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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
1.1 Základné údaje

Názov organizácie: Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 52285758, DIČ: 2121318848
Bankové spojenie: VÚB, a. s., IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759, SWIFT: SUBASKBX

Registrácia: Zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR dňa 04. 03. 2019

1.2 Orgány a organizačná štruktúra

Orgánmi krajskej organizácie sú:

a) valné zhromaždenie
b) predseda krajskej organizácie
c) výkonný riaditeľ

Tím KOCR

Gabriela Takáčová, Ing. 01. 06. 2021o�ce manager

Kristína Bujňáková, Mgr. 01. 09. 2021

Petra Hencelová, Mgr. 31. 08. 2020manažérka rozvoja destinácie v produktovej 
línii voda, príroda a regionálne produkty

manažérka rozvoja destinácie v produktovej 
línii kultúra, tradície, história

Ľubica Mildeová, Mgr. 31. 08. 2020špecialistka pre online komunikáciu a web

Katarína Čučková, Mgr. 01. 06. 2021špecialistka o�ine marketingovej komunikácie

Katarína Rohaľová, Ing. 01. 06. 2021senior marketing manager

Agáta Mikulová, Ing. výkonná riaditeľka 01. 03. 2021

Pavol Kalman, Ing. predseda 04. 03. 2019

Meno, priezvisko, titul Pozícia Nástup



1.3 Členovia KOCR

1. Trnavský samosprávny kraj  –  vyšší územný celok 
2. Región Trnava – oblastná organizácia cestovného ruchu 
3. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu 
4. Žitný ostrov – Csallóköz – oblastná organizácia cestovného ruchu

1.4 Stručný opis vzniku organizácie

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja prerokovalo informáciu o založení 
Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj dňa 19. 9. 2018. Zakladajúcimi členmi 
boli Trnavský samosprávny kraj, OOCR Región Trnava Tourism, OOCR Rezort Piešťany 
a OOCR Žitný ostrov – Csallóköz. Dňa 4. 3. 2019 na základe zápisnice z ustanovujúceho 
valného zhromaždenia konaného dňa 8. 1. 2019 bola KOCR Trnavský kraj oficiálne zapísaná 
do registra krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, 
sekcie cestovného ruchu. Od II. polovice roku 2020 sa destinácia Trnavský kraj začala 
prezentovať pod novým brandom Trnavský kraj zážitkov. Dňa 15. 12. 2021 vznikla nová 
oblastná organizácia cestovného ruchu, OOCR Matúšova zem, ktorá perspektívne vstúpi 
do KOCR Trnavský kraj. 

1.5 Poslanie a vízia organizácie
 
Hlavnou víziou KOCR Trnavský kraj je vybudovať v horizonte piatich rokov z destinácie 
Trnavský kraj rešpektovanú destináciu, ktorá bude ponúkať zaujímavé produkty a služby nielen 
pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. 
Poslaním organizácie je podporovať a vytvárať podmienky na destinačný rozvoj cestovného 
ruchu na území Trnavského kraja. Zároveň má vytvárať dobré podmienky na destinančný 
marketing a propagáciu zážitkových produktov, kvalitných služieb a rozvoj infraštruktúry. 
Organizácia tiež tvorí partnerstvá v území a platformu na spoluprácu pre subjekty pôsobiace 
v cestovnom ruchu vo verejnom aj súkromnom sektore, čím zabezpečuje aj ekonomický prínos 
do destinácie.

V rámci rozvoja produktov a služieb cestovného ruchu si KOCR Trnavský kraj zadefinovala 
tri nosné produktové línie cestovného ruchu:

   PRÍRODA A VODA
   KULTÚRA, HISTÓRIA, TRADÍCIE A REGIONÁLNE PRODUKTY 
   BALNEA A AQUAPARKY

Tieto produktové línie sú základným tematickým východiskom stimulovania tvorby 
produktov cestovného ruchu, ktoré slúžia ako základ pri tvorbe miestnych pracovných 
príležitostí  a budovaní doplnkovej turistickej infraštruktúry pri významných atrakciách 
cestovného ruchu; podpore a rozvoji zážitkového turizmu; posilňovaní spolupráce medzi 
verejným a súkromným sektorom; podpore produktových inovácií a smart riešení, ako aj pri 
kvalitnejšom poskytovaní informácií o jednotlivých turistických atrakciách prostredníctvom 
podpory digitalizácie, interaktivity a využívania nových médií.

Uvedená vízia a poslanie sú a aj naďalej budú ovplyvnené globálnymi výzvami, ktoré však 
môžu priniesť v rámci rozvoja cestovného ruchu ešte väčší synergický efekt pre celé územie 
a všetky subjekty pôsobiace v destinácii. 
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1.6 Strategické plánovanie a práca s dátami
 
Celosvetová pandémia a s ňou spojené spojené obmedzenia v cestovaní do zahraničia mali aj 
v roku 2021 významný vplyv na správanie návštevníkov. V cestovnom ruchu pretrvával záujem 
o cestovanie a dovolenkovanie najmä v domácej krajine. V Trnavskom kraji počet prenocovaní 
medzi rokmi 2019 a 2020 klesol na polovicu, kým v roku 2021 medziročne vzrástol o 7,7 %, 
v okrese Dunajská Streda dokonca o 51 %. Najviac postihnuté poklesom návštevníkov boli 
najmä mestské destinácie. Destinácia Trnavský kraj bola v roku 2021 najmä výletnou destináciou 
pre domácich návštevníkov, ktorí sa v destinácii zdržiavali priemerne jeden až dva dni.
  

Uvedené skutočnosti sa odzrkadlili aj na oficiálnych štatistických údajoch 
tzv. ubytovacej štatistiky.
 
Štatistické údaje z DATACUBU – počet návštevníkov, počet prenocovaní podľa 
zdrojových trhov za rok 2021

Počet návštevníkov Trnavského samosprávneho kraja po okresoch za roky 2015 – 2021

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

64 438 76 784 113 152 106 981 137 545 70 343 86 436 

115 103 117 854  129 061  128 894 153 563  84 669  76 574 

15 530 19 526 18 517 16 987 18 903  D 9 576 

2 288 3 194 3 821 3 861  3 566   D D 

20 119  20 945  22 418  25 294  27 512 D D 

12 345 12 437   12 643   12 389 14 089 D D 

67 870  67 784 67 105    70 621 77 883  D 21 449  

6,9 %  6,3 % 6,8 %    6,5 % 6,7 %  6,6 % 7,9 %  

4 330 249 5 023 629  5 375 475     5 596 407 6 432 934   3 210 007 2 724 587   

297 693 318 524  366 717     365 027  433 061   212 772 213 909  

Okres Dunajská 
Streda

Okres Galanta

Okres Hlohovec

Okres Piešťany

Okres Senica

Okres Skalica

Okres Trnava

SLOVENSKO

Podiel TTSK

Trnavský kraj

Zdroj: ŠÚSR a vlastné spracovanie

Návštevníci v ubytovacích zariadeniach Trnavského samospráveho kraja za roky 2015 - 2021 

2015

Trnavský kraj

Okres Piešťany

Okres Galanta

Okres Skalica

Okres Hlohovec

Okres Trnava

Okres Dunajská Streda

Okres Senica

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Okres Dunajská Streda
Okres Galanta
Okres Hlohovec
Okres Piešťany 
Okres Senica
Okres Skalica
Okres Trnava

Podiel návštevníkov v jednotlivých okresoch 
Trnavského kraja za rok 2019

Podiel prenocovaní v jednotlivých okresoch 
Trnavského kraja za rok 2019

Okres Dunajská Streda
Okres Galanta
Okres Hlohovec
Okres Piešťany
Okres Senica
Okres Skalica
Okres Trnava

