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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Malá Fatra za I. polrok 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 2013, 

bola vypracovaná Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Malá Fatra za I. polrok 2014. Informatívna správa bola prerokovaná na Komisii kultúry, 

športu CR a MR a bola odporučená mestskou radou 8.9.2014 na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva prerokovať a zobrať na vedomie.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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

polrok 2014 

 

 

Činnosť OOCR Malá Fatra vychádza z plánu aktivít a rozpočtu organizácie na rok 

2014. 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 28 členov, z toho je 13 obcí a 15 

podnikateľských subjektov. Jeden podnikateľský subjekt oznámil vystúpenie z členskej 

základne OOCR Malá Fatra. O vstup do organizácie prejavilo záujem niekoľko 

podnikateľských subjektov, s ktorými sa v priebehu jarných mesiacov rokovalo 

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  2014  je rozpočet plánovaný vo výške 375 045,54 € (z toho vlastné zdroje 

217 837,24 €, dotácia MDVaRR 157 208,30 €). Aktivity a ich podpora zo strany OOCR sú 

rozdelené do niekoľkých oblastí. 

Technicky bolo v rámci OOCR Malá Fatra uskutočnených niekoľko verejných 

obstarávaní (VO), resp. prieskumov trhu s cieľom zabezpečiť dodávateľa na dlhšie časové 

obdobie, tzn. do 31.12.2015. Okrem toho išlo aj o niekoľko súťaží na dodávateľa na kratšie 

časové obdobie v závislosti od charakteru konkrétnej aktivity. Všetky výsledky sú zverejnené 

na Profile VO v rámci webstránky www.regionmalafatra.sk. Na tejto webstránke sú 

zverejnené aj všetky zmluvy, faktúry a objednávky za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014. 

 

Kapitola I. Marketing a propagácia 

Celková suma na marketing a propagáciu v Regióne Malá Fatra je 118 367,31 €, 

z toho 36 659,01 € vlastné zdroje a 81 708,30 € dotácia. 

 

Inzercia v printových médiách 

Celková výška dotácie na túto aktivitu predstavuje sumu 4000,- €. Za 1. polrok 2014 

nebola realizovaná žiadna inzercia hradená z týchto zdrojov. Inzercia v printových médiách 

bude zameraná v prevažnej miere na propagáciu ponuky podnikateľskej členskej základne 

OOCR Malá Fatra na zimnú sezónu. 

 

http://www.regionmalafatra.sk/


 
 

 
Elektronický marketing 

Celková výška finančných prostriedkov z dotácie na túto aktivitu predstavuje sumu 

47 135,30 €. V priebehu mesiaca júl bolo realizované VO na internetovú reklamu na poľskom  

trhu vo výške 23 800,50 €. V závislosti od pripravenosti ponuky podnikateľskej členskej 

základne na zimnú sezónu bude realizovaná cielená a merateľná internetová reklama na 

poľskom trhu. Plánované je aj VO na internetovú reklamu na českom a poľskom trhu. 

 

Tlač, preklady, texty a grafika propagačných materiálov a máp 

Celková výška vlastných zdrojov na túto aktivitu predstavuje 14 534,- € a dotácia 

17 000,- €. 

Na základe zazmluvneného dodávateľa na preklady textov do anglického a poľského 

jazyka bolo realizovaných niekoľko čiastkových prekladov webstránky www.tikzilina.eu 

a tiež aj texty o historických dominantách mesta Žilina v celkovej výške 131,64 €. 

Na základe zazmluvneného dodávateľa na grafické práce boli vykonané grafické práce 

v súvislosti s tvorbou letákov a (informačných) plagátov pre mesto Žilina v celkovej výške 

805,- €. 

Z dôvodu nedostatku propagačných materiálov bolo vytlačených 2000 ks brožúry 

o top atraktivitách Regiónu Malá Fatra v celkovej sume 888,- €. Tieto propagačné materiály 

budú použité na výstavách počas jesene 2014. 

V súčasnosti sa pracuje na tvorbe textov a kompletizácii fotografického materiálu pre 

výrobu (grafika a tlač) novej informačnej brožúry, ktorá reflektuje na potreby návštevníkov 

Regiónu Malá Fatra. 

V priebehu mesiaca september bude zakúpená licencia turistickej mapy (v mierke 1 : 

50 000) na ďalšie grafické spracovanie s cieľom vytvoriť kvalitný materiál na podporu pešej 

turistiky v Regióne Malá Fatra. Momentálne je na tlač pripravená mapa bežkárskych tratí, 

ktorej cena za grafické práce bola 70,- €. 

