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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Slovenský raj navštívili touroperátori zo štyroch krajín 
 
 
23. januára 2014 do Slovenského raja zavítalo 25 touroperátorov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej 
republiky. V rámci 3-dňového workshopu a infocesty pod názvom „Zima v Slovenskom raji“ spoznávali 
Slovenský raj z pohľadu cestovného ruchu v zimnej turistickej sezóne.  
 
 
Workshopu pre touroperátorov pod názvom „Zima v Slovenskom raji“, spojeného s infocestou, konferenciou 
a sprievodným programom, ktorý sa konal v dňoch 23. – 25. januára 2014 sa zúčastnilo 5 touroperátorov 
z Českej republiky (Praha, Litomyšl, Bruntál, Ostrava), 5 touroperátorov z Poľska  (Warszawa, Krakow, Bialystok, 
Gdansk), 5 touroperátorov z Maďarska (Budapest, Miskolc) a 10 zástupcov cestovných kancelárií zo Slovenska 
(Nitra, Piešťany, Bardejov, Vysoké Tatry/Štrba, Košice, Banská Bystrica, Žilina). 
Cieľom workshopu bolo predstaviť touroperátorom Slovenský raj z pohľadu cestovného ruchu najmä 
s ohľadom na aktuálnu zimnú 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. 
 
Prehliadka Spišskej Novej Vsi a úvodná konferencia 
 
Trojdňovú infocestu po druhej najnavštevovanejšej destinácii Slovenska odštartovali touroperátori vo vstupnej 
bráne Slovenského raja – v Spišskej Novej Vsi. Vo štvrtok 23. 1. 2014 absolvovali prehliadku mesta, v rámci ktorej 
navštívili najkrajšie historické a sakrálne pamiatky tejto metropoly Spiša (foto 1). V rámci oficiálneho prijatia 
v obradnej sieni historickej Radnice ich na pôde mesta slávnostne privítal primátor PhDr. Ján Volný, PhD. Pre 
touroperátorov bola pripravená aj úvodná konferencia v Multi centre v Dome bezhraničného priateľstva, kde im 
bol zástupcami Slovenského raja odprezentovaný národný park a jeho zimná ponuka (foto 2, 3, 4). 
 
Nová značka Slovenského raja 
 
Na spomínanej konferencii bola taktiež predstavená nová značka Slovenského raja, ktorá bola v úvode tohto 
roka vybratá v rámci obchodnej verejnej súťaže a vzišla z dielne agentúry Hellephant z Košíc. 
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„Značka ako nový symbol Slovenského raja odráža dva základné stavebné kamene Slovenského raja. Sú to flóra a 
fauna, ktoré robia Slovenský raj výnimočným, ktoré ho robia národným parkom. Vizuálnym spojením hôr a 
kopcov s riekou, vodopádom a jazerom vytvoril autor značky tvar hlavy líšky či vlka, zástupcov fauny Slovenského 
raja. Značka tak predstavuje dokonalú súhru fauny a flóry v Slovenskom raji. Stane sa súčasťou nového 
vizuálneho štýlu Slovenského raja pri marketingu a komunikácii s verejnosťou,“ informovala na konferencii Ing. 
Darina Paveleková, vedúca Referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov na Mestskom úrade Spišská Nová 
Ves, ktorý manažuje projekt, v rámci ktorého sa súťaž na značku i workshop „Zima v Slovenskom raji“ realizovali. 
 
Bližšie informácie o značke a súťaži na: http://www.e-volution.sk/index.php/nase-aktivity  
 
Infocesta na sever i juh 
 
V piatok 24. 1. 2014 touroperátori  v rámci infocesty navštívili sever národného parku. V úvode zavítali do 
Kostola Božieho Milosrdenstva (Spišská Nová Ves/Smižany), v ktorom si pozreli najväčší sklenený kríž umiestnený 
v kostole a jedinečnú výstavu darov venovaných pápežovi Jánovi Pavlovi II. (foto 5). Vzápätí okúsili na vlastnej 
koži zimnú turistiku v roklinách Slovenského raja, ktorého špecifikom je i to, že je prístupný širokej verejnosti 
aj počas zimy (foto 6). Užili si nezabudnuteľnú túru v jednej z najnavštevovanejších roklín Slovenského raja – v 
Suchej Belej (foto 7) i prechádzku najdlhším riečnym kaňonom na Slovensku – Prielomom Hornádu (foto 8). 
Popoludní zažili zážitkovú jazdu po stredisku Podlesok na koči s konským záprahom i pracovné stretnutie s 
miestnymi podnikateľmi v cestovnom ruchu (foto 9, 10, 11). Záver dňa patril prehliadke ubytovacích kapacít 
a doplnkových služieb v rámci hotelového zariadenia v stredisku Čingov. 
V sobotu 25. 1. 2014 navštívili touroperátori južnú stranu Slovenského raja, kde im bola predstavená ponuka pre 
rôzne druhy zimných športov – lesný bežkársky areál Grajnár (foto 12) a lyžiarske stredisko Mlynky – Dedinky. 
Niektorí touroperátori využili príležitosť a lyžiarske zjazdovky si osobne vyskúšali. Ostatní si zatiaľ prezreli snežný 
hrad (foto 13) a ľadový hrad, ktoré zatraktívňujú pobyt lyžiarov v stredisku na juhu Slovenského raja. 
Touroperátori sa taktiež oboznámili s niektorými ubytovacími kapacitami a rokovali s podnikateľmi z južnej 
strany národného parku (foto 14). V popoludňajších hodinách sa vrátili do Spišskej Novej Vsi, kde svoj trojdňový 
pobyt v Slovenskom raji ukončili. 
 
