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Geografické prostredie : Do regiónu Turiec zasahujú dva národné parky, okrem toho je tu 16
národných prírodných rezervácií, 7 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky a 6 náučných
chodníkov. Región má veľmi dobré prírodné podmienky pre rozvoj turistiky. V regióneTuriec je 58
značených turistických chodníkov o celkovej dĺžke 481,1 km (zdroj: KST). Z turistického hľadiska sú
atraktívne najmä doliny turčianskeho regiónu.
Medzi najznámejšie patria Blatnická a Gaderská dolina vo Veľkej Fatre, známe vápencovými a
dolomitovými útvarmi. Medzi turistické ciele v Lúčanskej Malej Fatre na turčianskej strane patria
vrcholy Kľak, Veľká Lúka, Krížava, v Kriváňskej Malej Fatre sú to Kľačianska Magura, Fatranský Kriváň
alebo Chleb. V poslednom období rastie popularita Valčianskej doliny.
Dôležitým bodom na turistickej mape je aj kúpeľné mesto Turčianske Teplice. Tu môže turista hlavne
regenerovať v známych kúpeľoch, alebo môže využiť aj Aquapark a kúpalisko. V Turčianskych
Tepliciach sa nachádzajú pôvodné historické kúpeľné stavby, ktoré však prechádzajú postupnou
rekonštrukciou a modernizáciou. Významný pre cestovný ruch je i kúpeľný park v Turčianskych
Tepliciach .
Turiec spolu s Liptovom sú regióny s najvyšším počtom kultúrno-historických pamiatok v rámci
Slovenskej republiky. Spojením regiónu Turiec s historickou Kremnicou vznikol turistický región s
veľmi významným kultúrnym a historickým potenciálom. V Turci je 323 evidovaných pamiatok, z toho
274 je v okrese Martin a v Kremnici pamiatok. Mesto Martin je vládou vyhlásené za Centrum
národnej kultúry Slovákov. Na území regiónu Turiec-Kremnicko v rámci Slovenska je najvyššia
koncentrácia múzeí a galérií. Niektorí z nich sú jedinečné ako napr. Múzeum mincí a Múzeum gýča v
Kremnici alebo Hasičské múzeum v Martine, Štôlňa Andrej – banícke múzeum v Kremnici Za zmienku
stojí aj jediná technická pamiatka, ktorá sa v regióne nachádza – Turčekovský vodovod (väčšia časť
diela sa nachádza v Kremnici a okolí).
V regióne Turiec-Kremnicko sa nachádza 1 mestský hrad a to v Kremnici. Je tu ale niekoľko zrúcanín
hradov, ktoré môžu byť cieľom turistiky. Sklabinský hrad je v správe občianskeho združenia.
Kremnica a jej okolie má tiež vhodný prírodný potenciál. Jej konkurenčná výhoda je daná polohou,
krásou okolitých hôr a jej špecifikami. Kremnica a okolité obce sú situované v Kremnických vrchoch,
ktoré sú horským krajinným celkom v oblasti Slovenského Stredohoria. Existujú tu vhodné podmienky
pre pešiu turistiku, cykloturistiku a zimné športy. Významný je tiež termálny prameň nachádzajúci sa
v Kremnici. Prírodná voda je silne mineralizovaná s liečebnými účinkami na pohybové a nervové
ústrojenstvo.

Legislatívne prostredie : OOCR Turiec-Kremnicko bola založená v zmysle Zákona č.91/ 2010 Z.z.o
podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov dňa 22.3.2012. Zaregistrovaná v registri
OOCR na MDVaRR SR bola dňa 26.3.2012.
Zakladateľmi organizácie sú : Mesto Martin, MestoTurčianske Teplice, Mesto Kremnica, Klaster
Turiec, Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o. a Kremnica región – združenie turizmu.
Personálne obsadenie :





Predsedom predstavenstva a zároveň štatutárnym orgánom je Mgr. Imrich Žigo
Podpredseda predstavenstva a druhý štatutár je Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
Výkonný riaditeľ je Ing. Dalibor Steindl, MBA

