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Zákon o podpore cestovného ruchu 
č. 91/2010 a jeho aplikácia v TSK



ZÁKON č. 91/ 2010 o podpore cestovného ruchu z 3. marca 2010; účinný od 1. 12. 2011
§ 5 Pôsobnosť vyšších územných celkov
• Vyšší územný celok v cestovnom ruchu

• a) môže založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní,

§ 6 Pôsobnosť obcí
• Obec v cestovnom ruchu
• a) môže iniciovať vznik oblastnej organizácie a podieľa sa na spolufinancovaní jej aktivít

§ 8 Krajská organizácia
• (1) Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na 

rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov.

• (2) Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastnáorganizácia pôsobiaca na jeho 
území založená podľa tohto zákona.

§ 14 Založenie oblastnej organizácie
(1) Oblastnú organizáciu môžezaložiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcíalebo 

mestskéčasti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice, pričom súhrn počtu prenocovaných 
návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom roku musí dosiahnuť

najmenej 50-tisíc prenocovaní.OOCR môže založiť aj menej ako 5 obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v 
ubytovacích zariadeniach zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom najmenej 150 000.

(2) Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie.

(3) Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie.

Oblastné a krajské organizácie CR



Bratislavský samosprávny kraj –Turizmus regiónu Bratislava 

Členovia:

1. Bratislavský samosprávny kraj 

2. Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

Žilinský samosprávny kraj – Žilinský turistický kraj 

Členovia: 

1. Žilinský samosprávny kraj, 

2. Oblastná organizácia cestovného ruchu: Rajecká dolina, 

3. Oblastná organizácia cestovného ruchu: Klaster ORAVA, 

4. Oblastná organizácia cestovného ruchu: REGION LIPTOV, 

5. Oblastná organizácia cestovného ruchu: Malá Fatra, 

6. Oblastná organizácia cestovného ruchu: Organizácia cestovného ruchu Kysuce 

Krajské organizácie cestovného ruchu



Oblastné organizácie cestovného ruchu 

Ku dňu 31. 3. 2012 bolo v registri OOCR MDVRR SR registrovaných 29 + 1 OOCR

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu

2. Dudince

3. Klaster Orava

4. KOŠICE – Turizmus

5. Liptovský Ján Turizmus

6. Nitrianska organizácia cestovného ruchu

7. Región Banská Štiavnica

8. Región Senec

9. Región Vysoké Tatry

10. REZORT PIEŠŤANY

11. SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY

12. SPIŠ

13. TATRA – SPIŠ – PIENINY

14. Trnava Tourism



Oblastné organizácie cestovného ruchu 

15. Vysoké Tatry – Podhorie

16. Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu 

17. Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz

18. Jasná

19. Horný Zemplín a Horný Šariš

20. TURISTICKÝ NOVOHRAD

21. Stredné Slovensko

22. Región Horné Považie

23. Nízke Tatry Juh

24. Trenčianske Teplice

25. Región HORNÁ NITRA * BOJNICE

26. Malá Fatra

27. Rajecká dolina

28. REGIÓN LIPTOV

29. Organizácia cestovného ruchu Kysuce

30. TURIEC - KREMNICKO



Oblastné organizácie cestovného ruchu – rozloženie v rámci SR 



1. Región Horné Považie 
Mesto Považská Bystrica, Obec Nimnica, Obec Papradno , Obec Horná Mariková, 
Obec Plevník-Drienové + 7 podnikate ľských subjektov + 4 fyzické osoby

2. Región Horná Nitra * Bojnice
Mesto Bojnice, Mesto Prievidza, Obec Sebedražie, Ob ec Lehota pod Vtá čnikom,
Obec K ľačno, Obec Opatovce nad Nitrou, Obec Koš, Obec Šutovc e
+ 5 podnikate ľských subjektov + 3 fyzické osoby

3. Trenčianske Teplice
+ 2 podnikate ľské subjekty

Viac info na webovej stránke MDVRR SR – Sekcia cestov ný ruch – Register 
oblastných a krajských organizácií CR

