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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII




Názov oblastnej organizácie cestovného ruchu: Región Šariš
Založená 12. 11. 2015 na základe Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu
Zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky: 26683/2015/SCR

IČO: 50076515, DIČ: 2120245754, Bankové spojenie: SK 85 7500 0000 0040 2253 3420
Sídlo:
Námestie slobody 62, 083 01 Sabinov (od 28.2.2017 do súčasnosti)
Hlavná 73, 080 01 Prešov (od 9.10.2015 do 28.2.2017)
Korešpondenčná adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Tel.: +421 908 546 716
Email: info@regionsaris.sk
Web: www.regionsaris.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová
Výkonný riaditeľ: Mgr. Branislav Švorc, PhD.
Členská základňa podľa jednotlivých subdestinácií (stav k 31.12.2018):
DESTINÁCIA: REGIÓN ŠARIŠ
Subdestinácia:
Mesto Prešov

Subdestinácia:
Prešov a okolie

Mesto Prešov

Subdestinácia:
Sabinov
a okolie
Mesto Sabinov

RegeGastro, s.r.o.

Subdestinácia:
Veľký Šariš
a okolie
Mesto Veľký
Šariš
MART-SK, s. r. o.

Subdestinácia:
Lipany
a okolie
Mesto Lipany

Subdestinácia:
Drienica
a okolie
Obec Drienica

Obec Nižný
Slavkov

BESNA, s. r. o.

STM - Solivar

ADAMS - Hotel
Šomka, s.r.o.

Od roku 2016 je pridruženým členom (bez práva hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia a bez možnosti byť volený
do orgánov organizácie) Klaster cestovného ruchu Šariš (IČO: 45744661). Ministerstvo dopravy a výstavby SR pridružených
členov organizácií vo svojom registri neeviduje a z členského príspevku pridružených členov nie je nárok na štátnu dotáciu.

Organizačná štruktúra:
Stáli zamestnanci
Koordinátori aktivít (poverení
zamestnanci mestských
a obecných úradov pre
aktivity OOCR v členských
samosprávach)
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0
MsÚ Prešov
MsÚ Sabinov
MsÚ Veľký Šariš

Mgr. Branislav Švorc, PhD.
Mgr. Pavol Molnár
PhDr. Mária Gáborová

MsÚ Lipany

Ing. Zuzana Urdová

Orgány organizácie


Predstavenstvo:
Andrea Turčanová (mesto Prešov), predseda predstavenstva
René Pavlík (RegeGastro, s.r.o), podpredseda predstavenstva
František Bartko (mesto Veľký Šariš), člen predstavenstva
Vladimír Jánošík (mesto Lipany), člen predstavenstva
Ivan Kopor (Opálové bane Libanka, s.r.o.), člen predstavenstva
Dušan Šimko (BESNA, s. r. o.), člen predstavenstva



Dozorná rada:
Juraj Adam (ADAMS - Hotel Šomka, s.r.o.), predseda dozornej rady
Igor Birčák (obec Drienica), podpredseda dozornej rady
Anton Gaľa (MART-SK, s. r. o.), člen dozornej rady
Peter Molčan (mesto Sabinov), člen dozornej rady



Výkonný riaditeľ:
Branislav Švorc

Základné ukazovatele cestovného ruchu v roku 2018

Prešov
Sabinov
Veľký Šariš
Lipany
Drienica
Nižný Slavkov
OOCR Región
Šariš

Počet
návštevníkov
(ŠÚ)
51 420
1 984
Dôverný údaj
Dôverný údaj
6 332
nesleduje

Počet
prenocovaní
(ŠÚ)
98 181
3 799
Dôverný údaj
Dôverný údaj
20 591
nesleduje

Počet
ubytovacích
zariadení (ŠÚ)
41
4
Dôverný údaj
Dôverný údaj
9
1

63 926

129 480

58

Tržby za ubytovanie
návštevníkov (ŠÚ)

Vybratá daň za
ubytovanie (FIN1-12)

