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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

1. berie na vedomie  

 

1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

   Fatra za rok 2019 

 

 

      

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 2020, bola vypracovaná Informatívna správa 

o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2019. 

 

 

 

Stanovisko komisie:  

 

Návrh bol prerokovaný Komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a Komisiou 

športu, ktoré odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Žiline daný materiál prerokovať a zobrať 

na vedomie.  
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Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Malá Fatra za rok 2019 
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A. Príjmová stránka rozpočtu na rok 2019 

 

Činnosť OOCR Malá Fatra za rok 2019 vychádzala z plánu aktivít a rozpočtu organizácie na 

rok 2019. Plán aktivít bol 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. 

K 31.12.2019 mala OOCR Malá Fatra 32 členov, z toho je 18 obcí a 14 podnikateľských 

subjektov. V roku 2019 vstúpili do organizácie 2 noví členovia – podnikateľské subjekty 

Dominika Bardiovská - Uteč z mesta a Eva Mičová.  

Organizácia hospodári s rozpočtom, ktorý je tvorený členskými príspevkami a dotáciou na 

činnosť schválenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Pre rok 2019 bol rozpočet 

plánovaný vo výške 459 313,58,- €.  

V skutočnosti, ako vidieť z tabuľky, sme zaznamenali vyššie príjmy z mimoriadneho členského 

ako aj v ostatných príjmoch. Naopak neočakávali sme výpadok vo forme zníženia dotácie na 

niektoré projekty vo výšky 17 000,- €.  Aktivity a ich podpora zo strany OOCR sú rozdelené 

do nasledovných oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy Rozpočet  Skutočnosť 

Členské príspevky - existujúci členovia           137 485,00 € 135 040,00 € 

Členské príspevky - noví členovia           0,00 € 1 875,00 € 

Mimoriadne členské           45 909,00 € 88 788,00 € 

Dotácia 100%         230 290,00 € 213 290,00 € 

Dary           0,00 € 0,00 € 

Ostatné         0,00 € 0,00 € 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2018   45 629,58 € 45 015,98 € 

Príjmy spolu         459 313,58 € 484 008,98 € 
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B. Výdavková stránka rozpočtu na rok 2019 

Čerpanie za rok 2019 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 

Vlastné zdroje Dotácia 

40 965,98 4 050,00 

Príjmy  

Vlastné zdroje Dotácia 

225 703,00 213 290,00 

Čerpanie 

Vlastné zdroje Dotácia 

177 284,53 186 840,00 

Zostatok  

Vlastné zdroje Dotácia 

89 284,45 30 500,00 

 

Zostatky z vlastných zdrojov v jednotlivých rozpočtových kapitolách boli účelovo rozdelené 

do rozpočtu na rok 2020. Zostatky, s ktorými na nepočítalo pri tvorbe rozpočtu, sú ponechané 

v rezervách rozpočtu roku 2020. Dotácia za rok 2019 na bežné výdavky bola plne vyčerpaná, z 

dotácie na KV pre rok 2019 boli doteraz čerpané finančné prostriedky vo výške 41 500,- €, 

zostatok finančných prostriedkov vo výške 30 500,- € bude dočerpaný v zmysle zmluvy 

o poskytnutí dotácie na KV do 30.9.2020. V roku 2019 konkrétne do 30.9.2019 sme dočerpali 

KV z roku 2018 vo výške 10 386,- € a zvyšok dotácie na KV v sume 4050,- € bol vrátený na 

depozitný účet Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
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Kapitola I. 

Celková rozpočtová hodnota v kapitole I. bola 83 340,00 €, z toho 5 000,00 € vlastné zdroje 

a 78 340,00 € dotácia.  

 

 

V rámci tejto aktivity sa realizovali na podporu predaja produktov cestovného ruchu ako je 

ubytovanie, stravovanie, návšteva atrakcií regiónu, budovanie značky a jej vnímanie na trhu, 

aktivity ako elektronický marketing prostredníctvom PPC kampaní a Facebook kampaní,  PR 

články a reklama vo viacerých médiách. Vytlačili sa nové propagačné materiály, realizovala sa 

dotlač materiálov vo viacerých jazykových mutáciách, realizovali sa preklady textov pre 

webové stránky a propagačné materiály a zúčastnili sme sa viacerých výstav a prezentácií 

v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, KOCR. Súčasťou marketingových aktivít 

bola podpora podujatí. 

Regionálna karta 

V roku 2019 sme pokračovali v projekte turistickej karty „Malá Fatra Tourist Card“. 

