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Slovenský raj po druhýkrát navštívili touroperátori zo štyroch krajín 
 (Tlačová správa) 

 
 
12. júna 2014 do Slovenského raja znovu zavítalo 25 touroperátorov zo Slovenska, Maďarska, Poľska 
a Českej republiky. V rámci 3-dňového workshopu a infocesty pod názvom „Leto v Slovenskom raji“ 
spoznávali Slovenský raj v letnej turistickej sezóne.  
 
Workshopu pre touroperátorov pod názvom „Leto v Slovenskom raji“, spojeného s infocestou, konferenciou 
a sprievodným programom, ktorý sa konal v dňoch 12. – 14. júna 2014, sa zúčastnilo 5 touroperátorov z Českej 
republiky (Praha, Litomyšl, Bruntál, Ostrava), 5 touroperátorov z Poľska (Warszawa, Krakow, Tomaszów 
Lubelski, Gdansk), 5 touroperátorov z Maďarska (Budapest, Miskolc) a 10 zástupcov cestovných kancelárií zo 
Slovenska (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Bardejov, Košice, Poprad, Štrbské Pleso). 
Workshop bol jednou z aktivít projektu „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky 
aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“, ktorý realizuje Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s 
Mikroregiónom Slovenský raj. Na realizáciu projektu získala spišskonovoveská samospráva nenávratný finančný 
príspevok zo zdrojov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (v rámci Regionálneho 
operačného programu, Výzva ROP-3.2b-2010/01) a zo štátneho rozpočtu SR. 
Letnému workshopu predchádzal obdobný, zameraný na zimnú sezónu v Slovenskom raji, ktorý sa v rámci 
spomínaného projektu uskutočnil v januári tohto roka, taktiež za účasti 25 touroperátorov z krajín Vyšehradskej 
skupiny (V4). 
Cieľom workshopu „Leto v Slovenskom raji“ bolo predstaviť touroperátorom Slovenský raj z pohľadu 
cestovného ruchu najmä s ohľadom na aktuálnu letnú turistickú sezónu. Infocesta, ktorú zástupcovia domácich 
aj zahraničných cestovných kancelárií absolvovali, bola zameraná na prezentáciu prírodných krás, ako aj ponuky 
infraštruktúry, služieb, produktov a aktivít v národnom parku a jeho bezprostrednom okolí a na vyvolanie záujmu 
touroperátorov o zaradenie Slovenského raja do ich ponukových katalógov. 
 
Úvodná konferencia a prehliadka Spišskej Novej Vsi 
 
Trojdňovú infocestu odštartovali touroperátori vo vstupnej bráne Slovenského raja – v Spišskej Novej Vsi. Vo 
štvrtok 12. 6. 2014 absolvovali úvodnú konferenciu v Multi centre v Dome bezhraničného priateľstva, kde im bol 
zástupcami Slovenského raja odprezentovaný národný park a jeho letná ponuka (foto 1). V rámci konferencie 
bola touroperátorom predstavená nová Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj a mali tiež možnosť 
individuálne rokovať s prítomnými poskytovateľmi ubytovacích služieb (foto 2). 
Po konferencii absolvovali prehliadku mesta, v rámci ktorej navštívili mestskú krytú plaváreň, letné kúpalisko 
(foto 3) a najmladšiu zoologickú záhradu na Slovensku (foto 4). Pozreli si tiež lanový park Monkeyland (foto 5) 
a minigolfový areál Golf Adventure Madaras (foto 6). V rámci oficiálneho prijatia v obradnej sieni historickej 
Radnice ich na pôde mesta slávnostne privítal primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. (foto 7). Následne sa 
presunuli do Múzea Spiša, kde si pozreli výstavu Spiš očami fotografa Milana Voša (foto 8). Zlatým klincom 
programu prvého dňa bol výstup na 87 metrov vysokú vežu Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia 
Panny Márie – najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku (foto 9). 
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Infocesta na sever i juh 
 
