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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Malá Fatra za rok 2014

Dôvodová správa
Mesto Žilina sa v roku 2012 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 2015,
bola vypracovaná Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Malá Fatra za rok 2014.

Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za
rok 2014
OOCR Malá Fatra v roku 2014 sa zamerala najmä na pokračovanie aktivít v oblasti
marketingu, propagácie členov a infraštruktúry cestovného ruchu v regióne.
V roku 2014 boli aktivity rozdelené do týchto kapitol:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
I.

Marketing a propagácia
Podpora atraktivít
Infraštruktúra cestovného ruchu
Vzdelávanie
Prevádzková réžia
Členské v profesijných organizáciách
Rezervy
Marketing a propagácia

V tejto oblasti sme sa v roku 2014 zamerali najmä na oblasť podpory predaja produktov CR
pomocou internetovej reklamy a aktualizáciu tlačových materiálov, či webstránky.
Propagáciu v printových médiách sme smerovali v tomto roku do podpory produktov našich
členov z mesta Žilina, keďže ich produktové portfólio je primárne smerované na iný segment
trhu ako u našich ostatných podnikateľských subjektov.
V úvode roka sme marketingovo podporili Otvorenie cyklistickej sezóny v Malej Fatre
a zúčastnili sme sa niekoľkých výstav a prezentácií na Slovensku a v okolitých štátoch, kde
sme prezentovali ponuku na letnú dovolenku, či návštevu v regióne. Podobne v jesenných
mesiacoch sme sa zúčastnili výstav a prezentácií v Bratislave, Košiciach, Varšave
a Wroclawi, spolu s KOCR aj v Ostrave a Zlíne. V závere roka sme podporili podujatie Big
Jump – otvorenie zimnej sezóny v Malej Fatre.
V mesiaci november sme postupne spúšťali Poľskú, Slovenskú a v decembri aj Českú kampaň
na zimnú dovolenku, ktorá zahŕňa Google Adwords, Sklik, bannerovú kampaň, Facebook
a PR články v elektronických médiách. Každú z kampaní realizuje skúsená spoločnosť pre
daný trh priamo z tej krajiny, v ktorej kampaň beží a sú realizované tzv. landing page
prispôsobené danému trhu a v jazyku tej ktorej krajiny. Kampaň sme pravidelne monitorovali
a v prípade potreby upravovali tak, aby sme dosiahli čo najviac videní našich stránok a získali
čo najviac dopytov na ubytovanie. Táto kampaň bude bežať do konca februára.

Za účelom propagácie na výstavách, prezentáciách, ale aj v informačných kanceláriách
a zariadeniach CR bolo potrebné urobiť aktualizáciu a dotlač propagačných a informačných
materiálov. Realizovala sa tak dotlač TOP brožúry, Ubytovacej brožúry, Hrady, Zima v Malej
Fatre, Žilina Vás víta a tematické okruhy mesta Žilina.
Do tlače sme ešte realizovali brožúru TOP atraktivity, ktorá tematicky nahradzuje TOP
brožúru a ďalších v súčasnosti používaných 5ks DL brožúr. Ďalej realizujeme komplexnú
informačnú brožúru regiónu, ktorá by mala obsahovať informácie o všetkých za zmienku
stojacich zaujímavostiach, ktoré tu máme. Na hlavnú zimnú sezónu sme pripravili aj trhaciu
mapu bežkárskych tratí – Bystrická magistrála a Terchová-Bránica. Nemenej dôležitou je aj
realizácia turistickej mapy, ktorá bude obsahovať vo výreze chodníky celého regiónu Malá
Fatra.
V oblasti fotografie a videa sme nechali spracovať a fotografie všetkých obcí, dolín, hôr
v našom regióne z leteckých záberov, obdobne videá. Ďalej sme spracovali krátke reklamné
videá hory, cyklistika a mesto a objednali video výstupy z podujatia Otvorenie zimnej sezóny
a Vianočný beh. Tieto videá by následne mali byť používane na prezentáciu regiónu, podujatí
a akcií, či už na internete alebo výstavách a prezentáciách, ktorých sa zúčastňujeme.
Zásadnejšej zmeny sa dočkala aj prezentácia prostredníctvom webových stránok, kde sme
jednak za účelom kampaní vytvorili nové stránky www.nartymf.pl a www.malavelkafatra.cz ,
ktoré slúžia najmä na propagáciu zimnej dovolenky. Väčších zmien sa dočkala aj stránka
www.regionmalafatra.sk, kde sme upravili zásadným spôsobom jednak úvodné menu
v zimnej verzii, ale aj rezervačný formulár a vyhľadávanie podujatí, či zdieľanie videí priamo
pri jednotlivých témach. Na stránku za rok boli pridané desiatky príspevkov v novinkách, viac
ako stovka podujatí, pravidelne dopĺňané a aktualizované stránky pobytov, rôznych akcií
a podobne. Webstránku za rok 2014 videlo viac ako 62.000 unikátnych návštevníkov, ktorí si
prezreli viac ako 180.000 stránok.
Napriek tomu, že sa nám darí realizovať dokonca väčší objem materiálov a prezentácie
s akým sme počítali, dosiahneme na strane vlastných zdrojov úspory v objeme +- 10.000Eur.
Dotácia bude dočerpaná minimálne na 99%.
II.

