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1.Úvod
S Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu (NOCR) sa už dva roky spájajú
nielen rôzne aktivity v rámci podpory cestovného ruchu, ale aj celá rada zaujímavých podujatí či zážitkových balíčkov. Nitru prezentuje ako zážitkovú destináciu, nadšeným turistom ponúka zmes toho najlepšieho a najatraktívnejšieho.
Z ktorejkoľvek svetovej strany budete do Nitry prichádzať, určite si vás získa.
A to nemusíte ani len tušiť o význame, ktorý v dejinách Slovákov zohrávala. Je
jednoducho na prvý pohľad pôvabná. Mesto pokrýva sedem kopcov a dookola
ho objímajú mäkké úrodné lány. Jeho siluete dominuje hradný kopec s vežou
Nitrianskej katedrály, pokorne zhrbená Kalvária a Zobor so špičkou Pyramídy.
Z tohto „jedinečného obrazu mesta“ vychádza aj NOCR, ktorá vďaka podpore Mesta Nitra a ďalších zakladajúcich členov organizácie (Arriva, Biskupský
úrad, Agrokomplex a Hotel Mikado) sa snaží systematicky podporovať a rozvíjať cestovný ruch v destinácii. Toto poslanie plní už druhý rok. Na vlastnej
webovej stránke www.visitnitra.eu ponúka niekoľko rôznorodých zážitkových
a pobytových balíčkov. Venuje sa podujatiam, ktoré sú zamerané na gastronómiu, spoznávanie historických pamiatok, prezentuje Mesto pod Zoborom
doma aj vo svete. Rozpráva príbehy, buduje turistické lokality a informačné zariadenia. Spolupracuje s miestnymi podnikateľmi, NSK, SACR, so subjektmi CR
v destinácii ako kaštieľom v Mojmírovciach, Park Hotelom Tartuf v Beladiciach,
Thermal Kesovom a inými. V máji minulého roku odštartovala masívnu kampaň
Jahodová Nitra, kde poukázala najmä na možnosti vínneho vyžitia spojeného
s jahodami. Na jeseň zas ponúkla návštevníkom možnosť absolvovať gaštanové zážitky.
Ako prvá destinačná organizácia na Slovensku zakúpila a zabezpečila prevádzku exteriérového informačného panela, ktorý funguje ako nonstop informačná
kancelária nielen pre obyvateľov mesta. Ku koncu roka 2013 osadila pre peších
turistov altánok aj s piknikovým sedením na vrchu Zobor, ktorý bude už onedlho doplnený aj binokulárnym vyhliadkovým ďalekohľadom. Ten vďaka NOCR
pribudne aj na Nitriansky hrad.
Na Svätoplukovom námestí, v budove bývalého Mestského domu v Nitre,
v centre diania a konania rôznych udalostí, programov a slávností, vianočných
trhov či hudobných vystúpení sídli Nitrianska organizácia cestovného ruchu
spolu s Nitrianskym informačným systémom. V rámci úzkej spolupráce ponúkajú kvalitné sprievodcovské služby, doplnené o zážitkové a pobytové balíky.
Mgr. Marta Hároniková
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2. O nás
2.1.Členovia Nitrianskej
organizácie cestovného ruchu
Zakladatelia:
1) Valné zhromaždenie
Mesto Nitra v zastúpení: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor
Arriva Nitra, a. s. v zastúpení: Ing. Juraj Kusý,
člen predstavenstva, generálny riaditeľ
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.
v zastúpení: Ing. František Ďurkovič, riaditeľ
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra v zastúpení:
Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Diecézny biskup nitrianskej diecézy
LLreal invest, s. r. o. (Hotel Mikado) v zastúpení: Ľuboš Laboš, konateľ

2) Predstavenstvo:
Predseda
PhDr. Ján Vančo, PhD. (Mesto Nitra)
Podpredseda Mgr. Ing. Martin Štofko (RKC Biskupstvo Nitra)
Člen		
Mgr. Ing. Zuzana Vilčeková (Arriva Nitra, a. s.)

