
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región bola založená dňa 4. 
mája 2015 na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v zmysle uznesenia 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) č. 253/2015 zo dňa 30. 
marca 2015 a v súlade so Zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. 
Iniciatívu na vznik organizácie destinačného manažmentu a marketingu dal 
Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý sa stal jedným zo zakladajúcich členov 
organizácie. K 31.12.2020 mala KOCR Trenčín región päť členov: Trenčiansky 
samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región HORNÁ 
NITRA - BOJNICE, OOCR Región Horné Považie, OOCR Trenčianske Teplice a 
OOCR Trenčín a okolie.  
 

II. Osobitná časť 

Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020 obsahuje prehľad aktivít, ktoré 
organizácia vyvíjala s cieľom rozvíjať cestovný ruch v Trenčianskom kraji. Hlavným 
predmetom činnosti KOCR Trenčín región je podpora a vytváranie vhodných 
podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. KOCR realizuje marketingové aktivity na zviditeľnenie turistických atraktivít 
kraja, vytvára a podporuje projekty na zvýšenie návštevnosti trenčianskeho regiónu a 
iniciuje spoluprácu všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.  

Činnosť organizácie v roku 2020 značne ovplyvnila pandémia COVID-19 a opatrenia 
prijaté na zastavenie šírenia tohto ochorenia. V dôsledku protipandemických opatrení 
boli zatvorené prevádzky cestovného ruchu, zrušené verejné podujatia a obmedzený 
pohyb osôb. Táto skutočnosť mala za následok veľký pokles návštevnosti aj zmenu 
aktivít a foriem propagácie zo strany KOCR Trenčín región.  

Vzhľadom na zníženie rozpočtu a prísne protipandemické opatrenia, KOCR Trenčín 
región upravila svoje aktivity a zamerala sa na aktuálne potreby návštevníkov : 
podpora domáceho cestovného ruchu, organizovanie súťaží pre obyvateľov kraja, 
aktívna komunikácia na sociálnych sieťach, tvorba drobnej infraštruktúry pre turistov, 
natáčanie video spotov najmä na prilákanie slovenských návštevníkov či tvorba 
mobilnej aplikácie pre 3 D zobrazovanie hradných zrúcanín. Nakoľko obyvatelia 
Slovenska v roku 2020 uprednostňovali trávenie voľného času a dovoleniek na 
Slovensku, aktivity KOCR Trenčín región boli zamerané na zviditeľnenie 
regionálnych turistických lokalít, cykloturistiky, pobytov v prírode, návštevy hradov, 
zrúcanín a ozdravných postcovid pobytov v kúpeľných mestách Trenčianskeho kraja.   


