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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 a výstavby Slovenskej republiky (ďalej „MDaV 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 

1.2.2018, kedy bol do funkcie nového predsedu KOCR ŽTK zvolený RNDr. Peter Dobeš 

a 6.11.2018. 

KOCR ŽTK realizovala v priebehu roku 2018 aktivity v súlade s prioritami stanovenými v 

žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu rozvoja cestovného ruchu na rok 2018.  

Sústredila sa hlavne na realizovanie marketingových aktivít, a to na zostavenie a tlač nových 

brožúr, dotlač existujúcich brožúr, podpore TIK-ov v Žilinskom kraji, prezentáciám na 

medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, ako aj prezentáciám na lokálnych a 

zahraničných podujatiach, printovú a online kampaň, 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. Značenie 

turistických cieľov hnedými informačnými tabuľami a smerníkmi a obnova značenia 

cykloturistických trás v Žilinskom kraji prispeli k podpore infraštruktúry cestovného ruchu. 

KOCR ŽTK každoročne zorganizuje odborné vzdelávanie v zahraničí určené pre subjekty 

pracujúce v cestovnom ruchu na získanie know-how a nových vedomostí s možnosťou 

aplikácie do praxe v regiónoch Žilinského kraja. Cieľom týchto aktivít je zvýšenie 

atraktívnosti a návštevnosť 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 2018 sa realizovalo zostavenie a tlač propagačných materiálov „TOP Cyklovýletov“  

a „TOP Turistických trás v Žilinskom kraji“ a dotlač brožúry „ Dobre vedieť, lepšie vidieť!“ 

v SK a AJ jazyku pre potreby TIK-ov v Žilinskom kraji. Zároveň prebehol preklad nových 

brožúr do AJ a PL jazyka a spracovanie mapových podkladov a tlač cykloturistických máp 

regiónov Žilinského kraja. Počas roka prebehla mediálna inzercia v slovenských a českých  

printových médiách, kde boli publikované tematické články ako inšpirácia pre potenciálnych 

návštevníkov, online kampaň na web portáloch a Facebook reklama na podporu mobilnej 

aplikácie North Slovakia. Boli vytvorené prezentačné predmety pre verejnosť ako 

marketingová podpora pri budovaní značky Žilinský turistický kraj. Vytvorili sa nové roll-

upy a bannery využívané na marketingové aktivity pri prezentáciách a podujatiach. 

 

 Zostavenie a tlač nových propagačných materiálov „TOP Cyklovýlety v Žilinskom 

kraji“ a „TOP Turistické trasy v Žilinskom kraji“ – nové propagačné materiály majú 

sprevádzať návštevníka po tých najlepších a najkrajších cyklistických a turistických 

miestach, ktorými je Žilinský kraj známy.  

 Preklad brožúr „TOP Cyklovýlety v Žilinskom kraji“ a „TOP Turistické trasy 

v Žilinskom kraji“ do AJ a PL jazyka  - spomenutý materiál sa využíva na 

prezentáciách, veľtrhoch a výstavách a podujatiach pre návštevníkov. Jazykové mutácie 

sa vybrali na základe záujmu najväčších jazykových skupín návštevníkov zo 

zahraničných veľtrhov a podujatí.  

 Dotlač brožúry „Dobre vedieť, lepšie vidieť!“– jazykové mutácie SK, AJ 

Dotlač sa realizovala ako podpora TIK-ov v kraji. 7000 ks slovenských a 3000 ks 

anglických brožúr sa rozdelilo medzi 18 TIK-ov a IC-iek v Žilinskom kraji. Je potrebná 

pomoc a spolupráca organizácií propagujúcich kraj s TIKmi v regióne, pretože tu 

dochádza k prvému kontaktu s návštevníkom, ktorý hľadá kvalitné informácie o  kraji. 

