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Úvod
Oblastná organizácia cestovného ruchu – DUDINCE bola založená v zmysle zákona č.
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov dňa 15.02.2012
registrovaním na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a
zapísaním do zoznamu oblastných organizácií cestovného ruchu pod č. 08816/2012/SCR.
Zakladajúcimi členmi boli Mesto Dudince a subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu na
území mesta Dudince: Kúpele Dudince a.s.; SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.;
Hotel Prameň Dudince, s.r.o.; Hotel Flóra Dudince, s.r.o.; HVT, s.r.o. (Hotel Minerál) a čestný
člen Balnea Cluster Dudince. V roku 2013 sa na základe vlastných žiadostí stali členmi OOCR
ďalšie 4 subjekty: AGROHONT Dudince, a.s. (Penzión u Mlynárky); OZ Slovakia,s.r.o. (Penzión
Gabika); Penzión Eva Dudince; Penzión Relax Dudince. V roku 2014 sa počet členov OOCR
Dudince rozšíril o ďalšieho nového člena. Na základe vlastnej žiadosti bol do OOCR prijatý
Penzión Fortuna Dudince. V roku 2015 pribudol k členom Hotel Hviezda. Neuhradením
členského na rok 2015 rady členov opustil AGROHONT Dudince, a.s. (Penzión u Mlynárky). Naša
organizácia má tak k 01.01.2016 11 členských subjektov.
V roku 2015 sa počet zamestnancov OOCR Dudince od 01.03. rozšíril o novovytvorenú
pracovnú pozíciu environmentálneho manažéra. Prišlo tiež k personálnej zmene na pozícií
grafika. Tiež sme po prvýkrát v roku 2015 obsadili brigádnickú pozíciu. Na letnú sezónu bola do
TIK prijatá Alexandra Benická, čo sa veľmi priaznivo odzrkadlilo nielen v otváracích hodinách
počas víkendov, ale aj v tržbách.
Rok 2015 bol z pohľadu cestovného ruchu prínosný, nielen vo veľkom počte návštevnosti
turistov a klientov jednotlivých zariadení, ale aj vykonaných aktivít. Mierny pokles tržieb a
turistov zapríčinila, v prvom štvrťroku 2015, rekonštrukcia LD Smaragd, ktorého prevádzka bola
spustená až začiatkom apríla. Napriek tomu sa v roku 2015 na dani z ubytovania vyzbieralo
spolu 297 256 Eur, čo je takmer porovnateľné s rokom 2014.
V roku 2015 sa začalo s revitalizáciou lesoparku Búroš, ktorý je súčasťou kúpeľného
areálu. Tento park bol donedávna v zanedbanom stave, čo bolo príčinou mnohých výčitiek zo
strany kúpeľných hostí a domácich obyvateľov. Dňa 1. júna 2015 Zmluvou o určení práv a
povinností pri zabezpečení starostlivosti o kúpeľné územie CRZ č. 3421/2015/LSR OOCR Dudince
dostala do správy pozemky v celkovej výmere cca 13,5 ha na dobu určitú do konca platnosti
Plánu starostlivosti o les (t.j. do konca roku 2021). V spolupráci s Kúpele Dudince a.s. a Mestom
Dudince sme začali s postupnou revitalizáciou rozčlenenou na niekoľko etáp.
Pozitívnym prínosom bolo aj získanie štátnej dotácie Ministerstva dopravy výstavby a
regionálneho rozvoja SR v 100% výške podanej Žiadosti o dotáciu, t.j. 38.200 Eur. Z tejto dotácie
sa financovali nielen osvedčené aktivity z minulých rokov, ale aj nové, ktoré si u ľudí získali veľký
úspech a ohlas.
Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí v roku 2016 zrealizovať ďalšie významné
projekty a splniť očakávania!

