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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
1. zobrať na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá
Fatra za rok 2020
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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 2021, bola vypracovaná Informatívna správa
o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2020.
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Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného
ruchu Malá Fatra za rok 2020
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A. Príjmová stránka rozpočtu na rok 2020
Príjmy

Rozpočet

Skutočnosť

Členské príspevky - existujúci členovia
Členské príspevky - noví členovia
Mimoriadne členské
Dotácia 100%
Dary
Ostatné

136 540,00 €
0,00 €
50 000,00 €
180 190,25 €
0,00 €
0,00 €

134 904,00 €
0,00 €
134 053,00 €
180 190,25 €
0,00 €
0,00 €

Nevyčerpané prostriedky z roku 2019

67 000,00 €

71 652,80 €

433 730,25 €

520 800,05 €

Príjmy spolu

Činnosť OOCR Malá Fatra za rok 2020 vychádzala z plánu aktivít a rozpočtu organizácie na
rok 2020. 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 31.12.2020 mala OOCR Malá Fatra 31 členov, z toho je 17 obcí a 14 podnikateľských
subjektov.
Organizácia hospodári s rozpočtom, ktorý je tvorený členskými príspevkami a dotáciou na
činnosť schválenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Pre rok 2020 bol rozpočet
plánovaný vo výške 433 730,25 €.
V skutočnosti, ako vidieť z tabuľky, sme zaznamenali vyššie príjmy z mimoriadneho členského
z dôvodu schválených mimoriadnych členských príspevkov v roku 2020, ktoré schválilo mesto
Žilina na projekt kandidatúry EHMK 2026 a obec Terchová na obnovu turisticky značených
chodníkov.
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B. Výdavková stránka rozpočtu na rok 2020
Čerpanie za rok 2020
Nevyčerpané prostriedky z roku 2019
Vlastné zdroje
Dotácia
30 500,00
71 652,80

Príjmy 2020
Vlastné zdroje

Dotácia

268 957,00

180 190,25

Čerpanie 2020
Vlastné zdroje

Dotácia

184 178,98

127810,15

Zostatok 2020
Vlastné zdroje

Dotácia

156 430,82

52 380,10

Zostatky z vlastných zdrojov v jednotlivých rozpočtových kapitolách boli účelovo rozdelené
do rozpočtu na rok 2021. Jedná sa hlavne o presun finančných prostriedkov v rozpočte na už
obstarané projekty resp. finančné prostriedky, ktoré sú účelovo viazané z mimoriadnych
členských príspevkov. Zostatky, s ktorými na nepočítalo pri tvorbe rozpočtu, sú ponechané
v rezervách rozpočtu roku 2021. Dotácia za rok 2020 na bežné výdavky bola čerpaná
v maximálnej miere vzhľadom k pandemickým opatreniam, avšak s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR bol uzavretý dodatok o možnosti čerpania dotácie do 31.3.2021 t.z., že presunuté
finančné prostriedky boli dočerpané podľa podpísaného dodatku.
V roku 2020 konkrétne do 30.9.2020 sme dočerpali KV z roku 2019 vo výške 71 986,89,- €
a zvyšok dotácie na KV v sume 13,11,- € bol vrátený na depozitný účet Ministerstva dopravy
a výstavby SR – išlo hlavne o dočerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 a to: vytvorenie
cykloaplikácie, vybudovanie krízovej cesty na Holý Diel v Krásne nad Kysucou a osadili sčítač
na vyhliadkovú vežu na Dubni.
Kapitálové výdavky pre rok 2020 (PD pre územné konanie k projektu Tiesňavy - Štefanová –
Vrátna) budú dočerpané v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie.
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Kapitola I.
Celková rozpočtová hodnota v kapitole I. bola 67 500,00 €, z toho 5 000,00 € vlastné zdroje
a 62 000,00 € dotácia.
Čerpanie

Vlastné zdroje

Kapitola I. Marketing a propagácia

5 500,00 €

Dotácia

SPOLU

62 000,00 €

67 500,00 €

Regionálna karta

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

Marketing

500,00 €

22 000,00 €

22 500,00 €

0,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

4 500,00€

0,00 €

4 500,00€

Foto a video

0,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu

0,00 €

14 500,00 €

14 500,00 €

Rezerva

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Tlač, preklady, texty, grafika
Účasť na výstavách a prezentáciách