Podpora atraktivít

V rámci tejto kapitoly sme realizovali najmä aktivity týkajúce sa zatraktívnenia mesta Žilina
a jeho okolia pre návštevníka. Pokračovali sme v osádzaní informačných tabuliek s QR kódmi
na významných objektoch mesta Žilina, riešili sme priestor na balustráde, kde po dlhých
mesiacoch hľadania riešenia s autorkou víťazného návrhu sme realizáciu tohto

diela prevzali na seba. Vzhľadom k stanovisku Geotechnik SK, s.r.o., ktorý nám neodporučil
realizáciu skleneného diela v tomto priestore, sme následne oslovili ďalších architektov
a odborníkov v danej oblasti za účelom výberu nového diela z iného materiálu. Výsledkom je
podpísaná zmluva na realizáciu nového diela, ktoré bude v najbližšom čase dokončené.
V meste Žilina sme ďalej realizovali pamätné tabule významným osobnostiam J.
Dobrovodskému a F. Kráľovi. Najvýznamnejšími aktivitami bola rekonštrukcia hudobného
altánku v Sade SNP a celková úprava mobiliáru sadu. Významným krokom k zatraktívneniu
mesta pre návštevníkov bola reštaurácia sochy Márie Immaculaty na Mariánskom námestí.
Nový nápis na podstavci dostala aj socha A. Hlinku. Koncom roka sme v meste Žilina
nainštalovali 2 ks mapovo-informačných totemov. V závere roka sa začala pripravovať aj
projektová dokumentácia na osadenie vyhliadkovej lavičky na Straníku, ktorej návrh vyšiel z
workshopu. V tejto kapitole sme taktiež nečerpali rezervu, preto viac ako 20.000 Eur
presunieme z rozpočtu do budúceho roka.
III.

Infraštruktúra CR

V tejto oblasti sme najviac energie a zdrojov investovali do úprav najnavštevovanejších
chodníkov a cyklotrás v regióne. Konkrétne boli zrekonštruované rebríky a lávky v oblasti
Horných Dier, realizovaná čiastočná obnova cyklotrasy Skríželné-Radôstka a technická
i drobná oprava značených cykloturistických chodníkov. Pre potreby rekognoskácie terénu,
hlásenia bodových závad a riešenia nových trás boli zakúpené 4ks GPS prístrojov. Okrem
cyklotrás boli v tomto roku využité aj na zakreslenie náučných chodníkov Fojtov potok
a Jánošíkovým chotárom do máp.
Postupne sa pracovalo aj na realizácii cyklotrás podľa projektu Žilina-Juh, ktoré by mali
prepájať Porúbku-Lietavu a ďalej na Vážsku magistrálu. Tento projekt sme kvôli stále
nedokončenej aktualizácií projektovej dokumentácie nedokončili a presunieme jeho realizáciu
do roku 2015.
V rámci skvalitnenia cykloproduktu ako takého sme dali vyrobiť cykloaplikáciu, ktorá je
bezplatne dostupná pre smartfóny na Google play a iTunes. V tejto položke sme oproti plánu
ušetrili 3500Eur.
Realizovala sa úprava Bike-parku v Tepličke nad Váhom a kvôli nevhodným snehovým
podmienkam ku koncu roka 2014 neboli čerpané žiadne zdroje na úpravu bežeckých tratí.
Naďalej pokračujeme v príprave projektu novej cyklotrasy VD Žilina-Terchová, kde je
nakreslené plánované trasovanie a realizujeme identifikáciu parciel na trase. V tomto projekte
bude potrebné pokračovať v roku 2015.

