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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá
Fatra za I. polrok 2013

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k Informatívnej správe o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
za I. polrok 2013
Mesto Žilina sa v roku 2011 stalo zakladajúcim členom Oblastnej organizácie
cestovného ruchu ( ďalej len OOCR ) Malá Fatra v súlade so zákonom č. 91 / 2010
o cestovnom ruchu a v súlade s politikou štátu v oblasti cestovného ruchu a podpory rozvoja
turizmu na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že mesto Žilina má v zmysle platnej legislatívy
povinnosť členského príspevku, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta na rok 2013,
bola vypracovaná Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Malá Fatra za I. polrok 2013.

Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Malá Fatra za I. polrok 2013

Činnosť OOCR Malá Fatra vychádza z plánu aktivít a rozpočtu organizácie na rok
2013. Plán aktivít je zameraný najmä na projekty, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť regiónu
v oblasti cestovného ruchu a rozvoja turizmu so zameraním na využitie potenciálu kultúrneho
a prírodného dedičstva regiónu.
V súčasnej dobe má OOCR Malá Fatra 31 členov, z toho je 13 obcí a 18
podnikateľských subjektov. Dvom podnikateľským subjektom v roku 2013 zaniklo členstvo.
O vstup do organizácie prejavilo záujem niekoľko podnikateľských subjektov, s ktorými sa
momentálne rokuje o podmienkach vstupu do organizácie.
Organizácia hospodári s rozpočtom, ktorý je tvorený členskými príspevkami
a dotáciou na činnosť schválenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Pre rok 2013 je rozpočet plánovaný vo výške 308 602, 30 € ( z toho členské príspevky
155 173,- €, dotácia MDVRR 153 429, 30 € ). Aktivity a ich podpora zo strany OOCR sú
rozdelené do niekoľkých oblastí.

Oblasť propagácie, PR a tvorba produktov
Tlač a výroba nových produktov
V prvom polroku boli pripravené texty v troch jazykových mutáciách a fotobanka pre sedem
druhov propagačných materiálov, ktoré sú ideovo zameraných na turistiku, šport, významné
podujatia, kultúrne dedičstvo, hrady, kúpanie a ubytovanie v regióne Malá Fatra. Propagačné
materiály boli vytlačené v celkovom náklade 5 tisíc kusov na brožúru. Zároveň boli vytvorené
tri nové piktogramy pre kultúru, cyklistiku a kongresovú turistiku, ktorej sa chce v budúcnosti
OOCR venovať ako ďalšiemu produktu organizácie. Pripravená pre tlač je anglická verzia
historických okruhov mesta Žilina v anglickom jazyku. V rámci propagácie zimnej sezóny
bol vytlačený leták s ponukou zimných aktivít s nákladom 10 000 kusov.

Inzercia v printových médiách a marketingová podpora podujatí
V priebehu mesiacov apríl – máj sa činnosť organizácie zameriavala najmä na otvorenie letnej
turistickej sezóny. Hlavnou aktivitou bolo podujatie 1. júna vo Vrátnej doline, spojené
s aktivitami pre rodiny s deťmi. Podujatie bolo podporené printovou propagáciou formou
inzercie v regionálnych, ako aj národných printových médiách, audiovizuálnym spotom ( TV

Severka ) a audiospotom ( rádio Frontinus ). V súčasnosti sa pripravuje mediálna kampaň
propagáciu turistických balíčkov pre zimnú sezónu, predpokladaný začiatok kampane je
september 2013.

E-marketing
V priebehu prvého polroka bol vytvorená analýza e-marketingových aktivít za rok 2012. Na
základe pripomienok ubytovateľov sa v súčasnej dobe pripravuje kampaň zameraná na
poľský, český a slovenský trh. Kampaň je plánovaná formou pay-per-clickovej reklamy na
serveroch Seznam.cz a Google (v rôznych jazykových mutáciách – slovenská, poľská,
anglická). V tomto roku pripravuje kampaň aj cez Facebook. Začiatok kampane je plánovaný
na september 2013.
Novinárske infocesty
V roku 2013 boli realizované dve infocesty organizovaná pre novinárov. V januári bola
uskutočnená Česká infocesta – 12 novinárov a v júni v rámci otvorenia sezóny Slovenská
inforcesta – 7 novinárov.
Foto a video
V roku 2012 vznikla fotobanka organizácie s pre jednotlivé oblasti propagácie organizácie.
Zameraná bola najmä na vytvorenie kvalitného materiálu pre prípravu brožúr. V súčasnosti sa
pripravuje doplnenie fotobanky podľa podnetov členov. Pre účely výstav a webovej
propagácie boli vytvorené videospoty. K dispozícii je osem 30 sekundových spotov, dva 5
minútové spoty Leto a jeden 5 minútový spot zima a to aj v poľskej a anglickej verzii. V júni
bol dokončený videospot s témou kultúrnych architektonických pamiatok mesta Žilina a ich
rekonštrukcie, ktorý bude prezentovaný na Czech Architecture Week Praha 2013.
Výstavy
OOCR Malá Fatra podpísala zmluvu o spolupráci v rámci medzinárodného festivalu Czech
Architecture Week Praha 2013, ktorý sa bude konať od 23. 9. Do 20. 10 2013 v Prahe. Na
základe podmienok účasti na festivale boli spracované podklady v rozsahu 5 strán
v anglickom a českom jazyku, ktoré obsahovo boli zamerané nielen na región,
ale predovšetkým na prezentáciu kultúrneho dedičstva mesta Žilina.
V rámci výstav bola OOCR prezentovaná v spolupráci KOCR ŽTK na ITF Slovakia tour
Bratislava – najväčšia výstava produktov cestovného ruchu na Slovensku konaná v dňoch 24.
- 27. 1. 2013 a výstava v Trenčíne REGION TOUR EXPO. V spolupráci so SACR sa
prezentuje na podujatiach, ktorých sa agentúra zúčastňuje.