 Tlač stolových kalendárov – pracovné trhacie stolové kalendáre, ktoré okrem členských 

OOCR propagujú i mobilnú aplikáciu North Slovakia, počet 1000 ks 



 Zostavenie a tlač kalendárov turistických podujatí regiónov Liptov, Orava, Kysuce, 

Turiec, Žilina – v spolupráci s regionálnymi Klubmi slovenských turistov 

     

 

 Spracovanie mapových podkladov a tlač cykloturistických máp regiónov Žilinského 

kraja 

Uvedená aktivita bola zrealizovaná pre potreby KOCR ŽTK, nakoľko sa minuli  zásoby z 

minulých rokov. Cyklomapy budú slúžiť na propagáciu kraja. 

 Nákup prezentačných predmetov – ako marketingová podpora pri budovaní značky 

Žilinský turistický kraj. KOCR ŽTK zakúpila pexesá, záložky, odznaky, perá, bloky, 

cukríky, USB kľúče, drevené jojo, hrnčeky, frisbee, mikiny, tielka, tričká, vesty, batôžky. 

 Vytvorenie a nákup reklamného príslušenstva k prezentáciám - KOCR ŽTK zakúpila 

roll-upy, beach flagy a banner s novou modernou grafikou. 

 

 

       



 

 Online kampaň na propagáciu mobilnej aplikácie North Slovakia – kampane 

prebiehali na reklamných platformách Google Ads a Facebook, použité reklamné 

formáty: bannerová reklama cez Google Ads a Facebook reklama. Cieľom kampane je 

zvýšenie informovanosti verejnosti a potenciálnych užívateľov o existencii mobilnej 

aplikácii a webového portálu. Cieľom kampane je predstaviť aplikáciu používateľom 

internetu prostredníctvom vizuálu s posolstvom „Dobre vidieť, lepšie zažiť!“. Po kliknutí 

na danú reklamu sa používateľ dostáva priamo na stránku Google play/ App store, odkiaľ 

si ju môže stiahnuť.  

         

     

 

 Počas roku 2018 sa uskutočnila mediálna kampaň na promovanie Žilinského kraja 

počas leta, jesene a zimy v palubných časopisoch vlakov, autobusov a lietadiel Žlutý 

(Regiojet), LEOexpress, MyWings (in-flightový časopis spoločnosti Travel Service), 

FlyOK (České aerolinie). KOCR ŽTK sa po minuloročných skúsenostiach zamerala na 



časopisy so širokým záberom čitateľov. Časopisy vychádzali na mesačnej, 2-mesačnej 

a 3-mesačenj báze,  zásah publika bol tým pádom veľmi vysoký. Publikované články 

a grafiky: 

 COT – Celý o turizmu – 5/2018 – číslo venované rodinnej dovolenke, aktívnej 

dovolenke, destinácia mesiaca Slovensko 

 MyWings – leto 2018 

 Žlutý – august 2018, september 2018, október 2018, november 2018, december 2018 

 FlyOK –7-9/ 2018 (leto), 10-12/ 2018 (jeseň) 

 LEOexpress – jeseň 2018, zima 2018 

Žilinský kraj bol spropagovaný aj v celoslovenských vydaniach publikácií Cestovný lexikón 

a Cestovný informátor. 

 Cestovný informátor 2018 

 Cestovný lexikón 2018/2019 

Článok o Terchovej a Budatíne na turistickom blogu Nie je túra bez Štúra, ktorý je prepojený 

na Facebook a Instagram.    

 

 

    



  

   

 

Celoročná mediálna kampaň prebieha aj v českých printových médiách. Publikované 

články v roku 2018: 

 Moravskoslezský deník – Extra vydanie (1x leto, 1x jeseň, 1x zima 2018) 

 Zlínsky deník – Extra vydanie (1x leto, 1x jeseň, 1x zima 2018) 

 

    

   

KOCR ŽTK prezentuje Žilinský kraj ako modernú a atraktívnu destináciu. Web stránka je 

prehľadná pre návštevníkov, zahraniční návštevníci môžu využiť jazykové varianty webu 

(EN, DE, HU, PL, RU). Na web stránke pribudol odkaz na Instagram účet KOCR ŽTK, nový  

webový portál, ako aj prekliky do Storov, kde je možné stiahnuť mobilnú aplikáciu. Extrémny 



posun v návštevnosti nenastal z dôvodu, že stránka je statická oproti Facebooku a Instagramu. 

