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Úvod
Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj (ďalej KOCR ŽTK) bola
založená 21.2.2012 na základe zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov. Organizácia je registrovaná v Registri organizácií cestovného ruchu
vedeného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ďalej „MDVaRR SR“) pod spisovým číslom 10433/2012/SCR. KOCR ŽTK vznikla na
základe Zakladateľskej zmluvy medzi Žilinským samosprávnym krajom a OOCR Rajecká
Dolina. Neskôr vstúpili ďalšie členské oblastné organizácie: Region Liptov, Malá Fatra,
Klaster Orava, OCR Kysuce a Turiec-Kremnicko.
Založením

KOCR

ŽTK

vznikol

priestor

pre

vytváranie

zainteresovanosti

a spoluzodpovednosti všetkých jej členov v oblasti rozvoja a riadenia cestovného ruchu na
území Žilinského samosprávneho kraja, výsledkom čoho bude lepšia spolupráca, spoločný
cielený marketing a adresné využívania viaczdrojového financovania.
Zasadnutie valného zhromaždenia členov KOCR ŽTK sa v priebehu roku 2015
uskutočnilo 2-krát, konkrétne 26.2.2015 a 24.11.2015.
KOCR ŽTK realizovala v priebehu roku 2015 aktivity v súlade s prioritami stanovenými v
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu rozvoja cestovného ruchu na rok 2015.
Sústredila sa hlavne na realizovanie marketingových aktivít, a to na tvorbu tematických
brožúr zameraných pre rôzne cieľové skupiny ľudí, účasť na medzinárodných veľtrhoch a
výstavách cestovného ruchu, ako aj prezentáciách na lokálnych podujatiach, na organizovanie
infociest najmä pre zahraničnú odbornú verejnosť, ktorej výstupy prispievajú k prilákaniu
zahraničných návštevníkov do kraja, podporu produktov cestovného ruchu a podujatí
v regióne so zameraním na kultúru, históriu, šport, umenie, tradičnú gastronómiu a podobne.
Cieľom týchto aktivít je zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti destinácie.

Marketing a propagácia destinácie
Prioritou KOCR ŽTK je prezentácia a propagácia Žilinského kraja ako destinácie
s cieľom

a zámerom

motivovať

domácich

i zahraničných

návštevníkov

k pobytu

v jednotlivých regiónoch kraja realizovaním aktivít a použitím osvedčených nástrojom na
podporu cestovného ruchu. V roku 2015 sa KOCR ŽTK zamerala na ďalšie cieľové skupiny,
konkrétne seniorov, cyklistov a turistov, pre ktorých zostavila a vydala sprievodcov po
Žilinskom kraji: „Žilinský kraj pre seniorov“, ktorého súčasťou sú brožúry Bačova cesta,
Hradná cesta, Sakrálne pamiatky a pútnické miesta, turistická mapa a „Pre milovníkov
turistiky a cykloturistiky“, ktorého súčasťou sú mapy a cyklomapy.
Nakoľko návštevnosť zahraničných turistov v našom kraji má stúpajúcu tendenciu,
bolo nevyhnutné preložiť tematické brožúry do viacerých jazykových mutácií. Účelom bola
podpora domáceho cestovného ruchu a aktívneho zahraničného cestovného ruchu, zvýšenie
návštevnosti a predĺženia doby pobytu domácich a zahraničných návštevníkov v regiónoch
Žilinského kraja.
V tomto roku KOCR ŽTK zrealizovala dotlač Cestovateľského pasu a tlač
plánovacích trhacích kalendárov pre prezentačné účely.


„Žilinský kraj pre seniorov“ – sprievodca, brožúry Bačova cesta, Hradná cesta,
Sakrálne pamiatky a pútnické miesta, turistická mapa
Cieľovou skupinou pre tento propagačný materiál je staršia veková kategória, ktorá
uprednostňuje nenáročné turistické trasy, termálne kúpele, sakrálne pamiatky a pútnické
miesta,

hrady a zámky, či tradičnú gastronómiu. Cieľom sprievodcu je poskytnúť

komplexné informácie o turistickom vyžití ako aj doplnkových službách a aktivitách
zameraných na seniorov. Súčasťou sprievodcu sú samostatné brožúry, orientujúce sa na
špecifické produkty, ktorých vydanie bolo zrealizované na podnet návštevníkov veľtrhov.


