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ÚVOD
V roku 2018 sa organizácia stala otvorenejšou, rozšírila si svoju
členskú základňu a naštartovala a zintenzívnila spoluprácu s
partnerskými organizáciami pôsobiacimi v regióne, či už v oblasti
cestovného ruchu, ochrany prírody alebo kultúry a vzdelávania. V
mesiaci marec bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi
Banskobystrickým
samosprávnym
krajom
a
oblastnými
organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi na jeho území v záujme
spoločného koordinovaného postupu v oblasti podpory rozvojových
priorít destinácií, spoločnej prezentácii, personálneho posilnenia
kapacít OOCR. Na základe podpísaného Memoranda, po vzniku
Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. boli ošetrené zmluvné vzťahy v
záujme poskytnutia personálu (3 osoby) pre organizáciu - destinační
koordinátori (2 koordinátori destinácie Novohrad a 1 koordinátor
destinácie Podpoľanie). Aktivity boli realizované v súlade so
schváleným plánom činnosti s cieľom prispieť k udržateľnému
rozvoju cestovného ruchu a rastu konkurencieschopnosti destinácií
Novohrad a Podpoľanie. Ďalšie aktivity v spolupráci s RA BBSK, n.o.
sa zameriavali hlavne na tvorbu/formovanie ucelených produktov a
produktových línií Novohradu a Podpoľania, ktoré nadväzujú na
rozvojový potenciál destinácie a sú v súlade s jej rozvojovými
potrebami; ako aj budovania a obnovy infraštruktúry cestovného
ruchu (verejnej infraštruktúry, vrátane informačnej infraštruktúry).
- Pracovné stretnutia - cieľom posilniť spoluprácu v destináciách a
budovať produkty,
- Rozvojové zámery členskej základne podporené - Hrad Šomoška,
Fiľakovský hrad, Hriňovská drevenica Š. Nosáľa, Drezina do
Brezničky,
- Budovanie/značenie infraštruktúry cestovného ruchu - cyklotrasy,
informačná infraštruktúra.

Výročná správa 2018 / TNP / 3

Značný dôraz sa kládol na sieťovanie/pasportizáciu územia –
atraktivity, prírodné, kultúrno-historické, priemyselné hodnoty
územia. Dotazníkový prieskum sa uskutočnil počas letnej sezóny –
vyzbieraných bolo 463 dotazníkov, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú
a analyzujú. Podobný prieskum je plánovaný aj na rok 2019, s cieľom
získať spätnú väzbu od návštevníkov regiónu. Krajina je vhodná na
zážitkovú, vidiecku a poznávaciu turistiku, najmä cykloturistiku
a autoturistiku. V spolupráci s mestami Fiľakovo, Lučenec a BBSK
bol prevádzkovaný skibus a cyklobus. Hlavnou cieľovou skupinou je
stredná vrstva zo susedných i západoeurópskych štátov a domáci
turisti. Doteraz sa organizácia zameriavala hlavne na činnosti
verejnoprospešného charakteru. V súčasnosti je v štádiu riešenia
získanie živnostenského oprávnenia. Očakávame, že príchodom
väčšieho počtu turistov sa budú budovaním služieb pre turistov
postupne zapájať podnikateľské subjekty z regiónu. Náš strategický
cieľ je vytvorením atraktívnej destinácie podporiť regionálnu
ekonomiku a vznik pracovných príležitostí.
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TURISTICKÝ NOVOHRAD
A PODPOĽANIE

Turistický Novohrad a Podpoľanie je oblastná organizácia
cestovného ruchu, ktorá vznikla 2. 3. 2012. Pôsobnosť organizácie
zasahuje do štyroch okresov – Lučenec, Detva, Poltár a Veľký Krtíš.
Je to územie vyhasnutých sopiek od majestátnej Poľany až po
Novohrad – Nógrád geopark. Kraj s divokou prírodou, bohatou
históriou a jedinečným folklórom.

