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Základné informácie 

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región vznikla v roku 2015 

z podnetu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Analýza súčasného stavu cestovného 

ruchu v Trenčianskom kraji, ktorú dal vypracovať vyšší územný celok, poukázala na potrebu 

založenia organizácie na podporu turizmu.  

Založenie regionálnej organizácie, ktorej cieľom je destinačný manažment 

a marketing, schválili krajskí poslanci na zasadnutí Zastupiteľstva TSK 31. marca 2015 

Uznesením č. 253/2015. Následne bolo v súlade so Zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu zvolané Ustanovujúce Valné zhromaždenie, na ktorom bola podpísaná 

Zakladateľská zmluva a Stanovy KOCR Trenčín región.   

Zakladajúcimi členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sa stali: Trenčiansky 

samosprávny kraj, Oblastná   organizácia   cestovného   ruchu   Región   HORNÁ   NITRA   - 

BOJNICE, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, Oblastná 

organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Dňa 29.5.2015 bola KOCR Trenčín 

región zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

(MDVRR SR). 

Hlavným účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a 

realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho kraja a 

chráni záujmy svojich členov.  

31.3.2015 Schválenie založenia KOCR Zastupiteľstvom TSK 

4.5.2015 Ustanovujúce Valné zhromaždenie KOCR  

 29.5.2015 Registrácia KOCR Trenčín región na MDVRR SR 

21.12.2015 Pristúpenie nového člena OOCR Trenčín a okolie 

1.1.2016 Tvorba prvého webového portálu pre turistov v kraji 

 1.5.2016 Prvé číslo dvojmesačníka Trenčín región 

18.7.2017 Udelenie dotácie MDV SR na podporu cestov. ruchu 

Získanie ocenenia Podnikové médium roka 2017 

za dvojmesačník Trenčín región a webový portál www.trencinregion.sk 

Názov:  Trenčín región 

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín 

IČO: 42377897 

DIČ: 2120100169 

 2015 

 2016 

 2017 
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Členovia KOCR Trenčín región k 31.12.2017: 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA 

– BOJNICE (OOCRRHNB)

Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice 

(OOCRTT) 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie 

(OOCRRHP) 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie (OOCR 

TN a okolie) 
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Predmet činnosti KOCR Trenčín región 

a) podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 

b) ochrana záujmov členov krajskej organizácie, 

c) podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

d) tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v 

zahraničí, 

e) presadzovanie spoločných záujmov svojich členov, 

f) spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh 

cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami 

pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu, 

g) podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a 

kultúrneho dedičstva, 

h) organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, 

i) poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom, 

j) presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a 

zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a 

vlastnícke práva, 

k) spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 

l) v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia 

ročného plánu aktivít krajskej organizácie, 

m) vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie, 

n) iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného 

ruchu, 

o) zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke, 

p) zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie, 

q) reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 

r) podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 

s) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. 

 

Predseda:   Mgr. Juraj Gerlici 

    predseda@trencinregion.sk 

 

Výkonná riaditeľka:  PhDr. Eva Frývaldská 

    eva.fryvaldska@trencinregion.sk 

    +421/ 32 65 55 653 +421/ 901 918 145 

 

Zamestnanci   Ing. Pavol Štefčík           Ing. Petra Slabá 

k 31.12.2017:   pavol.stefcik@trencinregion.sk  petra.slaba@trencinregion.sk

    +421/ 32 65 55 820           +421/ 32 65 55 820 

    +421/ 901 918 854           +421/ 901 918 855 

mailto:predseda@trencinregion.sk
mailto:eva.fryvaldska@trencinregion.sk
mailto:pavol.stefcik@trencinregion.sk
mailto:petra.slaba@trencinregion.sk
mailto:petra.slaba@trencinregion.sk
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Kategória „Web stránky a intranet“ 

2. miesto

turisticko-informačný portál 

www.trencinregion.sk 

Kategória: „Podnikové noviny“ 

3. miesto

dvojmesačník 

Trenčín región 

1 Ocenenia 

1.1 Podnikové médium roka 2017 

KOCR Trenčín región boli udelené 2 prestížne 

ocenenia v súťaži o najlepšie Podnikové médium 

roka 2017. Ocenenie za profesionálnu prácu pri 

tvorbe webového portálu www.trencinregion.sk, 

ako aj kvalitnú novinársku prácu pri vydávaní 

dvojmesačníka Trenčín región si osobne prevzali 

predseda KOCR Trenčín región Juraj Gerlici, 

výkonná riaditeľka Eva Frývaldská a šéfredaktor 

dvojmesačníka Trenčín región Radovan Stoklasa. 

Medzi prihlásenými súťažiacimi boli popredné 

súkromné spoločnosti ako napr. Volskwagen 

Slovakia, Kia Motors Slovakia, Lidl Slovensko, Allianz –Slovenská poisťovňa, Tatra banka či 

samosprávne inštitúcie ako mesta Bratislava a Žilinský samosprávny kraj. Spomedzi silnej 

konkurencie KOCR Trenčín región v súťaži získala nasledovné významné ocenenia: 

1.2 TOP v cestovnom ruchu Trenčianskeho kraja 2017 

S cieľom 

motivovať zariadenia 

v cestovnom ruchu 

k neustálemu rastu 

kvality a podpore 

tvorby takých 

produktov, ktoré 

zatraktívňujú 

turistickú ponuku 

Trenčianskeho kraja sa 

KOCR Trenčín 

región rozhodla 

oceniť najlepších 

v cestovnom ruchu 

v roku 2017. 

http://www.trencinregion.sk/
http://www.trencinregion.sk/
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TOP ubytovacie zariadenie v Trenčianskom kraji pre rok 2017 

 Hotel Elizabeth **** Trenčín 

TOP inovácia v cestovnom ruchu v roku 2017 

Domček na strome v Trenčianskych Tepliciach 

 Mobilná aplikácia mesta Prievidza 

Osobnosť cestovného ruchu pre rok 2017 

Martin Pavlík – riaditeľ Kúpeľov Nimnica, a.s. 