2

1. Prehľad zrealizovaných kultúrnych podujatí v roku 2015
23.01. II. Reprezentačný ples OOCR Dudince (hudba 900 €)
02.02. Vystúpenie Donských kozákov - Diamant Dudince (150 €)
07.02. Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov - ECAV kostol Dudince (120 €)
22.02. Divadelné predstavenie – GELO Sebechleby - - Diamant Dudince (100 €)
23.02. Vystúpenie Donských kozákov - Diamant Dudince (150 €)
08.03. Divadelné predstavenie – DOS Braxatoris Krupina - - Diamant Dudince (100 €)
21.03. Dudinská 50-ka – sprievodný kultúrny program a technické zabezpečenie MsP (výdavky
spolu 7976,04 €)
03.04. Eva Aibaz – maľovanie pieskom (150 €)
05.04. Vystúpenie Hudobno-tanečného zoskupenia Carpona - Diamant Dudince (150 €)
18.04. Daruj deň svojmu mestu – upratovanie a čistenie mesta
25.04. Cyklistické preteky – (techn. zabezpečenie 655,20 €)
03.05. Divadelné predstavenie – GELO zo Sebechlieb (Kubo)- Diamant Dudince (100 €)
15.05. Hontiansky súdok - verejná degustácia vín - Hotel Minerál (300 €)
17.05. RUSSKIJ ROMANS – najkrajšie ruské piesne a balady- Diamant Dudince
22.05. Spievame za pokoj – sólisti Donských kozákov pravoslávne spevy a ľudové piesne
(spolupráca pri propagácií a predaji vstupeniek)
23.05. Otvorenie kúpeľnej sezóny- Amfiteáter (Kultúrny program + TZ 13006,49 €)
13.06. Cesta rozprávkovým kráľovstvom – popoludnie pre deti – Amfiteáter (spolu 507,67 €)
21.06. Divadelné predstavenie – DOS Braxatoris - Diamant Dudince (100 €)
01.07. Prednáška o Feng shui- Hotel Minerál (30 €)
03.07. Nočné kúpanie – hity 80. - 90. Rokov- Kúpalisko Dudinka (160 €)
05.07. Hurá prázdniny! - popoludnie pre deti - LD Rubín (175 €)
19.07. Velšicová Mája - Esspresso Krištáľ (200 €)
22.07. Prednáška o Feng shui - Hotel Hviezda (30 €)
24.07. Nočné kúpanie – Hawajská noc - Kúpalisko Dudinka (160 €)
26.07. Janka Olejová – koncert - Esspresso Krištáľ - (150 €)
02.08. Šurianski tamburáši – koncert - Esspresso Krištáľ (200 €)
09.08. Divadelné predstavenie – DOS Braxatoris KA - Diamant Dudince (100 €)
10.08. Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov- ECAV kostol Dudince (120 €)
12.08. Prednáška o Feng shui- Hotel Minerál (30 €)
16.08. Ľubo Virág – koncert - Esspresso Krištáľ (250 €)
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21.08. Nočné kúpanie – Blues rock night live- Kúpalisko Dudinka
22.08. Deň otvorených pivníc (hudba 200 €)
23.08. Brillant orchester Milana Olšiaka - Esspresso Krištáľ (250 €)
23.08. Zábavné popoludnie pre deti - LD Rubín (v réžií animátorov)
30.08. Vystúpenie – SĽUK (71. výročie SNP) - Amfiteáter Dudince (vystúpenie Sľuk 2975 €)
02.09. Prednáška o Feng shui - Hotel Hviezda (30 €)
05.09. Vystúpenie Pas de pitié – francúzska hudba- Diamant Dudince (180 €)
19.09. Dudinské vinobranie - Kúpeľný park (kultúrny program + TZ 1950 €)
17.-18.10. IX. ročník Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium
08.11. Divadelné predstavenie – DOS Braxatoris KA - Diamant Dudince (100 €)
04.12. Mikuláš v meste – promenáda (spolu so zabíjačkou 1105,20 €)
05.12. Dudinská zabíjačka - Areál býv. ZŠ (spolu s Milukášom 1105,20 €)
20.12. Adventný večer, vystúpenie zboru HRON - ECAV kostol Dudince (200 €)

2. Propagačné aktivity, inzercia, reklama, návštevnosť www stránky
2.1 Marketingové a propagačné aktivity OOCR za rok 2015
DÁTUM
apríl- september

AKTIVITA
Výroba, záznam a vysielanie 9- tich video príspevkov KTV

október

Tlač maľovanej mapy Hont s cyklotrasami v náklade 600 kusov

november

Tlač pohľadníc v náklade 5200 kusov

november

Tlač propagačného materiálu “Maľovaná mapa” - skladačka v náklade 15 000 ks

december

Tlač propagačného materiálu “Maľovaná mapa” - trhacia v náklade
170 blokov (1 blok – 100 listov)
Tlač stolových kalendárov Dudince 2016 v náklade 1000 kusov

december

Tlač spoločného prospektu Kúpeľné mesto Dudince členských subjektov v náklade 2000 kusov

december

Inzercia - My Noviny Žiarskej kotliny (15.12.2015)