 

Novinárske infocesty 

Výška dotácie určenej na úhradu novinárskych infociest je 1000,- €. V rámci podujatia 

Cyklozraz Malá Fatra 2014 bolo z tejto sumy uhradených 692,10 €. Išlo o ubytovacie, 

stravovacie a konferenčné služby v súvislosti s tlačovou konferenciou. 

 

Účasť na výstavách – poplatky 

Na túto aktivitu je alokovaná suma z dotácie vo výške 2573,- €. Vzhľadom na 

prezentáciu Regiónu Malá Fatra na výstavách a eventoch v 1. polroku 2014 bola celková 

výška poplatkov za výstavy 1257,86 €. 

 

 

http://www.tikzilina.eu/


 
 

 
 

Fotobanka 

Celková suma na rozšírenie/doplnenie fotobanky je 2000,- €, z toho 500,- € vlastné 

zdroje a 1500,- € dotácia. Témy boli prerokované v rámci pracovnej skupiny a v najbližších 

týždňoch budú vytvorené fotografie s tematikou kongresovej turistiky a prírodných scenérií – 

panoramatických výhľadov z najzaujímavejších lokalít. 

 

Video 

Celková suma na rozšírenie/doplnenie fotobanky je 4000,- €, z toho 500,- € vlastné 

zdroje a 3500,- € dotácia. Momentálne sa pripravujú námety na propagačné videospoty 

Regiónu Malá Fatra s cieľom vytvoriť tzv. virálny videospot (napr. cyklistická, turistická, 

zážitková tematika). 

 

Webstránka – aktualizácia a zmeny 

Celková suma na aktualizáciu a zmeny na webstránke je 6000,- €, z toho 1000,- € 

vlastné zdroje a 5000,- € dotácia (definované ako kapitálový výdavok). Z dotačnej sumy bolo 

prefinancovaných 715,- € na administračné a PR služby (aktualizácia noviniek a podujatí, 

vytvorenie podstránok, atď.). 

 

Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu 

Na túto aktivitu sa dotácia nevzťahuje. Celková výška finančných prostriedkov 

z vlastných zdrojov je 20 125,01 € s tým, že OOCR Malá Fatra organizuje v roku 2014 len 

dve podujatia s cieľom propagovať celý región. 

Podujatie Cyklozraz Malá Fatra 2014, ktoré sa konalo v dňoch 13.-15.6.2014, bolo 

financované vo výške 8270,50 € vrátane inzercie zameranej na propagáciu tohto podujatia. 

Príjmy zo štartovného boli celkove vo výške 885,- €. Druhé podujatie bude organizované 

začiatkom mesiaca december (Big Jump 2014). 

 

Kapitola II. Podpora atraktivít 

Celková suma na podporu atraktivít v Regióne Malá Fatra je 106 000,- €, z toho 

63 000,- € vlastné zdroje a 43 000,- € dotácia. 

 

Značenie historického centra mesta Žilina 

Celková suma na značenie historického centra mesta Žilina je 32 000,- €, z toho         

12 000,- € vlastné zdroje a 20 000,- € dotácia. 

Mesto Žilina pokračuje v označovaní budov QR kódmi umiestnenými na každej 

budove zvlášť. 



 
 

 
Obnova priestoru pod balustrádou (6000,- € definované ako kapitálový výdavok) 

zahŕňa v súčasnosti 2. etapu a to výrobu vzorky na ďalšie posúdenie odbornou komisiou. 

Momentálne sa rokuje o podmienkach výroby vzorky víťazného návrhu diela, následne 

pristúpi OOCR Malá Fatra ku realizácii tohto diela v súlade so zákonom o VO. 

Objednaná výroba pamätnej reliéfnej tabule (Kráľ, Dobrovodský) je financovaná vo 

výške 1000(700sochár+300odliatie),- € a 1000,- €. 

Plánovaná je výroba interiérových a exteriérových tabúľ vo výške 2000,- € (vlastné 

zdroje) a 3000,- € (dotácia). 

 

Údržba, opravy a krajinotvorba – historické centrum Žiliny 

Celková suma na uvedené aktivity je 44 000,- €, z toho 22 000,- € vlastné zdroje a     

22 000,- € dotácia. 

V priebehu mesiaca jún bola realizovaná obnova altánku v Sade SNP financovaná vo 

výške 12 277,65 €. Bolo opravené zábradlie, očistené stĺpy, opravené schody, vymenená 

rozvodná elektrická skriňa, odstránené nefunkčné prvky osvetlenia, rekonštrukcia podhľadu. 

Zároveň v rámci uvedenej aktivity boli očistené a opravené smetné nádoby v Sade SNP. 

V súčasnej dobe sa rieši osvetlenie hudobného altánku bodovými svetlami zo stĺpov 

verejného osvetlenia. 

