahy s verejnosťou, odbornou vere-
jnosťou a médiami, a podporuje rozvoj produktov a podujatí cestovného ruchu.

V rámci edičnej tvorby organizácia vydala 
nasledovne materiály a publikácie:
Kalendár podujatí Košice región 2014 -  
SK/EN, formát A5, 3 000 ks
Kalendár podujatí Košice región 2015  -  
SK/EN, formát A5, 6 000 ks
výber najdôležitejších kultúrnych, spolo- 
čenských, športových, hudobných podujatí  
a podujatí pre rodiny s deťmi počas roka. 

Bedeker Košice región - SK/EN - tlačený  
a elektronický plnofarebný sprievodca  
o top turistickej ponuke v regióne. Vydaný  
v máji 2014 vo formáte: 13,5 x 22,5 cm, v plno-
farebnej tlači s počtom strán 112 a v náklade 
3 000 ks. Jeho súčasťou je aj mapa košického 
regiónu a mapa mesta Košíc. Zaujímavosťou 
bedekra je, že ho pripravovali študenti odboru 
masmediálnej	komunikácie	UPJŠ	v	Košiciach.	
Tým publikácia získala modernejší a mladis-
tvejší pohľad na atraktivity regiónu a zaujíma-
vejší obsahový štýl. 

Bedeker Kassai régió - HU – tlačený sprie-
vodca	po	Košickom	kraji	 v	maďarskom	 ja-
zyku. Vydaný v apríli 2014 vo formáte 13 x 
22cm, v plnofarebnej tlači s počtom strán 
144. Tlač bedekra bolo v réžií SACR a vy-
davateľstva	 Hibernia,	 infocesty	 za	 účelom	
získania informácií boli v réžií KOCR KK. 

27.5.2014 sa uskutočnil krst knihy na Slo-
venskom Inštitúte v Budapešti za prítomnos-
ti Slovenskej agentúry pre cestovný ruchu, 
KOCR Košický kraj, Slovenského Inštitútu  
a 40 novinárov.

Mapa Košice región - SK/EN - skladaná turis-
tická mapa so základnými úrovňami mapových 
podkladov potlačená na oboch stranách v mier-
ke 1:200 000 (mapa Košického kraja) a v mier-
ke 1:5000 (mapa centra Košíc), s fotografiami 
atraktivít a ich základnými popismi. Mapa bola 
vydaná vo formáte A1 v náklade 40 000 ks.

Hurá na vidiek - SK/EN – imidžovo-infor-
mačný katalóg o turistickej ponuke na vidie-
ku.	 Publikácia	 obsahuje	 odporúčané	 služ-
by z ponuky vidieckeho cestovného ruchu  
v košickom regióne. Bola vydaná vo formáte 
A5 v počte 3 000 ks.

Okrem podujatí a výstav boli tieto informačné 
a propagačné materiály distribuované do turis-
tických informačných centier a kancelárií, kul-
túrnych zariadení, ubytovacích a stravovacích 
zariadení, k vybraným dopravcom, na rôzne 
typy podujatí (odborné, kultúrno-spoločenské 
alebo športové) doma a v zahraničí. Všetky 
publikácie a propagačné materiály sú uverej-
nené na webovej stránke organizácie.
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filmOvá tvOrBA

merKAntil, SuvenírY A reKlAmné PredmetY

PrezentAčná tecHniKA, 
infOrmAčný SYStém deStinácie

Organizácia v úzkej spolupráci s firmou 
Indievisual vyprodukovala prvý oficiálny 
destinačný videospot Košice región urče-
ný pre marketingové aktivity na domácom  
a zahraničnom trhu. Krátky 2-minutový 

spot, plný inšpirácií ako môže návštevník 
stráviť plnohodnotnú dovolenku v košickom 
regióne je uverejnený na regionálnom konte 
kanálu YouTube.

Na podporu značky, ako aj na podporu regi-
onálnych prvkov a jedinečnosti boli vyrobe-
né pánske a dámske prezentačné trička s re-
gionálnymi vzormi (246ks), plátenné tašky  

s	 regionálnym	 vzorom	 (60ks)	 a	 ďalší	
merkantil ako: balóny (500ks), kľúčenky 
(400ks), perá (100ks), foldre (100ks), dvd 
(100ks).

V roku 2013 KOCR Košický kraj vytvorila in-
ternú databázu fotografií, ktorú v roku 2014 
rozšírila z 2000 fotografií na 12 000.  Autor-
mi väčšiny fotografií sú zamestnanci KOCR 

KK,	na	mnohé	ďalšie	získala	KOCR	Košický	
kraj autorské práva. V rozširovaní fotoban-
ky a jej aktualizácii bude KOCR Košický kraj 
naďalej	pokračovať.