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ
INFORMÁCIE

Názov:

Turistický Novohrad a Podpoľanie

Skrátený názov:

TNP

Sídlo:

Ulica Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec

Vznik:

2. 3. 2012

IČO:

42199425

DIČ:

2023742413
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PREDMET ČINNOSTI OOCR TURISTICKÝ
NOVOHRAD A PODPOĽANIE

Hlavnou náplňou činnosti TNP je podpora cestovného ruchu na území
svojich členov. Organizácia vykonáva činnosti podľa §15 zákona.
1) V súlade s § 15 zákona Organizácia ďalej :
o podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie
rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
o tvorí a realizuje marketingové a iné propagačné aktivity
cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
o presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
o spolupracuje s orgánmi obcí a inými osobami pri rozvoji územia
v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie
programov jeho podpory a rozvoja,
o podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie
prírodného a kultúrneho dedičstva,
o organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
o poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom a iným
klientom,
o spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu,
zabezpečuje realizáciu podporených projektov rozvoja
cestovného ruchu,
o presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa
chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho
stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a
rešpektovali sa vlastnícke práva,
o zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom
vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného
ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
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o vypracúva a realizuje ročný plán a monitorovaciu správu o vývoji
cestovného ruchu na svojom území,
o iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu
produktov cestovného ruchu na svojom území,
o zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
o aktualizuje integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti,
o mapuje, produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom
území v spolupráci s členmi organizácie a zástupcami odbornej
verejnosti,
o zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich
internetových stránkach,
o môže vytvoriť, zriadiť alebo prevádzkovať turistické informačné
kancelárie,
o predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad
preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z
členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok môže
založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít
súvisiacich s naplnením hlavného účelu organizácie,
o vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s
cieľom podporovať hlavný predmet činnosti,
o zastupuje svojich členov v iných organizáciách a orgánoch iných
právnických osôb s cieľom dosahovať hlavný účel,
o vykonáva iné aktivity na podporu dosiahnutia hlavného účelu
schválené valným zhromaždením v rámci koncepčných
dokumentov,
o organizuje školenia, semináre a iné vzdelávacie podujatia pre
členov Organizácie.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Andrej Rapco
OZ "Združenie na podporu
turizmu v Novohrade"
RNDr. Jozef Klinda
Fyzická osoba, čestný člen

Predstavenstvo:
Predseda OOCR:

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta Lučenec

Podpredseda OOCR:

Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta Detva

Podpredseda OOCR:

Ing. Vladimir Mužila
konateľ spol. AGRO CS
Slovakia a.s

Mgr. Tomáš Belko
Riaditeľ LUKUS r.o.
Výkonný riaditeľ:

Mgr. Tímea Kovács

Destinačný koordinátor (Novohrad):

Ing. Milan Haluška

Destinačný koordinátor (Novohrad):

Mgr. Linda Ágoštonová

Destinačný koordinátor (Podpoľanie): Mgr. Michaela Kaličiaková
Členovia predstavenstva:

Mgr. Agócs Attila PhD
primátor mesta Fiľakovo

Manažér pre marketing:

PhDr. Pavol Rapco

Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta Hriňová
Ing. Milan Spodniak
Starosta obce Ratka
Ing. Milan Mrva
konateľ spol. KOLEK s.r.o.
Pavel Kyseľ
starosta obce Polichno
Ján Krnáč
Fyzická osoba
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ČLENOVIA
obec Divín

obec Píla

obec Dolná Strehová

obec Kokava nad Rimavicou

mesto Fiľakovo

obec Budiná

obec Halič

obec Lipovany

mesto Lučenec

obec Dobroč

obec Málinec

KOLEK, s.r.o.

obec Ratka

obec Látky

obec Ružiná

obec Polichno

Karpaty Slovakia s.r.o.

obec Cinobaňa

OZ "Združenie na podporu turizmu v Novohrade"

obec Hradište

mesto Hriňová

obec Praha

obec Šiatorská Bukovinka

obec Radzovce

mesto Veľký Krtíš

obec Rapovce

obec Tuhár

obec Trenč

obec Podrečany

obec Veľké Dravce

obec Ľuboreč

IMET, a.s.

mesto Poltár

mesto Detva

obec Pleš

obec Čakanovce

obec Lupoč

obec Prša

obec Mučín

OZ Sportfan Vidiná

obec Mikušovce

Obec Holiša
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Obec Buzitka
RNDr. Jozef Klinda
Prof. Juraj Hraško
Obec Uhorské
Obec Veľká Ves
Obec Ozdín
Ján Krnáč
Obec Mýtna
Obec Kotmanová
Obec Točnica
Agro Ratka- S, s.r.o.,
ECOLUTION s.r.o.,
Agrosev spol. s.r.o.
Rozpočtová organizácia LUKUS
AGRO CS Slovakia a.s.
Ing. Vladimír Mužila
Obec Veľká nad Ipľom
PEGA s.r.o.
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK n.o.