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=11471 5

Oblastné organizácie CR na území TSK





Plán aktivít  OOCR  HORNÉ POVAŽIE na rok 2012

� Informa čné tabule
� Propagačné materiály - DVD
� Propagačné materiály - kniha
� Propagačné materiály – ostatné
� Webová stránka organizácie
� Výroba loga – samolepiace fólie
� Infocesty
� Účasť na výstavách
� Služby lektorov a konzultantov, analýzy
� Tvorba a výroba reklamných predmetov





Plán aktivít  OOCR  REGIÓN  HORNÁ NITRA * BOJNICE  n a rok 2012

� Aktualizovať dokument Stratégia rozvoja cestovného ruchu na hornej Nitre na základe   
analýzy súčasného stavu z hľadiska domáceho a zahraničného CR so zameraním na   
uspokojenie potrieb návštevníkov a vytvoriť tak podklad pre tvorbu nových kvalitných  
regionálnych produktov. Pri realizácii tohto bodu spolupracovať s doporučenými  
univerzitami.

� Vytvori ť originálne nápadité logo organizácie, ktoré bude reprezentovať,  
charakterizovať a vystihovať celú oblasť pôsobenia destinácie HORNÁ NITRA *  
BOJNICE.

� Pre zviditeľnenie oblasti pôsobenia OOCR a skvalitnenie marketingovej komunikácie  
vytvori ť profesionálnu webovú stránku s aktuálnymi informáciami a zjednodušenou 
obojstrannou komunikáciou na línii destinácia – návštevník.

� Iniciovať inštaláciu dopravného značenia Prievidza, Bojnice z hlavných komunikácií zo 
smerov od Trenčína, Nitry, Žiaru nad Hronom a Martin.



� Vytvori ť vzorový produkt CR destinácie HORNÁ NITRA * BOJNICE.

� Zabezpečenie reklamnej kampane, destinačného marketingu a manžmentu na   
zviditeľnenie destinácie HORNÁ NITRA * BOJNICE v spolupráci s partnerskými 
subjektmi ako je napr. SOŠ hotelových služieb a obchodu.

� Zabezpečovať účasť a prezentáciu destinácie na výstavách, veľtrhoch,   
workshopoch CR v rámci SR a v zahraničí.

� Zachovávať turistické, historické, kultúrne a spoločenské tradície pri tvorbe 
produktov CR a pri realizácii aktivít OOCR.

Plán aktivít  OOCR  REGIÓN  HORNÁ NITRA * BOJNICE  n a rok 2012





Plán aktivít  OOCR  TRENČIANSKE TEPLICE na rok 2012

� Revitalizácia hlavných kúpeľných zón v Trenčianskych Tepliciach - kúpeľného parku a   
časti pešej zóny.

� "Destinácia CR: Trenčianske Teplice a okolie" - workshop určený predovšetkým pre 
subjekty CR, ale aj neziskové organizácie a jednotlivcov, ktorí majú záujem o zlepšenie 
úrovne služieb vo vybranej lokalite.

� Mapa Trenčianske Teplice s kompletným zoznamom ubytovacích a stravovacích 
zariadení

- výroba propagačného materiálu určeného primárne na propagáciu Trenčianskych 
Teplíc   

na výstavách CR, napr. Herbst Senioren Messe Viedeň 2012, TC Lipsko 2012, 50+ Beurs
Utrecht 2012).

� Podujatie Festival ľudových remesiel predstaví zvyky, tradície a folklór Slovenska, ale aj  
blízkej Moravy.



� Nový Pivný jarmok na novom námestí s kultúrnymi vstupmi a širokou ponukou  
gurmánskych špecialít.

� Otvorenie nového námestia spolu s otvorením kúpeľnej sezóny s pestrým programom 
určeným všetkým vekovým generáciám.

� Mikuláš - podujatie na spestrenie programu ubytovacích zariadení v meste, ako aj  
samotných obyvateľov.

� Obnovenie Kúpeľných promenádnych koncertov - boli zrušené pred tromi rokmi.

� Festival Hudobné leto  - najstarší festival komornej hudby (1937). 

� Deň zdravia na Kúpeľnom námestí. 