Do budúceho roku prenesieme vlastné zdroje okrem úspor, nedokončených projektov aj zo
sponzorského a z rezervy.
IV.

Vzdelávanie

V rámci tejto kapitoly sme realizovali len workshop na tému Straník, kde z diskusie odbornej
i laickej verejnosti vyšla idea na revitalizáciu tohto priestoru s dôrazom na jeho atraktivitu pre
športovú (paragliding), historickú a rekreačnú hodnotu.
Vzdelávacie aktivity sme realizovali v spolupráci so ZTT bez našej finančnej účasti.
V.

Prevádzková réžia

V oblasti osobných nákladov boli čerpané prostriedky na mzdu, dane a odvody výkonného
riaditeľa a na dohody o vykonaní práce v priebehu roka.
Administratívnu činnosť na webe, Facebooku, tvorbu PR článkov a podobne sme v priebehu
roka začali riešiť externým spôsobom a časť nákladov bola takto presunutá do kapitoly I.
V rámci externých služieb z prevádzkových nákladov sme hradili účtovníctvo, odbornú
asistenciu vo veci verejné obstarávania a podobne.
Do ostatných prevádzkových nákladov boli počítane služobné cesty, náklady na kanceláriu,
telefón a podobne.
Na strane prevádzkových nákladov potom počítame celkovo s úsporou +-18.000Eur, ktoré
presunieme do roku 2015.
VI.

Členské v profesijných organizáciách

V tejto položke sme previedli v dvoch splátkach celkom 15.517 eur na účet KOCR Žilinský
turistický kraj, ktorý následne v roku 2014 realizoval aktivity, ktorých sme sa zúčastňovali
ako ITF v Bratislave alebo ďalšie prezentácie v obchodných centrách a výstaviskách. V rámci
rozpočtu KOCR podporila aj podujatia v regióne, okrem iného aj nedávne Otvorenie zimnej
sezóny – BIG JUMP. V rámci propagačných materiálov boli v tomto roku v spolupráci
s KOCR vyrobené dve brožúry – Rodiny na spoločných výletoch a Mladí ľudia chcú žiť voje
sny naplno, kde sú tematicky propagované atraktivity a produkty CR z regiónu Malá Fatra.
VII.

Rezervy

Z rezervy sme v roku 2014 čerpať nemuseli. Všetky zdroje budú presunuté do roku 2015.

Záver
V roku 2014 sa úlohy plnili v rámci plánu aktivít, ktoré OOCR Malá Fatra schválila na
svojom Valnom zhromaždení. Napriek živelnej pohrome, ktorá zasiahla najmä oblasť Vrátnej
doliny a spôsobila stagnáciu turistického ruchu, členovia naďalej aktívne pracujú na plnení
plánu aktivít.