Našou prioritou je orientovať sa práve na tieto sociálne siete a ani v ďalšom období 

neočakávame výraznú zmenu, nakoľko sa spustil webový portál www.northslovakia.com.  

 

   

 

KOCR ŽTK je aktívna 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 2018 došlo 

k výraznej zmene v počte návštevnosti, like-ov aj interakcie návštevníkov fun page, nakoľko 

KOCR ŽTK využíva jednotnú grafiku. Na sociálnej sieti Facebook sme zaznamenali zvýšenie 

počtu like-ov až o 21% oproti minulému roku (3 266 like-ov k 10/2018) . Je to aj z dôvodu 

pravidelného uverejňovania príspevkov (v priemere 20 príspevkov za mesiac). Facebook má 

dosah v priemere na vyše 80 000 užívateľov.  

Instagram účet Žilinský turistický kraj má 639 sledovateľov (údaj z 12.10.2018) . Ide 

o 115% nárast od januára tohto roku, kedy mal účet 297 sledovateľov.  

 

    

http://www.northslovakia.com/


Podpora podujatí a projektov 

KOCR ŽTK sa venovala aj podpore podujatí v kraji, či už finančne alebo prostredníctvom 

účasti na podujatí a prezentácie atraktivít kraja. Podporila podujatia: 

 Podujatie „Vlkolínec včera a dnes“ (celoročne) - finančná podpora 1000 € 

 BIRELL Bikefest Kálnica 2018 (25.-27.5.2018) – prezentácia KOCR 

 MS vo varení a jedení bryndzových halušiek Terchová 2018 (26.5.2018)- finančná 

podpora 2000 € 

 20.ročník AUTHOR ŠKODA Bike maratónu Súľovské skaly (23.6.2018) - 

finančná podpora 2000 €   

 1.kolo svetového pohára vo vodnom slalome (22.-24.6.2018) - finančná podpora 

3000 €   

 Folklórny festival Východná (29.6.- 1.7.2018)- prezentácia KOCR ŽTK 

 Utgard – Festival včasného stredoveku  (30.6.2018) – finančná podpora 2000 €   

 Petropavlovské hody  v Makove (1.7.2018) - finančná podpora 1000 €  

 Cyrilometodské dni v Terchovej (3.-5.7.2018) – finančná podpora 1000 € 

 Jánošíkové dni (2.-5.8.2018) - finančná podpora 3000 € 

 Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci (3.-5.8.2018) – prezentácia KOCR 

 Podujatie „Bavme sa varením so žilinskými kuchármi“  (17.8.2018) - finančná 

podpora 2019,40 € (Malá Fatra) 

 Kremnické gagy (24.-26.8.2018) – prezentácia KOCR 

 10.ročník Memoriál Luisa Crosa (16.9.2018) - finančná podpora 500 € 

 Podpora projektu Móla Oravy - finančná podpora 5000 € 

 Podpora projektu Cyklotrasa Vodné Dielo Žilina-Terchová - finančná podpora 

4018 € + 3000 € +10 000 € 

 Slnko na skalách (5.-9. 9.2018) - finančná podpora 1000 € 

 Príprava projektu Móla Oravy – finančná podpora 5000 € 

 Terchová pre všetkých (13.10.2018) – finančná podpora 500 € 

 7 exteriérových turistických máp Malá Fatra – Martinské hole a revitalizácia 

turistického značenia  - finančná podpora 2211,95 € 

 Turistická a cykloturistická mapa Oravy – finančná podpora 3100 € 

 Otvorenie zimnej sezóny - Big Jump 2018  (14.12.2018) - 3700 €  

 Vianočný beh 2018 (22.12.2018) na Vodnom diele – finančná podpora 1780 € 



 Cykloturistická mapa a veľkoformátové exteriérové mapy na železničné stanice 

v regióne Kysuce – finančná podpora 1535 € 

 