V piatok 13. 6. 2014 touroperátori v rámci infocesty navštívili juh národného parku. Prvou zastávkou bola 
jedinečná Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je najväčšou ľadovou jaskyňou na Slovensku a od roku 2000 je 
zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO (foto 10). Po krásnej prehliadke podzemného 
ľadového sveta sa im predstavil Ranč pod Ostrou skalou so svojou ponukou hipo- a agroturistiky. Vzápätí okúsili 
na vlastnej koži plavbu na člnoch a vodných bicykloch zo Stratenskej píly na Dedinky po vodnej nádrži 
Palcmanská Maša (foto 11). Poobede touroperátori absolvovali s horským sprievodcom túru cez Zejmarskú 
roklinu, jedinú roklinu na juhu Slovenského raja (foto 12), a výstup na vyhliadku z Gačovskej skaly (foto 13). 
Podvečer navštívili Novoveskú Hutu, mestskú časť Spišskej Novej Vsi. 
V sobotu 14. 6. 2014 sa touroperátori rozdelili do 3 skupín a absolvovali pripravený program na severe 
Slovenského raja. Podľa záujmu niektorí vystúpili na najobľúbenejší vyhliadkový bod národného parku –
Tomášovský výhľad (foto 14), iní využili príležitosť a užili si výhľad na Spišskú Novú Ves a okolitý Spiš z vtáčej 
perspektívy počas vyhliadkového letu (foto 15). Tí najodvážnejší získali nezabudnuteľný zážitok na celý život, 
keď prijali možnosť tandemového parašutistického zoskoku nad spišskonovoveským letiskom (foto 16). Na záver 
trojdňového programu zástupcovia cestovných kancelárií navštívili stredisko Podlesok v Hrabušiciach. 
V popoludňajších hodinách svoj pobyt v Slovenskom raji ukončili. 
 
Výstupy a reakcie touroperátorov 
 
Po návrate domov touroperátori zhodnotili trojdňový workshop „Leto v Slovenskom raji“ veľmi pozitívne (výber 
z reakcií). Dostavili sa už aj prvé výstupy: 
 

• Ako informovali Klára Dragúňová a Patrícia Vančová z CK NITRAVEL v Nitre: „Od absolvovania zimnej 
a letnej infocesty do Slovenského raja uskutočnila naša cestovná kancelária niekoľko zájazdov pre 
ucelené kolektívy. Zároveň cestovná kancelária spracovala Slovenský raj ako produkt pre kolektívy a je 
umiestnený na našej web stránke.“  
Pobyt v Slovenskom raji prostredníctvom CK NITRAVEL už absolvovali v máji 35-členná skupina 
z gymnázia v Leviciach (pobyt trval 3 dni s ubytovaním v stredisku Čingov) a 114-členná skupina zo 
základnej školy v Nitre (pobyt trval 6 dní s ubytovaním v Novoveskej Hute). Koncom augusta do 
Slovenského raja zavíta 40-členná skupina z obce Bojná pri Topoľčanoch (rezervovaný je pobyt na 4 dni 
s ubytovaním v stredisku Čingov).  
Informácie o ponuke cestovnej kancelárie v Slovenskom raji sú k dispozícii na:  
http://www.nitravel.sk/sk/zajazdy/pre-firmy-a-kolektivy/detail/slovensky-raj-/93#.U8UNykBsTIU  

 
• „Cesta s pobytom v Slovenskom raji bude realizovaná po 22. 7. 2014,“ informovala Mária Raabová z CK 

EAST SLOVAKIA TRAVEL v Bardejove. 
 

• Marianna Užíková z CK SKI TRAVEL, Štrbské Pleso: „Pre mňa osobne bola infocesta efektívna z hľadiska 
poznania spišského regiónu, ubytovacích možností a voľnočasových aktivít. Ako cestovná kancelária sa 
zameriavame momentálne na ubytovacie zariadenia kategórie 3 hviezdičky a vyššie. Preto aktuálne 
ponúkame našim klientom najmä hotel na Čingove, kde sme mali niekoľko wellness pobytov. Taktiež sme 
do ponuky zahrnuli aj ďalší hotel v stredisku Čingov.“  
Cestovná kancelária momentálne pracuje na redizajne web stránky a začína spoluprácu s novými 
partnermi, takže v budúcnosti plánuje rozšírenie svojej ponuky aj o menšie ubytovacie zariadenia 
v Slovenskom raji. 
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• Hana Tomčíková z CK ATIS v Bruntále (ČR): „V oblasti Slovenského ráje po infocestě LÉTO 