Z pôvodných dvoch verzií karty ostala len Turistická karta MFTC. Turistická karta je pre 

návštevníkov (turistov), ktorí prichádzajú do regiónu na pobyt  k ubytovateľom so zmluvným 

vzťahom s OOCR MF – prevažne  členov OOCR Malá Fatra. Uvedenú kartu dostávajú 

bezplatne k pobytu ako nadštandardnú službu. V rámci karty je možné využiť zľavy u cca 30 

poskytovateľoch služieb. V projekte Turistickej karty MFTC sme pokračovali po celý rok 2019, 

pripravila sa letná a zimná verzia turistickej karty. Letná verzia obsahovala rôzne poskytnuté 

zľavy. Na zimnej verzii karty sú pre návštevníkov, ubytovaných v našich ubytovacích 

zariadeniach, poskytnuté zľavy na skipasy v stredisku Vrátna Malá Fatra. 

Elektronický marketing 

Propagácia prostredníctvom siete internet bola realizovaná formou Facebook, Google PPC 

kampaní a tiež aj na Instagrame OOCR Malá Fatra. Kampane boli zamerané na prezentáciu 

Čerpanie Vlastné zdroje Dotácia SPOLU 

Kapitola I.  Marketing a propagácia   5 000,00 € 78 340,00 € 83 340,00 € 

Regionálna karta  0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Elektronický marketing 0,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 

Web stránka arezervačný systém 0,00 € 4 050,00 € 4 050,00 € 

Tlač, preklady, texty, grafika 0,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 

Účasť na výstavách a prezentáciách 5 000,00€ 0,00 € 5 000,00€ 

Foto a video 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu 0,00 € 16 290,00 € 16 290,00 € 

Rezerva 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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regiónu s cieľom prilákať čo najviac návštevníkov do nášho regiónu a realizovať maximálny 

možný počet dopytov na ubytovanie v našich členských zariadeniach.. V rámci kampaní boli 

takisto oslovení potenciálni klienti smerovaní na našu webstránku www.regionmalafatra.sk.   

Kampane boli realizované pred a počas zimnej turistickej sezóny a prostredníctvom rôznych 

vizuálov, kľúčových slov a fráz. Väčšia časť finančných prostriedkov určených na e-marketing 

sa použila na Facebook kampane. Z vlastných zdrojov sme uhradili prezentáciu našich 

ubytovacích na portály megaubytovanie.sk. 

Domovská stránka OOCR Malá Fatra zaznamenala v roku 2019 celkom 156 798 zobrazení 

stránok. Z toho 87 % návštevníkov sú noví a 13 % sú opakujúci. 52 % návštevníkov webu 

pochádzalo zo Slovenska, ďalších viac ako 33 % z Poľska a viac ako 8 % z Českej republiky. 

Prístupy z ostatných krajín spolu tvoria cca 7 %.  

Rast zaznamenala aj fanúšikovská základňa na Facebooku, ktorá vzrástla zo 16 993 k 1.1.2019 

na 23 672 ku koncu roka 2019. A takisto stúpol aj počet „to sa mi páči“ na našom FB profile 

z 17 053 k 1.1.2019 na 23 625 na konci roka 2019. Počet ľudí, ktorým sa zobrazila reklama 

OOCR Malá Fatra: 1 489 389 a celkový počet všetkých zobrazených reklám: 4 443 169.  

Tlač, preklady, texty a grafika 

V roku 2018 OOCR Malá Fatra realizovala výrobu a tlač propagačných materiálov: 

- „Rozhľadne Malej Fatry“ -  grafické práce, preklady, tlač – SK,PL,EN,  

- trhacie mapy regiónu (veľkosť A3), 

- trhacie mapy mesta Žilina (veľkosť A4), 

- manuál pouličnej reklamy, 

- cyklomapa regiónu – grafické práce, dotlač, aktualizácia mapových podkladov, 

- aktualizovali  sme všetky cyklopanely v regióne (veľké 20 ks, malé 8 ks). 

 

Propagačné materiály boli využívané na výstavách a veľtrhoch, rôznych prezentáciách počas 

roka a k dispozícii ich mali členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu pre svojich hostí 

v potrebnom množstve. 

Účasť na výstavách a prezentáciách 

OOCR Malá Fatra sa zúčastnila na týchto výstavách a prezentáciách:  

- ITF Bratislava (24.1.2019 – 27.1.2019),  

- Slovenské dni v Prahe (25. – 26.9. 2019). 

