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1. berie na vedomie  

Ročnú správu o činnosti OOCR Spiš 

 

 

              

 



Ročná správa o činnosti OOCR SPIŠ (03/2012 – 12/2012) 
 
 
Registrácia, organizačné, personálne a materiálne vybavenie 
 
1. Registrácia OOCR SPIŠ v súlade so Zák. č. 91/2010 Z.z o podpore rozvoja CR na MDV a RR dňa 6. 

marca 2012 so sídlom v budove MBC na Nábreží Hornádu č.14 v Spišskej Novej Vsi.  
 

2. Členstvo a orgány OOCR SPIŠ: 
 

- spolu 16 členov valného zhromaždenia v zastúpení štatutárnych orgánov subjektov a to: 
8 samosprávnych subjektov: Mestá Sp. N. Ves, Krompachy, Gelnica, Obce Markušovce, 
Danišovce, Spišský Hrušov, Poráč, Hnilčík)  
 
8 podnikateľských subjektov v zastúpení: BBF, s. r. o, Sp. N. Ves so Strediskom PoračPark, 
Hotel Metropol, a. s. Sp. N. Ves, JEKA – Slovenské výmenné tábory, o. z., Sp. N. Ves, 
ACOMO, s. r. o Sp. N. Ves, STEZ Sp. N. Ves, ATUS, s. r. o.  Sp. Nová Ves, Privat Spiš – Ing. 
Ladislav Vastuško, RESA, s. r. o, Cestovná agentúra KAMI, s. r. o.  (počet zasadnutí 4) 
  

- Predstavenstvo 8 členov: Mesto Sp. N. Ves, Mesto Krompachy, Mesto Gelnica, Obec 
Markušovce, Hotel Metropol, a. s., BBF, s. r. o Sp. N. Ves, JEKA Sp. N. Ves. Z členstva 
z OOCR SPIŠ vystúpil Brantner Nova, s. r. o, Sp. N. Ves a je potrebné  za podnikateľské 
subjekty zvoliť nového člena Predstavenstva. (počet zasadnutí 4) 

 
- Predseda predstavenstva: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta Sp.N.Ves 

 
- Podpredseda predstavenstva: Mgr. Vladimír Nováček, JEKA, o. z., Sp.N.Ves 

 
- Dozorná rada – 6ti členovia - CA KAMI, s. r. o, Sp. N. Ves, ACOMO, s. r. o., Sp. N. Ves, 

STEZ Sp. N. Ves, Obce Poráč, Spišský Hrušov,Danišovce (počet zasadnutí 2); Predsedníčka 
dozornej rady: Štefánia Kamenická, CA KAMI, s. r. o. 

 
- Výkonná riaditeľka – ako povinná výkonná pozícia so zákona je zatiaľ riešená len na 

čiastočný cca 30 - 40% úväzok (Dohodou o pracovnej činnosti).  
 

       Aktívne pracuje a významne prispieva k činnostiam a aktivitám OOCR SPIŠ, dobrovoľne a na  
       základe záujmu a presvedčenia etablovaná 8 členná pracovná skupina zložená zo zástupcov  
        členov OOCR  SPIŠ: Mesto Sp. N. Ves s kanceláriou primátora a referátom CR MsÚ (3), JEKA (1),  
       ACOMO, s .r. o. (1), BBF, s. r. o. so Strediskom Poráč Park (1), ATUS, s. r. o. (1), CA KAMI, s. r. o.    
      (1).                         
 
3. Zmluva o výpožičke nebytových priestorov od 1. 1. 2013 na dobu neurčitú medzi Mestom Spišská Nová 

Ves a OOCR SPIŠ, mesačne za úhrady služieb vo výške 95,00 EUR.  
 