Anton Blaho – Hipoterapeutické združenie HIPO Mačov 

TOP gastro zariadenie 2017 (hlasovanie verejnosti) 

Remy´s Bistro & Pub Trenčín 

Odborná porota zložená zo 6 členov – predsedníčky komisie regionálneho 

rozvoja a CR pri Zastupiteľstve TSK, 4 zástupcov OOCR a 1 zástupcu KOCR Trenčín región 

- udelila ocenenia pre najlepšie ubytovacie zariadenie, dve najlepšie inovácie v cestovnom 

ruchu a dve výnimočné osobnosti cestovného ruchu, ktoré dlhodobo pôsobia v trenčianskom 

regióne. Okrem odborníkov o oceneniach rozhodovala aj verejnosť, ktorá on-line hlasovaním 

vybrala najlepšiu reštauráciu Trenčianskeho kraja.   
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2 Marketing a propagácia 

2.1 Web portál a on-line komunikácia 

V roku 2016 spustila KOCR Trenčín región historicky prvú webovú stránku určenú 

pre turistov v Trenčianskom kraji www.trencinregion.sk.  Zámerom vytvorenia webového 

portálu bolo informovať verejnosť o turistickej ponuke trenčianskeho regiónu a umožniť 

bezplatnú prezentáciu poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu: správcom historických 

pamiatok, múzeí, galérií, prevádzkovateľom ubytovacích zariadení, reštaurácií či iných 

stravovacích zariadení. Webová stránka www.trencinregion.sk funguje podobne ako 

zahraničné portály airbnb či 

tripadvisor. Záujemcom 

o návštevu kraja poskytuje 

podrobné informácie 

o možnostiach ubytovania, 

turistiky, občerstvenia, 

športového vyžitia či trávenia 

voľného času. Je jedným 

z najdôležitejších komunikačných 

nástrojov KOCR Trenčín región 

a výborným nástrojom na 

prezentáciu aktivít, ktoré KOCR 

organizuje na podporu 

návštevnosti kraja. V roku 2017 

prešiel vizuál web stránky 

celkovou obnovou, taktiež bol 

doplnený obsah portálu 

o komplexný zoznam cyklotrás,

ktoré sa nachádzajú 

v Trenčianskom kraji. Sekcia 

cykloturistika obsahuje 70 

značených cyklotrás s GPS 

súradnicami, podrobným opisom 

trás, informáciami o náročnosti 

a prevýšení, ako aj aktuálne 

fotografie z cyklotrasy.  

Cyklistické chodníky sú 

zobrazené na interaktívnej 

mape, vďaka ktorej cyklisti vidia, 

aké turistické atraktivity sa 

v okolí nachádzajú.  

http://www.trencinregion.sk/
http://www.trencinregion.sk/
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Webová stránka KOCR Trenčín región sa teší vysokej návštevnosti, ku koncu roku 

2017 mala viac ako 90 tisíc návštevníkov, z toho viac ako 85 tis nových návštevníkov. 

V porovnaní s rokom 2016 stúpla návštevnosť o viac ako 20 %. Celkový počet 

registrovaných poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu vzrástol na 707 užívateľov.  
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Efektívnou marketingovou aktivitou je komunikácia na sociálnych sieťach facebook 

a instagram. Facebook fanpage Trenčn región má od svojho založenia v roku 2016 viac ako 

54 tisíc fanúšikov. KOCR Trenčín región starostlivo vyberá témy, ktoré zverejňuje na 

sociálnych sieťach s úmyslom osloviť svojich fanúšikov a podnietiť ich na návštevu kraja. 

Podrobne ich informuje o podujatiach v kraji, o tipoch na rodinný či romantický výlet ako aj 

o nových atrakciách v kraji, odporúčaniach na relax, ale aj ponuke adrenalínových zážitkov.

KOCR Trenčín región sa snaží zachovať vernosť fanúšikovskej základne aj organizovaním 

rôznych súťaží. V roku 2017 to bola vedomostná súťaž o kraji, fotosúťaž či dotazník 

o kvalite služieb v kúpeľoch. Každý, kto sa zapojil do facebookových súťaží, mohol získať

lákavé ceny v podobe vstupov do wellness či  vstupeniek na hrady a rôzne kultúrne podujatia. 

Facebook kampaň (výkon platených reklamných formátov) porovnanie 2016 / 2017 

Ďalším z komunikačných nástrojov, ktoré KOCR Trenčín región využíva na 

informovanie verejnosti o aktuálnom dianí v Trenčianskom kraji, je newsletter Trenčín 

región. Newsletter je zasielaný na týždennej báze do viac ako 3 tisíc e-mailových schránok. 

Vďaka informáciám uvedeným v elektronickom týždenníku príjemcovia nezmeškajú aktuálne 

víkendové podujatia a v pohodlí domova si môžu naplánovať výlet v kraji.  Newsletter je 

prehľadný, má atraktívny grafický dizajn v súlade s corporate identity KOCR Trenčín región. 

Obsah je zostavený zamestnancami KOCR Trenčín región tak, aby príjemcom poskytol tipy 

na výlet a objavovanie Trenčianskeho kraja. 
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2.2 Tvorba propagačných video spotov 

V nadväznosti na propagačné videá, ktoré 

boli natočené v roku 2016 sa KOCR 

Trenčín región rozhodla rozšíriť video 

tvorbu o nový druh prezentačných videí. 

KOCR nadviazala spoluprácu 

s youtuberkou Martinou Horňákovou alias 

Momou. V spolupráci s úspešnou 

rodáčkou z Trenčína boli vytvorené 4 

video spoty zamerané na cieľovú skupinu 

teenagerov. Videá sú zverejnené na 

youtube kanáli Trenčín región a youtube kanáli Momy, kde majú vysokú sledovanosť. 

