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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 I. polrok 2015 

 

      

 

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 I. polrok 2015. 
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Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I. 

polrok 2015 

 

OOCR Malá Fatra sa v I. polroku 2015 zamerala najmä na pokračovanie aktivít v oblasti 

marketingu, propagácie členov a infraštruktúry cestovného ruchu v regióne. 

Aktivity boli rozdelené do týchto kapitol: 

I. Marketing a propagácia 

II. Podpora atraktivít 

III. Infraštruktúra cestovného ruchu 

IV. Vzdelávanie 

V. Prevádzková réžia 

VI. Členské v profesijných organizáciách 

VII. Rezervy 

 

I. Marketing a propagácia 

V tejto oblasti sme sa v roku 2015 zamerali najmä na oblasť podpory predaja produktov CR 

pomocou internetovej reklamy a aktualizáciu tlačových materiálov, či webstránky.  

V súčasnosti OOCR Malá Fatra pripravuje marketingový plán na spustenie jesenných 

a zimných kampaní na podporu cestovného ruchu v regióne Malá Fatra. 

V úvode roka sme marketingovo podporili Otvorenie cyklistickej sezóny v Malej Fatre. 

Cyklozraz  2015  sme pripravovali vo vlastnej réžii a za aktívnej účasti členov OOCR MF. 

Novinkou tohto ročníka bola náročná, 100 kilometrová trať, na ktorú sa prihlásila tretina 

účastníkov cyklozrazu. Súčasťou podujatia bol kultúrny program, ako aj Detská tour Petra 

Sagana, kde OOCR Malá Fatra bola spoluorganizátorom podujatia. V mesiaci jún sme 

podporili  Európsky pohár v cyklistike zdravotne postihnutých športovcov, ktorý sa už 

tradične koná v Tiesňavách. 

Zúčastnili sme sa niekoľkých výstav a prezentácií na Slovensku a v okolitých štátoch, kde 

sme prezentovali ponuku na letnú dovolenku, atraktivity mesta Žilina a jeho okolia, 

Terchovskej a Bystrickej doliny. Medzi najvýznamnejšie patrili ITF Bratislava, Holiday 

World Praha, GO Regiontour Brno, ITB Berlín, Slovenské dni – jarná kampaň, či výstavy 

v Hradci Králové, Katoviciach, Zabrze a vo Wroclawi. Výkonný riaditeľ  OOCR MF sa 

zúčastnil spolu s KOCR Žilinský turistický kraj výstavy EXPO Miláno, kde bol prezentovaný 

región a mesto Žilina prostredníctvom propagačných brožúr a videoprezentácií v Slovenskom 

pavilóne. Podobne v jesenných mesiacoch plánujeme výstavy a prezentácie v slovenských, 
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poľských a českých mestách na podporu návštevnosti regiónu. V závere roka plánujeme opäť 

podujatie Big Jump – otvorenie zimnej sezóny v Malej Fatre.  

V mesiacoch január a február dobiehali zimné kampane v Poľsku, na Slovensku a Česku na 

zimnú dovolenku, ktorá zahŕňala Google Adwords, Sklik, bannerovú kampaň, Facebook a PR 

články v elektronických médiách. Každú z kampaní realizovala skúsená spoločnosť pre daný 

trh priamo z tej krajiny, v ktorej kampaň prebiehala a boli 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. 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 materiálov Žilina Vás 

víta v náklade 5.000ks v slovenčine a angličtine, veľkého a malého historického okruhu, 

okruhu Židovskou Žilinou a funkcionalistická Žilina, v náklade po 1.000ks. V jarných 

mesiacoch sme realizovali výrobu a tlač turistickej mapy (10.000ks) s prezentáciou našich 

členov a začiatkom leta aj komplexnú informačnú brožúru Tipy na výlety, ktorá vzbudila 

mimoriadne pozitívny ohlas odbornej i turistickej verejnosti. K dispozícii je v slovenskom 

jazyku (5.000ks), poľskom a anglickom jazyku po 1.000ks. Počas prípravy brožúry sa 

priebežne dopĺňala a aktualizovala fotobanka organizácie. V druhom polroku 2015 plánujeme 

ešte pripraviť mapu POI bodov v regióne a Secesný okruh mesta Žilina. K propagácii mesta 

Žilina je k dispozícii aj film Žilina v pohybe.  

