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N Á V R H 
NA   U Z N E S E N I E 

 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja: 
 
schvaľuje 

 
Stratégiu rozvoja CR v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi 

prirodzenými destináciami a vzájemného  prepojenia aktivít na územiach NRO na území 

PSK. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Projekt „Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších 

vzťahov medzi prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach 

najmenej rozvinutých okresov na území Prešovského samosprávneho kraja“ je manažérskym 

dokumentom, ktorý formuluje stratégiu rozvoja cestovného ruchu vo vymedzenom území. 

K jeho vypracovaniu prispelo poskytnutie regionálneho príspevku z Úradu vlády SR  

v schválenom Dodatku č. 806/2018 z roku 2018 . Následne  verejný obstarávateľ Ú PSK   v 

súlade so  ZVO, par. 1, ods. 12, písm. u),  zvolil  za zhotoviteľa  predmetného strategického 

dokumentu ,,Prešovskú univerzitu v Prešove“ formou priameho zadania. Dokument bol 

finálne spracovaný v decembri  roku 2018. 

Prezentácia dokumentu bola realizovaná na mestskom úrade vo Vranove nad Topľou vo 

februári 2019 za účasti zainteresovaných subjektov zastúpených poslancami zastupiteľstva 

PSK za okres Vranov nad Topľou, primátormi miest Vranov nad Topľou, Snina, Stropkov, 

Humenné, Fakultou manažmentu PU v Prešove, starostami dotknutých obcí, MAS , K OCR 

Severovýchod a pracovníkmi Ú PSK. 

 

Materiál bol prerokovaný na Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  zriadenej pri 

Zastupiteľstve PSK dňa 18.3.2019 a je k nemu kladné vyjadrenie v Uznesení č. 7/2019. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciele, priority stratégie rozvoja CR 
 
Projekt rozvoja regiónu je nasmerovaný profesionálne a efektívne s cieľom zvýšiť povedomie 

o regióne a jeho potenciáli v rámci Slovenska a perspektívne aj v medzinárodnom priestore, 

zvýšiť návštevnosť regiónu a predĺžiť dobu prenocovania, skvalitniť poskytovanie všetkých 

služieb cestovného ruchu s akcentom na kvalitu a konkurencieschopnosť. 

Víziou dokumentu je rozvoj celého regiónu Horného Zemplína, ako turistickej destinácie 

medzinárodného významu, budovanie značky založenej na umení, kultúre, historickom a 

prírodnom dedičstve. Región má potenciál pre taký rozvoj cestovného ruchu, ktorý bude svojou 

výkonnosťou významnou mierou prispievať k jeho celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju. 

 

Hlavným strategickým cieľom je zvýšiť výkonnosť odvetvia cestovného ruchu v okrese 

Vranov nad Topľou o 10 % do roku 2023. 

Podporné strategické ciele sú:  

• šíriť informácie o cestovnom ruchu presne a efektívne so službami priateľskými pre 

zákazníkov,  

• posilniť umenie, kultúru a dedičstvo smerom k posilneniu národnej jednoty založenej na 

národnej kultúrnej politike,  

• posilniť synergiu a spoluprácu medzi aktérmi cestovného ruchu a kultúry tak, aby sa región 

Horný Zemplín stal preferovaným turistickým a kultúrnym cieľom,  

• posilniť tie druhy a formy cestovného ruchu, pre ktoré má región vytvorený potenciál,  

• podporovať jedinečnosť regiónu v oblasti kultúrneho, historického a prírodného dedičstva 

ako jedného z dôležitých katalyzátorov rastu,  

• rozvíjať vedomostný, kvalifikovaný, tvorivý a inovatívny ľudský kapitál v odvetviach 

cestovného ruchu a kultúry.  

V súlade s úlohami súvisiacimi s rozvojom cestovného ruchu v regióne odporúčame 

podporovať najmä tieto ciele:  

• zvýšenie počtu zahraničných turistov,  

• predĺžiť priemernú dĺžku pobytu návštevníkov na zvýšenie príjmov z cestovného ruchu,  

• stimulovať rast domáceho cestovného ruchu.  

 



Celkom je navrhnutých 24 strategických cieľov vo vzájomnej príčinnej súvislosti. Neplnenie 

jedného cieľa bude spôsobovať problémy pri naplnení ďalších cieľov. Na základe toho je 

možné pri manažovaní rozvoja regiónu definovať problémy a navrhovať efektívne riešenia. 

 

Návrhy a odporúčania 

Návrhy a odporúčania sú podrobne spracované v predmetnom dokumente, preto tu uvádzame 

len najdôležitejšie  závery. 

Vymedzenie záujmových skupín, ktorí budú spolupracovať na realizácii stratégie:  

• Rozvojová rada NRO Vranov nad Topľou.  

• Fakulta manažmentu  PU v Prešove 

• PSK - Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie cestovného ruchu.  

• PSK - Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie strategického plánovania 

• NRO, ktoré pôsobia v regióne horný Zemplín alebo sa ich problém rozvoja CR v 

tomto regióne dotýka.  

• KOCR Severovýchod Slovenska, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš.  

 

Členovia všetkých týchto inštitúcií by mali mať zastúpenie v navrhovanej organizácii pre 

rozvoj CR Domaša rezort, aby svojimi poznatkami napomáhali rozvoju a zároveň sa vytváral 

synergický efekt pre jednotné aktivity cielene prepojené, aby sa dosiahol požadovaný 

výsledok a tým je naplnenie vízie rozvoja CR v danom regióne.  

V rámci vyššie spomenutých aktivít a vízií je uvedených mnoho podnetov, projektov, ktoré 

napomôžu rozvoju okresu. Navrhli ich obce a manažéri pôsobiaci v tomto regióne, ktorí sú 

zastúpení aj v konkrétne uvedených úlohách.  

Prvoradou úlohou týchto organizácií je stretnúť sa na úrovni ich predstaviteľov a dohodnúť 

jednotný postup a spoluprácu. Je si potrebné uvedomiť, že len spojením síl a prostriedkov sa 

dosiahne úspech a nie trieštenie na viaceré organizácie.  

 Je potrebné sledovať najmodernejšie trendy v oblasti CR a tie implementovať do života, o čo  

v danom projekte ide. 

Tu dávame  váženým poslancom do pozornosti link, na ktorom nájdete kompletný dokument 

na stiahnutie / preštudovanie. 

https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-rr/novy-podadresar/ 

 


