VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI

Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2016

Vypracovala: Ing. Emília Sloviaková, február 2017

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 č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.
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,
p) spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR), Krajskou organizáciou Žilinský
turistický kraj a ostatné úlohy v súlade so zákonom.
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 31.12.2016 bolo členom organizácie 10 obcí, 9 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. (Penzión Cechospol Skalité)
 Športcentrum Oščadnica, s.r.o.
 Rudolf Jarabica- DOMES (Hotel Centrum Čadca)
 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. (SKI Apartmány Makov)
 Kysucká izba
Finančné ukazovatele

Príjmy:
Štátna dotácia v roku 2016: 16 775,93 €
Členské príspevky v roku 2016: 45 558,97
Celkové príjmy v roku 2016: 71 787,20 €
Výdavky:
Prevádzkové a osobné náklady: 12 252,9 € (17 %)
Členské KOCR ŽTK: 3 438,19 € (5 %)
Aktivity zamerané na podporu cestovného ruchu: 43 609,60 € (61 %)
Celkové výdavky: 59 300,69 €. Zostatok na účte k 31. 12. 2016: 12 486,51 € (17 %)

V roku 2016 v zmysle platných stanov, podľa Ročného plánu aktivít na rok 2016 a Rozpočtu
Organizácie cestovného ruchu Kysuce 2016 schváleného 16. 12. 2015 realizovalo nasledujúce aktivity:
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I.

oblasť: Marketing a propagácia

Zameriavame sa predovšetkým na zvýšenie informovanosti o regióne Kysuce s dôrazom na zimnú
a letnú sezónu.
1. Tlačené propagačné materiály
 Stolový kalendár 2017, 1 000 ks, december
 Kysuce – hlavná brožúra, formát A4, 5 000 ks, december
 Pohľadnice – 3 druhy, 3x 500 ks, december
2. Propagácia regiónu a členských subjektov formou inzercie v printových médiách
 Slovak Spectator – knižný sprievodca po Slovensku s mapou, náklad 10 tis. kusov, reklama ½
strany, v cene 50 ks výtlačkov
 Moje země – časopis, dvojmesačník v ČR, náklad 12 tis. kusov, inzercia 4 strany
 Poznámka: Región Kysuce bol propagovaný aj v rámci inzercie KOCR ŽTK.
3. Webová stránka (realizácia: celoročne)
 www.regionkysuce.sk – pravidelná aktualizácia a dopĺňanie informácií, preklad do poľského
a anglického jazyka, prevádzka, technická podpora.
 Facebook: Región Kysuce (realizácia: celoročne)
4. Tvorba video materiálu
 Nakrúcanie video materiálu z regiónu Kysuce klasickou kamerou a jeho spracovanie do
propagačných videí obcí – v priebehu celého roka. Kompletné dokončenie turisticky
zameraných videí z členských obcí a miest.
5. Drobné propagačné predmety na veľtrhy -– tašky, magnetky, zápisníky, nálepky – v priebehu
celého roka.
Finančné vyúčtovanie kapitoly: 7 511,31 €.
II.

oblasť: Výstavy, veľtrhy, info cesty pre novinárov

Všetky uvedené veľtrhy, výstavy a prezentačné akcie organizačne zabezpečovala Krajská organizácia
cestovného ruchu Žilinský turistický kraj (KOCR ŽTK).









Regiontour Brno, 14.-17.01.2016, účasť zástupcu OCR Kysuce
Holiday World Show, Dublin, Írsko, 22.-24.01.2016, KOCR ŽTK
ITF Slovakiatour, Bratislava, 28.01.-31.01.2016, účasť zástupcu OCR Kysuce
IMTM Izrael, 09.-10.02.2016, KOCR ŽTK
Holiday Word Praha, Praha, 18.-21.02.2016, KOCR ŽTK
ITB Berlín, 09.-13.03.2016, KOCR ŽTK
Infotour a Cykloturistika, Hradec Králové – ČR, 11.-12.03.2016, KOCR ŽTK
Miniveľtrh pútnických miest, Kroměříž, 18.-19.03.2016, účasť zástupcu OCR Kysuce
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 Dovolená a Region 2016 v Ostrave, 04.-06.03.2016, KOCR ŽTK
 Glob Katowice, Katowice – PL, 18.-20.03.2016, KOCR ŽTK
 Medzinárodný veľtrh priemyselného dedičstva a CR, Zabrze, Poľsko, 15.-16.04.2016, KOCR
ŽTK
 Kysučan v Paríži pod záštitou mesta Čadca, 07.-16.04.2016
 Region Tour Expo Trenčín, 13.-14.05.2016, účasť zástupcu OCR Kysuce
 Garden Food Festival Olomouc, 14.-15.05.2016, KOCR ŽTK
 Holešovská regata, ČR, 17.-18.06.2016, KOCR ŽTK
 28 na tanieri, Brusel, Belgicko, 22.06.2016, KOCR ŽTK
 Štátna recepcia, Berlín, Nemecko, 07.09.2016, KOCR ŽTK
 Prezentácia CR na KIA Family Day, 11.06.2016, účasť zástupcu OCR Kysuce
 Folklórny festival Východná, 30.06.-03.07.2016, KOCR ŽTK
 Slovenské dni v Báčskom Petrovci, Srbsko, 31.07.-07.08.2016, KOCR ŽTK
 ITEP Plzeň, 15.-17.9. 2016, účasť zástupcu OCR Kysuce
Infocesta pre poľských a českých novinárov po Žilinskom kraji, 27.11.-2.12.2016 (na Kysuciach –
01.12.2016).
Finančné vyúčtovanie kapitoly: 1 098,09 €.
III.