V SLOVENSKÉM RÁJI jsme oslovili cca 15 ubytovacích zařízení s nabídkou spolupráce. Během infocesty 
průběžně p. ředitel Petr Krč informoval fanoušky na našem Facebooku o možnostech ve Slovenském ráji. 
Stále aktivně nabízíme ubytování ve Slovenském ráji v ubytovacích kapacitách, se kterými už déle 
spolupracujeme. Na našem blogu byl publikován článek o Slovenském ráji (viz zde: 
http://www.ckatis.cz/2014/06/slovensky-raj-misto-pro-vasi-dovolenou.html).“  
Hodnotenie Slovenského raja po absolvovaných workshopoch z pohľadu CK ATIS v spomínanom článku: 
„Při celkovém hodnocení jsme museli konstatovat, že atraktivnost Slovenského ráje stále nevyprchala a 
naopak je nepochybně silnější a velký potenciál je jeho napojení na Gotickou cestu. Národní park 
Slovenský ráj je celoročním turistickým cílem, který má co nabídnout širokému spektru jeho návštěvníků. 
Do naší první zimní infocesty „Zima v Slovenskom raji“, kterou jsme absolvovali 23. až 25. 1. 2014, pro 
nás byla zimní turistika ve Slovenském ráji nepředstavitelná. Kouzlo výstupu zamrzlou roklinou Suchá 
Belá, stejně jako cesta po stupačkách Prielomom Hornádu, je nezapomenutelné. Léto ve Slovenském ráji 
otevírá nepřeberné možnosti „masové“ turistiky, od rekreační rodinné dovolené až po náročné turisty. 
Jako profesionálové vidíme v této destinaci velkou výzvu. Už pro tento rok má CK ATIS v nabídce zařazeny 
pobyty ve Slovenském ráji a pro následující sezonu jsou rozjednány pobyty s dalšími místními ubytovateli. 
Z jednotlivých infocest jsme seznamovali naše facebookové fanoušky (4 269 registrovaných příznivců 
ATIS) vždy fotografiemi „v přímém přenosu“ s jedinečnými atraktivitami Slovenského ráje. Odezvy jsou 
velmi pozitivní. To nás jen utvrzuje v tom, že dovolená ve Slovenském ráji bude mít v nabídce pobytů CK 
ATIS své trvalé místo.“ 

 
Bližšie informácie o projekte, v rámci ktorého sa konali workshopy v Slovenskom raji: 
http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/projekty/implementovane_projekty/integrovana_propagacia_
infrastruktury_cestovneho_ruchu_a_ponuky_aktivit_na_uzemi_mikroregionu_slovensky_raj/index.html  
 
Prílohy tlačovej správy: 
Foto 1 – Konferencia v Dome bezhraničného priateľstva (Spišská Nová Ves) 
Foto 2 – Konferencia v Dome bezhraničného priateľstva (Spišská Nová Ves) – rokovania s ubytovateľmi 
Foto 3 – Prehliadka letného kúpaliska (Spišská Nová Ves) 
Foto 4 – Návšteva zoologickej záhrady (Spišská Nová Ves) 
Foto 5 – Návšteva lanového parku Monkeyland (Spišská Nová Ves) 
Foto 6 – Návšteva minigolfového areálu Golf Adventure Madaras (Spišská Nová Ves) 
Foto 7 – Slávnostné prijatie primátorom mesta v obradnej sieni Radnice (Spišská Nová Ves) 
Foto 8 – Návšteva Múzea Spiša (Spišská Nová Ves) 
Foto 9 – Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska (Spišská Nová Ves) 
Foto 10 – Návšteva Slovenského raja – Dobšinská ľadová jaskyňa 
Foto 11 – Návšteva Slovenského raja – plavba zo Stratenskej píly po Palcmanskej Maši na Dedinky 
Foto 12 – Návšteva Slovenského raja – prechod Zejmarskou roklinou 
Foto 13 – Návšteva Slovenského raja – výhľad na Palcmanskú Mašu z Gačovskej skaly 
Foto 14 – Návšteva Slovenského raja – výstup na Tomášovský výhľad 
Foto 15 – Návšteva Slovenského raja – vyhliadkový let 
Foto 16 – Návšteva Slovenského raja – tandemový parašutistický zoskok 
 
V Spišskej Novej Vsi 10. 7. 2014 
 

 
Kontakt: 

• SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 47 48, e-mail: svt@svt.sk 

• Ing. Darina Paveleková – vedúca Referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov, Mestský úrad Spišská 
Nová Ves, tel.: 053/417 66 35, e-mail: darina.pavelekova@mestosnv.sk 


