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V roku 2020 organizácia Turistický Novohrad a Podpoľanie svojim 

poslaním vystupuje ako oficiálna Organizácia destinačného manažmentu 

(Destination Management Organisation - DMO) na Slovensku. Organizácia 

aktívne spolupracuje nielen s členskou základňou, ale aj s partnerskými 

organizáciami pôsobiacimi v regióne, či už v oblasti cestovného ruchu, 

ochrany prírody alebo kultúry a vzdelávania. Pre svojich členov a partnerov 

pôsobiacich v cestovnom ruchu v regiónoch Novohrad a Podpoľanie plní 

úlohu oficiálnej marketingovej a organizačnej centrály, v rámci 

koordinovaného rozvoja cestovného ruchu.  

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).  

- Rozvojové zámery členskej základne podporené v roku 2020  – Prestavba 

železničného domčeka v obci Halič na Csontváryho múzeum , Náučný 

chodník „Za cestou skla“ Mikuláša Esterházyho , otvorenie informačného 

centra v Dolnej Strehovej  

- Čakajúce na medializáciu a otvorenie v roku 2021 : Cesty – necesty 

z Brezničky do Huty, Motýlí dom, Turistická útulňa na Javorinke a dvor 

Podpolianskeho múzea 

- Budovanie/značenie infraštruktúry cestovného ruchu - cyklotrasy, 

informačná infraštruktúra.  
V rámci realizácie I. etapy koncepcie rozvoja cestovného ruchu v destinácii 

Novohrad a Podpoľanie sme vybrali atraktívne lokality reprezentujúce celý 

región. Také, čo destináciu zároveň napájajú na významné medzinárodné 

turistické koridory. Na ich rozvoj a propagáciu sa sústreďujeme prednostne. - 

navrhli sme turisticky zaujímavé trasy základných peších, cykloturistických i 

bežkárskych magistrál navzájom spájajúce tieto lokality tak, aby po ich 

dobudovaní vznikla široká turistická destinácia. Na podporu cieľov OOCR 

TNP vyrobilo a vydalo cykloturistickú a turistickú mapu Novohrad a 

Podpoľanie i panoramatickú mapu Novohrad a Podpoľanie - Juh. V oboch 

mapách sú najatraktívnejšie turistické lokality pospájané sieťou odporúčaných 

turistických trás. Časť cykloturistických trás sme vyznačili v teréne a postupne 

pokračujeme v ďalšom značení.  

ÚVOD 
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Turistický Novohrad a Podpoľanie je oblastná organizácia cestovného 

ruchu, ktorá vznikla 2. 3. 2012. Svojim poslaním vystupuje ako oficiálna 

Organizácia destinačného manažmentu (Destination Management 

Organisation - DMO) na Slovensku. Pôsobnosť organizácie zasahuje do 

štyroch okresov – Lučenec, Detva, Poltár a Veľký Krtíš. OOCR TNP -  

Prírodné a kultúrne danosti regiónu postupne „premieňa“ na produkty 

cestovného ruchu. Turistické atraktivity navzájom spájame vyznačenými 

trasami. Atraktívne miesta plánujeme vybaviť infraštruktúrou tak, aby tu 

vznikla turistická destinácia poskytujúca program na viacdenný pobyt. 

Hlavným cieľom OOCR TNP je, aby turizmus začal fungovať ako 

priemyselné odvetvie prinášajúce nové pracovné príležitosti a celkovú 

ekonomickú prosperitu regiónu. 

 

 

 

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 

 

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ 

INFORMÁCIE  

TURISTICKÝ NOVOHRAD 

A PODPOĽANIE  
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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, 

 

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. 
 