Správa o činnosti v roku 2016 :

V roku 2016 OOCR Turiec-Kremnicko podporilo najmä aktivity vlastných členov. Valné zhromaždenie
pri tvorbe rozpočtu vyčlenilo prostriedky pre podporu kľúčových akcií v regióne :
Prvou podporenou akciou bol „Beh zdravia“, ktorí organizovalo mesto Turčianske Teplice. Beh
zdravia zapísal už svoj 37. ročník, a patril počtom účastníkov k tým najhojnejším. Vyše 200 bežcov si
prišlo zmerať svoje sily a rýchlosť na trate do Turčianskych Teplíc.
Začiatkom leta sme za priamo zúčastnili oficiálneho otvorenia letnej prázdninovej sezóny akciou
s názvom „Turčianske medobranie a vodosláva“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 5 tisíc návštevníkov.
Hlavnou témou podujatia bola propagácia turčianskej vody a vodných zdrojov. Obrovský úspech malo
Necpalské mlynčekovo. Súčasťou vodoslávy bola ochutnávka dobrej a zdravej pitnej vody z
Necpalského prameňa, ktorú spolu s pitným režimom zabezpečila spoločnosť Turvod. Veľkému
záujmu návštevníkov sa tešili aj prezentácie včelárstva, prednášky pre laikov i odborníkov, včelársky
skanzen, med a ostatné včelie produkty. Súťažilo sa tiež o najlepší med a medovinu. Dobrý ohlas mala
aj turistická časť podujatia – Prechod Blatnickým krasom a Výstup na Borišov. Návštevníkov z Turca,
Slovenska i z Čiech zaujali expozície a prezentácie prírodných krás NP Veľká Fatra a regiónu Turiec.
Vyvrcholením podujatia bolo vyhlásenie Turčianskeho kráľovstva včiel a čírej vody. Celá akcia mala
mohutnú mediálnu podporu a pozitívny ohlas nielen v regionálnych ale i centrálnych médiách
( TV Markíza, RTVS...) Podarilo sa vytvoriť výborný základ pre tradičné podujatie zamerané na
propagáciu prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu a samozrejme kvalitných regionálnych
produktov. Cieľom je prilákať do nášho regiónu čo najviac návštevníkov nielen zo Slovenska ale
i zahraničia.
Nezabudli sme ani na Kremnicu, kde sa konalo stredoveké „Dobýjanie mesta Kremnica“. Pokus
husitských vojakov dobyť kráľovské mesto sa odohrával na územií Kremnického hradu, keď sa
dobyvatelia snažili získať kremnické poklady.
Poslednou nadregionálnou akciou, ktorú organizácia tento rok priamo podporila boli Hasičské dni v
Martine. Tie sa uskutočnili koncom septembra a bohužiaľ boli ovplyvnené zlým počasím. Na akcii sa
zúčastnili hasičské zbory z okolia, ale aj príhraničných oblastí.
V roku 2016 sa organizácia zamerala hlavne na tvorbu produktu cestovného ruchu, ktorý by pritiahol
do regiónu turistov celoročne. Snažíme sa tak reagovať na nestabilné zimné podmienky a zvýšený
záujem o horskú turistiku a cykloturistiku. Valné zhromaždenie sa preto rozhodlo strategicky
podporiť budovanie ferratových chodníkov. Na rok 2016 sme vyčlenili prostriedky na vybudovanie
ferratového chodníka v Gaderskej doline a taktiež údržbu chodníka na Martinské hole. Práve Ferrata
Martinské hole dokázala naštartovať celoročnú turistickú sezónu na Martinských holiach a taktiež je
cítiť oživenie turistických objektov v oblasti Martin – Stráne. To má samozrejme pozitívny vplyv na
ekonomické ukazovatele aj pre mesto Martin.

