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Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj (ďalej KOCR ŽTK) vznikla na 

základe zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 

Zakladateľom KOCR ŽTK bol Žilinský samosprávny kraj a prvými pristupujúcimi 

členmi boli oblastné organizácie cestovného ruchu (ďalej OOCR) Rajecká dolina, Klaster 

Orava, Región Liptov, Malá Fatra a Kysuce.    

 

KOCR ŽTK bola založená 21.2.2012 ako druhá na Slovensku (po KOCR v Bratislavskom 

kraji) a jej založením sme získali na rozvoj cestovného ruchu v Žilinskom kraji v roku 

2012 mimorozpočtové prostriedky prostredníctvom dotácie vo výške 67 133,80€.  

Členovia KOCR ŽTK : Žilinský samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu 

REGION LIPTOV, Klaster Orava, Rajecká dolina, Malá Fatra, Organizácia cestovného ruchu 

Kysuce.  

 

V roku 2012 sme na základe schváleného plánu činnosti valným zhromaždením realizovali 

tieto činnosti: 

1. Strategické plánovanie a plánovanie rozvoja destinácie  

 Vytvorenie strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu Žilinského turistického 

kraja s prihliadnutím na potreby oblastných organizácií cestovného ruchu. 

 Spracovanie marketingovej stratégie destinácie kraja s dôrazom na propagáciu 

v jednotlivých rokoch 2013 – 2020. 

 

2. Marketing a propagácia destinácie  

 Návrh, tvorba a tlač propagačných materiálov: 

- Imidžový propagačný materiál o KOCR ŽTK  

- Turistický sprievodca po Žilinskom kraji- bulletin obsahujúci informácie o všetkých 

členoch KOCR ŽTK a mapu kraja 

- Prezentačná publikácia do Číny „Žilina Self-governing region“ (anglicko – čínska 

mutácia) 
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 Vytvorené prezentačné CD - sprievodca po KOCR ŽTK obsahujúci turistického 

sprievodcu a mapu kraja 

 

 

 Spracovanie a natočenie imidžového 20 minútového filmu „Žilinský turistický kraj“ 

dostupného na webe a na DVD za účelom propagácie CR v kraji 

    

    

 Návrh a vytvorenie turistického web portálu pre KOCR ŽTK, programovanie a 

optimalizácia pre vyhľadávanie  www.ztk-kocr.sk 

 Návrh, zhotovenie a výroba 6 vlastných prezentačných bannerov pre  KOCR ŽTK  

  

 

 Zriadenie  fotodatabázy pre potreby členov KOCR ŽTK vrátane zakúpenia autorských 

práv na fotografie  

 Spracovanie dizajn manuálu KOCR ŽTK a spracovanie značky - logo  KOCR ŽTK  

                 

 

 marketingové kampane KOCR ŽTK: 

- rozhlasové spoty zimná kampaň pre členov  KOCR  ŽTK: návrh, spracovanie 

a odvysielanie reklamných spotov v Rádiu ČAS (české rozhlasové médium), reklamné 

spoty odvysielané v období  október – november 2012  

- internetová interaktívna reklama pre členov  KOCR ŽTK na web portáloch 

- pravidelné tlačové správy pre média o činnosti KOCR ŽTK 

http://www.ztk-kocr.sk/
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- prezentačné články v printových médiách: 

 Špeciálna príloha denníka Pravda s názvom „Kam na Zimu“, vydané 

21.11.2012  (prezentácia členov OOCR pred zimnou sezónou)  

 Časopis C.O.T. - prezentácia členov KOCR ŽTK v mesačníku o cestovnom 

ruchu,  články vydané  mesiacoch 9,10,11/2012  

        

 

3. Účasť na veľtrhoch a výstavách  

Prezentácia v partnerských expozíciách: 