 

 

 

 

PREDMET ČINNOSTI OOCR TURISTICKÝ 

NOVOHRAD A PODPOĽANIE  
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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 

 

Členovia predstavenstva:  Mgr. Agócs Attila, PhD 

     primátor mesta Fiľakovo  

     Mgr. Stanislav Horník 

     primátor mesta Hriňová  

                                                           Dalibor Surkoš  

                                                          primátor mesta Veľký Krtíš  

               Ing. Milan Spodniak 

               Starosta obce Ratka                   

     Jaroslav Maslen   

                                                           starosta obce Ábelová, AB LAZ 

      

                                                            Pavel Kyseľ 

     starosta obce Polichno 

     Ján Krnáč 

     Fyzická osoba  

 

     Andrej Rapco  

OZ "Združenie na podporu   

turizmu v Novohrade" 

      RNDr. Jozef Klinda 

        

Fyzická osoba, čestný člen 

              Mgr. Tomáš Belko  

              Riaditeľ LUKUS s.r.o.  

 

Výkonný riaditeľ:           Mgr. Tomáš Krahulec 

 

 

Destinačný koordinátor ( Novohrad ) :  Mgr. Linda Ágoštonová 

 

Destinačný koordinátor (Novohrad):    Mgr. Martina Pivolusková ( jún – 

august )  

 

Destinačný koordinátor (Novohrad):    Ing. Martina Mlynaričová 

Destinačný koordinátor (Podpoľanie): Mgr. Michaela Malatincová 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 



 

Výročná správa 2020 / TNP / 7 

 

 obec Divín 

 obec Dolná Strehová 

 mesto Fiľakovo 

 obec Halič 

 mesto Lučenec 

 obec Málinec 

 obec Ratka 

 OZ "Združenie na podporu turizmu v Novohrade" 

 mesto Hriňová 

 obec Šiatorská Bukovinka 

 mesto Veľký Krtíš 

 obec Tuhár 

 obec Podrečany 

 obec Ľuboreč 

 mesto Poltár 

 obec Prša 

 obec Mučín 

 obec Mikušovce 

 

obec Píla 

 obec Kokava nad Rimavicou 

 obec Budiná 

 obec Lipovany 

 obec Dobroč 

 obec Látky 

 obec Polichno 

 obec Cinobaňa 

 obec Praha 

 obec Radzovce 

 obec Rapovce 

 obec Trenč 

 obec Veľké Dravce 

 IMET, a.s. 

 mesto Detva 

 obec Čakanovce 

 obec Prša 

 obec Holiša 

 obec Buzitka 

ČLENOVIA  
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 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 

 ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK n.o. 

 obec České Brezovo 

 obec Fiľakovské Kováče 

 obec Pinciná 

 obec Malé Straciny 

 SOŠ Hotelových služieb a dopravy 

 Novohradské múzeum a galéria 

 obec Panické Dravce 

 obec Kriváň 

 OZ KRaj 

 obec Detvianska Huta 

 obec Klokoč 

 OZ Bašta 

 obec Korytárky 

 Thermalpark s.r.o. 

 Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie 

 OZ Náš región Podpoľanie 

 OZ Veľkokrtíšska vínna cesta  

 AB LAZ s.r.o. 

 EKOFARMA Ábelová  

 Letecké športové centrum Lučenec 

 obec Veľká Čalomija 

 obec Veľké Zlievce 

 obec Ábelová 
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 obec Bušince   

 obec Vígľaš 

 SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku  

 Hotel Zerrenpach Látky  
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Marec Zmena výkonného riaditeľa 

OOCR TNP 

nový výkonný riaditeľ –  

Mgr. Tomáš Krahulec  

Jún  Personálne posilnenie zo strany 

RA BBSK n.o.  

Destinačný koordinátor pre 

Novohrad – Mgr. Martina 

Pivolusková ( do 31.8. 2020 )  

Október  Personálne posilnenie zo strany 

RA BBSK n.o.  