Video č. 1 – Víkend s rodičmi -viac ako 156 tis. videní 

https://www.youtube.com/watch?v=bmeTwQUrfq0 

Video č.2 – V jaskyni s netopiermi - viac ako 104 tis. videní 

https://www.youtube.com/watch?v=qfLoJPeil-Q 

Video č. 3 – Boli sme v tureckých kúpeľoch – viac ako 108 tis. videní 

https://www.youtube.com/watch?v=x-AqYJd8dJk 

Video č. 4 - Mobil v Bojnickej studni – viac ako 400 tis. videní 

https://www.youtube.com/watch?v=YZYw3U6xtP8 

2.3 Vydávanie dvojmesačníka Trenčín región 

Vzhľadom na zvýšený záujem zo strany 

čitateľov bol náklad dvojmesačníka Trenčín 

región v roku 2017 zvýšený na 110 tis kusov. 

Rovnako ako predošlý rok bol dvojmesačník  

distribuovaný do poštových schránok v obciach 

Trenčianskeho kraja do 3 tis. obyvateľov. Mestá 

a obce s vyšším počtom obyvateľov obdržali 

noviny Trenčín región na mestské a obecné 

úrady.  Dvojmesačné  periodikum, ktoré začala 

KOCR Trenčín región vydávať v máji 2016, má 

za cieľ prezentovať nielen nové produkty 

cestovného ruchu v kraji, ale aj zabudnuté 

miesta či skryté turistické poklady.  Obľúbenou rubrikou dvojmesačníka je tzv „turistická 

polícia“ čiže anonymná návšteva a hodnotenie rôznych zariadení cestovného ruchu ako napr. 

kúpeľov, lyžiarskych stredísk či horských chát.  KOCR Trenčín región dáva prostredníctvom 

dvojmesačníka čitateľom tipy na spoznávanie kraja a návštevu aj menej známych turistických 

lokalít.   

https://www.youtube.com/watch?v=bmeTwQUrfq0
https://www.youtube.com/watch?v=qfLoJPeil-Q
https://www.youtube.com/watch?v=x-AqYJd8dJk
https://www.youtube.com/watch?v=YZYw3U6xtP8
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2.4 Inzercia, PR články a online kampane 

Turistická ponuka trenčianskeho regiónu bola v roku 2017 prezentovaná aj 

v printových médiách, konkrétne bannerovou reklamou v letných prílohách mienkotvorných 

denníkov SME a Pravda, PR článkami v Cestovnom lexikóne Slovenska  a life-stylovom 

magazíne RELAX. Komunikačná kampaň bola zameraná na prezentáciu nového webového 

portálu pre turistov www.trencinregion.sk a propagáciu najzaujímavejších atraktivít 

cestovného ruchu v Trenčianskom kraji. Cieľom mediálnej kampane bolo osloviť domácich aj 

zahraničných návštevníkov a podnietiť ich záujem o návštevu a spoznávanie Trenčianskeho 

kraja.  

http://www.trencinregion.sk/
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2.5 Vydávanie propagačných materiálov 

KOCR Trenčín región spracovala moderné, obsahovo a graficky kvalitne spracované 

propagačné materiály. Brožúry sú tematicky rozdelené na štyri časti, podľa prirodzených 

geografických regiónov Trenčianskeho kraja: Horné Považie, horná Nitra, Myjava, 

Trenčín a okolie. Propagačný materiál bol vyhotovený v troch jazykových mutáciách –

slovenčine, angličtine a nemčine. V rámci obsahu boli predstavené najzaujímavejšie miesta, 

top podujatia regiónu, tipy na výlet v prírode, možnosti relaxu v kúpeľoch či športové a 

adrenalínové zážitky. Vďaka dotácii MDV SR bolo vydaných 3000 ks brožúr, ktoré boli 

distribuované na veľtrhoch CR, regionálnych podujatiach, v TIK-och či v ubytovacích 

zariadeniach. 

V roku 2017 bola uvedená do života aj prvá cyklomapa Trenčianskeho kraja. KOCR 

Trenčín región ju vytvorila v spolupráci so Slovenským cykloklubom. Je určená pre všetkých 

vášnivých, ale aj rekreačných cyklistov. Jednoducho pre všetkých, ktorí chcú spoznávať krásy 

Trenčianskeho kraja zo sedadla bicykla. 

Pre deti bol vytvorený nový propagačný materiál, ktorý prezentuje Trenčiansky kraj 

ako „kraj hradov a zámkov“. Šikovne graficky spracovaná ilustrovaná mapka prevádza po 

území Trenčianskeho kraja, kde hráči navštívia 11 hradov, hradných zrúcanín, zámkov, 

turistických rozhľadní či jaskýň. Zábavnou formou tak môžu preskúmať neznáme miesta a 

odhaliť tajomstvá legendami opradených hradných sídiel Trenčianskeho kraja.  

4 druhy propagačných brožúr 

Cyklomapy 

Tajomstvá hradov v Trenčianskom kraji 
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3 Spolupráca s médiami 

3.1 Tlačové konferencie a brífingy 

Komunikácia s médiami a nadviazanie spolupráce s regionálnymi a celoslovenskými 

médiami je pre činnosť KOCR Trenčín región mimoriadne dôležitá. Aktivity mladej 

organizácie na podporu turizmu v kraji neunikli pozornosti médií. Projekty, ktoré vykonáva 

KOCR Trenčín región na podporu cestovného ruchu boli námetom nejedného článku, 

reportáže či správy tlačovej agentúry. Pravidelným písaním tlačových správ sa KOCR dostala 

do povedomia novinárskej verejnosti. Organizovaním tlačových konferencií, brífingov 

a presstripov sa KOCR snaží sprostredkovať informácie z regiónu širokej verejnosti. V roku 

2017 zorganizovala KOCR Trenčín región niekoľko stretnutí s novinármi, na ktorých boli 

prezentované aktivity a súťaže z dielne KOCR, ale aj aktuálne štatistické údaje z oblasti 

návštevnosti kraja.  