Cieľom turistického produktu „Ferrata Turiec-Kremnicko“ je ponuka uceleného produktu
cestovného ruchu, na ktorý budú naviazané ďalšie činnosti a aktivity subjektov, ktoré podnikajú
v cestovnom ruchu.
Organizácia v minulosti podporila budovanie systému cykloznačení, ale mnohé z nich sú už
poškodené, resp. je potrebné tieto značenia obnovovať. Ani tento rok sme nevynechali údržbu
cyklotrás hlavne v Turci, ktorá bola naplánovaná na jeseň 2016.
PR a marketing

Je nutné konštatovať, že tento rok sa mediálne výstupy, ktoré propagujú náš región zintenzívnili. Tie
boli produkované hlavne prostredníctvom výkonného riaditeľa. Je ale potrebné prepracovať
koncepciu hlavne elektronického marketingu a tvorby PR materiálov, na ktorý neboli tento rok
vyčlenené žiadne prostriedky. Ten je zároveň najefektívnejšiou formou propagácie hlavne
v cezhraničných regiónoch.
PR výstupy boli prezentované v týchto médiach : TV Markíza, TA3, RTVS, Pravda, Plus7, SME,
Regionportal.sk. V ďalších médiách

Personálne obsadenie a zázemie organizácie

V apríli skončilo funkčné obdobie členov predstavenstva, dozornej rady a výkonnému riaditeľovi.
V organizácii sme museli absolvovať voľby predstavenstva, dozornej rady a výkonného riaditeľa.
Zoznam členov jednotlivých orgánov je uvedený v tabuľkovej časti dokumentu, príloha č.1. Všetci
predstavitelia boli zvolení na funkčné obdobie 4 rokov a funkcie v predstavenstve a dozornej rade sú
bez odmeny.
Technická a administratívna časť OO CR je zabezpečovaná externým prostredím – na základe
mandátnej zmluvy s účtovníčkou Ľubicovu Sumkovou a príkaznou zmluvou s výkonným
riaditeľom Dalibor Steindlom. Organizácia mala snahu zamestnať pracovníka z podpory ÚPSVaR,
snaha však nebola úspešná z dôvodu nedostatku prostriedkov na takýto projekt zo strany ÚPSVaR.
Všetky služby OO CR boli v roku 2016 zabezpečované externým prostredím v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. OO CR nemá žiadnych zamestnancov na pracovnoprávny vzťah, ani dohody.
Na aprílovom valnom zhromaždení bola odsúhlasená zmena sídla do mesta Turčianske Teplice.
Členovia tak chceli reagovať na možnosť užšej spolupráce so strategickým partnerom – Zlatými
kúpeľmi Turčianske Teplice, ktoré sú najvýznamnejším ubytovacím zariadením v Turci. Mesto
Turčianske Teplice ale späťvzalo svoju ponuku priestorov. Následne boli ponúknuté priestory mestom
Martin, v priestoroch Mestského úradu. Organizácia nemá naďalej vlastné kancelárske priestory.
Je nutné konštatovať, že personálny stav vzhľadom na požiadavky a potreby rozvoja organizácie
a podpory cestovného ruchu v našom regióne je hlboko poddimenzovaný. Taktiež sa zatiaľ
nepodarilo nadviazať užšiu spoluprácu so Zlatými kúpeľmi Turčianske Teplice, čo je na škodu oboch
strán.

Členovia a finančné zabezpečenie

V roku 2016 došlo k zastabilizovaniu členskej základne, pričom jeden subjekt – Kultúrna scéna Martin,
n.o. – bolo pozastavené členstvo z dôvodu nezaplatenia členského. Jeden subjekt – Penzión MartINN
ukončil členstvo. Jeden subjekt – obec Necpaly do OO CR vstúpil. Zoznam členov je uvedený v prílohe
č.1.
Výška členského poplatku na rok 2016 bola schválená pre mestá v jednotnej výške 3 000 € a pre
ostatných členov podľa kategorizácie od 150 € až po 1 000 €. ( štruktúra členských príspevkovpríloha č. 1)
Výška dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2016 na realizáciu
projektu je vo výške 12 000 € (Jej výška je stanovená na základe výšky členských a mimoriadnych
príspevkov za predchádzajúci rok a limitujúca počtom prenocovaní návštevníkov v regióne.)
Hlavnou výhodou organizácie cestovného ruchu je možnosť každoročne získavať priame dotácie na
podporu cestovného ruchu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a dotácii na
základe mimoriadneho vkladu člena vo výške vkladu.
V roku 2016 boli prvý krát v histórii OO CR vložené mimoriadne vklady. Mimoriadne vklady vložili
tieto subjekty :
1. Nadácia Zdravá Turčianska Záhradka vo výške 5000 EUR
2. Tradičné je dobré, s.r.o. vo výške 3000 EUR
Mimoriadne vklady oprávňujú žiadať o mimoriadne dotačné prostriedky v rovnakej výške, aké boli
vložené.
Nadregionálne aktivity

