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POZNÁME NAJLEPIE ZARIADENIA A ZAMESTNANCOV CESTOVNÉHO RUCHU V PREOVSKOM KRAlI

Verejnosť rozhodla o najlepích v cestovnom Richu
Verejnosť v online hlasovaní vybrala najlepšie zariadenia a zamestnancov cestovného
ruchu Prešovského kraja. Z pestrých nominácií vzišlo šesť víťazov.
Ocenenie Najlepší v cestovnom
ruchu Prešovského
kraja pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod slovenska. úlohou
ocenenia je poukázať na kvality, motivovať a ponúknuť príklady, ako v cestovnom ruchu
budovať dobré meno nielen
medzi odborníkmi, ale najmä
smerom k verejnosti
a turistom. Ocenenie má dve časti hlasovaciu a odbornú. Verejnosť
v internetovej ankete hlasovala za najlepšie zariadenia a zamestnancov
cestovného
ruchu. Odborná porota vybrala
osobnosti a produkt cestovného ruchu. Nominácie do všet-

kých kategórií zasielala laická
i odborná verejnosť do 30. novembra minulého roka.

Hlasovali do polnoci
Verejnosť rozhodla v šiestich kategóriách - NAJ reštaurácia, NAJ ubytovacie zariadenie, NAJ kaviareň/bar/čajovňa, NAJ kultúrne zariadenie,
NAJ barman/barista/someliér
a NAJ kuchár/ka.
Do online ankety, ktorá
prebiehala
od 15. decembra
2014 do 15. januára 2015, sa zapojili tisíce hlasujúcich. "Vel-

mi nás povzbudil ve1kf záujem hlasujúcich. Najviac ~ujala 1categ6ria NAJ ubytovacie

Najlepšiekultúrne zariadenie- Múzeum v Kežmarku- Kežmarskýhrad.

~adenie,
v ktorej rozhodovalo vyše 11 000 hlasov. posledné hlasy prišli tesne pred
ulcončenlm anlcety. blasovalo
sa doslova do polnoci, - uviedol výkonný riaditeľ organizácie Martin Janoško. Hlasovať
bolo možné raz za dvadsaťštyri
hodín.

Víťazi sú z rôznych
kútov kraja
V ankete zabojovali aj malé
podniky, ktoré ukázali, že vďaka svojim službám majú priazeň širokej verejnosti. Víťazi
kategórií sú z rôznych kútov
kraja. K najväčším prekvapeniam patrí prvenstvo "regionálnej" kuchárky Boženy Kontrošovej zo Združenia rozvoja
cestovného ruchu čierna Hora. Kuchárka varí v školskej jedálni pre deti z viacerých obcí
a je neodmysliteľnou
súčasťou

Najlepi v cestovnom Richu Preovského kraja
výsledky hlasovania:
NAJ
NAJ
NAJ
NAJ
NAJ
NAJ

reštaurácia:
ubytovacie zariadenie:
kaviareň/bar/čajovňa:
kultúrne zariadenie:
barista/barmanlsom.eliér:
kuchár/ka:

podujatí v regióne, ktoré spája
pätnásť obcí. Tesné víťazstvá
vzišli aj v kategóriách NAJ kultúrne zariadenie a NAJ reštaurácia.

"Teši nás, že anlceta ~ujaJa nominovanfcb. aj verejnost.
Hlavným spoločným menovatelom nominovanfcb. zariad~
nf a zamestnancov boJa kvalita, preto u samotná účasl v
anlcete je pre nicb. uznaním, -

Najlepšieubytovacie zariadenie- hotel Kukučka"" v Tatranskej Lomnici.