V rámci tejto kapitoly sa realizovali aktivity 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. 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 2020 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, teda členov OOCR Malá Fatra. Uvedenú kartu dostávajú bezplatne
k pobytu ako nadštandardnú službu.
V roku 2020 sme však následkom situácie spojenej s pandémiou zľavovú kartu neponúkali.
V rámci projektu sme uhradili len náklady spojené s údržbou resp. prenájmom systému na
správu turistickej karty.
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
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, prostredníctvom rôznych
vizuálov, kľúčových slov a fráz. Väčšia časť finančných prostriedkov určených na e-marketing
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sa použila na Facebook kampane. V roku 2020 sme uhradili prezentáciu našich ubytovacích
zariadení na portály megaubytovanie.sk.
Marketingová kampaň bola taktiež upravené v dôsledku pandemickej situácie keďže
následkom opatrení vlády, z dôvodu uzavretia hraníc SR a taktiež sa nemohlo cestovať medzi
okresmi. Do marketingovej kampane sme investovali menšie finančné prostriedky ako
v minulých rokoch.
Domovská stránka OOCR Malá Fatra zaznamenala v roku 2020 celkom 53 136 zobrazení
stránok. Z toho 87,7 % návštevníkov sú noví a 12,3 % sú opakujúci. 75,3 % návštevníkov webu
pochádzalo zo Slovenska, ďalších viac ako 13,1 % z Poľska, viac ako 4,1 % z Českej republiky
a 2,6 % z USA. Prístupy na našu webstránku z ostatných krajín spolu tvoria cca 4,9 %.
Rast zaznamenala aj fanúšikovská základňa na Facebooku, ktorá vzrástla zo 23 672 k 1.1.2020
na 23 937 k 31.12.2020. Počet ľudí, ktorým sa zobrazila reklama OOCR Malá Fatra: 388 271
a celkový počet všetkých zobrazených reklám: 875 200.
Tlač, preklady, texty a grafika
V roku 2020 OOCR Malá Fatra realizovala výrobu a tlač propagačných materiálov:
- Lokálna mapa Žiliny - grafické práce, preklady, tlač – SK, EN,
- Skladacia mapa mesta Žilina,
- Mapa POI regiónu – dotlač,
- Tipy na výlety Sk – dotlač,
- Top brožúra Leto – dotlač,
- Top brožúra Zima – dotlač,
- Leták Žilina Vás víta – dotlač,
- pamätná kniha do Burianovej veže.
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 (23.1.2020 – 26.1.2020),
- Holiday World Praha (13. – 16.2. 2020).
Výstav a veľtrhov sa organizácia zúčastňovala v spolupráci s KOCR Žilinský turistický kraj.
Foto a video
V roku 2020 OOCR Malá Fatra doplnila fotobanku. Fotografie sa realizovali na témy
historických, významných a architektonických objektov regiónu. Ďalej sme spolupracovali pri
natáčaní televíznej relácie cyklookruhy v Malej Fatre. Doplnená fotobanka a videá sú
k dispozícii našim členom na disku Google.
Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu
Začiatkom roka 2020 sme podporili podujatie Carneval Slovakia 2020 spojený s prezentáciou
tradičnej ľudovej kultúry. Podpora podujatí bola zameraná na letnú a zimnú sezónu. Avšak túto
oblasť pandémia a situácia s ňou spojená zasiahla najviac. V rámci možností sme uskutočnili
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online podujatie Hudobný advent 2020 ako náhradu za vianočné trhy, kde OOCR Malá Fatra
podporila vianočný koncert Štátneho komorného orchestra v Žiline, ktorý bol odvysielaný cez
youtube kanál Mesta Žilina. A záverom roka sme podporili v rámci materiálno-technického
zabezpečenia podujatie Vianočný beh v Žiline.
V kapitole I.- Marketing a propagácia boli finančné prostriedky vo vlastných zdrojov vyčerpané
a z dotačných zdrojov ostalo nevyčerpaných 3 379,86 €, tieto finančné prostriedky boli vrátené
na depozitný účet Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Kapitola II.
Celková rozpočtovaná hodnota v kapitole II. Podpora atraktivít bola 91 800,00 €, , z toho 81
800,00 € vlastné zdroje a 10 000,00 € dotácia. Počas roka vložilo mesto Žilina do OOCR Malá
Fatra mimoriadny členský príspevok vo výške 100 000,- eur na činnosti súvisiace
s kandidatúrou mesta na Európske hlavné mesto kultúry, následkom čoho sa rozpočet v tejto
kapitole navýšil na 191 800,00 €.
Čerpanie

Vlastné zdroje

Dotácia

SPOLU

Kapitola II. Podpora atraktivít
Zvyšovanie atraktivity mesta Žilina
Zvyšovanie atraktivity regiónu

