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1. Základné informácie 

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu konkrétne ustanovenia § 8 a 

nasl. vytvorili právny rámec pre založenie, vznik, trvanie krajských organizácií 

cestovného ruchu. 

Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o podpore 

cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na 

území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný 

celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území, založená podľa zákona 

o podpore cestovného ruchu. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného sa vyšší územný celok - Trenčiansky samosprávny 

kraj (TSK), oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - 

BOJNICE, oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, oblastná 

organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice s cieľom vzájomným konsenzom 

podporiť cestovný ruch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, rozhodli založiť 

krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) s názvom Trenčín región/ Trenčín Region. 

Ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného 

ruchu Trenčín región sa uskutočnilo 4. mája 2015 v Úrade TSK. Na ustanovujúcom valnom 

zhromaždení podpísali Zakladateľskú zmluvu a Stanovy KOCR Trenčín región Ing. 

Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Helena Dadíková, 

predsedníčka predstavenstva OOCR Región Horná – Nitra Bojnice, JUDr. Michal Hamar, 

predseda predstavenstva OOCR Región Horné Považie a PhDr. Štefan Škultéty, predseda 

predstavenstva OOCR Trenčianske Teplice. 

Vstup ďalšieho člena, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčín a okolie 

odsúhlasilo valné zhromaždenie KOCR Trenčín región, dňa 21.12.2015. Celkový počet 

členov sa tak ku koncu roka 2015 ustálil na čísle päť. 

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. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Názov:  Trenčín región 

Sídlo:  K dolnej stanici 7282/20A 

  911 01 Trenčín 

IČO:  42377897 

DIČ:  2120100169 

Valné zhromaždenie:  štatutárni zástupcovia členských organizácií 

Predseda:  Mgr. Juraj Gerlici 

Výkonná riaditeľka: PhDr. Eva Frývaldská 

 

1.1 Chronológia založenia: 

 
30.3.2015 Schválenie založenia KOCR Trenčín región Uznesením č. 253/2015 

Zastupiteľstva TSK 

4.5.2015 Ustanovujúce Valné zhromaždenie, podpis Zakladateľskej zmluvy 

a Stanov KOCR Trenčín región 

29.5.2016 Registrácia na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR (MDVRR SR) 

1.2 Riadiace orgány : 

 

 

 

 

 

1.5 Členovia k 31.12.2015 

 
1.  Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 

2.  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE 

(OOCRRHNB)  

3.  Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice (OOCRTT) 

4.  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie (OOCRRHP) 

 5.  Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie (OOCR TN a okolie) 
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1.6 Predmet činnosti: 

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. 
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2. Aktivity v roku 2015 

2.1 Ciele 2015: 

- Príprava strategického dokumentu  

- Propagácia Trenčianskeho kraja 

- Organizovanie podujatí na podporu domáceho cestovného ruchu 

- Rozvíjanie spolupráce s OOCR, subjektmi pôsobiacimi v CR, štátnymi inštitúciami a 

vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami 

- Nadviazanie spolupráce so zahraničnými organizáciami cestovného ruchu a rozvoj  

cezhraničnej spolupráce 

- Prieskumy, analýzy, tvorba databáz na turisticko-informačný portál 

- Komunikácia a marketing  

 

2.2 Hlavné aktivity 2015: 

2.2.1 Príprava strategického dokumentu  

 

Vzhľadom na potrebu získať pre novovzniknutú organizáciu konkrétne opatrenia na 

zatraktívnenie turistickej ponuky v Trenčianskom kraji, TSK ako zakladajúci člen KOCR 

Trenčín región v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil verejnú súťaž tzv. 

súťaž návrhov na predmet  zákazky "Návrh opatrení na podporu rozvoja a popularizácie 

cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom  kraji" dňa 22.8.2015. 

          Predmetom súťaže návrhov bolo predloženie návrhu konkrétnych opatrení pre 

inštitucionálne posilnenie, podporu rozvoja a popularizáciu cestovného ruchu v Trenčianskom 

samosprávnom kraji s dôrazom na inovatívnosť a kreativitu nápadu a zároveň na 

komplexnosť a účinnosť navrhovaného riešenia.  

Do súťaže návrhov, ktorú vyhlásil TSK, sa zapojili resp. predložili súťažné návrhy štyria 

uchádzači. Dňa 5.10.2015 zasadla sedemčlenná porota zložená z odborníkov na oblasť 

cestovného ruchu a marketingu (1 zástupca MDVRR SR, 2 zástupcovia OOCR, 2 

zástupcovia TSK, 1 zástupca KOCR, 1 zástupca privátneho sektora). Odborná porota skúmala 

a hodnotila jednotlivé predložené anonymné návrhy na základe svojich odborných skúseností. 