december

Inzercia - My Noviny Žiarskej kotliny (21.12.2015)

celoročne

Aktualizácia www.dudince.sk a facebook stránky Dudince online

november
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2.2 Štatistika návštevnosti stránky www.dudince.sk v roku 2015

obr. 1

Obr. 1 znázorňuje porovnanie návštevnosti stránky v rokoch 2015 (modrá) a 2014 (oranžová). Z
porovnania vyplýva, že v roku 2015 bola návštevnosť stánky porovnateľná s minulým rokom.
Konkrétne v roku 2015 to bolo spolu 79.913 návštevníkov, zatiaľ čo v roku 2014 78.759
návštevníkov. Počet návštev www.dudince.sk v roku 2015 tak stúpol v porovnaní s rokom 2014
o 1154 návštev.

Na obr. 2 sú zobrazené porovnávacie grafy nových návštevníkov
stránky počas uplynulých dvoch rokov. Z týchto grafov vyplýva, že v
roku 2015 mierne klesol počet nových návštevníkov stránky (zo
76,4% na 74%), ale naopak stúpol počet opakujúcich sa návštevníkov
z 23,6 % na 26%.

obr. 2

2.3 Facebook funpage Dudince online
Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince je administrátorom FB stránky Dudince
online. Cieľom tejto stránky je pravidelne informovať o pripravovaných či zrealizovaných
aktivitách v našom meste, alebo o zaujímavostiach, ktoré s nim súvisia. Funpage Dudince online
je pravidelne aktualizovaná, dopĺňaná o nové, zaujímavé informácie s dôrazom na aktivity v
cestovnom ruchu. Stránka v roku 2015 zaznamenala nárast, v počte nových “like-ov”. Ku koncu
roku 2015 to bolo približne 1100 like-ov. Našou snahou je prostredníctvom tejto funpage
priblížiť aktivity a zaujímavosti týkajúce sa nášho mesta čo najširšej verejnosti. Teší nás
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vzrastajúci záujem o túto stránku. Veríme, že aj vďaka propagácií takýmto spôsobom, bude
počet návštevníkov jednotlivých aktivít narastať.

3. Účasť na výstavách/seminároch/školeniach/minikonferencie
13.03.-15.03.2015 - Slovenské dni Viva Slovakia v Poprade
25.03.-27.03.2015 - Stretnutie výrobcov a poskytovateľov služieb na území Haná regionálny
produkt, Bouzov
20.04.2015 – konferencia s názvom: Potenciál cestovného ruchu pre rozvoj Slovenska, kaštieľ
Mojmírovce
15.05.-16.05.2015 - Region Tour Expo – 4. výstava cestovného ruchu regiónov v Trenčíne
22.06.-23.06. - Medzinárodná konferencia programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s
názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“, Vysoké Tatry
09.12. - Výročná schôdza Valného zhromaždenia OZ Zlatá cesta, Svätý Anton

4. Revitalizácia Lesoparku Búroš
4.1. Projekt realizácie vrtu prírodnej minerálnej vody slatinského typu Vrt „S6-A“
V tejto fáze sa jednalo o obnovenie pôvodný vrtu S6 – studňa, ktorý bol v minulosti
zasypaný, nakoľko bol zanesený inertným materiálom a jeho rekonštrukcia nebola možná. Dňa
27. júla 2015 schválila Štátna kúpeľná komisia projekt rekonštrukcie vrtu prírodnej minerálnej
vody slatinského typu vrt „S6-A“ v tesnej blízkosti vrtu S6. Vrtom bola zachytená minerálna
voda „ slatinského typu“ s výdatnosťou 0,34 l/s. Náklady na projekt vrtu boli vo výške 3.172,39 €.
K tomu pribudli náklady na inštaláciu ručnej pumpy , skruže a základových pätiek pre altánok
nad studňou s minerálnou vodou, ktorých položkové rozpočty sú súčasťou priloženej tabuľky
(Príloha č.4).
K prameňu s minerálnou vodou bol vybudovaný prístupový štrkový chodník v dĺžke 135 m
a šírke 2 m v sume 2.147,52 €.
Taktiež pri futbalovom ihrisku bola vybudovaná rampa na zamedzenie vstupu pre osobné
automobily do priestoru lesoparku Búroš.
Celkové náklady na realizáciu projektu boli financované za spoločnej pomoci mesta Dudince
a Kúpeľov Dudince a.s. a to v pomere 1:1. Finančné náklady na tieto aktivity sú súčasťou Prílohy
č. 1. Lesopark Búroš (I. etapa)- výdavky
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4.2. Projekt revitalizácie lesoparku Búroš
I. etapa – V spolupráci s Kúpele Dudince a.s. bol zrekonštruovaný štrkový chodník v dĺžke
465 m a boli vybudované spevňovacie obrubníky štrkového chodníka v dĺžke 100 m v sume
6.403,- €. V spolupráci s mestom Dudince bola vyčistená plocha lesoparku na ploche 3,3 ha
od náletových krovín a kríkov, spadnutých konárov a odumretého dreva v celkovej sume
6.217,20 €.

