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ÚDAJE O ORGANIZÁCII 

Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický Kraj Turizmus (KOCR BBKT) bola zapísaná do registra krajských organizácií 

cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie cestovného ruchu dňa 17.12.2018 na základe zápisnice 

z ustanovujúceho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2018, na ktorom bolo prítomných 7 zakladateľských subjektov. 

Názov organizácie Banskobystrický kraj Turizmus 
Forma organizácie Krajská organizácia cestovného ruchu založená na základe Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu.  

Registrácia  Zapísaná v registri OCR Ministerstva dopravy a výstavby SR pod číslom 31943/2018/SCR  

dňa 17.12.2018.   

Sídlo Nám. SNP č.14585/1, Banská Bystrica 974 01 

IČO 52132072 

DIČ 2120899022 

Bankové spojenie SK48 0900 0000 0051 5298 2616 – členský účet 

 SK98 0900 0000 0051 6888 5060 – dotačný účet 

Webové sídlo www.zahoramizadolami.sk a www.dobrykraj.sk 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

 Zakladajúci členovia KOCR BBKT Právna forma 

1 Banskobystrický samosprávny kraj Vyšší územný celok 

2 Región Horehronie  
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu 

3 Stredné Slovensko 

4 Región Gron 

5 Región Banská Štiavnica 

6 Turistický Novohrad a Podpoľanie 

7 Dudince 

 

 

ORGÁNY KRAJSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU 

Orgán  Personálne obsadenie 
PREDSEDA krajskej organizácie cestovného ruchu Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD.  

Nominovaná predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja 

VÝKONNÝ RIADITEĽ  Mgr. Petra Šuhajdová 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Kategória zamestnancov Zamestnanecký 
pomer 

Rok 2021 Špecifikácia práce 

Stáli zamestnanci TPP 2 Marketingový špecialista, Manažér CK 

Výpomoc pri zabezpečovaní produktov 
cestovného ruchu 

Dohoda 
o brigádnickej práci 

študentov 
 
 

3 Medializácia rozvojového zámeru Vlaky (2) 
Hrady(1) 

Dohoda o vykonaní 
práce 

1 Vlaky  

Výpomoc pre podujatia Dohoda 
o brigádnickej práci 

študentov 

12 Glgáč (5), Kráľovská svadba na Pustom 
hrade  (7) 

Dohoda o vykonaní 
práce 

6 Kráľovská svadba na Pustom hrade (5), 
Zimná sezóna  Osrblie (1) 

Dohoda o vykonaní 
práce 

1 Rezervačný systém  

http://www.zahoramizadolami.sk/
http://www.dobrykraj.sk/
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Marketingová výpomoc Dohoda 
o brigádnickej práci 

študentov 

1 Marketing, administratíva 

Dohoda o pracovnej 
činnosti 

1 Napĺňanie webu, správa obsahu 

 

UKAZOVATELE VÝKONNOSTI UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ DESTINÁCIE BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

 
UKAZOVATEĽ Zdroj údajov 2021 2020 2019 

 BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ TURIZMUS 

Počet návštevníkov Štatistický úrad SR N/A 358 797 605 751 

Počet prenocovaní Štatistický úrad SR 1 142 727 1 14 0859 1 777 910 

Členské obce 
OOCR 

1 010 296 1 224 693 1 691 535 

Vybraná daň z ubytovania Členské obce 
OOCR 

1 010 422,72 EUR 1 115 774,21 EUR 1 314 541,37 EUR 

Počet ubytovacích zariadení Štatistický úrad SR 629 461 457 

Počet lôžok v ubytovacích 
zariadeniach 

Štatistický úrad SR 24 104 17 838 17 288 

Tržby za ubytovanie s DPH  Štatistický úrad SR N/A 33 165 278 EUR 48 284 907 EUR 

 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Počet návštevníkov Štatistický úrad SR 347 569 418 553 743807 

Počet prenocovaní Štatistický úrad SR 1 144 025 1 335 801 2141489 

Počet ubytovacích zariadení Štatistický úrad SR 681 625 645 

Počet lôžok v ubytov. zar. Štatistický úrad SR 25 605 22 524 22871 

Tržby za ubytovanie s DPH Štatistický úrad SR 31 090 059 EUR 36 979 024 EUR 55 899 345 EUR 

 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Počet návštevníkov Štatistický úrad SR 2 724 587 3 210 007 6 432 934 

Počet prenocovaní Štatistický úrad SR 8 169 505 9 790 597 17 703 695 

Počet ubytovacích zariadení Štatistický úrad SR 4 550 4 309 4 487 

Počet lôžok v ubytov. zar. Štatistický úrad SR 211 074 209 330 218 080 

Tržby za ubytovanie s DPH Štatistický úrad SR 237 421 878 EUR 276 881 440 EUR 516 184 700 EUR 

 PODIEL DESTINÁCIE BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ NA VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Počet návštevníkov Vlastné 
spracovanie 

13 % 13 % 12 % 

Počet prenocovaní Vlastné 
spracovanie 

14 % 14 % 12 % 

Počet ubytovacích zariadení Vlastné 
spracovanie 

15 % 15 % 14 % 

Počet lôžok v ubytov. zar. Vlastné 
spracovanie 

12 % 11 % 10 % 

Tržby za ubytovanie s DPH Vlastné 
spracovanie 

13 % 13 % 11 % 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Oblastné organizácie cestovného ruchu na území BBSK 
N/A: údaje nie sú k dispozícii  

 

Negatívny dopad pandémie Covid-19 pokračoval a kulminoval aj v roku 2021, kedy druhá masívna vlna epidémie 
spôsobila okrem uzavretia ubytovacích zariadení aj uzavretie prevádzky lyžiarskych stredísk a najsilnejšie zimné mesiace 
(Január, Február) v dominantných regiónoch kraja.  

K obmedzeniam v prevádzke poskytovateľov služieb CR došlo z dôvodu protipandemických opatrení aj v závere roka 
2021. Štatistika výkonov v cestovnom ruchu poukazuje na pokračujúci ďalší pokles výkonov v roku 2021 v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Celkový počet návštevníkov v kraji oproti rovnakému obdobiu v roku 2020 mal klesajúci 
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trend, počet návštevníkov klesol o 18,9 %. V roku 2021 v porovnaní s rokom 2019 sa znížil celkový počet návštevníkov 
o 53 %. V roku 2021 sme zaznamenali pokračujúci trend poklesu (19,2 %)  počtu prenocovaní v porovnaní s prvým 
pandemickým rokom 2020. Rok 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 zaznamenal  pokles počtu 
prenocovaní o 36 % a zároveň klesol počet prenocovaní v Banskobystrickom kraji o 47,6 % v porovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2019.  

Počet prenocovaní za prvých 11 mesiacov roku 2021 je na územiach KOCR v kraji spolu  1 142 727. Pozitívne je, že oproti 
roku 2020 zaznamenali jarné mesiace pri uvoľnení opatrení nárast a letná sezóna 2021 sa udržala približne na úrovni 
roku 2020 napriek tomu, že hranice Slovenska už boli pre vycestovanie do zahraničia za dovolenkou otvorené. 
Kompletné údaje sú k dispozícií pre územie KOCR BBKT  za prvých 11 mesiacov roka 2021. 

 

ZAMERANIE ČINNOSTI 

Strategickým cieľom krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus (ďalej len KOCR BBKT) je 
zvyšovať počet prenocovaní v Banskobystrickom kraji a zvýšiť výber miestnej dane z ubytovania u samospráv v kraji. 
Tieto ciele sa snaží KOCR BBKT napĺňať prostredníctvom členských oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len 
OOCR).  
Rozvoj trvaloudržateľného cestovného ruchu na území Banskobystrického kraja prostredníctvom tvorby a podpory 
produktov cestovného ruchu pod destinačnou značkou „Za horami, za dolami“ vychádza z politiky rozvoja cestovného 
ruchu v BBSK, ktorá je v determinovaná výstupmi Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027, kde je cestovný ruchu 
zahrnutý v cieli politiky 5 – Európa bližšie k občanom. Tu je formulovaná oblasť Zlepšovanie manažmentu, služieb a 
infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. 
Hlavné aktivity KOCR BBKT sú v nasledovných oblastiach: 
DESTINAČNÝ MARKETING 
- zvýšenie rozpoznateľnosti značky ZA HORAMI, ZA DOLAMI (ZHZD) 
- manažment podujatí 
- realizácia online a offline kampaní na cieľových trhoch 
- produktový marketing 
- práca s obsahom pre web stránku, sociálne médiá, PR články a. i. 
DESTINAČNÝ MANAŽMENT 
- aktívna práca pracovných skupín zameraných na produktové línie v kraji s cieľom podporovať existujúce 
a vytvárať nové produkty CR, 
- koordinácia aktivít zameraných na implementáciu projektov na podporu CR v kraji, 
- aktivity zamerané na zabezpečenie udržateľného rozvoja destinácií v kraji, 
- podpora cykloturistiky a pešej turistiky v kraji, 
- aktívna podpora regionálnych produktov vyrábaných regionálnymi producentmi, 
V roku 2020 podala KOCR BBKT prvý krát  žiadosť o nenárokovateľnú dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej 
len MDV SR) na podporu rozvoja cestovného ruchu.  Výška sumy pridelenej dotácie bola v celkovej výške 99 473,31 EUR. 
V roku 2021 podala KOCR BBKT druhý krát  žiadosť o dotáciu MDV SR na podporu rozvoja cestovného ruchu.  Výška 
sumy žiadanej dotácie bola 120 000 EUR, pričom výška  pridelenej dotácie bola v celkovej výške 118 800 EUR. V  zmysle 
zmluvy č. 375_BCOO_2021 bola pridelená dotácia vo výške 106 300 Eur na bežné výdavky a v zmysle zmluvy č.  
688_BC00_2021 vo výške 12 500 Eur na kapitálové výdavky.  

KOCR BBKT využila možnosť predĺžiť termín čerpania dotácie do 31.3.2022 

V zmysle oprávnených aktivít podľa § 29 Zákona o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, realizovala KOCR počas roka 2021 nasledujúce aktivity: 

1. Marketing a propagácia 

2. Tvorba a prevádzka rezervačného systému  

3. Tvorba a podpora udržateľných produktov cestovného ruchu 

4. Vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie 
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Financovanie aktivít bolo realizované zo zdrojov dotácie MDV SR, ako aj z  vlastných zdrojov KOCR BBKT. 

 

1. MARKETING A PROPAGÁCIA 

K nosným úlohám KOCR BBKT patria marketingové aktivity vrátane budovania imidžu a identity destinácie, 

komunikačnej podpory produktom a projektom cestovného ruchu, ako aj predaj a distribúcia konkrétnych produktov 

cestovného ruchu. Pri týchto činnostiach KOCR BBKT úzko spolupracuje s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. (ďalej aj 

RABBSK), ktorá sa venuje najmä rozvojovým aktivitám, konkrétnym projektovým infraštruktúrnym zámerom 

v spolupráci s členskými a partnerskými subjektami (Banskobystrický samosprávny kraj -BBSK, OOCR v kraji). 

