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Vedú vysokohorské chaty 

„Ako prvú sme spustili turis-
tickú súťaž Objavujeme Pre-
šovský kraj určenú pre študen-
tov, mladé rodiny i aktívnych
seniorov. Jej podmienkou je
odfotiť sa na jednom z 250-tich
kontrolných bodov v kraji a
zverejniť svoju fotku na face-
bookovej stránke Severo-
východ Slovenska a to všetko
stihnúť do 15. septembra,“ za-
čína M. Janoško. Na zverejne-
nej fotke súťažiaceho musí byť
jasne viditeľný a identifikova-
teľný kontrolný bod. Každý
kontrolný bod má stanovenú
svoju bodovú hodnotu. Víťa-
zom súťaže sa stane ten, kto
počas objavovania získa najvy-
šší súčet bodov za návštevu
vybraných lokalít. Ten, kto sa
na vybraný bod dopraví na bi-
cykli a dvojkolesového priateľa
zakomponuje do fotografie,
získa dvojnásobný počet bodov
za danú lokalitu. 

Po dvoch mesiacoch súťa-
ženia je aktuálne na prvom
mieste Bibiána Roháčová, kto-
rá získala 555 bodov. Rovných
500 bodov si pripísal Tibor Cze-
be. S výrazným odskokom si
tretiu priečku drží Ľuboš Sobul
Barnak, ktorý je držiteľom 185
bodov. Medzi najnavštevova-
nejšie miesta v kraji podľa M.
Janoška rozhodne patria vyso-

kohorské chaty: „Brnčálka pri
Zelenom plese, Bilíkova chata,
Reinerova, Téryho, Zbojnícka,
chata Rysy i Zamkovského.“
Medzi miestami, ktoré sa naj-
viac objavujú, je stanica ozub-
nicovej lanovky Štrbské pleso
a Kmeťov vodopád. Podľa M.
Janoška sú však mimoriadne
navštevované i Pieniny, či už je
to lávka cez Dunajec v Červe-
nom Kláštore, alebo známa
chata Lesnica. Ďalšie priečky
návštevnosti obsadzujú golfo-
vý rezort Black Storck Veľká
Lomnica, Bachledova dolina,
Lomnický štít, ale i Vojenské
historické múzeum vo Svid-
níku na opačnom konci kraja. 

Kompletný zoznam kon-
trolných bodov – atraktivít
nášho kraja a bližšie infor-
mácie záujemcovia nájdu na
stránke
www.severovychod.sk. Súťaž
sa končí 15. septembra.  

Cyklopátrania  -
Tatry prekvapili

„Pre aktívnejších turistov, kto-
rí milujú pohľad so sedadla bi-
cykla, boli určené letné
zábavné cyklozrazy nazvané
Cyklopátrania - víkendové
stretnutia cyklistov, ktorí ma-
jú chuť hľadať stratené „pokla-
dy“ a spoznávať daný región.
Konali sa vždy v inom kúte

nášho prekrásneho kraja, v au-
tokempingoch. Ideou týchto
akcií bolo predstaviť zúčastne-
ným cykloturistom bližšie da-
ný región. V rámci každého
cyklopátrania sme pripravili
15 kontrolných bodov, ktoré
súťažné dvojice hľadali v časo-
vom limite štyri hodiny. „Ne-
šlo však o vrcholové preteky,
ale o zábavné bicyklovanie sa,“
ubezpečil Martin Janoško.  

Prvá cyklistická akcia sa
konala 26. júla pod Sninským
kameňom, v lokalite nesmier-
ne bohatej na prírodné, histo-
rické a kultúrne pamiatky. No
veď povedzte, kde by ste na
takto pomerne malom území
našli toľko drevených
chrámov, zrekonštruovanú
huť na odlievanie železa, astro-
nomické observatórium a to
všetko vsadené do prírody
Národného parku Poloniny?
To všetko a ešte oveľa viac ob-
javovali dve desiatky účast-
níkov v piatich kategóriách.
„Aj napriek mnohým informa-
čno-propagačným aktivitám
venovaným tomuto podujatiu,
nás mrzí nižšia účasť cykli-
stov. Avšak je to daň nových
podujatí, s ktorými sa verejno-
sť ešte nezžila. Na druhej stra-
ne nás veľmi tešia pozitívne
reakcie samotných cyklistov,
ktorí neľutovali že takto strávi-
li krásnu slnečnú sobotu,“ sko-

ŽUPNÉ NOVINKY

n Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Sloven-
ska v spolupráci s partnermi pripravila na túto turistickú sezónu letnú
kampaň zameranú na objavovanie krás severovýchodného Slovenska.
Zahŕňa viaceré zaujímavé súťaže pre obyvateľov i návštevníkov kraja –
Objavujeme Prešovský kraj, Cyklopátrania, Dovolenka v Prešovskom kra-
ji a Vymaľuj svoj kraj. O tom, ako návštevníci a obyvatelia nášho regiónu
na letné súťaže zareagovali, hovorí riaditeľ KOCR Martin Janoško. 