Reklamné a marketingové predmety slúžia-
ce na prezentáciu počas podujatí, veľtrhov, 
výstav a prezentácií:

-  1x brendovaný outdoorový stan s 
cieľom distribuovať propagačné a pre-
zentačné materiály s rozmermi 3x3 m 
(s 2 bočnými a 1 zadnou stenou)

- príslušenstvo k stanu (2xstoly, 
2xstoličky)

-  3x prezentačné rollupy klasické
- 3x prezentačné rollupy látkové
-  2x outdoorové beachflagy 

fotografií fotografií
12 0002 000 20142013
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3. výStAvY, veĽtrHY, Prezentácie 

V spolupráci so SACR a členmi KOCR KK sme prezentovali Košice región na 13 zahraničných výsta-
vách a veľtrhoch. Košický kraj bol v úzkej spolupráci so SACR prezentovaný ako turistická destinácia 
aj na Zimných olympijských hrách v Soči. Organizácia spolu s členmi a partnermi prezentovala 
Košický kraj na týchto výstavách, veľtrhoch a podujatiach cestovného ruchu:

Pasívna	prezentácia	Košického	kraja	prebiehala	v	spolupráci	s	členmi	KOCR	a	SACR.

14.10.2014	v	maďarskom	meste	Sopron	sa	mohli	študenti	a	verejnosť	dozvedieť	viac	o	prírodnom	 
a	kultúrnom	dedičstve	Košického	kraja	počas	prednášky	na	fakulte	hospodárstva,	Západomaďar-
skej univerzity.
 
Okrem podujatí a výstav boli informačné brožúry o Košickom kraji rozdistribuované do turistic-
kých informačných centier a kancelárií, múzeí, stredných a vysokých škôl, hotelov, na letiská Košice  
a Bratislava, na konferencie rôzneho typu, a do informačno-predajných centier popri hraníc Sloven-
ska s Rakúskom.

Výstavy a prezentácie v zahraničí:

A. Aktívna účasť: B.	Pasívna	účasť:

SVK - ITF Slovakiatour 2014/Bratislava, Slovensko  
           30.1.-2.2.2014
CZE - Holiday World/Praha,	Česká	republika	
           20.-23.2.2014
HUN	-	Utazás/Budapešť,	Maďarsko
            27.2.-2.3.2014
CZE - Viva Slovakia/Brno, Česká republika
           22.-23.3.2014
HUN	-	Menjünk világgá/Miskolc,	Maďarsko
           27.-29.3.2014
POL	-	Viva Slovakia/Bielsko	Biala,	Poľsko
           10.-11.5.2014
POL	-	Alpine-Carpathian Cooperation Forum/Rzeszow,      
											Poľsko,	12.-14.9.2014

AUT - Ferienmesse/Viedeň, Rakúsko
           16.-19.1.2014
RUS - ZOH Soči/Soči, Rusko
           7.-23.2.2014
SVK - Viva Slovakia/Košice, Slovensko
											28.2.-1.3.2014	
DEU - ITB Berlin/Berlin, Nemecko
           5.-9.3.2014
HUN	-	Dni Slovenska/Budapešť,	Maďarsko
            15.-17.9.2014
UKR - Tour Eurocentr – Zakarpatie/Užhorod, Ukrajina,             
            25.-26.9.2014
POL	-	TT Warsava/Varšava,	Poľsko
           27.-29.11.2014

Prezentácie	na	domácich	podujatiach:

A. Aktívna účasť: B.	Pasívna	účasť:

SVK - Dni Slovenska/Košice
           5.5.2014
SVK - Škoda Bike&Tour/Košice
           5.-7.6.2014
SVK - Gurmán fest Košice/Košice
           20.-22.6.2014
SVK - Otvorenie TIC Dobšinská ľadová jaskyňa/Stratená
											28.6.2014
SVK - Folklórny festival Východná/Východná
           4.-6.7.2014
SVK - Folklórny festival Rejdová/Rejdová
											23.8.2014
SVK - Grand Prix Štós/Kúpele	Štós
           27.9.2014
SVK - Tokajské vinobranie/Čerhov
           27.9.2014
SVK - Medzinárodný Maratón Mieru/Košice
           3.-5.10.2014

