ZÁPISNICA
zo zasadnutia predstavenstva MZCRO konaného dňa 27.03.2013 v Penzióne Gájuz
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
p. Július Gánoczy – predseda predstavenstva MZCRO
p. Jozef Smolka - člen predstavenstva
p. Robert Kopera - člen predstavenstva
p. Jan Neumann - člen predstavenstva
Ing. Štefan Blahovec - člen predstavenstva
Mgr. Jarmila Hlavová - člen predstavenstva
p. Peter Smolka – člen dozornej rady
Program
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, schválenie programu
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
3. Info tabule na zelenú cestu – malé, veľké
4. Projekt náučného chodníka
5. Projekt oščadnické kaplnky
6. Anketa o zimnej turistickej sezóne – web, mail
7. Diskusia

-

krátke zhodnotenie zimnej sezóny

-

úhrada členského

-

aktualizácia web stránky a KTV Oščadnica

-

štatistika ubytovania

8. Záver

Bod 1. Otvorenie
Na úvod zasadnutia privítal predseda predstavenstva, p. Gánoczy všetkých prítomných
a konštatoval, že predstavenstvo je uznášania schopné.
Vyhotovením zápisnice bola poverené p. Hlavová.
Program bol schválený tak, ako bol uvedený na pozvánke.
Hneď na začiatku zasadnutia informoval p. Gánoczy o výsledkoch zasadnutia
Organizácie cestovného ruchu Kysuce, konkrétne tých, ktoré boli odporúčané na
prerokovanie na zasadnutí MZCRO dňa 25.2.2013:
- presadiť odstránenie billboardov z návrhu reklamnej kampane – tento návrh sa
nepodarilo presadiť, ale na základe uvedeného návrhu sa opäť zíde komisia, ktorá
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pripraví, resp. prehodnotí návrh na propagáciu a reklamu. Za obec Oščadnica bude
v komisii p. Jan Neumann.
- príspevok vo výške 3.600 € na náučný chodník v Oščadnici – tento príspevok je zatiaľ
schválený v plnej výške 3.600 €.
Bod 2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
- stretnutie s p. Adamčíkom, na ktorom sa mu mali predostrieť požiadavky a sťažnosti
od ubytovateľov a zákazníkov a takisto návrhy na spoluprácu (p. Smolka) – stretnutie sa
zatiaľ neuskutočnilo.
- ostatné úlohy, ktoré boli zadané na poslednom zasadnutí, sa budú preberať
v samostatných bodoch programu tohto zasadnutia
Bod 3. Info tabule na zelenú cestu
P. Gánoczy informoval, že bol oslovený pán Michal Radolský, ktorý vypracoval cenovú
ponuku na informačné tabule, tak na hliníkovom ako aj plastovom podklade. V prípade
objednávky je schopný tabule zhotoviť a dodať v priebehu 1 mesiaca.
P. Gánoczy predostrie ponuku od M. Radolského starostovi na odsúhlasenie.
P. Neumann si všimol nezrovnalosť vo farebnom prevedení malých tabuliek, ktoré majú
byť použité na značenie zelenej cesty. Sú vyhotovené v modrej farbe, aj keď podľa
oficiálneho značenia by mali byť červené. Túto záležitosť takisto prediskutuje p.
Gánoczy so starostom obce.
P. Gánoczy takisto informoval, že sa stretol s p. Vladimírom Pekárom, ktorý sa
profesionálne venuje značeniu turistických a cyklistických trás. P. Pekár vypracuje
nezáväznú cenovú ponuku na preznačenie trás v Oščadnici, ktoré sú v nevyhovujúcom
stave.
Bod 4. Projekt náučného chodníka
Aj keď p. starosta na poslednom zasadnutí MZCRO prisľúbil, že dá vyhotoviť
realizačný projekt náučného chodníka v hodnote 1.000 €, projekt stále nie je hotový. Je
potrebné opäť sa stretnúť s p. starostom za účelom urýchlenia realizácie projektu (p.
Gánoczy).
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Bod 5. Projekt oščadnické kaplnky
Do budúceho zasadnutia MZCRO je potrebné zmapovať všetky kaplnky v obci
Oščadnica a zakresliť ich do letnej turistickej mapy, ktorá bola vydaná v minulom roku
(p. Hlavová).
V súvislosti so zámerom zmapovania oščadnických kaplniek p. Gánoczy informoval
o zaujímavom projekte, tzv. „questingu“, ktorý prišli predstaviť a propagovať
zástupcovia z Poľska, kde tento projekt už úspešne funguje.
Ak by sme mali „questing“ definovať, je to vlastne objavovanie histórie daného miesta,
spojené s riešením zaujímavých hádaniek.
V Oščadnici by na projekt „questing“ mohli byť použité práve oščadnické kaplnky
a náučný chodník.
Bod 6. Anketa o zimnej turistickej sezóne
P. Gánoczy a p. Neumann prezentovali návrh na umiestnenie ankety na zistenie spätnej
väzby od návštevníkov strediska a ubytovateľov na internetovú stránku združenia.
Tento návrh predstavenstvo jednohlasne schválilo.
Otázky v ankete sa budú meniť 1 krát za mesiac. Vždy pri zmene otázky sa pošle
ubytovateľom informačný mail s upozornením na anketu.
Predstavenstvo zároveň schválilo rozšírenie internetovej stránky o dotazník, ktorý bude
obsahovať viacej otázok. Otázky budú navrhnuté a zaslané na schválenie, prípadne
doplnenie prostredníctvom mailu. Vytvorením dotazníka bol poverený p. Neumann.

Bod 7. Diskusia
 zhodnotenie zimnej sezóny
P. Gánoczy a aj ostatní zúčastnení sa zhodli v tom, že bratislavské prázdniny boli
veľkým „prepadákom“, čo sa týka návštevnosti. Prevládali krátke, 2 až 3-denné pobyty.
Podľa p. Gánoczyho by bolo riešením poskytnúť na obdobie bratislavských prázdnin
špeciálne zľavy na 6-denné skipasy, aby sme lyžiarov z tohto regiónu prilákali na dlhšie
obdobie.
Podľa p. Petra Smolku majú veľký problém drobní ubytovatelia, pretože klesol záujem
o ubytovanie na privátoch. Riešením by podľa neho bolo sprostredkovanie ubytovania
prostredníctvom RačaTiku, samozrejme za províziu.




3

 úhrada členského
p. Neumann bol poverený úlohou rozposlať obežník s informáciami na úhradu
členského všetkým členom združenia
 aktualizácia KTV
V káblovej televízii je potrebné aktualizovať informácie o zložení predstavenstva a
takisto aktualizovať všetky ostatné informácie týkajúce sa MZCRO.
 štatistika ubytovania
P. Gánoczy dal návrh, aby obec Oščadnica upozornila všetkých poskytovateľov
ubytovania napr. listom, že je potrebné uhradiť daň z ubytovania.
P. Jozef Smolka, ktorý je zároveň poslancom OZ navrhol počkať s týmto upozornením
do ukončenia zimnej sezóny. Sľúbil, že na najbližšom zasadnutí OZ položí túto otázku
starostovi.
Bod 8. Záver
Na záver p. Gánoczy poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a tým ho
ukončil.
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