
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 

 

Žilina 24. 01. 2012 – Mesto Žilina ako iniciujúci subjekt spolu s obcami Terchová, Belá, 

Stará Bystrica, Porúbka, Lietava, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Radôstka a 16 

podnikateľskými subjektmi zavŕšili 10. 1. 2012 podpisom Zakladateľskej zmluvy akt 

založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) s názvom Malá Fatra. 

Ustanovujúceho valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci zakladajúci členovia. 

 

Za predsedu predstavenstva OOCR bol na štvorročné funkčné obdobie zvolený primátor 

mesta Žilina Ing. Igor Choma. Výkonným riaditeľom OOCR sa stal Ing. Peter Chrapčiak, 

ktorý je okrem iných aktivít v cestovnom ruchu aj jedným z koordinátorov vzniku cyklotrás v 

okolí Žiliny, Kysúc a Terchovskej doliny. Všetky funkcie orgánov OOCR sú čestné a bez 

finančného ohodnotenia, okrem funkcie výkonného riaditeľa. 

  

Ustanovujúce valné zhromaždenie schválilo jednomyseľne ročné členské príspevky na rok 

2012, rozdelené na viaceré „kategórie“. Oblastná organizácia cestovného ruchu s názvom 

Malá Fatra bola oficiálne zaregistrovaná 16. 1. 2012 na Ministerstve dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR. 

 

„Verím, že všetci zvolení členovia orgánov OOCR Malá Fatra budú pracovať zodpovedne a 

že táto nová oblastná organizácia cestovného ruchu bude prínosom pre všetkých jej členov, a 

aby sa spoločným úsilím zvýšila atraktivita a návštevnosť nášho regiónu,“ povedal primátor 

mesta Žilina Igor Choma na záver ustanovujúceho valného zhromaždenia. 

 

Hlavným prínosom OOCR pre žilinský región a jej členov by mala byť spoločná propagácia a 

marketing, tvorba produktov cestovného ruchu, spoločné budovanie siete cyklotrás, prípadne 

realizácia ďalších projektov súvisiacich s podporou cestovného ruchu v našom regióne. 

 

Dôvody vzniku OOCR Malá Fatra 

 

Nakoľko sa v súčasnosti na trhu cestovného ruchu už ťažko presadí jedinec – podnikateľ, 

prípadne obec alebo mesto, vznikla potreba spolupráce podnikateľov, mesta a obcí. Zlúčením 

finančných zdrojov sa otvárajú väčšie možnosti presadiť sa na trhu cestovného ruchu 

spoločnou „silnejšou“ propagáciou našej destinácie, tvorbou zaujímavých produktov a taktiež 

podporou a realizáciou dobudovania siete cyklotrás pre prímestský a príjazdový turizmus. V 

budúcnosti sa projekty môžu rozšíriť o ďalšie činnosti tejto oblastnej organizácie, ktoré si 

budú definovať jej členovia. Sme na začiatku procesu, ktorý v zahraničí a to najmä v 

Rakúsku, či v Taliansku funguje už desiatky rokov. Aj v Čechách alebo v Chorvátsku sa 

venujú destinačnému manažmentu už niekoľko rokov. 

 



 

  

 

Turistická informačná kancelária mesta Žilina bude sídliť na Námestí Andreja Hlinku 

 

OOCR Malá Fatra bude úzko spolupracovať s Turistickou informačnou kanceláriou mesta 

Žilina, ktorá bude sídliť na Námestí Andreja Hlinku a administratívnu kanceláriu bude mať 

priamo na Radnici mesta Žilina. V súčasnosti sa pripravujú priestory prevádzky a veríme, že 

sa nám ju podarí sprevádzkovať v čo najkratšom čase.  

Bližšie informácie nájdete na novej adrese: www.tikzilina.eu. 

PhDr. Pavol Čorba 

hovorca mesta 

http://www.tikzilina.eu/