3) Dozorná rada:
Predseda
Podpredseda
Člen		
Člen		

Doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD. (Mesto Nitra)
Ing. Peter Košťál, PhD. (Mesto Nitra)
Ing. Mgr. Michala Mičíková (Agrokomplex)
Mgr. Anna Labošová (LL real invest, s. r. o.)

4) Výkonná riaditeľka
Mgr. Marta Hároniková
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3. Projekt 2013 „Marketing
a tvorba produktu
cestovného ruchu“
3.1. Vecné vyhodnotenie projektu
Nitrianska organizácia cestovného ruchu pre rok 2013 mala v projekte naplánované marketingové aktivity a propagáciu destinácie formou výstav, kde
sme aktívne absolvovali 5 výstav, z toho v Bratislave a v Prahe, ostatné v Nitre.
Výstavisko Agrokomplex v roku 2013 navštívilo 407. 000 návštevníkov z radov
odborníkov aj laickej verejnosti. Podarilo sa nám získať kontaktné informácie
najmä na turistov z Čiech a Slovenska.

výstava
Praha

Ďalej sa nám veľmi úspešne vydaril atraktívny celoplošný polep 2 ks autobusov,
ktoré jazdia na trase Nitra – Bratislava, Nitra – Košice, Nitra – Dolný Kubín, Nitra
– Snina a Nitra – Zlaté Moravce.
Vyprodukovali sme propagačné brožúrky s ponukou pobytových a zážitkových
balíčkov v Nitre, informačné noviny o novinkách v cestovnom ruchu destinácie
ako aj brožúrku o produktoch našich spolupracujúci členov v destinácii. Vydali
sme brožúrku k oslavám 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše
územie. Vďaka týmto propagačným materiálom jednotne a atraktívne reprezentujeme mesto na spomínaných výstavách a ostatných podujatiach. Formou
reklamy, propagácie a produkciou spomínaných propagačno – informačných
materiálov, ale aj dopĺňaním informácií a jazykovej mutácie (anglický jazyk) webovej stránky, cez e-marketing sme zabezpečili jednotnú imidžovú propagáciu
destinácie. Webová stránka a facebooková fun page boli komunikačným a informačným online marketingovým nástrojom, vďaka ktorým sa nám podarilo
osloviť vyše 10.000 návštevníkov.
Naštartovali sme spoluprácu s médiami: Cestovateľ, TV Markíza, Slovenka,
Slovenská televízia, Fun rádio, Best FM rádio, Spravodaj+Moja Nitra, Pravda,
Nový čas, Kam po Česku, Rádio Čas Morava a iné. Cieľ aktivity sme splnili.
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Cieľom podpory tvorby produktu CR a podporou atraktivít bolo vytvoriť
atraktívne pobytové a zážitkové balíčky aj pre ubytovacie zariadenia v meste.
Ku zmenám v počte ubytovacích zariadení v meste pre rok 2013 nedošlo. Pobytový cestovný ruch v Nitre funguje najmä pre obchodných cestujúcich, čo
vyplýva zo 40 ročnej existencie najmä výstaviska Agrokomplex, na ktorom sa
každoročne koná zhruba 20 výstav regionálneho a medzinárodného charakteru. Kapacita trhu je daná efektívnym dopytom, ktorý stagnoval najmä práve
v dôsledku nedostatočnej ponuky atraktívnych komplexných produktov, zodpovedajúcich európskym trendom v cestovnom ruchu. Tento negatívny fakt
sme sa snažili odstrániť vytvorením balíčkov so zameraním najmä na rodiny
s deťmi (Po stopách nitrianskych legiend), seniorov (Strieborná turistika pre seniorov) a mladú generáciu (jahodové a gaštanové balíčky). Veľmi úspešne sa
nám podarilo vytvoriť a zabezpečiť balíčky pre turistov s témou už spomínanej
Jahodovej a Gaštanovej Nitry. Kampaň Jahodová Nitra bola sledovaná aj v zahraničí, v Anglicku, Amerike či Francúzsku.
Podarilo sa nám absolvovať projekt Autobusom za zážitkami, kde do destinácie
vycestovalo okolo 1000 turistov. Turisti a domáci obyvatelia počas dvoch mesiacov absolvovali zážitkové balíčky:
•
Stretnutie s mojmírovskými strašidlami
•
Prechádzku vždyzelenou záhradou
•
Zážitkovú paletu Park Hotela Tartuf a kúpanie v Thermal Kesov
•
Cestu sakrálnym dedičstvom