Destinačný koordinátor pre 

Novohrad – Ing. Martina 

Mlynaričová 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatkom roka 2020 Valné zhromaždenie TNP schválilo základné 

dokumenty – rozpočet a plán aktivít na rok 2020. Aktivity boli realizované 

v súlade so schváleným plánom činnosti s cieľom prispieť k udržateľnému 

GENÉZA ZMIEN TNP V ROKU 2020  ČINNOSŤ TNP V ROKU 2020  
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rozvoju cestovného ruchu a rastu konkurencieschopnosti destinácií 

Novohrad a Podpoľanie.  

Počas celého roka 2020 bola zabezpečená intenzívna spolupráca s RA 

BBSK, n.o. a KOCR Banskobystrický kraj turizmus, na základe 

podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Banskobystrickým 

samosprávnym krajom a oblastnými organizáciami cestovného  ruchu 

pôsobiacimi na jeho území.   

 

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  

 

Január   ITF Slovakiatour Bratislava . veľtrh 

cestovného ruchu  

 

23. – 26. 1. 2020 

 

   Február 

UTAZÁS Budapest – veľtrh cestovného 

ruchu  

 27. – 1.3. 2020  

 

 

Marec  

Preklady webových stránok – maďarská 

jazyková mutácia / web Novohrad  

Apríl / Máj Projekt SPOZNAJ NOVOHRAD s Lukášom 

Pelčom  

 

Rozhovory s osobnosťami Novohrad / 

Podpoľanie 

 3. 6. 2020  Medializácia :  Železničný domček 

a Csontváryho prírodná galéria – Halič 

 

 

17. 6. 2020 Medializácia : Náučný chodník Mikuláša 

Esterházyho, Detvianska Huta  

9.7. 2020 Medializácia  : Otvorenie informačného 

centra Dolná Strehová  

Umiestnenie regionálneho pultu – 

infocentrum Dolná  Strehová  

4. 7. – 30. 8. 

2020 

Cyklobus – Lučenec – Ábelová  

                 – Lučenec – Látky  

Leto 2020 Zážitky v spolupráci s Krajskou cestovnou 

agentúrou :  

- Splav Ipľa  

- Komentované túry cezhraničný 

Geopark 

- Novohrad z neba  

- Opáč Podpoliansku náturu 

- Komentované túry na Poľane  

- Výšivka krivou ihlou 
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7. 8. – 8.8. 

2020 

Triathlon Attack – Divín – Ľuboreč    

27. 8. 2020 Otvorenie bikesharingu v Lučenci  

   18. 9. 2020 Gruntovačka – Veľký Krtíš v spolupráci so 

žiakmi SOŠ Veľký Krtíš  

 

Študijná cesta členov OOCR – zrušená pre 

pandémiu Covid 19 

Október  Preklady webových stránok – maďarská 

jazyková mutácia / web Podpoľanie  

 

 December 

   

Adventný kalendár  

Daruj emóciu v Novohrade / Podpoľaní  

 

26. 12. 2020 SKIBUS Novohrad – Podpoľanie – kvôli 

pandémii Covid-19 realizovaná len jedna 

jazda  

 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť na výstavách, veľtrhoch, prezentáciách a konferenciách zameraných 

na cestovný ruch, patrí medzi hlavné propagačné a prezentačné aktivity 

OOCR TNP.   

 

23. – 26. 1. 

2020 

ITF Slovakiatour – Bratislava, Slovensko 

– veľtrh CR 

27.2 – 1. 3. 

2020 

Utazás – Budapešť, Maďarsko – veľtrh 

CR 

3. 6. 2020 Otvorenie železničného domčeka 

a Csontváryho prírodná galéria, Halič  

17. 6. 2020 

 

Otvorenie náučného chodníka Mikuláša 

Esterházyho, Detvianska Huta 

9. 7. 2020 Otvorenie informačného centra, Dolná 

Strehová  

7. 8. – 8.8. 

2020 

Triathlon Attack  / Divín, VN Ľuboreč /  
 

4.7. – 30.8. 