Prezentácia prostredníctvom webových stránok prebiehala prostredníctvom webu 

www.regionmalafatra.sk, ale aj prostredníctvom mikrowebov zameraných na konkrétnu 

ponuku propagovaných pobytov ako boli stránky www.nartymf.pl a www.malavelkafatra.cz , 

ktoré slúžili najmä na propagáciu zimnej dovolenky. V súčasnosti pracujeme na redizajne 

webových stránok OOCR Malá Fatra s cieľom zefektívniť a sprehľadniť web využitím 

aktuálnych trendov.  Webstránku za prvých 7 mesiacov roku 2015 videlo viac ako 63.000 

unikátnych návštevníkov, ktorí si prezreli viac ako 222.000 stránok webu. Znamenalo to 

medziročný nárast návštevnosti stránok na portáli o viac ako 69%. 

OOCR Malá Fatra aktívne prezentuje región aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde 

má v súčasnosti takmer 8500 fanúšikov.  

V rámci novinárskych infociest organizovaných OOCR, či v spolupráci s KOCR a SACR nás 

navštívili médiá z rôznych krajín, najmä z Poľska, Česka, ale aj napríklad Talianska, Izraela, 

Ruska a samozrejme Slovenska. 

V kapitole I. bolo zatiaľ čerpaných 35.234€, čo je 32,05% rozpočtovaných zdrojov. 

http://www.regionmalafatra.sk/
http://www.nartymf.pl/
http://www.malavelkafatra.cz/
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II. Podpora atraktivít 

V rámci tejto kapitoly sme realizovali najmä aktivity týkajúce sa zatraktívnenia mesta Žilina 

a jeho okolia pre návštevníka. Pokračujeme v osádzaní informačných tabuliek s QR kódmi na 

významných objektoch mesta Žilina. Medzi uskutočnenými aktivitami boli: 1. etapa 

reštaurovania Pamätníka oslobodenia Žiliny v Sade SNP. Ďalším plánovaným zámerom je 

sprístupnenie podzemných priestorov Radnice, ktoré by mohli slúžiť ako výstavný priestor 

pre umiestnenie niektorých exponátov v spolupráci s Považským múzeom. Z uvedeného 

dôvodu sme  dali spracovať odborný posudok na posúdenie vlhkosti a salinitných poškodení 

spodnej stavby objektu a následne aj realizačný projekt sanácie uvedených priestorov. 

Vzhľadom k tomu, že nevyhnutné riešenia sanácie objektu nie je organizácia schopná 

financovať, budeme sa v budúcnosti snažiť získať finančné prostriedky z iných zdrojov ( 

štrukturálne fondy, prípadne v rámci výzvy  MK SR – Opravme si svoj dom – teda tam, kde 

bude organizácia, prípadne samospráva, oprávneným žiadateľom ). Ďalším významným 

krokom k zatraktívneniu mesta pre návštevníkov bola rekonštrukcia vstupu do Burianovej 

veže, výmeny starých mreží za nové, oprava plechových dverí vo vnútri veže.  

V minulom roku sa uskutočnil workshop s témou Vyhliadka na  Straníku. Za účasti zástupcov 

Krajského pamiatkového úradu, urbáru, paraglidistov, ako aj zástupcov mesta Žilina a OOCR 

MF vzišlo riešenie úpravy prostredia – Lávka na  Straníku tak, aby sa stala jednou z atraktivít 

nielen pre obyvateľov Žilina, ale aj pre turistov a zároveň rešpektovala všetky pripomienky 

zúčastnených strán. V súčasnej dobe je spracovaná projektová dokumentácia, uskutočnený 

archeologický výskum a prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Predpokladaný 

začiatok stavby je druhá polovica septembra.  

V rámci tejto kapitoly je čerpaných, objednaných a vysúťažených na vyššie uvedené aktivity 

k dnešnému dňu 88.591,36 eur, čo predstavuje 73,22% rozpočtových zdrojov. 

III. Infraštruktúra CR 

V úvode roka OOCR Malá Fatra realizovala vyznačenie a pravidelnú údržbu lyžiarskych 

bežeckých trás v okolí Belej s napojením na Terchovú a na Bystrickú cyklomagistrálu.  