18% 12%

3%

4%

1%

32% 22%

51%

9%

3%

2%

36%

6%
1%



Počet prenocovaní Trnavského samosprávneho kraja po okresoch za roky 2015 – 2021

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20212020201920182017

157 348  195 031  283 811  257 591  346 567  178 785  270 358 

650 093  654 083   711 722   704 668 791 465   428 167   419 372 

39 186  56 269  55 994  46 643  49 435   D 23 333  

3 860  6 768 7 438  

690 421

51,1 %

48,9 %

36,3 %

63,7 %

52,9 %

47,1 %

36,7 %

63,3 %

53,4 %

46,6 %

35,3 %

64,7 %

70,4 %

29,6 %

24,0 %

76,0 %

73,4 %

26,6 %

17,9 %

82,1 %

660 700

1 351 121

715 427

636 970

1 352 397

827 469

720 883

1 548 352

559 992

235 212

795 204

628 886

227 362

856 248

8 899   6 934 D D 

116 212   118 061   127 176   136 111  139 305 D D 

21 965  22 542    22 941   26 103  30 855  D D 

192 373   151 145  142 039     172 382  183 791  D 52 410 

6,9 %  8,5 % 9,0 %    8,7 % 8,7 %  8,1 % 10,5 %  

12 350 080 14 138 420  14 936 766     15 515 083 17 703 695   9 790 597 8 169 505   

1 181 037  1 203 899   1 351 121 1 352 397 1 548 352   795 204  856 248   

Okres Dunajská 
Streda

Okres Galanta

Okres Hlohovec

Okres Piešťany

Okres Senica

Okres Skalica

Okres Trnava

SLOVENSKO

Podiel TTSK

Trnavský kraj

Zdroj: ŠÚSR a vlastné spracovanie

Zdroj: ŠÚSR a vlastné spracovanie
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prenocovania zahraniční návštevníci TTSK

prenocovania zahraniční návštevníci Slovensko



KOCR Trnavský kraj sa v roku 2021 aktívne podieľala aj na príprave strategických dokumentov 
Trnavského samosprávneho kraja, ako je napríklad Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Trnavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030 vrátane Integrovanej územnej stratégie 
(IÚS), aktualizácie Stratégie rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom 
kraji na roky 2018 – 2023 alebo SMART stratégie Trnavského samosprávneho kraja.

Rok 2019
Trnavský

kraj
 Podiel 
na TTSK

Okres
Dunajská

Streda

Okres
Galanta

Okres
Hlohovec

Okres
Piešťany

Okres
Senica

Okres
Skalica

Okres
Trnava

SR Podiel
TTSK
na SR

CELKOVO

Francúzsko

Maďarsko

Nemecko

Poľsko

Rakúsko

Rumunsko

Rusko

Taliansko

Ukrajina

Izrael

Ostatné ázijské
štáty

Spojené štáty
americké

Spojené kráľovstvo

720 883

284 659

16 276

15 799

91 326

19 547

20 150

3 894

8 540

6 747

8 130

4 114

9574

26 816

10 930

14 426

15 642

51 352

42 515

11 278

1 471

1 080

2 550

2 980

2 572

341

 158

1 030

39,5 %

2,3 %

2,2 %

153 497

D

1 004

2 131

751

374

158

79 (u)

128 (u)

867

D

7

 21 (u)

D

2 912

7 353

8 047

50 319

 42 015

8 735

7 381

1 619

3 752

71 047

4 003

11 980

1 297

23 301

93 606

4 686

2 606

2 769

360

 129

1 081

9 930

1 808

5 328

4 787

2 390

2 892

1 321

 15 252

200 066

154 472

357 610

141 817

 113 248

115 669

95 350

262 369

470 321

581 151

180 986

88 195

143 524

 2 104 939

273

287

D

283

 191

D

363

D

1 303

962

858

3 513

753

9 887

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

–

 –

10

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

42

 1

D

D

12,7 %

2,7 %

2,8 % 

1,3 %

3,7 %

1,5 %

2,0 %

2,2 %

7,1 %

5,9 %

1,6 %

13,5 %

17,1 %

6,0 %

19,4 %

3,4 %

11,1 % 

10,9 %

18,7 %

5,5 %

9,3 %

4,4 %

36,2 %

37,5 %

9,8 %

Rok 2021
Trnavský

kraj
 Podiel 
na TTSK

Okres
Dunajská

Streda

Okres
Galanta

Okres
Hlohovec

Okres
Piešťany

Okres
Senica

Okres
Skalica

Okres
Trnava

SR Podiel
TTSK
na SR

CELKOVO

Česká republika

Francúzsko

Maďarsko

Nemecko

Poľsko

Rakúsko

Rumunsko

Rusko

Taliansko

Ukrajina

Izrael

Ostatné ázijské
štáty

Spojené štáty
americké

Spojené kráľovstvo

227 362

103 723

2 174

5 071

D

7 851

9 979

D

2 969

4 462

3 612

D

D

D

D

7 662

4 248

5 312

10 824

2 413

420

70

581

4 462

1 527

43

 39

963

45,6 %

1,0 %

2,2 %

64 230

34

587

D

D

D

8

52

D

D

D

10

 2

2

D

2 271

1 725

4 938

 10 673

1 324

2 930

563

D

D

1 482

5 280

D

1 704

27 602

50

579

605

14

 75

D

422

376

3 436

1 045

D

D

D

 4 544

17 712

39 765

54 892

19 183

 19 183

24 120

23 051

59 887

148 678

129 312

51 687

17 550

12 673

 618 829

42

42

D

298

 35

D

D

218

D

D

433

63

3

D

–

D

D

D

D

–

–

–

D

–

9

 –

–

D

D

D

D

D

D

D

21

–

D

D

–

 –

2

D

3,5 %

4,4 % 

3,4 %

1,9 %

2,3 %

4,8 %

1,1 %

9,4 %

8,5 %

6,1 %

19,3 % 

19,3 %

7,7 %

27,2 %

56,4 %

10,0 %

Top krajiny pôvodu návštevníkov podľa prenocovaní v TTSK v roku 2019 (pred pandémiou)

Zdroj: ŠÚSR a vlastné spracovanie

Zdroj: ŠÚSR a vlastné spracovanie

Top krajiny pôvodu návštevníkov podľa prenocovaní v TTSK v roku 2021

Česká republika



2 ROZVOJOVÉ AKTIVITY ORGANIZÁCIE
Naštartovaná koncepcia rozvojových aktivít  KOCR Trnavský kraj smeruje k spájaniu súkrom-
ného a verejného sektora s cieľom vybudovať dobré meno destinácie, poukázať na možnosti 
využívania destinácie či na jej unikátnosti. Má tiež ambíciu nastaviť kvalitu služieb poskytova-
ných v destinácii a zlepšovať návštevnícku vybavenosť. V prvých krokoch sa rozvojové aktivity 
zameriavali na najnavštevovanejšie miesta Trnavského kraja.
 
