Správa o činnosti
Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2017

Vypracovala: Ing. Emília Maloušová, marec 2018

Organizácia cestovného ruchu Kysuce bola založená 28. 2. 2012 na základe Zákona o podpore cestovného
ruchu č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom Organizácie cestovného ruchu Kysuce je propagácia regiónu Kysuce pod spoločným logom
s úmyslom vytvoriť z tejto časti Slovenska atraktívne cieľové miesto pre všetkých návštevníkov.
Poslanie:
Poslaním Organizácie cestovného ruchu Kysuce je uspokojenie potrieb cieľových skupín návštevníkov
regiónu prostredníctvom pestrej a diferencovanej ponuky cestovného ruchu, podpora podnikateľských
subjektov predovšetkým v oblasti propagácie a marketingu a zatraktívnenie vonkajšieho prostredia pre
obyvateľov regiónu.
Vízia:
Kysuce ako región, ktorý vzájomnou aktívnou spoluprácou, zachovávaním kultúrnohistorických a prírodných
hodnôt a využívaním svojho miestneho potenciálu a zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj, je atraktívnym
miestom pre spokojný život obyvateľov, je atraktívnym miestom pre návštevníkov.
Predmet činnosti:
Všetky činnosti organizácie sú v súlade s §15 Zákona o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z. z.
Činnosti OCR Kysuce:
a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území
svojej pôsobnosti,
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
e) spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
f) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
g) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
h) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie
vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o vývoji cestovného ruchu
na svojom území,
i) iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom
území,
j) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
k) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi
oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
l) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
m) tvorí, vyrába a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály,
n) zabezpečuje účasť na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, prezentáciu regiónu, poskytovateľov
služieb a členov organizácie,
o) zabezpečuje prípravu, úpravu a údržbu turistických trás, bežeckých lyžiarskych tratí a cyklotrás na
svojom území.

Orgány OCR Kysuce: Valné zhromaždenie, Predstavenstvo, Dozorná rada, Výkonná riaditeľka
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Gura
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K 31.12.2017 bolo členom organizácie 9 obcí, 10 podnikateľských subjektov a 3 pridružení členovia
(Mikroregión Horné Kysuce, Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Klub turistov Kysúc)
Členovia OCR Kysuce:
 Mesto Čadca
 Obec Makov
 Obec Oščadnica
 Obec Skalité
 Obec Vysoká nad Kysucou
 Obec Raková
 Obec Klokočov
 Mesto Turzovka
 Obec Čierne











Cechospol, s.r.o.
Športcentrum Oščadnica, s.r.o.
Rudolf Jarabica- DOMES
SKI Makov, s.r.o.
Róbert Kopera – ROKO (Penzión Centrál Oščadnica)
Sudopark Klokočov, s.r.o.
Snowparadise, a.s.
Adventure golf, s.r.o.
BOHR, a.s. (zariadenie SKI Apartmány Makov)
Kysucká izba

Finančné ukazovatele – stručný prehľad 2017

Príjmy:
Štátna dotácia v roku 2017: 34 381,91 €
Členské príspevky v roku 2017: 50 705,77 €
Nevyčerpané zdroje z roku 2016: 12 486,51 €
Ostatné príjmy: 2 278,04 €
Celkové príjmy v roku 2017: 99 852,23 €
Výdavky:
Prevádzkové a osobné náklady: 13 907,49 €
Členské (KOCR ŽTK, AOCR SR): 4 955,90 €
Aktivity zamerané na podporu cestovného ruchu: 66 180,88 €
Celkové výdavky: 84 864,78 €
Účtovný zostatok k 31. 12. 2017: 14 987,45 €
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V roku 2017 v zmysle platných stanov, podľa Ročného plánu aktivít na rok 2017 a Rozpočtu Organizácie
cestovného ruchu Kysuce 2017 schváleného 14. 12. 2016 realizovalo nasledujúce aktivity:

I. oblasť: Marketing a propagácia
Marketingové aktivity na podporu prezentácie regiónu Kysuce
OCR Kysuce sa zameriava predovšetkým na zvýšenie informovanosti o regióne Kysuce s dôrazom na zimnú
a letnú sezónu.
1. Tlačené propagačné materiály
 Kalendárium podujatí 2017, 2 000 ks (realizácia: január 2017)
 Pamätnica 25 rokov Goralských slávností v Skalitom, v spolupráci s Obcou Skalité
(realizácia: jún)
 Najkrajšie turistické a cykloturistické trasy na Kysuciach – bedeker, 5 000 ks (realizácia: september)
 Stolový kalendár 2017, 1 000 ks 5 000 ks (realizácia: október)
 Cykloturistická mapa, 1:70 000, 5 000 ks (realizácia: november – december)
Spolu: 16 482,00 € (vlastné zdroje: 2 850,00 €/dotácia: 13 632,00 €)
2. Elektronický marketing
 www.regionkysuce.sk – pravidelná aktualizácia a dopĺňanie informácií, kalendárium podujatí, preklad
do poľského a anglického jazyka, prevádzka, technická podpora (realizácia: celoročne)
 Facebook: fanúšikovská stránka Región Kysuce (realizácia: celoročne)
 prezentácia regiónu a členských subjektov formou inzercie na internetových portáloch GOOGLE
(služba Google Adwords) a Facebook – platené reklamné príspevky (realizácia: celoročne, intenzívne
pred letnou a zimnou sezónou)
Spolu: 3 810,61 € (vlastné zdroje: 0 €/dotácia: 3 810,61 €)
3. Virtuálne prehliadky
 vytvorenie Google street view prehliadky všetkých členských subjektov + implementácia do máp
Google (realizácia: jún - september, december)
Spolu: 5 500,00 € (vlastné zdroje: 0 €/dotácia: 5 500,00 €)
4. Drobné propagačné predmety na veľtrhy
 magnetky, medovníky (realizácia: január, jún - november)
Spolu: 2 408,78 € (vlastné zdroje: 379,39 €/dotácia: 2 029,39 €)
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5. Výstavy a veľtrhy
Všetky uvedené veľtrhy, výstavy a prezentačné akcie organizačne zabezpečovala Krajská organizácia
cestovného ruchu Žilinský turistický kraj (KOCR ŽTK).
S osobnou účasťou OCR Kysuce:
 Regiontour Brno, 19. - 22. 01. 2017
 ITF Slovakiatour, Bratislava, 26. - 29. 01. 2017
 Glob Katovice 2017, Poľská republika, 31. 03. - 02. 04. 2017
 Regiontour Expo Trenčín, Trenčín, 12. - 13. 05. 2017
Bez účasti: napr. Baltour Riga 2017 (03. – 05. 02. 2017), Holiday World Praha 2017 (15. - 19. 02. 2017),
Dovolená a Region Ostrava 2017 (03. - 05. 03. 2017), Utazás Budapešť 2017 (02. - 05. 03. 2017),
Medzinárodný veľtrh priemyselného dedičstva, Zabrze 2017 (07. - 08. 04. 2017), Inwetex CIS Travel Market
Sankt Peterburg (12. - 14. 10. 2017), World Travel Show 2017 vo Varšave (19. - 22. 10. 2017) a ďalšie
regionálne podujatia a akcie.
Spolu: 498,74 € (vlastné zdroje: 498,74 €/dotácia: 0 €)

Celkové vyúčtovanie aktivity: Marketing a propagácia: 28 700,13 €
(vlastné zdroje: 3 728,13 €/ dotácia: 24 972,00 €)
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II. oblasť: Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu
1. Kysuce sú pre rodiny súce
 produkt pre rodiny s deťmi; „Môj kysucký cestopisník“ zápisník s atraktívnymi lokalitami v regióne,
letné a zimné kolo súťaže (realizácia: apríl – september, november)
Spolu: 4 703,25 € (vlastné zdroje: 703,34 €/dotácia: 3 999,91 €)
2. Tvorba a podpora realizácie produktov cestovného ruchu v členských subjektoch
Podpora podujatí členských obcí a miest prostredníctvom zmluvy o podpore realizácie produktu
cestovného ruchu:
Obec Makov:
 podpora podujatia: Petropavlovské hody (príspevok z KOCR ŽTK)
 spolu: 1 320,00 €
Mesto Čadca:
 podpora podujatí: Čadčianske kultúrne leto, Bartolomejský hodový jarmok a festival Drôtománia,
Rezbárske sympózium v Čadci
 spolu: 8 143,00 €
Obec Oščadnica:
 podpora podujatí: Oščadnická heligónka a Goralský gastrodeň
 spolu: 5 700,00 €
Obec Skalité:
 podpora podujatí: Zumba® Fitness Párty Skalité 2017 a Goralské slávnosti 2017
 propagačná brožúra Pamätnica 25 rokov Goralských slávností v Skalitom – zahrnuté
v marketingových aktivitách
 spolu: 4 470,00 € (+ 2 700,00 € - brožúra)
Obec Klokočov:
 nákup dvoch párty stanov na organizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 pečiatka Klokočovské skálie
 spolu: 1 168,79 €
Obec Raková:
 podpora podujatia: Rakovské hodoy
 spolu: 349,00 €
Mesto Turzovka:
 spolufinancovanie virtuálnej prehliadky mesta
 spolu: 312,00 €
Spolu: 21 462,79 € (vlastné zdroje: 19 052,79 €/dotácia: 2 410,00 €)