2020 

Cyklobus Novohrad / Podpoľanie  

27.8. 2020 Otvorenie Bikesharing Lučenec  

 18.9.2020 Gruntovačka – Veľký Krtíš  

26.12. 2020 

– marec 

2021 

Skibus Novohrad / Podpoľanie  

December 

2020 

Adventný kalendár na podporu 

regionálnych producentov  

VÝSTAVY, VEĽTRHY, PREZENTÁCIE 
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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:   

➢ štatistika členskej základne; 

➢ ubytovacia štatistika; 

➢ rozpočtová štatistika organizácie 

 

 

 

KĽÚČOVÉ ŠTATISTICKÉ 

UKAZOVATELE  
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V roku 2020 organizácia intenzívne a profesionálne pracovala na rozvoji 

destinačného marketingu regiónu Novohrad a  regiónu Podpoľanie. 

Marketingové aktivity organizácia orientovala na konkrétneho zákazníka 

a trhové segmenty. Organizácia sa intenzívne zamerala na získanie nových 

návštevníkov aktivačným marketingom, prostredníctvom online 

marketingu a podporou predaja nových produktov / zážitkov  CR 

v spolupráci s KOCR Banskobystrický kraj turizmus a krajskou cestovnou 

kanceláriou. Zároveň snahou organizácie bolo aj udržanie načich stálych 

návštevníkov a to aktívnym marketingom zameraným na rozšírenie ponuky 

marketingových produktov. 

Ďalšie marketingové opatrenia boli zamerané na informovanie a získavanie 

návštevníkov prostredníctvom printových médií. Pravidelne organizácia 

zverejňovala články ako: “Objav región Novohrad a región Podpoľanie, 

Turistika krížom krážom v Novohrade a na Podpoľaní s dosahom na 

čitateľov po celom Slovensku; Celoslovenskú kampaň: Daruj emóciu” 

v Petit Press, regionálnom týždenníku MY NOVOHRAD. Taktiež mala 

organizácia uverejnené články v celoslovenskom týždenníku Slovenka, kde 

boli uverejnené články: “Tajomstvá rozprávkového hradu; Podpoľanie: 

Celkom iný svet; Posledná grófka z divinskeho panstva; Lučenec:História 

slnečného mesta.”  

Medzi ďalšie marketingové aktivity patrí aj účasť na veľtrhoch CR a na 

lokálnych podujatiach. V roku 2020 sa organizácia zúčastnila na ITF 

Slovakiatour Bratislava pod jednotnou destinačnou značkou BB kraja „Za 

horami, za dolami“, ďalej sme destinácie propagovali na veľtrhu CR 

UTAZÁS Budapešť koncom mesiaca február aj za účasti partnerov 

z Veľkokrtíšskej vínnej cesty. Prezentácia na lokálnych kultúrnych, ale 

aj  športových podujatiach bola úspešná. Počas roka sme regióny 

odprezentovali na viacerých podujatiach ako Triathlon Attack v auguste, 

organizácia cyklobusu počas letnej sezóny.  

Za jeden z najväčších úspechov považujeme vstup do projektu s hercom 

Lukášom Pelčom. Vďaka sérii videí Spoznaj Novohrad a Spoznaj 

Podpoľanie, ktoré boli spojené aj s rôznymi súťažami sme oslovili 

nespočetné množstvo nových návštevníkov. Maximálny počet divákov, 

ktoré videli si pozreli videá Spoznaj Novohrad a Podpoľanie dosiahlo až 1,5 

milióna vzhliadnutí. Po veľkom úspechu tejto formy marketingu sme sa 

rozhodli v ňom pokračovať v natáčaní videí Spoznaj remeslá z Novohradu 

a Spoznaj remeslá z Podpoľania. Vďaka týmto videám sme pomohli 

viacerým remeselníkom v dobe šíriacej sa pandémie COVID-19 tým, že sa 

o nich dozvedela široká verejnosť z celého Slovenka, ktorá začala kúpou 

remeselných produktov podporovať samotných regionálnych výrobcov z 

Novohradu a Podpoľania.  