2.1 Rozvojové projekty

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj naštartovala v roku 2021 niekoľko 
rozvojových projektov. Uvádzame vybrané:

ÚTULŇA MIHALINOVÁ

Zámerom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj je postaviť turistickú útulňu, 
ktorá bude bezplatne slúžiť širokej verejnosti (najmä diaľkovým turistom) na prenocovanie 
počas turistiky. Architektonický návrh vzišiel z verejnej súťaže organizovanej občianskym 
združením KST Hikemates spolu s partiou start-upistov vystupujúcich pod značkou madebythe.
Útulňa bude citlivo osadená do prostredia tak, aby nepôsobila rušivo na okolitú prírodu a čo 
najviac s ňou harmonizovala. Stavba bude zohľadňovať požiadavky a nároky tak na funkčnosť, 
ako aj na estetiku. Miesto, kde je zámer vybudovať turistickú útulňu, je situované približne 
30 kilometrov od Trnavy, len niekoľko desiatok metrov od smerovníka Mihalinová. Lokalita sa 
nachádza v úseku Štefánikovej magistrály, ktorá kopíruje Cestu hrdinov SNP – najdlhšiu turistickú 
magistrálu na území Slovenska. Útulňa bude situovaná v unikátnom prírodnom prostredí staršieho 
bukového lesa v Malých Karpatoch. Bukový les je charakteristický svojím prirodzeným rovnoro-
dým zložením. Stromy, s korunami vysoko nad terénom, prepúšťajú svetlo len difúzne a priame 
slnečné žiarenie tu presvitne iba málokedy. KOCR Trnavský kraj sa budúcou stavbou snaží pod-
poriť pešiu turistiku v regióne Trnava a zviditeľniť tak celkový turistický ruch v Trnavskom kraji. 
Vďaka novej turistickej útulni sa zviditeľní a zatraktívni táto oblasť Malých Karpát z pohľadu nielen 
turistiky, ale aj cykloturistiky. Budúce miesto poslúži ako odpočívadlo, kde si turisti a cyklisti budú 
môcť vychutnať krásy lesov Chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát. Propagácia novej stavby 
zatraktívni nielen región Trnava, ale aj samotný Trnavský kraj. 
Pre potreby stavby budúcej turistickej útulne, rozvoja cestovného ruchu a zvýšenia atraktívnosti 
turistiky v regióne sa v júni 2021 podarilo podpísať memorandum o vzájomnej spolupráci medzi 
KOCR Trnavský kraj, Trnavským samosprávnym krajom, Lesmi SR, OZ Smolenice, KST Hikemates, 
Štátnou ochranou prírody SR – Správa CHKO Malé Karpaty a Klubom slovenských turistov. 
V novembri 2021 podala KOCR Trnavský kraj návrh na vydanie územného rozhodnutia. 
Vo februári 2022 bolo územné rozhodnutie schválené, KOCR Trnavský kraj očakáva po procese 
vyňatia pozemku stavebné povolenie na turistickú útulňu. Realizácia stavby, na ktorú TTSK 
vyčlenil 30-tisíc eur, sa odhaduje na prelome jari a leta roku 2022.

SPLAVNÉ RIEKY

Cieľom rozvojovej aktivity splavných riek bolo uskutočnenie prieskumu pre potreby rozvíjania 
vodného turizmu na území Trnavského kraja. Ďalším cieľom bolo naštartovanie, respektíve 
nadviazanie spolupráce s lokálnymi subjektmi cestovného ruchu, ktoré sa venujú vodnému 
turizmu. Zámerom KOCR Trnavský kraj je rozvoj vodáctva a vodáckej infraštruktúry v regiónoch 
Trnavského kraja, propagácia a zatraktívnenie poskytovaných služieb a produktov na vodných 
tokoch, ako aj rozvoj vodných športov a aktívne trávenie voľného času pri vodných tokoch 
Trnavského kraja.



Keďže voda v rôznych formách má v Trnavskom kraji nezastupiteľné miesto, v roku 2021 sa 
KOCR Trnavský kraj podarilo nadviazať spoluprácu s poskytovateľom vodáckych služieb 
Vodnétúry.sk na dunajských ramenách, kde v októbri 2021 KOCR Trnavský kraj zorganizovala 
dušičkový splav „Dunajský svetlonos“. Cieľom KOCR Trnavský kraj je však zatraktívniť a uviesť 
do povedomia širokej verejnosti splavnosť všetkých hlavných vodných tokov v Trnavskom kraji 
(Morava, Váh, Malý Dunaj, dunajské ramená). V týchto aktivitách plánuje pokračovať aj 
v roku 2022. 
 
 

JASKYŇA DRINY 

Národná prírodná pamiatka Jaskyňa Driny, nachádzajúca sa v katastri obce Smolenice 
v Smolenickom krase v pohorí Malých Karpát, je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom 
Slovensku. Návštevnícke zázemie jaskyne a okolia sa nezmenilo od 80. rokov minulého storočia.

Krajská organizácia cestovného ruchu oslovila relevantných partnerov, ktorými sú Štátna 
ochrana prírody, Správa jaskýň Slovenskej republiky ako správca Jaskyne Driny, Trnavský 
samosprávny kraj a príslušné subjekty cestovného ruchu v území. Okrem KOCR Trnavský kraj 
zážitkov sú nimi aj OOCR Trnava Tourism a obec Smolenice. Všetkým zúčastneným stranám 
záleží na zmene súčasného stavu. Spoločným zámerom je riešiť projekt zvýšenia atraktívnosti 
Jaskyne Driny a celej oblasti v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-CZ.

V auguste 2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov z oboch strán, kde boli predisku-
tované možnosti spolupráce a zámery projektu na oboch stranách hranice. Zámerom slovenskej 
strany je vybudovať moderné vzdelávacie centrum pre návštevníkov Jaskyne Driny, destinácie 
Smolenice a CHKO Malé Karpaty. Tento zámer zahŕňa rekonštrukciu prevádzkovej budovy ako 
zázemia pre sprievodcov Jaskyne Driny, ale aj rôznych environaktivít. Súčasťou projektu je aj 
vybudovanie zážitkového a náučného chodníka, ktorý by prezentoval históriu jaskyniarstva, 
jaskynné legendy a súčasnú prácu jaskyniarov v Smolenickom krase. Príprava projektu 
cezhraničnej spolupráce bude intenzívnejšie pokračovať v roku 2022.

V lete 2021 bola z dotácie Trnavského samosprávneho kraja opravená cesta vedúca k jaskyni 
a do okolitej rekreačnej oblasti Jahodník. 

 



2 ROZVOJOVÉ AKTIVITY ORGANIZÁCIE
Naštartovaná koncepcia rozvojových aktivít  KOCR Trnavský kraj smeruje k spájaniu súkrom-
ného a verejného sektora s cieľom vybudovať dobré meno destinácie, poukázať na možnosti 
využívania destinácie či na jej unikátnosti. Má tiež ambíciu nastaviť kvalitu služieb poskytova-
ných v destinácii a zlepšovať návštevnícku vybavenosť. V prvých krokoch sa rozvojové aktivity 
zameriavali na najnavštevovanejšie miesta Trnavského kraja.
 
2.1 Rozvojové projekty

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj naštartovala v roku 2021 niekoľko 
rozvojových projektov. Uvádzame vybrané:

ÚTULŇA MIHALINOVÁ

Zámerom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj je postaviť turistickú útulňu, 
ktorá bude bezplatne slúžiť širokej verejnosti (najmä diaľkovým turistom) na prenocovanie 
počas turistiky. Architektonický návrh vzišiel z verejnej súťaže organizovanej občianskym 
združením KST Hikemates spolu s partiou start-upistov vystupujúcich pod značkou madebythe.
Útulňa bude citlivo osadená do prostredia tak, aby nepôsobila rušivo na okolitú prírodu a čo 
najviac s ňou harmonizovala. Stavba bude zohľadňovať požiadavky a nároky tak na funkčnosť, 
ako aj na estetiku. Miesto, kde je zámer vybudovať turistickú útulňu, je situované približne 
30 kilometrov od Trnavy, len niekoľko desiatok metrov od smerovníka Mihalinová. Lokalita sa 
nachádza v úseku Štefánikovej magistrály, ktorá kopíruje Cestu hrdinov SNP – najdlhšiu turistickú 
magistrálu na území Slovenska. Útulňa bude situovaná v unikátnom prírodnom prostredí staršieho 
bukového lesa v Malých Karpatoch. Bukový les je charakteristický svojím prirodzeným rovnoro-
dým zložením. Stromy, s korunami vysoko nad terénom, prepúšťajú svetlo len difúzne a priame 
slnečné žiarenie tu presvitne iba málokedy. KOCR Trnavský kraj sa budúcou stavbou snaží pod-
poriť pešiu turistiku v regióne Trnava a zviditeľniť tak celkový turistický ruch v Trnavskom kraji. 
Vďaka novej turistickej útulni sa zviditeľní a zatraktívni táto oblasť Malých Karpát z pohľadu nielen 
turistiky, ale aj cykloturistiky. Budúce miesto poslúži ako odpočívadlo, kde si turisti a cyklisti budú 
môcť vychutnať krásy lesov Chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát. Propagácia novej stavby 
zatraktívni nielen región Trnava, ale aj samotný Trnavský kraj. 
Pre potreby stavby budúcej turistickej útulne, rozvoja cestovného ruchu a zvýšenia atraktívnosti 
turistiky v regióne sa v júni 2021 podarilo podpísať memorandum o vzájomnej spolupráci medzi 
KOCR Trnavský kraj, Trnavským samosprávnym krajom, Lesmi SR, OZ Smolenice, KST Hikemates, 
Štátnou ochranou prírody SR – Správa CHKO Malé Karpaty a Klubom slovenských turistov. 
V novembri 2021 podala KOCR Trnavský kraj návrh na vydanie územného rozhodnutia. 
Vo februári 2022 bolo územné rozhodnutie schválené, KOCR Trnavský kraj očakáva po procese 
vyňatia pozemku stavebné povolenie na turistickú útulňu. Realizácia stavby, na ktorú TTSK 
vyčlenil 30-tisíc eur, sa odhaduje na prelome jari a leta roku 2022.