SVK - Pankuškové slávnosti/Krompachy
											28.2.-2.3.2014
SVK - Poklad Sklenenej pani/Dobšiná
											6.-8.6.2014
SVK - Lečo festival/Veľké Kapušany
											29.8.2014
SVK - Medzinárodný motozraz sveta motocyklov/       
											Zemplínska	šírava,	14.-17.8.2014
SVK - Krásnohorské hradné hry/Krásnohorské	Podhradie,									
												8.8.2014
SVK - Chlebom a vínom/Trebišov
										29.-31.8.2014
SVK - Duch času/Spišská Nová Ves
										29.-30.8.2014
SVK - Michalovce s Michalmi/Michalovce
           5.-6.9.2014
SVK - Spišský Jeruzalem/Spišská Kapitula
          13.-14.9.2014
SVK - Ars Antiqua Europe in Via Gothica/Rožňava
          19.-23.9.2014
SVK - Jazda sv.Huberta/Betliar
           11.10.2014
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4. Pr A médiA

Na podporu príjazdového cestovného ruchu organizácia začala aktívnu spoluprácu so zahraničnými 
novinármi a touroperátormi prostredníctvom zahraničných zastúpení SACR.

•	 Zima	v	regióne	(HU),	Zimný	famtrip	
pre	maďarských	touroperátorov,	
SPIŠ,	25.-26.1.2014

 Porač Park, lyžiarske stredisko 
Jahodná

•	 Zimné	vyžitie	v	Košickom	kraji	(HU),	
Infocesta	pre	maďarské	televízne	
štáby,	Slov.	raj,	SPIŠ,	Košice,	 
3.-6.2.2014

 Košice, Lyžiarske stredisko Plejsy, 
Porač park, Mlynky Dedinky

• Turistika v Slovenskom raji (IL), 
Infocesta,	Slov.	raj,	SPIŠ,	Košice,	 
1.-5.5.2014

 Slovenský raj
• Región Spiš a mesto Košice (USA), 

Infocesta,	SPIŠ,	Košice,	11.-15.5.2014
 Košice, Spišský hrad
•	 Pivo	&	Víno	(PL,	CZ),	Infocesta	

zameraná na gastronómiu, Košice, 
Zemplín,	28.5.-1.6.2014

 Košice, Rožňava, Krásnohorská 
jaskyňa, Kaluža, Viničky, Čerhov, 
Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa

• Slovenské vína a lokálna gastronó-
mia (CZ, GB, DE), Infocesta zamera-
ná na gastronómiu, Košice, Gemer, 
Zemplín, 19.-22.6.2014

 Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Malý Horeš, 
Košice

• Židovstvo v Košickom kraji (DE, 
GB,	HU),	Infocesta	zameraná	na	
židovskú kultúru, Košice, Zemplín, 
5.-9.7.2014

 Košice, Malá Tŕňa, Čerhov, Pribeník, 
Kráľovský Chlmec, Michalovce, 
Borša, Slovenské Nové Mesto, 

• City Break a Tokaj (GB), Blogérska 
infocesta, Košice, Zemplín,  
2.-5.8.2014

 Košice, Veľká Tŕňa
• Móda, dizajn a slovenské remeslá 

(GB, DE), Infocesta zameraná na di-
zajn, módu a remeslá Gemer, Košice, 
9.-12.9.2014

 Košice, Jablonov nad Turňou, Krás-
nohorská Dlhá Lúka, Betliar

•	 Prírodné	pamiatky	UNESCO	(JP),	
Filmový štáb japonskej televízie 
TBS, natáčanie dokumentu o jasky-
niach Unesco, september 2014

 Gombasecká jaskyňa, Dobšinská 
ľadová jaskyňa, Ochtinská ara-
gonitová jaskyňa, Krásnohorská 
jaskyňa, Domica,

• Zlatý víkend MMM infocesta  
(CZ,	HU),	2.-5.10.2014

 Jablonov nad Turňou, Betliar, Krás-
nohorská Jaskyňa, Košice, Rožňava

fAm triPY, infOceStY A PreSStriPY 
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Po	uskutočnení	hore	uvedených	infociest	nasledovalo	niekoľko	desiatok	výstupov	vo	forme	článkov,	
relácií a príspevkov. 

Krajina Meno autora Názov médií Výstup

HU Hajdu	János,	Nagy	
Ferö, Danics Dóra

TV-RTL Klub Relácia	Havazin

HU Bartal	Tímea,	Hainer	
István

TV-M1 relácia Karpát 
Express,	Híradó,	www.
hírek.hu

Košický zlatý poklad (krátka a dlhá 
verzia),	Minipivovar	Porač	park	(dlhá	a	
krátka	verzia),	snežný	hrad,	EHMK	Košice	
2013

HU Bartal	Tímea,	Hainer	
István

(MTVA)-Reportáže 
MTVA (M1, Duna TV

vinohradnícka oblasť TOKAJ, Borša, 
Mazal Tov Židovský festival v Košiciach

HU Bódi Agnes (turizmus online Békemaraton és fénnyel alkotó művészet 
Kassán, Jubileumi Nemzetközi Békema-
raton Kassán