Najväčší záujem je o vysokohorské chaty
KOCR vyhodnotí letné súťaže koncom septembra 



Spišský Jeruzalem opäť v septembri

Tento unikátny projekt
programu Terra Incognita pod
názvom Spišský Jeruzalem po-

kračuje a bude sa konať od 12.
do 14. septembra v Spišskom
Podhradí a na Spišskej Kapitu-

le. Podujatie, ktoré zastrešujú
Košický a Prešovský samosp-
rávny kraj v spolupráci so Spi-
šským osvetovým strediskom,
mestom Spišské Podhradie,
Spišskou diecézou a partnermi,
má tento rok bohatý kultúrny
program, ktorý ponúka pestrú
paletu viac žánrových vystúpe-
ní, v ktorých sa mieša duchov-
ný odkaz so súčasnou kultúrou,
ale aj divadelné predstavenia,

výstavy, prehliadky, poetické
pásmo, tvorivé dielne či zau-
jímavé hudobné koncerty.

Návštevníci by si určite ne-
mali nechať ujsť jedinečné di-
vadelné predstavenia Kráľ Šala-
mún a Hľa, váš kráľ! v podaní
Divadla DTS pod vedením Petra
Karpinského, alebo terénnu ex-
kurziu národných prírodných a
kultúrnych pamiatok v Spišs-
kom Jeruzaleme, či Pobožnosť

krížovej cesty v Spišskom Jeru-
zaleme, alebo folklórne vy-
stúpenie Kolíska a kríž Podduk-
lianskeho umeleckého ľudové-
ho súboru PUĽS. Počas kultúr-
no-duchovného festivalu majú
možnosť návštevníci – pútnici
získať Medailón pútnika.

Kultúrno-duchovný festi-
val Spišský Jeruzalem je v pr-
vom rade stretnutie s históriu a
symbolmi, ale aj uvedomenie

si, že táto unikátna lokalita
nám dáva priestor na pripome-
nutie a prežitie udalostí umu-
čenia i vzkriesenie Ježiša Krista
a vznikla zásluhou jezuitov v
rokoch 1666 až 1675 a je tak naj-
staršou kalváriou na Sloven-
sku.

Kompletný program a in-
formácie o tomto projekte si
záujemcovia môžu pozrieť na
stránke www.osvetasnv.sk. 

n V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pa-
žica objavili odborníci unikátnu koncepciu te-
ritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem.
Objav potvrdili aj historici a archeológovia.
Usporiadanie kaplniek a ďalších stavieb v pri-
estore vytvára symbolický Jeruzalem v mier-
ke takmer jedna k jednej.
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nštatoval M. Janoško. Pri vy-
hodnotení a odovzdávaní cien
panovala dobrá nálada a mno-
hí sršali nápadmi, kde osadiť
kontrolné body na budúci rok. 

Pokračovanie Cyklopátra-
ní zaviedlo účastníkov do ča-
rovného prírodného prostre-
dia Zamaguria. Objavovať Pre-
šovský kraj na dvoch kolesách
prišla približne tridsiatka cyk-
listov. Základný tábor bol v Ha-
ligovciach na Goralskom dvore
odkiaľ sa štartovalo, ale aj ko-
nčilo. Víkendová cykloakcia sa

9. augusta presunula pod vr-
cholce tatranských velikánov.
Jedine takto sa dajú nazvať
mohutné štíty Vysokých Tati-
er, na ktoré je najkrajší výhľad
práve z podhoria kde štartova-
la aj končila v poradí tretia
cykloaktivita Krajskej organi-
zácie cestovného ruchu Seve-
rovýchod Slovenska. „Vysoké
Tatry prekvapili,“ zhodnotil
M. Janoško a vysvetlil: „Pre-
kvapili hneď dvakrát a to v pr-
vom rade nesmiernymi mo-
žnosťami na cykloturistiku a v

druhom rade veľmi nízkym
záujmom cyklistickej verej-
nosti. Ten, kto v tomto regióne
na bicykli ešte nebol, mal by
tak urobiť! Celé podhorie je po-
pretkávané spevnenými a mi-
estami kvalitnými asfalto-
vými cestami. Orientovať sa po
nich je pomerne jednoduché,
avšak odporúčame zaobstarať
si outdoorovú mapu, ktorú vy-
dala oblastná organizácia ce-
stovného ruchu Vysoké Tatry –
Podhorie.“ 

Súťaže trvajú
do 15. septembra 

A hoci by výkonný riaditeľ 
KOCR uvítal väčší počet účast-
níkov počas cyklopátraní, s
letnými akciami je spokojný:
„Je dôležité, že sme oslovili
skupinu aktívnych ľudí, ktorí
sa venujú cykloturistike a ve-
rím, že vďaka dobrému chýru
ich o rok bude oveľa viac,“ ne-
tajil svoj optimizmus. Ako
zdôraznil, je spokojný so všet-

kými aktivitami, ktoré krajská
organizácia cestovného ruchu
v lete zorganizovala a je zveda-
vý na uzávierku 15. septembra.

Krajská organizácia ce-
stovného ruchu všetky letné
aktivity vyhodnotí koncom
septembra pri príležitosti
osláv svetového dňa cestovné-
ho ruchu. Víťazi jednotlivých
súťaží získajú atraktívne ceny
– vo väčšine prípadov rôzne
víkendové pobyty vo viace-
rých lokalitách nášho kraja. 

„Kus leta je ešte pred na-
mi, preto pozývame všetkých
obyvateľov i návštevníkov kra-
ja zúčastniť sa na všetkých
hrách a súťažiach, ktoré sú
súčasťou letných aktivít KOCR
Severovýchod Slovenska. Ve-
ríme, že spoločne budeme ob-
javovať naše prekrásne severo-
východné Slovensko. Všetky
potrebné informácie záujem-
covia nájdu na našej stránke
www.severovychod.sk,“ uzav-
rel Martin Janoško.
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