Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu
Organizácia cestovného ruchu Kysuce za rok 2013
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. V roku 2013 v zmysle stanov
a podľa plánu činnosti schváleného Valným zhromaždením 27.2.2013 realizovala aktivity
navrhnuté v Pláne činnosti a rozpočtu OCR Kysuce na rok 2013.
Organizáciu založilo Mesto Čadca, obce Makov, Oščadnica, Skalité a Vysoká nad Kysucou a
sedem podnikateľských subjektov z týchto obcí, a to Športcentrum Oščadnica, s.r.o., Róbert Kopera
RO-KO, SKI Makov, s. r. o, Rudolf Jarabica DOMES, Ján Neumann, JAMA-GASTRO, spol. s. r.
o. a Cechospol, s.r.o. Skalité. V súčasnosti sú členmi aj Mesto Turzovka, obce Klokočov, Raková a
Staškov, Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Cestovná kancelária Slovak Adventure, s. r. o.
a Sudopark, s.r.o. K 31.12.2013 bolo členom organizácie 9 obcí a 10 podnikateľských
subjektov.
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.
Orgány OCR Kysuce: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, výkonná riaditeľka
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Aktivity a projekty OCR Kysuce v roku 2013
Marketing a propagácia
1. Propagačné materiály (realizácia: november - december 2013)
a) Brožúrky – formát A4 zložený na 3 krát (20,5 x 9,5 cm)
Kysuce v lete 5 000 ks
Kysuce v zime 5 000 ks
b) Malé skladačky: Cyklotrasy na Kysuciach – 1 500 ks, Lyžiarske bežecké trasy a lyžiarske
strediská – 1 500 ks, Sakrálne pamiatky na Kysuciach – 1 500 ks, Kysucké vrcholy a prírodné
zaujímavosti - 1 500 ks
c) Záložky (otváracie s magnetom), 6x9 cm:
so zimnou a letnou tematikou a logom OCR Kysuce: 3 000 ks
d) Diár - 200 ks
e) Nástenný kalendár – 500 ks
f) Mapa – 10 000 ks
 Historické Kysuce – brožúra podporená nadáciou SPP (realizácia: september 2013)
 Mapa – VKÚ Harmanec (realizácia: august 2013)
2. Billboardy:
Billboardová kampaň bola súčasťou rozpočtu na rok 2014 a financovaná zo štátnej dotácie.

Cena kampane: 6 009,4,-€ (vyčlenených 7 000,- z ministerskej dotácie)
Dizajn billboardu: MAGMA
Celkový počet billboardov: 17
Termín umiestnenia: november - december 2013 (na niektorých miestach november -december január, alebo december - január)
Umiestnenie billboardov:
SR: 2x BA, 2x Trnava, Dunajská Streda, Senica, Nitra, Trenčín, Piešťany, Kysucké Nové Mesto,
Svrčinovec, Kolárovice
ČR: Brno, Olomouc, Ostrava, Třinec, Frýdlant nad Ostravicí
3. Reklama v médiách: časopisy, mesačníky, internetové portály:
Cez KOCR: mesačník CR COT (01,02,03/2013), Auto 4x4 (02/2013), Potulky po Slovensku –
SME (05/2013), Bike a Auto7 v ČR (05,06, 09, 10/2013), Cestovateľ (06/2013), Lidé a země
(06/2013), Sprievodca turistu: Cesty Slovenskom (ukrajinské vydavateľstvo)+ reklama na
internetových portáloch na Ukrajine, Príloha denníka PRAVDA – Kam na zimnú dovolenku
(27.11.2013)
Reklama (flesh) na portáli Živé Slovensko (realizácia: celoročne)
Webová stránka (realizácia: celoročne)
- www.regionkysuce.sk – pravidelná aktualizácia a dopĺňanie informácií
- www.ztk-kocr.sk – webová stránka Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský
turistický kraj
Facebook: Región Kysuce (realizácia: celoročne)
Výstavy, veľtrhy, info cesty pre novinárov

ITF Bratislava - 24.1.-27.1.2013
Holiday World Praha – 7.2.-10.2.2013
Trenčín 17.5.-19.5.2013
Čína - 12.-14.10.2013
Bartolomejský hodový jarmok – 24.-25.08.2013
Slovenské Vianoce v Prahe – 13.12.2013
Cez KOCR – Utázas Budapešť (28.2.-3.3.2013), Glob Katowice (22.3.-24.3.2013), Zabrze (23.5.25.5.2013), Otdych/Leisure Moskva (19.9.-22.9.2013), Česko-Slovenské dni v Plzni (27.10.29.10.2013), UITM Ukrajina (23.10.-26.10.2013), Slovenský víkend vo Vroclave (22.11.24.11.2013)
Info cesty pre novinárov (cez KOCR):
 čínski touroperátori – 30.6.-8.7.2013
 ukrajinskí novinári a touroperátori – 7.10.-11.10.2013
 spolupráca s KOCR a SACR – infocesty: Holandsko, Nemecko, prezentačné akcie – kulinárska
relácia „Kluci v akci“