„Pre milovníkov turistiky a cykloturistiky“ – sprievodca, mapy a cyklomapy
Keďže má Žilinský kraj najväčšiu sieť cyklotrás zo všetkých krajov na Slovensku
a navštevuje ho množstvo „cyklopriaznivcov „ , bolo žiaduce vytvoriť sprievodcu aj pre
túto cieľovú skupinu so zámerom motivovať ich k predĺženiu pobytu a návšteve aj
ďalších regiónov Žilinského kraja. Súčasťou sprievodcu

sú aj turistické mapy

a cyklomapy, ktoré obsahujú trasy a typy na výlety s rôznou náročnosťou. Atraktivita
sprievodcu spočíva vo vytipovaní najkrajších a najobľúbenejších cyklotrás a turistických
chodníkov v jednotlivých regiónoch kraja.



"Mladí ľudia v Žilinskom kraji" a "Rodiny s deťmi v Žilinskom kraji" v
jazykových mutáciách - AJ, RJ, NJ, PJ
Pre oslovenie zahraničných návštevníkov polo potrebné vydanie propagačných
materiálov v cudzích jazykoch. Cieľom prekladov tematických brožúr bolo prilákať
zahraničnú klientelu do Žilinského kraja.

Vhodným marketingovým nástrojom na propagáciu sú aj prezentačné filmy určené
k predstaveniu destinácie na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, rokovaniach a rôznych
ďalších podujatiach a taktiež inzercia v printových médiách, zameraná ako na širokú
verejnosť, tak aj na odbornú v oblasti cestovného ruchu. Účelom je efektívne spropagovať
regióny Žilinského kraja a prilákať nových a udržať stálych návštevníkov v regióne. Z tohto
dôvodu KOCR ŽTK urobila reklamný prezentačný spot o TOP atraktivitách cestovného
ruchu v Žilinskom kraji a krátke dokumentárne spoty z prezentačných akcií s cieľom
priblížiť aktivity a formy prezentácie doma i v zahraničí a motivovať obyvateľov k návšteve
podujatí, na ktorých sa KOCR ŽTK zúčastňuje.

KOCR ŽTK zamerala pozornosť aj na cyklistov. Nakoľko je Žilinský kraj často
označovaný aj ako „Cyklo(k)raj“, prijala ponuku na natáčanie relácie Cyklopotulky pre RTVS
Rozhlas a televízia Slovenska, v ktorej predstavila divákom cyklotrasy a atraktivity v ich
blízkosti, a tak motivovať širokú verejnosť k návšteve.

V roku 2015 sa dal vyrobiť prezentačný veľkoplošný banner a interaktívna fotostena pre
KOCR ŽTK pre pripravované marketingové akcie v SR i v zahraničí.

V roku 2015 KOCR ŽTK publikovala články o Žilinskom kraji v:







publikácia Hotel Guide 2015 – február 2015
časopis COT business – január, marec 2015
palubný časopise Leo Express (jar, leto, jeseň, zima 2015)
publikácia Cestovný lexikón SR 2015/2016 – máj 2015
publikácia TOP Hotelierstvo – apríl, júl 2015
denník Moravskoslezký deník – rok 2015

Web stránka a facebook fan page
V priebehu roku 2015 prebiehala aktualizácia, rozširovanie a dopĺňanie obsahu web
stránky organizácie nielen o atraktivity regiónu, ale aj aktuálne podujatia a kultúrno –
spoločenské a športové dianie v kraji a jeho menších regiónoch.

KOCR ŽTK je aktívna aj na sociálnej sieti Facebook. Facebook fan page je významný nástroj
práce s verejnosťou a dôležitý komunikačný prostriedok na šírenie informácií vybraným
cieľovým skupinám. Na stránke sa pravidelne zverejňujú informácie o nadchádzajúcich
podujatiach, tipy na výlety, zaujímavosti, aktuality, praktické informácie.