181 800,00 €
36 800,00 €
0,00 €

Údržba, opravy a krajinotvorba - mesto Žilina

30 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

Príprava nových projektov

15 000,00 €

0,00 €

15 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100 000,00 €

0,00 €

100 000,00 €

Rezerva
EHMK 2026

10 000,00 € 191 800,00 €
10 000,00 € 46 800,00 €
0,00 €
0,00 €

V tejto kapitole sme čerpali finančné prostriedky na zvyšovanie atraktivity mesta Žilina,
konkrétne vypracovanie projektovej dokumentácie pre vodovodnú prípojku s pitnou fontánkou
v športovom areáli na Oravskej ceste v Žiline. V roku 2020 sme obstarali dodávateľa na
realizáciu multifunkčného ihriska v športovom areáli na Oravskej ceste v Žiline. So samotnou
realizáciou sa začalo avšak nepriaznivé poveternostné podmienky nedovolili dokončiť dielo
v stanovenom termíne a tak sa formou dodatku dohodlo dokončenie diela na jar 2021.
Dotačné prostriedky v tejto kapitole boli použité na obnovu a údržbu priestorov na ulici
Hollého v Žiline, kde bude zriadená, v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Žiline,
pamätná izba „Vrba – Wetzler“,
Do tejto kapitoly zaraďujeme aj kandidatúru mesta Žilina za EHMK 2026 – Európske hlavné
mesto kultúry 2026. V rámci kandidatúry mesta Žilina sa na mestskom zastupiteľstve schválil
mimoriadny členský príspevok do OOCR Malá Fatra vo výške 100 000 € na zabezpečenie
procesov súvisiacich s prípravou Prihlášky mesta Žilina a podporných aktivít a dokumentov.
O postupujúcich do druhého kola sa rozhodne vo februári 2021.
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V kapitole II.- Podpora atraktivít sa nevyčerpané prostriedky presunuli do aktivít v roku 2021
(projekt: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Oravskej ceste), z dotácie boli financie
riadne vyčerpané.

Kapitola III.
Celková rozpočtová hodnota v kapitole III. bola 162 699,25 €, z toho 57 509,00 € vlastné zdroje
a 105 190,25 € dotácia.
Čerpanie

Vlastné zdroje

Dotácia

SPOLU

Kapitola III. Infraštruktúra cestovného ruchu

57 509,00 €

105 190,25 €

162 699,25 €

Infraštruktúra cyklochodníkov, cyklotrás a bežeckých
trás

14 000,00 €

34 500.00 €

48 500,00 €

Infraštruktúra turistických chodníkov

41 509,00 €

60 690,25 €

102 199,25 €

Infraštruktúra - POI body

2 000,00 €

10 000,00 €

12 000,0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rezerva

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 127,33 km,
 orezávka vyrastených krovín a porastov, konárov 11,66 km,
 frézovanie krovín a porastov 0,28 km,
 bagrovanie a terénne úpravy 2,056 km,
 vysypanie cykloturistického chodníka štrkom 0,23 km.
Vykonali sme údržbu a výmenu poškodených dielov drevených tabúľ v regióne Malá Fatra.
V roku 2020 sme realizovali úpravu, značenie a prípravu bežkárskych trás v našom regióne.
Začiatkom roka 2020, 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.
V rámci úpravy bežkárskych tratí sme opravili most na bežkárskej trati pri Brániciach a tiež
sme zabezpečili nové značenie tratí.
V roku 2020 sme pokračovali v projekte Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez
Varín s napojením na Tepličku nad Váhom. Na základe schválenia žiadosti pre uvedený
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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 povrchov je v asfalte, časť povrchov, ktoré vedú chráneným územím je z
„mlátovej“ cesty - povrch štrkodrva, ktorý je vhodný aj pre cestné bicykle. Hlavná trasa je dlhá
14,99634 km (VD Žilina – Terchová). Dĺžka vedľajšej trasy je 5,43059 km (Varín (Koňhora)
– Teplička nad Váhom). So samotnou realizáciou diela sa začalo v marci 2020, predpokladané
ukončenie diela je koncom roku 2022.
Niektoré úseky sme už v roku 2020 dokončili mnohí návštevníci ich už využívajú (napr.
Teplička nad Váhom – Nededza).
Infraštruktúra turistických chodníkov
V roku 2020 oblastná organizácia cestovného ruchu postupne zabezpečila nasledovné činnosti
na turistických chodníkoch:
 bolo zrealizované revitalizácia turistickej trasy: Terchová – Jánošíkovci – Vyšný
Repáňovci
 zrealizovali sme preznačenie a vyznačenie novej trasy náučného chodníka : Terchová –
Mravečník – Káčerovci – Kovačka – Vyšný Repáňovci
 odstránili sa popadané stromy z TZCH:
- Obšivanka – Malé nocľahy,
- Baranianky,
- Sokolie – Príslop,
- Štefanová – Medziholie,
- Dolina Bránica,
- Medzirozsutce – Medziholie,
- Osnica – Párnica,
 zrealizovali sme opravu TZCH – Štefanová,
 doplnili sme turistické tabuľové značenie v Terchovej.
Infraštruktúra POI body
V tejto podkapitole rozpočtu OOCR Malá Fatra v roku 2020 realizovala nasledujúce aktivity:
- zrealizovali sme osadenie ščítača na Vyhliadkovej veži na Dubni,
- vybudovali sme Krížovú cestu na TZCH ku Kamennému krížu v meste Krásno nad
Kysucou v časti Holý diel,
- opravu TZCH - lokalita Štefanová smer Podžiar,
- vykonali sme údržbu častí cyklochodníkov – odvodnenie – lokalita Cykltrasa Bránica –
Belá a lokalita Hajasovia,
- obnovu a opravu TZCH v Krásne nad Kysucou v osade Jantov na Holom Diele,
- obnovu a prístup k studničke Hladná voda,
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-

