ZDRUŹENIE CESTOVNÉHO RUCHU VYSOKÉ TATRY, 062 01 STARÝ SMOKOVEC

VEC
Informácia o použití príspevku mesta Vysoké Tatry pre Združenie
cestovného ruchu Vysoké Tatry za rok 2010

Na základe článku 3 Zmluvy medzi Mestom Vysoké Tatry a Združením cestovného
ruchu Vysoké Tatry na roky 2009 až 2011 o podpore rozvoja cestovného ruchu na území
Mesta Vysoké Tatry prostredníctvom ZCR VT ako záujmovej odbornej organizácie Vám
predkladám informáciu o použití príspevku k 31.12.2010, ako aj informáciu o priebežnom
plnení jednotlivých úloh za IV. kvartál 2010, vyplývajúcich z tejto zmluvy podľa článku 2.
Pre nepriaznivú finančnú situáciu MsÚ Vysoké Tatry nebol za kalendárny rok 2010
poskytnutý pre ZCR VT celý plánovaný rozpočtovaný príspevok vo výške 69.040 eur, ale
len čiastka 59.040,-- €, čo predstavuje 85,52 %.
Bolo preto potrebné krátiť použitie tohto príspevku pre niektoré druhy činností, ktoré
príspevok mesta podporuje.
Nasledujúca tabuľka dáva prehľad o skutočnom použití poskytnutého príspevku vo
výške 59.040 € za celý kalendárny rok 2010:
Rozpis poskytnutého príspevku
v EUR a SK

Rozpočet na rok
2010 v €

Skutočné čerpanie
k 31.12.2010 v €

Plnenie v %

1.

Príspevok na režijné náklady
prevádzky TIKov

23.232,39

20.381,73

87,73

2.

Príspevok na vydávanie letných
a zimných katalógov služieb CR
vo Vysokých Tatrách

6.638,78

4.969,39

74,85

3.

Príspevok na režijné náklady
činnosti výkonného aparátu
ZCR VT

23.700,45

20.200,00

85,23

4.

Príspevok na úhradu nákladov
na účasť na veľtrhoch
cestovného ruchu

9.958,18

9.958,18

100,00

5.

Príspevok na prevádzku a
údržbu a prenájom bežeckých
tratí a cyklotrás

1.659,70

800,--

48,19

6.

Náklady na spoluorganizovanie
kultúrno-spoločenských a
športových akcií vo Vysokých
Tatrách

2.190,80

1.071,--

48,88

Príspevok na propagáciu
Vysokých Tatier doma a v
zahraničí

1.659,70

1.659,70

100,00

Príspevok spolu

69.040,00

59.040,00

85,52

7.

Komentár k plneniu jednotlivých úloh, vyplývajúcich zo spoločnej zmluvy podľa článku 2
za IV. kvartál 2010.

1. Spolupráca s Mestom Vysoké Tatry
Tento bod sa priebežne plní spracovávaním potrebných materiálov s problematikou
cestovného ruchu pre mesto Vysoké Tatry s účasťou zástupcov Združenia cestovného
ruchu Vysoké Tatry tak na jednotlivých zasadnutiach mestského zastupiteľstva Vysoké
Tatry, ako aj jeho komisií, a to finančnej komisie a komisie cestovného ruchu. ZCR VT sa
zapojila v tomto období aj do činnosti pracovnej komisie na prípravu základných
materiálov (stanovy, strategické ciele) budúceho Klastra Tatry, ktorého je mesto Vysoké
Tatry jedným zo zakladajúcich členov.
2. Aktualizácia databázy o produktoch CR v meste
Priebežné dopĺňanie údajov o subjektoch cestovného ruchu na území mesta Vysoké
Tatry, o kalendári jednotlivých kultúrno-spoločenských a športových podujatí v jednotlivých
mestských častiach, poskytovanie údajov o vývoji CR zahraničným zastúpeniam SACR
pre ich tlačové informácie, ako aj Ministerstvu dopravy SR, Prešovskému samosprávnemu
kraju, ako aj prezentácia aktuálnych vecí na webovej stránke ZCR VT i mesta Vysoké
Tatry.
3. Zabezpečenie kontaktu Mesta Vysoké Tatry s členskou základňou ZCR VT
Priebežná spolupráca s oddelením CR a MV na MsÚ pri zbere a prenose informácií o
vyžiadaní stanovísk od subjektov cestovného ruchu v meste, pozývanie členov ZCR VT na
kultúrno-spoločenské a športové akcie, poriadané odd. kultúry MsÚ VT. V tomto období aj
spolupráca so sekciou Smokovce, pri riešení otázok ďalšieho rozvoja služieb cestovného
ruchu v tejto mestskej časti.
4. Zabezpečenie činnosti Tatranských informačných kancelárií
Zabezpečenie každodennej prevádzky Tatranských informačných kancelárií v Starom
Smokovci a v Tatranskej Lomnici, ich priebežné zásobovanie obchodným tovarom a
propagačnými materiálmi v príslušných jazykových mutáciách podľa skladby návštevníkov.
Spolupráca aj s ďalšími informačnými kanceláriami v regióne, najmä informačnou
kanceláriou Štátnych lesov TANAPu a informačnou kanceláriou 1. Tatranskej na Štrbskom
Plese, ďalej informačnými kanceláriami v Poprade, Kežmarku, Spišskej Belej, Spišskej
Novej Vsi, Starej Ľubovni, Liptovskom Mikuláši a v Zakopanom.
5. Sprevádzanie hostí a novinárov v rámci Mesta Vysokých Tatier
V tomto období ZCR VT spolupracovalo so SACR a mestom Vysoké Tatry pri
zabezpečovaní programu pri návštevách zahraničných i domácich novinárov, a to 12
člennú skupinu z Maďarska v termíne 19.-21.10., Martina Grabnera z Rakúska z novín
Kurier v termíne 21.-24.10.2010 a Tilla Heina z Nemecka z denníka Frankfurter Algemeine
Sonntags Zeitung v termíne 16.-18.12.2010.
6. Prieskum spokojnosti návštevníkov cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách
Tradične sa realizuje v najsilnejšom návštevnom období, v mesiacoch august a
september prostredníctvom dotazníkov sieti našich Tatranských informačných kancelárií,
ako aj prostredníctvom ankety spokojnosti medzi českými návštevníkmi Vysokých Tatier
prostredníctvom CK Tatry Development. Všetky výsledky prieskumov boli priebežne
publikované.
7. Účasť na veľtrhoch a prezentáciách CR
V období IV. kvartálu 2010 sa ZCR VT buď prostredníctvom svojich zamestnancov
alebo členov ZCR VT zúčastnilo na nasledovných domácich i zahraničných veľtrhoch a