PLAZABEACH,Solivar Prešov (1696 hlasov)
HOTELKUKU~KA•••• , Tatranská Lomnica (4557 hlasov)
The Only Bar, Prešov (395 hlasov)
Múzeum Kežmarok, Kežmarský hrad (1149 hlasov)
Oto Sabol, The Only Bar Prešov (528 hlasov)
Božena Kontrošová, ZCR číerna Hora (820 hlasov)
doplnil Janoško.
zariadenia
mali možnosť
informovať zákazníkovo ankete aj prostredníctvom
letákov
a plagátov, najviac však využívali komunikáciu
na sociálnych sieťach. "Dnes je doba

médii, intemetu, sociálnych
sieti a top podniky vedia, že
kvalita sa buduje aj využitím
spätnej väzby od úkamfkov a
a5~vnukmnunU3ciusni-

Najlepšia reštaurácia-

krajskej
Janoško.

organizácie

Martin

víťazi si prestížne ocenenia prevezmú 29. januára na
medzinárodnej výstave cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave vo výstavisku KOCRSeverovýchod slovenska.

Plaza Beachv Prešove.

ELENA umožní zvýiť energetickú efektívnosť
zdrojov bude rozdelené medzi
zúčastnených
partnerov
tak,
aby zodpovedalo ich pomernej
čiastke k plánovaným investíciám. Trvanie asistencie je na-Chceme sa však posunúl kej efektívnosti a do obnovite!- umožní implementáciu investič- plánované na tri roky (2015 ďalej. Výrazným krokom vpred nfcb. zdrojov energie. preto sa ného programu v hodnote 60,4 2017). Na Úrade PSK bude od
venergetickej oblasti bude ~
Prešovskf samosprávny kraj milióna eur. Partnermi Prešov- 1. februára vytvorená implejenie samosprávneho kraja do v spolupráciso 14 mestami a ob- ského kraja sú samosprávy Bar- mentačná jednotka so šiestimi
prosramu ELENA.Ide o nástroj cami uchádzal o technickú po- dejov, Bzenov, Humenné, Lipa- zamestnancami. Do konca roku
Eur6pskej investičnej banky fi- moc ELENA,"'približuje predse- ny, Medzilaborce, Prešov, Rasla- 2017 musí byť spustená mininancovanf Eur6pskou úniou. da PSK Peter Chudík.
vice, Spišské Podhradie, Stará málna investícia v objeme 24,22
Pripravovanf investičnf progĽubovňa, Stropkov, Svidník, Veľ- miliónov eur z celkovej invesram je zameranf na zrúženie
ký Šariš, Vranov nad Topľou a tície 60,4 miliónov eur.
Milión eur na technickú
energetickej náročnosti verejasistenciu
Vysoké Tatry. S partnerskými
nfcb. budov (~teplenie budov,
Pripravené investície budú
samosprávami sa v súčasnosti
solámyobrevTUV, výrobae1ek- Technickú pomoc Prešovský pripravujú zmluvy, aby mohli financované predovšetkým z Eutrickej energie F.l'Y, moderni- samosprávny kraj koncom mi- byť podpísané v prvom kvartáli. rópskych štrukturálnych a inzácia vnútorného osvetlenia nulého roku získal - ako prvý z Technická asistencia na prípra- vestičných fondov 2014 - 2020,
v budovách)a modernizáciu sys- menej rozvinutých
regiónov
vu investície predstavuje cel- prostredníctvom projektov enertémov verejného osvetlenia. D- EÚ. Projekt prispeje k vytvore- kom 1,2 milióna eur, z toho pris- getických úspor, cez bankové
ujmmn PSK je totiž realizoval niu právneho, technického a fi- pevok ELENA tvorí 90 %, teda zdroje (Európska investičná banvelJré investície, ktoré budú nančného rámca, ktorý zabez- 1,09 milióna eur. Spolufinancoka) a doplnkovo z vlastných
smeroval k zvýšeniu energetic- pečí spoluprácu samospráv a vanie vo výške 10 % z vlastných
zdrojov.

I

mi. D6ležitá je spokojnosl
zákaznfJcov a turistov. A tú
mohli vyjadril prostredníctvom anlcety, - dodal riaditeľ

PSK AKO PRVÝ Z MENEJ ROZVINU1ÝCH REGiÓNOV EÚ zíSKAL TECHNICKÚ POMOC ELENA

Prešovský samosprávny kraj už niekol'ko rokov systematicky podporuje znižovanie energetickej náročnosti. V zariadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti krajskej samosprávy sa realizovalo viacero projektov zameraných na túto oblasť.