Reakcie touroperátorov 
 
Po návrate domov touroperátori zhodnotili trojdňový workshop „Zima v Slovenskom raji“ veľmi pozitívne (výber 
z ich reakcií): 
 

• PERLY, PERLY, PERLY –  jen tak se dá nazvat lokalita Slovenského ráje, kde jsem absolvoval poznávací cestu. 
Cílem bylo „nasát“ atraktivity a předložit je zájemcům o dovolenou v této lokalitě.  
Petr Krč z CK ATIS, Bruntál, Česká republika 

 

• Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem za workshop a študijnú cestu v Slovenskom raji.  
Ilyés Ewa z CK CARTOUR, Budapešť, Maďarsko 

 

• Ďakujem za krásne a profesionálne pripravenú študijnú cestu „Zima v Slovenskom raji“. Skúsenosti a 
informácie, ktoré sme dostali, obohatia našu ponuku výletov do Slovenského raja.  
Jolanta Sitko z CK NOWATOR, Bialystok, Poľsko 
 

• Ďakujem za vynikajúco zvládnutý workshop, ktorý ma nabudil ďalšou pozitívnou energiou a elánom do práce v 
incomingovom cestovnom ruchu. 
Lenka Cerhová z CK TRAVELSLOVAKIA.SK, Banská Bystrica, Slovensko 
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• Sme očarené celým regiónom, organizátormi, ako to celé zorganizovali a ako sa nám venovali, programom, 
koľko sa toho vôbec za tri dni dalo stihnúť. Konferencia bola plná nových informácií, spoznávania Slovenského 
raja a celého regiónu Spiš, a to sme vtedy ešte netušili, že ozajstný raj na nás len čaká. Infocesta do 
Slovenského raja sa nedá opísať, každému môžeme len odporúčať. Zážitková prehliadka Podlesku a okolia tiež 
zanechala čaro. Spomenúť musíme aj pešie prehliadky v Spišskej Novej Vsi, ktorých bolo tiež neúrekom. 
Klára Dragúňová a Patrícia Vančová z CK NITRAVEL, Nitra, Slovensko 

 
O úspešnosti realizovaného workshopu svedčí najmä fakt, že niektoré cestovné kancelárie v uplynulých dňoch 
rozšírili svoju ponuku aj o nové ubytovacie kapacity v Slovenskom raji.  
Napomôcť propagácii Slovenského raja by mal taktiež ďalší workshop s infocestou pre touroperátorov s názvom 
„Leto v Slovenskom raji“, zameraný na letnú ponuku, ktorý sa uskutoční v mesiaci máj alebo jún 2014. 
 
Workshop prebiehal v rámci projektu 
 
Trojdňový workshop pre touroperátorov pod názvom „Zima v Slovenskom raji“, spojený s infocestou, 
konferenciou a sprievodným programom, 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 uvedeného 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. 
 
Bližšie informácie o projekte: 
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 – Prehliadka mesta Spišská Nová Ves – návšteva Gréckokatolíckeho chrámu Premenenia Pána 
 s unikátnou mozaikovou výzdobou 
Foto 2 – Konferencia v Dome bezhraničného priateľstva (Spišská Nová Ves) 
Foto 3 – Konferencia v Dome bezhraničného priateľstva (Spišská Nová Ves) – Touroperátorom boli k dispozícii 
 propagačné materiály regiónu, ubytovacích zariadení a doplnkových služieb 
Foto 4 – Konferencia v Dome bezhraničného priateľstva (Spišská Nová Ves) – na foto Mgr. Peter Olekšák zo 
 Správy Národného parku Slovenský raj prednášajúci o národnom parku a jeho jedinečnostiach 
Foto 5 – Kostol Božieho Milosrdenstva (Spišská Nová Ves/Smižany) – výstava darov venovaných pápežovi 
 Jánovi Pavlovi II. (jediná na Slovensku) – na foto pohľad na „10 prikázaní“ v obrazoch 
Foto 6 – Návšteva Slovenského raja – stredisko Podlesok 
Foto 7 – Návšteva Slovenského raja – Suchá Belá 
Foto 8 – Návšteva Slovenského raja – Prielom Hornádu 
Foto 9 až 11 – Stretnutie s miestnymi podnikateľmi zo severnej časti Slovenského raja 
Foto 12 – Návšteva Slovenského raja – Lesný bežkársky areál Grajnár 
Foto 13 – Návšteva Slovenského raja – Lyžiarske stredisko Mlynky-Dedinky, snežný hrad 
Foto 14 – Stretnutie s miestnymi podnikateľmi z južnej časti Slovenského raja 
 
V Spišskej Novej Vsi 5. 2. 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 