   

Aktivita Marketing a propagácia sa delí na nasledujúce podaktivity:     

1.1. Edičná a videotvorba 

1.2. Infocesty, Fam tripy a press tripy 

1.3. Nákup mediálneho priestoru, reklamné plochy  

1.4. Online marketing 

1.5. Merkantil/merchandising 

1.6. Marketingové kampane 

 

Destinačný marketing zahŕňa činnosti zamerané na marketingovú komunikáciu a prezentáciu produktovej ponuky CR v 

kraji, PR a prácu s verejnosťou, branding destinácie a budovanie povedomia o destinačnej značke Za horami Za dolami 

a jej prepojení na Banskobystrický kraj, budovanie obsahu, smerovanie marketingových aktivít na cieľové publikum, 

správu a údržbu web stránky a sociálnych sietí. 

Pri realizácií podaktivít v rámci aktivity Marketing a propagácia sme smerovali k napĺňaniu stanovených cieľov, ktoré sú 

uvedené v úvode dokumentu. V kontexte destinačného marketingu sme naplnili účel a prínos realizovaných podaktivít 

na podporu rozvoja CR na rok 2021. Išlo najmä o: 

-Rast povedomia o destinačnej značke Za horami, za dolami v prepojení na Banskobystrický kraj 

doma a v zahraničí (cieľové trhy), 

- Zvýšenie rozpoznateľnosti značky na národnom a medzinárodnom trhu CR, 

- Budovanie pozitívneho imidžu a PR destinácie a organizácie (doma a v zahraničí), 

- Vytvorenie nových asociácií spájateľných s Banskobystrickým krajom a komunikovaných doma a 

v zahraničí, 

- Aktívna a cielená komunikácia (media mix, kampane, sociálne siete ap.) s cieľovými trhmi doma a 

v zahraničí, 

- Rast informovanosti existujúcich a potenciálnych návštevníkov o ponuke kraja (edičná a video 

tvorba), 

- Budovanie pozitívneho vzťahu miestnych obyvateľov a návštevníkov k destinácii, 

- Prezentácia konkrétnej ponuky produktov CR vybraným cieľovým skupinám, 

- Zlepšenie vybraných sledovaných ukazovateľov (KPIs) v marketingu. 

 

1.1. Edičná a video tvorba 

Výsledkom realizácie aktivity bola tvorba imidžových tematických destinačných videí zameraných na prezentáciu 

nosných produktových línií kraja. Videá boli prezentované v rámci marketingovo – komunikačných kampaní, veľtrhov, 

výstav, prezentácií a podujatí s cieľom upriamenia pozornosti potencionálnych návštevníkov. Videá boli tematicky 

orientované na podporu vybraných tém: - akčná zima, akčné leto, cyklotéma, zážitky v cestovnej kancelárii, prezentácia 

v partnerských prevádzkach a turisticko – informačných centrách a podpora podujatí v kraji.   
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Videá budú aj naďalej slúžiť na prezentačno - propagačné účely, vzhľadom na tematický obsah sú vhodné najmä na 

prezentáciu zimnej a letnej sezóny. 

 

V priebehu roka 2021 sme zrealizovalo imidžové video pre podporu zimnej sezóny „Akčná zima“ prezentujúce regióny 

v kraji a propagujúce všestrannú možnosť zimného vyžitia v kraji.  

Základným myšlienkovým posolstvom videí je zdôrazniť autenticitu prostredia regiónov kraja a zvýrazniť ich využitie pre 

veľkú škálu zimných športov. Počas zimy 2020/21 sme systematicky pracovali na zbere a tvorbe materiálu, ktorý bude 

použitý v kampani „akčná zima 2021/22“. Vytvorili sme reklamný video spot a kvalitnú fotobanku. Hlavný komunikačný 

odkaz pre zimu 2021/22 je „Akčná zima v Banskobystrickom kraji má veľa podôb“. Obsah komunikácie sme zamerali na 

rôzne aktivity, ktoré sa v kraji dajú počas zimy robiť /bežkovanie, lyžovanie, skialp, freestyle lyžovanie, otužovanie, 

korčuľovanie, ľadolezenie, jazda na koni, expedície na snežniciach, užívanie si zimy deťmi, ľadolezenie, psie záprahy, 

paragliding, snowkitting/.Cieľové publikum zahŕňalo najmä mladú a strednú vekovú skupinu preferujúcu online priestor 

na získavanie informácií a možnostiach relaxu, športového vyžitia. Video „Akčná zima“  sa zobrazilo 29,2 tis. užívateľov 

Facebookového profilu Zahoramizadolami s počtom takmer 9. tis vzhliadnutí.  

K ďalším videovýstupom patrilo video cielené na podporu produktovej línie Pohronskej hradnej cesty (4 minútové 

prezentačné video k novému mobiliáru). Video slúži na popularizáciu produktovej línie Pohronská hradná cesta, na 

zdôraznenie skvalitňovania infraštruktúry tohto produktu a zlepšovania informovanosti návštevníkov. Video sa primárne 

šíri cez sociálne siete.  

  

 
1.2. Infocesty, fam tripy a press tripy  

Pri realizácií aktivít sme spolupracovali s influencermi pôsobiacimi v online priestore a na sociálnych sieťach za účelom 

adresného prezentovania ponuky destinácie cieľovému publiku a zároveň  sme sa zameriavali na organizáciu 

tematických infociest, fam tripov, press tripov v spolupráci s partnerskými subjektami v destinácií pre vybranú odbornú 

verejnosť, zástupcov médií ap. 

Realizácia aktivít prebiehala najmä počas letnej sezóny  a jesene, kedy disponujeme širokou ponukou zážitkov 

a produktov v kraji s cieľom popularizovať nové zážitkové produkty v ponuke krajskej cestovnej kancelárie, ako aj ďalšie 

novinky a vybrané produkty CR v kraji. Aktivita zahŕňala spoluprácu s bloggermi, vloggermi, influencermi, novinármi, 

zástupcami vybraných médií ai odbornou verejnosťou pri tvorbe a prezentovaní obsahu o produktoch a novinkách 

v kraji.  

Realizované spolupráce: 

 „Cestuj s deťmi“ v termíne 1.8. - 4.8.2021, ktorej garantovanými výstupmi boli príspevky na sociálnych sieťach Facebook 

a Instagram. S ohľadom na cieľové publikum a počet sledovateľov tohto influencera (rodinný profil) bolo hlavným 

zámerom prezentovať ponuku BB kraja a jeho jednotlivých destinácií pre rodiny s deťmi. Súčasťou programu bola 

prezentácia viacerých regiónov (B. Štiavnica, Novohrad, Stredné Slovensko) a viacerých jedinečných zážitkov: 

sokoliarska škola, kurz jeden deň včelárom, splav Ipľa, návšteva termálneho kúpaliska Novolandia, návšteva historickej 
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školy prof. Mistríka na Španej doline, jazda na bicykli na horský hotel Kráľova studňa. Súčasťou programu bola 

prezentácia regionálnej gastronómie v navštívených lokalitách. 

Influencers´Camp Slovakia v termíne 10.9. – 12.9.2021. Projekt bol zameraný na spoluprácu viacerých OOCR na 

Slovensku – Bratislava Tourist Board, OOCR Vysoké Tatry, KOCR BBKT, OOCR Stredné Slovensko 

a OOCR Región Horehronie. Každá z OCR zabezpečila vybranú časť programu. Išlo o pozvanie 6 

medzinárodných influencerov na Slovensko a odprezentovanie top atraktivít pre ich cieľové 

publikum. Projekt sa podaril vďaka osloveniu slovenského influencera Šimona Snopeka 

a využitiu jeho medzinárodných kontaktov. Počty sledovateľov každého z pozvaných 

influencerov sú na úrovni min. 100 tis. a max. 2,5 mil. fanúšikov. Napriek tomu, že sme výstupy 

nemali garantované (nakoľko išlo o nefinančnú spoluprácu), prezentovali všetci veľmi aktívne 

obsah na svojich sociálnych sieťach, čím si Slovensko, vrátane Banskobystrického kraja 

zabezpečilo želanú propagáciu. V našom kraji sme im prezentovali najmä regióny Stredné 

Slovensko a Horehronie. S ohľadom na vek a cieľové publikum influencerov sa aktivity 

orientovali najmä na zážitkové a adrenalínové aktivity: Park Snow Donovaly – paragliding, 

bobová dráha, ferratový areál na Skalke pri Kremnici, cyklodreziny na Horehroní, jazdu parným 

vláčikom, ukážky folklórnych tancov a tradícií. Súčasťou programu bola prezentácia regionálnej 

gastronómie. Skupina mala zabezpečený dopravu a sprievodcovské služby počas celej doby pobytu na Slovensku.  

 

1.3. Turistický informačný systém, PR, komunikácia 

V rámci aktivity sme sa zameriavali na zabezpečenie prezentačno – propagačných nástrojov, ktoré sú určené na podporu 

prezentácie na verejných podujatiach a akciách určených pre širokú verejnosť. Nástroje svojim vizuálnym prevedením 

propagovali destináciu a cielili k zvýšeniu 

rozpoznateľnosti destinácie a k podpore produktov 

CR pod destinačnou značkou „Za horami, za 

dolami.“ Z hľadiska zamerania išlo o nástroje:  

beachflagy, rol lupy, bannery, magnety, 

prezentačné pulty a iné prezentačno – propagačné 

predmety vhodné do exteriéru. Z hľadiska 

využiteľnosti sa nástroje využívali pri PR eventoch, 

medializáciách, tlačových konferenciách, 

veľtrhoch, prezentáciách a pri tematických 

aktivitách na podporu rozvoja CR. Vyrobený 

branding bol využitý na podujatiach Pohronskej 

hradnej cesty (Kráľovská svadba na Pustom hrade a 

Glgáč, označenie zážitkových vlakov magnetickou 

fóliou, branding projektu Regionálne pulty.   

Zamerali sme sa na budovanie imidžovej a produktovej  fotodatabázy destinácie na prezentačno - propagačné účely 

v súlade s nosnými produktovými líniami kraja a so zameraním na top atraktivity. Tematika fotiek závisela od účelu ich 

plánovaného využitia, fotomateriál sa využíval na prezentáciu na sociálnych sieťach, webe, v tlačových výstupoch 

a materiáloch, v online a offline kampaniach, pri tvorbe cestovnej kancelárie a na podporu projektu Regionálne pulty. 

Tvorba fotobanky – imidžovej fotodatabázy je dôležitou súčasťou kvalitného marketingového obsahu. Rozšírili sme foto 

- databázu pre jednotlivé nosné produktové línie kraja, a to: 
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- akčné leto 

- tajomné hrady (fotenie podujatí Pohronskej hradnej cesty)  

- zážitkové vlaky  

- podpora predaja regionálnych výrobkov a ich producentov,  

- produkty cestovnej kancelárie zážitkov,  

- akčná zima 

- živá príroda  

- stopy dejín  

- cyklo (Hybaj na bajk výzva) 

- podujatia rôzneho zamerania v kraji 

Väčšina fotobanky sa zamerala na podporu produktovej línie „regionálne“ a marketingovú podporu projektu Regionálne 

pulty, vrátane prezentovania regionálnych producentov v kraji. Ďalšie zdroje fotobanky boli zabezpečené s cieľom 

prezentovať jednotlivé zážitky (produkty) krajskej cestovnej kancelárie, najmä v produktových líniách živá príroda, akčná 

zima ai. Cieľovou skupinou je celkové publikum KOCR BBKT. Fotografie sú využité na všetky marketingové výstupy KOCR 

(online a offline), cielené na rôzne skupiny (rodiny s deťmi, mladá aktívna generácia, stredná generácia v produktívnom 

veku, seniori ap.). 