2 931 936 €
77 939 €
Dôverný údaj
Dôverný údaj
226 075 €
nesleduje

69 686 €
2 797 €
2 207 €
2 053 €
8 741 €
nevyberá

3 390 718 €

85 486 €

Porovnanie ukazovateľov cestovného ruchu Regiónu Šariš za roky 2015-2018

Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
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Počet
návštevníkov

Počet
prenocovaní

39 160
53 034
+ 35 %
60 129
+ 13 %
63 926
+6%

82 114
112 098
+ 37 %
120 170
+7%
129 480
+8%

Počet
ubytovacích
zariadení
49
51
51
58

Tržby za ubytovanie
návštevníkov

Vybratá daň
za ubytovanie

2 101 826 €
2 571 489 €
+ 20 %
3 082 990 €
+ 35 %
3 390 718 €
+ 10 %

40 924 €
66 301 €
+ 62 %
70 112 €
+6%
85 486 €
+ 22 %

ÚVOD
Región Šariš ako destinácia cestovného ruchu sa nachádza na území vymedzenom okresmi Prešov a
Sabinov, v Prešovskom samosprávnom kraji. Okres Sabinov patrí z hľadiska regionálneho rozvoja
medzi 16 najmenej rozvinutých regiónov Slovenska a má agrárny charakter. Okresu Prešov dominuje
mesto Prešov, tretie najľudnatejšie mesto Slovenska s rozvinutým priemyslom a univerzitným
zázemím Prešovskej univerzity.
Destinácia región Šariš by sa v budúcnosti rada strategicky rozšírila o územie zodpovedajúce
historickému regiónu Šariš s tým, že už v roku 2017 nadviazala na strategickú spoluprácu s OOCR
Šariš – Bardejov, ktorá pôsobí na tomto území a zastrešuje okres Bardejov, a od roku 2017 aj okres
Svidník.
Destinácia Región Šariš spravovaná OOCR Región Šariš sa z hľadiska destinačného vývojového
cyklu nachádza v počiatočnej fáze rozvoja.
OOCR Región Šariš bola založená v roku 2015 z iniciatívy mesta Prešov piatimi subjektmi
samosprávy (mesto Prešov, mesto Veľký Šariš, mesto Sabinov, mesto Lipany, obec Drienica) a piatimi
podnikateľskými subjektmi. Situácia v členskej základni zostala nezmenená aj v rokoch 2016 a 2017.
V roku 2018 pristúpila do OOCR obec Nižný Slavkov a Slovenské technické múzeum v Košiciach (NKP
Solivar) a odstúpila spoločnosť Opálové bane Libanka, s.r.o. V roku 2016 sa destinácia Región Šariš z
vlastných zdrojov členských príspevkov venovala najmä podpore aktivít svojich členských subjektov
na území samospráv, v rokoch 2017 a 2018 po získaní štátnej dotácie sa počet aktivít znásobil
a rozšíril. V roku 2017 OOCR predstavila logo regiónu Šariš, pod ktorým komunikuje všetky svoje
aktivity.
Medzi hlavné turistické lákadlá (atraktivity) destinácie Región Šariš, ako základu identity a
tvorby produktových línií patrí: historické centrum Prešova a významná technická pamiatka Solivar
spojená s históriou ťažby soli, hrady Šariša s 15 lokalitami hradných ruín, rekreačná oblasť Drienica –
Lysá v Čergovskej vrchovine a lesná turistika, cykloturistika, geologické lokality v Slanských vrchoch,
ponuka agrofariem a autentická živá kultúra na vidieku, unikátne Slovenské opálové bane.
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AKTIVITY OOCR REGIÓN ŠARIŠ V ROKU 2018
Aktivity oblastnej organizácie v roku 2018 sme rozdelili do troch kategórií:
 Marketing a propagácia
 Podpora produktov a podujatí
 Podpora infraštruktúry cestovného ruchu
Marketing a propagácia
Destinácia Región Šariš v roku 2018 pokračovala v zahájených marketingových aktivitách z roku 2017
zameraných na regionálneho návštevníka z celého východného Slovenska na TOP podujatiach v
subdestináciách. V roku 2018 zamerala svoju marketingovú komunikáciu v segmente „rodiny s
deťmi“ a „singles“ na informovanie o ponuke cykloturistických a peších turistických výletov po Šariši,
čo bolo podporené aj dvomi autorskými podujatiami.
Účasť na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
ITF Slovakiatour 2018, Bratislava
Na 24. ročníku medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo v Bratislave
sa počas štyroch dní (24. január - 26. január 2018) predstavila aj OOCR Región Šariš. Turistické
zaujímavosti sme prezentovali na spoločnom informačnom pulte spolu s OOCR Šariš - Bardejov pod
jednotným názvom Šariš. Boli sme súčasťou veľkej expozície Krajskej organizácie Severovýchod
Slovenska, ktorá patrila k najkrajším a tiež najaktívnejším miestam najväčšej slovenskej výstavy. V
prvý deň výstavy boli odovzdané ocenenia „Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja“.