Podpora tvorby produktu CR
 Oščadnica - Zraz turistov (17.-20.1.2013), KOCR: Jánske ohne (29.6.2013)
 Čadca - Bartolomejský jarmok (24.-25.8.2013)
 Makov – Zimná olympiáda (25.1.2013), Makoffest (30.-31.8.2013), O putovnú sekeru OHZ
Makov (6.9.2013), Makovské Vianoce (15.12.2013)
 Skalité – Goralské slávnosti (30.6.2013), podporené aj KOCR
 Raková – Hodové slávnosti (15.9. 2013)
 Staškov – Kronerov pohár (13.7.2013)
 Turzovka – Turzovka mesto rekordov (17.8.2013)
 Vysoká nad Kysucou – Vysocký Silvester (31.2.2013)
 Klokočov – Snow Cross – nezrealizované
Produkty v spolupráci s KOCR : Zbojníckym chodníčkom (brožúra, mapa, cestovateľský pas,
informačné tabule a smerovníky), Po stopách hrdinov II. svet. vojny (publikácia, mapa), Kuchyňa,
zvyky a tradície našich predkov (publikácia)
Turistická infraštruktúra
Informačný systém obce Oščadnica - Zelená cesta
Náučný chodník Oščadnica – 1. etapa, 3 lavičky, informačná tabuľa, stojan na bicykle (realizácia:
október – november 2013)
Ostatné
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na cyklochodník Makov – Čadca (začiatok
realizácie v septembri 2013, dokončenie v apríli 2014)
Prevádzka a réžia OCR Kysuce
Za výkon OCR Kysuce zodpovedná výkonná riaditeľka na základe Zmluvy o poskytnutí služby
platnej od 1.7.2013. OCR Kysuce na svoju činnosť využíva priestory a zariadenie kancelárie
Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce na základe zmluvy o prenájme.
Zasadania:
13.2.2013 – predstavenstvo (P), plnenie plánu činnosti a rozpočtu 2012, plán činnosti a rozpočtu na
rok 2013
14.2.2013 – dozorná rada (DR), plnenie plánu činnosti a rozpočtu 2012, plán činnosti a rozpočtu na
rok 2013
27.2.2013 – valné zhromaždenie (VZ), plnenie plánu činnosti a rozpočtu 2012, plán činnosti
a rozpočtu na rok 2013
28.3.2013 – pracovná skupina pre propagáciu, propagačné materiály, billboardová kampaň
23.5.2013 – predstavenstvo (P), voľba nového riaditeľa, výber dodávateľa na propagačné materiály
10.6.2013 – DR, zhodnotenie činnosti OCR Kysuce, činnosť pracovnej skupiny pre propagáciu,
web stránka
12.6.2013 – P, príprava voľby nového riaditeľa
12.6.2013 – VZ, prijatie nových členov, voľba nového riaditeľa

18.7.2013 – pracovná skupina pre propagáciu, propagačné materiály, Historické Kysuce,
billboardová kampaň, návrh sloganu
15.8.2013 – pracovná skupina pre cyklochodník, realizácia projektovej dokumentácie
3.10.2013 – pracovná skupina pre propagáciu, propagačné materiály, návrh billboardu, výber
sloganu
8.10.2013 – DR, plnenie plánu činnosti a rozpočtu za obdobie I.-X. 2013
12.11.2013 – P, návrh na zmenu členského, prijatie nových členov, návrh plánu činnosti
a členského na rok 2014
12.11.2013 – VZ, správa o činnosti OCR Kysuce za obdobie I.-X.2013, návrh na zmenu členského,
prijatie nových členov, návrh plánu činnosti a členského na rok 2014
11.12.2013 – VZ, prijatie nových členov, zánik členstva, návrhy na zmenu členského príspevku,
návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014
 Spolupráca s KOCR, zúčastňovanie sa na poradách, workshopoch organizovaných KOCR,
členstvo v pracovnej skupine pre marketing KOCR
 Spolupráca s MDVaRR
 Administratívne zabezpečenie chodu organizácie, kontakt s médiami

Vypracovala: Ing. Emília Sloviaková, 7.3.2014