Najviac energie a zdrojov sme investovali do úprav najnavštevovanejších chodníkov 

a cyklotrás v regióne. Konkrétne boli  zrekonštruované rebríky a lávky v oblasti Horných 

Dier, doplnili sa bezpečnostné prvky, čím bola po 3 rokoch ukončená obnova a oprava  
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Horných dier. Ďalšou aktivitou bola  technická i drobná oprava značených turistických 

chodníkov v okolí Stráňav, z Trnového a zo Strečna do sedla Javorina. Celkovo sa 

uskutočnila obnova a oprava tabuliek cykloznačenia v dĺžke cca 60 km, kosenie a drobné 

prerezávky krovín, drenáže a odvodnenia terénu na cyklotrasách. 

V súčasnosti sa dokončuje projekt sprístupnenia a zatraktívnenia prostredia v horolezeckej 

lokalite Belské skaly, ktorá tam bude prístupná s atraktívnymi vyhliadkami aj pre menej 

zdatných turistov. Boli vybudované 3 vyhliadky, lávka cez potok, prerezávka stromov, 

skultúrnenie prostredia pre lezcov.  

Postupne pracujeme aj na realizácii cyklotrás podľa projektu Žilina-Juh, ktoré by mali 

prepájať Stráňavy na Porúbku - Lietavu a ďalej na Vážsku magistrálu.  

V spolupráci s mikroregiónom Terchovská dolina sme vypracovali štúdiu projektu 

mimoúrovňovej cyklomagistrály Vodné dielo Žilina – Terchová s napojením na Gbeľany 

a Tepličku nad Váhom, ktorá slúži ako podklad pre žiadosť o nenávratný finančný prostriedok 

na projektovú dokumentáciu z fondov EÚ . Uvedená štúdia podrobne popisuje technický stav  

a navrhované riešenia trasy v nových úsekoch, mostov, lávok a povrchov cyklotrasy 

s ohľadom na životné prostredie a ochranu prírody.  

V súvislosti so spustením cyklobusov zo Žiliny do Bystrickej a Terchovskej doliny sme 

realizovali preznačenie a údržbu cyklotrás v okolí Vodnej nádrže Nová Bystrica, v Kysuckej 

vrchovine i v okolí Varína, Terchovej a Belej na cyklotrásach medzi Žilinou a Terchovou. 

Do dnešného dňa je v tejto kapitole vyčerpaná suma 33.767,27 Eur, čo je 33,68% 

IV. Vzdelávanie 

V rámci tejto kapitoly sme realizovali len workshop na tému Vyhliadka - Dubeň, kde odborná 

skupina predstavila možnosti uskutočnenia architektonickej súťaže, pripravila návrh na  

revitalizáciu tohto priestoru s dôrazom na jeho atraktivitu pre športovú, historickú a rekreačnú 

hodnotu. V štádiu prípravy sú ďalšie dva workshopy s témou Vizuálny smog MPR 

a Možnosti revitalizácie Mariánskeho námestia. Vzdelávacie aktivity sme realizovali 

v spolupráci so Stanicou Záriečie.  
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Objednané služby v tejto kapitole boli v sume 1000eur, čo predstavuje 33,33%. 

V. Prevádzková réžia 

V oblasti osobných nákladov boli čerpané prostriedky na mzdu, dane a odvody výkonného 

riaditeľa, cestovné náhrady. 

V rámci externých služieb z prevádzkových nákladov sme hradili účtovníctvo, odbornú 

asistenciu vo veci verejného obstarávania a podobne. 

Do ostatných prevádzkových nákladov sú počítané náklady na kanceláriu, telefón a podobne. 

K 30.6.2015 tvorili prevádzkové náklady 20.372,21eur, teda 47,38% rozpočtu tejto kapitoly. 

VI. Členské v profesijných organizáciách 

V tejto položke sme previedli v dvoch splátkach celkom 13.292,10 eur na účet KOCR 

Žilinský turistický kraj, ktorý v roku 2015 realizoval aktivity, ktorých sme sa zúčastňovali ako 

ITF v Bratislave alebo ďalšie prezentácie v obchodných centrách a výstaviskách v Poľsku, 

v Českej republike a podobne. V spolupráci s KOCR sme prezentovali tiež náš región a jeho 

služby počas týždňa Žilinského kraja na výstave EXPO 2015 v Miláne.  V rámci rozpočtu 

KOCR podporila aj podujatia v regióne, okrem iného aj nedávne Majstrovstvá Českej 

a Slovenskej republiky v cyklistike, ktoré sa konali v meste Žilina. V rámci propagačných 

materiálov sú v tomto roku v spolupráci s KOCR vo výrobe dve brožúry – Seniori a Turistika-

Cyklistika na výletoch,  kde sú tematicky propagované atraktivity a produkty CR z regiónu 

Malá Fatra. 