Edičná činnosť
Celodestinačný bedeker „Región Šariš“
Tlačená brožúra o regióne Šariš prezentuje informácie
o celkovej destinácií a produktoch, ktoré návštevníkom
ponúka – turistické aktivity, historické a geografické
zaujímavosti. Brožúra je bezplatne distribuovaná na
výstavách, veľtrhoch a propagačných podujatiach
zameraných na podporu rozvoja cestovného ruchu
regiónu OOCR Región Šariš a Prešovského kraja. K
dispozícii je aj v informačných kanceláriách a na
podujatiach. Bedeker sme vydali v slovenskej a anglickej
verzii.
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Cestovný sprievodca po meste Prešov
Po minuloročnom úspechu slovensko-anglickej verzie sme tento rok
vydali slovensko-nemecký bedeker pre návštevníkov mesta Prešov aj
domácich obyvateľov. V sprievodcovi sa návštevník dočíta o rôznych
prešovských kuriozitách, dejinách, pamiatkach, o súčasných reáliách,
spozná najznámejšie historické, ale aj novodobé osobnosti. Obsahuje
prehľadné mapy, tipy na výlety do okolia, množstvo užitočných
kontaktov a kalendár najvýznamnejších podujatí.
Mapa technických pamiatok Prešova
Prešov má mapu svojich technických pamiatok už vo fyzickej podobe. Jej
cieľom je priblížiť takéto pamiatky verejnosti. Uvedená mapa vznikla pod
hlavičkou projektu Čierne diery a za finančnej podpory OOCR Región
Šariš. Mapa obsahuje celkovo 46 objektov so slovensko-anglickými
popismi a GPS súradnicami.

Ručne maľovaná cyklomapa Dolného Šariša
V roku 2018 sme podporili vydanie ručne maľovanej cyklomapy Dolného Šariša.
Cyklotrasy nevedú len k pamiatkam a cez lesy. Návštevník si môže vybrať z rôznych
cyklotrás alebo si vymyslieť a naplánovať svoju vlastnú trasu. V regióne je
množstvo hradov, nechýba jaskyňa a najmä veľmi veľa minerálnych prameňov.
Všetky tieto trasy sú nenáročné, takže ich pohodlne zvládne aj rodina s malými
deťmi.
Kalendár podujatí na Šariši 2018
Leták s kalendárom podujatí v destinácii Región Šariš
s názvom Zažite leto v regióne Šariš informoval
o najvýznamnejších
podujatiach
v subdestináciách:
Prešov, Sabinov, Veľký Šariš, Lipany, Drienica, Nižný
Slavkov a Slovenské opálové bane. Distribuovaný bol do
celého regiónu a na jednotlivé podujatia s cieľom
motivovať návštevníka na návštevu aj iných miest
a podujatí v regióne.
Mapa Sabinova a okolia
Obojstranná „trhacia mapa“ Sabinova a okolia informuje
návštevníka o historických pamiatkach, kultúrnych
a športových inštitúciách a o relaxačných možnostiach
v meste Sabinov a tiež v rekreačnej oblasti Drienica. Mapa
je voľne dostupná v informačnom centre a v ubytovacích
zariadeniach.
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Turistická a cyklistická mapa Čergov
V roku 2018 sme finančne podporili nové aktualizované vydanie turistickej
a cyklistickej mapy pohoria Čergov a jeho okolia. Turistický obsah bol
aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli
aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov a na
aktualizácií cyklotrás participoval Slovenský cykloklub. Turistická a
cyklistická mapa Čergov vyšla v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa
v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cykotrasy
s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84 a popisky
sú v piatich jazykoch. Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je
robené ručne. Mapa je v praktickom plastovom obale.
Audiosprievodca po Prešove
Pre návštevníkov Prešova sme pripravili mobilnú aplikáciu audiosprievodcu po meste Prešov. Aplikácia obsahuje takmer 30
nahovorených audionahrávok o pamiatkach v historickom centre
Prešova, ktoré si môže návštevník prehrať podľa toho, kde sa práve
nachádza. Návštevník, ktorý mesto nepozná, sa vďaka prehľadným
praktickým informáciám dozvie, kde sa dá ubytovať, dobre najesť,
odporúča aj lokálne miesta na večerné posedenie, ponúka možnosť
využitia sprievodcovských služieb a poskytuje informácie aj o doprave
v meste. Okrem toho v nej nájde mapu mesta, informácie o
kultúrnych či športových aktivitách, výletoch a pomôže
mu
naplánovať najlepšie turistické a cyklistické trasy v okolí.