4. Zakúpený počítač – notebook a multifunkčné zariadenie. 

 
Kľúčové činnosti  
 
Preambula Stanov organizácie definuje víziu OOCR SPIŠ takto: „Vybudovať z územia Spiša významnú a 
medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu s vytvorením podmienok pre zvyšovanie počtu 



návštevníkov a ich prenocovaní, predĺženie ich pobytu a zvýšenie ich výdavkov pri plnom zachovaní 
historického, kultúrneho a prírodného dedičstva destinácie“. 
 
Začínajúca organizácia OOCR SPIŠ sa v prvom roku fungovania zamerala na 

1. posilnenie organizácie 
2. definovanie smerovania činností OOCR SPIŠ 
3. spoluprácu s ďalšími OOCR pôsobiacimi v území historického Spiša 
4. budovanie imidžu a propagácia destinácie 

Posilnenie organizácie: 
 
Počas roka 2012 pribudli  3 noví členovia, (reálne v roku 2013 pristúpi ešte cca 6 nových subjektov). V rámci 
organizačnej štruktúry v organizácii sa zmenila persóna na pozícií predsedu Predstavenstva. OOCR SPIŠ 
v závere roka vstúpila do Krajskej organizácie CR – Košický samosprávny kraj (KOCR) s návrhom spoločných 
aktivít. Súčasťou manažmentu organizácie bolo aj doriešenie priestoru (podmienky výpožičky nebytových 
priestorov) a jeho technické a materiálne vybavenie (nákup počítačovej techniky, pripojenie na internet, 
administratívne vybavenie).    
V rámci internej spolupráce, okrem aktivít a fungovania orgánov organizácie (4x zasadnutia predstavenstva 
i valného zhromaždenia) sa etablovala pracovná skupina, ktorá aktívne prispieva a pomáha zabezpečovať úlohy 
OOCR SPIŠ vrátane realizácie dotácie. 
  
Definovanie smerovania činností: 
 
Východiská: 
 
Stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 definovala pre územie destinácie OOCR 
SPIŠ tvorené najmä okresmi Spišská Nová Ves a Gelnica hlavný dlhodobý rozvojový potenciál  CR pre pobyt 
v prírode a horskom prostredí a pešiu turistiku. 
 
V zmysle Územného plánu Košického samosprávneho kraja je destinácia súčasťou rekreačno-územného celku 
Slovenský raj, celku Volovské vrchy a Spišského kultúrno–historického celku s  blízkosťou Spišského 
hradu s jeho okolím a mesta Levoče zapísaných do zoznamu UNESCO (súčasť OOCR Tatry – Spiš - Pieniny).  

 
Aktívny pohyb a oddych, ako aj hodnotné kultúrne vyžitie návštevníka, sú významnou zložkou cestovného 
ruchu a zdravého životného štýlu ľudí. Vytváranie ďalších a kvalitnejších možností pre kultúrne a športové 
aktivity, oddych a relax sú úlohou subjektov pôsobiacich v CR na Spiši.   

 
Stratégia OOCR SPIŠ: 
 
je postavená na využití silných stránok a príležitostí regiónu Spiš, ktorými sú najmä: jedinečný prírodný potenciál 
krajiny Spiša reprezentovaný národnými parkami (4) a mnohými chránenými územiami, ale tiež početnosť 
historických kultúrnych pamiatok a mestských pamiatkových rezervácií. Ďalej pomerne dobre značená 
a relatívne intenzívna sieť turistických chodníkov, príležitosti budovania a rozširovania siete cyklotrás, orientácia 
na nové cieľové trhy a cieľové skupiny a príprava produktov šitých na mieru, motivácia stredných vrstiev 
obyvateľstva k účasti na domácom cestovnom ruchu. 
 