V rámci komunikačných aktivít sme zabezpečili jazykové preklady pre potreby marketingových a komunikačných 

výstupov KOCR BBKT. Cieľom bolo osloviť aj cieľové publikum v zahraničí, pričom sme realizovali prioritne preklady 

textov na web „zahoramizadolami“ do anglického jazyka. Súčasťou aktivity bol aj preklad tlačových správ a príspevkov 

na sociálne siete týkajúcich sa nominácie gotických kostolov na značku Európske dedičstvo. Zároveň sme zabezpečili 

preklad textu do anglického jazyka: memoranda a deklarácii o spolupráci - prihláška projektu "Stredoveké nástenné 

maľby na Gemeri - Malohonte" na značku Európske dedičstvo v zmysle dodatočných pripomienok hodnotiacej komisie 

EÚ. Dňa 28.04.2022 Európska Komisia oznámila udelenie značky Európskeho dedičstva pre túto lokalitu na Gemeri ako 

historicky prvej lokality na Slovensku s touto prestížnou značkou. Očakávame, že aktivita bude významným spôsobom 

prispievať k zviditeľneniu a popularizácii tohto kultúrno – historického dedičstva, ako aj k zvýšeniu záujmu o jeho 

návštevu, čo má priamy vplyv na podporu rozvoja cestovného ruchu v tomto území najmenej rozvinutých okresov. 

KOCR hradí z vlastných zdrojov komplexnú správu 

a údržbu všetkých web stránok spadajúcich do jej 

kompetencie, k výdavkom patria aj poplatky za 

jednotlivé domény, servisné práce na web stránkach, 

napĺňanie obsahu na web stránkach a pod. Z vlastných 

zdrojov hradí KOCR aj aktualizáciu instagramových 

profilov, na čo využíva služby dodávateľa. K dôležitej 

aktivite patrí copywriting, ide o jazykovú ale najmä 

obsahovú úpravu a korekciu písaných textov 

a celkového obsahu zverejňovaného v rôznych 

výstupoch. Grafické práce sú taktiež zabezpečované 

dodávateľsky, pričom ide o spracovanie všetkých 

grafických výstupov, ktoré KOCR používa (plagáty, 

bannery, marketingové výstupy ap.). Prevažnú väčšinu nákladov na  tlač hradí  KOCR z vlastných zdrojov – ide najmä 

o tlač plagátov na rôzne akcie a podujatia, dotlač existujúcich edičných titulov a tlač novovznikajúcich titulov, tlač 

katalógu cestovnej kancelárie, tlač brožúrok k zážitkovým vlakom ap. 

KOCR Banskobystrický kraj Turizmus systematicky pracuje na dobrých vzťahoch so zástupcami médií.  

Na pravidelnej báze sa konajú stretnutia s tlačovým oddelením BBSK, aby sme informovali o plánovaných aktivitách a PR 
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momentoch v oblasti cestovného ruchu. Dôležitými mediálnymi aktivitami sú aj tzv. medializácie rozvojových zámerov. 

Ide o projekty hradené z členského príspevku RABBSK, n.o. do oblastných organizácií cestovného ruchu v kraji. 

Zrealizované projekty sú slávnostne otvárané/sprístupnené verejnosti za účasti zástupcov vedenia BBSK, médií pozvanej 

verejnosti. Každá medializácia v sebe zahŕňa vydanie tlačovej správy, čím sú garantované početné mediálne výstupy. 

Všetky aktuálne informácie sú pravidelne zverejňované v sekcii novinky: https://kocr.dobrykraj.sk/novinky/ 

 V témach, ktoré má v gescii Banskobystrický kraj Turizmus a oblasť cestovného ruchu evidujeme za rok 2021 vyše 404 

mediálnych výstupov. Ich rozdelenie podľa dominantných tém zachytáva tabuľka.   

 

1.4. Nákup mediálneho priestoru, reklamné plochy  

Realizovali sme offline marketingové kampane na prezentáciu produktovej ponuky Banskobystrického kraja a na 

budovanie imidžu turistickej destinácie Za horami za dolami. Naše aktivity sa zameriavali na: nákup mediálneho priestoru 

v tzv. offline médiách (časopisy, magazíny, printové periodiká, vysielací čas v rádiu, ev. v televízii ap.). Je to efektívne 

a cielené oslovovanie konkrétnej vybranej cieľovej skupiny, ktorú tvorí publikum (čitatelia, poslucháči, diváci) daného 

média. Zameranie je skôr na tradičné, konzervatívne publikum, stredné a vyššie vekové skupiny, ženy, so záujmom 

o kultúru, cestovanie, spoznávanie, vzdelávanie, tradície, históriu. Druhá skupina aktivít sa realizovala prostredníctvom 

nákupu reklamných plôch na strategických miestach z hľadiska prezentovanej ponuky.  Obsahovo boli mediálne výstupy 

zamerané tak na propagovanie destinačnej ponuky kraja a jeho turistických regiónov, ako aj na prezentáciu 

ambasádorov, produktových línií a jedinečných príbehov, ktoré sú spojene so získaním autentického zážitku z návštevy 

regiónu. Súčasťou podaktivity je podpora marketingového mixu realizovaným kampaniam formou nákupu reklamných 

plôch, najmä billboardy, citylighty, bigboardy, digilighty ap. Ide o cielenie na skôr tradičné široké publikum resp. širokú 

verejnosť, ktorá tieto nosiče eviduje na verejných miestach, pri rýchlostných komunikáciách ap. Umiestnenie na 

Slovensku bolo cielené najmä na krajské mestá SR, výber frekventovaných a dobre viditeľných lokácií za účelom 

dosiahnutia žiaduceho efektu kampane.  

 

Aktivity nákupu reklamných plôch na strategických miestach zahŕňali:   

- celoročný prenájom bigboardu pri vstupe do BB kraja na rýchlostnej ceste R1 v smere od Bratislavy, ktorý 

symbolizuje  vstupnú bránu do destinácie (vizibilita Za horami za dolami a logá partnerov). Aktivita je 

0 20 40 60 80 100 120

rozvojové zámery
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dlhodobého charakteru (12 mesiacov), aby mohla oslovovať cestujúcich na tejto vysoko frekventovanej 

cestnej komunikácii, 

- bilboardová kampaň pred letnou sezónou v krajských mestách SR s témou „Zaži v kraji Za horami za dolami“ 

- prezentácia letnej ponuky a letných aktivít v BB kraji, 

- bilboardová kampaň k podujatiu „Kráľovská svadba na Pustom hrade“, 

- bilboardová kampaň k výzve „Hybaj na bežky“, 

- bilboardová kampaň „Akčná zima v BB kraji“. 

Výsledkom aktivity je zvyšovanie povedomia  o produktovej ponuke u cieľového publika. 

Aktivity nákupu mediálneho priestoru v tzv. offline médiách zahŕňali: 

- Čarovné Slovensko - článok Regionálne, to sú výrobky s dušou Banskobystrického kraja: magazín prezentujúci 

zaujímavosti, atraktivity a krásy Slovenska s relevantným cieľovým publikom. Článok prispel k podpore produktovej 

línie „Regionálne“.  

- Madam Eva - článok Regionálne, výrobky s dušou Banskobystrického 

kraja: magazín pre ženy, so zameraním na životný štýl, trendy, záujmy, 

záľuby, s relevantným cieľovým publikom, zámerom bolo zvýšiť 

predajnosť regionálnych výrobkov v e shope regionalnepulty.sk. 

- Hikemates - inzercia so zameraním na podporu produktu Zážitkové 

vlaky: Ide o atraktívny a najmä medzi mladšou a strednou generáciou 

populárny formát venujúci sa turistike, aktívnemu pohybu 

a spoznávaniu prírodných krás Slovenska. Inzercia v magazíne 

prezentovala produktovú líniu „zážitkové vlaky““ s cieľom podporiť 

predaj jázd historickými vlakmi v letnej sezóne 2021. 

- Slovenka - článok prezentujúci ponuku zážitkov krajskej cestovnej 

kancelárie Za horami za dolami. Magazín so zameraním pre strednú 

a staršiu generáciu, prioritne ženské publikum. Publikovaný článok 

prispel k zvýšeniu záujmu o predaj produktov cestovnej kancelárie a k popularizácii tejto ponuky.  

- Nový čas : - článok prezentujúci podujatie Kráľovská svadba na Pustom hrade, výzvu „Hybaj na bajk“ a jedinečné 

zážitky dostupné online (promo pre krajskú Cestovnú kanceláriu) 
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- Relácia Cyklopotulky: tematická televízna relácia so zameraním na podporu a prezentáciu možností cykloturistiky 

v Banskobystrickom kraji so zameraním na Stredné Slovensko (obec Ľubietová, Hrb - stred Slovenska, obec Slovenská 

Ľupča - hrad, interaktívne infocentrum, farma Hiadlovský, Podkonice Pleše stredisko, Podkonice - múzeum lyží.) 

1.5. Online marketing 

V súčasnej dobe dominancie online prostredia ide o nosný nástroj propagácie a prezentácie  ponuky v destinačnom 

marketingu. Efektívna a cielená online marketingová komunikácia poskytuje možnosti na účinné sledovanie, 

analyzovanie a vyhodnocovanie jednotlivých nastavení online komunikácie (komplexná analytika sledujúca ukazovatele 

ako napr. počet interakcií, počet unikátnych návštevníkov, počet relácií, dĺžku zotrvania na web stránke ap.).  Primárnymi 

nástrojmi online marketingovej komunikácie sú profily na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, Youtube), kde 

je možné účinne využívať i tzv. sponzorovanú reklamu a dostať tak propagovaný obsah k jeho cieľovej skupine,  web 

stránka zahoramizadolami.sk a web stránky k vybraným produktovým líniám (pohronskahradnacesta, regionalnepulty, 

zazitkovevlaky ai.). Ďalšou oblasťou je aj prezentácia (nákup mediálneho priestoru) na online portáloch, vyhľadávači 

Google, webbannerová reklama ap. 

KOCR BBKT pracuje aj 

s viacerými profilmi na 

sociálnych sieťach, na 

Facebooku: Za horami za 

dolami, Regionálne pulty, 

Pohronská hradná cesta, 

Zážitkové vlaky (Zbojnícky, 

Banícky, Horehronský expres), 

Banskobystrický kraj Turizmus. 

Na Instagrame je to profil Za 

horami za dolami, profil 

Regionálne pulty a profil 

Pohronská hradná cesta. 