Následne porota zostavila poradie návrhov podľa kritérií určených v súťažných podmienkach  

a určila víťazný návrh. Následne boli dohodnuté podmienky spolupráce, ktoré dňa 22.12.2015 

vyústili do uzavretia Zmluvy o spolupráci. 

Víťazný súťažný návrh vychádza zo strategického dokumentu TSK s názvom „Analýza 

súčasného stavu cestovného ruchu v TSK“ a navrhuje dlhodobé opatrenia na rozvoj 

cestovného ruchu a zvýšenie návštevnosti v trenčianskom regióne. Navrhované opatrenia 

zahŕňajú tvorbu modernej a inovatívnej web platformy s rezervačným systémom, tvorbu 

produktov cestovného ruchu, efektívny marketing a propagáciu destinácie, podrobný média 

plán,  či tvorbu korporátnej identity organizácie. 
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2.2.2 Propagácia Trenčianskeho kraja  

 

Informovanie verejnosti o potenciáli cestovného ruchu v Trenčianskom kraji a efektívna 

propagácia kraja je jednou z hlavných činností KOCR Trenčín región. V roku 2015 bola 

KOCR Trenčín región organizátorom alebo spoluorganizátorom množstva infociest  pre 

zahraničné delegácie diplomatov či honorárnych konzulov, ako aj spoluorganizátorom 

konferencií, ktorých cieľom bolo zahraničným hosťom predstaviť Trenčiansky kraj 

a podnietiť ich na ďalšiu návštevu regiónu. Vďaka spolupráci s Trenčianskym samosprávnym 

krajom sa KOCR Trenčín región v prvom polroku svojej existencie podieľala na príprave 9 

podujatí pre zahraničné delegácie. Pri zostavovaní itinerára pre zahraničných návštevníkov 

sa KOCR Trenčín región usiluje predstaviť najväčšie turistické atraktivity z každého kúta 

Trenčianskeho kraja. V rámci programu si zahraniční hostia pozrú hrady a zámky, majú 

možnosť okúpať sa v kúpeľoch či ochutnať regionálnu gastronómiu.  

 

 

Bilaterálne rozhovory honorárnych konzulov so slovenskými podnikateľmi  

 

Zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a Slovenskej 

agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) oslovili KOCR Trenčín región na 

spoluprácu pri organizovaní historicky prvého stretnutia honorárnych konzulov v Trenčíne. 

Viac ako 20 honorárnych konzulov z Filipín, Japonska, Nepálu, Nového Zélandu, Nórska, 

Pakistanu, Rakúska,  Ruskej federácie, Srí Lanky, Sudánu, Talianska a Spojených štátov 

amerických, ktorí zastupujú záujmy Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí, sa stretlo 

20.5.2015 v Hoteli Elizabeth v Trenčíne. Spolu s predstaviteľmi Úradu TSK, KOCR Trenčín 

región a zástupcami jednotlivých podnikateľských subjektov diskutovali o investičnom 

a turistickom potenciáli Trenčianskeho kraja.  
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Návšteva bavorských starostov v Trenčianskom kraji 

 

Delegácia bavorských starostov absolvovala 4-dňovú návštevu Trenčianskeho kraja. 

Od pondelka 29. júna do štvrtku 2. júla 2015 sa zoznámili s fungovaním verejnej správy, 

územnej samosprávy, medziobecnej spolupráce či sociálnych služieb, ale aj potenciálom 

kúpeľníctva, turizmu či čerpania prostriedkov z eurofondov. Svoje miesto si v ich programe, 

na ktorého príprave spolupracovala KOCR Trenčín región, našla desiatka miest a obcí, a to 

krajské mesto Trenčín s jeho dominantou  - Trenčianskym hradom, Trenčianska Turná, 

Adamovské Kochanovce, Trenčianska Teplá spolu s Trenčianskymi Teplicami, Štúrov 

Uhrovec, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Handlová i Bojnice. Podujatie organizovalo 

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s TSK. 