SPLAVNÉ RIEKY

Cieľom rozvojovej aktivity splavných riek bolo uskutočnenie prieskumu pre potreby rozvíjania 
vodného turizmu na území Trnavského kraja. Ďalším cieľom bolo naštartovanie, respektíve 
nadviazanie spolupráce s lokálnymi subjektmi cestovného ruchu, ktoré sa venujú vodnému 
turizmu. Zámerom KOCR Trnavský kraj je rozvoj vodáctva a vodáckej infraštruktúry v regiónoch 
Trnavského kraja, propagácia a zatraktívnenie poskytovaných služieb a produktov na vodných 
tokoch, ako aj rozvoj vodných športov a aktívne trávenie voľného času pri vodných tokoch 
Trnavského kraja.

GEOPARK MALÉ KARPATY

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj sa zaujíma o rozvoj lokalít významných 
z geologického hľadiska, ktoré sa nachádzajú na území Trnavského kraja, konkrétne v geoparku 
Malé Karpaty. Geopark Malé Karpaty bol do Siete geoparkov SR prijatý ako najmladší geopark. 
Udelenie dekrétu Geopark Slovenskej republiky prebehlo 4. júna 2021. Ide o jediný slovenský 
geopark od počiatku budovaný iniciatívou zdola a podľa pravidiel UNESCO pre geoparky. 
Zároveň KOCR Trnavský kraj sa v decembri 2021 zúčastnila diskusie za okrúhlym stolom na tému 
cezhraničnej spolupráce v rámci geoparkov. Cieľom tejto spolupráce je mapping, resp. vytypo-
vanie geologických lokalít na území Trnavského kraja, ktoré majú silný potenciál na rozvoj 
a zatraktívnenie miesta pre širokú verejnosť. Lokality budú podrobne preskúmané v geologickej 
štúdii, ktorá neskôr poslúži pri architektonickej štúdii. 

Zo spolupráce s Geoparkom Malé Karpaty vzišiel aj nový produkt pre verejnosť, ktorý bude 
realizovaný v roku 2022. Ide o sprevádzané prechádzky v prírode, počas ktorých sprievodca 
poskytuje odborný výklad. Nadšenci turistiky sa tak môžu vydať tromi rôznymi trasami 
v Trnavskom kraji (geologicky, paleontologicky a biosféricky významné miesta) dlhými 
približne 9 – 12 km a obohatenými o odborný výklad. Cieľom KOCR Trnavský kraj je priblížiť 
fanúšikom pešej turistiky geologickú významnosť regiónu a sprístupniť možnosti aktívneho 
trávenia voľného času. Sprevádzané prechádzky sú jednou z mnohých príležitostí, ako 
zatraktívniť pešiu turistiku v Malých Karpatoch. 

2.2 Aktivity sieťovania s partnermi

VZNIK NOVEJ OOCR MATÚŠOVA ZEM
 
Nová OOCR Matúšova zem – Mátyusföld bola založená 15. 12. 2021, aby zabezpečovala desti-
načný rozvoj a marketingovú komunikáciu orientovanú predovšetkým na produkty súvisiace 
s vodou, prírodným a kultúrnym bohatstvom, regionálnymi výrobkami či gastronómiou. 
Zakladajúcimi členmi OOCR je šesť miest a obcí v okolí Galanty spolu s partnermi z verejného 
a súkromného sektora: mesto Galanta, obce Dolná Streda, Horné Saliby, Matúškovo, Tomášikovo 
a Vozokany. Súkromný a občiansky sektor medzi zakladajúcimi členmi zastupujú OZ Neogotický 
kaštieľ v Galante, OZ záhradkárov a ochrancov prírody, HOSAL Horné Saliby, DIOFA, OZ PRO 
TOMÁŠIKOVO – TALLÓS a KIRA, inovačná a rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho 
kraja. Nová OOCR bola založená s podporou Trnavského samosprávneho kraja a KOCR Trnavský 
kraj. Založenie novej oblastnej organizácie cestovného ruchu je silným impulzom pre destináciu 
Trnavský kraj v území okolo Galanty, ktoré má veľký potenciál z pohľadu cestovného ruchu. 

ROZŠIROVANIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE OOCR REZORT PIEŠŤANY – MESTO HLOHOVEC
 
KOCR Trnavský kraj štruktúrovane podporuje rozvoj regiónu ako atraktívnej destinácie pre 
domácich aj zahraničných návštevníkov. V tejto súvislosti sa podieľala aj na zintenzívnení práce 
oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR). KOCR iniciovala vstup mesta Hlohovec do 
OOCR Rezort Piešťany. Poslanci mestského zastupiteľstva ho odobrili na svojom zasadnutí, 
ktoré sa konalo 4. novembra 2021. Mesto Hlohovec sa týmto krokom zapojilo do dobre roz-
behnutej spolupráce, čím zvyšuje možnosť návštevnosti okresu a prispieva k celkovému 
progresu v oblasti cestovného ruchu. Členstvo v OOCR Rezort Piešťany ponúka mestu 
Hlohovec nové možnosti, ako zvýšiť dosah už existujúcej marketingovej komunikácie 
o atrakciách a podujatiach mesta, mestského kultúrneho centra či iných 
subjektov pôsobiacich na tomto území.



SPOLUPRÁCA S KIRA NA SCHÉME POMOCI PRE OBLASTNÉ 
ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU

KOCR Trnavský kraj intenzívne spolupracuje s neziskovou organizáciou KIRA, krajskou 
inovačnou a rozvojovou agentúrou TTSK. KIRA v roku 2021 poskytla KOCR podporu manaž-
mentu rozvoja destinácie. Podieľala sa aj na rozvoji strategického smerovania udržateľného 
cestovného ruchu v Trnavskom kraji.
V spolupráci s KOCR sa KIRA stala členom všetkých piatich OOCR pôsobiacich na území 
Trnavského kraja a vytvorila tak platformu podpory cestovného ruchu v objeme 100.000 eur 
na financovanie projektov realizovaných OOCR. Cieľom spolupráce je podpora zámerov, ktoré 
prispievajú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a rastu konkurencieschopnosti destinácií 
spravovaných OOCR na území Trnavského kraja. Pomoc je určená na financovanie tvorby 
produktov a produktových línií destinácie, ktoré nadväzujú na jej rozvojový potenciál a sú 
v súlade s jej potrebami, respektíve na budovanie a obnovu infraštruktúry cestovného ruchu, 
teda verejnoprospešnej infraštruktúry vrátane informačnej infraštruktúry.