Účasť na veľtrhoch, výstavách a podujatiach
KOCR ŽTK pravidelne propaguje destináciu a svojich členov doma i v zahraničí, a to
prostredníctvom veľtrhov, výstav, prezentácií a miestnych podujatí. Ide o dobrú príležitosť
zviditeľniť Žilinský kraj, osloviť potenciálnu klientelu ako aj získať spätnú väzbu, ktorá je
potrebná pri tvorbe nových produktov. Realizovanie týchto podujatí taktiež rozvíja domácu
i zahraničnú spoluprácu.
V roku 2015 sa KOCR

ŽTK

zúčastnila

viacerých

významných veľtrhov

prostredníctvom vlastnej expozície alebo stánku a taktiež v rámci expozície Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch a expozície partnerských regiónov.
Prvý januárový veľtrh, na ktorom prezentovala KOCR ŽTK svoju destináciu, bol
najväčší veľtrh cestovného ruchu na Slovensku - ITF Slovkiatour (29.1.-1.2.2015). Vlastná
expozícia bola toho roku zameraná na cykloturistiku a turistiku. Pre návštevníkov bola
pripravená široká ponuka produktov a noviniek cestovného ruchu Žilinského kraja na
nadchádzajúcu

letnú

sezónu.

Počas

celého

veľtrhu

na

stánku

bol

zaujímavý interaktívny program, prezentácia ľudových remesiel, tradičných ľudových
pastierskych nástrojov, ochutnávok regionálnej gastronómie. Pre malých návštevníkov boli
počas víkendu pripravené zaujímavé súťaže a hry.
Vlastnú výstavnú plochu využila KOCR ŽTK aj na výstave cestovného ruchu
regiónov Region Tour Expo (15.-16.2015) s cieľom prilákať čo najviac návštevníkov do
Žilinského kraja, a to prostredníctvom prezentácie športovo-turistického a kultúrneho vyžitia
v kraji.

Na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu BALTOUR v Rige (6.-8.2.2015),
Holiday World v Prahe (19.-22.2.2015), ITB Berlín (4.-8.3.2015) a MITT Moskva (18.-

21.3.2015) mala KOCR ŽTK možnosť odprezentovať bohatú ponuku produktov cestovného
ruchu Žilinského kraja v expozícii Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

Nakoľko KOCR ŽTK spolupracuje s cezhraničnými partnermi (Moravsko-slezský kraj
na Českej strane a Sliezske vojvodstvo na Poľskej strane) a udržuje dobré vzťahy aj
s prihraničnými mestami, dostala možnosť prezentovať destináciu pod expozíciou Sliezskeho
vojvodstva na veľtrhu Glob KATOWICE 2015 (27.3.-29.3.2015) a absolvovala veľtrh
cestovného

ruchu

v Zabrze

-

MIĘDZYNARODOWE

TARGI

TURYSTYKI

PRZEMYSŁOWEJ – ZABRZE (22.-23.2016)

Keďže má Žilinský kraj najväčšiu sieť cyklotrás na Slovensku, KOCR ŽTK sa
zamerala aj na milovníkov cykloturistiky a absolvovala veľtrh cestovného ruchu Infotour

a Cykloturistika v Hradci Králové (13.-14.3.2015), na ktorom návštevníkov oboznámila
s atraktivitami kraja, medzi ktoré patria práve aj turistické a cykloturistické trasy.

Najvýznamnejší veľtrh cestovného ruchu, ktorého sa zúčastnila KOCR ŽTK v roku
2015 bola svetová výstava cestovného ruchu EXPO Miláno (20.-26.7.2015). Počas Týždňa
Žilinského kraja bolo vidieť a počuť slovenský folklór a návštevníci pavilónu mali možnosť
oboznámiť sa s atraktivitami a zaujímavosťami regiónu severozápadného Slovenska.
O bohatý program sa postarali umelci zo Žilinského kraja- Ťažká muzika zapísaná do
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO; hudobné teleso World Music Trio,
folklórista Martin Brxa, tanečná skupina SHAKERS, drotár Juraj Šerík, pernikárka Mária
Balčinová, mím Juraj Benčík, akademický maliar Miroslav Knap. Výbornú prezentáciu
kúpeľníctva zabezpečili Kúpele SPA Lúčky a SLK Rajecké Teplice. Počas celého týždňa
návštevníkov pavilónu vítali zástupcovia Krajskej organizácie Žilinský turistický kraj
spolu so zástupcami z jednotlivých oblastných organizácií, ktorí návštevníkom poskytli
všetky potrebné informácie a motivovali ich k návšteve Žilinského kraja.