HU Vlasics Sarolta Rádio Kossuth Pozvánka	na	MMM,	Bielu	noc

HU Horn	Andrea Metropol A szlovákiai Kassán mindig történik 
valami, így volt ez a történelmi időkben, 
és így van ez ma is

HU Ufo magazin Kémenymaszó robotok

HU Pusztáy	Szándor HTM Kassa az élhetó város

HU Urban Gyorgyi Go Utazas Tórtenelem sör habbal

DE Nicky Gardner Hidden	Europe The Carpathian spirit”, Visiting Slovakia’s 
affordable wine region: Sipping, savoring 
and sleeping for €25 per person,

DE Nicky Gardner summer 2014 The three pillars of Rusyn life,  From the 
Bodrog to the Exe hidden vineyards

DE Ralph Bloemer SCHWULISSIMO Entdeckerziele-Košice Kulinarisches 
Highlight

DE Magdalene Melchers Westdeutscher	Rund-
funk, Norddeutscher 
Rundfunk  rádio, Bay-
erischer Rundfunk

Košice	Kulinarisches	Highlight

IL Moshe Gilad Haaretz	-	daily	news-
paper

(“raj na zemi„) ןדע ןג שי

USA Richard Bash examiner.com Notes on a visit to Košice, Slovakia

PL Adam Gasior waszaturystyka) Piliście	piwo...	Tokaj?!,	Stodoły	na	dachu	
wieżowca, Nowy aquapark na wschodniej 
Słowacji,	Košické	zlato	a	Slovenský	Tokaj

PL Piotr	Halicky onet.pl Cuda i dziwy z Koszyckiego Kraju, Ko-
szyce:	atrakcje	wschodniej	Słowacji

CZ Martin Maruniak Rádio Impulz Za Košickým pokladom
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CZ Vladimír Drápal, Jana 
Hurniková

SKOK +)- (Dovolená za dveřmi, Chcete objevit 
slovenský	Tokaj?

CZ Milena Blažková Cykloturistika Východní Slovensko - hit letošního léta

CZ Jana	Hájičková Překvapení.cz Košice město zážitkú, Košické vinobraní s 
chutí tokajského vína

CZ Radek Fedič SKOK + Košice Gurmán Fest 2014 – festival jídla 
a pití

CZ Svobodová Simona Tina Cizina za humny, Slovensko

CZ Pavel	Drápal	ml. Skok+ Medzinárodný maratón mieru

GB Kirsty	Poiand www.noplacetobe.com 5 reasons to love Košice

GB James Brewer allaboutshipping.co.uk Heritage	of	a	reviving	jewish	community	
comes into view in Kosice Slovakia, In 
search of the jewish pre war societies, 
Mazal tov jewish culture festival 2014 in 
Kosice, Tasting success Slovakia decants 
its tokaj wine, Evidence of ancient com-
merce between greece and central europe 
is on display, Incalculable value golden 
treasure of kosice is shining brightly after 
325	years,	Pilgrims	pay	respect	to	the	
miracle rabbi who healed a future presi-
dent, slovak sea shimmers as the land of 
sun and water

GB Ashley Gibbins, Ann 
Mealor

allwaystraveller.com Savouring time in Slovakia’s second city 
and its region,   

GB Ashley Gibbins, Ann 
Mealor

www.YourHoliday.TV Savouring time in Slovakia’s second city 
and its region

infocesty

HU,	PL,	CZ,	A

výstupy z infociest 

novinári z krajín

infocesty

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

výstupy z infociest 

novinári z krajín

11

7 krajín

58

3

4 krajiny

5

2013 2014
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Pr A inzerciA v médiácH

V roku 2014 sa KOCR KK zamerala viac na presstripy a famtripy, z ktorých výstupy nájdeme vo 
významných cestovateľských novinách a časopisoch. Len v malom sa venovala platenej inzercií.  
V Roku 2014 KOCR Košický kraj prezentovala región v nasledovných tlačených médiách:

Go	Utazas	(HU)	december/január:	
Zima v Košickom kraji

Go	Utazas	(HU)	február:	
Zima v Košickom kraji

Go	Utazas	(HU)	apríl:	
Hľadáte zábavu, dobrú náladu a pohodu? „To správne miesto je Košický kraj“

Go	Utazas	(HU)	august:	
Inšpiruj sa  dovolenkou v košickom regióne

Go	Utazas	(HU)	september: 
Inšpiruj sa  dovolenkou v košickom regióne

Podrože	(PL)	február:	
Zima v Košickom kraji

Podrože	(PL)	jún: 
Hľadáte zábavu, dobrú náladu a pohodu? „To správne miesto je Košický kraj“

The Slovak Spectator (SR): 
Košice región get inspired. 