Výstav a veľtrhov sa  organizácia zúčastňovala v spolupráci s KOCR Žilinský turistický kraj. 

Foto a video 

V roku 2019 OOCR Malá Fatra doplnila fotobanku. Fotografie sa realizovali na témy zima 

v Malej Fatre, leto v regióne.  Ďalej sme natočili krátke prezentačné videá regiónu, ktorých 

témy sú cykloturistika, cyklookruhy v Malej Fatre, rôzne prezentačné videá atraktivít regiónu 

Malá Fatra. Doplnená fotobanka a videá sú k dispozícii našim členom na disku Google.  

Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu 

Podpora podujatí bola zameraná na letnú a zimnú sezónu. Podporili sme podujatie 

medzinárodného významu: Staromestské slávnosti 2019 konané v Žiline 29.5.2019 – 1.6.2019 

http://www.regionmalafatra.sk/
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– toto podujatie má už charakter medzinárodného významu, zúčastňuje sa ho cca 25000 

návštevníkov. Z podujatia bolo spracovaných veľa pozitívnych mediálnych výstupov.   

V lete sme opäť podporili projekt Bavme sa varením so žilinskými kuchármi. V spolupráci 

s mestom Žilina a Klubom žilinských kuchárov a cukrárov sa na Mariánskom námestí 

prezentovali šéfkuchári žilinských hotelov a reštaurácií. Podujatie sa stretlo s priaznivým 

ohlasom návštevníkov a stáva sa tradičným podujatím v rámci Žilinského kultúrneho leta. 

Taktiež sme v spolupráci s TIK Mesta Žilina rozbehli podujatie s názvom „Somewhere“, 

ktorého cieľom bolo zatraktívniť QR-kódové tabuľky na významných objektoch v meste Žilina. 

Koncom roku sme spoluorganizovali podujatie Otvorenie zimnej sezóny v Malej Fatre, ktoré 

sa uskutočnilo 26.12.2019 v stredisku Vrátna Malá Fatra.  

 

V kapitole I.- Marketing a propagácia boli finančné prostriedky vo vlastných a dotačných 

položkách vyčerpané. 

 

Kapitola II. 

Celková rozpočtovaná hodnota v kapitole II. Podpora atraktivít bola 74 723,92 €, avšak táto 

kapitola sa musela znížiť kvôli zníženiu dotácie o 17 000 €, takže  celková výška financií v kapitole bola 

57 723,92 €, z toho 42 723,92 € vlastné zdroje a 15 000,00 € dotácia. 
 

Čerpanie Vlastné zdroje Dotácia SPOLU 

Kapitola II. Podpora atraktivít 42 723,92 € 15 000,00 € 57 723,92 € 

Zvyšovanie atraktivity mesta Žilina 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 

Zvyšovanie atraktivity regiónu 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

Údržba, opravy a krajinotvorba - mesto Žilina 5 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 

Príprava nových projektov 15 000,00 € 5 000,00 € 20 000,00 € 

Rezerva 7 723,92 € 0,00 € 7723,92 € 

 

V tejto kapitole sme čerpali finančné prostriedky na zvyšovanie atraktivity mesta Žilina, 

konkrétne na údržbu QR tabuliek na významných budovách (140 ks) a údržbu číselníka 

balustrády (33 ks tabúľ). Údržba QR tabuliek sa týkala hlavne vyčistenia nerezových tabúľ 

a preskúšania funkčnosti QR – kódov.  

Na vyhliadkovej veži na Dubni prebehla kontrola spojov a údržba jej jednotlivých častí 

v nasledovnom rozsahu: kontrola spojov, doťahovanie spojov a skrutiek, zavetrenia, kontrola a 

oprava výplne zábradlia, prebrúsenie a lakovanie stola, čistenie a olejovanie podlahy, čistenie 

a úprava popadanej zelene.  

Údržba lávky a prístrešku na Straníku spočívala v likvidácii listovej buriny popod lávku, oprave 

jednotlivých poškodených častí lávky resp. prístrešku (výmena lát, spojov, výmena nástupných 

tvárnic, obsyp tvárnic, antikorózna úprava atď.).   