Tlačová konferencia Bojnice Raňajky s novinármi Trenčín 

Tlačový brífing Beckov 
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3.2 Press trip pre novinárov SAE, 18.5.2017 

Špeciálnou kategóriou spolupráce 

s novinármi je organizovanie info 

ciest. OOCR HORNÁ NITRA - 

BOJNICE oslovila KOCR Trenčín 

región na spoluprácu pri 

zabezpečení press tripu pre 

novinárov zo Spojených 

arabských emirátov. Zahraniční 

novinári boli očarení krásou hornej 

Nitry, nielen samotným Bojnickým 

zámkom, ale aj kúpeľmi 

a prírodnou scenériou celého 

regiónu.  Výstupom infocesty bolo 

množstvo článkov v arabských renomovaných médiách. 

3.3 Press trip pre novinárov z krajín V4, 3.-5.10.2017 

Cieľom infocesty, ktorú organizovala 

KOCR Trenčín región pre novinárov z 

krajín V4 bolo prezentovať top 

atraktivity trenčianskeho regiónu, 

priblížiť turisticky najnavštevovanejšie 

lokality, prírodné a historické 

zaujímavosti, kultúru aj regionálne 

tradície, nové produkty a služby 

cestovného ruchu. Najatraktívnejšie 

miesta boli novinárom predstavené v 

rámci 3-dňovej poznávacej cesty, počas 

ktorej navštívili nasledovné lokality: 

Mohyla M. R. Štefánika a generálov 

rodný dom v Košariskách, Gazdovský dvor v Turej Lúke, Agropenzión Adam s farmou v 

Podkylave, čachtické podzemie, kúpele Tr. Teplice s kúpaliskom Zelená žaba, Manínska 

tiesňava, Trenčiansky hrad, zámok Bojnice s areálom sokoliarov, Múzeum praveku. 
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4 Prezentácia kraja na podujatiach a veľtrhoch 

4.1 Regiontour Brno, 19. – 22. 1.2017 

Turistický potenciál Trenčianskeho kraja priblížila 

KOCR Trenčín región vo výstavnom stánku 

partnerských regiónov Juhomoravského kraja. 

Návštevníkov pútali najzaujímavejšie turistické 

lokality, kultúrne pamiatky či možnosť relaxu v 

kúpeľoch. Bohatú ponuku kraja dopĺňali propagačné 

materiály organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK, členských OOCR a privátnych poskytovateľov 

služieb cestovného ruchu. Hlavným zámerom KOCR 

Trenčín región na medzinárodnom veľtrhu 

cestovného ruchu Regiontour 2017 v Brne bolo priblížiť tradičné i nové produkty cestovného 

ruchu, ktoré majú výrazný potenciál prilákať českých turistov.  

4.2 ITF Slovakiatour Bratislava, 26.-29.1.2017 

Najväčší veľtrh cestovného ruchu na 

Slovensku ITF Slovakiatour v Bratislave 

priniesol verejnosti možnosť spoznať 

krásy jednotlivých krajov Slovenska, 

medzi nimi aj zaujímavosti trenčianskeho 

regiónu. KOCR Trenčín región sa na 

veľtrhu prezentovala prvý krát. Verejnosti 

predstavila známe i menej známe krásy 

kraja, prezentáciu obohatila o ukážku 

výroby tradičnej ľudovej čipky a „živú 

Báthoričku“. Veľkým lákadlom stánku 

KOCR Trenčín región sa stala spoločenská hra pre deti s názvom „Tajomstvá hradov v 

Trenčianskom kraji“. Nový propagačný materiál poukazuje na najvyššiu koncentráciu 

hradov a zámkov zo všetkých krajov Slovenska a zábavnou formou láka mladých ľudí 

spoznať históriu trenčianskeho regiónu. 
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4.3 Národná slávnosť na Devíne, 22.4.2017 

Národná slávnosť na Devíne je spomienkou na pôsobenie svätých Cyrila a Metoda na 

území Slovenska. V rámci šiesteho ročníka Národnej slávnosti na Devíne sa uskutočnil 

i folklórny festival Matice slovenskej, na ktorom sa postupne predstavili folklórne súbory 

reprezentujúce všetky kraje Slovenska. Bohatú kultúru, prírodné krásy a turistické atraktivity 

Trenčianskeho kraja mohli návštevníci spoznať vo výstavnom stánku KOCR Trenčín región. 

Pripravené boli rôzne informačné materiály, cyklomapy i zaujímavé ceny pre záujemcov, 

ktorí sa zapojili do krátkeho vedomostného kvízu.  

4.4 Region Tour Expo Trenčín, 12.-13.5.2017 

KOCR Trenčín región sa stala odborným garantom 6. ročníka veľtrhu cestovného ruchu 

Region Tour Expo v Trenčíne. V prvý 

deň podujatia zorganizovala KOCR 

Trenčín región pracovné stretnutie 

zástupcov krajských a oblastných 

organizácií cestovného ruchu 

z celého Slovenska spolu so 

zástupcami Ministerstva dopravy 

a výstavby SR. Stretnutie pokračovalo 

výmennou skúseností počas 

konferencie s názvom „Destinačný 

manažment a marketing v praxi“. 

KOCR Trenčín región počas 

slávnostného otvorenia vlastnej 

expozície uviedla do života nové 

propagačné brožúry a prvú cyklomapu Trenčianskeho kraja. 

4.5 Bikefest Kálnica, 26.-28.5. 2017 

Siedmy ročník najväčšieho bicyklového festivalu na 

Slovensku prilákal množstvo bikerov z rôznych kútov 

Európy, zo Slovenska, Česka, Rakúska či Nórska. 