OOCR SPIŠ, vychádzajúc z analýzy silných stránok a príležitostí regiónu Spiš, na základe svojich možností – 
personálnych, finančných, odborných a v súlade s národnými, regionálnymi i lokálnymi rozvojovými 
dokumentmi) sa vo svojich prvých rokoch (plán 3 – 5 rokov) prioritne zamerala a zameriava na podporu rozvoja 
formy športovo-turistického cestovného ruchu: 



a) Cykloturistika – existujúca sieť a potenciál pre budovanie cyklotrás v rámci celej destinácie 
b) Pešia turistika – v Národnom parku Slovenský raj, vo vápencovom a krasovom území situovanom 20 

km na východ od Spišskej Novej Vsi, v Poráčskej doline, v severovýchodnej časti Slovenského 
Rudohoria v okolí Gelnice, v Hnileckej doline 

c) Lyžiarsky a zimný cestovný ruch - zjazdové a bežecké lyžovanie v okolí Spišskej Novej Vsi , 
Krompách, Poráča a Hnilčíka  

Spolupráca s OOCRkami na Spiši 
 
Región a destináciu Spiša vnímala a vníma OOCR SPIŠ ako historický celok, preto OOCR SPIŠ, okrem 
realizácie plánovaných aktivít,  iniciovala viaceré stretnutia s cieľom hľadania možností spolupráce s ostatnými 
OOCR zriadenými na Spiši.  
V súčasnosti je na území Spiša založených 5 OOCR (Spiš, Severný Spiš – Pieniny, Tatry – Spiš – Pieniny, 
Slovenský raj a Vysoké Tatry - Podhorie) 
OOCR SPIŠ už v etape založenia organizácie ponúkala, prezentovala, veľmi aktívne komunikovala 
a presadzovala založenie organizácie v rámci regiónu Spiša minimálne v rozsahu návrhu národnej 
regionalizácie CR v rámci SR (územie bývalého okresu Sp.N.Ves).  Veľa času a energie venoval manažmet 
organizácie a  aktívni členovia OOCR SPIŠ, ktorí dostali mandát valným zhromaždením, pre hľadanie riešenia 
a iniciovanie spájania spišských OOCR tak, aby vystupovali voči návštevníkovi Spiša spoločne - spoločnou 
značkou, spoločným marketingom, spoločnými aktivitami, či udalosťami.  
 

S cieľom napĺňania vízie OOCR SPIŠ a na základe mnohých diskusií a rozhovorov so zástupcami ďalších 
OOCR  na Spiši sme hľadali spoločnú tému spolupráce, tému, ktorá by Spiš spájala (nie rozdeľovala), tému, 
ktorá by bola konkurenčnou výhodou pre Spiš.  

Spoločnou témou je, vďaka potenciálu a možnostiam na Spiši – cykloturistika. Ďalšími témami sú pešia 
turistika a rozvojovou témou posilňujúcou zimné obdobie, je pre OOCR SPIŠ  lyžovanie (zjazdové, bežecké).   

Spoločným projektom by mohlo byť v roku 2013 po vzájomnej dohode zavedenie systému karty zliav pre 
návštevníka Spiša.   

 
Budovanie imidžu a propagácia destinácie 
 
OOCR SPIŠ realizovala a realizuje plánované aktivity podporené dotáciou 2012 a to: 

-  vytvorenie loga a sloganu destinácie Spiš. Logo vníma OOCR Spiš viac ako logo destinácie, nie len 
ako logo organizácie a bude ho ďalej komunikovať s ostatnými OOCRkami na Spiši  s cieľom 
dobudovania spoločnej značky pre Spiš, spoločnej organizácie pre destináciu Spiš. 
Pre využívanie loga a sloganu je spracovaný dizajn manuál. 

 
- vydanie prvého propagačného materiálu cielene zameraného na podporu rozvoja turizmu na Spiši, 

v súlade s konceptom rozvoja cykloturitiky: Cyklomapa – južný Spiš  v náklade 7000 ks s vyznačením 
cykloturistických trás v rámci južného Spiša,  s vyznačením a popisom ich náročnosti vrátane 
prezentácie členov OOCR aj ako východiskových bodov/nástupov na cykloturistické trasy v danom 
území. K cykloturistickej mape plánujeme v roku 2013 podrobnejšie vydanie sprievodcu, aktualizovať 
mapu o nové trasy, zabezpečiť dotlač materiálov a prezentovať cykloregión Spiš organizovaním 
udalosti regionálneho významu – šport pre všetkých.  