Účinným a efektívnym 

nástrojom komunikácie je prezentácia a propagácia prostredníctvom sociálnych sietí, s využívaním sponzorovaných 

príspevkov a google ads. 

Redakčné plány KOCR 

k jednotlivým témam 

produktovej ponuky ale aj 

podpory budovania imidžu 

a brandingu destinácie zahŕňa 

v sebe systémové plánovanie 

sponzorovania vybraných 

príspevkov a nastavenia kritérií 

pre ich zobrazovanie cieľovému 

publiku tak, aby boli 

dosiahnuté stanovené ciele 

v rámci jednotlivých online 

kampaní. 

 



Správa o činnosti a hospodárení Krajskej organizácie cestovného ruchu                                                           
Banskobystrický kraj turizmus za rok 2021 

 
 

   Strana 12 z 30 

 
 

V priebehu sledovaného obdobia boli na tento účel realizované nasledovné aktivity v témach: 

- téma Regionálne: príspevky prispôsobené obdobiu roka s cieľom podpory predaja regionálnych výrobkov v e 

shope regionalnepulty.sk (Vianoce, Valentín, Veľká noc, Deň matiek, Deň otcov ap.), nové výrobky v ponuke, 

príbehy producentov, podpora regionálneho značenia a regionálnych značiek v BB kraji 

- téma Akčná zima: bežkovanie v BB kraji, stav úprav bežkárskych trás, 

výzva Hybaj na bežky, trasy v outdoor active, predaj zimného merchu Za 

horami za dolami, zimné aktivity v kraji (skialp, ľadolezenie, snežnice, 

korčuľovanie ap.), skibusy do lyžiarskych stredísk, lyžovačka v BB kraji ap. 

- téma Akčné leto: splav riek v BB kraji (Hron, Ipeľ, Muránka), 

cykloturistika a výzva Hybaj na bajk, turistika, náučné chodníky, trasy 

v outdoor active, leto pri vode ap. 

- téma zážitky krajskej cestovnej kancelárie (CK): príspevky zamerané na 

prezentáciu celkovej ponuky produktov CK, súhrn týždennej ponuky 

zážitkov, individuálne prezentované novinky v ponuke CK,  

- téma zážitkové vlaky: nosná téma počas letnej sezóny. Príspevky na 

profile zážitkové vlaky prezentujúce ponuku letných jázd a sprievodného 

programu na jednotlivých expresoch (Horehronský, Zbojnícky, Banícky, 

34 Tunelov) 

- téma stopy dejín: zahŕňa (okrem témy Tajomné hrady – viac detailov 

nižšie) témy: Coburgovská železná cesta Horehroním, Gotická cesta, 

Cesta skla, Literárna cesta ap. 

- téma tajomné hrady s dôrazom na produkt Pohronská hradná cesta: 

dominantná produktová línia KOCR, zahŕňa v sebe viaceré podtémy: 

sprevádzané komentované prehliadky na hradných lokalitách (existujúcich i zaniknutých), podujatia na 

jednotlivých hradoch (Kráľovská svadba, Glgáč, Signál na hradoch), približovanie života na stredovekých hradoch 

(najmä cez profi Pohronská hradná cesta) 

- príspevky na budovanie imidžu destinácie: približovanie významných jedinečností kraja (napr. zo série najstaršie 

z regiónu, svetové z nášho kraja, slávni rodáci, slávne obce ap.) 

- téma podujatia v kraji: napr. Gruntovačka, Hontianska vínna cesta, Hronsekanie, ap. 

Organizácia aktívne komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Youtube ai.), spravujeme 

profily Za horami, za dolami (FB: 10 800 fanúšikov, nárast o 78 %), Banskobystrický kraj Turizmus (zameranie na B2B 

komunikáciu, 435 fanúšikov, nárast o 100 % ), profil Vlakom za zážitkom (zlúčenie samostatných profilov jednotlivých 

expresov, 1119 fanúšikov), Regionálne pulty (FB: 2 900 fanúšikov, nárast o 146%) a Pohronská hradná cesta (FB: 2 890 

fanúšikov, nárast o 103 %). Profil na Instagrame (ZHZD a Regionálne pulty) sme profesionalizovali až na začiatku roka 

2021, ZHZD má 3 529 sledovateľov, RP má 234 sledovateľov.  

Spôsob propagácie prostredníctvom online PR článkov, inzercie a prezentácie na online portáloch sme využili na 

marketingovú podporu vybraných produktov a podujatí realizovaných v BB kraji. Okrem podpory konkrétnych eventov 

(Kráľovská svadba na Pustom hrade) sme sa zamerali aj na výzvy Hybaj na Bajk a Hybaj na bežky a na promo produktov 

ponúkaných v krajskej cestovnej kancelárii. 



Správa o činnosti a hospodárení Krajskej organizácie cestovného ruchu                                                           
Banskobystrický kraj turizmus za rok 2021 

 
 

   Strana 13 z 30 

 
 

Platforma Outdoor Active v súčasnosti už systém disponuje širokým obsahom údajov a informácií, ktoré v spolupráci 

s partnermi neustále rozširujeme (viac ako 140 bodov záujmu, 65 bežkárskych trás, 150 cyklovýletov, 45 náučných 

chodníkov, viac ako 30 turistických trás v príprave, ktoré sa pripravujú na publikáciu. Outdoor active je webový portál, 

ktorý prináša pre návštevníkov možnosť plánovania výletov a zároveň poskytuje širokej verejnosti prehľad lyžiarskych, 

turistických, cykloturistických, náučných, vodných či 

iných outdoorových aktivít. Výlety (trasy) zahrňujú 

komplexné informácie potrebné z užívateľského 

pohľadu (dĺžka a náročnosť trasy, prevýšenie, 

dostupnosť lokality, stav úpravy tratí – pri bežkárskych 

trasách, atraktivity ale aj služby CR v okolí).  Pri výletoch 

v cykloturistike boli kritériá stanovené tak, aby išlo 

o atraktívne legálne cyklotrasy, ideálne o zokruhované 

trasy. Každý výlet je doplnený o fotografie, popisy, 

miesta ktoré môže návštevník navštíviť, kde sa môže 

najesť, kde zaparkovať. Návštevník si môže vybrať výlet 

podľa svojej kondičky –  vidí prevýšenie, stúpanie, 

klesanie, dĺžku trasy a mnoho iných dát o trase. 

Samozrejmosťou je, že si akúkoľvek trasu môže stiahnuť 

bezplatne a bez nutnosti registrácie do svojho mobilu, 

hodiniek alebo si vytlačiť ako skladaciu mapu. Trasy sú 

dostupné na destinačnom portáli 

www.zahoramizadolami.sk. 

  

1.6. Merkantil/merchandising, prezentačno – propagačné predmety 

Merkantil/merchandising a prezentačno – propagačné predmety patria medzi nástroje na podporu budovania imidžu 

destinácie a zapamätateľnosti destinačnej značky Za horami za dolami, ako aj jej vybraných produktových línií. Aktivita 

zahŕňala: 

Tričká s potlačou – originálne a jedinečné tričká s autorskými ilustráciami mladej grafičky slúžili na zabezpečenie vizibility 

pre personál obsluhujúci zážitkové vlaky v BB kraji. Tričká zobrazujú jednotlivé expresy s typickými výjavmi a sú 

výborným identifikačným prvkom personálu obsluhujúceho zážitkové vlaky. 

Hybaj na bajk fľaše – športové úžitkové fľaše v dizajnmanuále za horami za dolami s logami partnerov (MDV, Slovakia 

travel) slúžili ako darčekový predmet pre zapojených do súťaže „Hybaj na bajk“, ktorej cieľom bolo spopularizovať 

cykloturistické trasy v BB kraji.  

Prezentačno – propagačné predmety – reklamné predmety označené logom „zahoramizadolami“ a regionálne výrobky 

od regionálnych producentov na účely darovania partnerom, spolupracujúcim a členským subjektom, oficiálnym 

návštevám a pod. Ide o ručne robené tradičné predmety dekoratívneho alebo spotrebného charakteru. 

 

1.7. Marketingové kampane  

 

Marketingové kampane na vybrané produkty cestovného ruchu boli realizované v súlade s top nosnými produktovými 

líniami – zážitkové vlaky, tajomné hrady, stopy dejín, poklady zeme.) formou aktívnej  celoročnej komunikácia vrátane 

http://www.zahoramizadolami.sk/
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tzv. PPC (pay per click) kampaní. Komunikácia  zahŕňa kompletnú prezentáciu ponuky CR v kraji (všetky nosné 

produktové línie kraja, realizované projekty a aktivity, ponuku regionálnej CK, ponuku podujatí v kraji, ponuku 

regionálnych produktov a imidžového merkantilu v e shopoch ap.). PPC kampane sú jedným z najefektívnejších 

marketingových nástrojov a v súčasnosti sú využívane ako štandardný komunikačný reklamný nastroj. Veľká časť 

aktivít je smerovaná na predaj zážitkov a regionálnych produktov a webového návštevníka vieme presmerovať priamo 

do nasej cestovnej kancelárie, alebo do e -shopu Regionálne pulty. 

V snahe budovať uvedomelé a vzdelané publikum, resp. potenciálnych návštevníkov kraja, sa veľká časť marketingovej 

komunikácie KOCR BBKT orientuje na promovanie trvalo udržateľných foriem CR s dôrazom na prírodný turizmus, na 

prezentovanie histórie, tradície, kultúry kraja a jeho jednotlivých regiónov. Neustále rastúce sledované marketingové 

ukazovatele potvrdzujú úspešné nastavenie komunikačnej politiky a tiež, že oslovované publikum má o tieto témy 

záujem. 

V rámci kampane „Akčná zima v Banskobystrickom kraji“ prebiehala aj online kampaň vrátane tzv. „pay per click“ (PPC) 

kampane, ktorej hlavným cieľom je primäť webového zákazníka ku kúpe konkrétneho tovaru/služby, alebo aspoň jeho 

nasmerovanie na želaný cieľový web (zahoramizadolami). Prostredníctvom PPC kampane sme propagovali bežkárske 

trasy (outdoor active platforma) a zároveň predaj čelenky na podporu úpravy bežkárskych trás, ako aj e-shop 

s imidžovým merkantilom zahoramizadolami. PPC kampaň „Akčná Zima“ prebiehala od Novembra 2021 do Marca 2022, 

pričom jej výsledkom bolo 2 091 238 zobrazení bannerov a 73 950 interakcií. PPC kampaň „Akčné Leto“ prebiehala od 

Júla do Októbra 2021, pričom jej výsledkom bolo 6 132 089 zobrazení bannerov s 139 723 interakciami. V treťom 

a štvrtom kvartály roku 2021 sme realizovali kampaň „Regionálne pulty“ s 3 772 000 zobrazeniami bannerov a 40 541 

interakciami. 