SME ženy (SR) máj: 
Hľadáte zábavu, dobrá náladu a pohodu s rodinou? Košice región vás inšpiruje.

SME ženy (SR) september: 
Tradičná kulinária v košickom regióne.

Leo Express (ČR) december: 
Košice región inšpiruj sa

platených inzercií platených inzercií 
127 20142013
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5. e-mArKeting

Webová	stránka	organizácie	wwww.kosiceregion.com prešla v roku 2014 výraznou reštruk-
turalizáciou	a	 redizajnom.	Hlavným	zámerom	týchto	zmien	bolo	vytvoriť	priestor,	 slúžiaci	
dvom	základným	cieľovým	skupinám	-	partnerom	a	návštevníkom.	Partnerská	zóna	tak	in-
formuje o odborným témach, štatistikách podmienkach spolupráce, databázach, aktuálnych 
informáciách a dianí v turizme doma a v zahraničí. Návštevnícka zóna prezentuje ponuky  
a atraktivity košického regiónu, informuje o možnostiach a službách a pozýva na zaujímavé 
podujatia v regióne. Cieľom web stránky je zaujať návštevníkov internetu a motivovať k vy-
cestovaniu a cestovaniu po regióne. Stránka má slúžiť zároveň ako jednoduchý vyhľadávač 
turistickej ponuky a samotných turistických produktov. 

Najintenzívnejšie sa venovalo napĺňaniu webovej stránky a facebookovej stránky, kde 
prebiehali rôzne súťaže zamerané na zvyšovanie sledovanosti. 

návštevnOSŤ 

nesledované

followers

Total	Page	Likes

nesledované

návštevníkov -  14.5.-31.12.2014

followers

Total	Page	Likes

zobrazení	od	11.8.2014

8 809

75

470

6380

-

25

194

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

-

2013 2014
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6. POdPOrA PrOjeKtOv

Podpora	 ponuky	prebiehala	 pomocou	podpory	 kultúrnych	 a	 spoločenských	podujatí	 člen-
ských OOCR.

KOCR Košický kraj podporila formou poskytnutia finančných príspevkov z rozpočtu KOCR niž-
šie uvedené kultúrne a spoločenské podujatia svojich členov.

Cieľom tejto aktivity bola, a je, podpora podujatí členov OOCR, na ktorých sa účastníkom 
podujatia (tak domácim obyvateľom, ako aj turistom – návštevníkom regiónu) prezentuje 
daný región i Košický kraj. KOCR Košický kraj podporila každú OOCR rovnakou sumou. Každá 
OOCR v rámci svojho členského príspevku pre KOCR mohla navyše požiadať o podporu vý-
znamných kultúrnych a spoločenských podujatí.

•	 Lečo	 Festival	 –	 29.-30.8.2014	 –	 Veľké	 
Kapušany

•	 Súťaž	 vo	 varená	 halászlé	 -	 6.9.2014	 –	 
Veľké Kapušany

•	 Klokočovska	5	–	3.8.2014	-	Klokočov
•	 Štúdia	 cyklistickej	 trasy	 Suché	 – 

Michalovce - technická dokumentácia  
na riešenie cyklotrasy Suché - Michalovce 
31.12.2014 

•	 Pútnicke	 stretnutie	 Klokočov	 	 -	 
9.-10.8.2014	-	Klokočov

•	 Otvorenie	 LTS	 2014	 a	 Thermal	 parku	 –	
15.6 2014 -  Kaluža 

•	 Medzinárodné	stretnutie	motorových	pa-
raglidistov – 24.-27.7.2014 - Kaluža

•	 55.	 roč.	 Zemplínskych	 folklórnych	 sláv-
ností	–	16.	08.	–	17.	08.	2014	-	Michalovce

•	 Dies	pro	honore	civitatis	(Na	poctu	mesta)	
21. 06. – 22. 06. 2014 – Michalovce

•	 Eko	akcia	–	deň	detí	–	čistenie	vôd	Zem-
plínskej šíravy - kultúrno-spoločen-
skej aktivity venovaná mládeži a deťom 

24.05.-25.05.2014 – Zemplínska šírava
•	 Dni	 vína	 vo	 Vinnom	 25.07.-27.07.2014	 -	

Vinné
•	 765.	 výročie	 prvej	 písomnej	 zmienky	 

o obci, vypálenie obce - 19.10.2014 -  
Michalovce 

•	 Balónová	fiesta	11.-15.6.2014	–	Košice.	
•	 Košická	noc	múzeí	a	galérií	17.05.	2014	-	