Ďalším veľkým a významným projektom, ktorí sme v rok 2020 sfinalizovali 

sú zážitkové bulletiny s názvom “Zaži Novohrad a Zaži Podpoľanie”. Každá 

brožúra obsahuje 16 zážitkov z regiónu Novohrad a 16 zážitkov z regiónu 

Podpoľanie. Brožúry budú distribuované do všetkých informačných centier 

a ubytovacích zariadení oboch regiónov. Cieľom je priniesť návštevníkovi 

čo najautentickejší zážitok, ktorý je typický pre daný región. Zážitky je 

možné si zakúpiť buď prostredníctvom cestovnej kancelárie KOCR, alebo 

priamo u poskytovateľa konkrétneho zážitku. 

Podporili sme aj publikačnú činnosť a to finančným príspevkom v sume 

2000 € na vydanie Zborníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie od 

autora Miša Šestáka. Napriek tomu, že tento rok sa jeho vydanie nespájalo 

s osobným stretnutím priateľov histórie, veríme, že budúci rok už bude 

MARKETING, PR A MÉDIÁ  
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možné a naďalej plánujeme pokračovať v podpore vydávania regionálnych 

publikácii, ktoré mapujú dôležitú históriu nášho regiónu.  

Koniec septembra by tradične  patril každoročne organizovanej študijnej 

ceste pre členov OOCR. Plánovaná študijná cesta na Horehronie sa však z 

dôvodu šíriacej sa pandémii COVID-19 neuskutočnila a presunula sa na 

dobu neurčitú.  

 

Pre zabezpečenie prítomnosti brandingu OOCR TNP vzniklo najmä za 

aktívnej podpory organizácie nové informačné centrum v obci Dolná 

Strehová nachádzajúceho sa v neďalekej blízkosti hotela Aquatermal a 

areálu kúpaliska Strehová, ktoré sa v letnej sezóne stáva vyhľadávaným 

najatraktívnejším turistickým miestom. OOCR zároveň využíva priestory 

infocentra pre umiestnenie informačných materiálov a s nimi súvisiaceho 

inventáru.  

V septembri sme zrealizovali projekt „Gruntovačka“, kde sme zapojili aj 

žiakov a učiteľov strednej školy – SOŠ Veľký Krtíš  a vyzbierali odpadky 

v okolí vinohradníckych oblastí.  

Počas víkendov v letnej sezóne sme prevádzkovali v spolupráci s mestom 

Lučenec Cyklobus, ktorý vyrážal z Lučenca na Ábelovú a Látky. Počas 

celej letnej sezóny sa Cyklobus tešil veľkému záujmu a jeho kapacita bola 

vždy plne obsadená čím sa stal obľúbeným turistickým produktom.  

Cestovný ruch sme sa rozhodli podporiť v lyžiarskych strediskách  

prevádzkovaním Skibusu vyrážajúceho z Lučenca do podpolianskych 

lyžiarskych stredísk, ktorými sú Košútka, Zerrenpach Látky, Kočanda a 

Kokava Línia, kde však jeho prevádzku výrazne ovplyvnila pandémia 

COVID-19.  
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Digitálny marketing je v dnešnej dobe jedným z najsilnejších nástrojov 

prezentácie destinácií v online priestore. V roku 2020 sa organizácia ešte 

intenzívnejšie zamerala na prezentáciu destinácií v danom priestore.  

