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O nás
� Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a 

Horný Šariš bola založená v roku 2012 v zmysle zákona č. 91/2010 Z. 
z. o podpore cestovného ruchu.

� V súčasnosti združuje 5 okresov - Humenné, Snina, Vranov nad 
Topľou, Medzilaborce a Stropkov. Má 14 členov, konkrétne 5 miest, 3 
obce a 6 podnikateľských subjektov.

� Predsedníčkou organizácie je PhDr. Jana Vaľová, ktorá je 
zároveň primátorkou mesta Humenné a poslankyňou NR SR.

� Hlavným cieľom organizácie je zvýšiť počet návštevníkov v 
destinácii najmä prostredníctvom propagácie regiónu.
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Sme „Naj“ na Slovensku
� Najväčší komplex pralesov na Slovensku
� Najviac národných kultúrnych pamiatok v rámci národných 

parkov Slovenska – drevené kostolíky
� Najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku – Starina 

Najväčší výskyt veľkých lesných zvierat (vlk obyčajný, medveď 
hnedý, zubor lesný, mačka divá, rys ostrovid, los mokraďový)

� Súčasť jedinej biosférickej rezervácie UNESCO na 
svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov 
(Slovensko, Ukrajina, Nemecko)



UNESCO v destinácii
Karpatské bukové pralesy
� cezhraničným svetovým dedičstvom
� v roku 2007 - zápis slovenských a ukrajinských karpatských bukových 

pralesov do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
� v roku 2011 – rozšírenie územia spoločnej slovensko-ukrajinskej prírodnej 

lokality Karpatské bukové pralesy o Staré bukové lesy Nemecka.
Pralesy na východnom Slovensku patria zachovanou flórou a faunou k svetovým 
unikátom.

Patria tu územia: 
Havešová (NP Poloniny)
Rožok (NP Poloniny) 
Stužica (NP Poloniny) 

Vihorlat (CHKO Vihorlat)



NP Poloniny a CHKO Vihorlat
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Máme čo ponúknuť Problémy

� Lokalita UNESCO
� Nepoškvrnená príroda
� Vzácne druhy rastlín a 
živočíchov

� Kultúrne pamiatky a 
historické zaujímavosti

� Drevené kostolíky
� Historické zaujímavosti
� Vojenské cintoríny

� Nízka návštevnosť
� Menej rozvinutý región SR
� Neefektívne využívanie 

prírodného potenciálu
� Slabá úroveň služieb
� Sprievodcovské služby

� Slabá propagácia 



Podpora CR v lokalitách 
UNESCO
� Zvýšenie propagácie unikátnej prírodnej pamiatky 

Slovenska - Karpatské bukové pralesy (propagačné 
materiály, propagácia na webovej stránke, na sociálnych 
sietiach)

� Prezentácia pomocou mediálnych výstupov
� Budovanie, údržba, doznačenie turistických chodníkov a 

cyklotrás
� Spolupráca medzi regionálnymi spoločenstvami ako aj 

medzi podnikateľskou verejnosťou
� Infocesty pre novinárov a touroperátorov



Cieľ OOCR HZ a HŠ
� Zlepšenie cestovného ruchu v destinácii:

§ Zlepšenie propagácie lokalít UNESCO a prilákanie 
turistov 

§ Efektívnejšie využívanie prírodného potenciálu
§ Poznávanie regionálnych hodnôt obyvateľmi vlastnej 

krajiny a ich sprostredkovanie zahraničným turistom
§ Posilnenie socio-ekonomického rozvoja regiónu 

využitím pamiatok a pozoruhodností so značkou 
UNESCO.
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