prezentáciách cestovného ruchu:
06.-08.10.2010

IVTM Kijev, Ukrajina

20.-23.10.2010

Tour Salon Poznaň, Poľsko

21.-23.10.2010

ITEP Plzeň, Česká republika

03.-04.11.2010

MADI Praha, Česká republika

06.-08.11.2010

Hó show Budapešť, Maďarsko

17.-21.11.2010

TT Lipsko, Nemecko

8. Organizovanie akcií, propagujúcich Vysoké Tatry
ZCR VT vo IV. kvartáli prezentovala Vysoké Tatry na nasledovných akciách a to
formou priamych vystúpení a power-prezentácií
15.10.2010

V hoteli Lux v Banskej Bystrici na medzinárodnej konferencii
cestovného ruchu z príležitosti 15. výročia vzniku SACR

28.10.2010

V Národnom osvetovom centre v Bratislave na vernisáži výstavy a
knihy „Slávne vily Slovenska“

11.11.2010

V Budapešti v Maďarsku na veľtrhu cestovného ruchu Hó show na
tlačovej konferencii

9. Spolu organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít v meste Vysoké Tatry
ZCR VT zorganizovalo v Grand hoteli Smokovec 8.11.2010 tradičné stretnutie
podnikateľov v cestovnom ruchu pred zimnou sezónou 2010/2011. Participovalo pri
zorganizovaní nasledovných akcií v tatranskom regióne, a to
27.10.2010

V Aquacity v Poprade ako 1. ročníka konferencie o Vode a jej využití v
turizme

17.11..2010

V Redute v Spišskej Novej Vsi na poľsko-slovenskom hospodárskom fóre

10. Reklamná a propagačná činnosť v meste
Táto bola zameraná najmä na spoluprácu s médiami, či už printovými alebo
elektronickými tak na Slovensku ako aj v okolitých krajinách (CZE, POL, GER a HUN).
Pravidelne boli zverejňované aktuálne informácie o problematike cestovného ruchu na
stránkach Tatranského dvojtýždenníka, Podtatranských novín, ale aj viacerých
celoštátnych denníkov a týždenníkov.
11. Vydávanie propagačných materiálov
Vzhľadom na spoluprácu so spoločnosťou 1. Tatranská a. s., ktorá pripravila projekt
Snow Park Card na rok 2011 a vydanie ubytovacieho katalógu Vysokých Tatier, bol
vydaný pod hlavičkou mesta Vysoké Tatry katalóg zimnej turistiky vo Vysokých Tatrách v
troch jazykových mutáciách a to v poľštine, nemčine a slovenčine. Bol to tiež výsledok
krátenia príspevku mesta pre ZCR VT o cca 15 %.
12. Spracovanie a podávanie projektov
V IV. kvartáli 2010 pokračovala spolupráca s partnerskou organizáciou TARPiK zo
Zakopaného na pokračovaní II. etapy projektu Szlak Goral – Ski a zároveň v spolupráci s

Prešovským samosprávnym krajom Prešov boli podané 3 ďalšie projekty na rok 2011
(Vitajte v PSK, Karpatská mapa možností a Tatry – Line – Net), z ktorých prvé dva už boli
aj schválené.
13. Lyžiarske trate a cyklotrasy
Vzhľadom na krátenie finančných prostriedkov, ale aj nedostatok prírodného snehu na
lyžiarskych bežeckých tratiach v zime 2010 vo Vysokých Tatrách neboli náklady na túto
činnosť žiadne okrem zhotovenia premostenia v areáli Kolbiska. Na cyklotrasy sa použila
časť prostriedkov na opravu poškodených značení a vydanie mapky cyklobus vo
Vysokých Tatrách.
Starý Smokovec, 17. 01. 2011
Ing. Peter Chudý
Výkonný riaditeľ ZCR VT