V súčasnosti je rozpracovaná aktivita „spišskej“ karty zliav  s podporou dotácie z roku 2012 s možnosťou 
čerpania do konca septembra 2013. Do jej realizácie OOCR SPIŠ má veľkú snahu zapojiť ďalšie OOCR na 
Spiši, s cieľom zaujať návštevníka Spiša, s cieľom zefektívnenia využitia finančných prostriedkov.  
 
OOCR SPIŠ v súčasnosti dopracováva náročnú web stránku destinácie Spiš (finančne hradenej z členských 
príspevkov OOCR SPIŠ) s plánom jej ukončenia do konca mája 2013. 
 
Rozpočet a finančné zabezpečenie aktivít 
 
1. Celkový reálny rozpočet OOCR SPIŠ bol v r. 2012: 24 200 EUR (12 400 EUR členské príspevky + 11 800 

EUR dotácia z MDVaRR SR).  
 

2. Zrealizovaná bola časť dotácie z MDVaRR SR vo výške 6 650 EUR v zmysle zákona a v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2012 (Cyklomapa južný Spiš v náklade 7 000 ks, Logo a slogan 
destinácie). Časť dotácie je realizovaná aj v roku 2013 najneskoršie do 30. septembra 2013 (systém karty 
zliav pre návštevníka Spiša vo výške 5 150 EUR).  
Vyhodnotenie Projektu 2012 a vyúčtovanie čerpania dotácie bolo spracované a zaslané v termíne 
stanovenom zákonom – do 15. marca 2013. 

 
3. Čerpanie rozpočtu (hlavné výdavky z členských príspevkov podľa Výkazu ziskov a strát 2012) 

 
P. 
č 

Náklady Suma v EUR 

1 Ostatné služby (cyklomapa, logo a slogan, účtovníctvo, 
služby VO, nákup počítačovej techniky a multifunkčného 
zariadenia) 

7 275 

2 Spotreba materiálu 1 330 
3. Mzdy    420 
4. Náklady na reprezentáciu      20 
5. Cestovné      55 
6. Iné ostatné náklady      86 
7. Príspevok do KOCR    100 
 

 
4.  Výsledok hospodárenia po zdanení 2012: 9 759 EUR 

 
5.  Aktuálny stav na účtoch (apríl 2013): bežný účet (členské príspevky) 20 127 EUR;  
      dotačný účet 5 150 EUR. 
 

 
Externá komunikácia, marketing, vzdelávanie 

 
- články o založení a činnostiach OOCR Spiš v Korzári a v Informátori mesta Spišská Nová Ves – Ičko 
- prezentácia OOCR SPIŠ na seminári spoluorganizovanom Mestom SNV a SRRA dňa 14. 6. 2012 – 

tréningový program v cestovnom ruchu 
- účasť na odborných konferenciách: 

a) 20. 3. 2012 – DMO v cestovnom ruchu, experti z UK (Demänovská dolina) 
b) 21. 6. 2012 – Budovanie značky, švajčiarsky DMO expert, značka St. Moritz (Poprad)  

      -     Prezentácia: konferencia – KSK – partner v cestovnom ruchu, 27. 9. 2012, Košice –„ Destinačný  
            manažment na Spiši„    



      -     aktívna účasť na príprave zadania pre Stratégiu rozvoja CR košického kraja (KSK)  
      -     komunikácia rôznych ponúk pre marketing, veľtrhy, výstavy a pod. 
 
 
Vypracovala:  
 
Ing. Zuzana Záborská, výkonná riaditeľka OOCR SPIŠ 
 
 
 
 
 
                                                                                                PhDr. Ján Volný, PhD.  
                                                                                                       Predseda Predstavenstva OOCR SPIŠ 
 
 
 
V Sp. N. Vsi, 17. 4. 2013 