KOCR ŽTK podporuje rôzne zaujímavé podujatia v kraji, či už finančne alebo
prostredníctvom účasti na podujatí a prezentácie atraktivít kraja. Podporila podujatia:


Slovenský pohár v skialpinizme - Malinô Brdo Night Skialp Challenge (21.2.2015)
(Finančná podpora pre OOCR Region Liptov)



Jarný pracovný aktív turistických značkárov - Kysuce (17.-18.4.2015)



MS vo varení a jedení bryndzových halušiek (23.5.2015)



AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly 2015 (20.6.2015)



Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike (25.-28.6.2015)
(Finančná podpora pre OOCR Malá Fatra)



Liptov Fest (18.7.2015) (Finančná podpora pre OOCR Region Liptov)



Bačovské pastorále 2015 - Dolný Hričov (15.8.2015)




Medzinárodné trhy ľudového umenia – Krakov (21.8.2015)
37. Zraz cykloturistov KST – Dolný Kubín (27.-30.08.2015) (Finančná podpora pre
OOCR Klaster Orava)
Svetový deň CR –Strečno (27.9.2015)
BIG JUMP Exhibition 2015 (11.12.2015) (Finančná podpora pre OOCR Malá
Fatra)
Podpora Klubu slovenských turistov – tlač Kalendárov turistických podujatí
v Žilinskom kraji a Účastníckych listov na turistický výstup v sezóne 2015/2016





Podpora akcií OOCR Liptov
KOCR ŽTK podporuje činnosť svojich členov, a to prostredníctvom finančných
príspevkov na podujatia rôzneho zamerania, tlač propagačných materiálov, infocesty a pod.
alebo nefinančnou formou zúčastnením sa na akciách s priamou prezentáciou vo forme brožúr
a infostánku. Podpora aktivít OOCR Region Liptov:


Reklama regiónu Liptov na letisku Poprad



Reklama v Tatry magazíne



Propagačné materiálu regiónu Liptov + mapy



Podujatie Liptov Fest



Podujatie Jasná Bajkovačka



Otvorenie zimnej sezóny v Jasnej

Žilinský kraj má obrovský potenciál, ktorý je dôležitý prezentovať na rôznorodých
podujatiach, a tým sa priblížiť ľuďom rôznych cieľových a vekových skupín. Krásnu
rozmanitú prírodu, historické a kultúrne pamiatky, kúpele a aquaparky, tradičný folklór
a gastronómiu sa KOCR ŽTK v roku 2015 rozhodla predstaviť na podujatiach:


KIA Family Day (6.6.2015)



Prezentácia produktov CR Žilinského kraja v Zlíne (19.6.2015; 5.11.2015),
Ostrave (26.6.2015; 20.11.2015), Krakowe (8.-11.10.2015)



Folklórny festival Východná (3.-4.6.2016)



Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci (7.-9.8.2015)

Infocesty pre zahraničné médiá, touroperátorov a delegácie
KOCR ŽTK vidí obrovský prínos v organizovaní infociest pre zahraničných
touroperátorov, médiá a odborníkov z oblasti cestovného ruchu. Zámerom je osloviť
zahraničnú klientelu prostredníctvom mediálnych výstupov novinárov a prostredníctvom
touroperátorov, ktorí sprostredkúvajú pobyty zahraničným návštevníkom u nás. Najväčší
ohlas mala infocesta pre izraelskú televíziu, ktorej dokumentárny film vyvolal značný záujem
izraelskej verejnosti o našu krajinu. Cieľom KOCR ŽTK je i udržať a zvýšiť počet

návštevníkov zo susedných krajín, ktorí sa dlhodobo držia na prvých priečkach v návštevnosti
turistov zo zahraničia v našom kraji.


Infocesta Izrael (Máj)
V máji 2015 KOCR ŽTK zrealizoval infocestu pre Izraelskú štátnu televíziu. Jej

zástupcovia zavítali do regiónov Žilinského kraja, aby natočili dokumentárny film o krásach
Slovenskej republiky. V Žilinskom kraji boli sprevádzaný po všetkých regiónoch. Navštívili
napr. Terchovú, Hrad Strečno, Oravský hrad, Vlkolínec, Múzeum kysuckej dediny, Kúpele
Rajecké Teplice a Kúpele Lúčky, tradičnú slovenskú kolibu a pod. Pri infoceste nechýbali ani
návštevy židovských pamiatok.