Zážitkový
autobus

Najčastejšími zahraničnými hosťami našich ubytovacích zariadení za rok 2013
boli turisti z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska, Veľkej Británie, Rakúska a Talianska. Z tohto dôvodu sa chceme aj v roku 2014 zamerať najmä
na spomínané trhy.
Propagovali sme a aktívne získavali databázu účastníkov podujatí, na ktorých
sa objavilo za rok 2013 cca 150.000 osôb: Jarný vínny festival, Radosť v duši,
Festival ružového vínna a jahôd, Piknik SPU, Cyrilo – metodské slávnosti, Nitrianska letná univerzita, Beachvolejbal, Svetový deň CR, súťaž o Naj suvenír
, Zoborské gastronomické slávnosti, Šarkaniáda a iné. Všetky podujatia boli
viacdňové a vďaka nim sme sa snažili udržať návštevníkov a turistov na ďalšie
prenocovanie v meste.
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Turisticky atraktívnou bolo predstavenie na Nitrianskom hrade s hercami Starého divadla Karola Spišáka. Originálna návšteva historického jadra Nitry sa
v tomto programe úzko viaže práve na históriu spred 1150 rokov. Účastníci sa
stali súčasťou série výjavov zo života svätcov, ktoré sa odohrávali na Nitrianskom hrade. Sv. Cyril a Metod, zbavení sošnosti a mýtickej nedostupnosti, sa
predstavili ako silné a hlboké ľudské bytosti. Scénické prehliadky Nitrianskeho
hradu pri príležitosti 1.150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
boli jedinečným spracovaním „oživenia“ postáv vďaka hercom Starého divadla
K. Spišáka a stali sa tak lukratívnym doplnkom letného programu Nitrianskeho hradu. Všetky predstavenia boli vypredané. Nitriansky hrad navštívilo v roku
2013 cca 43.456 návštevníkov.