Financie sa čerpali tiež na údržbu, opravu a krajinotvorbu – mesta Žilina, konkrétne na údržbu 

Burianovej veže (údržba vnútorných priestorov veže, ochodze veže, oprava schodov, 

vytvorenie madla pre lepšiu prístupnosť návštevníkov) a osadenie rámu na informácie.  
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Z vlastných zdrojov sme dali vypracovať variantné riešenia rozostavenia Vianočných trhov 

v meste Žilina, kde sme, v spolupráci s mestom Žilina, vybrali nový variant rozostavenia trhov. 

Vybratý návrh sa stretol s pozitívnymi ohlasmi medzi obyvateľmi Žilina a samozrejme aj 

návštevníkmi. Taktiež sme z vlastných zdrojov dali spracovať druhú časť projektovej 

dokumentácie pre pumptrackovú dráhu, dali sme vypracovať digitalizáciu Mariánskeho 

námestia a rôzne iné riešenia pre zlepšenie komfortu obyvateľov a návštevníkov mesta.  

 

V kapitole II.- Podpora atraktivít ostalo nevyčerpaných 33 975,69 € z vlastných zdrojov, ktoré 

budú presunuté do aktivít v roku 2020, z dotácie boli financie riadne vyčerpané. 

 

Kapitola III. 

Celková rozpočtová hodnota v kapitole III. bola 214 379,71 €, z toho 99 379,71 € vlastné zdroje 

a 115 000,00 € dotácia. V priebehu roka sa kapitola navýšila o 15 000 € z mimoriadneho 

členského obcí, cez ktoré prechádza novovznikajúca cyklomagistrála VD ZA – Terchová. 

Konečná výška vlastných zdrojov predstavovala 114 379,71 € a celková hodnota kapitoly 

229 379,71 €.  

 

Infraštruktúra cyklochodníkov, cyklotrás a bežeckých trás 

V rámci tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky na údržbu cyklochodníkov, ktorá 

prebiehala na základe jarného monitoringu od jari do jesene. Realizovala sa tzv. technická 

údržba cyklotrás (kosenie, mulčovanie, preriezky, úpravy bagrom, odvodnenia, premostenia) 

a tzv. ľahká údržba, ktorá sa týkala najmä značenia a jeho obnovy na cyklotrasách v našom 

regióne. 

Technická údržba cyklotrás bola realizovaná v nasledovných výkonoch: 

 mulčovanie cyklotrás 31,67 km, 

 orezávka vyrastených krovín a porastov, konárov 5,77 km, 

 frézovanie krovín a porastov 0,48 km, 

 bagrovanie a terénne úpravy 2,05 km, 

 odrážky vody z drevených fošní, 

 drevené premostenie, 

 vysypanie cykloturistického chodníka štrkom 0,5075 km. 

 

Čerpanie Vlastné zdroje Dotácia SPOLU 

Kapitola III. Infraštruktúra cestovného ruchu 114 379,71 € 115 000,00 € 229 379,71 € 

Infraštruktúra cyklochodníkov, cyklotrás a bežeckých 

trás  
74 126,20 € 35 800.00 € 94 626,20 € 

Infraštruktúra turistických chodníkov 0,00 € 21 200,00 € 21 200,00 € 

Infraštruktúra - POI body 21 690,06 € 58 000,00 € 79 690,06 € 

Rezerva 18 563,45 € 0,00 € 18 563,45 € 
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Ľahká údržba – obnova cykloturistického značenia prebehla na cyklotrasách: 

č. 5450 (Skríželné – Radôstka, v dĺžke 3,5 km),  

č. 5472 (Horný Vadičov – Lysica, Stráža - Pod Jedľovinu v dĺžke 15,8 km),  

č. 5473 ( Zástranie –  Kotrčiná Lúčka, v dĺžke 20 km),  

č. 5474 (Oravská Lesná ku Vodná nádrž Nová Bystrica, v dĺžke 8,1 km),  

č. 5475 (Kotrč. Lúčka – Belá, v dĺžke 10,1 km),  

č. 8428 (Zázrivá – Havrania, v dĺžke 11,8 km),  

č. 8429 (Šípková do Rogoňa, v dĺžke 3,4 km),  

č. 8431 (Skratka Dolina, v dĺžke 1,9 km),  

č. 8488 (Gbeľany, Pod Hradiskom v dĺžke 8,4 km).  

 

Zrealizovali sme obnovu a preznačenie maľovaného cykloturistického značenia v zmysle 

normy STN 01 8028 v dĺžke 9 km 

 

Taktiež sme opravili drevené infopanely, ktoré slúžia ako tabule pre cyklopanely k cyklotrasám 

v regióne Malá Fatra.  