stav k 31.12.2018
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GENÉZA ZMIEN TNP V ROKU 2018

Zmena výkonného riaditeľa
OOCR TNP
Marec
nová výkonná riaditeľka –
Mgr. Tímea Kovács
Podpísanie Memoranda
Marec
o spolupráci s BBSK a OOCR
Personálne posilnenie zo strany
August
RA BBSK n.o.
Traja destinační koordinátori
Zmena predsedu OOCR TNP
September
nová predsedkyňa –
PhDr. Alexandra Pivková
Zmena sídla OOCR TNP
September
Ulica Dr. Herza 240/1, 984 01
Lučenec
September/November Vstup nových členov

November

December

Schválenie zmien v dokumentoch
OOCR TNP
Stanovy, smernice, Zásady
hospodárenia
Založenie KOCR BBSK
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ČINNOSŤ TNP V ROKU 2018
Začiatkom roka 2018 Valné zhromaždenie TNP schválilo základné
dokumenty – rozpočet a plán aktivít na rok 2018. Aktivity boli
realizované v súlade so schváleným plánom činnosti s cieľom prispieť
k
udržateľnému
rozvoju
cestovného
ruchu
a
rastu
konkurencieschopnosti destinácií Novohrad a Podpoľanie.
V marci 2018 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi
Banskobystrickým
samosprávnym
krajom
a
oblastnými
organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi na jeho území. Na
základe podpísaného Memoranda, po vzniku Rozvojovej agentúry
BBSK, n.o. boli do organizácie v auguste pridelení traja destinační
koordinátori.
Ďalšie aktivity v spolupráci s RA BBSK, n.o. sa zameriavali hlavne
na tvorbu a formovanie ucelených produktov a produktových línií
Novohradu a Podpoľania, ktoré nadväzujú na rozvojový potenciál
destinácie; ako aj budovanie a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu:
Zber dát – dotazníkový prieskum

August
Október

Destinácia

Počet dotazníkov

Novohrad

298

Podpoľanie

165

Spolu

463 dotazníkov

30. 6. – 26. 8. Cyklobus – Lučenec – Ábelová
– Lučenec – Látky
2018
13. 8. 2018 Roadshow – Pracovné stretnutie RA BBSK n.o.
22. 8. 2018
18. – 21. 9.
2018
10. 10. 2018
17. 10. 2018
25. 10. 2018
22. 11. 2018
November
December
December
Marec

s členmi OOCR TNP v Lučenci
Leto v kraji – návšteva predsedu BBSK v
Novohrade
Študijná cesta pre členov OOCR TNP do
Rumunska a Maďarska
Workshop – Značka a identita regiónu
Novohrad
Gruntovačka – čistenie po turistickej sezóne
v obci Budiná
Workshop – Značka a identita regiónu
Podpoľanie
Zasadnutie Regionálnej rady – Vidiecke
partnerstvo BBK – MAS
Pracovné skupiny – stretnutia
• Cyklotrasy;
• TIC/TIC;
• kultúrne inštitúcie.
Skibus – Fiľakovo – Kokava, Línia
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ZNAČENIE TURISTICKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

1. Obnova značenia cyklotrás – kontrola stavu + obnova a
doplnenie značenia na potrebných miestach
Trasy – JTM – Ružiná – Látky (55 km); cyklomagistrála Poiplia (51
km); Novohradská cyklomagistrála (89 km); Južná cyklomagistrála
(21 km); Mýtna – Píla – Budinské lazy (10 km); LC – Ješovec – JTM
(28,5 km); cyklookruhy Lučenca (133,5 km) – spolu = 388 km
*vysvetlivky k mape:
2. Rekognoskácia a vytvorenie nových cyklotrás
Trasy – cykloturistický okruh Rároš – Prieloh – Hámor – Rároš (7,5
km); Štavičiarska cykotrasa LC – Kalinovo – Poltár – Maštinec ( 31,5
km) – spolu = 39 km
3. Dokumentácia cyklotrás a ich registrácia v SCK
o vytvorenie máp a dokumentácie pre cyklotrasy,
o registrácia v SCK: Štavičiarska cyklotrasa (2595), Cyklookruh
Rároš – Prieloh (5603), Južná turistická cyklomagistrála (057)
4. Montáž obrazových smerových tabuliek v počte 214 ks

o
o
o

čierny štvorček – miesto osadenia nových stĺpikov a montáže smerových
tabuliek
čierny krúžok – miesto osadenia nových stĺpikov – zatiaľ bez montáže nových
smerových tabuliek
čierna hviezdička – miesto montáže smerových tabuliek na stĺpiky už osadené