 Prezentácia v Zabrze – veľtrh cestovného ruchu a priemyselného dedičstva 10.-

12.5.2012  

KOCR Žilinský turistický kraj prezentovala potenciál cestovného ruchu prostredníctvom 

oblastnej organizácie Kysuce na medzinárodnej výstave 

priemyselného dedičstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.-

12.5.2012 v meste Zabrze 

pod záštitou Svetovej 

organizácie cestovného 

ruchu a Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej 

republiky. Záujem poľských turistov bol zameraný 

predovšetkým na produkty cestovného ruchu so zameraním na kúpele a aquaparky, ponuku 

kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, strediská CR a turistiku.    
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Prezentácia v Slovenskej republike: 

 Regiontour Expo 2012 - Trenčín  10.-12.5.2012 

KOCR Žilinský turistický kraj so svojimi členmi - oblastnými organizáciami cestovného 

ruchu Kysuce, REGION LIPTOV, Klaster Orava, Rajecká 

dolina a Malá Fatra prezentovali potenciál cestovného ruchu 

v dňoch 10.-12.5.2012 v spoločnej expozícii na 1. ročníku 

výstavy cezhraničného cestovného ruchu Region Tour  Expo 

2012 v Trenčíne. Súčasťou uvedenej výstavy bolo i zaujímavé 

kultúrne podujatie, zamerané na zachovanie ľudových tradícií 

s názvom Májový jarmok remesiel. Žilinský kraj prezentovali na jarmoku ľudoví umelci – 

pernikárka, drotár, umelecký kováč, výrobca ľudových 

hudobných nástrojov, brašnár  z regiónov Kysuce a Liptov. 

Súčasťou výstavy bolo i slávnostné vyhlásenie výsledkov 

medzinárodnej súťaže „Klenoty pohraničia“ v ktorej za 

slovenské klenoty uspel za Žilinský kraj - Oravský hrad – 2. 

miesto za Bojnickým zámkom a mestom Piešťany. Cieľom 

regionálnej výstavy cestovného ruchu Region Tour  Expo 2012 s podtitulom „Dovolenka pre 

všetkých“ bolo podporiť zintenzívnenie cestovného ruchu so zameraním na cezhraničnú 

spoluprácu krajov Slovenska a Českej republiky. 

     

Zahraničné prezentácie:  

 Prezentácia CR - Dni mesta Segedín  25.5. – 26.5.2012 

V spolupráci so Spolkom segedínskych Slovákov zabezpečila KOCR  Žilinský turistický kraj  

prezentáciu cestovného ruchu na „Dňoch mesta Segedín“, 

ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.5.2012. Maďarskí 

návštevníci sa zaujímali 

predovšetkým o ponuku stredísk 

cestovného ruchu, turistiku, 

prírodné atraktivity ako i kúpele, aquaparky a návštevu hradov 

a zámkov v Žilinskom kraji. Návštevníkov tiež zaujali 

i produkty z ovčieho mlieka zo Salaša Krajinka v Ružomberku.  
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 Česko - Slovenské dni v Plzni  04.-06.10.2012 

     

 

 Prezentácia CR - na Herbst Messe Viedeň 14.-17.11.2012  

 

 

 Prezentácia CR v Číne 11.-18.11.2012  

 Prezentácia CR  - Slovenské Vianoce v Prahe  13.12. -14.12.2012  

   

 

Prezentácie v expozícii Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 

 Prezentácia CR na veľtrhu cestovného ruchu - Otdych/Leisure Moskva 19.9.- 

22.9.2012  

 Veľtrh cestovného ruchu  TT Varšava  27.-29.09.2012  

 Prezentácia CR na veľtrhu CR UITM Kyjev 10.- 13.10.2012  
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4. Infocesty pre zahraničné médiá a touroperátorov  

V pláne aktivít boli navrhnuté 2 infocesty pre zástupcov touoroperátorov a médiá z krajín    

V4 a ostatných krajín; z toho 1 infocesta z prostriedkov dotácie pre médiá pre členov  KOCR.  