Trojdňové podujatie prinieslo množstvo náročných 

športových výkonov v obľúbených disciplínach ako 

Dual Pumptrack, Dema XC Eliminator a CTM Enduro 

Race. Vo výstavnom stánku KOCR Trenčín región si 

návštevníci mohli vyskúšať svoju zdatnosť na 

stacionárnych bicykloch a súťažiť o zaujímavé ceny. 

Cyklistov taktiež zaujala nová cyklomapa 

Trenčianskeho kraja z dielne KOCR a možnosť 

odviesť sa na podujatie autobusom s cyklovozíkom, 

ktorý po prvý krát uviedol do prevádzky Trenčiansky samosprávny kraj. 
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4.6 Pohoda Trenčín, 6.-8.7.2017 

KOCR Trenčín región nechýbala ani na 21. ročníku multižánrového festivalu Pohoda, 

ktorý sa konal na trenčianskom letisku. Festival ponúkol kvalitný hudobný zážitok takmer 30 

tis. návštevníkom z celého sveta. Okrem kvalitného hudobného zážitku si mohli návštevníci 

vychutnať program prezentujúcich organizácií a záujmových združení.  V stánku KOCR 

Trenčín región mohli návštevníci zapojiť svoju kreativitu a vyfarbovať nadrozmernú 

fotostenu, či si otestovať svoje vedomosti o Trenčianskom kraji vo vedomostnom kvíze, 

ktorý sa tešil veľkému záujmu. Kvíz prebiehal hravou formou na tablete a zobrazovaním 

priebežného skóre podnecoval súťaživosť návštevníkov. Okrem zábavy boli k dispozícii aj 

nové cyklo-turistické mapy z dielne KOCR a informačné brožúry prezentujúce atraktivity 

regiónu. 

4.7 Ešte dúšok leta Prievidza, 29.9.2017 

 Multižánrový festival 

Ešte dúšok leta sa koná 

každoročne v Prievidzi pri 

príležitosti Svetového dňa 

turizmu. Cieľom účasti na 

podujatí bola prezentácia 

turistických atraktivít 

Trenčianskeho kraja, 

predstavenie nových 

propagačných materiálov, 

informačných brožúr 

a cyklomáp v stánku 

KOCR Trenčín región. 

Okrem koncertov rôznych interpretov mohli návštevníci festivalu ochutnať špeciality 

tradičnej kuchyne z hornej Nitry, ktoré pripravila SOŠ obchodu a služieb Prievidza či 

nahliadnuť na výstavu sôch a prezentáciu netradičných remesiel. 
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5 Podpora podujatí OOCR 

5.1 Bojnický letný slnovrat, 17.6.2017 

KOCR Trenčín región každoročne finančne podporuje podujatia, ktoré sú 

organizované členskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu. OOCR región Horná 

Nitra - Bojnice otvorila letnú turistickú sezónu multižánrovým podujatím, ktoré bolo plné 

hudby, spevu a tanca. Návštevníkom boli predstavené hlavné atraktivity, zariadenia, služby 

a podujatia turistickej destinácie HORNÁ NITRA – BOJNICE.  

5.2 Park Film Fest 

Trenčianske Teplice, 23.-

26.6.2017 

Filmový festival v 

Trenčianskych Tepliciach je dôležitou 

kultúrnou udalosťou, ktorá obohacuje 

kultúrny život nielen v kúpeľnom 

meste, ale v celom trenčianskom 

regióne. KOCR Trenčín región je 

hrdým partnerom podujatia, ktorého 

zámerom je prezentácia európskej 

i svetovej kinematografie. Park film fest 

ponúka návštevníkom jedinečný filmový zážitok pri premietaní filmov v interiéri i exteriéri, 

ale aj atraktívne sprievodné podujatia plné výtvarného i hudobného umenia a diskusií.  

5.3 Koncert IMT SMILE na Trenčianskom hrade, 25.8.2017 

Koncert populárnej slovenskej kapely IMT SMILE organizovala OOCR Trenčín 

a okolie aj za finančnej podpory KOCR Trenčín región. Cieľom podujatia bolo oživiť 

historickú národnú kultúrnu pamiatku Trenčiansky hrad súčasným hudobným umením. 

5.4 Vianočné trhy v Považskej Bystrici, 15.-16.12.2017 

OOCR región Horné Považie zorganizovala v závere roka 2017 tradičné Vianočné 

trhy v centre Považskej Bystrice. Podujatie sa každý rok teší vysokej návštevnosti aj vďaka 

bohatému kultúrnemu programu a prezentáciám remesiel typických pre región Horného 

Považia.  
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6 Prezentácia činnosti KOCR Trenčín región 

Súčasťou činnosti KOCR Trenčín región je prezentácia vlastných aktivít a poslania 

organizácie na konferenciách a stretnutiach odborníkov na cestovný ruch. 4. apríla 2017 

zorganizovala KOCR prezentáciu mapujúcu 2 – ročnú existenciu organizácie pre poslancov 

krajského zastupiteľstva. Cieľom prezentácie bolo priblížiť jednotlivé aktivity pre rozvoj 

cestovného ruchu v kraji, ktoré sú financované z členského príspevku TSK.  Úspechy 

organizácie boli predstavené aj počas členskej schôdze MAS Kopaničiarsky región v júni 

2017. Účastníkom zasadnutia, ktoré sa konalo v Myjave, bola predstavená možnosť 

spolupráce s KOCR formou založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu v myjavskom 

okrese.   Skúsenosti s destinačným manažmentom a marketingom v Trenčianskom kraji boli 

taktiež predstavené poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí 

hlasovali o založení KOCR na zasadnutí 6. septembra 2017. V septembri 2017 sa na 2. 

ročníku regionálnej konferencie cestovného ruchu pod názvom „Trvalo-udržateľný rozvoj 

cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“, ktorá sa konala v Bratislave,  predstavili 

všetky krajské organizácie cestovného ruchu pôsobiace na Slovensku, vrátane Trenčín región. 

