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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 uskutočnilo dva krát, konkrétne
23.2.2017 a 13.12.2017.
KOCR ŽTK realizovala v priebehu roku 2017 aktivity v súlade s prioritami stanovenými v
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu rozvoja cestovného ruchu na rok 2017.
Sústredila sa hlavne na realizovanie marketingových aktivít, a to na dotlač existujúcich
brožúr, tlač jazykových mutácií nových brožúr, účasť na medzinárodných veľtrhoch a
výstavách cestovného ruchu, ako aj prezentáciách na lokálnych podujatiach a podujatiach
v prihraničných regiónoch, 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 2017 sa realizovala dotlač materiálov Hradná cesta, Bačova cesta, Sakrálne
pamiatky a pútnické miesta, o ktoré prejavili návštevníci veľtrhov a prezentácii veľký záujem.
Zároveň prebehla aktualizácia a tlač jazykových mutácií AJ, MJ, PJ, RJ, NJ brožúry „Dobre
vedieť, lepšie vidieť“ a nákup mapových podkladov s licenciou regiónov Žilinského kraja.
Prebehla celoročná mediálna kampaň v slovenských a českých printových médiách.


Dotlač brožúr Hradná cesta, Bačova cesta, Sakrálne pamiatky a pútnické miestaspomenuté materiály sa využívajú na prezentáciách, veľtrhoch a výstavách a podujatiach pre
návštevníkov. Dotlač bola realizovaná na základe požiadaviek návštevníkov.



Brožúra „Dobre vedieť, lepšie vidieť“– jazykové mutácie AJ, MJ, PJ, RJ
V roku 2016 KOCR ŽTK zostavila a vydala brožúru o tipoch na výlety v Žilinskom kraji.
Moderná brožúra s výstižnými textami, zaujímavosťami a údajmi má previesť
návštevníka po najkrajších a najobľúbenejších miestach kraja. V roku 2017 sa realizovala
aktualizácia a tlač materiálov s prekladmi do 5 jazykových mutácií; využitie na
zahraničných veľtrhoch CR.



Nákup mapovej licencie pre tlač mapových podkladov regiónov Žilinského kraja
Uvedená aktivita bola zrealizovaná na základe dopytu jednotlivých OOCR pre
aktualizáciu cyklomáp v regiónoch ŽSK. 6 špecifických mapových výrezov jednotlivých
území OOCR bude použité na tlač 10 000 ks máp z každého regiónu počas 2 rokov.



Nákup nových fotografií pre potreby KOCR ŽTK - pokračovanie v marketingovej
aktivite z roku 2016, v roku 2017 zakúpené fotografie z regiónov Rajecká dolina,

Kysuce, Turiec-Kremnicko, Liptov. Fotografie budú slúžiť na marketingovo-propagačné
aktivity Žilinského turistického kraja.


Nákup mobilnej aplikácie pre KOCR ŽTK - aplikácia oboznamuje užívateľov s top
turistickou ponukou Žilinského kraja. Je zdarma a je dostupná pre oba operačné systémy
Android aj pre IOs. Pomocou tejto aplikácie si môžu turisti, návštevníci, aj domáci,
vyhľadať informácie o podujatiach, miestach záujmu, tipoch na výlet s možnosťou
notifikácie na základe polohy - Geofence. Aplikácia má 2 jazykové varianty – slovenský
a anglický jazyk. Cieľom mobilnej aplikácie a webového portálu je zvýšiť návštevnosť
turistických regiónov Žilinského kraja rozpohybovaním

domáceho a

zahraničného

návštevníka s cieľom udržať ho v regióne.


Nákup nového osobného automobilu Dacia Dokker Stepway Outdoor pre potreby
KOCR ŽTK – nevyhnutnosťou KOCR pri plnení jej aktivít (podujatia, veľtrhy) je časté
cestovanie

a využívanie

osobného

automobilu.

Na

presun

materiálov,

stánku

a príslušenstva bolo potrebné zaobstarať automobil prispôsobený na pracovné účely
s dostatočným batožinovým priestorom.

Aj v tomto roku KOCR ŽTK natočila spot z prezentačných akcií s cieľom priblížiť aktivity
a formy prezentácie doma i v zahraničí.
Počas roku 2017 sa uskutočňuje celoročná mediálna kampaň na systematické promovanie
atraktivít

a akcií

vo

všetkých

turistických

sezónach

v

tematických slovenských

voľnopredajných printových médiách zameraných na cieľovú skupinu potenciálnych
návštevníkov.