 

 Infocesta „Objavte Žilinský turistický kraj“ – 11.-15.6.2012 pre zástupcov 

zahraničných médií (zahraniční Slováci)   

S cieľom prezentovať potenciál cestovného ruchu, kultúry, gastronómie, zvykov a tradícií 

Žilinského turistického kraja a jeho OOCR – Malá Fatra, 

Rajecká dolina, Kysuce, REGION LIPTOV, Klaster Orava 

zorganizovala KOCR ŽTK v dňoch 11. - 15. 6.2012 infocestu  

„Objavte Žilinský turistický kraj“. Infocesta bola určená 

zástupcom médií zahraničných Slovákov pre zlepšenie 

povedomia o uvedených atraktivitách a ich následnú 

prezentáciu prostredníctvom žurnalistov Slovákom žijúcim 

v ČR, PR, MR, Srbsku i Švédsku. Pre návštevníkov bola 

pripravená bohatá ponuka kultúry v podobe návštev Slanického 

ostrova umenia, Oravského 

hradu, Vlkolínca, Múzea 

kysuckej dediny vo Vychylovke, Slovenského Betlehema 

v Rajeckej Lesnej a Slovenského orloja v Starej Bystrici. 

Prírodné atraktivity a spa&wellness spoznali hostia 

v AquaRelax Dolný Kubín, Thermal Parku Bešeňová, 

kúpeľoch Lúčky, Slovenských liečebné kúpeľoch Rajecké Teplice, Aquaparku Tatralandia, 

pltiach na rieke Orava, Demänovskej ľadovej jaskyni, Snilovskom sedle, Oščadnici-Veľkej 

Rači,  Makove. Ľudové zvyky a tradície boli pre návštevníkov prezentované vo Vychylovke, 

Terchovej i Makove. Ochutnávka gastronómie a ukážka výroby syrových výrobkov regiónov 

ŽTK zaujala návštevníkov na Salaši Krajinka v Ružomberku.  

 

 Infocesta v spolupráci so SACR pre ruských novinárov-  27.-28. 7.2012 

Žilinský turistický kraj v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch zorganizoval 

 v dňoch 27.-28.7.2012 program pre ruských novinárov, ktorí sa zaoberajú gastronomickou 

žurnalistikou. Podklady z uvedenej infocesty budú slúžiť k príprave gastronomickej knihy 

o Slovensku. Ruskí novinári mali možnosť navštíviť spoločnosť St. Nicolaus Liptovský 

Mikuláš, pivovary na Liptove i v Terchovej, pekáreň, tradičných ľudových umelcov, ktorí sa 



 

8 

 

zaoberajú ovčiarskou tematikou – práca s kožou a drevom,  ako i 50.ročník folklórneho 

festivalu  Jánošíkove dni.  

 

 Infocesta organizovaná  v spolupráci so SACR  pre médiá z Nemecka - 9.7.2012 

 

 Infocesta pre zástupcov poľských médií a touroperátorov  -  5.- 9.12.2012   

    

 

5. Podpora tvorby produktu CR  

Organizované podujatia pre obyvateľov a návštevníkov Žilinského kraja zapojením subjektov 

CR /kúpele, akvaparky, strediská CR, OvZP ŽSK/ do akcie poskytnutím zliav a balíkov 

služieb. 

 „Koniec školského roka a začiatok prázdnin“ – 25.6.-1.7.2012 

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala v dňoch 25.6.-

1.7.2012  marketingovú aktivitu pri príležitosti ukončenia školského roka a začiatku prázdnin. 

KOCR ŽTK v spolupráci s podnikateľskými subjektmi z oblasti kúpeľníctva a aquaparkov, 

hotelov, kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pltníckymi spoločnosťami 

a strediskom cestovného ruchu Vrátna Free Time Zone ponúkli   zvýhodnené  ponuky služieb 

cestovného ruchu pre návštevníkov a obyvateľov Žilinského kraja.  