 

Návšteva čínskeho veľvyslanca 

 

KOCR Trenčín región spolupracovala na prijatí mimoriadneho a splnomocneného 

veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J. E. Pan Weifang, ktorý navštívil 

Trenčiansky kraj 3. augusta 2015. Po návšteve Úradu TSK sa čínski hostia presunuli na 

Trenčiansky hrad, následne si pozreli výrobnú halu vývojového a technologického centra 

v Dubnici nad Váhom a kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Do prípravy programu bola 

zahrnutá aj OOCR Trenčianske Teplice. Čínskeho diplomata osobne privítal predseda 

predstavenstva OOCRTT a primátor mesta Tr. Teplice a diskutoval s ním o možnostiach 

spolupráce.  
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Návšteva zahraničných diplomatov 

 

V dňoch 18. a 19. septembra 2015 zorganizovala KOCR Trenčín región v spolupráci 

s TSK a MZVaEZ SR návštevu takmer 60-tich diplomatov, vedúcich diplomatických misií 

akreditovaných v Slovenskej republike spolu s partnerkami v Trenčianskom kraji. Program 

návštevy zahraničných hostí bol zostavený tak, aby veľvyslanci spoznali najzaujímavejšie 

a turisticky najatraktívnejšie miesta v trenčianskom regióne. Nechýbala návšteva rodného 

domu generála Milana Rastislava Štefánika, prezentácia folklórnych tradícií a gastronómie na 

Myjave, prehliadka kúpeľného mesta Trenčianske Teplice, návšteva Trenčianskeho hradu a 

Bojnického zámku či ukážka tradičnej ručnej výroby skla v Lednických Rovniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegácia z Juhomoravského kraja 

 

V dňoch 21.-22.septembra 2015 navštívili Trenčiansky kraj členovia Výboru pre 

medziregionálne vzťahy Zastupiteľstva Juhomoravského kraja, ktorý je partnerským 

regiónom TSK. V rámci programu, ktorý zostavila KOCR Trenčín región, hostia navštívili 

viacero atraktívnych miest Trenčianskeho kraja. V Trenčianskych Tepliciach si prezreli 

kúpeľný dom Hammam či nové turistické lákadlo – kúpalisko Zelená žaba. Pokračovali 

návštevou Košarísk –rodiska M. R. Štefánika a pozreli si aj súkromnú spoločnosť na výrobu 

pneumatík so sídlom v Púchove.  
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Odborné sympózium 16 európskych krajín a Číny  

 

V utorok 22. septembra 2015 sa v Trenčíne konalo 2. sympózium o inováciách, 

technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií. Zúčastnení boli 

predstavitelia 16 štátov Európy a zástupcovia Číny. Organizátori podujatia -Ministerstvo 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Centrum vedecko-technických informácií a Slovensko–čínska obchodná komora- oslovili 

TSK a KOCR Trenčín región na spoluprácu pri príprave podujatia. Zahrnutie Trenčianskeho 

kraja do programu sympózia ponúklo jedinečnú príležitosť predstaviť trenčiansky región ako 

dynamicky sa rozvíjajúci a moderný región, ktorý má obrovský potenciál na rozvoj investícií 

a cestovného ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva 20-člennej delegácie z Moldavska 

 

Skupina 20-člennej delegácie z moldavského regiónu Gagauzia navštívila Slovensko 

za účelom získavania poznatkov a skúseností z oblasti verejnej správy. V rámci programu na 

Slovensku moldavskí zástupcovia samosprávy navštívili v stredu 23. septembra 2015 Úrad 

TSK, kde ich prijala výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región, ktorá im predstavila 

fungovanie organizácií na podporu cestovného ruchu, spoluprácu s verejným a súkromným 

sektorom či neziskovými organizáciami.  
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Predstavenie kultúrneho dedičstva zástupcom 16-tich krajín  

 

Štyridsať zahraničných zástupcov z Indie, Kórey, Palestíny, Alžírska, Kuvajtu, Filipín, 

Srí Lanky či Číny navštívili 4.-7. októbra 2015 Trenčiansky kraj za účelom spoznávania 

kultúrneho dedičstva. Združenie obcí Čachtice – Kopanice a obec Vaďovce zorganizovali 

s podporou Úradu vlády SR a pod záštitou svetovej organizácie UNESCO workshop na tému 

ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Zahraniční návštevníci strávili 4 dni v okrese 

Myjava. Práve tento rázovitý kopaničiarsky región je miestom, kde sa šíria tradície a 

zachovávajú sa pre budúce generácie. Výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región na podujatí 

pozvala prítomných hostí aj na návštevu zvyšných častí Trenčianskeho kraja, ktoré majú 

potenciál osloviť zahraničnú klientelu. 