 

Na základe VO na reštaurátorské práce sochy Immaculata na Mariánskom námestí 

v Žiline, bolo vyčlenených 15 300,- €. Suma predstavuje všetky náklady súvisiace 

s reštaurovaním tejto historickej pamiatky ale nezahŕňa opravu kamenného podstavca, ktorý 

oddeľuje sochu od ostatnej časti námestia. Reštaurátorské prace by mali byť ukončené  

v koncom mesiaca september. 

Oprava nápisu na soche A. Hlinku bola uhradená vo výške 1653,60 €.  

 

Príprava nových projektov 

Na prípravu nových projektov je alokovaná suma 12 000,- €, pričom 11 000,- € sú 

vlastné zdroje a 1000,- € dotácia. Predmetom tejto aktivity je príprava projektovej 

dokumentácie k lokalite Straníka, TIK mesta Žilina a výstavného mobiliáru. 

 

Rezerva 

Finančná rezerva tejto kapitoly je 18 000,- € (vlastné zdroje). 

 

Kapitola III. Infraštruktúra cestovného ruchu 

Celková suma vyčlenené v rozpočte na infraštruktúru cestovného ruchu v Regióne 

Malá Fatra je 79 469,43 €, z toho 49 719,43 € vlastné zdroje a 30 500,- € dotácia. 

 



 
 

 
 

Údržba turistických, cyklistických a bežeckých chodníkov 

Táto aktivita je financovaná vo výške 4260,- € (vlastné zdroje) a 16 500,- € (dotácia). 

Znamená opravy cykloturistických trás, preznačenie chodníkov a ďalšie činnosti nevyhnutné 

pre údržbu. 

V rámci opráv turistických chodníkov bola realizovaná v priebehu mesiaca jún druhá 

etapa opráv rebríkov a lávok na turistickom chodníku v lokalite Horné Diery a to v celkovej 

výške 11 823,67 € (nutná zmena rozpočtu).  Bolo vymenených 8 rebríkov a lávok. 

Preznačenie cykloturistických trás v lokalite Belá-Nižné  Kamence – Stará Bystrica – 

Nová Bystrica – Terchová bolo realizované v priebehu mesiaca apríl a uhradené vo výške 

2577,60 € na základe zmluvného dodávateľa v súlade s VO. Išlo o údržbu cyklotrás, po 

ktorých boli vedené 2 okruhy – pripravené pre účastníkov podujatia Cyklozraz Malá Fatra 

2014.  Počas sezóny prebiehala aj údržba cyklochodníkov a to kosenie, odrážky, drenáže, 

lávky v celkových nákladoch 7 580,- €.  

V mesiaci marec boli zakúpené 4 ks GPS navigačných zariadení aj s príslušenstvom 

pre monitorovanie stavu cyklotrás v celkovej sume 1757,23 €. 

Momentálne sa pripravuje VO na zemné práce súvisiace s plánovanou realizáciou 

novej cyklotrasy v lokalite Skríželné-Radôstka. 

 

Značenie nových cyklotrás 

Plánované je aj značenie novej cyklotrasy v lokalite Lietava a Porúbka. Ide o ďalšiu 

etapu rozvoja cykloturistiky v rámci Regiónu Malá Fatra a to konkrétne v lokalite Žilina-Juh, 

čo predstavuje celkovú výšku 5500,- €, z toho 1500,- € je vyčlenených z dotácie. 

 

 

Mobilná aplikácia pre cykloturistiku 

 

Celková suma na výrobu mobilnej aplikácie pre cykloturistiku je 14 500,- €, z toho 

6500,- € vlastné zdroje a 8000,- € dotácia (definované ako kapitálový výdavok). Mobilná 

aplikácia je spustená na Google Play a iTunes na stiahnutie zadarmo a poskytuje základné 

navigačné funkcie pre návštevníkov Regiónu Malá Fatra vrátane popisu cyklotrás (okruhov) 

so základnými informáciami o jednotlivých trasách (dĺžka, prevýšenie a pod.) a fotogalériou 

najzaujímavejších lokalít s cieľom informovať návštevníka o atraktivitách Regiónu Malá 

Fatra touto formou. 

 

Údržba a oprava cyklistickej dráhy v Tepličke n. Váhom 

Celková suma na úpravu bike parku v Tepličke n. Váhom je 5000,- €, z toho 500,- € 

vlastné zdroje a 4500,- € dotácia. Takmer všetky finančné prostriedky (4949,11 €) boli  



 
 

 
 

vyčerpané a podarilo sa inštalovať nové lavičky, upraviť príjazdovú cestu, spevniť štartovaciu 

plochu, osadiť krytý stojan na bicykle, osadiť smerové tabule v obci a informačnú tabuľu 

priamo pri cyklistickej dráhe. 