SPOLUPRÁCA S MAS NA ÚZEMÍ KRAJA A MAPOVANIE POTENCIÁLU 
REGIONÁLNYCH PRODUKTOV
 
Krajská organizácia cestovného ruchu v roku 2021 začala s interným mapovaním potenciálu 
regionálnych produktov – a to vyhľadávaním výrobcov so sídlom v Trnavskom kraji či vyhľa-
dávaním produktov rôznych typov (tradičné remeslá, gastro, dizajn, kozmetika). V roku 2022 
bude mapovanie pokračovať realizáciou odbornej mapovacej štúdie, ktorá bude slúžiť ako 
podklad na rozvoj ďalšej spolupráce s miestnymi akčnými skupinami (MAS). V nadväznosti na 
štúdiu KOCR pripraví stratégiu rozvoja podpory výrobcov v kraji. V tejto téme bude KOCR ďalej 
spolupracovať s KIRA, n. o.
 
Na území Trnavského kraja pôsobí 12 miestnych akčných skupín (MAS): Malokarpatské partner-
stvo, o. z., MAS Záhorie, o. z., Miestna akčná skupina 11 PLUS, Miestna akčná skupina Dudváh, 
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda, Občianske združenie Naše Jadro, Občianske združenie 
Podhoran, Občianske združenie Poniklec – Váh, Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z., 
Agroprameň, MAS Podunajsko, o. z., Občianske združenie HOLEŠKA.

 

3 AKTIVITY MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE
3.1 Zameranie marketingovej komunikácie

Marketingová komunikácia organizácie bola koncepčne zameraná na predstavenie novej identity 
organizácie a destinácie a tým vybudovanie povedomia o značke Trnavský kraj zážitkov ako 
propagátora VÝLETNEJ DESTINÁCIE a predstavenie nových vlastných autorských produktov 
organizácie, doplnených o aktivity členských organizácií v destinácii Trnavský kraj. 

V marketingovej komunikácii sme zvolili kombináciu komunikačných nástrojov podľa cieľovej 
skupiny a podľa propagovanej aktivity, pričom k dispozícii sme mali uvedené komunikačné 
nástroje:

- digitálne médiá vlastné: Facebook, Instagram, webové stránky www.krajzazitkov.sk, 
 www.krajzazitkov.com, www.kocrtt.sk;
- digitálne médiá externé: bannery Google, online portály, FB skupiny, influenceri, digitálne 
 médiá partnerských organizácií;
- rozhlasové médiá: regionálne Trnavské rádio,  Rádio Regina, Rádio Lumen, Rádio Vlna, 
 Rádio Jemné, Rádio Devín, Rádio FM;
 
 



- televízne médiá: RTVS, TA3, regionálna TV MTT, regionálna TV Vega, regionálna 
 Brezovská TV;
- podporné PR, práca s médiami, rozposielanie tlačových správ na medialist a partnerské 
 organizácie;
- out-of-home reklamné nosiče: citylighty, plagáty, nosiče MHD.

Uvedený marketingový mix mal dosah na rôzne vekové kategórie návštevníkov a pre prehľadnosť 
sú uvedené jednotlivé štatistiky sledovanosti podľa médií. Najsilnejšia bola sledovanosť cez online 
médiá a sociálne siete, podporená kampaňami v rozhlasových a televíznych médiách. 

Štatistiky sledovanosti sociálnych sietí:
  

Počet sledovateľov na FB k 31. 12. 2021:                10 226 

Počet sledovateľov  na IG k 31. 12. 2021:                  6 387

Nárast sledovateľov na FB v období 8 – 12/2021:         688

Nárast sledovateľov na IG v období 8 – 12/2021:         150  
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Všetci používatelia
Používatelia: 100,00 %

Analýzy návštevnosti webu www.krajzazitkov.com: 
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Jazyk Používatelia % Používatelia

1. sk-sk 20 251 77,08 %

2. sk 2 798 10,65 %

3. en-us 1 111 4,23 %

4. en-gb 805 3,06 %

Prehľad publika

1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
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Hlavné kanály Používatelia Konverzie

Akvizícia Správanie Konverzie

Prehľad akvizícií

1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Primárna dimenzia: Konverzia:

Úprava zoskupenia kanálov

Ak chcete zobraziť všetky záznamy (5, Kanály),
kliknite tu.
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Všetci používatelia
Používatelia: 100,00 %

Analýzy návštevnosti webu www.krajzazitkov.sk: 
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Krajina Používatelia % Používatelia

1. Slovakia 9 375 88,92 %

2. United States 308 2,92 %

3. China 162 1,54 %

4. Czechia 117 1,11 %

Prehľad publika

1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Prehľad
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300300300

Používatelia

10 482
Noví používatelia

10 419
Relácie

14 519

Počet relácií na jedného
používateľa

1,39

Zobrazenia stránky

25 067
Počet stránok na reláciu

1,73
Priem. trvanie relácie

00:01:19
Miera okamžitých odchodov

68,97 %

New Visitor Returning Visitor

13,6%

86,4%

Všetci používatelia
Používatelia: 100,00 %



6. hu-hu 178 0,68 %

7. zh-cn 134 0,51 %

8. cs 98 0,37 %

9. ru-ru 71 0,27 %

10. de-de 64 0,24 %

© 20 22 G oogle

Sumárny prehľad spontánnej medializácie: 



7. Germany 70 0,66 %

8. Austria 69 0,65 %

9. Canada 57 0,54 %

10. Sweden 56 0,53 %

© 20 22 G oogle

3.2 Imidžová komunikácia

Cieľom imidžovej komunikácie je priblížiť návštevníkom, turistom aj obyvateľom destináciu 
Trnavský kraj  v kontexte jedinečnosti územia regiónov a prezentovať možnosti využívania 
regiónu v cestovnom ruchu. Vizuálna komunikácia značky TRNAVSKÝ KRAJ ZÁŽITKOV 
sa v uplynulom roku opierala o dva piliere:

DIZAJNOVÝ MANUÁL K NOVEJ VIZUÁLNEJ IDENTITE

Na prezentáciu značky TRNAVSKÝ KRAJ ZÁŽITKOV sme vytvorili novú vizuálnu identitu. 
S víťazným uchádzačom, ktorý vzišiel zo súťaže návrhov v roku 2020, sme vytvorili nový 
dizajnový manuál, ktorý je postavený na novom logu TKZ.  
Základnými prvkami vizuálnej identity TKZ sú logo, písmo, kompozícia, farebnosť a iné dopln-
kové prvky projektu. Vytvorený dizajnový manuál opisuje ich podobu a používanie. Je pripra-
vený tak, aby sa v budúcnosti mohol naďalej dotvárať pridávaním kapitol, ďalších aplikácií 
a prípadov, a to s ohľadom na vývoj samotnej značky, technológií či produktov, vždy však 
berúc do úvahy pôvodný nápad.