Informačný
panel

NOCR ako prvá destinačná organizácia na Slovensku zakúpila a zabezpečila prevádzku exteriérového informačného panela, ktorý funguje ako nonstop
informačná kancelária nielen pre obyvateľov mesta. V priebehu roka sme zaznamenali cca 25.000 kliknutí najmä na sekciu pamiatok a podujatí, ktoré sa
nachádzajú a konajú v rámci destinácie.
Ku koncu roka 2013 osadila NOCR pre peších turistov altánok aj s piknikovým
sedením na vrchu Zobor, ktorý bude už onedlho doplnený aj binokulárnym vyhliadkovým ďalekohľadom. Ten vďaka NOCR pribudne aj na Nitriansky hrad,
kde sme v tomto roku nainštalovali aj nové informačné tabule.
Ťažiskovými formami cestovného ruchu v Nitre bol predovšetkým mestský
a kultúrno-poznávací cestovný ruch s dôrazom na religiózny, na prehliadky kultúrnych a sakrálnych pamiatok, kde sme zaznamenali návštevnosť cca 25.285
osôb. Oslovili sme mladých ľudí (Jahodová Nitra), staršiu generáciu a nábožensky založených ľudí (Po stopách vierozvestcov), ale aj rodiny s deťmi (gaštanové
balíčky, Autobusom za zážitkami). Podarilo sa nám vďaka spomínaným projektom poukázať na jedinečnosť a konkurencieschopnosť našej destinácie. Okrem
propagácie na Slovensku sme aktívne využili vzťahy s partnerskými mestami
ako napr.: Spišská nová Ves, Veszprém, Kroměříž, Zielena Gora a iné.
Dotáciu získanú vďaka projektu sme využili skoro na 100% (zostatok 1,86 €)
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na marketing a propagáciu destinácie, podporu produktov a atraktivít v cestovnom ruchu a na infraštruktúru zabezpečením informačných systémov, panelov
a vyhliadkových ďalekohľadov. Ročný plán aktivít sa naplnil v každej položke
rozpočtu. Jediné, čo sa nám zrealizovať nepodarilo, bol projekt Študentská Nitra, ktorý sme mali v projekte a vzhľadom na časové obmedzenie jeho realizácie
sme ho nestihli.
Skoordinovali sme spoločné marketingové aktivity destinácie aj v spolupráci
s NSK a SACR. Aktívne spolupracujeme s miestnymi podnikateľmi (čokoládovňa Bon Praline, medovina Tomka, kaviareň Gustozo či hotel Mikado a Capital, Akadémia tanca a iní). Pravidelne organizujeme degustácie čokolády, kávy,
regionálneho vína, medoviny, zabezpečujeme sprevádzania aj pre deti napr.
s mackom Pu, spolupracujeme so základnými a strednými školami, ktorým
pripravujeme na mieru zážitkové balíčky. Našimi ďalšími spolupracujúcimi subjektmi sú vysoké školy UKF a SPU v Nitre, ktorých študenti sa spolu s nami
zúčastňujú výstav cestovného ruchu, prieskumov trhu CR, podujatí a ostatných
aktivít v rámci destinácie.
Propagovali sme a aktívne získavali databázu účastníkov podujatí: Jarný vínny
festival, Radosť v duši , Festival ružového vínna a jahôd, Piknik SPU, Cyrilo
– metodské slávnosti, Nitrianska letná univerzita, Beachvolejbal, Svetový deň
CR, súťaž o Naj suvenír , Zoborské gastronomické slávnosti Šarkaniáda a iné.
Všetky podujatia boli viacdňové a vďaka nim sme sa snažili udržať návštevníkov
a turistov na ďalšie prenocovanie v meste.
Nitrianska organizácia cestovného ruchu v Nitre splnila svoje poslanie a aj
v roku 2013 aktívne podporovala cestovný ruchu v spolupráci s podnikateľmi.

šarkaniáda

Naj suvenír
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3.2. Výška dotácie na jednotlivé
aktivity projektu
Marketingové aktivity a propagácia destinácie (workshopy, konferencie,
vzdelávacie aktivity, výstavy, veľtrhy, destinačný marketing, PR, infocesty, reklama na a v autobusoch VHD, produkcia propagačno-informačných materiálov,
tlačovín, e-marketing, PR texty, fotografie, úprava webovej stránky, tvorba rezervačného systému na služby CR, jeho vybavenie hardvérom a softvérom).
Podpora tvorby produktu CR a podpora atraktivít (tvorba, zabezpečenie
a propagácia pobytových balíčkov, manažment produktu, podpora a propagácia podujatí a festivalov, atraktivít, zabezpečenie miestnej dopravy v rámci
cieľového miesta a v jeho okolí za účelom návštevy atraktivít destinácie).
Turistická infraštruktúra (informačné systémy, panely a vyhliadkové ďalekohľady).
Aktivity
Marketingové aktivity a propagácia destinácie (Reklamné kampane, správa web
stránky a sociálnych sietí)
Podpora tvorby produktu CR a podpora
atraktivít (Pobytové a zážitkové balíčky)
Turistická infraštruktúra (Informačné tabule, vyhliadkové ďalekohľady)
SPOLU:
Vrátenie dotácie: 1,86 €

Výška dotácie (€)

Čerpanie dotácie (€)

20 000 €

19 998,14 €

45 851,19 €

45 851,19 €

10 000 €

10 000 €

75 851,19 €

75 849,33 €

Čerpanie finančných zdrojov NOCR 2013

1. Marketingové aktivity
výlep plagátov
propagačný materiál

Vlastné zdroje 99 %

správa web stránky, facebook
školenia
prenájmy billboardov

Dotácia 99,99%
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2. Podpora tvorby produktu CR
inzercie produktových balíčkov
plagáty, letáky
kampane (Jahodová Nitra, Gaštanové víkendy)