Sociálne siete  

V roku 2020  sme premenovali facebook stránku Turistický 

Novohrad a Podpoľanie na samostatne fungujúcu facebook 

stránku Región Novohrad a vytvorili sme novú facebook stránku 

Región Podpoľanie. Maximalizovali sme fungovanie týchto 

dvoch FB stránok aktívnym a pravidelným napĺňaním obsahu o aktuálnych 

udalostiach v jednotlivých regiónoch, o aktivitách OOCR i prezentácii na 

podujatiach a sme sa zamerali na priblíženie atraktivít a zaujímavostí 

nachádzajúcich sa v regiónoch. Výsledky našich aktivít na sociálnych 

sieťach sme zaznamenali v sledovanosti a to konkrétne pri stránke Región 

Novohrad sme zaznamenali nárast z pôvodných 990 sledovateľov na 

aktuálnych 3 370 sledovateľov a stránku Región Podpoľanie, ktorá bol 

vytvorená v júni 2020, sleduje aktuálne 1 867 sledovateľov. 

V lete roku 2020 bola založená aj facebookov stránka Kultúrna cesta 

Podpoľanie, ktorá prináša svoji sledovateľom príspevky zamerané na  

kultúrne a prírodné pozoruhodnosti, tradičné i súčasné zaujímavosti a 

atrakcie, ktorými je región Podpoľanie tak známy. V súčasnej dobe má táto 

FB stránka 877 sledovateľov. 

Tak ako sociálna sieť Facebook, aj Instagram je zriadený 

samostatne pre región Novohrad a región Podpoľanie.  Aktuálna 

sledovanosť instagramového účtu Región Novohrad je 530 folowerov a účet 

Región Podpoľanie má aktuálne 665 folowerov. 

Webová stránka 

V rámci marketingových opatrení sa v roku 2019 vytvorili dve nové 

destinačné webové stránky www.regionpodpolanie.sk 

a www.regionnovohrad.sk, ktoré sa zameriavajú na profesionálnu 

propagáciu destinácií. Webová stránka www.tournovohrad.sk slúži ako 

funkčná stránka organizácie. Počas roku 2020 sa aktívne pracovalo na 

napĺňaní týchto webových stránok, na jar sme priniesli nový koncept 

článkov, ktoré sa zameriavali na rozhovory s osobnosťami pochádzajúcimi 

z regiónu Novohrad a Podpoľanie. Taktiež bola na web stránke  vytvorená 

jazyková mutácia v maďarskom jazyku. Do budúcnosti sa chceme sústrediť  

aj na turistov z Českej a Maďarskej republiky, pričom nám v podávaní 

informácií veľmi pomôžu práce tieto rozšírené jazykové mutácie 

umiestnené na webových stránkach. 

 Na webových stránka taktiež pribudla platforma Outdooractive, ktorá bola 

zakúpená v rámci spolupráce s KOCR. Návštevníkom prináša táto aplikácia 

rozsiahle informácie o turistických bodoch záujmu v našich regiónoch. V 

aplikácii nájde turista všetky potrebné informácie o danom turistickom 

bode, či už ide o mapu, jeho opis, turistické vlastnosti (náročnosť, dĺžka, 

stav, aktuálne počasie), čo sa v blízkosti bodu nachádza, kde je najbližšie 

stravovacie a ubytovacie zariadenie a zároveň je možné pridať ku každému 

turistickému bodu vizuálnu podobu – fotky aj videá. Dokonca je možné 

všetky tieto údaje si stiahnuť do mobilu odkiaľ budete navigovaný po 

konkrétnej turistickej trase. Naďalej aktívne pracujeme na napĺňaní 

platformy aj novovzniknutými cyklotrasami. 

 

DIGITÁLNY MARKETING – WEB, SOCIÁLNE 

SIETE, DATABÁZA FOTOGRAFIÍ  

 

http://www.regionpodpolanie.sk/
http://www.regionnovohrad.sk/
http://www.tournovohrad.sk/
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Databáza fotografií  

Dôležitým nástrojom propagácie a marketingu sú vizuálne materiály – 

fotografie a videá. V roku 2020 sa databáza fotografií neustále rozširovala 

a dopĺňala s dôrazom na inovatívne formy vizuálnych nosičov, zároveň sme 

našu databázu rozšírili aj o videá jednotlivých destinácií, ktoré dokážu 

záujemcom bližšie priblížiť destinácie regiónov Novohrad a Podpoľanie aj 

v online priestore. 