Nasadené marketingové kampane boli úspešne cielené na jednotlivé typy domácich 
návštevníkov, ako sú rodiny s deťmi, mladí ľudia, seniorské páry či jednodňoví alebo dvojdňoví 
návštevníci zo susediacich krajov – BSK, TSK a NSK. V budúcom roku KOCR Trnavský kraj 
pripravuje marketingové kampane aj na zahraničné trhy, zamerané primárne na krajiny 
Maďarsko, Rakúsko a Česká republika, aj s ohľadom na vývoj pandemickej situácie. 
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P r v k y  i d e n t i t y  
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Kruh

vodný svet, prameň  osobnosť  

plavba, záchranné koleso víno, vinice, vinárstvo, hrozno

fauna, vtáctvo fauna, rieky, vodné spoločenstvo, ryby hvezdáreň, rotunda vodné mlyny zaži na vlastné oči

polkruh

Trnava pečať Drop fúzatý (pero) Jurkovič architektúra                                detaily

- príspevok: svetlé pozadie 
v kontraste s farebným logom
  

- pozadie v rovnakých farbách, textová časť 
loga vždy v kontraste s pozadím 
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RISOGRAFIKY S PRÍBEHOM

KOCR Trnavský kraj predstavila začiatkom júla 2021 sériu risografík s príbehom a spustila tak 
aj ich predaj v turistických informačných kanceláriách. Predajné risografiky boli výsledkom 
súťaže, ktorú KOCR TK vyhlásila v závere roka 2020. Do súťaže návrhov risografík Trnavský kraj 
príbehov sa zapojilo celkovo 166 autorov a kolektívov s 366 prácami. Vznikla tak originálna, 
limitovaná a signovaná autorská kolekcia 15 diel vytvorených ľubovoľnou technikou a vytlače-
ných technikou risografie v počte po 150 kusov spoločne so sprievodným informačným letákom 
na zadnej strane. Diela boli ručne očíslované a autormi osobne signované, pričom v distribúcii 
sú spoločne so sprievodným informačným letákom na zadnej strane. Cieľom projektu bola 
najmä podpora ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle počas obdobia pandémie, kam budú 
smerovať aj výnosy z predaja risografík. Projekt zároveň podporuje návštevnosť turistických 
informačných kancelárií a vyzdvihuje krásy Trnavského kraja. Tematicky návrhy zobrazovali 
turisticky atraktívne miesta z okolia Hlohovca, Piešťan, Trnavy, Záhoria a Žitného ostrova. 
Najčastejšie sa vyskytujúcimi motívmi boli vodné mlyny na Malom Dunaji, Smolenický zámok, 
kláštor Katarínka či Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Často vyobrazené boli aj 
príbehy Ludwiga van Beethovena, víly Ilony, Moravianskej venuše či piešťanského barlolámača.

Risografiky sa predávajú v turistických informačných kanceláriách v Trnave, Piešťanoch 
a v Dunajskej Strede a koncom roka sme spustili aj online predaj prostredníctvom webu 
krajzazitkov.sk.

Komunikačná kampaň na podporu predaja a zviditeľnenia risografík s príbehom bola súčasťou
tvorby imidžu značky Trnavský kraj zážitkov (TKZ) a prispela k zviditeľneniu a lepšej pozna-
teľnosti regiónov v Trnavskom kraji. Risografiky s príbehom sú netradičným prostriedkom 
na vytváranie pozitívneho povedomia  o značke a na zatraktívnenie destinácie Trnavský kraj.
  



3.3 Produktová komunikácia

Komunikačnú tvár Trnavského kraja zážitkov v roku 2021 najviac definujú produktové kampane 
viažuce sa na vlastné produkty a zážitkové eventy.
Podporná komunikácia jednotlivých produktov vychádzala z používania prvkov dizajnového 
manuálu, na základe čoho nastala vzájomná synergia. Produkty odkazovali na imidž značky 
a súčasne sa prostredníctvom nej prezentovali.

3.3.1 Vlastné autorské produkty 

Krajská organizácia cestovného ruchu s cieľom prezentovať Trnavský kraj ako atraktívnu výletnú 
destináciu vytvorila vlastné produkty. Prostredníctvom nich:

- upriamila pozornosť na značku Trnavský kraj zážitkov,
- rozšírila povedomie o destinácii Trnavský kraj,
- zvýšila návštevnosť destinácie,
- spotrebiteľsky zatraktívnila koncové miesta destinácie,
- prispela k lepšej vybavenosti a návštevnícky tak destináciu priblížila,
- získala sympatie pre svoje aktivity.

Vlastné produkty v období júl – december 2021:
 
- výletné vlaky Pál�y, Štefánik a Brezovská lokálka,
- kyvadlová výletná doprava v destináciách Smolenice a Brezová pod Bradlom,
- cyklovlak,
- Cyklobusom od vody k vode,
- Cyklobusom do Karpát,
- Vlakom za termálom Dunajská Streda a Veľký Meder.

Celkový počet vlastných produktov:  10

VÝLETNÉ VLAKY 2021

V roku 2021 KOCR Trnavský kraj otvorila letnú výletnú sezónu vypravením historických vlakov – 
výletného vlaku Pál�y a Štefánik. Tieto historické mašinky s divadelným predstavením v podaní 
profesionálnych hercov premávali na troch trasách vrátane jázd späť do východiskovej stanice. 
Prvý výletný vlak, Pál�y, jazdil z Bratislavy cez Trnavu do Smoleníc, druhý z Nového Mesta nad 
Váhom cez Trnavu do Smoleníc. Tretí výletný vlak, Štefánik, bol vypravovaný z Bratislavy cez 
Trnavu až do rodiska Milana Rastislava Štefánika – Brezovej pod Bradlom. Vlaky premávali každú 
sobotu od 3. júla 2021 do 11. septembra 2021. Počas letných prázdnin prešli 1 823 vlakových 
kilometrov a previezli spolu 1332 cestujúcich. Pripravená bola aj špeciálna jazda Brezovskou 
lokálkou z Brezovej pod Bradlom do Jablonice, ktorá bola zameraná na objavovanie tamojšieho 
kaštieľa.

Cieľom KOCR Trnavský kraj bolo umožniť spoznávať krásy Trnavského kraja z historických 
výletných vlakov či ukázať spôsob, ako deťom priblížiť históriu a kultúru a ako im dať možnosť 
spoznať tie najznámejšie i menej známe miesta v Trnavskom kraji. Historické mašinky potešili 
nielen vlakových nadšencov, ale najmä rodiny s deťmi, ktoré sa stali súčasťou príbehov v podaní 
hercov zo župného Divadla Jána Palárika v Trnave. Na ceste do Smoleníc odohrali herci príbeh 
grófky Pál�yovej a jej rodiny. Na ceste vlakom do Brezovej pod Bradlom divadelný príbeh zavie-
dol cestujúcich do čias jedného zo zakladateľov Československa, Milana Rastislava Štefánika.

Výletnými vlakmi sa KOCR Trnavský kraj snaží podporiť lokálnych aktérov cestovného ruchu 
v danom regióne, majú teda veľký potenciál pri rozvoji cestovného ruchu. Vďaka veľkému záujmu 
výletníkov bola kapacita výletných vlakov počas celej sezóny vypredaná, a preto KOCR Trnavský 
kraj plánuje v tomto projekte pokračovať aj v letnej sezóne 2022. Zároveň plánuje priniesť viacero
produktový inovácií, napríklad spojazdniť parný vlak do Holíča. 
 



júl—august 2021
Výletné
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CYKLOVLAKY

Produkt Cyklovlaku do Smoleníc bol určený pre cyklistov a turistov, ktorí sa pohodlne doviezli 
do Smoleníc prevádzkovanými historickými vlakovými mašinkami. Zámerom tohto projektu 
bolo spojiť viacero typov dopravy – železničnú dopravu a cyklistiku – a priblížiť sa k Malým 
Karpatom bezpečne a pohodlne, bez nutnosti dostať sa do východiskového miesta turistiky či 
cykloturistiky vlastným automobilom. Cieľom bolo odľahčiť východiskové miesto o dopravu, 
podporiť cykloturistiku v regióne Trnava a zabezpečiť cyklistom a turistom bezpečný prevoz ku 
Karpatom. Cyklisti a peší turisti sa dostali ku Karpatom a ešte stále plní síl si mohli užiť jesennú 
prírodu Karpát v sedle bicykla a zažiť turistiku v horách Malých Karpát. Návštevník mal tak 
možnosť spraviť si celodenný rodinný výlet po Smoleniciach a využiť možnosť nenáročnej 
turistiky. Išlo pritom o historické vozne vlaku; k vlaku bol pripojený cyklovozeň s kapacitou 25 
bicyklov (bicykle boli umiestnené v cyklovozni na držiakoch). Cieľovou skupinou projektu boli 
páry, cyklisti a rodiny s deťmi. Historický vlak odišiel z Bratislavy o 08:30 h a cez Trnavu prišiel 
o 09:54 h do Smoleníc, pričom kapacita jeho vozňov bola 116 miest a jazda trvala 01:24 h. Každý 
cyklista si priniesol vlastný bicykel, bicykle sa nikde nepožičiavajú. Cyklisti a turisti mohli navští-
viť Jaskyňu Driny, rodinné medovinárstvo Včelco, Múzeum Molpír alebo sa vydať na ľahkú turis-
tiku Smolenickým krasom.