Členské do KOCR k dnešnému dňu bolo uhradené v plnej výške. 

VII. Rezervy 

Z rezervy sme v roku 2015 čerpať nemuseli.  

Záver 

 

V I. polroku 2015 sa úlohy plnili v rámci plánu aktivít, ktoré OOCR Malá Fatra schválila na  

svojom Valnom zhromaždení.  Členovia naďalej aktívne pracujú na plnení plánu aktivít.  
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Rozpočet OOCR Malá Fatra na rok 2015 
    

     Kapitola I. Marketing a propagácia Celkom Vlastné zdroje Dotácia poznámka 

Inzercia v bežných médiách 10 000,00 € 6 000,00 € 4 000,00 € 
tv, rozhlas, printové 
média 

Elektronický marketing 31 921,00 € 5 000,00 € 26 921,00 € internet 

Tlač, preklady, texty a grafika propagačných materiálov a máp 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €   

Novinárske infocesty 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 €   

Účasť na výstavách a prezentáciách 5 000,00 € 1 000,00 € 4 000,00 €   

Foto a video 2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €   

Webstránka - hosting, aktualizácia, správa 4 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €   

Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu 25 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 €   

Rezerva 10 000,00 € 10 000,00 €     

Spolu 109 921,00 € 52 000,00 € 57 921,00 €   

     

Kapitola II. Podpora atraktivít Celkom Vlastné zdroje Dotácia poznámka 

Zvyšovanie atraktivity mesta Žilina 50 000,00 € 20 000,00 € 30 000,00 €   

Údržba, opravy a krajinotvorba - mesto Žilina 47 000,00 € 42 000,00 € 5 000,00 €   

Príprava nových projektov  12 000,00 € 11 000,00 € 1 000,00 €   

Rezerva 12 000,00 € 12 000,00 €     

Spolu 121 000,00 € 85 000,00 € 36 000,00 €   

     

Kapitola III. Infraštruktúra cestovného ruchu Celkom Vlastné zdroje Dotácia poznámka 

Údržba, úpravy, značenie turistických a cyklistických 
chodníkov 

54 252,00 € 5 000,00 € 49 252,00 €   

Údržba a úprava verejných priestranstiev 15 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €   

Úprava bežkárskych tratí (Terchová+Kysuce) 5 000,00 € 5 000,00 €     

Projektová dokumentácia 5 000,00 € 5 000,00 €     

Aktualizácia cyklomapových podkladov 1 000,00 € 1 000,00 €     

Sponzorské - cyklotrasy 5 000,00 € 5 000,00 €     

Rezerva 15 000,00 € 15 000,00 €     

Spolu 100 252,00 € 41 000,00 € 59 252,00 €   

     Kapitola IV. Vzdelávanie  Celkom Vlastné zdroje Dotácia poznámka 

Workshopy, vzdelávanie  3 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 €   

Spolu 3 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 €   
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Kapitola V. Prevádzková réžia Celkom Vlastné zdroje Dotácia poznámka 

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

Externé služby (účtovníctvo, VO, posudky, PR služby atď.) 5 000,00 € 5 000,00 €     

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

Rezerva 3 000,00 € 3 000,00 €     

Spolu 43 000,00 € 43 000,00 €     

 

  
 

  Kapitola VI. Členské v profesijných organizáciách Celkom Vlastné zdroje Dotácia poznámka 

Členské KOCR  13 292,10 € 13 292,10 €     

     
Kapitola VII. Rezervy Celkom Vlastné zdroje Dotácia poznámka 

Rezerva na bežné výdavky 5 958,90 € 5 958,90 €     

     

 

Celkom Vlastné zdroje Dotácia 

 
Celkový rozpočet OOCR Malá Fatra na rok 2015: 396 424,00 € 241 251,00 € 155 173,00 € 

     

 


