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„... región NP Slovenský raj je na Slovensku i v zahraničí uznávanou 

turistickou destináciou, známou vysokým štandardom 

poskytovaných služieb a všestranne rozvinutou turistickou 

infraštruktúrou, dokazujúcou, že aktivity cestovného ruchu a 

... vízia ...

infraštruktúrou, dokazujúcou, že aktivity cestovného ruchu a 

rešpektovanie princípov trvalo-udržateľného rozvoja a ochrany 

prírody sa vzájomne nevylučujú, ale naopak môžu významne 

prispieť k rastu ekonomickej sily regiónu, a kde sa návštevník cíti 

naozaj ako hosť a preto sa tam rád vracia...“



... zámer ...

� realizovať celkovú analýzu 

� nastaviť víziu a stratégiu 

� vytvoriť integrovaný manuál 

� identifikovať a vytvoriť stály dialóg � identifikovať a vytvoriť stály dialóg 

� vytvoriť platformu,

� prepojiť priority a hľadať východiská.



• vlastná výrazná identita,

• CR významný ekonomický faktor,

• potenciál NP a kultúry a histórie,

... strategické východiská ...

• súčasná pomerne vysoká návštevnosť,

• formy CR, ktoré sú tu dnes ponúkané.



... cieľové územie ...

... 18 obcí v hraniciach NP a priľahlých k riešenému regiónu:

Košický samosprávny kraj - okresy Spišská Nová Ves, 10 obcí a Rožňava, 
3 obce
Prešovský samosprávny kraj – okres Poprad, 4 obce
Banskobystrický samosprávny kraj – okres Brezno, 1 obec.Banskobystrický samosprávny kraj – okres Brezno, 1 obec.

Rozloha 560,63 km2. 

(NP 197,63 km2 a ochranné pásmo 130,11km2.)
Obyvateľov 69 558.

(podľa ŠÚ k 31.12.2007)



... strategický cieľ ...

„... zvýšenie kvality života, rozvoj cestovného ruchu 
v území NP Slovenský raj s dôrazom na 

trvaloudržateľný rozvoj územia a tvorbu ľudských 
v území NP Slovenský raj s dôrazom na 

trvaloudržateľný rozvoj územia a tvorbu ľudských 
zdrojov ...“.



... analýza daností regiónu ...

... pozitívum - hustá a pomerne stabilnú štruktúru osídlenia, 
kultúrna a spoločenská stránka obyvateľstva, vysoký rekreačný a 
turistický potenciál. 

... negatívum - nedostatok pracovných príležitostí.

... príležitos ť - prechod zamestnania od tradičných foriem ... príležitos ť - prechod zamestnania od tradičných foriem 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo) k novým podnikateľským aktivitám 
v cestovnom ruchu a vytváranie nových pracovných príležitostí. 

... ohrozenie - nízka mobilita pracovnej sily, vysoké percento 
obyvateľstva v poproduktívnom veku a nedostatočný investičný 
kapitál.



... strategické priority ...

1) infraštruktúry

2) cestovného ruchu a ekonomiky regiónu 

3) rozvoj ľudských zdrojov

4) marketing a propagácia4) marketing a propagácia



... mechanizmus implementácie ...

... monitoring
zastupiteľstvo KSK 2 x ročne
odbory regionálneho rozvoja a financií 2 x ročne
referát cestovného ruchu 4 x ročne
samosprávne orgány 1x ročne
regionálne združenia, klastre 6 x ročneregionálne združenia, klastre 6 x ročne

... náklady
finančné zdroje štrukturálnych fondov, národné zdroje, regionálne 
a miestne zdroje, ktoré treba efektívne spojiť a projekty realizovať 
v spolupráci s ostatnými podnikateľmi, verejnou a štátnou 
správou.