I
I

Technická pomoc pre
36 projektov
Do konca roka 2014 bolo
schválených 36 projektov technickej pomoci ELENA. Väčšina
z nich sa bude realizovať v "starých" členských štátoch. Z "nových" členských krajín boli
úspešné len tri projekty, zo slovinska, z Poľska a zo slovenska.
Hlavné mesto Slovinska, Ľubľana,
plánuje investície do verejných
budov v objeme 50 miliónoveur.
V Poľsku 33 miest a obcí z okolia
Wroclawi pripravuje investíciu
do verejného osvetlenia za 41 miliónov eur. Tretím úspešným projektom je práve slovensko vďaka
Prešovskému
samosprávnemu
kraju a investičnému zámeru vo
výške 60 miliónov eur.
Spomedzi "starých" členských štátov budú Dánsko a

I
I

I

Španielsko realizovať po šesť
projektov, Taliansko a Veľká Británia po päť projektov, Holandsko tri projekty, Francúzsko a
Portugalsko po dva projekty,
Švédsko, Grécko a Belgicko po
jednom projekte.

,.ELENAspolu s úverom EIB
pre nás ZDalDená, že prešovskf
kraj investuje v najbHžšfcb.r0koch do rozvoja svojho územia
no mili6nov eur. Prostrednfctvo.mprosramu ELENApJánujeme použil 60 mili6nov eur na
energetické investicie a ďalšicb.
50 mili6nov eur bude preinvestovanfcb. vďaka Eur6pskej investičnej banke. Tu sme sa ~viazali, že kraj preinvestuje
z vlastným zdrojov rovnakú sumu ako je výška úveru (25 mil.
€), kt:orf nám poskytuje EIB, -

I
I

uzavrel Peter Chudík.
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Kraj ocenil tri najlepšie produkty cestovného RIChu
Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu Prešovského kraja získal
známy chatár Peter Petras. Ocenené budú
aj ďalšie osobnosti a tri produkty cestovného ruchu.
Po najlepších zariadeniach
a zamestnancoch
cestovného
ruchu pozná Prešovský kraj už aj víťazné osobnosti a produkty
turizmu. Rozhodla o tom odborná porota Jej členovia zastupovali samosprávu, podnikateľskú sféru, školstvo, slovenskú agentúru pre cestovný ruch, Prešovský samosprávny kraj a Krajskú
organizáciu cestovného ruchu Severovýchod slovenska, ktorá
je organizátorom ocenenia.
Porota vyberala z nominácií, ktoré zasielala široká verejnosť do konca novembra minulého roku. Spolu prišlo šestnásť nominácií na osobnosť a rovnako šestnásť nominácií na produkt
cestovného ruchu.

ocenenie za vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu udelila
porota Jozefovi ť:ekovskému.
Pôsobí ako zástupca riaditeľa
Strednej odbornej školy Horný Smokovec, je dlhoročným pedagógom s odbornými skúsenosťami z praxe i odborným porotcom súťaží v oblasti hotelierstva a gastronómie.
Podnikateľom v oblasti cestovného ruchu sa stal Ján Gondeko V chate Pieniny zamestnáva počas sezóny 40 ľudí, je organizátorom mnohých podujatí, aktivistom a zakladateľom združenia Rozvoj Pienin a Zamaguria Rodák z Lesnice sa výrazne zaslúžil o rozvoj Zamaguria, cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce a zviditeľnenie tejto časti Slovenska doma i v zahraničí.

Areál prírodného kúpacieho biotopu v areáli biokúpaliska
Sninské rybníky je jedným z prvých kúpalísk na slovensku,
ktoré využíva technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a
rias. Rekonštrukcia Sninských rybníkov na prírodný kúpací biotop vrátila oblasti turistický ruch. Návštevnosť v prvých štyroch sezónach po rekonštrukcii dosiahla 300 000 návštevníkov.
Rybníky navštevujú hostia z celého slovenska, ale svoje zastúpenie majú aj okolité krajiny.