       

     

     

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, termálne pramene, tradičný folklór 

a gastronómiu sa KOCR ŽTK v roku 2018 rozhodla predstaviť na veľtrhoch: 

 REGIONTOUR 2018 v Brne (18.-21.1.2018) – prezentácia v partnerskej expozícii 

Moravskoslezského kraja, spolu s KOCR ŽTK vystavovali OOCR Region Liptov 

a OOCR Malá Fatra. 

               

 



 ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave (25.-28.1.2018) – na najvýznamnejšom veľtrhu 

CR na Slovensku sa KOCR ŽTK predstavila ako partnerský región podujatia 

s vlastnou modernou expozíciou. Spolu s členskými OOCR a partnermi pripravila pre 

návštevníkov informácie o turistických atraktivitách.  

     

 

 Na posilnenie záujmu pobaltských krajín o Žilinský kraj ako destináciu sa KOCR 

ŽTK spolu predstavila na medzinárodnom veľtrhu Baltour Riga 2018 (2.-

4.2.2018) v národnom stánku Slovenskej republiky (expozícia MDV SR). Najväčší 

veľtrh pobaltských štátov priniesol vysokú účasť lotyšských, litovských 

a estónskych návštevníkov. 

                                  

 

 IMTM  Tel Aviv 2018 (6.-7.2.2018) - na najväčšom veľtrhu CR v Izraeli bola 

KOCR ŽTK po druhýkrát. Tento krát v národnom stánku Slovenskej republiky 

(pod záštitou MDV SR) spolu so zástupcom Rajeckých kúpeľov (OOCR Rajecká 

dolina). Izrael má v príjazdových štatistikách Žilinského kraja miesto medzi prvou 

desiatkou. Za výrazným nárastom počtu izraelských turistov je spustenie viacerých 

priamych letov na Slovensko ako aj aktívna prezentácia kraja v izraelských 

médiách a na veľtrhu. 



         

 

 

 Na českom veľtrhu Dovolená a Region Ostrava 2017 (2.-4.3.2018) 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.  

        

 

 Utazás Budapešť 2017 (1.-4.3.2018) - KOCR ŽTK spolu s OOCR Malá Fatra 

a OOCR Kysuce prezentovali Žilinský kraj u maďarských susedov na 

najvýznamnejšom veľtrhu CR v Maďarsku v rámci národného stánku Slovenskej 

republiky (MDV SR).  

   

 



 Na medzinárodnom veľtrhu GLOBalnie Katowice 2018 (23.-25.3.2018) sme mali 

zastúpenie v stánku partnerského regiónu Sliezske vojvodstvo, kde sme využili 

možnosť prezentovať sa v rámci cezhraničnej spolupráce.      

    

 

 UITT Kyjev (28.-30.3.2018) - Najväčší a najprestížnejší ukrajinský veľtrh CR. KOCR 

ŽTK ako i zástupcovia Kúpeľov Lúčky a destinačnej obchodnej centrály Enjoy Tatras 

(OOCR Region Liptov) prezentovali v národnom stánku Slovenskej republiky (MDV 

SR) ponuku Žilinského kraja ukrajinským návštevníkom.  

       

 

 Na základe dlhodobej spolupráce s mestom Zabrze sa KOCR ŽTK zúčastnila 

Medzinárodného veľtrhu priemyselného dedičstva, Zabrze 2018 (13.-14.4.2018). 

Prezentácia sa uskutočnila spolu s OOCR Klaster Orava. 

