Informačný list - Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron.
Vážení členovia OOCR,
informačný list je základný dokument pre Vašu pravidelnú informovanosť o aktivitách manažmentu
organizácie za predchádzajúce obdobie a bude zároveň slúžiť ako podklad pre výročné správy, ktoré
zo zákona musí organizácia zverejňovať na svojej internetovej schránke.








V mesiaci apríl bolo vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie regionálny manažér
v zmysle uznesenia z VZ. Inzerát bol zverejnený vo viacerých médiách. Na inzerát sa prihlásilo
6 záujemcov. Bolo zorganizované výberové konanie na MsÚ Nová Baňa za účasti komisie
výkonný riaditeľ, predseda predstavenstva a za podnikateľov zástupca SKI Blanc. Výberové
konanie prebehlo 5. Mája 2014. Následne boli zahájené rozhovory s účastníkmi tak ako bolo
vyhodnotené poradie. Prvé dve v poradí uchádzačky po rozsiahlejšom rozhovore rezignovali
na funkciu. Pravdepodobne pre náročnosť procesu facilitácie organizácie v prostredí
a odmietli nastúpiť do funkcie a za podmienok ktoré im boli ponúknuté. ( podmienka
registrácia na úrade práce a nástupný plat 750 €, kde je predpoklad príspevku z úrade práce).
Nakoniec bola vykonaná dohoda s uchádzačkou, ktorá má vzdelanie z vysokej školy v odbore
Kulturológia a riadenie kultúry a turizmu, ukončila štúdium na Mgr. štúdium v Nitre.
Pochádza z Novej Bane a je pomerne známou osobou v meste keďže uvádza kultúrne
programy. Uvedená uchádzačka súhlasila s podmienkami a dohodli sme nástup od 1.
augusta 2014 pre postupné vniknutie do problematiky a procesov organizácie na našom
území. Už dnes pomaly plní zadania, ktoré som jej po dohode naprogramoval bezodplatne.
Pre tento účel bolo vykonané šetrenie možností organizácie OOCR ako využiť prostriedky
z úradu práce. Priebežne nám bolo oznámené, že sme neoprávnená organizácia, takže t.č. sa
nachádzame v procese preukazovania oprávnenosti lebo sme sa odvolali. Aj ministerstvo
dopravy kde sekcia CR patrí nám odpísalo že si máme vykonzultovať oprávnenosť sami.
V tomto budeme pokračovať aby sme získali zdroje na podporu zamestnanosti v organizácii
a budete informovaní. Lebo súčasťou procesov sú aj ďalšie možnosti na získanie podpory pre
nastavenie procesov v audite územia a pilotných projektov.
Bola dohodnuté miesto za minimálnu odplatu v meste Nová Baňa a mesto poskytlo miesto
pre pracovníka tak ako sme žiadali v priestore informačného centra na námestí pod MsÚ, kde
bude sedieť naša pracovníčka s patričným pripojením na sieť. Mesto už zadalo výrobu pultu
a dohodli sme prezentáciu organizácie na nových výkladoch. Bude to teda informačný a náš
komunikačný bod dobre viditeľný a na dostupnom mieste, za čo chcem poďakovať
primátorovi mesta pánovi Mgr. Havranovi, že sme sa okamžite dohodli na tejto požiadavke
ktorú ihneď podporil. Naviac sme dostali samostatnú stranu v novobanských novinách, kde
bude Región Gron pravidelne informovať obyvateľov regiónu o zámeroch, hodnotách
v regióne i cieľoch a úspechoch organizácie. Na aktivite informačného bodu sa pracuje
k otvoreniu k 1.8. 2014. ( Ak je priestor na ďalších informačných miestach v našich obciach
prosím oznámte nám to, budem potrebovať viacero kanálov na šírenie zámerov organizácieVaše obecné noviny, internetové stránky a systém informovanosti, televízie a pod.)
Urobili sme prvé kroky k vykonaniu dohody ( cez podnet na ministerstve ) s Národnou
diaľničnou spoločnosťou o vytvorení priestoru pre zriadenie ďalších informačných bodov
v našom regióne na silných migračných bodoch ako sú odpočívadlo R1 – Voznica, Čerpacie
stanice Tekovské Nemce a oddychové priestranstvá. Budem kontaktovať aj ďalších