Vlastné zdroje 91,68 %

doprava
billboardy
grafické práce
podpora podujatí

Dotácia 100 %

pódium v Gotickej priekope
zabezpečenie zážitkových balíčkov

3. Turistická infraštruktúra
osadenie a sprevádzkovanie ext. panela
informačné tabule na hrade
výhliadkové ďalekohľady
príprava turistického dizajnmanuálu

Strieborná
turistika

Vlastné zdroje 75 %
Dotácia 100 %

strana 11

3.3. Absolvované výstavy
V roku 2013 NOCR spolu s Mestom Nitra prezentovala svoje zážitkové balíčky
a samotnú Nitru na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013 v Bratislave. Vďaka spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom mohla NOCR
prezentovať svoje balíčky aj v Prahe na medzinárodnom veľtrhu Holiday World
na výstavisku Incheba EXPO Praha - Holešovice.
Veľtrh bol určený odborníkom v cestovnom ruchu ale aj širokej verejnosti. Zúčastnili sa ho všetky významné cestovné kancelárie pôsobiace na českom trhu.
Predstavili sa tu rôzne krajiny sveta, medzi inými napríklad Keňa, Venezuela či
Japonsko.
Okrem účasti na výstave Landurbia v apríli 2013 sa NOCR v dňoch 22. až 25.
augusta 2013 spolu s oddelením propagácie a cestovného ruchu Mesta Nitra
zúčastnili na jubilejnom 40. ročníku poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Agrokomplex. Atraktívny prezentačný stánok NOCR mali návštevníci možnosť
uvidieť v rámci expozície Regióny Slovenska.
S cieľom prilákania turistov a návštevníkov z celého Slovenska na výstavu
Agrokomplex, podporila Nitrianska organizácia cestovného ruchu vystúpenie
špičkových slovenských tanečníkov. Svoje tanečné umenie predviedli Ivana Surovcová, Katarín Štumpfová, Natália Glosíková, Tomáš Surovec, Matej Chren
a Tomáš Antálek.
V prezentačnom stánku bola počas Autosalónu v novembri 2013 Nitrianska organizácia cestovného ruchu spolu so zakladajúcimi členmi a spolupracujúcimi
partnermi. Návštevníci tak okrem pohľadu na najnovšie modely automobilov
mohli získať informácie o meste Nitra, o zážitkových balíčkoch NOCR a taktiež
získať spomienkové predmety o Nitre.

Autosalón
Nitra
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3.4. Zážitkové a pobytové balíčky
Postriebrená turistika

Na skôr narodených NOCR pamätala s ponukou tzv. Striebornej turistiky pre
seniorov. Výlet s odborným výkladom sa sčasti odohráva v prírode. Začína
nordic-walkingovou vychádzkou na Zobor so zastavením sa pri Svoradovom
prameni a jaskyni, kde tento pustovník prebýval. Cieľom výletu je dozvedieť sa
viac o histórii spojenej s týmito miestami a zároveň pookriať v náruči prírody
Zoborskej lesostepi a oboznámiť sa s jej unikátmi. Okolo ruín Kamaldulského
kláštora sa účastníci presunú späť k autobusu, ktorý ich prevezie pod Kalváriu.
Výstup okolo štrnástich zastavení krížovej cesty je odmenený panoramatickou
vyhliadkou na mesto. Bodku za plnohodnotným programom predstavuje účasť
na sv. omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii.

Divadelný Nitriansky hrad

Turisticky atraktívnym bolo aj predstavenie „Po stopách vierozvestcov Cyrila
a Metoda“ na Nitrianskom hrade s hercami Starého divadla Karola Spišáka.
Predstavenie vzniklo pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie. Vskutku jedinečný projekt a nezabudnuteľný zážitok mohli diváci získať v mesiacoch máj až september počas vybraných sobôt.

