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Informatívna správa o činnosti OCR Kysuce za rok 2014 
 

Organizácia cestovného ruchu Kysuce bola založená 28. 2. 2012 na základe Zákona o podpore cestovného ruchu   

č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Hlavným cieľom Organizácie cestovného ruchu Kysuce je propagácia regiónu Kysuce pod spoločným logom        

s úmyslom vytvoriť z tejto časti Slovenska atraktívne cieľové miesto pre všetkých návštevníkov.  

 

Poslanie: 

Poslaním Organizácie cestovného ruchu Kysuce je uspokojenie potrieb cieľových skupín návštevníkov regiónu 

prostredníctvom pestrej a diferencovanej ponuky cestovného ruchu, podpora podnikateľských subjektov 

predovšetkým v oblasti propagácie a marketingu a zatraktívnenie vonkajšieho prostredia pre obyvateľov regiónu.   

 

Vízia:  

Kysuce ako región, ktorý vzájomnou aktívnou spoluprácou, zachovávaním kultúrnohistorických a prírodných 

hodnôt a využívaním svojho miestneho potenciálu a zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj, je atraktívnym miestom 

pre spokojný život obyvateľov, je atraktívnym miestom pre návštevníkov.  

 

Orgány OCR Kysuce: Valné zhromaždenie, Predstavenstvo, Dozorná rada, Výkonná riaditeľka  

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

K 31.12.2014 bolo členom organizácie 10 obcí, 9 podnikateľských subjektov a 3 pridružení členovia (Mikroregión 

Horné Kysuce, Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Klub turistov Kysúc) 

 

V roku 2014 v zmysle platných stanov a podľa plánu činnosti schváleného Valným zhromaždením dňa 28. 1. 2014  

realizovala aktivity navrhnuté v Ročnom pláne činnosti a rozpočtu OCR Kysuce na rok 2014.  

 

I. Oblasť: Marketing a propagácia 

 

Zameriavame sa predovšetkým na zvýšenie informovanosti o regióne Kysuce s dôrazom na zimnú a letnú sezónu.  

 

1. Tlačené propagačné materiály  

Kysuce pre rodiny s deťmi  - propagačné brožúry, v spolupráci s KOCR (november 2014) 

Kysuce pre mladých ľudí – propagačné brožúry, v spolupráci s KOCR (november 2014) 

Región Kysuce – brožúra A4 s mapou, slovensko- anglicko- poľská mutácia - 4 500 ks  

Kalendár (stolový) – 1 000 ks  

Kalendárium podujatí v regióne Kysuce 2015 – 2 000 ks  

Pohľadnice – 22 druhov po 500 ks  

 

Dotlač skladačiek: Cyklotrasy na Horných Kysuciach, Sakrálne pamiatky na Horných Kysuciach, Prírodné 

zaujímavosti na Horných Kysuciach, Lyžiarske strediská, Bežkárske trasy (po 2 000 ks)    

 

2. Reklama v médiách: časopisy, mesačníky, internetové portály  

 Vklad maďarských brožúr do rodinného týždenníka Vásarnap, 1 000 ks (24. 06. 2014) 

 Kam na výlet, MY (Stredné Slovensko), 20 tis. (24. 06. 2014) 

 Pravda, Užime si leto (27. 06. 2014) 

 Plus jeden deň, Letné osvieženie, 100 tis. (17. 07.02014) 
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 Letné potulky po Slovensku, SME, 80 tis. (04. 06. 2014) 

 Sme ženy, príloha SME, 45 tis. (15. 08. 2014) 

 Pravda, Kam na zimnú dovolenku (19.11.2014) 

 vklad maďarských brožúr do rodinného týždenníka Vásarnap, 1 000 ks (02. 12. 2014) 

 Leo Express, palubný časopis vo vlaku (3.12.2014) – zima 2014/2015 

Webová reklama:  

 Užime si leto www.uzimesileto.sk (od 27. júna) 

 Google adwords (júl – august, október – december) 

 Kysuce nie je len skvelá lyžovačka - PR článok na www.pravda.sk sekcia cestovanie  (30. 12. 2014)   

 

Webová stránka (realizácia: celoročne) 

 www.regionkysuce.sk – pravidelná aktualizácia a dopĺňanie informácií, preklad do poľského a anglického 

jazyka  

 www.ztk-kocr.sk – webová stránka Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, posielanie 

aktuálnych informácií a podujatí  

Facebook: Región Kysuce (realizácia: celoročne) 

 

Poznámka: Región Kysuce je propagovaný aj v rámci inzercie KOCR.  