 

2. Tvorba a prevádzka rezervačného systému  

 

Cieľom prevádzkovania krajskej cestovnej kancelárie Banskobystrický kraj Turizmus (CK BBKT) je cieliť novovytvorené 

produkty/zážitky ku koncovému klientovi a podporiť tak plnenie hlavného cieľa, t. j. zvýšenie návštevnosti a prenocovaní 

v kraji. Komplexný rezervačný systém je určený pre potreby KOCR BBKT pre ponúkanie zážitkov a je integrovaný do 

www.zahoramizadolami. KOCR BBKT prostredníctvom svojej regionálnej CK vytvára priestor na zabezpečenie, 

poskytovanie a distribúciu konkrétnych produktov CR a vytvára tak priestor pre malých poskytovateľov služieb, umelcov, 

drobných podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí nemajú prostriedky a možnosti na efektívnu marketingovú komunikáciu 

svojich produktov a služieb. Často krát ide o poskytovateľov z najmenej rozvinutých okresov, preto je regionálna CK aj 

účinným nástrojom podpory podnikateľov a drobných poskytovateľov služieb v kraji. Dôležitou súčasťou poskytovaných 

http://www.zahoramizadolami/
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služieb prostredníctvom rezervačného systému je aj predaj lístkov na zážitkové vlaky, predaj vstupov na komentovane 

prehliadky Pohronskej hradnej cesty a ďalších produktov CR.  

Zážitky v cestovnej kancelárii sú v súlade s nosnými produktovými líniami kraja: 

- akčné leto,   

- nočná obloha 

- poklady zeme  

- živá príroda 

- regionálne 

- tajomné hrady 

- zážitkové vlaky 

- stopy dejín 

 

V produktovej línii Akčné leto sme rozšírili ponuku produktov splav Hrona a doplnili sme úplne nový jedinečný produkt 

a medzi klientmi veľmi obľúbený - zážitkový let - Novohrad z neba. 

V produktovej línii Nočná obloha sa veľkej obľube tešil najmä produkt Víno a syry pod hviezdami s ambasádorom 

Martinom Hiadlovským (Farma Hiadlovských). Pre detského klienta bol v ponuke detský Astrozážitok v Krajskej hvezdárni 

a planetáriu v Žiari nad Hronom.  Nemenej obľúbený bol aj produkt Nočný Šášov, kde ide o spojenie komentovanej 

prehliadky hradu Šášov s nočným pozorovaním hviezd profesionálnym ďalekohľadom. Vďaka spolupráci s Krajskou 

hvezdárňou a planetáriom v Žiari nad Hronom mali klienti poslednej prehliadky na Nočnom Šašove možnosť 

vidieť  unikátny Lunalón  - 4 m podsvietený model Mesiaca prvý krát na Slovensku.  
 

Poklady zeme zahŕňajú zážitky ako Historická škola profesora Mistríka v Španej Doline zamerané na baníctvo; Krížom 

krasom na Gemeri, kde prevažuje jaskyniarstvo; či náučno vzdelávacie exkurzie po Goeparku Novohrad – Nograd 

zamerané na geológiu. V spolupráci s geoparkami pracujeme na tom, aby sme využili jedinečný potenciál 

Banskobystrického kraja, ktorý ako jediný na Slovensku má všetky tri geoparky.  
 

Živá príroda – je tento rok novou produktovou líniou, ktorá 

sa zameriava najmä na produkty prírodného turizmu. 

Všetky ponúkané exkurzie sú s certifikovanými 

sprievodcami. Ide o produkty, kde je spájaná pešia turistika 

s ochutnávkou regionálnych výrobkov ako „Načim na pašu 

vyjsť a bryndzu koštovať“ či od „Štálu k štálu“, ktorý 

zaznamenal úspech v podobe dvoch vypredaných 

termínov. Ďalšie produkty zahŕňajú: Pešiu turistiku spojenú 

s poznávaním flóry a krajiny „Putovanie za liečivými 

bylinkami“, „Prechádzky Poľanou“ alebo poznávanie fauny 

Zaži Sokoliarske umenie či nočné pozorovanie netopierov.  

V rámci produktovej línie živá príroda sme nadviazali 

spoluprácu s Asociáciou prírodného turizmu. Prvým krokom 

bolo prepojenie webových stránok a uvedenie našich 

produktov prírodného turizmu na stránke 

prirodnyturizmus.sk. Zároveň pripravujeme spoluprácu na 

projekte zameranom na vytvorenie a spustenie jednodňových poznávacích lektorovaných exkurzií do divočiny 

Stredného Slovenska. V rámci produktovej línie živá príroda sme sa zúčastnili aj na pracovnom stretnutí na tému “Rozvoj 
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prírodného miestneho turizmu v území CHKO Cerová vrchovina“ v rámci projektu Interreg Centralparks. Veríme, že 

výsledkom tohoto stretnutia bude tvorba nových produktov prírodného a udržateľného cestovného ruchu v BB kraji.  
 

Regionálne - počtom zážitkov najväčšia produktová línia, je zameraná na návrat ku koreňom, k tradičným ľudovým 

remeslám ako je vyšívanie krivou ihlou, hrnčiarstvo, tkanie kobercov, včelárstvo či voštinárstvo. Zážitky s tradičnými 

remeslami plánujeme prepojiť na Regionálne pulty, prostredníctvom ktorých naši poskytovatelia predávajú svoje 

výrobky. Týmto prepojením ponúkneme klientom možnosť komplexnejšej služby - nielen kúpiť si výrobok, ale naučiť sa 

ho aj vyrobiť si svojpomocne pod dohľadom lektora.  

Druhou skupinou zážitkov v produktovej línii regionálne je ukážka života na tradičnom gazdovstve/farme a  poslednou 

skupinou sú ochutnávky lokálnych produktov ako je ochutnávka vín či ochutnávka olejov v rodinnej lisovni.  

V roku 2021 sme rozšírili spoluprácu s Oddelením kultúry BBSK a pripravili niekoľko zážitkov/ kurzov remesiel v 

produktovej línii regionálne. Spolu s Horehronským múzeom v Brezne sme sa podieľali na inovatívnom projekte 

predstavenia zvykoslovia našich predkov v zážitku Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí, o ktorý je veľký záujem.  

V rámci produktovej línie Stopy dejín rovnako ako minulú letnú sezónu aj tento rok patrili Nočné 

prehliadky vybraných lokalít na Strednom Slovensku k najnavštevovanejším. Nočné prehliadky obohatené o divadelno-

šermiarske vystúpenia Rytierov z Vir fortis aj tento rok priblížili verejnosti udalosti známe, či neznáme.   V počte 

návštevnosti nezaostávali ani čiastočne inscenované prehliadky s tematikou SNP, ktorá je tak úzko spätá s regiónom 

Stredné Slovensko. Ohlas médií a klientov si získal nový produktu Coburgovskej železnej cesty na Horehroní.  
 

Produktová línia Tajomné hrady  

predstavila komentované prehliadky 

nielen hradov na PHC (Zvolenský 

zámok, Pustý hrad, Šašov, Revište či 

Biskupský kaštieľ v žiari nad Hronom) 

ale pribudol aj Fiľakovský hrad z 

hradov pohraničia. Veľkej obľube sa 

tešia aj prehliadky tzv. zaniknutých 

hradov PHC a to Peťuša, Breznica, 

Rudna a Teplica. V rámci produktovej 

línie sme predstavili dve podujatia, a 

to druhý ročník Kráľovskej svadby 

doplnený o zážitok Zobuď sa do 

Kráľovskej svadby a prvý (resp. nultý) 

ročník Glgáča -  hrnčiarskej slávnosti 

na hrade Revište. (viac pod 

pracovnou skupinou Tajomné hrady).  
 

Už tretiu letnú sezónu patria Zážitkové vlaky medzi najobľúbenejšie a najpopulárnejšie produkty cestovného ruchu v 

Banskobystrickom kraji.  Aj tento rok bola produktová línia rozšírená a doplnená o novú trasu s prepojením na nové 

turistické atraktivity v ďalšom regióne. Ide o okružnú jazdu stredoslovenským okruhom cez 34 tunelov, ktorý previezol 

klientov cez najdlhší tunel v (Česko) Slovensku, či po jedinečnej trati SNP. Expres 34 tunelov doplnil Horehronský expres 

v regióne Horehronie jazdiaci po trase jedinečných technických železničných pamiatok, Zbojnícky expres jazdiaci v 

regióne Gemer v kraji zbojníkov po trase ozubnicovej železnice s náročným stúpaním a Banícky expres v regióne Banská 

Štiavnica a Stredné Slovensko, ktorý nie len že spájal dve banské mesta zlatú Kremnicu so striebornou Banskou 

Štiavnicou ale jazdil aj po známej “Trati mládeže”.   
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Práve tohoročnou novinkou Expresom 34 tunelov sme odštartovali  letnú sezónu 2021 “Vlakom za zážitkom”. Prvá jazda 

bola zároveň príležitosťou pre stretnutie dvoch komunít, vláčikárov a baníkov, ktorým sme vyjadrili svoju vďaku za to, 

že sa aktívne podieľajú na tvorbe unikátnych produktov cestového ruchu v Banskobystrickom kraji.  

Okrem nového expresu sme aj túto sezónu vypravili mimoriadne zážitkové vlaky tzv. špeciály: Jazdy storočnou parnou 

Zubačkou (spolupráca s OZ Zubačka) Horehronský expres špeciál (spolupráca s Klubom historickej techniky pri 

železničnom depe Zvolen).  

Historické vláčiky zatraktívnili aj tlačené materiály, ktorých cieľom bolo informovať o trase v historických či 

architektonických súvislostiach, ale tiež aj o ponuke v cieľových destináciách. Tlačené materiály dopĺňali výklady 

odborníkov (v Exprese 34 tunelov), zábavno-náučný (Horehronský a Zbojnícky expres) či tématicko - historický program 

(Banícky expres). 

Historické zážitkové vlaky s kapacitou od 48 po 160 pasažierov prepravili túto letnú sezónu na 31 jazdách 3270 osôb, 34 

bicyklov a 17 kočíkov. Všetky vlakové spojenia boli vypredané, čo svedčí o popularite a úspešnosti tejto produktovej línii. 

Vytvoriť najobľúbenejší produkt by nebolo možné bez finančnej podpory BBSK,  zástupcov združení, ktoré sa o historické 

vlaky starajú (VLAKY.NET, Čiernohronská železnica (ČHZ), Občianske združenie Zubačka, Klub historickej techniky pri RD 

Zvolen, Spolok výhrevne Vrútky, OZ Spoločnosť Považskej Dráhy a Železničné múzeum SR) či jednotlivých OOCR (Región 

Stredné Slovensko, región Horehronie,  Banská Štiavnica a Gemer.) 

Rok 2021 bol Európskou úniou vyhlásený za rok železníc na podporu využitia ekologického a udržateľného spôsobu 

dopravy. Pri tejto príležitosti sa konali viaceré podujatia aj v rámci nášho kraja. Aktívne sme spolupracovali s Klubom 

historickej techniky pri železničnom depe vo Zvolene pri príležitosti osláv 150 výročia trate Zvolen - Lučenec - Fiľakovo. 

Na oslavu výročia boli na trase Zvolen – Lučenec - Fiľakovo vypravené dva špeciálne vlaky: parná lokomotíva Šľachtičná 

a motorový vozeň Pomaranč, o ktoré prejavila verejnosť veľký záujem.  
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Celkový prehľad počtu zážitkov za roky 2019 – 2021  

 
 

Na dizajne nových produktov, ich administratívnej príprave ako aj spustení predaja CK BBKT sme aktívne spolupracovali 

so siedmimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu, lokálnymi podnikateľmi a producentmi, občianskymi 

združeniami a ďalšími partnermi.  