O aktivity KOCR Trenčín región sa zaujímali aj členovia Slovenskej asociácie cestovných 

kancelárií a agentúr, ktorí sa stretli v novembri 2017 v Trenčíne.    
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7 Podpora domáceho cestovného ruchu 

7.1 Hravé hrady Trenčianskeho kraja 

KOCR Trenčín región pripravila na letné mesiace 

interaktívnu hru pod názvom „Hravé hrady Trenčianskeho 

kraja“, ktorej cieľom bolo podnietiť rodiny s deťmi 

k spoznávaniu historických pamiatok kraja.  Hra prebiehala 

prostredníctvom mobilnej aplikácie, vďaka ktorej hráči 

zbierali body za úlohy priamo v teréne na 11 hradoch v 

Trenčianskom kraji. Hra obsahovala tri typy súťažných 

úloh: lokalizačnú, foto úlohu a kvízovú úlohu. Každá z 

disciplín bola ohodnotená rôznym počtom bodov. Do súťaže 

o hlavnú cenu – dron- sa zapojilo 316 hráčov z celého

Slovenska. 

7.2      Vrchárska koruna Trenčianska 

Propagácia krás Trenčianskeho kraja 

a podpora zdravého životného štýlu 

je hlavným cieľom cyklisticko-

turistického projektu ,,Vrchárska 

koruna Trenčianska“ (VKT). 

Občianske združenie VKT 

pripravilo už druhý rok projekt, 

ktorý je určený cyklistom, bežcom, 

ale aj rodinám s deťmi. Každý 

účastník musel za 8 mesiacov 

zvládnuť 20 určených vrcholov 

v kraji, nielen prírodných lokalít, 

ale aj rozhľadní a hradov. Ceny 

všetkým účastníkom, ktorí úspešne zvládli 194 kilometrov a 11 kilometrové prevýšenie, 

venovala aj KOCR Trenčín región. Okrem vecných cien a športového zážitku je pre každého 

účastníka odmenou spoznávanie krás Trenčianskeho kraja.   

7.3  Kúpele v regióne 

Kúpele Trenčianske Teplice v roku 2017 spustili už 6. ročník obľúbeného projektu 

„Kúpele v regióne“. Projekt je určený obyvateľom Trenčianskeho kraja, ktorí si môžu dopriať 

účinky jedinečnej termálnej vody vďaka špeciálne zvýhodneným cenám. Akcia „Kúpele v 

regióne“ je ideálnym nástrojom na zvýšenie návštevnosti najstarších kúpeľov 

Trenčianskeho kraja, preto ho mediálne podporuje aj KOCR Trenčín región.   
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8   Spolupráca so zahraničnými partnermi 

8.1 Spolupráca s Juhomoravským krajom 

Juhomoravský kraj je partnerským 

regiónom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja od roku 2015. 

Vďaka partnerskej zmluve oboch 

krajov sa rozvíja aj spolupráca 

v oblasti cestovného ruchu. Na 

pozvanie českého partnera sa 

KOCR Trenčín región každoročne 

zúčastňuje veľtrhu cestovného 

ruchu Regiontour v Brne, kde 

prezentuje turistickú ponuku. 

Vzájomné spoznávanie prírodných 

a kultúrnych krás na oboch stranách 

hranice podporuje množstvo spoločných projektov. V roku 2017 KOCR Trenčín región 

pripravila podujatie „Deň Trenčianskeho kraja“ v priestoroch golfového rezortu Kaskáda 

pri Brne. Návštevníkom podujatia bol predstavený tradičný folklór vďaka vystúpenia 

folklórneho súboru z Myjavy a ochutnávka regionálnej gastronómie. Stánok KOCR Trenčín 

región zase návštevníkom ponúkol prehľad turistickej ponuky – kúpele, hrady, cyklotrasy či 

turistické rozhľadne.  

8.2 Spolupráca so Zlínskym krajom 

Partnerskou organizáciou KOCR Trenčín región v Zlínskom kraji je Centrála 

cestovného ruchu Východná Morava (CCRVM). Spolupráca oboch organizácií začala pri 

projekte Cyrilo-metodskej pútnickej cesty, ktorá spája 3 české a 3 slovenské kraje.  Cieľom 

projektu je v rámci cyrilo-metodského odkazu rozvíjať cezhraničnú turistiku a cykloturistiku 

prostredníctvom vyznačenia Cyrilo-metodskej pútnickej cesty v zapojených regiónoch. 

V roku 2017 pokračovala spolupráca s CCRVM aj pri projekte „Kultúrne a historické 

dedičstvo ako základný atribút národného povedomia“, ktorý bol predložený v rámci 

programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR. Projekt prešiel schvaľovacím 

procesom a bude realizovaný v II. polroku 2018. Realizáciou projektu sa verejnosť zoznámi 

s pamiatkami oboch krajov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva národa. 

8.3 Spolupráca s ďalšími zahraničnými partnermi 

Aktivity KOCR Trenčín región zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji boli 

prezentované viacerým zahraničným delegáciám, ktoré zavítali do Trenčianskeho kraja. 