Košice
•	 BAzzART	 –	 festival	 dizajnu	 a	 módy	 -		 

8.-14.9.2014	-	Košice
•	 MAZAL	 TOV	 –	 židovský	 festival	 

4.-6.7.2014 - Košice
•	 Košice	 Gurmán	 Fest	 20.-22.6.2014	 

Košice
•	 Košické	slávnosti	vína	11.	–	13.	09.	2014
•	 Street	 Art	 Communication	 –	 maľovanie	

Mlynského náhonu belgickým umelcom 
01.09. – 30.11. okt-dec.2014 - Košice

•	 Aktualizácia	 cykloturistickej	 mapy	 -	 ak-
tualizácia súčasnej cykloturistickej mapy 
Južný Spiš (SJ,AJ) v náklade 5000 ks. 

POdPOrené POdujAtiA/PrOjeKtY:
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•	 2.	 Propagácia	 a	 informovanosť	 o	 cyklo-
turistických trasách vo východiskových 
lokalitách - výroba a osadenie drevených 
stojanov v exteriéri v 15 tich východisko-
vých lokalitách (nástupných mietach)  
v regióne južný Spiš na drevených stoja-
noch.	16.08.-17.08.2014

•	 Obnova	 existujúcich	 cykloturistických	
trás - obnova zničeného a nefunkčného 
značenia	najmä	Hnileckej	a	Spišskej	cyk-
lomagistrály, na ktoré nadväzuje budova-
ná sieť cykloturistických trás. 2014 

•	 Nové	 cykloturistické	 trasy	 -	 vyznačenie	
cca 40 km nových cykloturistických trás 
a to vrátane projektovej prípravy, nákupu 
materiálu, práce na osadení, nákupu ma-
teriálu. 2014 

•	 Cykloturistické	 eventy	 -	 otvorenie	 cyk-
loturistickej sezóny na južnom Spiši  
2. ročník Spišských 333 extréme so štar-
tom zo Sp. N.Vsi na prelome mája a júna 
2014 (propagačné materiály, komuniká-
cia s médiami, obnova obsahu web strán-
ky, program a preteky). 2014 

•	 Turistická	 karta	 -	 letná	 turistická	 karta	
v spolupráci s OOCR Slovenský raj ako 
partner v rozsiahlejšom a sofistikovanej-
šom projekte. 2014 

•	 SKI	BUS	2014/2015	-	Čingov,	Spišská	Nová	
Ves,	Hnilčík	-	Mraznica,	Mlynky	a	späť	vy-
užívaný, žiadaný v roku 2013/2014, akti-
vita sa stretla s veľmi dobrým ohlasom 
verejnosti.	28.12.	2014	-	30.03.	2015	

•	 Hradné	 slávnosti	 -realizácia	 snežného	
hradu (sprievodný kultúrny program, vy-
stúpenie folklórnych skupín, sokoliarov, 
šermiarov)	18.1.2014	

•	 Čistenie	národného	parku	-	Slovenský	raj	
(čistenie severnej a južnej strany Sloven-
ského raja reklamná kampaň, kultúrny 
program) 26.4.2014 

•	 Otvorenie	letnej	sezóny	na	severnej	stra-
ne Slovenského raja - Spišské Tomášovce, 
Smižany (kultúrny a sprievodný program, 
reklama kampaň) 1.5.2014 

•	 „	Pešo	v	raji“	-	turistický	prechod	NP	Slo-
venský	 raj	 -	 Sp.	 Tomášovce,	 Hrabušice,	
Stratená, Mlynky (materiálne zabezpe-
čenie, reklama, kultúrny program, občer-
stvenie) 17.5.2014 

•	 Otvorenie	TIC	Dobšinská	ľadová	 jaskyňa	 
a letnej sezóny - Dobšinská ľadová jasky-
ňa (kultúrny sprievodný program, rekla-
ma, program a súťaže pre deti, vystúpenie 
záujmových skupín z regiónu) 31.5.2014 

•	 „Na	bicykli	v	raji“	cykloprechod	NP	Slo-
venský	 raj	 -	 Sp.	 Tomášovce,	 Hrabušice,	
Stratená, Mlynky (sprievodný a kul-
túrny program, reklama, občerstvenie) 
28.6.2014	

•	 Výstup	 na	 Radzim	 -	 Vyšná	 Slaná	 -	
28.6.2014	

•	 Smižianský	 letný	 festival	 spišských	 ka-
piel 4. Ročník - Smižany - júl 2014 

•	 Čučoriedkový	deň	–	súťaž	v	pečení	koláča	
Telgárt	-	9.8.2014

•	 „Beh	 v	 raji“	 -	 bežecká	 súťaž	 v	 NP	 Slo-
venský raj (organizácia, občerstvenie, 
ceny pre víťazov, kultúrny sprievodný 
program) 4.10.2014 