Propagačné materiály pre mestá Sabinov a
Lipany
V roku 2018 sme finančne podporili výrobu
propagačných a upomienkových predmetov
zameraných na 770. výročie prvej písomnej
zmienky o meste Sabinov.

TV relácia Cyklopotulky
V marci sme v spolupráci s RTVS a ČTV natáčali dokumentárnu
reláciu Cyklopotulky, ktorá mala televíznu premiéru 24. apríla
2018. Spolu s moderátormi Jánom Žgravčákom a Klárou
Kovaříkovou sme navštívili zaujímavé miesta v Prešove, vo
Veľkom Šariši, v Sabinove a Drienici. Pozreli sa aj na Slanskú
cyklomagistrálu a do Slovenských opálových baní.
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Destinačná fotobanka
V roku 2018 sme pokračovali v budovaní a napĺňaní destinačnej
fotobanky s rôznymi imidžovými fotografiami z jednotlivých
subdestinácií, ich atraktivít a podujatí. Túto fotobanku môžu
využívať v destinačnom marketingu všetci členovia OOCR.

Celoročná práca s médiami a na sociálnych sieťach
V roku 2018 sme nadviazali na prácu s médiami realizovanú
v roku 2017. Na základe mesačného redakčného plánu sme
pravidelne informovali o novinkách v destinácii a o podujatiach
prostredníctvom destinačných tlačových správ a odkazov cez
sociálne médiá, ktoré sme posilnili aj vďaka nákupu mediálneho
priestoru.

Podpora produktov a podujatí
Destinácia Región Šariš má vo svojich subdestináciách niekoľko atraktivít, ktoré však nie sú
dobudované ako produkt cestovného ruchu, a preto sme aj v roku 2018 pokračovali v ich
dobudovávaní. Organizácia v roku 2018 finančne podporila viacero projektov a významných podujatí,
ktoré prispeli k propagácii regiónu, raste počtu prenocovaní a využívaní služieb cestovného ruchu.
Atraktívna ponuka podujatí s pestrým programom prilákala tisíce návštevníkov do celého regiónu.
Dni mesta Prešov 2018
Prehliadka mnohožánrových kultúrno-spoločenských programov na pešej zóne a v interiéroch
kultúrnych zariadení. Pre toto podujatie sme zabezpečili tlač plagátov a letákov.