 

 

 

Delegácia z Hong Kongu na Trenčianskom hrade 

 

V dňoch 2.-6. októbra 2015 sa uskutočnila obchodná misia zástupcov 20 firiem 

z Hong Kongu, vo vybraných štátoch strednej Európy. Časť programu, ktorý prebiehal 

v Trenčíne, zabezpečila KOCR Trenčín región. Pre návštevníkov bol pripravený neobyčajný 

zážitok vo forme prehliadky Trenčianskeho hradu s dobovou večerou v stredovekom štýle. 
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2.2.3 Organizovanie podujatí na podporu domáceho cestovného ruchu 

Príprava zaujímavých a netradičných podujatí pre obyvateľov kraja je jednou 

z ťažiskových aktivít KOCR Trenčín región. V roku 2015 KOCR zorganizovala dve 

podujatia na Trenčianskom hrade, ktoré zvýšili návštevnosť tejto národnej kultúrnej 

pamiatky.  

  

Japonsko na Trenčianskom hrade 

 

Dolné nádvorie Trenčianskeho hradu patrilo 28. júna 2015 kultúre 

a gastronómii krajiny vychádzajúceho slnka. Takmer 550 návštevníkom historickej kasárne sa 

naskytla jedinečná príležitosť pochopiť filozofiu čajového obradu, ochutnať tradičné japonské 

jedlo, nazrieť do mytológie japonského folklóru či vypočuť si koncert japonských bubeníkov. 

 

 

HipŠtúr na Trenčianskom hrade 

 

Cieľom podujatia, ktoré KOCR Trenčín región organizovala v spolupráci s TSK 17. 

decembra 2015, bolo netradičným spôsobom predstaviť slávneho rodáka Ľudovíta Štúra 

mladej generácii.  Hradná kasáreň bola vyzdobená portrétmi s rôznou podobizňou Ľudovíta 

Štúra, nechýbala módna prehliadka študentov Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Trenčíne 

v štýle romantizmu, špeciálne štúrovské menu, ktoré pripravila Stredná odborná škola 

obchodu a služieb (SOŠ) Jilemnického v Trenčíne, vystúpenia populárnych umelcov či 

predstavenie stále živého odkazu Ľudovíta Štúra starostkou obce Uhrovec. O autogram 

„živého“ Ľudovíta Štúra požiadalo takmer 300 detí.     
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2.2.4 Rozvíjanie spolupráce s OOCR, subjektmi pôsobiacimi v CR, štátnymi 

inštitúciami, vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami 

 

KOCR Trenčín región v rámci svojho len polročného fungovania nadviazala 

prospešnú spoluprácu s viacerými štátnymi inštitúciami. Zástupcovia KOCR sa niekoľkokrát 

zúčastnili rokovaní na MDVRR SR, v spolupráci s MZVaEZ SR sa KOCR podarilo 

zorganizovať úspešnú návštevu diplomatov aj návštevu honorárnych konzulov 

v Trenčianskom kraji. KOCR Trenčín región nadviazala spoluprácu aj so Slovenskou 

agentúrou pre cestovný ruch (SACR), Trenčianskou regionálnou obchodnou komorou 

SOPK a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií  obchodu (SARIO). 

 Podstatnou je aj spolupráca so strednými školami, vďaka ktorej v KOCR Trenčín 

región absolvovali stáž študentky odboru cestovný ruch Strednej odbornej školy obchodu a 

služieb (SOŠ) Jilemnického Trenčín, študenti Strednej umeleckej školy (SUŠ) Trenčín boli 

zapojení do prípravy podujatí napr. aj formou natáčania videí určených na ďalšiu propagáciu 

kraja.  

KOCR Trenčín región v roku 2015 spolupracovala aj s kultúrnymi inštitúciami 

a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Formou tzv. Tipov na výlet, ktoré 

spracovávajú zamestnanci KOCR a každý týždeň zasielajú novinárom, boli propagované 

podujatia organizované v Trenčianskom kraji. 

Významná časť spolupráce bola nadviazaná s predstaviteľmi privátneho sektora, 

zástupcami ubytovacích a stravovacích zariadení či iných poskytovateľov služieb 

v cestovnom ruchu v rámci Trenčianskeho kraja. 

Spolupráca s oblastnými organizáciami cestovného ruchu bola rozvíjaná na báze 

propagácie jednotlivých destinácií a finančnej podpore, ktorú odsúhlasilo valné 

zhromaždenie. KOCR Trenčín región zo svojho rozpočtu v roku 2015 podporila nasledovné 

podujatia organizované členmi: Medzinárodný festival dychových nástrojov 

v Trenčianskych Tepliciach,  Deň baníkov, Oslavy svetového dňa cestovného ruchu, 

Bojnický kračún v regióne hornej Nitry, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, 

podujatie Perzeidy 2015 či obecné slávnosti v obciach horného Považia. 