Členstvo v Krajskej organizácii cestovného ruchu
-

Krajská organizácia pre rok 2016 finančne podporila akcie „Dobýjanie mesta Kremnica“ a
„Turčianske medobranie a vodosláva“. KO CR ŽTK poskytla možnosť účasti na výstavách a
zahraničných cestách a propagáciu v cezhraničných médiach.

Memorandum o spolupráci pri rozvoji cestovného ruchu vo Veľkej Fatre
-

členovia OOCR Stredné Slovensko, OOCR Liptov, OOCR Turiec – Kremnicko deklarovali
spoluprácu pri rozvoji cestovného ruchu na území Veľkej Fatry. Vzhľadom na skutočnosť, že
neexistuje legálne prepojenie našich regiónov cyklocestami medzi Martinom, Banskou
Bystricou a Kremnicou bude vypracovaná koncepcia rozvoja cykloturistiky na území Veľkej
Fatry v spolupráci so Slovenským cykloklubom. Memorandum podpísali aj primátori mesta
Martin a Banská Bystrica.

Vznik asociácie organizácií cestovného ruchu

-

Úlohou AOCR bude vytvárať nástroje na koordináciu a utvárať predpoklady pre rozvoj
cestovného ruchu na Slovensku prostredníctvom funkčnej siete destinačných organizácií.
Zásadným predpokladom, aby toto systémové riešenie riadenia cestovného ruchu
a koordinovaného rozvoja v podmienkach zákona č. 91/2010 napredovalo, je zjednotenie a
posilnenie hlasu organizácií cestovného ruchu (OOCR, KOCR) prostredníctvom vytvorenia
Asociácie organizácii cestovného ruchu (ďalej ako „AOCR“).

Konferencie a workshopy

Organizácia sa prostredníctvom výkonného riaditeľa a členov predstavenstva zúčastnila týchto
konferencií a workshopov, na ktorých bola prezentovaná OO CR a jej členovia:
-

Vzájomná spolupráca subjektov na Barborskej ceste
Spolupráca pri rozvoji cestovného ruchu vo Veľkej Fatre
Podpora regionálneho rozvoja územia horného Turca
Konferencia Via Magna

Záver

Aj napriek zložitej finančnej situácii sa v roku 2016 podarilo rozbehnúť kľúčové aktivity, ktoré by mali
pomôcť rozvoju cestovného ruchu v Turci. Verím, že vybudovanie nového produktu cestovného
ruchu, sa budúci rok posunie kvalita a vnímanie OO CR.
Hlavnou víziou vedenia na najbližšie obdobie je okrem rozvoja nosných produktov CR aj naviazanie
užšej spolupráce so Zlatými kúpeľmi v T. Tepliciach a veľkými ubytovateľmi. Taktiež sa budeme snažiť
vytvoriť moderný informačno-turistický portál Turca v spojení s existujúcou mobilnou aplikáciou,
ktorý bude agregovať všetky existujúce informácie vhodné pre návštevníkov Turca.
Nemalú zásluhu na financovaní akcií a organizácie majú aj mimoriadne členské príspevky, ktoré sú
efektívnym spôsobom samofinancovania. Je to vhodný systém podpory aj zo strany samospráv. Veľké
množstvo miest si takýmto spôsobom financuje rozvoj cestovného ruchu a kultúrnych akcií. Preto
doporučujeme nastaviť vhodnú stratégiu financovania vlastných aktivít spolu s OO CR.
Čo sa týka finančnej uzávierky za rok 2016, tá je súčasťou tejto súhrnnej správy. Bohužiaľ, musíme
konštatovať, že realizácia aktivít spojených s Ferratou Gader sa nepodarila. Hlavným dôvodom bolo
nedostatočné zabezpečenie povolení na realizáciu od orgánov štátnej správy a Národného parku.
Taktiež sa nepodarilo zabezpečiť garanta kontinuálnej starostlivosti o tento turistický chodník.
Samotný zhotoviteľ a ani obec Blatnica nemali záujem o trvalo udržateľnú starostlivosť o chodník.
Financie boli preto presunuté na marketingové aktivity – reklamné spoty v rádiu Rebeca, webovú
stránku Ferraty a jej propagácia letákmi.