Za celoživotný prínos ocenia Petrasa
Ocenenie za celoživotný prínos poputuje do rúk známeho
tatranského chatára Petra Petrasa. V roku 2014 vybojoval zmenu
v zákone o verejnom obstarávaní, ktorá mu umožnila zostať
nájomcom Rainerovej chaty ďalších desať rokov. Výrazne ho
podporila aj verejnosť v petícii, ktorú podpísalo 35 000 ľudí.
Peter Petras sa v roku 1987 zamestnal popri práci učiteľa ako
vysokohorský nosič v Tatrách. V roku 1997 vzal do prenájmu od
Štátnych lesov TANAP-u Rainerovu chatu, ktorá bola iba ruinou
bývalej útulne. Na svoje náklady ju so svojou rodinou zrekonštruoval, opravil a sprevádzkoval. Chata ponúka základné občerstvenie a predaj ručne vyrábaných suvenírov. Chatár v nej zriadil expozíciu horolezeckej a lyžiarskej výstroje a minimúzeum
horských nosičov. Chatu preslávil aj rôznymi akciami, k najznámejším patrí stavba snehového betlehemu. Ako uviedla jeho
dcéra Zuzana Petrasová, krédom jeho práce je myšlienka" vo
svojej práci treba urobiťvíac než musíte". Peter Petras je tiež autorom knihy Na chodníku chodník.

BiokúpaliskoSninské rybníky- jeden z úspešných produktov
cestovného ruchu.
Ján Gondekpri obrade pasovania za Gorala.

NAJprodukty sú až tri
.,Porota vyberala z kvalitnfcb. nominácif. v niektorfch
prfpadocb. bolo naozaj (ažké vybrat len jedno meno. pri produkte cestovného ruchu tak dokonca namiesto jedného vf(aza
máme vf6izovaž troch, • uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod

Počas zimnej sezóny 2013/2014 vyrástol na Hrebienku jedinečnýTatranský ľadový dóm. Navštívilo ho viac ako stotisíc ľudí. Stal
sa miestom koncertov, svadieb, návštev a jednoznačným hitom
zimnej sezóny. Jedinečný Tatranský ľadový dóm odolal nepriazni
počasia a to najmä vďaka špeciálnemu chladeniu a prekrytiu. Tatranský dóm píše svoj úspešný príbeh aj v sezóne 2014/2015.

Slovenska Martin Janoško.
Ocenenie NAJ produkt cestovného ruchu Prešovského kraja
získali občianske združenie Slomba za budovanie single-trackov, Tatranský radový dóm a biokúpalisko Sninské rybníky.
Občianske združenie Slomba ukončilo v roku 2014 výstavbu
troch cyklochodníkov
v blízkom okolí Prešova, ktoré sa tešia
veľkému záujmu u mladšej, ale aj staršej generácie horských
cyklistov. V mestských lesoch Prešova sa nachádzajú už štyri
cyklotrasy - singletracky, ktoré tvoria ucelený systém trás pre
horské a trekingové bicykle. Trasy sú budované s ohľadom na
trvalú udržateľnosť. Porota ocenila najmä inovatívnosť myšlienkya zanietenosť dobrovoľníkov, ktorí single-tracky stavali najmä z vlastných zdrojov, čiastočne ich podporilo mesto Prešov.

Tatranský chatár Peter Petras získal cenu za celoživotný prínos
v oblasti cestovného ruchu.

Bodovali tiem. Hora i Pieniny
Porota rozhodovala aj v ďalších kategóriách. Ocenenie za
rozvoj cestovného ruchu v samospráve získalo Združenie rozvoja cestovného ruchu Cierna Hora. Mikroregión spája 15 obcí
v lokalite, ktorá nie je typickou turistickou destináciou. Obce
pod vedením predsedníčky združenia Márie Čuchtovej pracujú
na rozvoji turistickej infraštruktúry,
pripravujú netradičné podujatia a reprezentujú
región doma i v zahraničí s velkým entuziazmom a odhodlaním.

ukážková cyklotrasa z dielne občianskeho združenia slomba.

odovzdávanie ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2014 sa uskutoční 29. januára na medzinárodnej výstave cestovného ruchu slovakiatour v Bratislave vo výstavisku
KOCR Severovýchod slovenska.