Od apríla do októbra 2021 ponúkla CK BBKT prostredníctvom oficiálneho destinačného portálu Banskobystrického kraja 

(www.zahoramizadolami.sk) na predaj 60 jedinečných a originálnych zážitkov, ktoré svojím obsahom reprezentujú 

produktové línie typické pre náš kraj: (1) tajomné hrady, (2) zážitkové vlaky, (3) akčná zima, (4) akčné leto, (5) stopy 

dejín, (6) konské putovanie, (7) živá príroda, (8) nočná obloha, (9) regionálne, (10) poklady zeme. 
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Prehľad ponuky CK prezentuje tabuľka: 
PRODUKTOVÁ LÍNIA 2020 POPIS POČET ZÁŽITKOV POČET 

KLIENTOV  
OBRAT 

1 TAJOMNÉ 
HRADY 

Produktová línia tajomné hrady predstavila komentované prehliadky 
na Pohronskej hradnej ceste (PHC). K tradičným prehliadkam 
Revišťa, Šášova, Pustého hradu, Zvolenskému zámku a kaštieľa v Žiari 
nad Hronom pribudli aj prehliadky zaniknutých hradov v menej 
známych lokalitách. Práve tieto s tešili veľkej obľube verejnosti.  
V rámci produktovej línie sme predstavili dve podujatia. Už druhý 
ročník Kráľovskej svadby, reprodukciu skutočnej historickej udalosti 
– svadby na Pustom hrade. Tento rok malo niekoľko klientov 
unikátnu možnosť prespať na hrade a zobudiť sa do kráľovskej 
svadby. Druhým, podujatím bolo Glgáč, hrnčiarska slávnosť na hrade 
Revište.  

11 1559 8 262 €  

2 ZÁŽITKOVÉ 
VLAKY 

Zážitkové vlaky patrili aj v roku 2021 k najobľúbenejším produktom 
cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Boli takmer všetky 
vypredané.  Historické nostalgické vláčiky, sa vydali po najkrajších 
tratiach Slovenska do známych ale aj zabudnutých regiónov kraja a 
prostredníctvom vlakových hercov priniesli príbehy regiónov a ich 
histórie. Tohtoročnú ponuku Horehronského, Zbojníckeho, 
Baníckeho doplnil expres po tzv. stredoslovenskom okruhu cez 34 
tunelov s názvom Expres 34 tunelov.  
Rok 2021 bol Európskym rokom železní, aby sa poukázalo na 
ekologickejšiu alternatívu cestovania, Čo bolo aj cieľom konferencie 
na Čiernohronskej železnici.  
V spolupráci s Klubom historickej techniky pri rušňovom depe vo 
Zvolene (KHT) oslávili 150. výročie trate Zvolen – Fiľakovo 
vypravením špeciálneho parného vlaku Šľachtičná.  

6 2391 32 000 €  

3 AKČNÁ ZIMA Produktová línia Akčná zima predstavuje zimný adrenalínový zážitok 
a fyzická aktivita v prírodnom prostredí. Začiatkom roka 2021 
rovnako ako koncom roka 2020 ostala bez predaja kvôli Covid kríze.  

   

4 AKČNÉ LETO Letný adrenalínový zážitok a fyzická aktivita v prírodnom prostredí, 
ako napríklad splavovanie rieky Ipeľ a Hron a veľmi obľúbené 
zážitkové lety nad Novohradom.  

5 40 1 423 €  

5 STOPY DEJÍN V produktovej línii Stopy dejín boli hitom aj počas tejto letnej sezóny 
nočné prehliadky v regióne Stredné Slovensko, Divadelno-
šermiarske vystúpenia Rytierov Vir Fortis tak priblížili verejnosti 
známe či menej známe udalosti a zaviedli ich aj na miesta, nie bežne 
dostupné, ako napríklad do krypty, bašty či podzemia. Ponuku 
komentovaných prehliadok uzatvára aj čiastočne inscenovaná 
prehliadka po stopách SNP v Banskej Bystrici – „Začnite s 
vysťahovaním!“ 
Pribudol zážitok Nepoznanou Coburgovskou železnou cestou na 
Horehroní.  

12 1281 3 575 €  

6 KONSKÉ 
PUTOVANIE 

Putovanie k rozjímaniu v sedle koňa v malebnej krajine. pripravujeme 
  

7 ŽIVÁ PRÍRODA Spoznávanie tajov a ponorenie sa do mystiky prírody. Turistika so 
sprievodcom „ Od štálu k štálu“ zaznamenala úspech a dva termíny 
boli vypredané. Medzi ďalšie patria „Prechádzky Poľanou po 3 
okruhoch“, „Načim na pašú vyjsť a bryndzu koštovať“ a verejnosťou 
obľúbený zážitok „ Sokoliarstva“.  
Začali sme spoluprácu s Asociáciou prírodného turizmu, prepojením 
našich webových stránok a uvedením našich produktov prírodného 
turizmu v ponuky na stránke prirodnyturizmus.sk 
Účasťou na pracovnom stretnutí na tému “Rozvoj prírodného 
miestneho turizmu v území CHKO Cerová vrchovina” v rámci 
projektu Interreg centralparks smerujeme k prehĺbeniu spolupráce 
a tvorbe nových produktov prírodného turizmu.  

6 73 717 € 
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8 NOČNÁ 
OBLOHA 

Nočné putovanie za úkazmi tmavej nočnej oblohy v interiéri Krajskej 
hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom ako astrozážitok pre deti 
či komentovaná prehliadka pod holým nebom na hrade Šášov so 
sprievodným slovom hvezdárov.  

3 101 2 310 €  

9 REGIONÁLNE Návrat k ľudovým tradíciám a remeslám, ktorý je podstatou 
produktovej línie Regionálne zaujal klientov z rôznych kútov 
Slovenska. K najdopytovanejším zážitkom patrili: „ Ochutnávka vín a 
syrov pod hviezdami“, „ Návšteva u gazdu na podpolianskych 
lazoch“, či remeselné workshopy ako hrnčiarstvo a vyšívanie krivou 
ihlou.   

14 263 4 441 €  

10 POKLADY ZEME Produktová línia venovaná baníckej tematike, geológii so 
vzdelávacími exkurziami v jedinom cezhraničnom UNESCO Geoparku 
Novohrad – Nograd či jaskyniarstvu s exkurziami v Slovenskom Krase 
v regióne Gemer.  

3 13 116 €  

 
SUMAR 60 5 721 52 844 €  

 

 

K ďalším aktivitám regionálnej CK patrí e-shop na predaj suvenírov/merchu „Za horami za dolami“. E-shop ponúka 

návštevníkom webu možnosť výberu a kúpy z ponuky 17 druhov tovaru v kategóriách darčeky a suveníry, doplnky, 

oblečenie a športové potreby. KOCR BBKT zohľadňuje záťaž na životné prostredie a pracuje aj s ekologickými materiálmi 

a výrobkami z nich. V zimnej sezóne 2020/2021 bol spustený aj predaj špeciálnej čelenky na podporu úpravy bežeckých 

trás v BBSK. Čelenka s dizajnom Za horami za dolami mala doplnenú imidžovú siluetu bežkára. Výťažok z predaja čelenky 

je určený úpravcom trás v kraji. 

Okrem predaja suvenírov/merchu prostredníctvom e-shopu, regionálna CK zabezpečuje predaj suvenírov na podujatí 

Kráľovská svadba a počas jázd historických Zážitkových vlakov.  

 

Prehľad predaných produktov do konca roku 2021 prezentuje tabuľka:  
PRODUKT POČET PREDANÝCH KUSOV OBRAT 

1 BANKOVKA MAXIMILIANA HELLA  301 903,00 €  

2 VLAKOVÁ MAGNETKA  294 588,00 € 

3 VLAKOVÉ PEXESO 142 284,00 € 

4 ČELENKA PODPORUJEM BEŽKOVANIE V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI 94 1 410,00 €  

5 VLAKOVÁ OMAĽOVÁNKA 75 112,50 € 

6 ZIMNÁ ČIAPKA  70 840,00 €  

7 
 

ŠNÚRKA NA KRK 60 120,00 € 

8 KORUNKA PRINCEZNÁ  39 117,00 €   

9 VLAKOVÉ TRIČKO  38 304,00 €   

10 ČELENKA ZIMNÁ 39                             309,20 € 

11 PRILBA RYTIERSKA 32 192,00 € 

12 TÚLAVÉ PONOŽKY 25                                  125,00 €  

13 BUFFKA (multifunkčná šatka) 22      220,00 €  
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14 LEGÍNY S DUŠOU PRÍRODY 18 810,00 €  

15 VESELÁ FĽAŠA 
  

18      126,00 € 

16 
 

ODZNAK ZA HORAMI ZA DOLAMI  17 25,50 € 

17 
 

VLAKOVÁ POHĽADNICA ČIARNOBIELA 13 6,50 € 

18 
 

VLAKOVÁ POHĽADNICA FAREBNÁ 13 6,50 € 

19 
 

KORUNKA KRÁĽOVSKÁ 11 44,00 € 

20  
 

KNIHA 22 DIER  9 81,00 € 

21 DARČEKOVÝ POUKAZ 
 

7 200 €  

22 
 

VLAKOVÝ ODZNAK 5 10,00 € 

23 
 

PRILBA NOMÁDSKA 4 20,00 € 

24 
 

GYM SACK (športové vrecko) 1 5,00 € 

25 KNIHA MÚDROSTI STARÝCH ŠUMIAČANOV 1 7,00 € 

 SUMAR 1348 6866,20 €  

Zdroj: Vlastné spracovanie KOCR BBKT, 2021 

 

 

 

3. Tvorba a podpora udržateľných produktov cestovného ruchu 

Aktivity v danej oblasti zahŕňali organizáciu, spoluorganizáciu alebo partnerstvo na realizovaní kultúrno – historických 

podujatí v nosnej produktovej línií Tajomné hrady, s dôrazom na osvetu a vzdelávanie návštevníkov. Podujatia 

korešpondujú alebo priamo rozvíjajú nosné produktové línie kraja. Pri výbere podujatí, ktorých sa KOCR stáva partnerom 

/spoluorganizátorom, berie KOCR ohľad najmä na udržateľnosť podujatia, jeho bezprostrednú nadväznosť na 

produktové línie v kraji, jeho prínos k rozvoju regiónu a miestnej komunity (akási pridaná hodnota podujatia), ako aj 

ekonomický prínos v podobe potenciálu prilákať do regiónu návštevníkov, ktorí v ňom prenocujú a realizujú aj ďalšie 

výdavky v cestovnom ruchu. Z hľadiska geografického významu ide o podujatia najmä nadregionálneho až národného 

významu. Účelom aktivity je podporovať a prispievať k tvorbe atraktívnej ponuky produktov (podujatí) cestovného ruchu 

s dôrazom na ich udržateľnosť a rozvoj nosných produktových línií kraja. Cieľom je prilákať návštevníkov do destinácie, 

dať im motív k návšteve, pričom snahou je, že v destinácii strávia viac ako jeden deň a prispejú tak k rastu výkonnosti 

CR (rast prenocovaní, tržieb ubytovacích zariadení, príjmov CR ap.) 