TRANSFERY V DESTINÁCIÁCH 

Ďalšou rozvojovou aktivitou bolo nastavenie vyhliadkovej kyvadlovej dopravy v destináciách 
Smolenice a Brezová pod Bradlom, ktoré boli cieľovými stanicami výletných vlakov. Cestujúci 
vo výletnom vlaku sa tak mohli pohodlne dostať za pamiatkami a užiť si jazdu v novej atrakcii. 
Kyvadlová doprava slúžila tak pre cestujúcich vo výletných vlakoch, ako aj pre bežných návštev-
níkov Smoleníc či Brezovej pod Bradlom. Zámerom zriadenia kyvadlovej dopravy v cieľových 
destináciách výletných vlakov bolo umožniť rýchly presun medzi pamiatkami, respektíve pozrieť 
si viac zaujímavostí za kratší čas, čo je výhodou najmä pre rodiny s deťmi. Kyvadlovou dopravou 
sa KOCR Trnavský kraj snažila aj odľahčiť automobilovú dopravu v cieľových staniciach výlet-
ných vlakov. Návštevníci Smoleníc a Brezovej pod Bradlom tak mohli odstaviť auto a kyvadlovou 
dopravou sa premiestňovať za pamiatkami.

Krajská organizácia cestovného ruchu v letnej sezóne 2021 zaviedla vyhliadkové dopravné 
prostriedky:

Smolenická fčela – 2 vyhliadkové autobusy v obci Smolenice
Brezováčik – 1 vyhliadkový vláčik z centra Brezovej pod Bradlom na Bradlo
Košariská spojka – 1 vyhliadkový autobus zo železničnej stanice do Košarísk

Vyhliadková kyvadlová doprava bola určená nielen pre cestujúcich výletnými vlakmi, ale aj pre 
návštevníkov Smoleníc a Brezovej pod Bradlom, ktorí prišli do destinácií individuálne. Mohli tak 
odstaviť auto a kyvadlovou dopravou sa premiestňovať za atrakciami. O uvedenú službu bol 
záujem a celkovo bolo prevezených 835 návštevníkov, ktorý využili uvedené transfery. 

Smolenická fčela
• Smer Smolenický zámok 
• Smer Jaskyňa Driny

Brezováčik
• Smer Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách

Košariská spojka
•  Smer mohyla
  
 
 



CYKLOBUSY  –  CYKLOBUSOM DO KARPÁT

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zrealizovala na jeseň v roku 2021 
cyklistický projekt Cyklobusom do Karpát. Jedinečnosť tohto projektu v Trnavskom kraji spočí-
va v tom, že išlo o prvý rok, keď mohli nadšenci cykloturistiky organizovane spoznávať kraj zo 
sedla svojho bicykla. Vzhľadom na neustále rastúci záujem o cykloturistiku v prírode a komfort-
né bicyklovanie bez pocitu ohrozenia na cestách KOCR TK smeruje k vytváraniu lepších pod-
mienok pre cyklistov, a to práve prostredníctvom cyklobusov. Autobus s cykloprívesom bol 
vypravený každý víkend (počas soboty aj nedele) od 28. 8. 2021 do 17. 10. 2021 z Trnavy (AS) 
cez Horné Orešany a Dobrú Vodu. Autobus pokračoval smerom do Piešťan, odkiaľ sa vybral – 
najmä pre piešťanských cyklistov – „novou trasou“, a to v smere Piešťany (AS), Vrbové (zastávka 
pri synagóge), Brezová pod Bradlom (železničná stanica). 
 
Išlo o projekt jesenného cyklobusu s kapacitou 24 miest a pripojeným prívesom na bicykle 
(kapacita prívesu bola 16 bicyklov). Cieľovou skupinou projektu boli jednotlivci, páry a cyklisti. 
Produkt Cyklobusom do Karpát bol určený tak pre cyklistov, ako aj peších turistov, ktorí sa 
pohodlne dostavili na úpätie Karpát a ešte stále plní síl si chceli zabicyklovať v horách Malých 
Karpát. Vďaka tomuto projektu bolo prepravených spolu 149 cestujúcich. 
Zámerom projektu bolo zabezpečiť bezpečný a pohodlný prevoz ku Karpatom. Odtiaľ sa cyklisti 
už vydali po cyklotrasách Malých Karpát. Každý cyklista si priniesol vlastný bicykel, bicykle sa 
nepožičiavali. Ďalším zámerom projektu bolo umožniť cyklistom objaviť cyklotrasy, turistické 
trasy, spoznať kultúrne a historické pamiatky. Cyklistov z Trnavy a Piešťan sme tak priblížili 
k Malým Karpatom komfortným autobusom, aby mohli bicyklovať už priamo v prírode 
a nemotali sa na úzkych cestách. Počas 16 prevádzkových dní bolo spolu prevezených 149 
cestujúcich. 

 
 



AQUABUSY – CYKLOBUSOM OD VODY K VODE

Projekt Cyklobusom od vody k vode, realizovaný v mesiaci august 2021, bol určený nielen pre 
turistov, ale aj domácich obyvateľov a cyklistov, ktorí chcú spoznať okrem vodného mlynu v Jelke 
aj ďalšie zákutia brehov Malého Dunaja či iné miesta v kraji spojené s vodou. Cyklobus od vody 
k vode bol vypravený 28. 7. 2021 promojazdou, na ktorej sa zúčastnil župan TTSK, pán Jozef 
Viskupič, spolu s predstaviteľmi mesta Senec a obce Jelka. Autobusy boli vypravené každú 
stredu v mesiaci august spred Hotela Senec pri Seneckých jazerách. Ďalšou zastávkou bola že-
lezničná stanica Senec, odkiaľ cyklobus smeroval cez obec Jelka do cieľovej destinácie Šamorín-
-Čilistov. Obec Jelka bola prvou možnosťou výstupu cyklistov a tí sa tak z nej mohli vydať 
po cyklotrase č. 2210 – Po stopách vodných mlynov – a spoznávať zákutia Malého Dunaja. 
V cieľovej destinácii Šamorín-Čilistov sa mohli cyklisti, korčuliari či kolobežkári vydať po cyklo-
trase č. EV 6 – EuroVelo 6, I. úsek (Bratislava – Prístavný most – Štúrovo) – smerom na Gabčí-
kovo či smerom k Čunovu. 
 

Zámerom projektu bolo zvýšiť návštevnosť Trnavského kraja, prilákať doň návštevníkov 
z Bratislavského kraja (ako aj tých zahraničných) a vytvoriť službu poskytujúcu dopravu cyklo-
busom za vodnými plochami v Trnavskom kraji. Cieľovou skupinou projektu boli páry a kempisti, 
teda najmä českí turisti, čo si priniesli bicykle na kempovanie. Špeciálne upravený autobus – 
cyklobus s kapacitou 20 bicyklov a 30 osôb – zabezpečoval prepravu nielen cyklistov, ale aj 
korčuliarov či kolobežkárov, keďže kapacita na sedenie bola vyššia ako kapacita bicyklov. 
Športovci tak mohli využiť korčule, kolobežky či pešou turistikou spoznať krásy vodných plôch 
na území Trnavského kraja. Spolu bolo prepravených 73 cestujúcich počas 
piatich dní prevádzkovania kyvadlovej dopravy. 