   

 



 ITEP Plzeň 2018 (20.-22.9.2018) – KOCR ŽTK spolu s OOCR Malá Fatra sa 

zúčastnili 3. najväčšieho veľtrhu v Českej republike. Oslovila sa česká klientela zo 

vzdialenejších lokalít. Napriek veľkej vzdialenosti sa návštevníci zaujímali o 

možnostiach, ktoré Žilinský kraj ponúka. 

   
 

 

 V rámci pokračovania aktivít pre zvýšenie návštevnosti Žilinského kraja ruskými 

návštevníkmi a pokračovaním spolupráce s mestom Sankt Peterburg sa KOCR ŽTK 

zúčastnila najväčšej výstavy CR v severozápadnom Rusku Inwetex CIS Travel 

Market Sankt Peterburg (11.-12.10.2018). Prezentácia prebehla v expozícii 

Administrácie Sankt Peterburg.  

   

 

 Na podporu príjazdov poľských návštevníkov do Žilinského kraja sa KOCR ŽTK po 

druhýkrát zúčastnila medzinárodného veľtrhu CR World Travel Show Warszawa 

2018 (19.-22.10.2017). V rámci národného stánku SR (MDV SR) prezentovala KOCR 

ŽTK spolu s OOCR Malá Fatra a OOCR Klaster Orava Žilinský kraj. Poliaci sú 

druhou najpočetnejšou skupinou hneď po Čechoch. 



  

 

 WTM London 2018 (5.-7.11.2018) – KOCR ŽTK sa po prvýkrát zúčastnila najväčšej 

výstavy CR v Londýne v rámci národného stánku SR (MDV SR). Je potrebné 

orientovať sa na nové trhy a podporiť aj touto formou príjazdový turizmus britských 

návštevníkov.   

  

 

Zahraničné podujatia: 

 Na základe partnerstva KOCR ŽTK s mestom Sankt Peterburg organizovala KOCR 

ŽTK v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom „Dni ruskej literatúry 

v Žilinskom kraji“ (11.-13.6.2018)    

 Československý festival v Prahe (8.-9.9.2018) - prezentácia KOCR Žilinský 

turistický kraj spolu s ostatnými regiónmi Slovenska na spoločnom podujatí Čechov 

a Slovákov v Prahe na Staroměstskom náměstí a v Betlehemskej kapli. Podujatie 

organizované k 100. výročiu založenia spoločného štátu. Cieľom festivalu bolo 

predstaviť tradície, kultúru, jedinečné remeslá, národnú gastronómiu a ďalšie oblasti 

života v Českej a Slovenskej republike.  



    

 

 Slovenský deň v Krakove (17.8.2018) – Centrum ľudového umenia, Generálny 

konzulát v Krakove, Slovenský inštitút vo Varšave a Zahraničné zastúpenie SR pre 

CR vo Varšave zorganizovali podujatie Slovenský deň v Krakove. Podujatia sa 

zúčastnila aj KOCR ŽTK a predstavila poľským aj zahraničným návštevníkom 

turistické atraktivity Žilinského kraja priamo v centre Krakova. 

   

 

Infocesty  

 Infocesta pre českých novinárov (3.-5.8.2018) - KOCR ŽTK v spolupráci so sekciou 

cestovného ruchu MDV SR a TV Nova zorganizovala infocestu, ktorej výsledkom je 

reportáž o Žilinskom kraji pre reláciu Toulky Českem a Slovenskem. Prezentácia 

kúpeľov Spa Aphrodite Rajecké Teplice, Terchovej a podujatia Jánošíkove dni, 

Oravského hradu, pltí na rieke Orava i Oravskej lesnej železnici v Oravskej Lesnej. 

 



  

 

 Infocesta pre španielske médiá (23.-24.9.2018) -  v spolupráci so sekciou cestovného 

ruchu MDV SR a ZÚ v Madride sa KOCR ŽTK spolupodieľala na presstripe 6 

zástupcov médií zo Španielska. Presstrip bol zameraný na históriu banských miest na 

strednom Slovensku, novinárom boli predstavené pamätihodnosti mesta Kremnica.    