Príloha č.1 – Zoznam členov k 31.12.2016

Členovia OO CR Turiec-Kremnicko

P.č
.
1.

Názov

e-mail

Členské
2016
3 000 €

Adresa

Kategória

Mesto
Martin

imrich.zigo@martin.sk
Mgr. Imrich Žigo – predseda
predstavenstva
0915 834 557

MsÚ
Martin,
Námestie
S.H.Vajansk
ého 1, 036
49 Martin
MsÚ
Turčianske
Teplice,
Partizánska
1, 039 01
Turčianske
Teplice
MsÚ
Kremnica,
Štefánikovo
námestie
1/1, 967 01
Kremnica

Samospráva
– mesto

2.

Mesto
Turčianske
Teplice

beata.gaborova@turciansketeplice.sk
Ing. Beáta Gáborová – člen
predstavenstva
0918 387 235

3 000 €

3.

Mesto
Kremnica

alexander.ferencik@kremnica.sk

3 000 €

1 000 €

MsÚ
Martin,
Námestie
S.H.Vajansk
ého 1, 036
49 Martin

Združenie
cestovného
ruchu

Soňa Schmidtová – člen
predstavenstva
kremnicaregion@gmail.com
0911 590 640

1 000 €

Štefánikovo
nám. 33/40
967 01
Kremnica

Združenie
cestovného
ruchu

Ing. Michal Mališ
technickesluzby@turciansketeplice.sk
0905 657 092

1 000 €

SNP 569
039 01
Turčianske
Teplice

Prevádzkova
teľ športovorekreačnych
zariadení

iveta.ceferová@kremnica.sk

4.

Klaster
TURIECzdruženie
cestovnéh
o ruchu

5.

OZ
Kremnica
Regiónzdruženie
turizmu
Technické
služby
Turčianske
Teplice,
s.r.o.

6.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík –
podpredseda predstavenstva
0903 808 560
Ing. Miroslav Dolinský – člen
predstavenstva
miroslav.dolinsky@gmail.com

Samospráva
– mesto

Samospráva
– mesto

P.č.

Názov

e-mail

7.

Obec Mošovce

starosta@mosovce.sk
0911 953 551
Ing. Peter Košík

8.

HASIČSKÝ ZBOR
PRIEKOPA

Vanko.lubomir@gmail.com 150 €
0903 263 167
Ľubomír Vaňko

9.

TRADIČÉ JE
DOBRÉ s.r.o.

150 €

Prieložtek
4339/6
036 01 Martin

10.

NORD
SIGHTHOUND
CLUB

eurogastro@slovanet.sk
0915 737 075
Mgr. Ján Farský – člen
predstavenstva
info@nordclub.sk
0903 924 384
Ing. Dalibor Steindl

150 €

A.Kmeťa
125/5,
036 01 Martin

11.

*Pro Ski a.s.

balucha@proski.sk
marketing@proski.sk
0908 735 295
Ing. Juraj Balucha

1 000 €

Malý Trh 2/A
811 08
Bratislava

12.

Rádio Rebeca
s.r.o.

150 €

13.