 
 



AQUAPASSY – VLAKOM ZA TERMÁLOM

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj priniesla na jeseň 2021 novinku – výhodný 
aquapass, ktorý zahŕňal spiatočný lístok na vlak, celodenný vstup do Thermalparku Dunajská 
Streda a Thermal Corvinus Veľký Meder a bezplatnú dopravu medzi železničnou stanicou 
a termálnymi parkmi. Tento projekt demonštruje neustálu snahu KOCR TK o prepájanie 
subjektov a spájanie partnerov do spoluprác, z ktorých vznikajú nové možnosti cestovného 
ruchu v regióne. Spolupracujúcimi subjektmi boli:

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR
- Železničná spoločnosť Slovensko
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov
- Thermalpark Dunajská Streda
- Thermal Corvinus Veľký Meder

Práve aquaparky boli jedným z odvetví, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najviac. Cieľom
tohto projektu bolo teda nielen podporiť návštevnosť aquaparkov, ale aj dať návštevníkom 
možnosť využiť vlakové spojenia na cestovanie za aktivitami spojenými s kvalitným trávením 
voľného času.

Pilotné uplatnenie aquapassu – Vlakom za termálom: 15. 10. 2021
Prerušené z dôvodu núdzového pandemického stavu: 25. 11. 2021
Čaká sa na opätovné spustenie.
V uvedenom termíne využilo výhodný aquapass 85 návštevníkov do Thermal Corvinus Veľký 
Meder a 80 návštevníkov  do Thermalparku Dunajská Streda. 

 
 

už  10 €
Kúpou aquapassu 

 
 

 

3.3.2         Vlastné autorské podujatia

Cieľom realizácie vlastných autorských podujatí v uplynulom roku bolo najmä prepojiť podujatia 
s jedinečnými miestami v kraji, poukázať na ich medzinárodnú unikátnosť a odprezentovať ich 
v širšom kontexte. V neposlednom rade išlo o založenie tradície týchto podujatí, ktoré by sa tak 
konali aj v budúcich rokoch, ako aj o vytvorenie platformy podujatí, ktorá by dokázala pritiahnuť 
zahraničných turistov na tieto unikátne miesta.



ROZÁRIUM HUDBY 2021 

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj v spolupráci s partnermi projektu priniesla 
prvý ročník koncertu komornej hudby, ktorý má v budúcnosti potenciál stať sa pravidelným 
ikonickým podujatím, ktoré bude spájať výnimočný hudobný zážitok s objavovaním skrytých 
príbehov miest Trnavského kraja. Miestom podujatia bola obec Dolná Krupá so svojou dominan-
tou, klasicistickým kaštieľom s rozľahlým parkom, v ktorom sa zdržiaval aj významný umelec 
Ludwig van Beethoven. Príbeh geniálneho skladateľa, ktorý učil mladé dámy z rodiny 
Brunsvikovcov hre na klavíri, sa stal jedným z námetov koncertu. Ďalším motívom bolo rozárium, 
ktoré založila tzv. Ružová grófka Choteková a v ktorom sa dodnes nachádza odroda ruže, ktorú 
vyšľachtila sama pani grófka.

Termín podujatia:  25. september 2021
Miesto:    záhrada Kaštieľa v Dolnej Krupej

Program podujatia:  16:00    otvorenie podujatia
    16:30 – 17:00  hudobné predhovory
    17:00 – 19:00  koncert
Účinkujúci:  
Jozef Lupták – violončelo
Nora Skuta – klavír
Igor Karško – husle
Marián Svetlík – husle
Martin Ruman – viola
Daniel Rumler – husle
Katarína Zajacová – violončelo



DUNAJSKÝ SVETLONOS 2021

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zorganizovala koncom októbra 2021 splav 
„Dunajský svetlonos“ vo Vojke nad Dunajom. Zámerom tohto projektu bolo zatraktívniť časť 
dunajských ramien pri Vojke nad Dunajom a celkovo región Žitného ostrova. Cieľom bolo spro-
pagovať vodácky turizmus a umožniť splavovanie širokej verejnosti v takomto netradičnom čase, 
v ktorom sa už rieky bežne nesplavujú. Rodiny s deťmi, skúsení vodáci, ale aj úplní začiatočníci 
pod vedením vodáckych inštruktorov mohli splaviť úzke ramená Dunaja, striedané širokými, 
na katamaránoch ozdobených lampášmi. Kanoe bolo určené pre ôsmich vodákov, člny sa spojili 
do spoločného katamaránu, ktorý je bezpečný a neprevrhnuteľný. Východiskovým miestom 
plavby bola Vojka nad Dunajom. Plavba na kanoe je unikátna po spleti ramien, pričom sa ne-
splavovalo po celý čas, ale bola naplánovaná aj krátka prestávka na malom ostrove. Vodáci pre-
plávali na katamaránoch spolu 7 km s celkovým časom približne 3 hodiny. Vodáci sa dostali na 
miesta prírody, ktoré sú z brehu nedostupné. Veľký záujem o toto podujatie je dôkazom, že ľudia 
stále viac vyhľadávajú dostupné možnosti aktívneho trávenia svojho voľného času. Tematický 
dušičkový splav bol jednou z mnohých príležitostí, ako zatraktívniť región Žitného ostrova. 



PIEŠŤANY PODĽA WINTERA – ZIMA 2021
 
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj oslovila na spoluprácu Divadlo Jána Palárika 
v Trnave, aby spolu vytvorili unikátny a inovatívny projekt – zážitkovú prehliadku mesta Piešťany. 
Projekt spustila koncom roka 2021 a pripravila ho na pokračovanie v ďalšom roku.
Cieľom projektu je:

- priblížiť históriu mesta cez jeho najvýraznejšiu osobnosť, Ľ. Wintera,
- oživiť tak lesk Piešťan za čias ich najväčšej slávy,
- upútať návštevníka kúpeľov,
- priviesť do Piešťan nového návštevníka,
- obyvateľom predstaviť kus histórie mesta a vzbudiť tak hrdosť na mesto,
- prezentovať ďalší silný príbeh spojený s Trnavským krajom,
- pripraviť platformu na mutácie do cudzích jazykov a otvoriť tak príbeh zahraničným 
 kúpeľníkom.

Termín premiéry:   23. 11. 2021
Harmonogram prehliadok: 4 soboty, 2x denne, 10:00 a 14:00
Počet účastníkov na premiére:   30 osôb
Kapacita prehliadok:  30 osôb

Z dôvodu vyhlásenia celoštátneho núdzového stavu a zákazu vychádzania dňa 25. 11. 2021 
sa prehliadky plánované v roku 2021 presunuli na február 2022.



4 VZDELÁVACIE AKTIVITY A ČLENSTVO 
 V ORGANIZÁCIÁCH CR
Asociácia organizácií cestovného ruchu je záujmové združenie organizácií cestovného ruchu, 
ktoré spravujú turistické destinácie na Slovensku na princípe súkromno-verejného partnerstva. 
Jej cieľom je posilniť úlohu destinačného manažmentu. Asociácia je otvorenou platformou pre 
všetky oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom spoločne profesijne rásť. 
Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí a tým profesionalizácia siete 
oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu sú pre asociáciu dlhodobým strategickým 
zámerom.

Cieľom asociácie je vzájomne si vymieňať pracovné skúsenosti, vysvetľovať pôsobenie a zhod-
nocovať prínos organizácií cestovného ruchu odbornej, ako aj laickej verejnosti. Zároveň je jej 
úlohou hájiť spoločné záujmy členských subjektov pôsobiacich v oblasti destinačného manaž-
mentu. OOCR v asociácii zastupujú ich výkonní riaditelia, ktorí pôsobia ako destinační manažéri. 
V minulom roku sa členom asociácie stala aj KOCR Trnavský kraj a zároveň tým získala možnosť 
zastávať pozíciu v orgánoch asociácie – a to predsedu dozornej rady. 