prevádzkovateľ čerpacích staníc pre zriadenie informačných bodov OOCR – Slovnaft
a súkromné ČS. Toto je v procese požiadavky na kontakty, výrobu panelov zo štátnych
prostriedkov resp. ministerstva – úlohu dostala riaditeľka odboru služieb cestovného ruchu
na MDVRR. ( Ak máte ďalšie námety na informačné body na silných migračných miestach v
našom regióne prosím navrhnite, rád zrealizujem komunikáciu o využití ).
V mesiaci jún sme sa zúčastnili na zasadnutí mikroregiónu v okolí Novej Bane a bola
vykonaná vstupná informácia a nadviazaný kontakt so starostami v ďalších obciach.
Predbežne prejavili vstup do organizácie obce Hronský Beňadik, Veľká Lehota, Malá Lehota,
Orovnica, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Voznica.
Postupne dojednávame harmonogram rozhovorov v obci aby boli pripravené zastupiteľstvá
pre vstup a mali čo najviac informácií. Napr. Máme stretnutie 25.7. vo Veľkej Lehote, 6. 8. Je
širší program v obci Tekovská Breznica, kde pozvú riaditeľ OOCR ako hosťa a obecné
zhromaždenie o cestovnom ruchu. Dohoda je aj v obci Voznica ale termín bude spresnený na
september. Postupne doplníme program komunikácie v regióne na získanie nových členov.
Cieľ je aby sme sa výdatne rozšírili od nového roku.
( toto Vám pripomínam preto, že sme sa bavili aj v obciach, ktoré sú zakladajúcimi členmi, že
navštívime obecné zastupiteľstvá aby informácia preskočila aj na poslancov zastupiteľstiev
ale aj pre dobrú atmosféru organizácie v regióne). ( Pána Tomáša prosím o komunikáciu
s Hrabičovom, lebo je v doline neorganizovaný a budúcnosti nám to bude robiť problém ).
23.7. 2014 sa zúčastníme s pánom Mgr. Havranom a Ing. Tomášom na stretnutí na VÚC
k zahájeniu rozhovorov o stratégii kraja pre cestovný ruch a zriadení krajskej organizácie
cestovného ruchu – čo by malo byť pomoc najmä pre nás menej majetných v regiónoch
dostať sa do lepšej ponukovej kategórie na veľtrhoch cestovného ruchu. Touto cestou chcem
poďakovať starostovi Župkova Ing. Tomášovi , že využíva svoj poslanecký mandát
a vystúpením na zasadnutí VUC vyhrešil vedenie, že je vo veci podpory cestovného ruchu
málo aktívne a je nutné pomôcť vzniku krajskej organizácie aj bez veľkých investícií, ale že je
nutné začať konať a veci pripravovať.
21. 6. 2014 sme sa zúčastnili na MAJSTROVSTVÁCH V KOSENÍ RUČNOU KOSOU
"Ostrogrúnska ostrá kosa 2014", kde sme postavili prezentačný stánok, získali propagačné
materiály v dostatočnom množstve a prezentovali aktivity OOCR Región Gron. Prezentácia sa
stretla s pochopením- identifikovali sa najmä podnikatelia z regiónu – mali záujem sa
dozvedieť o čo ide ale i návštevníci podujatia. Viď foto. Chcem len pripomenúť, že ak budeme
robiť v regióne významné akcie, tak je nutné počítať s účasťou našej prezentácie a bolo by
vhodné to včas organizovať. ( Viď fotodokumentácia našej prezentácie ).
V Novej Bani 8.7.2014
Ing. Peter S á r i n e c
výkonný riaditeľ

Prezentačný stánok na akcii „ MAJSTROVSTVO V KOSENÍ RUČNOU KOSOU 2014 „

Informačný panel na odpočívadle VOZNICA R1 – čaká na našu prezentáciu ! ! !

Zopár záberov z architektúry TEKOVA – Voznické domčeky

Ako od jedného majstra.
Potrebujeme zmapovať dôkladne celý región Tekovského Pohronia za účelom prepracovať prvky
identifikačné prvky v architektúre Tekovskej župy do zámerov novej výstavby v obciach, je to veľmi
dôležité pre to aby región nestratil tvár a identitu na ktorej intenzívne pracujeme všetci aby zmizla.