Celkové vyúčtovanie aktivity: Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu:
26 166,04 €
(vlastné zdroje: 19 756,13/dotácia:6 409,91 €)
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III. oblasť: Infraštruktúra cestovného ruchu
V členských obciach boli realizované:
Obec Makov:
 panoramatické vyhliadkové bezmincové ďalekohľady – 2 ks
 drevené plošiny pod vyhliadkové ďalekohľady – 2 ks
 stojany na bicykle – 8 ks
 informačné smerové tabule – Makov, Makov - brest, Makov - Kasárne (5 ks)
Spolu: 10 414,71 € (vlastné zdroje: 8 314,71 €/dotácia: 2 100,00 €)
Obec Čierne:
 drevený stojana na mapu
Spolu: 900,00 € (vlastné zdroje: 0 €/dotácia: 900,00 €)

Celkové vyúčtovanie aktivity: Infraštruktúra cestovného ruchu: 11 314,71 €
(vlastné zdroje: 8 314,71 €/dotácia: 3 000,00 €)
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IV. oblasť: Vzdelávacie aktivity
Školenia pre členské subjekty, ktoré organizovala KOCR ŽTK:
 Školenie v oblasti online marketingu (február, máj)
 Školenie v oblasti verejného obstarávania (apríl)
 Školenie – Rychlebské stezky, Černá Voda v ČR (september)
 Školenie – cykloturistika Holandsko (september)
 Školenie – Prešovský kraj (december)

V. oblasť: Prevádzka a réžia OCR Kysuce
Za výkon OCR Kysuce zodpovedá Výkonná riaditeľka na základe Zmluvy o poskytnutí služby platnej od 02.
01. 2014. OCR Kysuce na svoju činnosť využíva priestory a zariadenie kancelárie Regionálnej rozvojovej
agentúry Kysuce na základe zmluvy o prenájme.





Spolupráca s KOCR ŽTK, zúčastňovanie sa na poradách, workshopoch organizovaných KOCR ŽTK,
spolupráca, koordinácia aktivít, plnenie úloh zadaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentačných akciách,
administratívne zabezpečenie chodu organizácie, kontakt s médiami, reportážne články o regióne,
práca v teréne, fotografovanie, správa webovej stránky, Facebook stránky a i.

VI. oblasť: Zasadania orgánov a pracovných skupín OCR Kysuce
Orgány organizácie cestovného ruchu Kysuce zasadajú v priebehu celého roka a plnia úlohy, ktoré im ukladá
Zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z. z.








14. 02. 2017: Pracovné stretnutie členov
08. 03. 2017: Dozorná rada OCR Kysuce
08. 03. 2017: Predstavenstvo OCR Kysuce
08. 03. 2017: Valné zhromaždenie OCR Kysuce
08. 06. 2017: Pracovné stretnutie členov
28. 11. 2017: Predstavenstvo OCR Kysuce
28. 11. 2017: Valné zhromaždenie OCR Kysuce

Použité skratky:
OCR Kysuce – Organizácia cestovného ruchu Kysuce
KOCR ŽTK – Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
AOCR – Asociácia organizácií cestovného ruchu

Vypracovala: Ing. Emília Maloušová, 01. marec 2018
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