Folklórne slávnosti v Nižnom Slavkove
V júli sme podporili folklórne slávnosti v Nižnom
Slavkove, ktorých návštevnosť sa pohybovala okolo
počtu 1000 návštevníkov. Zabezpečovali sme hudobné
vystúpenie folklórneho súboru Liptákovci.
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Deň soli
Podujatie Deň soli sme organizovali spolu so Slovenským technickým múzeum. Deň soli bol prvým
ročníkom kultúrneho podujatia, na ktorom sme si pripomenuli historickú udalosť návštevy cisára
Františka II. Habsburského, ktorý v roku 1800 uviedol do prevádzky Varňu František a zahájil tak
výrobu soli varením zo soľanky. Živé divadlo bolo doplnené o bohatý kultúrny program, na ktorom sa
predstavil banícky orchester z poľskej soľnej bane Bochnia. Nechýbali stánky s remeslami a
občerstvením. Návštevníci mohli vidieť reálne tesanie sôch do kamennej soli, výrobu lán a mnoho
iného. Múzeum Źup Krakowskich Wieliczka z Poľska sa predstavilo zaujímavou výstavou soľných baní
a pre veľkých aj malých pripravili rôzne tvorivé dielne, maľovanie soľničiek, hod soľou do suda, či
dobové varenie soli. Návštevnosť podujatia bola vyše 1500 návštevníkov.

Filmový festival POCITY
Festival POCITY svojim formátom a charakterom predstavuje jediné podujatie svojho druhu v meste
Prešov a jeho okolí. Festival prináša špecifickú dramaturgiu s dôrazom na umelecký potenciál
filmových diel zo slovenskej a európskej audiovizuálnej oblasti a je funkčnou alternatívou a
výnimočným doplnkom k bežnej ponuke multiplexových kín. Festival prebiehal 6 dní na viacerých
miestach v meste. Festivalovú skladbu tvorili dlhometrážne hrané a dokumentárne filmy, ktoré boli
vyberané na základe ich umeleckej hodnoty. Programová dramaturgia bola rozdelená do viacerých
sekcií, ktoré korešpondovali s charakteristikou filmov, ich žánrovým zaradením a tiež s cieľovou
skupinou. Filmový festival dal priestor aj mladým umelcom z regiónu východného Slovenska na
prezentáciu vlastnej filmovej tvorby. Pre filmový festival sme zabezpečovali tlač propagačných
materiálov a prenájom titulkovacej zostavy, ktorá slúži na klikanie titulkov do filmov, ktoré ešte nie sú
distribuované aj s oficiálnym prekladom a umožnila tak výrazne rozšíriť ponuku tohtoročných
premietaných filmov.
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Nočné objavovanie Prešova
V nadväznosti na minulé úspešné ročníky podujatí Nočné objavovanie Prešova sme znovu s
neziskovou organizáciou urbanika pripravili Nočné Objavovanie Prešova. Rok 2018 bol jubilejným
rokom pre prešovskú gréckokatolícku archieparchiu. Jej história začala pred dvesto rokmi, v roku
1950 ju násilne prerušil komunistický režim, no pred 50 rokmi bola jej činnosť znovu obnovená a v
roku 2008 bola zriadená gréckokatolícka Prešovská metropolitná cirkev na Slovensku a prešovská
eparchia bola povýšená na archieparchiu. Z finančného príspevku z rozpočtu OOCR Región Šariš bol
uhradený prenájom osvetlenia a ozvučenia, personálne náklady za prípravu koncepcie podujatia,
prípravy scén a koordináciu.

