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KOCR Trenčín región sa predstavila verejnosti 

 

Pri príležitosti konania dňa otvorených dverí (DOD) na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK), prezentovala svoju činnosť aj krajská organizácia 

cestovného ruchu Trenčín región (KOCR). 

 

Vo štvrtok 1. októbra 2015 sa dvere TSK otvorili pre širokú verejnosť. Aj druhý 

ročník tejto akcie pripravil pre návštevníkov bohatú škálu prezentácií a náhľadov na 

kompetencie a činnosti úradu v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej pomoci, či dopravy. 

Predstavené boli aj najnovšie projekty krajskej samosprávy ako napr. Zelená župa a Hrdina 

remesla. Práve „Hrdina remesla“, oslovujúci všetky vekové kategórie, bol hlavným motívom 

tohtoročného DOD. 

 

Akciu zahájil o 9.00 h. svojim príhovorom predseda TSK Jaroslav Baška, 

v spolupráci s robotickým moderátorom. Následne program pokračoval prezentáciou 

jednotlivých aktérov a organizácií rozmiestnených v priestoroch Úradu TSK. Medzi 

prezentujúcimi subjektmi nechýbala ani KOCR Trenčín región, ktorá prezentovala podstatu 

zriadenia a fungovania organizácie ako aj svojich členov, oblastné organizácie cestovného 

ruchu pôsobiace na území kraja. 

 

Poslanie organizácie bolo zhrnuté v zaujímavej prezentácii, ktorá návštevníkom 

všetkých vekových kategórií ponúkla obraz o turistických lákadlách a produktoch cestovného 

ruchu v Trenčianskom kraji. Pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl, ale i pre 

ostatných záujemcov, bol pripravený kvíz vo forme tajničky. Po jeho úspešnom zvládnutí 

účastníci získali vecné odmeny a prezentačné materiály, ktoré venovala Slovenská agentúra 

pre cestovný ruch prostredníctvom regionálnej zástupkyne Jarmily Lackovičovej. Nielen 

najmenších návštevníkov najviac potešili balóniky s názvom KOCR – Trenčín región. 
 

„Prezentácia našej organizácie v rámci Dňa otvorených dverí Úradu TSK bola 

výbornou príležitosťou na predstavenie našej činnosti a  cieľov. Mladší návštevníci sa 

dozvedeli informácie o turistických atrakciách kraja, ponúkli sme im niekoľko tipov na 

rodinné či školské výlety. S  vysokoškolákmi sme otvorili tému marketingu a lepšej propagácie 

kraja“, uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská. 

 

Predstavitelia KOCR Trenčín región dúfajú, že aj táto forma prezentácie prispela 

k zvýšeniu povedomia o organizácii a k naplneniu jedného z jej hlavných cieľov, ktorým 

je efektívnejšia propagácia turistickej ponuky v Trenčianskom kraji. 
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