 

  

 

 Horné Považie, Kysuce, Malá Fatra – gruzínske médiá (26.-27.4.2018) - 

v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pri príležitosti otvorenia priamej 

leteckej linky Tbilisi – Bratislava; prezentácia kúpeľníctva, kultúry, tradičnej 

architektúry, gastronómie so zameraním na zvýšenie návštevnosti gruzínskych turistov 

do regiónov  Žilinského kraja (Rajecké Teplice, Rajecká Lesná, Vychylovka, Stará 

Bystrica, Budatín, Strečno) Žilinský turistický kraj v spolupráci s Ministerstvom 

dopravy a výstavby SR zorganizoval krátku infocestu pre zástupcov gruzínskych 

médií  v našom kraji. 

 

   



 

 Orava, Kysuce, Turiec a Horné Považie - maďarskí novinári a maďarská 

televízia MTV (6.-9. 6. 2018) – prezentácia kultúrnych a prírodných atraktivít 

regiónov Žilinského kraja - Roháče, Slanický ostrov umenia,  Klin, Oravský hrad,  

Múzeum oravskej dediny v Zuberci, Historická lesná úvraťová železnica Vychylovka, 

Slovenský orloj v Starej Bystrici, plte na rieke Orava, Strečno, Terchová, Žilina, 

Martin.  

     

 

 Horné Považie a Liptov – poľská TVP3 Krakow a TVP Polonia (15.-20.9.2018) - 

prezentácia kúpeľníctva a wellness, komplexných stredísk cestovného ruchu, kultúry, 

gastronómie, lyžiarskych stredísk so zameraním na zvýšenie návštevnosti poľských 

turistov do regiónov Žilinského kraja (Rajecké Teplice, Žilina, Liptovský Mikuláš, 

Budatín, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Areál vodného slalomu v Liptovskom 

Mikuláši,  stredisko Jasná Nízke Tatry, výroba syrov Kozí vŕšok) 

 

      

 

 Infocesta pre poľské médiá -  relácie Turystyczna Jazda (3.-5.12.2018) - 

prezentácia geografického stredu Európy na  Krahuliach ako i služby lyžiarskych 

stredísk  Roháče - Spálená, Jasenská dolina,  Snowland Valčianska dolina a stredisko 

zjazdového a bežeckého lyžovania  Skalka. Vianočnú atmosféru 

a zvykoslovie  v regiónoch Žilinského kraja predstavili folkloristi v Múzeu oravskej 

dediny v Zuberci.  



  

 

Vzdelávacie aktivity 

 Školenie – Lipno, Juhočeský kraj  (24.-26. jún 2018) -  budovanie komplexného 

strediska cestovného ruchu spojené s tvorbou produktov cestovného ruchu, spolupráca 

verejného a súkromného sektora, cyklotrasy, Active Park Lipno, Lipno Card, tvorba 

eventov, aktívna dovolenka pre všetky cieľové skupiny a pod. 

          

 

 Školenie – Slovinsko (22.-26. október 2018) – výmena skúseností  z oblasti  

kúpeľníctva a cykloturistiky, turistiky a mestského cestovného ruchu. Pre podporu 

rozvoja týchto oblastí zorganizovala KOCR ŽTK pre  členov OOCR školenie 

v Slovinsku. Účastníci tak mali možnosť účasti na prezentáciách z oblasti  hoteliérstva 

a Medical centra Rogaškej Slatiny, rozvoja vidieckeho a kúpeľného CR v Olimie, 

skúsenosti z rozvoja cestovného ruchu Slovenian Touristi Board ako i Turizem 

Ľjubľana a oblastnej organizácie cestovného ruchu Turizem Bled, možností 

cykloturistiky, turistiky a zimných športov v Kranjskej Gore . 

 



   

     

Infraštruktúra v cestovnom ruchu 

V roku 2018 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. 

 

   