 

V roku 2021 sa realizovali nasledovné aktivity v produktovej línii Pohronská hradná cesta: otvorenie turistickej sezóny 

na Pohronskej hradnej ceste odštartoval projekt „Signál na hradoch“ (máj 2021). Hlavnou myšlienkou bolo oživiť 

svetelné signály, ktoré v minulosti plnili informačnú, obrannú a bezpečnostnú funkciu. Do projektu sme zapojili šesť 

hradov, a to Pustý hrad vo Zvolene, zaniknuté hrady Peťuša, Žakýl, Teplica a hrady Šášov a Revište. Napriek tomu, že 

aktivita sa z dôvodu platných protipandemických opatrení konala bez širšieho zapojenia verejnosti, svojím charakterom 

a nápaditosťou zaznamenala početné mediálne výstupy a záujem na sociálnych sieťach.  

Počas letnej sezóny sa okrem etablovaných komentovaných denných i nočných prehliadok vybraných hradných lokalít 

konali v rámci PHC aj dve väčšie kultúrno – historické podujatia realizované KOCR BBKT v spolupráci s partnerskými 

OOCR. Na hrade Revište sa v júni (26.6.2021) konalo podujatie Glgáč 2021 -  hrnčiarska slávnosť na hrade Revište. 
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Cieľom podujatia bolo oživiť a atraktívnym spôsobom priblížiť hrnčiarsku tradíciu a remeslo, typické pre región Gron, 

širokej verejnosti. Glgáč je pomenovanie džbánu na vodu s úzkym hrdlom – typický pre región stredného Pohronia. Na 

podujatí sa predstavili remeselníci z Banskobystrického kraja i hrnčiari zo západného Slovenska. Súčasťou programu boli 

tvorivé aktivity spojené s hrnčiarstvom ako napríklad práca na hrnčiarskom kruhu či maľovanie keramiky. Na pódiu 

prebiehali dobové scénky v podaní historickej skupiny, vystúpenie kaukliara, sokoliarov, dobovej hudby a tradičné 

komentované prehliadky hradu Revište. Návštevnosť podujatia bola regulovaná (max. 1000 návštevníkov) a kapacity sa 

na podujatí naplnili. Išlo o nultý ročník podujatia, ktorého organizátorom bola OOCR Gron a KOCR BBKT, finančne bol 

podporený okrem dotácie MDV SR aj z Fondu na podporu umenia.  

Vyvrcholením letnej sezóny bola organizácia podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade vo Zvolene, podporujúceho 

produktovú líniu Tajomné hrady a projekt Pohronská hradná cesta. 

 Organizátormi podujatia je KOCR BBKT a OOCR 

Stredné Slovensko, partnermi podujatia sú mesto 

Zvolen, Rytieri z Pustého hradu, Archeologický ústav 

SAV Nitra a iné subjekty. Podujatie bolo päť finančne 

podporené aj z Fondu na podporu umenia. S 

prihliadaním na stále platné protiepidemiologické 

opatrenia bolo podujatie zorganizované 

s limitovaným počtom návštevníkov. Po úspešnom 

nultom ročníku sa prvý ročník podujatia Kráľovská 

svadba na Pustom hrade konal 28.8.2021 vo Zvolene. 

Bohatý celodenný program pozostával z dobových 

ukážok remesiel, tanca, bojových umení, poľnej 

kuchyne, ukážok sokoliarstva, kaukliarstva, 

šermiarskych súbojov i rytierskych súbojov na koňoch. 

Hlavným bodom programu bola reprodukcia 

kráľovskej svadby z roku 1247, kedy si Konštancia, 

dcéra kráľa Bela IV., zobrala Leva, syna haličského kniežaťa Danila. Podujatie s návštevnosťou takmer 700 návštevníkov 

prinieslo v roku 2021 aj atraktívnu novinku, ktorou bola možnosť stráviť noc na Pustom hrade, v dobovom stane, so 

sprievodným programom (večerná komentovaná prehliadka, pozorovanie hviezd, dobová kuchyňa a v deň podujatia 

účasť na workshopoch). Tento zážitok ponúkala krajská cestovná kancelária a odozva od klientov bola veľmi pozitívna. 

Umelecké zastrešenie programu garantovala historická skupina Vir Fortis, ktorá má dlhoročné skúsenosti a referencie 
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v danej oblasti, špecializuje sa na podujatia a sprievodný umelecký program na hradoch Pohronskej hradnej cesty. 

Mimoriadny ohlas mala odborná prednáška šermiarskeho majstra Petra Kozu. Osobitý záujem vyvolala i remeselná 

ulička, kde svoje ručne vyrábané produkty prezentovali a predávali regionálni producenti zahrnutí v projekte Regionálne 

pulty, ktorý marketingovo podporuje KOCR BBKT. Veľkej obľube sa tešili aj tvorivé dielne zabezpečované osvetovým 

strediskom, ako aj odborný výklad o archeologických nálezoch na Pustom hrade. 

KOCR aj finančne spolupodieľala na organizácii v spolupráci s OOCR v kraji a ich členskými subjektmi na vybraných 

podujatiach, ktoré významným spôsobom prispievajú k tvorbe ponuky cestovného ruchu. Išlo o podujatia ako „Svetový 

pohár v behu na kolieskových lyžiach v Banskej Bystrici“ (OOCR Stredné Slovensko), Sitnianska Paškrta (OOCR Región 

Banská Štiavnica), Pod Vojšínom Gajdy hrajú, Malá Lehota (OOCR Gron), Dni mesta Žarnovica (OOCR Gron), Kultúrne 

leto v Dudinciach (OOCR Dudince), Krajina ako na dlani (obec Ábelová, OOCR TNP), Gotická cesta otvorená (OOCR 

Gemer), stredoveký festival Z histórie Gemera a Malohontu v Kraskove (OOCR Gemer), Historicky 1. preteky cyklodrezín, 

Hronec (OOCR Región Horehronie), Upírska noc v Hornej Lehote (OOCR Región Horehronie), Biobeh vinohradmi Veľký 

Krtíš (OOCR TNP). 

K podujatiam regionálneho, nadregionálneho až národného významu, ktoré KOCR BBKT podporuje aj vzhľadom na ich 

priamu a silnú väzbu na nosné krajské produktové línie, patria: 

• IBU CUP Osrblie 2021, 

• Triathlon Attack 2021, Ľuboreč 

• Deň otvorených dverí v areáli NBC Osrblie 

• Grand Prix Plochá dráha Žarnovica 

• Slávnostné otvorenie „vláčikárskej“ sezóny v Kremnici 

Ďalšie podujatia zrealizované v letnej sezóne 2021,prioritne z iniciatívy partnerských OOCR, na ktorých KOCR 

spolupracovala (zabezpečenie predaja vstupov cez online rezervačný systém a predaj vstupeniek na mieste podujatia, 

marketingová a komunikačná podpora ap.) patrili:  

• Hontianska vínna cesta (nultý ročník, spolupráca OOCR Stredné Slovensko, OOCR TNP a OOCR Dudince, 
prepojenie viacerých vinárskych oblastí v rámci jedného podujatia) 

• Hronsekanie (OOCR Stredné Slovensko) 

• Komentované tematické prehliadky (napr. Zvolen, Banská Bystrica, Kremnica, Bzovík, OOCR Stredné Slovensko) 
Aj v roku 2021 sme pokračovali už v etablovanom projekte Gruntovačka v Banskobystrickom kraji. Gruntovačka má 

dvakrát ročne stabilné miesto v kalendári podujatí v kraji. Na jar sa koná v apríli pri príležitosti Dňa Zeme, na jeseň pri 

príležitosti svetového upratovacieho dňa v septembri. Tieto symbolické dni nás už štvrtý rok inšpirujú k tomu, aby sme 

upratali pred turistickou sezónou a po nej, ale najmä 

aby sme zvyšovali povedomie o potrebe 

environmentálneho povedomia u mladých ľudí ale 

i u širokej verejnosti.  

Jarnú gruntovačku  sme prispôsobili aktuálnej situácii, 

nakoľko v danom období nebolo možné realizovať 

hromadné podujatia. V spolupráci s OOCR sme 

spracovali sériu náučno vzdelávacích videí, ktoré 

atraktívnou formou prezentovali vybrané témy 

z okruhu separovanie a recyklovanie odpadu, tzv. 

„zero waste“, bezobalové obchody a produkty, skládky 

odpadov, znečisťovanie riek, zber byliniek ap. Videá zaznamenali úspech vo virtuálnom priestore.  



Správa o činnosti a hospodárení Krajskej organizácie cestovného ruchu                                                           
Banskobystrický kraj turizmus za rok 2021 

 
 

   Strana 24 z 30 

 
 

Jesenná gruntovačka prebehla spoločne, pričom sme okrem škôl oslovili partnerské a členské subjekty OOCR, primárne 

samosprávy a tiež úrad BBSK. Skupiny záujemcov sa rozdelili na 

jednotlivé lokality v regióne a spoločne opäť vyzbierali desiatky 

kilogramov odpadu z prírody. Čistené lokality boli vybrané práve 

s ohľadom na fakt, že pandemická situácia a tzv. lockdown 

spôsobil rast záujmu a rast návštevnosti prírody u širokej 

skupiny ľudí, čo malo za následok aj negatívne sprievodné javy 

v podobe nahromadeného odpadu priamo v prírode. Cieľom 

projektu Gruntovačka nie je len upratanie turistami 

vyhľadávaných lokalít, ale aj osveta v radoch detí a mládeže. 

Práve ich prístup a postoj k životnému prostrediu bude kľúčový 

pre ďalšie smerovanie envirotémy a celkovo dopadov človeka 

a jeho činnosti na našu planétu.  

 

4. Vzdelávacie aktivity  

KOCR BBKT stavia destinačný manažment a marketing na úzkej a aktívnej spolupráci s členskými a partnerskými OOCR, 

ktoré sú pre KOCR nosným partnerom v rozvoji cestovného ruchu regiónov. Jedným z dlhodobých cieľov KOCR BBKT je 

profesionalizácia práce OOCR, vrátane podporovania sieťovania a spolupráce medzi regiónmi,  zvyšovania kompetencií 

a zručností zamestnancov OOCR a ich členskej základne. Účinnou formou napĺňania tohto cieľa sú vzdelávacie aktivity 

a networkingové stretnutia aktérov z území organizované s cieľom zdieľania príkladov dobrej praxe, výmeny skúseností 

a know how, ako aj prehliadky vybraných úspešných produktov cestovného ruchu v partnerských regiónoch. 