Predstavenie
na hrade

Po stopách nitrianskych legiend

Na legendy spojené s Nitrou je zameraný zážitkový balíček „Po stopách nitrianskych legiend I a II“, ktorý možno absolvovať v Dolnom a Hornom meste.
Účastníci si počas prehliadky vypočujú legendy o nitrianskych kobylkách, zemetraseniach a požiaroch, legendu o Laknerových hoteloch, legendy o troch
prútoch kráľa Svätopluka, o Pribinovi, Corgoňovi, legendu o sv. Emerámovi,
o Vazulovi, dokonca o strašidlách pod Zoborom. Na Nitrianskom hrade si oddýchnu v tunajšej kaviarni a odhalia krásu katedrály. Putovanie po stopách nitrianskych legiend sa skončí pri Synagóge na pešej zóne. Tento spôsob spoznania histórie mesta je príťažlivý pre všetky vekové kategórie. V druhej časti
putovania za nitrianskymi legendami výletníci navštívia malebný Kostolík sv.
Michala Archanjela v Dražovciach.
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Nitra s chuťou jahôd

Pobytové balíčky pod názvom Jahodová Nitra sú určené pre každého, kto má
rád netradičný relax. Okrem sprevádzania po Hornom a Dolnom meste bola
súčasťou balíčkov v roku 2013 napríklad Jahodovú party s tanečnou školou Tomáša Surovca alebo predstavenie „Po stopách vierozvestcov Cyrila a Metoda“
na Nitrianskom hrade. Milovníci vína ocenili Festival ružového vína a jahôd. Deti
potešilo predstavenie „Koľko jahôd rastie na mori?“ v Starom divadle Karola
Spišáka alebo pokus o rekord vo výrobe najväčšej jahodovej cukrovej vaty.

Autobusom za zážitkami

Pestrú paletu zážitkov a nových poznatkov predstavuje ponuka tzv. Zážitkových autobusov. Tieto zavezú záujemcov na populárne miesta v Nitre a jej okolí.
V letnej sezóne 2013 mali turisti príležitosť zoznámiť sa mojmírovskými strašidlami, navštíviť Arborétum Tesárske Mlyňany alebo malebný kaštieľ v Beladiciach, ktorý obklopuje prírodná galéria umeleckej keramiky. Pod názvom „Cesta
sakrálnym dedičstvom“ sa skrýva dojmami nabitý celodenný výlet zameraný
na prehliadku sakrálnych pamiatok v centre Nitry a vzácneho Kláštora v Hronskom Beňadiku. V programe nechýbal ani relax v termálnej vode Thermal Kesov
v Poľnom Kesove.

Degustácie čokolády a medoviny

Súčasťou zážitkových balíčkov Nitrianskej organizácie cestovného ruchu sú aj
rôzne degustácie. Medzi najobľúbenejšie patria ochutnávky pravej belgickej čokolády a tradičnej nitrianskej medoviny.

Exteriérový panel

V roku 2013 bol vďaka Nitrianskej organizácii cestovného ruchu na Svätoplukovom námestí v Nitre osadený exteriérový informačný panel. Turisti ale aj domáci obyvatelia tu môžu vyhľadať informácie o pamiatkach, dopravné spojenia,
mapu a mnoho iných užitočných informácií. Tie sú samozrejme poskytované vo
viacerých jazykových mutáciách.

Vyhliadkové ďalekohľady

Súčasťou dotvorenia priestoru na pyramíde, s ktorým NOCR začala v roku
2013 je okrem altánku a posedenia aj osadenie binokulárneho ďalekohľadu,
ktoré je naplánované na jar 2014. Pribudne aj panoramatická fotografia Nitry
s vyznačením hlavných pamiatok. Montáž ďalekohľadu sa plánuje aj na Nitrianskom hrade.

Informačné tabule na hrade

Súčasťou posilnenia turistickej infraštruktúry boli v roku 2013 v areáli Nitrianskeho hradu osadené turistické informačné tabule.

strana 14

4. Finančná správa
a účtovná závierka
4.1. Súvaha 2013
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4.2. Výkaz ziskov a strát 2013
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Počas roka 2013 Nitrianska Organizácia
cestovného ruchu aktívne spolupracovala
s viacerými subjektmi cestovného ruchu.
Ďakujeme!

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra
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Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
(prevádzka: Štefánikova 1, Nitra)