•	 „	 Na	 koni	 v	 raji“	 -	 Hubertus	 ukončenie	
sezóny - Dobšinská ľadová jaskyňa (kul-
túrny a sprievodny program, reklama) 
16.10.2014 

•	 Otvorenie	 zimnej	 turistickej	 a	 lyžiarskej	
sezóny - Mlynky (reklamná kampaň, kul-
túrny program, občerstvenie pre návštev-
níkov a hostí) december 2014
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ĎAlšie AKtivitY 

KOCR Košický kraj počas celého roka monitorovala možnosti čerpania grantov, resp. finanč-
nej podpory z EU programov. Začiatkom januára 2014 KOCR Košický kraj využila možnosť 
čerpania dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu a bol zaslaný projekt Cestujúce báb-
ky. Do tohto projektu KOCR Košický kraj vstúpila ako partner spolu s Košickým samospráv-
nym krajom (SK), Bábkovým divadlom Košice (SK), Zakarpatským akademickým oblastným 
bábkovým divadlom, BAVKA (UA), ASEZ - Asociácia študentov ekonómie Zakarpatia (UA), 
Spišským divadlom (SK), Divadlom Thália (SK). Schvaľovací proces prebehol v roku 2014. 
Začiatkom roku 2015 bol projekt schválený.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj zorganizovala dve stretnutia turistických 
informačných centier. Jedno začiatkom letnej turistickej sezóny v apríli v Spišskej Novej Vsi 
a druhé v novembri v Košiciach. Cieľom stretnutí bolo aktualizácia databázy, zefektívnenie 
spolupráce, výmena propagačných materiálov a nastavenie logistiky výmeny informácií.

Dňom 19.3. 2014 bola Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj zapísaná do živ-
nostenského registra s 12 voľnými a 1 viazanou činnosťou. Organizácia sa týmto stala aj 
podnikateľským subjektom.

Obchodné meno:   Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
IČO:    42319269
Sídlo:    04001 Košice-Staré Mesto, Námestie Maratónu mieru 1
Štatutárny	orgán:			 Ing.	Ondrej	Bernát,	
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2014
Zodpovedný zástupca:  Ing. Natália Bránska

Predmety	podnikania
•	 Reklamné	a	marketingové	služby
•	 Organizovanie	kultúrnych	a	iných	spoločenských	podujatí
•	 Vydavateľská	činnosť
•	 Činnosť	podnikateľských,	organizačných	a	ekonomických	poradcov
•	 Fotografické	služby
•	 Služby	súvisiace	s	počítačovým	spracovaním	údajov
•	 Sprostredkovateľská	činnosť	v	oblasti	obchodu
•	 Sprostredkovateľská	činnosť	v	oblasti	služieb
•	 Kúpa	tovaru	na	účely	jeho	predaja	konečnému	spotrebiteľovi	(maloobchod)	alebo	iným	

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•	 Poskytovanie	obslužných	služieb	pri	kultúrnych	a	iných	spoločenských	podujatiach
•	 Poskytovanie	služieb	rýchleho	občerstvenia	v	spojení	s	predajom	na	priamu	konzumáciu
•	 Vykonávanie	mimoškolskej	vzdelávacej	činnosti
•	 Prevádzkovanie	cestovnej	agentúry
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záver

rOčná účtOvná závierKA

Analýza doterajšej existencie a pôsobenia KC KSK a KOCR viedli k rozhodnutiu zlúčiť pred-
met činnosti a vytvoriť jednu silnú organizáciu s jasne vymedzenými kompetenciami a po-
vinnosťami	 a	 oporou	 v	 zákone.	 Preto	 zastupiteľstvo	 Košického	 samosprávneho	 kraja	 na	
svojom zasadnutí 13. októbra  2014 prijalo Uznesenie č. 140/2014, ktorým ruší rozpočtovú 
organizáciu Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a pričleňuje predmet jej čin-
nosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj. Výsledkom zlúčenia spomína-
ných organizácií je vznik silného subjektu, ktorého činnosť sa  bude pevne opierať o právny 
rámec zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore CR, bude disponovať tímom skúsených pracovníkov 
a dokáže komplexne zabezpečiť úlohy, ktoré KSK stanovil pre oblasť podpory a rozvoja CR, 
poskytovania služieb a zvyšovania kvality života obyvateľov kraja s aktívnym využitím do-
stupných nástrojov a zdrojov.