 

 

Údržba bežkárskych tratí (Terchová a Kysuce) 

Celková suma na údržbu bežkárskych tratí v lokalite Terchovej a Kysúc je 2000,- €, 

z toho 500,- € vlastné zdroje a 1500,- € dotácia. Táto aktivita bude realizovaná v závislosti od 

snehových podmienok. 

 

Nové cyklotrasy – projektová dokumentácia 

Výška finančných prostriedkov alokovaná na vypracovanie novej projektovej 

dokumentácie (PD) na nové cyklotrasy v Regióne Malá Fatra predstavuje sumu 6500,- € (len 

vlastné zdroje, bez dotácie) a z toho 1000,- € bolo uhradených za vypracovanie PD pre 

lokalitu Žilina-Juh. 

 

Aktualizácia cyklomapových podkladov 

Celková výška vlastných zdrojov vyčlenená pre túto aktivitu je 1400,- €. Z toho bolo 

vyčerpaných 1276,80 € na aktualizáciu cyklomapových podkladov v predstihu (apríl) pred 

podujatím Cyklozraz Malá Fatra 2014. 

 

Sponzorské 

Sponzorské finančné prostriedky vo výške 5000,- € neboli v roku 2014 čerpané. 

 

Rezerva 

Finančné zdroje rezervy tejto kapitoly predstavujú sumu 19 559,43 € (vlastné zdroje) 

a z toho bola hradená oprava poškodeného cyklopanela (dopravná nehoda) vo výške 1500,- €. 

Poistné plnenie bolo vo výške 900,- €. V súčasnosti si OOCR Malá Fatra nárokuje úhradu 

rozdielu finančnej čiastky vo výške 600,- € u dodávateľa písomnou formou. 

 

Vzdelávanie 

Celková suma na vzdelávanie v rámci Regiónu Malá Fatra je 3000,- €, z toho 1000,- € 

vlastné zdroje a 2000,- € dotácia. 

 

Workshop Žilina 

Dotačné finančné prostriedky boli vyčerpané formou workshopu na tému Straník – 

objekt športového, kultúrneho, spoločenského, turistického a vedeckého záujmu a využitia.  



 
 

 

 
Workshopu, ktorý sa uskutočnil na Stanici-Záriečie začiatkom augusta sa zúčastnili 

poprední odborníci v oblasti archeológie, kultúry, športu, samosprávy a cestovného ruchu. 

 

Vzdelávanie OOCR 

Vzdelávanie členov OOCR Malá Fatra bude realizované v spolupráci s obcou 

Terchová počas jesenných mesiacov a momentálne sa pripravujú témy, ktoré budú 

predmetom vzdelávania (napr. catering, meranie kvality poskytovaných služieb, atď.) 

 

Prevádzková réžia 

Celková výška vlastných zdrojov (dotácia sa na túto kapitolu nevzťahuje) na 

prevádzkovú réžiu je 45 441,50 €. 

 

Osobné náklady 

Celková suma vyčlenená na osobné náklady je 20 000,- €. Celková cena práce za 

obdobie 1.-7. mesiaca 2014 je 13 893,89 €. Pre zachovanie kontinuity bude v tomto zmysle 

potrebná zmena rozpočtu. 

 

Externé služby 

Celková suma na externé služby je 4000,- €. Doteraz bolo vyčerpaných 930,- € za 

spracovanie účtovníctva (2 kvartály) a 400,- € (z plánovaných 800,- €) na odborné 

poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Z položky Ostatné je vyčerpaných 398,- € 

(Metodická príručka pre OOCR na Slovensku, Spracovanie marketingovej koncepcie). 

 

Ostatné – prevádzkové náklady 

Celková suma vyčlenená na túto podkapitolu je 3000,- €. Doteraz bolo vyčerpaných 

2431,22 €. Činnosti, ktoré sú financované z tejto rozpočtovej podkapitoly zahŕňajú aj platby 

za mobilný telefón, cestovné náklady, nocľažné a stravné v prípade výstav, resp. eventov, na 

ktorých sa zúčastnila OOCR Malá Fatra. Vzhľadom na plánované výstavy a účasť OOCR 

Malá Fatra na týchto eventoch bude potrebná zmena rozpočtu. 

 

Rezerva 

Z časti rezerva (18 441,50 €) neboli doteraz čerpané žiadne finančné prostriedky. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Členské v KOCR ŽTK 

 

Z celkovej sumy členského príspevku na rok 2014 (15 517,30 €) bolo za 1. polrok 

uhradených 50%, t.j. 7758,65 €. Do konca roka je potrebné uhradiť zvyšných 50%, t.j. 

7758,65 €. 

 

 

Rezervy 

Z tejto kapitoly (6500,- € vlastné zdroje) neboli doteraz čerpané žiadne finančné 

prostriedky. 

 

Záver 

 

V prvom polroku 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.  