. 
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2.2.5 Nadviazanie spolupráce so zahraničnými organizáciami cestovného ruchu  

a rozvoj cezhraničnej spolupráce 

 
KOCR Trenčín región spolupracuje na príprave projektu cezhraničnej spolupráce, 

ktorého cieľom je podpora pútnického turizmu. Projekt pod názvom „Cyrilo-metodská 

cesta“ má za cieľ prepojiť miesta spojené s odkazom vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 

a miesta spojené s počiatkami kresťanstva. Do projektu je zapojený Zlínsky a Juhomoravský 

kraj, na slovenskej strane Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský samosprávny kraj. Na rozvíjaní 

projektu sa podieľajú aj organizácie cestovného ruchu, a to Centrála cestovného ruchu 

Východná Morava, Centrála cestovného ruchu Južná Morava a KOCR Trenčín región. 

K projektu cyrilo-metodskej cesty zorganizovala KOCR Trenčín región 

v spolupráci so združením Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda (EKCCM) odborný 

seminár „Cyrilo-metodská cesta“. Cieľom seminára, ktorý sa konal 4. decembra 2015 

v Trenčíne, bolo prezentovať možnosť zapojenia kultúrnych organizácií ako aj miest a obcí 

trenčianskeho regiónu do tohto medzinárodného projektu pútnického turizmu.  
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2.2.6 Prieskumy, analýzy, tvorba databáz na turisticko-informačný portál 

 
Jednou z pravidelných činností zamestnancov KOCR Trenčín región je aj zisťovanie 

štatistických údajov a ukazovateľov cestovného ruchu, uskutočňovanie prieskumov 

návštevnosti v kraji či preferencií turistov. Vzhľadom na plánované spustenie prvého 

turisticko-informačného portálu kraja zamestnanci KOCR Trenčín región vypracovali 

podrobné databázy potrebné na naplnenie obsahu webového portálu www.trencinregion.sk. Je 

to napr. zoznam hradov, zámkov a kaštieľov, zoznam múzeí a galérií, zoznam kúpeľov, 

zoznam kúpalísk a vodných nádrží,  zoznam chránených krajinných oblastí (CHKO), zoznam 

náučných chodníkov, zoznam agrofariem a poľnohospodárskych družstiev, zoznam salašov, 

zoznam páleníc, zoznam turistických rozhľadní, zoznam golfových areálov, zoznam 

jazdeckých centier, zoznam lyžiarskych stredísk, zoznam športových areálov apod. 

 

2.2.7 Komunikácia a marketing  

 

KOCR Trenčín región sa v prvom polroku svojho fungovania dôrazne zamerala na 

vizibilitu organizácie a jej samotnej činnosti. Napriek krátkej dobe fungovania KOCR  

nadviazala spoluprácu s regionálnymi a celoslovenskými médiami či tlačovými 

agentúrami. Formou tlačových správ a pozvánok na podujatia KOCR Trenčín región 

informovala o dianí v kraji a novinkách v oblasti cestovného ruchu. Vďaka spolupráci 

s Trenčianskym samosprávnym krajom bola na každom podujatí spoluorganizovaným KOCR 

Trenčín región prítomná regionálna televízia, ktorá vo forme reportáže zabezpečila 

propagáciu spoločných aktivít KOCR a TSK.   

Vzhľadom na dlhý proces verejného obstarávania resp. realizovania súťaže návrhov,  

ktorej výsledkom malo byť o.i. zriadenie webového sídla, sa KOCR Trenčín región rozhodla 

zriadiť dočasnú webovú stránku v rámci web sídla TSK. Dočasná webová stránka plnila 

dostatočnú funkciu na prezentáciu aktivít KOCR a jej členov ako aj na povinné zverejňovanie 

dokumentov organizácie. 

Verejnosti sa KOCR Trenčín región predstavila aj na podujatí Deň otvorených dverí, 

ktoré bolo organizované 1.októbra 2015 v Úrade TSK. Najmä detských návštevníkov potešili 

balóny a tričká s nápisom „Trenčín región“, ktoré KOCR Trenčín vyrobila na podporu 

korporátnej identity a propagáciu destinácie.  