V máji 2017 sa predstavitelia KOCR Trenčín región stretli s gruzínskou delegáciou, ktorú 

viedol honorárny konzul. V júni 2017 bola na návšteve Trenčína skupina amerických 

študentov a pedagógov z Washington University. O prírodných, kultúrnych a historických 

pamiatkach Trenčianskeho kraja sa dozvedeli aj hostia z čínskej provincie Fujian, ktorá 

navštívila Slovensko v decembri 2017.  
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9 Organizácia konferencií 

9.1 Destinačný manažment a marketing v praxi 

V rámci veľtrhu Region Tour Expo organizovala KOCR Trenčín región 13. mája 2017 

konferenciu pod názvom „Destinačný manažment a marketing v praxi“. Do Trenčína prišli 

prezentovať svoju činnosť výkonní riaditelia organizácií cestovného ruchu z celého 

Slovenska. Svoje dlhoročné znalosti s riadením cestovného ruchu, organizovaním podujatí, či 

budovaním infraštruktúry cestovného ruchu predstavila výkonná riaditeľka Nitrianskej 

organizácie cestovného ruchu, výkonná riaditeľka OOCR Trnava Tourism, výkonný riaditeľ 

OOCR Malá Fatra, výkonné riaditeľky KOCR Košický kraj a KOCR Trenčín región. 

Konferencia ponúkla priestor na porovnanie aktivít jednotlivých organizácií cestovného 

ruchu, načerpanie inšpirácie a vzájomnú výmenu skúseností. 

9.2 Budúcnosť histórie – 

Ako funguje marketing na 

stredovekých hradoch? 

V piatok 15. decembra 2017 pripravila 

KOCR Trenčín región odbornú 

konferenciu, na ktorej zástupcovia 

národných pamiatok zo Slovenska a 

Česka priblížili správu týchto 

historických objektov. Účastníci 

konferencie (odborníci, študenti a 

laická verejnosť) dostali odpovede na 

otázky: Ako spravovať hrad? Akým 

spôsobom  realizovať marketing? Čo 

je pri obnove ruiny vhodné a čo nie? 

Zámerom konferencie bolo ponúknuť 

inšpirácie a výmenu skúseností 

kastelánom a správcom hradov pri 

starostlivosti o národné kultúrne 

pamiatky. Konferencia taktiež 

priblížila verejnosti zaujímavé 

marketingové aktivity, ktoré lákajú 

turistov na stredoveké pamiatky.  
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10 Štatistické ukazovatele 

Získavanie štatistických údajov zo Štatistického úradu SR, ich následné 

vyhodnocovanie ako aj vlastné štatistické zisťovanie návštevnosti turistických atraktivít kraja 

je jednou zo základných činností KOCR Trenčín región. Medziročné porovnanie štatistických 

údajov rokov 2016 a 2017 potvrdilo stúpajúcu tendenciu v počte návštevníkov, počte 

prenocovaní, počte lôžok v ubytovacích zariadeniach ako aj vo výške vybranej 

ubytovacej dane oproti roku 2016.   

V roku 2017 navštívilo Trenčiansky kraj 371 591 návštevníkov, návštevnosť tak 

v porovnaní s rokom 2016 vzrástla o 15 %. Počet prenocovaní zaznamenal nárast o 7,8 % 

v porovnaní s rokom 2016. ŠÚ SR v roku 2017 evidoval 1 374 363 prenocovaní v 

Trenčianskom kraji, v roku 2016 to bolo 1 274 486. Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach 

vzrástol v roku 2017 o 75 lôžok v porovnaní s rokom 2016 pričom ŠÚ SR evidoval v roku 

2017 13 654 lôžok. Pozitívna bilancia bola zaznamenaná aj pri výbere dane z ubytovania. 

V roku 2016 bola v členských OOCR KOCR Trenčín región vybratá daň vo výške 677.210,79 

eur, v roku 2017 to bolo 753.386,86,- eur.  

Z deviatich okresov Trenčianskeho kraja je najnavštevovanejší okres Trenčín, ktorý 

v roku 2017 prilákal až 153 080 návštevníkov. Hneď na druhom mieste v návštevnosti sa 

nachádza okres Prievidza s počtom 99 502 návštevníkov, tretie miesto v návštevnosti patrí 

okresu Púchov. Spoločným menovateľom všetkých troch uvedených okresov je existencia 

kúpeľných miest (Trenčianske Teplice, Bojnice, Nimnica), ktoré vo veľkej miere prispievajú 

k atraktivite a návštevnosti jednotlivých okresov. 
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Čo sa týka zahraničných návštevníkov, aj tu bola zaznamenaná stúpajúca tendencia. 

Najviac turistov prišlo do Trenčianskeho kraja z Českej republiky, bolo to 43 336 

návštevníkov. Krásy trenčianskeho regiónu každoročne lákajú aj obyvateľov Nemecka, 

v roku 2017 bolo zaznamenaných 17 724 nemeckých návštevníkov.  Destináciu Trenčín 

región obľubujú aj poľskí a rakúski turisti, čo dokazuje tabuľka porovnania návštevnosti 

rokov 2016 a 2017.  
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Trenčiansky kraj je známy množstvom historických pamiatok, hradov, zámkov či 

hradných zrúcanín. Preto KOCR Trenčín región každoročne zaznamenáva návštevnosť 

na týchto turisticky atraktívnych lokalitách. Zo získaných štatistických ukazovateľov je 

zrejmé, že záujem o historické pamiatky narastá. V roku 2017 navštívilo Trenčiansky hrad 

127 881 turistov, čo predstavuje nárast o 1 866 oproti roku 2016. Novo sprístupnený a 

zrekonštruovaný Považský hrad navštívilo 15 000 návštevníkov, čo predstavuje nárast o 3 000 

oproti roku 2016. Hrad Lednica vykázal nárast o 1 486 návštevníkov, celkovo tento hrad 

navštívilo 4 000 turistov v roku 2017. Návštevnosť hradu Uhrovec vzrástol o 300 

návštevníkov, v roku 2017 ho navštívilo 4 300 turistov. Čachtický hrad zaznamenal  nárast 

turistov o 22 812 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016, celkovo hrad navštívilo 

49 500 návštevníkov. 
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11 Rozpočet a hospodárenie 

11.1 Vyhodnotenie  čerpania a plnenia upraveného rozpočtu príjmov 

a výdavkov KOCR Trenčín región k 31.12.2017 

údaje v EUR

ROZPOČET KOCR TRENČÍN REGIÓN 2017 

PRÍJMY KOCR Trenčín región 
Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť k 

31.12.2017 
% 

1. Nevyčerpané zdroje z roku 2016 82 246,00 82 245,35 100,00 

2. Členský príspevok TSK 350 000,00 350 000,00 100,00 

3. 