Vouchery podpol1ljú vedeckú stél1l a zvyšujú konkurencieschopnosť firiem
Prešovský samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o inovačné vouchery na podporu spolupráce podnikatel'ských
subjektov a vedecko-výskumných pracovísk. Žiadosť možno predložiť do 28. februára.
Inovačné vouchery sú finančným nástrojom podporujúcim
spoluprácu podnikateľova inštitúcií s vedecko-vyskumnymi kapacitami na menších spoločných projektoch. Realizácia inovačných voucherov je súčasťou
Regionálnej inovačnej stratégie
Prešovského
samosprávneho
kraja. Je v súlade s výstupmi projektu RAPIDE, v rámci ktorého
PSK ako partner, pilotne riešil
využitie systému inovačných
voucherov v regióne. Inovačný
voucher je jednorazová podpora
poskytnutá
podnikateľovi
na

spoluprácu s riešiteľom, ktorá je
založená na transfere vedomostí. "Inovačný voucher je vlastne
platidlo, niečo ako darčeková
poukážka. Podnikatel, ktorý získa inovačný voucher, môže osloviť Prešovskú univerzitu, ktorá
pre neho na objednávku niečo
urobí, nejakú službu a podnikatel môže zaplatiť voucherom,·
približuje Július Takáč z Inovačného partnerského centra v Prešove.
Cieľom inovačných voucherov je podporiť malých a stredných podnikateľov, ktorí majú

potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť
prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií,
pri riešení inovačných projektov
s vyskumno-vyvojovymi pracoviskami. Čo to vlastne inovácie
sú, vysvetľuje J. Takáč: "Inovácie, to je všetko nové, čo chce
firma robiť inak ako doposiaL
Môže byt technická inovácia,
manažéISka, organizačná, ekonomická, a podobne. Firma má
zámer, ale vzhladom na zabezpečenie bežného chodu nemá
možnosti ako si to vypracovať ••

Podstatné je, že príjemcami
neho rozvoja PSK.Jeden voucher
podpory - inovačných vouchemá hodnotu 3 000 eur.
rov, sú fyzické alebo právnické
Inovačné vouchery spustil
Prešovský kraj ako prvý a jediný
osoby so sídlom v Prešovskom
na slovensku. "Niečo podobné
kraji, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Prešov- evidujeme na národnej úrovni,
ského kraja a splňajú definíciu
ale ide o podporu väčších firiem.
malého alebo stredného podni- Je to velmi dobre rozbehnuté v
čecbäch, kde má každý kraj nieku. žiadosť o inovačny voucher
môžu podať žiadatelia v písom- čo podobné. Práve tam sme hlanej a elektronickej forme do 28. dali inšpiráciu a vytiahli si z toho to najlepšie,· prezradil J. Tafebruára. Zoznam povinných
káč. Princíp inovačných vouchepríloh a potrebných dokumentov je uverejnený na webovej rov podľa neho spočíva v tom, že
stránke www.ipcpo.sk. V roku podnikateľ, ktorý získa voucher,
2015 je dispozícii 15 000 eur z dostane službu, ktorú potreboval
členských príspevkov zakladatea nemusí sa o nič starať. Dostane
priamo výsledok práce nejakého
ľov Inovačného partnerského
centra. Patrí medzi nich Prešov- odborníka z univerzity, pričom
ský samosprávny kraj, Prešovská všetky náležitosti medzi sebou
univerzita a Agentúra regionál- bude riešiť univerzita a IPC.

Dôvodom na zavedenie inovačných voucherov je existujúci
problém - výsledky vedy a výskumu sa nedostávajú do praxe.
Vouchery umožnia nadviazať
kontakty, ktoré môžu naštartovať ďalšiu spoluprácu.
Ako
zdôrazňuje J. Takáč,,,voucherom
sa to môže začať a d'alšia spolupráca už bude závisieť od konkrétnych subjektov. Podporujeme
zárodky spolupráce. Chceme,
aby sa firmy neuzatvárali do seba, aby komunikovali, sieťovali
sa, aby spolupracovali s vedecko-výskumnými
inštitúciami.
Zavedenie inovačných voucherov má dva efekty - podporuje sa
vedecká sféra a zároveň sa zvyšuje konkurencieschopnosť
firiem v kraji.·