5. Hospodárenie OOCR
a) Príjmy a výdavky (Príloha č.2 - Analýza príjmov a výdavkov OOCR Dudince za rok 2015)
Prijmy sa pohybovali približne v sumách, ktoré sme si naplánovali v rozpočte. Najvyšší
rozdiel bol v položke Predaj tovaru. Tu vzrástli tržby oproti plánovaným 12.000 Euro, až na
17.118,36 Euro. K tomuto nárastu prispela aj zmena otváracích hodín TIK. Vďaka novej
brigádnickej pozícii bola TIK otvorená počas celého leta aj cez víkendy.
Celkovo sa výnosy pohybovali v sume 126.948,52 Euro, čo je nárast oproti Návrhu rozpočtu
o takmer 7.000 Euro.
Výdavky nadväzovali na schválený Rozpočet pre rok 2015. Jednotlivé výdavky sú súčasťou
Prílohy č. 3 - Plnenie rozpočtu 2015

b) Dotácia MDVRR SR (príloha č.4 - Finančné vyúčtovanie dotácie OOCR Dudince za rok 2015)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa v roku 2015 spolupodieľalo na
financovaní činnosti OOCR vo forme účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 38.200 €.
Táto dotácia bola použitá na jednotlivé aktivity v súlade so schválenou Žiadosťou o dotáciu v
plnej výške nasledovne:

I. Marketing a propagácia:

14.700 Euro

II. Tvorba produktu:

15.300 Euro

III. Infraštruktúra cestovného ruchu: 8.200 Euro

Jednotlivé aktivity s podrobnými rozpočtami sú uvedené v rozpočtovej časti Žiadosti o dotáciu
pre rok 2015.
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6. Personálne zmeny v OOCR
V roku 2015 sa počet zamestnancov OOCR Dudince od 01.03. rozšíril o novovytvorenú
pracovnú pozíciu environmentálneho manažéra. Na túto pozíciu bol prijatý Ing. Boris Benický,
na dobu určitú do 31.12.2015. Po uplynutí tejto pracovnej doby bolo zmluva predĺžená na dobu
neurčitú. Prišlo tiež k personálnej zmene na pozícií grafika. S nástupom 24.03.2015 bol na toto
pracovné miesto prijatý Ľubomír Vrca. Pracovný pomer bol uzatvorený na dobu určitú do
31.12.2015. Nový pracovný pomer bol uzatvorený na dobu určitú do 31.12.2016. Dohodou o
brigádnickej činnosti posilnila počas letnej sezóny (v mesiacoch júl-august) personálne zloženie
Informačnej kancelárie Alexandra Benická.

7. Štatistické zisťovanie počtu návštevníkov v členských subjektoch za 2015
OOCR Dudince spracovala porovnanie počtu návštevníkov členských subjektov za posledné
2 roky (obr.3). Zamerali sme sa na celkový počet návštevníkov, ale aj na porovnanie z pohľadu
rozdelenia podľa krajín. Do porovnania boli zahrnuté nasledovné ubytovacie zariadenia: Kúpele
Dudince, a.s. (Rubín a Smaragd), LD Diamant, Minerál, Flóra, Prameň, Hviezda, Penzióny: Gabika,
Eva, Relax, Fortuna.

obr.3
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Prílohy:
Príloha č.1: Lesopark Búroš - výdavky (I. etapa)
Príloha č.2: Analýza príjmov a výdavkov OOCR Dudince za rok 2015
Príloha č.3: Plnenie rozpočtu 2015
Príloha č.4: Finančné vyúčtovanie dotácie OOCR Dudince za rok 2015
Dudince, 24. február 2016

Spracovatelia:

Ing. Danica Rajčanová
predsedníčka predstavenstva

Mgr. Michal Cmarko
OOCR Dudince
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