Oblasť webovej stránky
Webová stránka sa priebežnej aktualizuje. Propagujú sa najmä podujatia v regióne Malá
Fatra. Je pripravený nový systém pre ubytovateľov s jednotlivými slidami na zimnú kampaň,
na kongresovú turistiku, rezervácie ubytovania a pobytové balíčky. Do konca augusta by
malo byť ukončené pripomienkovanie systému.
Oblasť historického centra mesta Žilina
V spolupráci s odborom životného prostredia a Stanicou Záriečie bol realizovaný workshop
zameraný na riešenie mobiliáru parku na Studničkách. Na základe výstupu z worshopu boli
v rámci Sochárskeho sympózia vyrobené lavičky pre park s motívom drevo a voda. Tiež boli
navrhnuté prvky pre detské ihrisko s rovnakým motívom.
Pripravená je súťaž pre revitalizáciu priestoru pod balustrádou v meste Žilina, kde sa počíta
nielen s návrhom, ale aj samotnou realizáciou pre uvedený priestor.
Pripravený je nový historický okruh, ktorý sa zameriava na novšie dejiny mesta pod názvom
Pamätné miesta novšej histórie.
V súčasnosti prebieha údržba a oprava interiéru Burianovej veže, ktorá by mala byť ukončená
v priebehu septembra. Ide o opravu drevených prvkov schodíšť, opravu podláh, opravu
kovových prvkov interiéru, čistenie stien a úpravu zábradlia veže tak, aby mohla byť
sprístupnená ako turistická atrakcia mesta Žilina. Práce sa vykonávajú pod dohľadom
Krajského pamiatkového úradu v Žiline a v spolupráci so Žilinskou diecézou. Žilinská
diecéza súbežne revitalizuje nielen zvonovú stolicu, ale aj samotné zvony, ktoré by pri
otvorení Burianovej veže mali opäť plniť svoj účel.
Oblasť údržby a tvorby turistických atraktivít a chodníkov
V tomto roku OOCR Malá Fatra realizovala značenie a údržbu turistického chodníka Diery.
Bola realizovaná oprava rebríkov HDL 10, HDL 11, HDL 12, HDL 13 v Horných Dierach
a turistická lavička v Dolných Dierach. Taktiež bolo realizované preznačenie turistického
chodníka Diery.
V spolupráci s NP Malá Fatra a Rotary klub Žilina bol otvorený Náučný chodník Diery, ďalší
partneri projektu: Jazyková škola GABBI-Sk a Fatranský spolok, bolo osadených 10 kusov
nových informačných panelov.
OOCR zakúpila licenciu na cyklistickú mapu, v ktorej je vyznačených takmer 600 km
cyklotrás regiónu. V súčasnej dobe je v tlači mapa formát A1, plnofarebná 1:100.000 s POI
bodmi v náklade 30 000 kusov.
Realizovala sa súťaž na prípravu a montáž informačných panelov s cyklistickú mapu v počte
20 kusov ( pre každú členskú obec po 1 kuse, pre mesto Žilina 5 kusov ).

Vykonali sa opravy a údržby na cyklotrasách aj s mechanizmami zamerané na budovanie
drenážok, prerezávky, mulčovanie a frézovanie drevín a porastov, bagrovanie a v
neschodných úsekoch budovanie nových prechodov pre MTB.
Začiatkom roka sa realizovala údržba zimných bežeckých tratí na Kysuciach, ktoré vďaka
svojej kvalite zaznamenali veľkú turistickú návštevnosť.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra schválila v tomto roku na svojom
riadnom valnom zhromaždení podnikateľskú činnosť s cieľom získavať zdroje na svoju
činnosť. Taktiež upravila podmienky pre novo vstupujúcich. Pravidelne sa zúčastňuje
zasadnutí Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, ktorého je členom
a spolupracuje s ním na podpore podujatí, značení turistických atraktivít regiónu a v oblasti
propagácie. OOCR Malá Fatra taktiež spolupracuje s Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch
a všetkými inštitúciami, ktoré svojou činnosťou podporujú rozvoj turizmu a cestovného
ruchu.