 

3. Tvorba video materiálu a fotografií  

Nakrúcanie video materiálu z regiónu Kysuce klasickou kamerou a kvadrokoptérou – v priebehu celého roka. 

Realizácia 2 videí (1 minútové a 5 minútové): december 2014 (pokračovanie spolupráce v roku 2015 – zimné 

zábery) 

 

II. Oblasť: Výstavy, veľtrhy, info cesty pre novinárov 

 

 ITF Slovakiatour, Bratislava, 30.1.-2.2.2014 - OSOBNE 

 Holiday Word Praha,  Praha, 20.-23.2.2014 – expozícia SACR, KOCR  

 Infotour a Cykloturistika, Hradec Králové – ČR, 14.-15.3.2014, KOCR  

 Prezentácia CR na MITT, Moskva -  20.-22.3.2014, KOCR 

 Glob Katowice,  Katowice – PL, 28.-30.3.2014, OSOBNE 

 Prezentácia CR na veľtrhu China Outbound Travel &Tourism Market, Peking v expozícii SACR 10.-

12.4.2014, KOCR 

 Prezentácia CR Brusel – 10. výročie vstupu SR do Európskej únie, KOCR 

 Miniveľtrh pútnických miest Kroměříž – ČR, 11.-12.4.2014, OSOBNE 

 Region Tour Expo Trenčín, Trenčín, 16.-18.4.2014, OSOBNE 

 Prezentácia CR na Economic and Cultural Exchange week, Ningbo 6.-9.6.2014, KOCR 

 Prezentácia CR na Konzulárnych slávnostiach v Lyone – 12.-14.6.2014, KOCR 

 Medzinárodný veľtrh CR Krakow – PL, 23.-25.5.2014, OSOBNE 

 Slovenské dni v Báčskom Petrovci,  Srbsko, 31.7.-3.8.2014, OSOBNE 

 Prezentácia CR – workshop Litva, Lotyšsko, Estónsko – Riga, Talin, Vilňus – 10.-14.8.2014, KOCR 

 Prezentácia CR na Alpsko-Karpatskom fór – Rzesov, Poľsko – 13.-14.9.2014, KOCR 

 Bartolomejský hodový jarmok,  Čadca, 23.-24.8.2014, OSOBNE 

 Medzinárodný veľtrh CR v Leshan,  Čína, 26.-29.9.2014, OSOBNE(prezentácia Žilinského kraja) 

 Prezentácia CR na Winter Travel, Krakow – 26.-28.9.14, KOCR 

 

 

http://www.uzimesileto.sk/
http://www.pravda.sk/
http://www.regionkysuce.sk/
http://www.ztk-kocr.sk/
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Prezentácie v nákupných centrách v ČR:  

 Ostrava: 15.11.2014 

 Zlín: 29.11.2014 

 

Info cesty na území Kysúc (cez KOCR):  

 infocesta pre zástupcov médií z Talianska 26.6.-1.7.2014 (30.6. – Kysuce) 

 

III. Oblasť: Podpora tvorby produktu CR 

 

 Makov – Polyfunkčný objekt s rozhľadňou – 1 000,-€, Petro-Pavlovské hody – 1 100,-€, aktivity CR – 2 450,-€ 

 Čadca – Skatepark – 2 000,-€, Čadčiansky kotlík – 1 500,-€, Kysucké kráľovstvo vedomostí a zručností + 

informačný panel – 428,-€ 

 Klokočov – Hodové slávnosti, 172,-€ (čerpané z roku 2013) 

 Skalité – Goralské slávnosti, 462,-€  

 Mikroregión Horné Kysuce – 100. výročie založenia železnice, 300,-€ 

 

Podporené podujatia v rámci KOCR: 

 400. výročie založenia obce Staškov – 400,- € 

 Rezbárske sympózium, Čadca  - 1 000,- € 

 

 Bežkobus k Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrále (podľa snehových podmienok) –

NEREALIZOVANÉ ŽSK  

 

IV.  Oblasť: Turistická infraštruktúra 

 

 Náučný chodník v Oščadnici – II. etapa (jún 2014), zastrešenie posedu (november 2014) 