Život (apríl 2017)



Zdravie (jún 2017)



MY regionálne noviny - 25 regiónov Slovenska (máj 2017)



Košický Korzár (máj 2017)



Prešovský Korzár (máj 2017)



Nový čas pre ženy (jún 2017)



Eva (júl 2017)



Trendy bývanie (júl 2017)



Slovenka (október 2017)



Nový čas – celá SR po regiónoch (november 2017)



Eva (november 2017)



Relax (november 2017)



Eva (november 2017)



Cestovný informátor 2018

Celoročná mediálna kampaň prebieha aj v českých printových médiách zameraných na
voľný čas. Publikované články v roku 2017:


Moravskoslezský deník – Extra vydanie (apríl, jún, september, november 2017)



Zlínsky deník – Extra vydanie (máj, júl, október, december 2017)

KOCR ŽTK prezentuje Žilinský kraj ako modernú a atraktívnu destináciu. V priebehu roku
2017 prebiehala aktualizácia, rozšírenie a dopĺňanie obsahu web stránky organizácie. Web
stránka je prehľadná pre návštevníkov, zahraniční návštevníci môžu využiť jazykové varianty
webu (EN, DE, HU, PL, RU).

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. V roku 2017 došlo

k výraznej zmene v počte návštevnosti, like-ov aj interakcie návštevníkov fun page, nakoľko
KOCR ŽTK využíva jednotnú grafiku a postuje príspevky pravidelne.
Podpora podujatí
KOCR ŽTK sa venovala aj podpore podujatí v kraji, či už finančne alebo prostredníctvom
účasti na podujatí a prezentácie atraktivít kraja. Podporila podujatia:


„50. Ročník zimného zrazu Klubu slovenských turistov a stretnutia Turistických
oddielov mládeže“ (2.-5.2.2017) - finančná podpora 5000 €



Československý ples (18.2.2017) - finančná podpora 3000 €



MS vo varení a jedení bryndzových halušiek Terchová 2017 (27.5.2017)- finančná
podpora 2000 €, prezentácia KOCR ŽTK



Staromestské slávnosti Žilina (26.-28.5.2016) - prezentácia KOCR ŽTK



48. ročník národného zrazu a 60 rokov kempingu a caravaningu v kempe Belá –
Nižné Kamence (10.6.2017) – finančná podpora 1250 €, prezentácia KOCR ŽTK



Deň Zmysel života, Turie (16.6.2017) – finančná podpora 500 €



Folklórny festival Východná (30.6.- 1.7.2017)- prezentácia KOCR ŽTK



Petropavlovské hody v Makove (2.7.2017) - finančná podpora 1320 € (Kysuce)



Cyrilometodské dni v Terchovej (5.7.2017) – finančná podpora 1000 €



Deň obce Čičmany (15.7.2017) – finančná podpora 600 €



Výroba a osadenie hliníkových tabúľ (júl – október 2017) – finančná podpora 1860
€ (Malá Fatra)



Podroháčske folklórne slávnosti (5.-6.8.2017) – prezentácia KOCR



„Bavme sa varením so žilinskými kuchármi“ (18.8.2017) - finančná podpora 2000
€ (Malá Fatra)



Trstenská orgánová jeseň 2017 (september 2017) - finančná podpora 400 € (Orava)



# Námestovo (nápis umiestnený na brehu Oravskej priehrady) (júl-september
2017) - finančná podpora 1400 € (Orava)



Náučný chodník Trniny (jún-september 2017) - finančná podpora 800 € (Orava)



Tlač stolových kalendárov - finančná podpora 955 € (Kysuce)



Slnko na skalách (6.-10. 9.2017) - finančná podpora 1000 €



Posedenie pre dôchodcov v Malom Čepčíne (22.10.2017) - finančná podpora 900 €

Účasť na veľtrhoch a výstavách CR
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 2017 rozhodla predstaviť na veľtrhoch:


Prvý januárový veľtrh CR, na ktorom prezentovala KOCR ŽTK svoju destináciu vo
vlastnej expozícii bol REGIONTOUR 2017 v Brne (18.-22.1.2017). Veľtrhu sa
zúčastnili členské oblastné organizácie Region Liptov, Malá Fatra, Kysuce, Klaster
Orava, Rajecká dolina.



Na najvýznamnejšom veľtrhu CR na Slovensku ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave
(26.-29.1.2017) sa KOCR ŽTK prezentovala s vlastnou expozíciou s folklórnymi
prvkami. Spolu s členskými OOCR a partnermi pripravila pre návštevníkov informácie

o turistických zaujímavostiach, mapy a nové brožúry Dobre vedieť, lepšie vidieť s tipmi
na výlety pre všetky cieľové skupiny. Najväčší záujem bol o regióny Liptov, Orava a Malá
Fatra a novovytvorené cyklomapy regiónov Žilinského kraja.