Retro cyklistické podujatie v meste Sabinov
V septembri sme v Sabinove zorganizovali na námestí v parku dobovú prehliadku starých bicyklov
a ukázala ich v celej ich kráse. Hlavným organizátorom bolo OZ Creativeast. Na podujatí si návštevníci
pripomenuli staré časy a niekoľko významných výročí: 120 rokov od vzniku najstaršieho
organizovaného cyklistického klubu na Slovensku, ktorý vznikol práve v Sabinove; 100. výročie vzniku
Československej republiky a 85. výročie vzniku vojenského Cyklistického prápor č. 4. Počas nedeľného
popoludnia návštevníci zažili prostredníctvom oživenej histórie chronologický prehľad vývoja bicyklov
sprevádzaný významnými udalosťami a osobnosťami konkrétnej doby, v ktorom účinkovali
registrovaní účastníci. Mohli si tiež pozrieť výstavu bicyklov z čias 1. Československej republiky,
dozvedieť sa zaujímavé príbehy zo sabinovského korza, kde sa okrem iného nakrúcal aj slávny
oscarový film Jána Kadára a Elmara Klosa Obchod na korze. Pre deti boli prichystané netradičné hry z
čias 1. ČSR a na svoje si prišli aj novodobí cyklisti, ktorým organizátori predstavili novinky vo výrobe
dnešných bicyklov. OOCR finančne podporila: prípravu dramaturgického plánu a prípravu programu,
zabezpečenie komunikácie s poskytovateľmi výkonov a služieb pre podujatie, organizačné
zabezpečenie plynulého priebehu programu podujatia v súlade s dramaturgickým plánom
a scénosledom, zabezpečenie vystavovateľov historických bicyklov zo Slovenska a zahraničia.
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Výstava starých máp vo Veľkom Šariši
Počas letných mesiacoch sme podporili výstavu starých máp vo Veľkom Šariši. Vystavený unikátny
výber 38 máp z produkcie ručne maľovaných máp Uhorska z obdobia 16. až 18. storočia predstavoval
jedinečnú výstavu starých máp, ktorú verejnosť mohla navštíviť v Mestskom múzeu a galérii vo
Veľkom Šariši. Výstava priblížila, ako zobrazovali európski či svetoví kartografi Slovensko na starých
mapách Uhorska. Išlo o mapy kartografov pochádzajúcich z Holandska, Francúzska, Nemecka,
Talianska, Rakúska, Belgicka či Anglicka. Návštevníkom múzea sme predstavili zaujímavú a netradičnú
tému viažucu sa bezprostredne k regiónu a zároveň predstaviť i dejiny mapovania a zobrazovania
krajiny vo vymedzenom časovom úseku. Vďaka našej finančnej podpore boli všetky tieto mapy
vytlačené na kvalitnom papieri.

Vyhliadkový autobus Prešovská 49-tka
Oblastná organizácia (jún až september) aj tento rok podporila obľúbenú prešovskú letnú atrakciu –
vyhliadkový autobus Prešovskú 49-tku. Organizácia zabezpečila prenájom autobusu a marketing.
Dokopy 1123 účastníkov vyhliadkovej jazdy okrem histórie mesta z okna spoznali niektoré budovy
Solivaru, viaceré prešovské sídliská, uvideli aj unikátne architektonické skvosty ako cyklistický
velodrom, vodárenskú vežu či prešovskú Kalváriu. Tento rok bolo do projektu zapojených aj 10
partnerov (reštaurácie, kultúrne inštitúcie, bary), ktorí účastníkom vyhliadkovej jazdy ponúkli zľavové
kupóny vo svojich prevádzkach.
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Podpora infraštruktúry cestovného ruchu
Destinácia Región Šariš má vo svojich subdestináciách niekoľko atraktivít, ktoré však nie sú
dobudované ako produkt cestovného ruchu, a preto sme aj v tomto roku pokračovali v ich
postupnom dobudovávaní.
Dobudovanie atraktívnosti expozície hradnej veže Donjon na Šarišskom hrade
V subdestinácii Veľký Šariš je hlavnou návštevníckou atraktivitou Šarišský hrad, ktorý je v procese
obnovy. V roku 2017 sa po dlhoročných prípravách, archeologickom výskume a vypracovaní
projektovej dokumentácie začalo s konzerváciou a čiastočnou obnovou najcennejšieho hradného
objektu – Donjonu, ktorý bol pôvodne 5-podlažnou vežou s obranno-obytnou funkciou. V tejto veži
sa tento rok vybudovala expozícia o histórii a obnove a naša oblastná organizácia ju vybavila a
zatraktívnila 15 nástennými tabuľami.

Výroba kulís k pódiu na Šarišskom hrade
Tento rok sme na Šarišskom hrade podporili aj výrobu kulís, ktoré sa budú využívať na rôzne
divadelné hry či predstavenia na pódiu, ktoré je na nádvorí hradu.