6. Dokumentácia a vytvorenie súhrnnej mapy cyklotrás v
regiónoch pôsobnosti OOCR TNP
7. Výroba orientačných smerových tabúľ pre mesto Hriňová – 8
ks smerových tabúľ /cca 800 x 300 mm/ pre vyznačenie odbočiek
ku kostolu na Raticovom vrchu

5. Osadenie nových smerovníkov v počte 20 ks
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VÝSTAVY, VEĽTRHY, PREZENTÁCIE

Účasť na výstavách, veľtrhoch, prezentáciách a konferenciách
zameraných na cestovný ruch, patrí medzi hlavné propagačné
a prezentačné aktivity OOCR TNP.

26. – 29. 1.
2018
1. – 2. 9.
2018
8. – 9. 9.
2018

ITF Slovakiatour – Bratislava, Slovensko
SIAF 2018 – Sliač, Slovensko
Československý festival – Praha, Česká
republika
Výstava Novohradu a Podpoľania
i regionálnych produktov BBK v OC
Galéria v Lučenci

4. 12. 2018 Sprievodné podujatia:
➢ Workshop – objav Podpoľanie – vyšívanie
–
krivou ihlou, ukážka ľudového kroja,
7. 1. 2019
premietanie dokumentov o Podpoľaní
➢ Geopark okom fotoobjektívu –
spolupracovalo NTIC Fiľakovo
➢ Workshop ručných prác – spolupráca so SOŠ
hotelových služieb LC
➢ Autogramiáda autorov kníh o Lučenci
➢ Workshop kváskového pečenia –
Novohradský tradičný kváskový chlieb

Výročná správa 2018 / TNP / 14

KĽÚČOVÉ ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE

Ubytovacia štatistika
120 000

20 000

74 000

40 000

85 111,61 €

60 000

0
POČET PRENOCOVANÍ

DAŇ ZA UBYTOVANIE
2018

Členská základňa OOCR TNP
80 000,00

0

2017

18 627 €

0,00

NÁRAST
ČLENSKEJ
ZÁKLADNE

2018

39 988 €

20 000,00

10

41 270 €

40 000,00

98 584,68 €

60 000,00

30

15 965,60 €

50

60 51 49

2016

18 311,62 €

100 000,00

20

2017

Rozpočet OOCR TNP

60
40

82 797,42 €
€
60 787,61 €

80 000

91 703

➢ štatistika členskej základne;
➢ ubytovacia štatistika;
➢ rozpočtová štatistika organizácie.

100 000

119 404

Štatistické ukazovatele patria k dôležitým výstupom OOCR TNP,
nakoľko vyjadrujú kvalitatívnu hodnotu progresu cestovného ruchu.
Za posledné tri roky činnosti organizácie TNP máme k dispozícii
nasledovné druhy štatistík –