Na posilnenie záujmu pobaltských krajín o Žilinský kraj ako destináciu sa KOCR
ŽTK spolu predstavila na medzinárodnom veľtrhu Baltour Riga 2017 (3.5.2.2017) v spoločnej expozícii s partnerom Kúpele Lúčky. Najväčší veľtrh
pobaltských štátov priniesol vysokú účasť lotyšských, litovských a estónskych
návštevníkov.



Spolupráca s cezhraničnými partnermi (Moravskoslezský kraj na Českej strane
a Sliezske vojvodstvo na Poľskej strane) vytvára možnosti prezentovať destináciu
Žilinský kraj pod značkou KOCR ŽTK v expozíciách partnerských regiónov. Túto
možnosť sme využili konkrétne na medzinárodnom veľtrhu CR Holiday World
Praha 2017 (15.-19.2.2017) v expozícii Moravskoslezského kraja. Veľtrh je
najvýznamnejšou prehliadkou cestovných kancelárii, domácich regiónov, národných
turistických centrál cestovného ruchu a ďalších služieb turistického priemyslu
v strednej Európe.



Na českom veľtrhu Dovolená a Region Ostrava 2017 (3.-5.3.2017) sa KOCR ŽTK
prezentovala vo vlastnom stánku. Veľtrh patrí medzi najvýznamnejšie udalosti
podporujúce oblasť cestovného ruchu v Českej republike. Prezentáciu cestovných
kancelárií, regiónov, krajov a miest doplnila ponuka najznámejších miest z České
republiky, Slovenska a Maďarska.



V rámci národného stánku Slovenskej republiky sme spolu s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Malá Fatra prezentovali Žilinský kraj u našich maďarských susedov
na veľtrhu Utazás Budapešť 2017 (2.-5.3.2017). V roku 2016 prišlo do Žilinského
kraja

takmer

10 000

v predchádzajúcom roku.

maďarských

návštevníkov,

čo

je

o 25%

viac

ako



Na medzinárodnom veľtrhu Glob Katovice 2017 (31.3.-2.4.2017) sme mali zastúpenie
v samostatnom stánku Žilinského turistického kraja, kde nás prezentovali zástupcovia
z oblastných organizácií Klaster Orava, Kysuce, Region Liptov a tiež v stánku
partnerského regiónu Sliezske vojvodstvo, kde sme využili možnosť prezentovať sa v rámci
cezhraničnej spolupráce.



Na základe dlhodobej spolupráce s mestom Zabrze sa KOCR Žilinský turistický kraj
zúčastnila Medzinárodného veľtrhu priemyselného dedičstva, Zabrze 2017 (7.8.4.2017). Prezentácia sa uskutočnila spolu s Považským múzeom v Žiline.



Prezentácia KOCR ŽTK a OOCR Rajecká dolina na 6. ročníku výstavy cestovného
ruchu regiónov Regiontour Expo Trenčín 2017 (12.-13.5.2017).



V rámci pokračovania aktivít pre zvýšenie návštevnosti Žilinského kraja ruskými
návštevníkmi a pokračovaním spolupráce v cestovnom ruchu s mestom Sankt
Peterburg sa KOCR ŽTK zúčastnila najväčšej výstavy cestovného ruchu
v severozápadnom Rusku Inwetex CIS Travel Market Sankt Peterburg (12.14.10.2017). Spoluprezentácia s Kúpeľmi Lúčky zaujala návštevníkov, prevládal
záujem o kúpeľné pobyty v spojení s lyžovačkou.



Na podporu príjazdov poľských návštevníkov do Žilinského kraja sa KOCR ŽTK po
prvýkrát zúčastnila medzinárodného veľtrhu CR World Travel Show 2017 vo
Varšave (19.-22.10.2017). V rámci spoločného stánku SR spolu s členskými
oblastnými organizáciami Liptov a Orava prezentovala Žilinský kraj. Veľtrh naplnil
očakávania. Severní susedia majú záujem o návštevu Slovenska, počet poľskej
klientely v Žilinskom kraji rastie z roka na rok a Poliaci sú druhou najpočetnejšou
skupinou hneď po Čechoch.

Zahraničné podujatia:


Bielorusko-slovenská

medzinárodná

konferencia

v Minsku

(4.4.2017)

–

prezentácia turistických možností Žilinského kraja na medzinárodnej konferencii
organizovanej SOPK Žilina v spolupráci s Bieloruskou obchodnou a priemyselnou
komorou Minsk určená pre zástupcov regionálnych vlád, firiem, inštitúcií, komôr
a slobodných ekonomických zón


Prezentácia KOCR ŽTK pre vedenie mesta Grodno – Bielorusko - partnerské
mesto Žiliny; Grodnenská oblasť – partnerský región Žilinského samosprávneho kraja



Starobělská pouť Ostrava (13.-14.5.2017) - prezentácia KOCR ŽTK na podujatí pre
všetky vekové kategórie v prihraničnom regióne.