V roku 2019 sme realizovali úpravu, značenie a prípravu bežkárskych trás v našom regióne. 

Začiatkom roka 2019, však vďaka lepším snehovým podmienkam, oblastná organizácia 

cestovného ruchu zabezpečovala počas celého mesiaca január a február pravidelnú údržbu 

bežkárskych stôp medzi Belou a Terchovou, na cyklomagistrále medzi Krásnom nad Kysucou 

a Novou Bystricou, pri obci Teplička nad Váhom a tiež boli upravené stopy na VD Žilina. 

Z vlastných zdrojov sme zakúpili na lepšiu údržbu snežné pásy na štvorkolku POLARIS 

RANGER.  

 

Taktiež sme v roku 2019 pokračovali v príprave projektu Cyklomagistrála Terchová – VD 

Žilina cez Varín  s napojením na Tepličku nad Váhom.  Na základe schválenia žiadosti pre 

uvedený projekt, OOCR  Malá Fatra uzavrela zmluva s Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR v zastúpení ŽSK o NFP : 

  Celková výška oprávnených výdavkov  6 286 352,50 € 

  Max. výška nenávratného príspevku      5 972 034,87 € 

  Spolufinancovanie                                     314 317,63 €    

 

Na uvedenej cyklotrase je projektovaných 10 veľkých drevených mostov s prestrešením o dĺžke 

od 30 až do 50 m, 6 menších mostíkov/lavičiek. V každej obci na trase budú elektrostanice pre 

E-bike. Časť povrchu je v asfalte, časť povrchov, ktoré vedú chráneným územím je v podobe 

„mlátovej“ cesty - povrch štrkodrva ako v Budatínskom parku, ktorý vhodný aj pre cestné 

bicykle.  Hlavná trasa je dlhá 14,996 km (VD Žilina – Terchová). Dĺžka vedľajšej trasy je 5,430 

km (Teplička  Nad Váhom). 

V roku 2019 prebiehalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, na stavebný a technický dozor 

a náležitosti s tým súvisiace. V marci 2020 sa začala realizácia diela, predpokladané ukončenie 

diela je koncom roku 2022. 

 

Infraštruktúra turistických chodníkov 
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V roku 2019 oblastná organizácia cestovného ruchu postupne zabezpečila nasledovné činnosti 

na turistických chodníkoch: 

 bolo zrealizované značenie turistickej trasy na Rozhľadňu na Hladkom vrchu (Zborov 

nad Bystricou) v dĺžke trasy 2,8 km 

 odstránili sa popadané stromy z TZCH: 

-  príslop – Vrátna – Suchý – Magura 

-  Sokolie 

-  Stohová skratka 

-  Suchý 

-  Štefanová – Medziholie – Medzirozsutce 

 kosenie trávnatého porastu vo vysokohorskom prostredí – Sedlo Príslop,  

 prebehla údržba turistického značeného chodníka Boboty, kde údržba zahŕňala celý 

skalný úsek od Tiesňav po Vrchpodžiar – číslo TZCH 5660, zelená značka,  

 zrealizovala sa obnova a údržba turistického chodníka Štefanová – sedlo Vrchpodžiar – 

číslo TZCH 8663, žltá značka. 

 

Z rezervy boli hradené neplánované aktivity súvisiace s opravou, servisom, nákupom 

náhradných dielov a PHM na snežný skúter a štvorkolku POLARIS RANGER. 

 

Infraštruktúra POI body 

V tejto podkapitole rozpočtu OOCR Malá Fatra v roku 2019 realizovala nasledujúce aktivity:  

- vyhliadková veža na Dubni – bola uhradená banková záruka vo výške 14 156,06,- 

€, čo predstavovalo 5% zádržnej z ceny diela,   

- zrealizovala sa výtvarno-architektonické riešenie expozície Jánošíkov dom, výrobu 

3D sôch Jánošíkovej rodiny, výrobu interiérového historického štýlového 

zariadenia,  

- bola spracovaná projektová dokumentácia, v rozsahu štúdie, na prepojenie 

Terchovej a Kysúc  cykoturisickým chodníkom. 

 

V kapitole III – Infraštruktúra cestovného ruchu ostalo nevyčerpaných z vlastných zdrojov 

43 264,45 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na realizáciu nedokončených aktivít 

v roku 2020. 

 

Kapitola IV. 

Celková rozpočtová hodnota v kapitole IV. bola 6 000,- €, z toho 6 000,- € dotácia.  

Čerpanie Vlastné zdroje Dotácia SPOLU 

Kapitola IV.  