 

  

 

 

 

Na rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých produktových líniách sme 

v rokoch 2019 a 2020 vytvorili pracovné skupiny.  

Do pracovných skupín sme prizvali odborníkov na jednotlivé témy, pričom 

počas celého roka sa organizovali rôzne tematické stretnutia. Na týchto 

stretnutiach pracovných skupín sa definovali postoje zúčastnených k témam 

a určila sa postupnosť ďalších krokov k ďalšej spolupráci. Pracovné skupiny 

zasadali priebežne počas roka 2020. 

TVORBA PRODUKTOV A PRODUKTOVÝCH LÍNIÍ  
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V roku 2020 pokračujeme v tvorbe produktových línií - Cesta skla, 

Vinársky a kulinársky cestovný ruch, Cykloturistika, Kultúrno-historické 

hodnoty (v spolupráci s TIK/TIC a kultúrnymi inštitúciami), Živý folklór na 

Podpoľaní - Kultúrna cesta Podpoľanie; Konské putovanie; Tajomné hrady 

juhu; Bike and Boat, aby sme postupne dostali Novohrad a Podpoľanie do 

povedomia návštevníkov.  

Cykloturistika vyplynula potreba prípravy pasportizácie cyklotrás v 

regiónoch Novohrad a Podpoľanie, ktorú realizovala OOCR v rámci tejto 

aktivity. Pasportizácia bola poskytnutá aj pre potreby širšej pasportizácie v 

Banskobystrickom samosprávnom kraji a v rámci prípravy akčného plánu – 

CYKLO v BBSK. Táto aktivita umožnila stanoviť si priority a stratégiu pri 

budovaní a údržbe cyklotrás. V roku 2020 sa nám v regióne Novohrad 

podarilo vyznačiť približne 60 km nových cyklotrás a označiť viacero 

turistických chodníkov na Podpoľaní. 

Medzi nové produktové línie patrí Cesta pútnika, ktorá sa bude zameriavať 

na prezentáciu sakrálnych pamiatok v regióne Novohrad. Dané kostoly budú 

sprístupnené aj širokému okoliu návštevníkov. Podstatou projektu je 

prilákať turistov do nášho regiónu a dozvedieť sa viac aj o kostoloch v 

Novohrade, ktoré sú výnimočné svojou históriou i konštrukciou, no nie sú 

až tak dostupné pre verejnosť. Ďalšou novou produktovou líniou je 

Sklársky expres, ktorý bude spustený v lete 2021. Vďaka tomuto projektu 

chceme oživiť sklársku históriu, ktorá je tak úzko spätá s regiónom 

Novohrad, a prilákať tak nových turistov za sklárskym zážitkom, ktorý 

nenájdu v žiadnom inom regióne. V rámci sklárskeho expresu sa návštevníci 

vyberú po stopách sklární, ktoré ešte v regióne fungujú a zároveň vďaka 

výkladu odborníkov im bude priblížená aj sklárska história.  

Jednou z najúspešnejších produktových línií, ktoré sa v roku 2020 

zrealizovali sú Regionálne pulty. Cieľom projektu je podporiť lokálnych a 

regionálnych producentov v banskobystrickom kraji, ktorí vo svojich 

výrobkoch uchovávajú tradície a zvyky remesiel daných regiónov. 

 

 

TNP v roku 2020 spolupracovalo partnersky na viacerých projektoch. 

Partnersky podporilo výstavy  s Rozpočtovou organizáciou LUKUS – 

Rytieri nebies – o histórii československého letectva, Cesta neznáma – 

podujatie venované obetiam holokaustu, participovalo na výstave Da 

Vinciho stroje v lučeneckej Synagóge. V rámci projektu Interreg medzi 

obcou Halič a partnerom maďarským mestom Erestvény organizácia 

spolupracuje na obnove Csontváryho domu a Dornayovho domu 

v Salgotarjáne.  