revitalizácia zelene v Športovom areáli na Oravskej ceste,
opravu turistického chodníka Vrátna – Podžiar,
Začali sme s obnovou NCH Jánošíkovým chotárom - I. etapa.

V kapitole III – Infraštruktúra cestovného ruchu boli finančné prostriedky vo vlastných a
dotačných zdrojov vyčerpané.

Kapitola IV.
Celková rozpočtová hodnota v kapitole IV. bola 3 000,- €, z toho 3 000,- € dotácia.
Čerpanie

Vlastné zdroje

Dotácia

SPOLU

Kapitola IV.
Vzdelávanie

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Workshopy , vzdelávanie

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Workshopy, vzdelávanie
V spolupráci s občianskym združením Truc sphérique bol zrealizovaný workshop so zámerom
vytvorenia kreslenej mapy mesta Žilina s rôznymi verziami – zakreslenie POI, barov,
reštaurácií, kultúrnych inštitúcií. Výstupom workshopu sú kreslené mapy Žiliny určené pre
domácich aj turistov (SK, EN verzia) formou výstupu sú kompletné tlačové podklady pre
ofsetovú tlač so skorigovanými textami v oboch jazykoch.
Z kapitoly IV. boli vyčerpané všetky finančné zdroje vo výške 3 000,00 €.
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Kapitola V.
Celková rozpočtová hodnota v kapitole V bola 52 000,00 € z vlastných zdrojov.
Čerpanie

Vlastné zdroje

Dotácia

SPOLU

Kapitola V, Prevádzková réžia

52 000,00 €

0,00 €

52 000,00 €

Osobné náklady

36 000,00 €

0,00 €

36 000,00 €

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 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

Mzda TIK Terchová
Rezerva

Osobné náklady
Táto položka zahŕňala odmenu výkonného riaditeľa, dane, odvody súvisiace s pracovnou
činnosťou, dohody o vykonaní práce. V tejto podkapitole sú zarátané aj mzdy pre
marketingového manažéra, projektového manažéra a mzdy za dohody o vykonaní pracovnej
činnosti.
Externé služby
Počas roka 2020 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
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 boli vyčerpané všetky finančné zdroje vo výške 52 000,00
€.

Kapitola VI.
Celkom bolo rozpočtovaných v tejto kapitole 23 581,31 € na členské v KOCR Žilinský
turistický kraj (22 570,30 €) a členské v Asociácií organizácií cestovného ruchu „AOCR“
(1011,01 €).

Kapitola VII.
Ako rezerva na bežné výdavky neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na rok 2020.
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Údaje o vývoji cestovného ruchu v destinácii

Roky 2014 - 2020
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222441

201134
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Počet návštevníkov
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Obr.1: Počet návštevníkov a prenocovaní

Údaje pochádzajú zo Štatistického úradu SR. Počet návštevníkov i počet prenocovaní
kontinuálne rástol, avšak v dôsledku krízovej situácie spojenej s pandémiou SARS COV 2 za
rok 2020 ide o medziročný pokles cca 50 %.

Výška vybratej dane (eur)

Názov grafu
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Rok
Obr. 2: Údaje o výške vybratej dane z ubytovania

V roku 2020 členské obce na území pôsobnosti OOCR Malá Fatra vybrali na dani z ubytovania
249 998,14 €, čo znamená 19 % medziročný pokles v dôsledku krízovej situácie spojenej
s pandémiou SARS COV 2.
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Vývoj výšky vybratých členských príspevkov
Výška členských príspevkov (eur)
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Roky výberu členských príspevkov
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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