Regionálna
rozvojová
agentúra Turiec

nemcek@rebeca.sk
0948 941 991
RNDR. Milan Nemček
Rastislav Tarhaj
rtarhaj@gmail.com
0908968920

M.R.Štefánika
46, 036 01
Martin
Kolónia
Hviezda 185,
036 01 Martin

Martin Klimas

259 €

e-mail:
hotelrezident@azet.sk
0915 959 222
Ing. Peter Majko
043/ 4296100
Email :
info@necpaly.sk

150 €

14.

15.

MARTINA s.r.o. HOTEL REZIDENT

Obec Necpaly

Členské
2016
150 €

150 €

Adresa

Kategória

Kollárovo
námestie
314/10
Mošovce 038
21
II.koólia 38,
038 61 MartinPriekopa

Samospráva
obec
do
2000 obyvateľov

HOTEL
REZIDENT
Somolického
6/768, 039 01
Turčianske
Obecný úrad
Necpaly
Necpaly č. 168
038 12
Necpaly

Občianske
združenie
(prevádzka
hasičského
múzea)
Podnikateľský
subjekt bez
ubytovacích
zariadení
Občianske
združenie (
športové
outdoorové
aktivity)
Podnikateľský
subjekt
(prevádzkovateľ
lyžiarskeho
strediska Winter
Park Martinky)
Podnikateľský
subjekt
Nezisková
organizácia

Hotel (59 lôžok)

Samospráva

Príloha č. 2 – finančné ukazovatele
Druh príjmu

Plán v roku 2016 v eurách
14 729

Členské príspevky celkom
0
Príjmy z vlastnej činnosti
12 000
Ostatné príjmy
26 729
Príjmy celkom

Rozpočet – plánované podporené aktivity na rok 2016

Názov projektu: „ZVIDITEĽŇUJEME PRODUKTY REGIÓNU TURIEC- KREMNICKO II“
I.

Náklady (výdavky):
A. údržba cyklotrás
B.Podujatie beh zdravia
A. Propagačné materiály Turcianske
Teplice
B. Podujatie Turčianske
medobranie a vodosláva
C. Hasičské dni
D. Ferratové chodniky

E. Technické zabezpečenie
regionálnej zľavovej karty
I. spolu ( A - G ):
II.
vlastné zdroje
iné zdroje
II. spolu
Rozdiel I. – II.

Celkový rozpočet
v eurách
3000

Požadovaná dotácia
v eurách
3000

1500
1000
2500 + financovanie z
mimoriadnych vkladov
1500
1500
7500
7500
5000
22 000
10 000
0
10000
12000

12 000
x
x
x
x

Stav k 31. 12. 2016

PRÍJMY:
Dotácie:

12 000,00 eur

Členské príspevky – predpísané:

34 200,00 eur

z toho uhradené: 34 050,- eur
Kreditné úroky:

Neuhradené členské:
z toho:

1,16 eur

420,- eur
150,- eur Rádio Rebeca 2016
120,- eur MartINN s.r.o. 2015
150,- eur Kultúrna scéna 2015

Valné zhromaždenie by malo schváliť uznesením vystornovať dobropisom členské za rok 2015 firme
MartINN s.r.o. a Kultúrna scéna, alebo nedoplatok vymáhať.

VÝDAJE:

34 432,00 eur

Materiál:

2 975,00 eur

Cestovné náhrady

516,70 eur

Služby
Ostatné náklady
v tom bankové poplatky

27 187,06 eur
366,08 eur
66,08 eur

a príspevok na podujatie „Dobíjanie mesta Kremnica“ 300,00 eur
Odpisy dlhodobého majetku

1 944,00 eur

Aplikačný softwari iTuriec-Kremnicko bol obstaraný v 12/2015 z kapitálovej dotácie zo ŠR.
Zostatková účtovná hodnota k 31. 12. 2016 je 3726 eur. Majetok bude doodpisovaný v 12/2018.

Členský príspevok KOCR VUC Žilina

1 443, 00 eur

Zaplatená daň z úrokov:

0,16 eur

Záväzky:
Cardberg – služby za 11,12/2016

600,00 eur

Ing. Steindl – príkazná zmluva

780,00 eur

Stav finančných prostriedkov v pokladni:
Stav finančných prostriedkov na účte:

37,25 eur

20 128,16 eur