Rozpočet OOCR Malá Fatra na rok 2014
Dotácia

Zostatok
dotácia

0,00 €

Zostatok
vlastné
zdroje
0,00 €

4 000,00 €

0,40 €

47 135,30 €

0,00 €

-1 892,20 €

47 135,30 €

0,00 €

Tlač, preklady, texty a grafika
propagačných materiálov a máp

34 534,00 €

17 534,00 €

13 530,01 €

17 000,00 €

0,00 €

Novinárske infocesty

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €

7,90 €

Účasť na výstavách - poplatky

2 573,00 €

0,00 €

-4,36 €

2 573,00 €

0,00 €

Fotobanka

2 000,00 €

500,00 €

230,00 €

1 500,00 €

0,00 €

Video

4 000,00 €

500,00 €

380,00 €

3 500,00 €

0,00 €

Webstránka

6 000,00 €

1 000,00 €

215,40 €

5 000,00 €

0,00 €

Podpora podujatí zameraných na
propagáciu regiónu

20 125,01 €

20 125,01 €

3 466,25 €

Spolu

121 367,31 €

39 659,01 €

15 925,10 €

81 708,30 €

8,30 €

Celkom

Vlastné
zdroje

Zostatok
vlastné
zdroje

Dotácia

Zostatok
dotácia

Značenie historického centra mesta Žilina

34 500,00 €

14 500,00 €

4 343,80 €

20 000,00 €

0,00 €

Údržba, opravy a krajinotvorba - historické
centrum Žiliny

44 000,00 €

22 000,00 €

14 624,75 €

22 000,00 €

0,00 €

Príprava nových projektov

12 000,00 €

11 000,00 €

10 500,00 €

1 000,00 €

0,00 €

Rezerva

10 500,00 €

10 500,00 €

8 300,00 €

Spolu

101 000,00 €

58 000,00 €

37 768,55 €

43 000,00 €

0,00 €

Celkom

Vlastné
zdroje

Zostatok
vlastné
zdroje

Dotácia

Zostatok
dotácia

Údržba turistických, cyklistických a
bežeckých chodníkov

30 600,00 €

14 100,00 €

2 717,80 €

16 500,00 €

0,00 €

Značenie nových cyklotrás

5 500,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

1 500,00 €

128,00 €

Mobilná aplikácia pre cykloturistiku

14 500,00 €

6 500,00 €

5 587,00 €

8 000,00 €

0,00 €

Údržba a úprava bike parku

5 000,00 €

500,00 €

58,89 €

4 500,00 €

0,00 €

Úprava bežkárskych tratí
(Terchová+Kysuce)

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

Nové cyklotrasy PD

6 500,00 €

6 500,00 €

5 500,00 €

0,00 €

Aktualizácia cyklomapových podkladov

1 400,00 €

1 400,00 €

123,20 €

0,00 €

Sponzorské - cyklotrasy

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

Rezerva

9 719,43 €

9 719,43 €

7 459,43 €

0,00 €

Spolu

80 219,43 €

49 719,43 €

32 446,32 €

Kapitola IV. Vzdelávanie

Celkom

Vlastné
zdroje

Workshopy, vzdelávanie
Spolu

3 000,00 €

1 000,00 €

Zostatok
vlastné
zdroje
1 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

Celkom

Vlastné
zdroje

Celkom

Vlastné
zdroje

Inzercia v printových médiách

4 000,00 €

Elektronický marketing

Kapitola I. Marketing a propagácia

Kapitola II. Podpora atraktivít

Kapitola III. Infraštruktúra cestovného
ruchu

Kapitola V. Prevádzková réžia

0,00 €

0,00 €

30 500,00 €

128,00 €

Dotácia

Zostatok
dotácia

2 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

Zostatok
vlastné
zdroje

Dotácia

Zostatok
dotácia

Osobné náklady

33 041,50 €

33 041,50 €

13 356,00 €

0,00 €

Externé služby (účtovníctvo, VO, posudky,
atď.)

6 000,00 €

6 000,00 €

3 237,00 €

0,00 €

Ostatné (mobil, kancelária, cestovné)

8 000,00 €

8 000,00 €

3 879,52 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47 041,50 €

47 041,50 €

20 472,52 €

0,00 €

Celkom

Vlastné
zdroje

Zostatok
vlastné
zdroje

15 517,30 €

15 517,30 €

0,00 €

Celkom

Vlastné
zdroje

Zostatok
vlastné
zdroje

6 500,00 €

6 500,00 €

6 500,00 €

Celkom

Vlastné
zdroje

Zostatok
vlastné
zdroje

Dotácia

Zostatok
dotácia

374 645,54 €

217 437,24 €

114 112,49 €

157 208,30 €

136,30 €

Rezerva
Spolu
Kapitola VI. Členské v profesijných
organizáciách
Členské KOCR
Kapitola VII. Rezervy
Rezerva na bežné výdavky

Celkový rozpočet OOCR Malá Fatra na rok
2014

Dotácia

Zostatok
dotácia
0,00 €

Dotácia

Zostatok
dotácia
0,00 €