Infocesta Brusel (Júl)
KOCR ŽTK zorganizovala a zabezpečila infocestu pre belgickú delegáciu z Bruselu. Do

Žiliny prišli na pracovnú návštevu zástupcovia pre medzinárodnú spoluprácu, školstvo a
družobné mestá. Účastníci infocesty sa zúčastnili na viacerých pracovných stretnutiach
a rokovaniach ohľadom prípravy medzinárodného projektu v rámci programu EU- Kreatívna
Európa, ktorý má podporiť kultúrne aktivity a umelcov zo zapojených partnerských krajín
(SR, ČR, BE). Okrem návštevy predpokladaného miesta realizácie projektu – Park a Kúpele
Turčianske Teplice, mali účastníci možnosť oboznámiť sa s atraktivitami žilinského regiónu.
KOCR ŽTK zabezpečila odborný výklad v Čičmanoch, plavbu plťou na Váhu, ubytovanie
pre účastníkov a pracovné obedy pre účastníkov pracovných rokovaní.



Infocesta KÓREA (September)

V septembri 2015 Žilinský kraj navštívila kórejská delegácia a KOCR ŽTK zorganizovala
prehliadku Oravského zámku.



Infocesta Česká regionálna TV R1 Jih (Október)
V októbri 2015 KOCR ŽTK prijala ponuku zorganizovať infocestu pre českú regionálnu

televíziu s TV R1 Jih s cieľom odprezentovať najväčšie skvosty kraja, medzi ktoré nechýbala
ani dedinka Čičmany, Vlkolínec, Hrad Strečno, či Oravský hrad, ktoré boli odvysielané
v programe Na Špacíru.



Infocesta pre poľské a české médiá (December)

V spolupráci so zahraničným zastúpením SACR v Poľsku KOCR ŽTK zorganizovala
v decembri infocestu určenú pre zástupcov poľských médií- redaktori turistických portálov,
magazínov, denníkov- Gazeta Wyborcza, Poľského rozhlasu, rádia BIELSKO ako i pre
zástupcov zástupcom českej regionálnej televízie R1 JIH a Moravskoslezského denníka.
Spoznali pripravenosť našich lyžiarskych stredísk JASNÁ Nízke Tatry a Roháče-Spálená na
zimnú turistickú, novinky v Aquaparku Tatralandia a taktiež sa zúčastnili prezentácie

vianočného

zvykoslovia a tradícií na Orave spojených s ochutnávkou regionálnej

gastronómie.

Vzdelávacie aktivity
Pre potreby efektívneho zvyšovania zručností a kompetencií pracovníkov KOCR a OOCR,
ako aj zvyšovania vedomostí v oblasti CR pre pracovný výkon boli školenia potrebné a
prospešné. Aktivity sú v súlade so zákonom o podpore cestovného ruchu a stanovami KOCR
ŽTK.


Školenie pre členov KOCR ŽTK – „Elektronické trhovisko“ – Žilina



Školenie pre členov KOCR ŽTK – konferencia destinačného marketingu v službách v
turizme Ad Camp – „Svet emócií“ - Česká republika, Zlín



Školenie pre členov KOCR ŽTK – Rakúsko – Stubai, Otztal



Školenie pre členov KOCR ŽTK – Česká republika- České Švýcarsko, Krásná Lípa

Turistická infraštruktúra
V roku 2015 KOCR ŽTK vyrobila a osadila informačné tabule a smerovníky zamerané na
označenie - popis významných turistických a kultúrnych cieľov v Žilinskom kraji ( projekt hnedé tabule a smerovníky ). V spolupráci so ŽSK a OOCR sa vytypovali najvýznamnejšie
objekty značenia, ktoré sme v roku 2015 označili. Spolu bolo osadených 37 informačných
hnedých tabúľ. V súlade s projektom Bačova cesta bolo v roku 2015 označených
informačnou popisnou tabuľou spolu 10 salašov zároveň s navigáciou – smerovníkmi.
Označenie hnedými tabuľami a smerovníkmi ku kultúrnym a turistickým cieľom prispelo k
lepšej orientáciu návštevníkov v regiónoch Žilinského kraja a vytvorilo podmienky pre
zvýšenie počtu návštevníkov k uvedeným značeným objektom a atraktivitám v blízkosti
označených cieľov. Pokračovaním značenia KOCR ŽTK nadviazala na aktivitu z rokov
minulých, pričom sme zaznamenali pozitívne reakcie od návštevníkov na už zrealizované
značenie. V uvedenej aktivite budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, najbližšie v roku
2015 značením informačnými tabuľami konkrétnych objektov.

Značenie objektov je v súlade s Technickými podmienkami 09/2010 vydanými MDVaRR SR,
Sekciou cestnej dopravy.