KOCR ŽTK reprezentovala Slovensko a Žilinský kraj na francúzskom podujatí
Konzulárne slávnosti v Lyone 2017 (30.6.-2.7.2017). Ide o populárne podujatie,
ktoré krajinám konzulárne zastúpeným v Lyone poskytuje priestor na prezentáciu
cestovného ruchu. Počas jedného víkendu si tak obyvatelia a návštevníci mohli
vychutnať malú cestu okolo sveta priamo v centre mesta. Žilinský kraj zaznamenal vo
Francúzsku veľký úspech. Zaujal nielen obyvateľov Lyonu, ale i návštevníkov z viac

ako 60 krajín sveta. Stánok navštívili viaceré delegácie na čele s viceprimátorom
mesta Lyon.



Minulý rok sa KOCR ŽTK zamerala na podujatia s veľkou koncentráciou ľudí. Tento
rok sa prezentovala ponuku cestovného ruchu v Žilinskom kraji na priehrade Slezská
Harta na Festivale dračích lodí (26.8.2017).



Prezentácia KOCR ŽTK v Sankt Peterburgu na workshope ruských
touroperátorov z Petrohradu a Leningradskej oblasti (11.10.2017) organizovanej
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, zahraničné zastúpenie Ruská
federácia.



Na základe partnerstva s mestom Sankt Peterburg organizoval Žilinský samosprávny
kraj KOCR ŽTK v spolupráci s KOCR ŽTK „Týždeň ruskej literatúry v Žilinskom
kraji“, ktorú prezentovala ruská spisovateľka Anna Remez (máj 2017)

Infocesty


Liptov – nemecká TV ZDF (január 2017) – v spolupráci s hlavným organizátorom
OOCR REGION LIPTOV



Horné Považie a Liptov – českí novinári - v spolupráci s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR, zahraničné zastúpenie ČR - 14.-17.6.2017 „Cestujeme s deťmi po
Liptove,

po Žilinskom turistickom kraji“ – prezentácia regiónov Liptov a Horné

Považie



Infocesta pre petrohradských novinárov v rámci zmluvy o spolupráci s mestom
Sankt

Peterburg

(22.-26.10.2017)

-

prezentácia

kúpeľníctva

a wellness,

komplexných stredísk cestovného ruchu, kultúry, gastronómie, lyžiarskych stredísk so
zameraním na zvýšenie návštevnosti ruských turistov do regiónov Žilinského kraja



Infocesta pre izraelských novinárov organizovaná v spolupráci s Veľvyslenectvom
SR v Tel Avive. V dňoch 27.-28.10.2017 sa renomovaní izraelskí novinári v rámci ich

infocesty po Slovensku zastavili v Žilinskom kraji, kde im KOCR ŽTK predstavilo
novinky z oblasti kúpeľníctva, kultúry a turistických produktov cestovného ruchu.

Vzdelávacie aktivity


Školenie v oblasti online marketingu - 2x (február 2017, máj 2017) – pre KOCR
ŽTK a zástupcov OOCR



Školenie v oblasti VO (apríl 2017) - pre KOCR ŽTK a zástupcov OOCR



Školenie – Rychlebské stezky – Černá Voda, 6.-7.9.2017, pre KOCR ŽTK
a zástupcov OOCR - skupina účastníkov z OOCR, ktorí priamo spolupracujú pri
cykloprojektoch v regiónoch, mala možnosť otestovať náročnosť trailov priamo
v teréne. Prezentácia sa týkala plánovania, projektovania, budovania a prevádzkovania
ciest pre terénnu cyklistiku.



Školenie – cykloturistika Holandsko – 18.-21.9.2017, pre KOCR ŽTK a zástupcov
OOCR. Provincia Drenthe v Holandsku - top cyklistický región, vďaka svojej
špičkovej infraštruktúre a výbornej prepojenosti jednotlivých cyklotrás. Vzdelávanie
v oblasti destinačného manažmentu, prípravy a realizácie MTB cykloeventu.



Školenie „Učíme sa od lepších“ pre KOCR ŽTK a zástupcov OOCR (december
2017) – Prešovský kraj – fungovanie destinačného manažmentu lokality

Infraštruktúra v cestovnom ruchu
V roku 2017 KOCR ŽTK pokračovala v systematickej propagácii a vyrobila a osadila
informačné tabule zamerané na označenie - popis významných turistických a kultúrnych
cieľov/objektov v Žilinskom kraji (projekt - hnedé tabule a smerníky). V spolupráci so
ŽSK a OOCR sa vytypovali ďalšie významnejšie objekty značenia. Spolu bolo osadených 17
informačných hnedých tabúľ a 34 smerníkov.
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.
Značenie objektov je v súlade s Technickými podmienkami 09/2010 vydanými MDVaRR SR,
Sekciou cestnej dopravy.