V roku 2021 zabezpečila KOCR BBKT pre svoje členské a partnerské OOCR a ich zamestnancov i členov sériu online 

vzdelávacích seminárov so zameraním na digitálny marketing v praxi cestovného ruchu. Semináre sa tematicky členili 

podľa najvyužívanejších platforiem online priestoru, pričom prvé dva semináre sa zamerali na úvod do problematiky 

marketingu a následne digitálneho marketingu. Pokračovaním boli špecializované semináre venované témam: 

Facebook, Instagram, Youtube, Influenceri. Každý zo seminárov viedol špecialista na danú oblasť, súčasťou boli príklady 

dobrej praxe zo zahraničia (z oblasti cestovného ruchu). Pridanou hodnotou seminárov bolo i konštruktívne zhodnotenie 

prístupu k digitálnemu marketingu OOCR v BB kraji, kde si školitelia vopred naštudovali profily na sociálnych sieťach 

OOCR v BB kraji a na seminároch sa venovali ich potenciálnemu zlepšeniu. Ďalšou pridanou hodnotou seminárov je 

získanie všetkých prezentácií i online nahrávok z absolvovaných kurzov, ktoré môžu OOCR poskytnúť svojim členom 

i budúcim zamestnancom. Z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení v priebehu roka 2021 sa semináre 

realizovali online formou, zabezpečoval ich vysúťažený dodávateľ – spoločnosť PS Digital. Priemerný počet účastníkov 

na školení: 30.   
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Súčasťou aktivity bolo aj zabezpečenie 

školení k marketingu pre potreby 

zamestnancov KOCR, a to najmä v oblasti 

dynamicky sa meniaceho online 

prostredia na sociálnych sieťach 

/nastavovanie kampaní ap./. 

KOCR BBKT zrealizovala dve väčšie 

networkingové odborné pracovné 

stretnutia celokrajského tímu CR v BB 

kraji (účasť všetkých OOCR v kraji 

a spolupracujúcich partnerských 

subjektov). Pred letnou sezónou sa 

zorganizovalo stretnutie v obci Hronec, 

v spolupráci s OOCR Región Horehronie. 

Išlo o celodenné stretnutie dňa 

28.6.2021, ktorého súčasťou bola 

prezentácia úspešného produktu cestovného ruchu „Horehronské cyklodreziny“. Účastníci stretnutia si vyskúšali jazdu 

cyklodrezinami z obce Hronec do obce Čierny Balog. Tu sa konalo pracovné stretnutie k príprave letnej sezóny v BB kraji 

a prehliadka stanice Čiernohronskej železničky. Účastníci si v diskusii zdieľali príklady dobrej praxe, navzájom sa 

informovali o pripravovaných novinkách v letnej sezóne. Z krajskej úrovne sa stretnutie využilo na vzájomné 

informovanie sa o pripravovaných aktivitách a možnostiach spolupráce. Stretnutia sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov. 

Druhé celokrajské pracovné stretnutie tímu cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji sa konalo v termíne 29.9. – 1.10. 

2021 v regióne Novohrad. Realizovalo sa v spolupráci s členskou OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, ktorá 

pomohla zrealizovať odborný program stretnutia. Odborný program zahŕňali prehliadku rodného domu Imreho 

Madácha v Dolnej Strehovej aj s odborným výkladom, prehliadka hradu Modrý Kameň spolu s expozíciou bábok SNM, 

prehliadku bio vinárstva Domín a Kušický s odborným výkladom, pracovné stretnutie s prezentáciami výsledkov letnej 

sezóny každej zo zúčastnených organizácií (KOCR BBKT, OOCR Región Horehronie, OOCR Stredné Slovensko, OOCR 

Región Gron, OOCR Región Banská Štiavnica, OOCR Dudince, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie a OOCR Gemer). 

Ďalšou súčasťou odborného programu bola sprevádzaná prehliadka zámku Halíč, prehliadka železničného domčeka 

s expozíciou umelca Csontváryho v obci Halíč, prehliadka mestského múzea v Lučenci spojená s interaktívnou 

prezentáciou Bitky pri Lučenci. Posledný deň účastníci absolvovali prehliadku sklárskej fabriky v Katarínskej Hute spolu 

s odborným výkladom. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo viac ako 40 účastníkov. Pozitívnymi výstupmi takýchto 

odborných pracovných stretnutí je aj zlepšenie komunikácie medzi OOCR v kraji, zintenzívnenie ich spolupráce, spoločné 

projekty a produkty CR, práca v spoločných pracovných skupinách ap. 

KOCR BBKT je členom Asociácie organizácií cestovného ruchu (AOCR). Ide o profesijnú organizáciu, ktorá združuje a háji 

záujmy organizácií cestovného ruchu na Slovensku. Prínosom členstva v AOCR je aktívna participácia na tvorbe 

a zlepšovaní podmienok rozvoja CR na území Slovenska, účasť na partnerských dialógoch s MDV SR, SK8, ZMOS, ÚMS 

a inými organizáciami, participácia na vybraných procesoch v oblasti rozvoja CR. Členský príspevok hradí KOCR 

z vlastných zdrojov. Rovnako je KOCR členom Asociácie prírodného turizmu je iniciatíva zameraná na aktívne prepájanie 

ochrany prírody s rozvojom cestovného ruchu na Slovensku. Je platformou pre partnerstvo a spoluprácu medzi 

subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora- združení a organizácii zameraných na ochranu prírodných a 

kultúrnych hodnôt, regionálny rozvoj, podporu miestnych komunít, združení a organizácii cestovného ruchu ako aj 

turistických agentúr. 
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KOCR BBKT aktívne spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, najmä s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. Zástupcovia KOCR BBKT sú pozývaní na prednášky v rámci vyučovaných predmetov, oponujú 

záverečné práce, poskytujú informácie do záverečných prác, zúčastňujú sa na ich obhajobách a pod. 

V roku 2021 koordinovala KOCR v spolupráci s organizáciou IUVENTA implementáciu projektu s názvom „Projekt je 

zmena“ na podporu zlepšovania zručností mladej generácie v oblasti projektového manažmentu. 

FINANCOVANIE  

Príjmy KOCR BBKT pozostávajú z členských príspevkov od členských subjektov, z príjmov z činnosti regionálnej cestovnej 
kancelárie a z príjmov z predaja tovaru. Ďalšími zdrojmi príjmov sú nenárokovateľná štátna dotácia Ministerstva dopravy 
a výstavby SR. Výška poskytnutej dotácie bola v roku 2021 vo výške 106 300 Eur na bežné výdavky a 12 500 Eur na 
kapitálové výdavky. Z Fondu na podporu umenia získala KOCR BBKT aj v roku 2021 dotáciu vo výške 3 000 EUR na projekt 
Kráľovská svadba na Pustom hrade vo Zvolene.  

Prehľad členských príspevkov za roky 2020 - 2021 

ČLEN Členský príspevok za rok 2021 Členský príspevok za rok 2020 

STREDNÉ SLOVENSKO 22 321 € 22172 € 

TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE 13 250 € 12764 € 

REGIÓN GRON 7 632 € 7184 € 

REGIÓN HOREHRONIE 21 874 € 19250 € 

Región Banská Štiavnica 9 966 € 8126 € 

DUDINCE 31 884,98 € 8139 € 

Banskobystrický samosprávny kraj 132 000 € 169600 € 

SPOLU 238 927,98 € 247 235,00 € 
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2021 

SÚVAHA k 31.12.2021 v EUR 
 Stav k 31.12.2021 

Dlhodobý nehmotný majetok 16 584  

Dlhodobý hmotný majetok 3 393  

Dlhodobý finančný majetok   

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  19 977  

Zásoby 13 528  

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 568 

Finančné účty  222 027  

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  236 123  

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU  683  

MAJETOK spolu  256 783  

Imanie a peňažné fondy   

Fondy tvorené zo zisku   

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  156 153  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 44 934 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU 201 087  

Rezervy 1 994 

Dlhodobé záväzky 88  

Krátkodobé záväzky 13 993 

Bankové výpomoci a pôžičky   

CUDZIE ZDROJE 16 075 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 39 621 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 256 783 
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VÝKAZ ZISKOV a STRÁT k 31.12.2021 

NÁKLADY Hlavná činnosť  Zdaňovaná činnosť  Spolu 

Spotreba materiálu 8 114 4 8 118 

Spotreba energie 

Predaný tovar   3 485 3 485 

Opravy a udržiavanie 168   168 

Cestovné 2 002   2 002 

Náklady na reprezentáciu 9 688   9 688 

Ostatné služby 268 158 242 268 400 

Mzdové náklady 49 541 283 49 824 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 16 274 100 16 374 

Ostatné sociálne poistenie 

Zákonné sociálne náklady 1 360   1 360 

Ostatné dane a poplatky 40   40 

Dary 2 034   2 034 

Osobitné náklady 3 734   3 734 

Iné ostatné náklady 2 001 92 2 093 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 263   13 263 

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek -2 035   -2 035 

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 810   810 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 8 857   8 857 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10 606   10 606 

NÁKLADY SPOLU  394 615 4 206 398 821 

  

VÝNOSY  Hlavná činnosť  Zdaňovaná činnosť  Spolu 

Tržby za vlastné výrobky       

Tržby z predaja služieb 57 394   57 394 

Tržby za predaný tovar   6 955 6 955 

Iné ostatné výnosy 1   1 

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku       

Výnosy z dlhodobého finančného majetku       

Prijaté príspevky od fyzických osôb       

Prijaté členské príspevky 238 928   238 928 

Príspevky z podielu zaplatenej dane       

Prijaté príspevky z verejných zbierok 3 734   3 734 

Dotácie 137 155   137 155 

VÝNOSY SPOLU  437 212 6 955 444 167 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM 42 597 2 749 45 346 

Daň z príjmov  412   412 

Dodatočné odvody dane z príjmov       

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 42 185 2 749 44 934 

Hospodársky výsledok za podnikateľskú činnosť (zdaňovanú) je daňová povinnosť vo výške 412,25 EUR splatná 31.06.2022. 
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Nasledujúce grafy zobrazujú detailnejšie údaje o hospodárení: 

 

Graf 1: Štruktúra nákladov podľa stredísk KOCR BBKT 2021 

 

 

Graf 2: Výnosy s z prevádzky podľa stredísk KOCR BBKT 2021 

 

K hlavným kategóriám v rámci výnosov patria členské príspevky (BBSK, OOCR v kraji) a štátna dotácia. 

VLAKY 6 078 
PRODUKT (HRADY, 
ZÁŽITKY) 21 633 

EVENTY  49 577 

PREVADZKA 70 637 

PROMO 58 049 
WEB 900 MEDIA 5 757 

ONLINE 58 404 

TRASY 7 953 

OOCR 79 471 

PRINT 8 152 
RS 1 666 

PARTNER 22 604 

SIGNAL (Chamkova 
Stodola) 3 734 

TOVAR 4 206 

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV 
PODĽA STREDÍSK

VÝNOSY KOCR 2021



Správa o činnosti a hospodárení Krajskej organizácie cestovného ruchu                                                           
Banskobystrický kraj turizmus za rok 2021 

 
 

   Strana 30 z 30 

 
 

 

Graf 3: Účtovné strediská v aktivite „Marketing a propagácia“ 

  

 

Graf 4: Účtovné strediská v aktivite „Tvorba produktov“ 
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