V organizácii, ktorá zlúči kompetencie a povinnosti doterajších organizácií (KOCR a KC KSK), 
zostane značka Terra Incognita základnou identifikačnou značkou nosného programu KSK  
v oblasti rozvoja CR a zvyšovania kvality života obyvateľov kraja, ale zároveň bude aj 
značkou kvality a partnerstva s aktérmi v CR v kraji, čím sa stane prestížnym označením a 
zároveň dôležitou informáciou pre návštevníka nášho kraja. Zlúčenie predmetov činnosti 
poskytuje priestor na komplexné, strategické a koncepčné riešenia problematiky cestov-
ného ruchu, propagácie a prezentácie kraja, účelnejšie zhodnotenie obmedzených zdrojov, 
zameranie sa na jednoznačnú a efektívnu marketingovú stratégiu na domácej, ale aj medzi-
národnej	scéne.	Zlúčenie	výrazne	posilní	ľudské	zdroje	a	umožní	tak	rozvinúť	ďalšie	formy	
spolupráce, zvýši strategickú pozíciu KOCR v oblasti cestovného ruchu a napomôže inten-
zívnejšej komunikácii.
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO 4 2 3 1 9 2 6 9Súvaha (Úč NUJ 1-01)

1 4404 290 2 850A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

3 100 2 0601 0401. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

012-(072+091 AÚ) 003Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

1 0403 100 2 060014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

(018+019)-(078+079+091 AÚ) 006Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(051-095 AÚ) 008Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

1 190 7904002. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

021-(081+092 AÚ) 012Stavby

4001 190 790022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

025-(085+092 AÚ) 015Pestovateľské celky trvalých porastov

026-(086+092 AÚ) 016Základné stádo a ťažné zvieratá

028-(088+092 AÚ) 017Drobný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ) 018Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(052-095 AÚ) 020Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

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

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023

(065-096 AÚ) 024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(066+067)-096 AÚ 025Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(053-096 AÚ) 028Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
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6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r. Bežné účtovné 
obdobieStrana pasív

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

43 944 73 586A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

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

063(411)Základné imanie

064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

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

069(421)Rezervný fond

070(423)Fondy tvorené zo zisku

071(427)Ostatné fondy

40 20173 5863. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

33 385-29 6424. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

13 755 32 573B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

21 6075591. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

559 21 607078(323+451 AÚ+459 AÚ)Krátkodobé rezervy

761792. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

179 76080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

10 89013 0173. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

12 223 6 780088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

2 013089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

494 1 689090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

300 408091(341 až 345)Daňové záväzky

092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

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

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

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

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

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

5 950C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

5 950103(384)Výnosy budúcich období

63 649 106 159r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO 4 2 3 1 9 2 6 9Súvaha (Úč NUJ 1-01)

58 915 58 915 104 666B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.031 až r.036 030Zásoby

(112+119)-191 031Materiál

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

(132+139)-196 035Tovar

(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

11 625 11 6252. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

12 315 12 315(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

(358 AÚ-391 AÚ) 040Pohľadávky voči účastníkom združení

-690 -690(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041Iné pohľadávky

1 1 13. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

x(336) 045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

x1 1 1(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

x
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047

(358 AÚ-391 AÚ) 048Pohľadávky voči účastníkom združení

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050Iné pohľadávky

47 289 47 289 104 6654. r.052 až r.056 051Finančné účty

x558 558 457(211+213) 052Pokladnica

x46 731 46 731 104 208(221 AÚ+261) 053Bankové účty

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

(251+253+255+256+257)-291 AÚ 055Krátkodobý finančný majetok

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

1 884 1 884 1 493C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1 884 1 884 1 4931. (381) 058Náklady budúcich období

(385) 059Príjmy budúcich období

1 44065 089 63 649 106 159060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáVýnosy

a b c

/ SID4 2 3 1 9 2 6 9IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

601 Tržby za vlastné výrobky 39

1 9951 995602 Tržby z predaja služieb 40

1 3321 332604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

121111644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

1 4401 440649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

31 35931 359662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

151 831159 547159 547664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

151 843195 684192 357 3 327Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

33 386-29 640-29 464 -176Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

122591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

33 385-29 642-29 466 -176Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáNáklady

a b c

/ SID4 2 3 1 9 2 6 9IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

5 258382382501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

1 2051 205504 Predaný tovar 03

344344511 Opravy a udržiavanie 04

2 0603 6143 614512 Cestovné 05

320123123513 Náklady na reprezentáciu 06

59 104170 687168 389 2 298518 Ostatné služby 07

29 80334 13134 131521 Mzdové náklady 08

10 49012 01312 013524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

1 0721 2621 262527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

1545 Kurzové straty 20

10 000546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

349123123549 Iné ostatné náklady 24

1 4401 440551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

118 457225 324221 821 3 503Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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