oblasť: Podpora tvorby produktu CR

Kysuce sú pre rodiny súce – produkt pre rodiny s deťmi.
 Vytvorenie detských cestopisníkov so zaujímavými lokalitami v regióne v oblasti kultúry,
poznávania, športu, rekreácie, zábavy a hry. Cieľom aktivity je navštívenie týchto miest a zbieranie
rôznorodých nálepiek zvierat. Projekt bol podporený súťažou.
 Vytvorenie ideového zámeru, grafické spracovanie cestopisníkov, nálepiek, plagátov, letákov, ceny
do súťaže, magnetky, nálepky, odznaky.
Podpora podujatí členských obcí a miest prostredníctvom Zmluvy o podpore realizácie produktu
cestovného ruchu.
 Makov
- výroba a montáž drevenej mostovej lávky + značenie k brestu u Papaji v Makove
- výroba tlačených propagačných materiálov, reklamných a prezentačných produktov
- volejbalové plážové ihrisko na podporu športového cestovného ruchu v stredisku cestovného
ruchu Makov – Čierne
Oščadnica
- propagácia strediska cestovného ruchu Oščadnica v programe na ČT ŠPORT, RTVS 2
Cyklopotulky– nakrútenie relácie v Oščadnici
- letecké fotografie obce
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Čadca
- podpora podujatí – Čadčiansky kotlík, Nad Čadcou - Rezbárske dni a pivné slávnosti na
Husáriku , Rozlúčka s letom v Čadci
- letecké fotografie mesta
Skalité
- propagačný materiál – 90. výročie DHZ Skalité
- podpora podujatí – Zumba fitness párty, Goralské slávnosti, Skalitská vareška, Mariánska
pieseň, Memoriál des. Rudolfa Šmatlavu
Raková
- podpora podujatia – UPHILL MTB Beskydy, Raková – Veľký Polom
Vysoká nad Kysucou
- letecké fotografie obce
Čierne
- letecké fotografie obce, letecký video záznam, magnetky
Finančné vyúčtovanie kapitoly: 34 304,20 €.
IV. oblasť: Turistická infraštruktúra
Panoramatické tabule na rozhľadne Oščadnica - Veľká Rača a Zákopčie - Petránky.
 Rozhľadňa na Veľkej Rači – maľba panorámy + zakúpenie plexiskla.
 Rozhľadňa na Marťakovom kopci nad osadou Petránky (Javorníky) – tlač panorámy a jej
umiestnenie na rozhľadňu.
Finančné vyúčtovanie kapitoly: 696,00 €.
V. oblasť: Ostatné
Vzdelávacie aktivity v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický
kraj:
 školenie: verejné obstarávanie
 školenie v praxi: Hévíz, Maďarsko
VI. oblasť: Prevádzka a réžia OCR Kysuce
Za výkon OCR Kysuce zodpovedná 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.
 administratívne zabezpečenie chodu organizácie, koordinácia materiálnych, finančných
a technických zdrojov organizácie, kontakt s médiami, reportážne články o regióne, práca v teréne,
správa webovej stránky www.regionkysuce.sk
 aktívna účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentačných akciách
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 spolupráca s KOCR, zúčastňovanie sa na poradách a školení organizovaných KOCR, členstvo
v pracovnej skupine pre marketing KOCR
 spolupráca s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
VII. 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. v znení neskorších predpisov.








07. 03. 2016: Predstavenstvo OCR Kysuce
07. 03. 2016: Valné zhromaždenie OCR Kysuce
07. 03. 2016: Dozorná rada OCR Kysuce
26. 04. 2016: Pracovná skupina pre propagáciu
27. 09. 2016: Valné zhromaždenie OCR Kysuce
14. 12. 2016: Predstavenstvo OCR Kysuce
14. 12. 2016: Valné zhromaždenie OCR Kysuce

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

Vypracovala: Emília Sloviaková, 01. 02. 2017
Schválené Valným zhromaždením OCR Kysuce, 08. 03. 2017
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