NÁRAST
ROZPOČTU
2016

DOTÁCIA
2018

2017

2016

Výročná správa 2018 / TNP / 15

MARKETING, PR A MÉDIÁ
V roku 2018 OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie aktívne
podporil rozvoj cestovného ruchu návštevou Veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.
Rozvojová agentúra BBSK n.o. posilnila od mesiaca august
personálne OOCR skrz čoho bolo možné výrazne rozšíriť aj
marketingové aktivity. V mesiacoch august – október prebiehal
dotazníkový prieskum spokojnosti návštevníka s našimi destináciami
Novohrad a Podpoľanie. V septembri sme sa zúčastnili
medzinárodných leteckých dní na letisku Sliač ako súčasť spoločného
stánku BBSK s ďalšími šiestimi OOCR pôsobiacimi v kraji.
Druhý septembrový týždeň sme boli účastníkmi Československých
dní, ktoré sa konali v Prahe pri príležitosti 100 výročia vzniku ČSR.
Okrem výstavnej expozície sme prezentovali tradičný odev z
Podpoľania – podpoliansky kroj a ochutnávku syrov z Koliby
(Hriňovskej mliekarne). Návštevníci si v našom stánku mohli
vyskúšať aj malú školu tanca.
Koniec septembra patril každoročne organizovanej študijnej ceste pre
členov OOCR. Navštívili sme župu Bihor v Rumunsku, nadviazali
spoluprácu s honorárnym konzulom Slovenska v Rumunsku
Miroslavom Jablončíkom. Druhá časť našej cesty bola zameraná na
spoznávanie Békešskej Čaby kde sme boli hosťami Spolku Slovákov.
V októbri sme zrealizovali projekt „Gruntovačka“ kde sme zapojili aj
žiakov a učiteľov stredných škôl a vyzbierali odpadky v rôznych
turisticky atraktívnych destináciách.
V Lučenci aj Vígľaši sme zrealizovali dva workshopy na zistenie
destinačnej identity kde sme pozvali predstaviteľov kultúrnych
inštitúcií ubytovacích zariadení ako aj predajcov regionálnych
produktov.
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V rámci mediálnej propagácie sme nadviazali užšiu spoluprácu s
regionálnym týždenníkom MY Novohrad, ktorý zverejnil viacero
mediálnych výstupov v tlačenej aj online verzii. „Gruntovačka“ –
projekt zameraný na čistenie rôznych prírodných lokalít v spolupráci
s ďalšími šiestimi OOCR v Banskobystrickom kraji. V novembri bol
publikovaný článok o činnosti našej oblastnej organizácie a
novootvorených kanceláriách TNP v Lučenci a Hriňovej. Ďalší
nasledoval v decembri o regionálnej výstavy v OC Galéria Lučenec.
December patril výstave regionálnych produktov aj z Novohradu a
Podpoľania a prezentácii našich regiónov, ktorú doplnila
autogramiáda kníh autorov o Lučenci, workshop o Geoparku Nógrád
– Novohrad, ukážka výšivky krivou ihlou z Podpoľania či ukážka
kváskovania novohradského chlebíka.
Cestovný ruch v lyžiarskych strediskách sme sa rozhodli podporiť
prevádzkovaním víkendového Skibusu z Fiľakova do lyžiarskeho
strediska Kokava – Línia.
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DIGITÁLNY MARKETING – WEB, SOCIÁLNE
SIETE, DATABÁZA FOTOGRAFIÍ

Digitálny marketing je silný nástroj prezentácie destinácií v online
priestore. V roku 2018 sa organizácia intenzívne začala venovať
prezentácii destinácie v danom priestore.

Sociálne siete
V roku 2018 sa nám podarilo zvýšiť počet „páči sa mi“ pre facebook
stránku Turistický Novohrad a Podpoľanie z pôvodných cca. 300 na
cca. 780 sledovateľov. Na fb profile pravidelne zverejňujeme aktuálne
udalosti, ktorých sa OOCR zúčastňuje a tiež aktuality a podujatia
členov a partnerov OOCR.
V januári 2019 sme založili konto aj na sociálnej sieti instagram kde
zverejňujeme a propagujeme naše destinácie.

Webová stránka
Webová stránka tournovohrad.sk je momentálne v rekonštrukcii
nakoľko digitálne médiá neustále napredujú a aktualizujeme ju do
podoby atraktívneho destinačného webu. Aj tu zverejňujeme aktuálne
novinky, podujatia, kultúrne a historické pozoruhodnosti našich
destinácií.

Databáza fotografií
Dôležitým nástrojom propagácie a marketingu sú vizuálne materiály
– fotografie. V roku 2018 sa databáza fotografií neustále rozširovala
a dopĺňala. Rozširovaniu atraktívnej fotobanky našich destinácií sa
bude väčšia pozornosť klásť v roku 2019, s dôrazom na inovatívne
formy vizuálnych nosičov.
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TVORBA PRODUKTOV A PRODUKTOVÝCH LÍNIÍ

Na rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých produktových líniách sme
v roku 2018 vytvorili pracovné skupiny. Do pracovných skupín sme
prizvali odborníkov na jednotlivé témy a v roku 2019 sú plánované
ďalšie tematické stretnutia.
V novembri 2018 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny
zameranej na Cyklotrasy, kde odborníci prediskutovali súčasný stav
cyklotrás a ich ďalší rozvoj. Ďalšie dve stretnutia sa uskutočnili
v decembri a hlavnou témou bolo sieťovanie Turistických
informačných centier a kultúrnych inštitúcií.
V roku 2019 sú naplánované stretnutia pracovných línií Sklárstvo
a Unesco – Geopark – Poľana. Našou ambíciou je zameriavať sa na
oživenie sklárskej tradície v Novohrade a dať do pozornosti turistom
lokality s neporušenou prírodou a stavať na línii prírodného turizmu.
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PROGRAM SPOLUPRÁCE S PARTNERMI