Plán aktivít  OOCR  TRENČIANSKE TEPLICE na rok 2012



O dotáciu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov môže 
požiadať organizácia cestovného ruchu, ktorá bola zaregistrovaná podľa ustanovení
uvedeného zákona (do 15.3.2012). Dotácia musí byť použitá na realizáciu aktivít, 
ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti organizácie a tou je podpora 
rozvoja cestovného ruchu na území jej pôsobnosti:
� aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu počtu návštevníkov na území pôsobnosti OCR
� aktivity, ktoré prispejú k predĺženiu ich pobytu na území pôsobnosti OCR
� aktivity, ktoré povedú k celkovému zlepšeniu spokojnosti návštevníkov  

a k opakovanej návšteve
Očakávaný výsledok: zvýšenie príjmov z CR v danom územía celkove 
v hospodárstve SR.
Dotácia môže byť použitá na neinvestičné a aj na investičné aktivity organizácií.

Dotácie budú poskytované na základe predloženého projektu a zmluvy.

Podmienky pridelenia dotácie od štátu



Aktivity spojené s hlavným predmetom činnosti, na podporu ktorých môže byť dotácia poskytnutá

Štatistiky, výskumy a analýzy

Strategické plánovanie, plánovanie rozvoja destinácie

Marketing a propagácia destinácie

Podpora tvorby produktu a podpora atraktivít

Turistická infraštruktúra

Miestna doprava v rámci cieľového miesta

Úprava prostredia destinácie

Vzdelávacie aktivity

Manažment kvality služieb



Počet obcí v SR:  2 928  

Počet obcí, v ktorých sa vyberá daň za ubytovanie:   635 (22 %)

Počet obcí, ktoré vstúpili do OOCR:  183

Suma vybratej dane za rok 2011:  cca 8 300 000 €

Počet podnikateľských subjektov v CR:  cca 20 000.

Počet zapojených subjektov do OCR:  286, t.j. 1,4 % z celkového počtu. 

Celková suma vybratých členských prostriedkov k 31. 3. 2012:  3 541 922 €

Z toho nárokovateľné:  3 281 303 €

Na základe prechodných opatrení OOCR dostanú v roku 2011 100 % požadovanej

dotácie. 

Dotácie oblastným organizáciám CR



Základ pre dotácie na rok 2012 = 
súhrnná výška vybratého členského od 1. 1. do 31. 3. 2012 

Základ pre dotácie na rok 2013 = 
súhrnná výška vybratého členského od 1. 1. do 31. 03. 2012

Strop dotácie pre OOCR v roku 2012 = 90 % výšky vybratej 
dane za ubytovanie v roku 2011 v členských obciach

Strop dotácie pre KOCR v roku 2012 = 10 % výšky vybratej 
dane za ubytovanie v roku 2011 v členských obciach OOCR, 

ktorá je alebo ktoré súčlenmi KOCR

Dotácie oblastným organizáciám CR  - prechodné obdobie  2012 - 2013



Prostriedky dotácie podliehajú povinnému ročnému zúčtovaniu. 

OCR vedú účtovníctvo podľa osobitného predpisu a tým je zákonč. 431/2002 Z. z. o

účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovení tohto zákona,

vykonávacích predpisov k nemu a usmernení gestora tohto zákona, ktorým je MF SR,

postupujú organizácie cestovného ruchu pri účtovaní akoneziskové účtovné jednotky
v sústave podvojného účtovníctva.

V zmysle predpisov na zúčtovanie štátnej dotácie je prijímateľ dotácie povinný 
vykonať vo všetkých prípadoch verejné obstarávanie. 

Zúčtovanie dotácie a VO 



23. 5. 2012 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie 
riaditeľov KOCR a OOCR za účelom prerokovania 
spoločnej platformy alebo spoločného fóra. 

Na záver stretnutia bol hlasovaním prijatý zámer 
vytvori ť Asociáciu organizáciu cestovného ruchu a 
prítomní výkonní riaditelia OCR zo svojich radov zvolili 
prípravný výbor. 

Asociácia OCR 



Ďakujem za pozornosť

PaedDr. Sylvia Maliariková
Odbor medzinárodnej spolupráce

Oddelenie cestovného ruchu

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Email : sylvia.maliarikova@tsk.sk

Tel.: +421/32 65 55 652