  

 Prezentácia KOCR ŽTK – EEBG Slovakia – 26.-28. 6.2012 

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala ponuku návštev 

turistických atrakcií pre 80 účastníkov medzinárodnej podnikateľskej hry žiakov stredných 

škôl EÚ „Enterprise European Business Game“ v dňoch 26.-28.6.2012. Návštevníci 

uvedeného stretnutia tak mali možnosť spoznať hrad Strečno a Orava, zažiť adrenalín na 

pltiach na rieke Váh, ako i jazdu historickou lesnou úvraťovou železnicou v Múzeu kysuckej 

dediny vo Vychylovke.  
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 Prezentácia KOCR ŽTK – 26 
th

 World Congress, Žilina, Slovakia – The SVU and its 

Role in the Era of Globalization – 4.7.2012  

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Spoločnosťou pre 

vedy a umenia (SVU,USA)  zorganizovala v Žiline od 01.07.2012 do 06.07.2012  26. Svetový 

kongres Spoločnosti pre vedy a umenia pod názvom: SVU a jej úloha v období globalizácie: 

Transatlantická spolupráca, inovácia a uchovávanie. Spoločnosť vied a umení je 

medzinárodná, kultúrna a nezisková organizácia, registrovaná v USA, ktorá sa venuje najmä 

oblasti poznania. Svetový kongres SVU združuje po celom svete  vedcov, umelcov, 

spisovateľov, študentov a ďalších, ktorí majú odborný záujem o SR a ČR, ich národy, 

históriu, kultúrne a intelektuálne aktivity. Záštitu nad konaním 26. Svetového kongresu SVU 

prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a prezident ČR Václav Klaus. Tretí deň kongresu – 

streda 04.07.2012 bol venovaný prezentácií cestovného ruchu Žilinského kraja. Krajská 

organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj pripravila pre účastníkov z celého sveta 

program, počas ktorého si  vychutnali aspoň časť atraktivít cestovného ruchu a spoznali 

malebné zákutia našej prírody a histórie. 88 účastníkov absolvovalo plavbu plťami na Váhu 

od pltiska Strečno - Bariérová až po obec Strečno. Navštívili tiež hrad Strečno, kde sa im bola 

prezentovaná história  hradu a regiónu. 

 

 Prezentácia KOCR ŽTK – rádio Expres – „Detský tábor Dobrý skutok“- 11.7.2012 

Dňa 11.7.2012 prezentovala KOCR ŽTK ponuku cestovného 

ruchu  v spolupráci s rádiom Expres 100 deťom zo sociálne 

slabších rodín v rámci detského tábora „Dobrý skutok“ v Múzeu 

Liptovskej dediny v Pribyline. 

Deťom boli predstavená ponuka 

Múzea liptovskej dediny v Pribyline ako i tvorivé dielne 

s ukážkou technológie spracovania ovčej vlny – prania, 

čuchrania, kramplovania, pradenia a plstenia. Deti si z uvedenej 

prezentácie mohli odniesť i vlastnoručne  spracovaný darček.  

 

 Začína škola, nevadí! Dotankuj letnej pohody.....“ 17.9. – 23.9.2012  

 

 Podujatie - Oslavy svetového dňa cestovného ruchu v múzeu Liptovskej dediny 

v Pribyline v spolupráci so SACR - 23.9.2012 
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 Mikuláš – oslavy Mikuláša v kúpeľoch, aquaparkoch, ubytovacích zariadeniach,     

      múzeách a galériách 3.12. - 9.12.2012  

 

6. Vzdelávacie aktivity 

 Školenie pre členov KOCR ŽTK na tému budovanie značky destinácie v CR s názvom 

„Marketing v cestovnom ruchu a budovanie značky destinácie v cestovnom ruchu“ 

pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a jej členov“  29.-

30.10.2012 - Bešeňová 

    

 

 Spoluorganizácia k zasadnutiu Európskeho riadiaceho výboru k  II. ročníku európskeho 

stretnutia NATURE & SPORT  EURO´MEET 2013  - 23.-24.10.2012  

 

7. Turistická infraštruktúra  

V roku 2012 boli informačné tabule a smerovníky zamerané na značenie významných 

turistických a kultúrnych cieľov pre členov KOCR (hnedé tabule a smerovníky): 

 návrh, výroba  a osadenie 17 ks hnedých  tabúľ (v súlade s Technickým popisom  

09/2011 vydaným MDVaRR SR) – dotácia 

 návrh, výroba  a osadenie 48 smerovníkov (v súlade s Technickým popisom 09/2011 

vydaným MDVaRR SR)  

   
 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