TNP v roku 2018 intenzívne nadväzovala spoluprácu s turistickými
informačnými centrami a kultúrnymi inštitúciami na území svojich
členov. Prvé stretnutia sa uskutočnili v decembri a hlavnou témou
bolo sieťovanie Turistických informačných centier a kultúrnych
inštitúcií.
OOCR TNP finančne v roku 2019 podporí prevádzku turistických
informačných centier. V roku 2019 bude participovať na nosných
kultúrnych podujatiach nielen finančne, ale aj personálne. Plánujeme
podporiť podujatia ako napr. Noc múzeí a galérií, Dni mesta Lučenec,
Folklórne slávnosti pod Poľanou či Novohradský folklórny festival.
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RA BBSK, n.o.

Rozvojová agentúra BBSK, n.o. vznikla v apríli 2018 s cieľom
vytvoriť aktívny kraj aj nad rámec bežných činností a kompetencií.
Základnou víziou je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú
žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas. Hlavným prístupom
je sieťovanie, koordinácia, kooperácia na všetkých úrovniach, taktiež
podpora aktívnych cez pilotné rozvojové zámery.
Aktivity TNP v spolupráci s RA BBSK, n.o. sa zameriavali hlavne na
tvorbu/formovanie ucelených produktov a produktových línií
Novohradu a Podpoľania, ktoré nadväzujú na rozvojový potenciál
destinácií a sú v súlade s jej rozvojovými potrebami; ako aj budovania
a obnovy infraštruktúry cestovného ruchu (verejnej infraštruktúry,
vrátane informačnej infraštruktúry).
RA BBSK, n.o. je členom OOCR TNP a v rámci Schémy internej
pomoci na podporu cestovného ruchu, vložili do organizácie
mimoriadny členský príspevok, ktorý bol použitý podľa Zásady
hospodárenia s členským príspevkom RA BBSK, n.o. schválenej
valným zhromaždením OOCR TNP dňa 8.11.2018. Na základe
zásady hospodárenia bol členský príspevok použitý na podporu
rozvojových zámerov členskej základne – Hrad Šomoška, Fiľakovský
hrad, Hriňovská drevenica Š. Nosáľa a Drezina do Brezničky.
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ZÁVER

Z pohľadu širších vzťahov pôsobnosti OOCR TNP sa pre jej členov v
roku 2018 otvorili nové dimenzie a príležitosti, ktoré ak dokážeme
spoločnými silami správne pochopiť, uchopiť a využiť budú mať
nepopierateľný prínos pre celú destináciu.

Za doterajšiu odvedenú aktívnu prácu, prejavený záujem
spolupracovať a podporiť organizáciu aj navonok, ďakujeme nielen
členom zastúpených v orgánoch organizácie, ale všetkým členom
organizácie, ako aj za prejavenú dôveru vo výkonný tím organizácie.

Postupnými, malými, cielenými krokmi budeme pokračovať v začatej
práci - nadväzovať na zdroje, aktivity začaté v roku 2018, a to s
hlavným cieľom - vytváranie inovatívnych produktov cestovného
ruchu a ich následná marketingová podpora s cieľom finálneho
predaja spotrebiteľovi, za predpokladu využitia potenciálu regiónu,
udržateľne a so zapojením všetkých zainteresovaných - sieťovanie
inštitúcií, ktoré bude viesť k vytvoreniu konkrétnych pracovných
skupín v jednotlivých oblastiach a výstupom tejto spolupráce budú
konkrétne produkty. Tieto budú následne marketingovo podporované
a ponúkané na predaj sprostredkovateľom – cestovným agentúram,
vrátane agentúry KOCR BBSK. Produkty aj marketingové aktivity
budú vychádzať z dopracovanej koncepcie, ktorá bude živým
dokumentom, neustále aktualizovaným a dopĺňaným aj pomocou
prieskumov počas sezóny a prostredníctvom spolupráce s turistickými
informačnými bodmi v destinácii. Pokračujeme v budovaní tvorby
produktových línií, aby sme postupne dostali "Novohrad a
Podpoľanie" do povedomia návštevníkov.

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí nám spoluprácou prispeli ku
budovaniu identity našej destinácie v r. 2018.

PhDr. Alexandra Pivková
predsedkyňa OOCR TNP
2018 Ing. Milan Spodniak
predseda OOCR TNP
2013 - 2018
Mgr. Tímea Kovács
Výk. riaditeľka OOCR TNP
2017 -
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