Členský príspevok OOCR Región HORNÁ 

NITRA-BOJNICE 928,00 928,00 100,00 

4. Členský príspevok OOCR Región Horné Považie 944,00 944,00 100,00 

5. Členský príspevok OOCR Tr. Teplice 27 065,00 27 064,07 100,00 

6. Členský príspevok OOCR Trenčín a okolie 6 400,00 6 400,00 100,00 

7. Dotácie zo ŠR- MDV SR 51 358,00 51 358,00 100,00 

8. Ostatné 4 995,00 5 005,85 100,22 

PRÍJMY CELKOM 523 936,00 523 945,27 100,00 

VÝDAVKY KOCR Trenčín región 
Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť k 

31.12.2017 
% 

1. Prevádzkové náklady KOCR Trenčín región 28 470,00 20 313,53 71,35 

2. Mzdové náklady a odvody do poist. fondov 105 000,00 97 567,46 92,92 

3. Podpora podujatí OOCR 36 179,00 36 178,30 100,00 

4. Aktivity KOCR 293 929,00 290 610,72 98,87 

5. Kofinancovanie projektu v rámci INTERREG VA 9 000,00 0,00 0,00 

6. Aktivity hradené z dotácie MDV SR 51 358,00 51 358,00 100,00 

VÝDAVKY CELKOM 523 936,00 496 028,01 94,67 

KOCR Trenčín región  čerpala finančné prostriedky v súlade s upraveným  rozpočtom 

schváleným na valnom zhromaždení KOCR.  Hlavným zdrojom príjmov boli finančné 

prostriedky za členské príspevky od TSK a OOCR, ktoré sú členmi KOCR Trenčín región. 

Výdavky  KOCR Trenčín región tvoria výdavky na správu KOCR vrátane výdavkov 

na mzdy a odvody do poistných fondov a výdavky na podujatia, projekty a súťaže 

organizované pod taktovkou KOCR Trenčín región. Významnú položku tvoria výdavky na 

tvorbu a správu webovej platformy www.trencinregion.sk, vydávanie dvojmesačníka Trenčín 

región (tlač, grafické a obsahové spracovanie, distribúcia a ostatné náklady súvisiace s jeho  

http://www.trencinregion.sk/
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vydávaním), účasť na veľtrhoch a podujatiach, inzercia a mediálna kampaň a podobne. 

V roku 2017 KOCR Trenčín región finančne podporila aktivity členských OOCR  v celkovej 

čiastke 36 178,30 EUR.

11.2 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

údaje v EUR

KOCR Trenčín región v roku 2017 technicky zhodnotila dlhodobý nehmotný majetok 
o 46 800,- EUR (web ecosystém). K 31.12.2017 eviduje KOCR obstarávaciu cenu dlhodobého

nehmotného majetku v čiastke 228 984,- EUR a dlhodobého hmotného majetku v čiastke

13 022,40 EUR. K 31.12.2017 eviduje KOCR Trenčín región záväzky v celkovej čiastke 
7 475,34 EUR - všetky v lehote splatnosti.

AKTÍVA 
Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Neobežný majetok 152 368,68 168 679,52 

Obežný majetok 28 523,89 87 285,95 

v tom finančné účty 28 523,89 82 385,95 

Časové rozlíšenie 133,20 132,00 

AKTÍVA CELKOM 181 025,77 256 097,47 

PASÍVA 
Skutočnosť 
 k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

1. Vlastné zdroje krytia majetku 173 087,93 185 328,17 

v tom výsledok hospodárenia -12 240,24 -65 254,83 

2. Cudzie zdroje spolu 7 937,84 70 769,30 

Dlhodobé záväzky 462,50 247,27 

Krátkodobé záväzky 7 475,34 70 522,03 

Záväzky z obchodného styku 225,33 63 547,17 

Záväzky voči zamestnancom 4 002,69 3 612,52 

Zúčtovanie so Sociálnou 
poisťovňou a ZP 2 620,97 2 526,90 

Daňové záväzky 626,35 835,44 

PASÍVA CELKOM 181 025,77 256 097,47 
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Záver 

Trenčiansky kraj sa dlhodobo profiluje ako atraktívna destinácia, ktorá je vďaka 

prírodnému, historickému a kultúrnemu potenciálu schopná osloviť širokú skupinu 

návštevníkov. Trenčiansky región sa pýši nielen prírodným bohatstvom v podobe 

minerálnych vôd a prameňov, chránených krajinných oblastí, prírodných výtvorov, ale aj  

množstvom historických pamiatok akými sú hrady, zámky, hradné zrúcaniny či kaštiele. 

Z geografického hľadiska je Trenčiansky kraj dobre dostupný, čo spolu s turistickým 

potenciálom vytvára podmienky na vzrastajúci záujem turistov o túto destináciu. 

Založenie KOCR Trenčín región výrazne prispelo k zvýšeniu povedomia 

o turistických atraktivitách v kraji a k zvýšeniu návštevnosti jednotlivých turistických cieľov.

KOCR Trenčín región sa napriek svojej krátkej 2-ročnej činnosti zaradila medzi úspešne 

fungujúce krajské organizácie cestovného ruchu na Slovensku. Svojimi aktivitami dokazuje, 

že jej existencia má v kraji opodstatnenie a prináša pozitívne výsledky. V roku 2017 po prvý 

krát získala dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 51. 358,- EUR na

projekty podporujúce rozvoj cestovného ruchu v Trenčianskom kraji.  
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