
Oblastná organizácia CR
(ďalej OOCR)

Ciele, podmienky, východiská a  
fungovanie



Legislatívny rámec

• Zákon č. 91/2010 Z. z., t.j. Zákon o podpore 
cestovného ruchu

• CR spadá pod gesciu Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky (ďalej MDVSR) napojená na 
rozpočtovú kapitolu MDVSR, je to teda 
príspevková organizácia MDVSR



Zmysel OOCR a ciele

• spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia
• aktívne tvorí efektívny marketing na propagáciu členských subjektov
• podporuje finančne kultúrne, spoločenské a športové podujatia a 

aktivity pre zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
• organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov
• poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby
• zostavuje a realizuje stratégiu a celkovú koncepciu rozvoja 

cestovného ruchu v regióne členských miest a obcí
• aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti
• mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom 

území, 
• môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum
• zoberie na „svoje plecia“ prácu v oblasti rozvoja CR, ktorá presahuje 

kataster obce



Založenie OOCR (pristúpenie)

• Oblastnú organizáciu CR môže založiť zakladateľskou
zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej 5 obcí
(môže aj menej, pokiaľ majú dostatok prenocovaní)

• súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach na území zakladajúcich obcí v
predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť
najmenej 50-tisíc prenocovaní (od 1.1.2019 úprava na 100
tisíc)

• k stanovám OOCR pri zakladaní potrebné priložiť uznesenia
obecných zastupiteľstiev o súhlase na vznik alebo v prípade
existujúcej OOCR súhlas obecného zastupiteľstva so
vstupom do existujúcej oblastnej organizácie CR



OOCR Tekov členovia (2018)

• 1. Mesto Levice 
• 2. Mesto Želiezovce 
• 3. Obec Kalná nad Hronom 
• 4. Obec Pukanec 
• 5. Obec Bátovce 
• 6. Obec Santovka 
• 7. Obec Jur nad Hronom 
• 8. Obec Čajkov 
• 9. Obec Rybník 
• 10. Obec Bohunice 
• 11. Amalion, s. r. o. 
• 12. MORE-PJC, s. r. o. 
• 13. Tekovské múzeum v Leviciach 
• 14. Občianske združenie Terroir TEKOV 
• 15. Viale, s. r. o. 
• 16. Víno Levice, s. r. o. 
• 17. BIOCENTRUM, s. r. o 
• 18. Slovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora Levice 
• 19. JUROB, s. r. o. 
• 20. LK RENT, s. r. o. 



Financovanie OOCR
• členské príspevky (riadne aj mimoriadne),

• dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),

• dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity organizácie 
cestovného ruchu,

• príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,

• odmeny za sprostredkovanie,

• výnosy z činnosti turistických informačných centier,

• príjmy z predaja reklamnej plochy,

• nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov z 
prostriedkov Európskej únie,

• ostatné príjmy (granty, spoločné projekty)



Dotácie z MDVSR
sa poskytuje: 
• na príslušný rozpočtový rok s výnimkou prvého roku činnosti 

organizácie cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na 
základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi 
ministerstvom a ob. organizáciou cestovného ruchu

• v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských 
príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza 
predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška 
dotácie oblastnej organizácii CR je ohraničená výškou súhrnnej 
hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí 
oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu 
rozpočtovému roku

• Dotáciu schváli minister do 31. mája príslušného kalendárneho roka, 
v ktorom bola žiadosť o poskytnutie dotácie doručená ministerstvu. 
Dotáciu poskytne ministerstvo organizácii cestovného ruchu do 30 
pracovných dní od schválenia dotácie ministrom (žiadosť podať do 
15.3.), vyúčtovanie projektov nasledujúci rok



Členské poplatky

Obec platí členský poplatok v zmysle stanov:

• 1. podľa počtu obyvateľov (0,3/obyvateľa)

• 2. podľa počtu prenocovaní (evidencia dane z 
ubytovania)

Ubytovacie zariadenie platí členský poplatok 
podľa počtu lôžok

Reštaurácia platí členský poplatok podľa počtu 
stoličiek

ostatné subjekty min. 100,-Eur



Dotácia z MDVSR - simulácia

• Riadne členské obce xy v roku 2020 = 300,-Eur 
(použije sa na projektový manažment)

• Mimoriadne členské obce xy v r.2020= 1000,-

• Táto suma vstupuje do rozpočtovej kapitoly 
MDVSR v r. 2021

• V roku 2022 MDVSR poukáže čiastku 1.300,- na 
účet OOCR, použitie podľa uváženia obce xy – v 
súlade s podmienkami v zmysle zák. č. 91/2010 (k 
dispozícii teda 2.300,-Eur na aktivitu)



Použitie dotácie z MDVSR

a) marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového 
sídla, tvorbu loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorbu zľavových produktov, 
tvorbu propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií,

b) činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov 
na mzdy a prevádzkových nákladov,

c) tvorbu a prevádzku rezervačného systému,

d) tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu,

e) podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,

f) infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,

g) zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a 
prieskumov,

h) zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,

i) vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.



Vývoj dotácie OOCR Tekov
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Blízkosť TK Podhájska (cca 800.000 prenocovaní 
ročne (a ďalších TK v okolí)

Meniace sa trendy trávenia voľného času (napr. 
cykloturistika, rekreačný beh) - využiť potenciál

Potenciál pre malý cezhraničný styk (maďarsky 
hovoriace územia), príležitosť pre malých 
živnostníkov

Účasť na projektoch v segmente CR, na ktoré 
malé obce nemajú vlastnú kapacitu

Príspevok z MDVSR je „istý“ zdroj



Zaujímavé linky

• https://visitnitra.eu/sk/
• http://regiontekov.info/
• https://malekarpaty.travel/sk/dobre-

vediet/oblastna-organizacia-cestovneho-ruchu-
male-karpaty

• http://www.klasterliptov.sk/sk/klaster_liptov/zve
rejnovanie_dokumentov/oocr_region_liptov.php

• https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-
ruch-7

• Facebookové stránky

https://visitnitra.eu/sk/
http://regiontekov.info/
https://malekarpaty.travel/sk/dobre-vediet/oblastna-organizacia-cestovneho-ruchu-male-karpaty
http://www.klasterliptov.sk/sk/klaster_liptov/zverejnovanie_dokumentov/oocr_region_liptov.php
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7


Otázky?

Ďakujem za 
pozornosť ☺