V lete sa organizácia podieľala na otvorení Bikesharingu v Lučenci 

v spolupráci s mestom Lučenec a RA BBSK. V decembri sme spolu 

s mestom Lučenec a Regionálnym produktom Novohrad spolupracovali na 

príprave Adventného kalendára zameraného na produkty s ochrannou 

známkou RP Novohrad. Ďalším naším významným partnerom sa stala obec 

Bušince, ktorá ponúkala v letnej sezóne turistom atraktívny zážitok Splav 

Ipľa. V roku 2020 sme nadviazali úzku spoluprácu s hercom Lukášom 

Pelčom, vďaka čomu sa nám podarilo zrealizovať jeden z najúspešnejších 

PROGRAM SPOLUPRÁCE S PARTNERMI  
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projektov tohto roku založeného na sérií videí Spoznaj Novohrad a 

Podpoľanie, Spoznaj remeslá z Novohradu a Podpoľania. 

V roku 2020 organizácia participovala na nosných kultúrnych podujatiach 

nielen finančne, ale aj personálne. Personálne sme zastrešili desať podujatí.  

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

vo výške?  Na základe zásady hospodárenia bol členský príspevok použitý 

na podporu rozvojových zámerov členskej základne – Prestavbu 

železničného domčeka v Haliči a prírodnú galériu Tivadara Kosztku 

Csontváryho, Otvorenie náučného chodníka Mikuláša Esterházyho „ Za 

cestou skla „ v Detvianskej Hute, Výšivku krivou ihlou v predajni 

Detvianskeho ľudového umenia u pani Ivety Smilekovej.  V letnej sezóne 

sme taktiež otvorili informačné centrum v Dolnej Strehovej, priamo v areáli 

RA BBSK, n.o.   

KOCR Banskobystrický kraj turizmus  
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Kúpaliska Aquatermal, ktoré prispeje k lepšej informovanosti 

návštevníkov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia Turistický Novohrad a Podpoľanie v roku 2020  intenzívne 

vystupovala ako oficiálna Organizácia destinačného manažmentu 

(Destination Management Organisation - DMO) na Slovensku. Z pohľadu 

širších vzťahov pôsobnosti OOCR TNP sa pre jej členov v roku 2020 

otvorili nové dimenzie a príležitosti, ktoré majú nepochybný prínos pre celú 

destináciu. 

Postupnými krokmi pokračujeme v začatej práci v nadväznosti na zdroje, 

aktivity z roku 2019, a to s hlavným cieľom - vytvárať inovatívne, zážitkové 

produkty cestovného ruchu s následnou marketingovou podporou a s 

cieľom finálneho predaja spotrebiteľovi.  

Infraštruktúru CR v regiónoch vytvárame za predpokladu využitia 

potenciálu regiónu, udržateľne a so zapojením všetkých zainteresovaných. 

Sieťovanie inštitúcií v rámci tvorby produktov viedlo k vytvoreniu 

konkrétnych pracovných skupín v jednotlivých oblastiach a výstupom tejto 

spolupráce budú konkrétne produkty. 

Aj v roku 2021 budeme naďalej pokračovať v tvorbe produktových línií, 

aby sme postupne dostali "Novohrad a Podpoľanie" do väčšieho povedomia 

návštevníkov. 

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. 

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí nám spoluprácou prispeli k budovaniu 

identity našej destinácie v r. 2020.   

ZÁVER  
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PhDr. Alexandra Pivková 

predsedkyňa OOCR TNP 

2018 - 

 

Mgr. Tímea Kovács 

Výk. riaditeľka OOCR TNP 

2017 – 2019 

 

Mgr. Zuzana Krištofíková  

Výk. riaditeľka OOCR TNP 

2019 – 2019  

 

Mgr. Tomáš Krahulec  

Výkonný riaditeľ OOCR TNP  

2020 -  
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