Vzdelávanie 
    0,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 

Workshopy , vzdelávanie 0,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 
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Workshopy, vzdelávanie 

V spolupráci s odborom kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta Žilina, 

architektov Michala Marcinova (LABAK) bol zrealizovaný workshop s témou: „Žilina žije 

svetelným dizajnom“. Workshop priblížil účastníkom možnosti profesionálnej práce so svetlom 

pri tvorbe umeleckých inštalácií zasadených do verejného priestoru pod vedením Michala 

Marcinova a technického koordinátora Karola Šimeka (Praha). Výsledkom workshopu sú 

koncepty/skice/úvahy o svetelných objektoch, inštaláciách, ktoré by mali byť umiestnené do 

mestských parkov a sadov v rámci festivalu Žilina žije 2020, vytvorené súčasnými žilinskými 

umelcami, výtvarníkmi a dizajnérmi pod vedením skúsených konzultantov a účastníkov z 

praxe. 

Taktiež sme realizovali workshop na tému „fotopoint Žilina“, ktorého cieľom je koncept 

návrhov k vytvoreniu fotopointu mesta Žilina. 

  

 Z kapitoly IV. boli vyčerpané všetky finančné zdroje vo výške 6 000,00 €. 

 

Kapitola V. 

Celková rozpočtová hodnota v kapitole V. bola 58 000,00 €  z vlastných zdrojov.  

 

Osobné náklady 

Táto položka zahŕňala odmenu výkonného riaditeľa, dane, odvody súvisiace s pracovnou 

činnosťou, dohody o vykonaní práce. 

Externé služby 

Počas roka 2019 boli využívané služby externej účtovníčky a personalistky, poradenská činnosť 

a výkon vo verejnom obstarávaní.  

Ostatné prevádzkové náklady 

Do tejto položky boli započítavané náklady na nákup stravných lístkov, dane z motorových 

vozidiel, služby mobilného operátora, kancelárske potreby, poštovné, poplatky za povolenia, 

súhlasy, stanoviská platené v hotovosti z pokladne, bankové poplatky, cestovné náhrady a 

Čerpanie Vlastné zdroje Dotácia SPOLU 

Kapitola V., Prevádzková réžia 58 000,00 € 0,00 € 58 000,00 € 

Osobné náklady 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 

Externé služby (účtovníctvo, VO, posudky, atď.) 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 

Ostatné (mobil, kancelária, cestovné) 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

Mzda TIK Terchová 12 000,00 € 0,00 € 12 000,00 € 

Rezerva 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 
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ubytovanie počas služobných ciest výkonného riaditeľa a tretích osôb zúčastňujúcich sa 

prezentácií a výstav na základe cestovného príkazu. 

Rezerva 

Z rezervy boli čerpané prostriedky na poistenie majetku. 

 

Z kapitoly V. – Prevádzková réžia ostalo nevyčerpaných z vlastných zdrojov 12 044,31,- € 

 

Kapitola VI. 

Celkom bolo rozpočtovaných v tejto kapitole 18 919,95 € na členské v KOCR Žilinský 

turistický kraj (18 019 €) a členské v Asociácií organizácií cestovného ruchu „AOCR“ (900,95 

€).  

 

Kapitola VII. 

Ako rezerva na bežné výdavky neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na rok 2019.  

 

 

Údaje o vývoji cestovného ruchu v destinácii 

 

 
 
Obr.1: Počet návštevníkov a prenocovaní 

 

Údaje pochádzajú zo Štatistického úradu SR. Počet návštevníkov i počet prenocovaní 

kontinuálne rastie, avšak nie vždy korešponduje s výkazmi o výbere dane z ubytovania 

z datacentra. Dôvodom je nedôsledné vykazovanie údajov zo strany podnikateľských 

subjektov. 
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Obr. 2: Údaje o výške vybratej dane z ubytovania 

 

V roku 2019 členské obce na území pôsobnosti OOCR Malá Fatra vybrali na dani z ubytovania 

308.185,29 €, čo znamená 15 % medziročný pokles. S výberom dane sme sa dostali na úroveň 

roku 2017.  
 

 
Obr. 3: Údaje o výške vybratého členského v OOCR Malá Fatra 

 

Členské v oblastnej organizácii cestovného ruchu je hlavne tvorené príspevkami od samospráv 

ako je možné vidieť v grafe. V posledných rokoch je trend postupného nárastu mimoriadneho 

členského. 
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