 Hnedé tabule v spolupráci s KOCR, realizácia v rokoch 2013-2015: Brest u Papaji v Makove, Kysucké 

múzeum, Trojmedzie SR-ČR-PL, Kostol Turzovka + pútnické miesto Živčáková  

  

V. Oblasť: Ostatné 

  

 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na cyklochodník Strieborná Kysuca (apríl 2014) 

 Pasportizácia turistických trás v okres Čadca a Kysucké Nové Mesto (december 2014) 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Kysuce do roku 2020 – strategický dokument (november 2014) 

 

VI. Oblasť: Prevádzka a réžia OCR Kysuce 

 

Za výkon OCR Kysuce zodpovedná výkonná riaditeľka na základe Zmluvy o poskytnutí služby platnej od 02. 01. 

2014. OCR Kysuce na svoju činnosť využíva priestory a zariadenie kancelárie Regionálnej rozvojovej agentúry 

Kysuce na základe zmluvy o prenájme.  

 

 Spolupráca s KOCR, zúčastňovanie sa na poradách, workshopoch organizovaných KOCR, členstvo 

v pracovnej skupine pre marketing KOCR. 

 Spolupráca s MDVaRR SR. 

 Administratívne zabezpečenie chodu organizácie, kontakt s médiami.  
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VII. Oblasť: Zasadania orgánov a pracovných skupín OCR Kysuce 

 

15.1.2014: Predstavenstvo: výber členských príspevkov, spôsob hlasovania, plnenie plánu činnosti a rozpočtu za 

rok 2013, návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014. 

28.1.2014: Dozorná rada: prerokovanie plnenia plánu činnosti a čerpanie rozpočtu za rok 2013, prerokovanie 

návrhu plánu činnosti a návrhu rozpočtu na rok 2014, zmena členského príspevku. 

28.1.2014: Valné zhromaždenie: spôsob hlasovania, výška členského príspevku, plnenie plánu činnosti a rozpočtu 

za rok 2013, plán aktivít na rok 2014, schválenie rozpočtu na rok 2014. 

12.2.2014: Predstavenstvo: prijatie nových členov, zánik členstva, návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014, 

zhodnotenie ITF Slovakiatour.  

12.2.2014: Pracovná skupina pre propagáciu: plán a rozpočet propagácie OCR Kysuce na rok 2014.  

14.5.2014: Predstavenstvo: schválenie nových a pridružených členov. 

14.5.2014: Pracovná skupina pre propagáciu: tvorivá diskusia k: tvorbe webovej stránky, fotodatabázy, 

propagačného videa, reklamných banerov, nových tlačených propagačných materiálov, účastiam na veľtrhoch, 

výstavách a iných akciách.  

2.10.2014: Predstavenstvo: schválenie nových členov, zhodnotenie plánu činnosti a rozpočtu 1.-8.2014, príprava 

valného zhromaždenia.  

2.10.2014: Pracovná skupina pre propagáciu: tvorivá diskusia k: novej brožúre KYSUCE, kalendárium a kalendár 

2015, dotlač starších propagačných materiálov, pohľadnice, webová prezentácia pred zimnou sezónou, účasť na 

Regiontour Brno, reklama v tlačovinách.  

26.11.2014: Predstavenstvo: príprava valného zhromaždenia OCR Kysuce.  

17.12.2014: Valné zhromaždenie: informatívna správa o činnosti OCR Kysuce, zostavenie návrhu plánu činnosti 

a rozpočtu na rok 2015, návrh zmeny v stanovách, návrh na nové zloženie dozornej rady, návrh ročného členského 

príspevku, zhodnotenie dokumentu Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Kysuce do roku 2020.  

 

 

Vypracovala: Emília Sloviaková, 02. 02. 2015 

Schválenie: Valné zhromaždenie OCR Kysuce – 11. 3. 2015 

 

 

 

 

ŠTATISTICKÉ UKAZAVATELE MESTA ČADCA v ROKOCH 2012-2014: 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 

Počet návštevníkov  8 606 9 909 11 009 

Počet prenocovaní  14 524 15 446 18 468 

Počet ubytovacích 

zariadení  

9 10 10 

Počet lôžok  358 374 380 

Tržby za ubytovanie  303 544 313 407 327 688 

Výber dane za ubytovanie  7 003 7 260,2 7 735,7 

 

 

 