Turistická exteriérová mapa Čergova v Lipanoch
Do Lipian sme zakúpili turisticko-cyklistickú mapu, ktorá je pripevnená na
stojan v meste a umožňuje turistom jednoduchšiu orientáciu.
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Doplnenie turistického značenia
V roku 2018 sme v spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska a Technickými službami mesta Prešov
nainštalovali 4 stojany s turistickými vývesnými mapami v najfrekventovanejšej lokalite mestský
lesoch na Cemjate a na Borkúte. V lokalite Borkút sme pomohli k rekonštrukcii dreveného prístrešku
nad obľúbenou studničkou.

Vyhliadkový ďalekohľad na prešovskej Kalvárii
Po dohode o spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Prešove sme zakúpili vyhliadkový
ďalekohľad, ktorý sme nainštalovali na obľúbenom mieste nielen pre Prešovčanov, ale aj pre
návštevníkov mesta – na prešovskú Kalváriu. Aj týmto krokom chceme opäť pomôcť procesu
zatraktívnenia tohto unikátneho komplexu. Sprístupneniu ďalekohľadu verejnosti predchádzali ešte
výkopové práce a dodávka kabeláže pre prívod elektrickej energie pre ďalekohľad.

Stojiská na kontajnery pri sedačkovej lanovke (I. etapa)
V roku 2017 OOCR Región Šariš spracovala viaceré koncepčné a analytické dokumenty. Medzi nimi
bola aj koncepcia parkovania a odpadového hospodárstva v rekreačnej oblasti Drienica, ktorá pre
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destináciu Región Šariš generuje početné prenocovania. Lokalita sa dlhodobo stretáva s problémami
práve v týchto dvoch oblastiach. Zanedbaný manažment odpadov spôsoboval dojem, akoby sa o
rekreačnú oblasť nikto nestaral, čo malo negatívny dopad na estetizáciu krajiny. Z návrhov vyplynulo
viacero potrebných riešení na dobudovanie infraštruktúry. Jedným sú aj kontajnerové stojiská na
smetné nádoby, ktoré sú súčasťou tohto projektu. V roku 2018 sme začali s prvou etapou pre stojiská
na smetné nádoby.

Turistická trasa Balažka
Z centra mesta Lipany nad starým cintorínom vedie zelená turistická trasa k masívu Balažka, s ktorým
sa nám spája viacero historických udalostí, o ktorých by mesto Lipany chcelo prostredníctvom
vytvorenia poznávacieho chodníka informovať nie len miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov
mesta Lipany. Pre turistickú trasu Balažka sme v roku 2018 zabezpečili výrobu týchto turistických
prvkov: jednu veľkú informačnú drevenú tabuľu, dve malé drevené informačné tabule, drevené
zastrešenie dvoch studničiek a drevený prístrešok s posedením.
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PREHĽAD PRÍJMOV OOCR REGIÓN ŠARIŠ V ROKU 2018
Rozpočtová kapitola
Členské príspevky

Výška príjmu
Samospráva
Podnikateľské subjekty
Pridružení členovia

Štátna dotácia
Príjmy z predaja lístkov (vyhliadkový autobus)
Iné (predaj cestovného bedekra)
CELKOM

31 099,54 €
1 500,00 €
30,00 €
34 184,28 €
2 130,00 €
387,20 €
69331,02 €

PREHĽAD VÝDAVKOV OOCR REGIÓN ŠARIŠ
NA JEDNOTLIVÉ ROZPOČTOVÉ KAPITOLY V ROKU 2018
Rozpočtová kapitola
Marketing a propagácia
Podpora produktov a podujatí
Podpora infraštruktúry cestovného ruchu
Členské príspevky (KOCR)
Ľudské zdroje
Prevádzka kancelárie
Ostatné poplatky
CELKOM
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Výška výdavku
34 305,30 €
12 903,08 €
11 968,52 €
3 232,00 €
3 615,18 €
459,67 €
3 139,80 €
69 623,55 €