Deň otvorených dverí Úradu TSK: 

 

 

 

 

http://www.trencinregion.sk/
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Reklamné predmety:  

 

 

 

 

 

Dočasné web sídlo: 
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3 Rozpočet a hospodárenie 

3.1 Vyhodnotenie  čerpania a plnenia schváleného plánu nákladov a výnosov KOCR 

Trenčín región k 31.12.2015 

 

 

 

 

KOCR Trenčín región čerpala finančné prostriedky v súlade so schváleným rozpočtom 

na valnom zhromaždení. Jediným zdrojom príjmov boli finančné prostriedky za členské 

príspevky od TSK a OOCR. Suma plánovaná na aktivity KOCR resp. realizáciu výstupov 

súťaže návrhov bola presunutá do ďalšieho rozpočtového roku nakoľko súťaž návrhov bola 

ukončená až 22.12.2015. 

VÝNOSY / PRÍJMY   KOCR Trenčín región  

Rozpočet II. 

polrok 2015 

Skutočnosť 

k 

31.12.2015 % 
1. Členský príspevok TSK 300 000,00 300 000,00 100,00 

2. Členský príspevok OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE 850,00 850,00 100,00 

3. Členský príspevok OOCR Región Horné Považie 1 000,00 1 000,00 100,00 

4. Členský príspevok OOCR Tr. Teplice 1 000,00 1 000,00 100,00 

5.   Členský príspevok OOCR Trenčín a okolie 0,00 500,00 0,00 

6. Ostatné príjmy 0,00 14,24 0,00 

VÝNOSY / PRÍJMY CELKOM 302 850,00 303 364,24 100,17 

NÁKLADY / VÝDAVKY KOCR Trenčín región  

Rozpočet II. 

polrok 2015 

Skutočnosť 

k 

31.12.2015 % 

1. Plán prevádzkových nákladov KOCR Trenčín región  36 454,00 27 664,26 75,89 

  

1. prenájom kancelárií vrátane energií 570,00 475,00 83,33 

2. mzdy, odvody, poistenie, stravné, sociálny fond 25 554,00 22 810,98 89,27 

3. outsourcing služieb (účtovníctvo, personalistika) 3 000,00 1 756,50 58,55 

4. PHM 1 000,00 0,00 0,00 

5. technické vybavenie kancelárií (PC, tlačiarne) 1 500,00 1 498,06 99,87 

6. telefón, mobil 800,00 337,08 42,14 

7. internetové služby 200,00 0,00 0,00 

8. kancelárske potreby (pečiatka, vizitky, pošta, kolky, toner)  500,00 438,41 87,68 

9. cestovné náhrady, stravné, poistenie 2 000,00 167,68 8,38 

10. reprezentačné náklady 330,00 94,00 28,48 

11. prenosný stánok, banner, roll-up 1 000,00 86,55 8,66 

2. Podpora podujatí OOCR a KOCR Trenčín región  10 000,00 9 996,98 99,97 

3. Vypracovanie Koncepcie rozvoja CR na obdobie 4 rokov 20 000,00 15 120,00 75,60 

4. Aktivity KOCR 236 396,00 0,00 0,00 

NÁKLADY / VÝDAVKY CELKOM  302 850,00 52 781,24 17,43 
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3.2 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 

 
 

 

 

 

KOCR Trenčín región v roku 2015 nenadobudla dlhodobý majetok v obstarávacej 

cene nad 1 700,- Eur. V rámci prevádzkových nákladov nadobudla majetok v cene obstarania 

do 1 700,- Eur a tento eviduje v operatívnej evidencii KOCR. 

Záväzky, ktoré KOCR eviduje k 31.12.2015 sú všetky v lehote splatnosti. 

 

AKTÍVA Skutočnosť k 31.12.2015 

1. Neobežný majetok 0,00 

2. Obežný majetok 255 291,92 

  v tom finančné účty 255 291,92 

3. Časové rozlíšenie 121,20 

AKTÍVA CELKOM  255 413,12 

PASÍVA Skutočnosť k 31.12.2015 

1. Vlastné zdroje krytia majetku 250 583,00 

  v tom výsledok hospodárenia 2015 250 583,00 

2. Cudzie zdroje spolu 4 830,12 

  Dlhodobé záväzky 55,44 

  Krátkodobé záväzky 4 774,68 

  Záväzky z obchodného styku 115,21 

  Záväzky voči zamestnancom 2 451,27 

  Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a ZP 1 675,73 

  Daňové záväzky 532,47 

PASÍVA CELKOM  255 413,12 


