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Úvod 
 

Štúrovo a jeho okolie sa pýši dlhou históriou v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Známe kúpalisko 

Vadaš so svojou 40 ročnou históriou nám pripomína predovšetkým letnú sezónu, avšak širšie aj 

bližšie okolie ponúka omnoho viac tvári, ako len „letná kúpalisková“ destinácia.  

Mnohí nevedia, že neďaleké Kováčovské kopce  (Kovácspatak) boli známym letoviskom už na 

prelome 19. a 20. storočia, dokonca vyhľadávanou destináciou medzi budapeštianskou elitou. Svoje 

vily a domčeky tu mali najznámejšie osobnosti svojej doby.  Blízkosť známeho Vyšehradu, Budapešti, 

Szentendre či susedného Ostrihomu umiestnila naše okolie na mapu najznámejších destinácií 

cestovného ruchu.  

Po II. svetovej vojne sláva Kováčovských kopcov upadla do zabudnutia, ale dúfame, že práve naša 

organizácia pomôže pri opätovnom rozkvete turizmu, nielen v samotnom meste, ale aj v našom okolí. 

Našou úlohou je, aby návštevníci nášho mesta spoznali aj poklady okolia, či už unikátne pamiatky 

románskej doby v Bíni, neobjavené miesta údolia troch riek, či spojili návštevu aj so spoznávaním 

ďalšej krajiny, pre ktorú je zas naše mesto bránou na Slovensko. 

Ďalším cieľom OOCR Štúrovo - Parkan je, aby sme v spolupráci s ďalšími organizáciami uchovali ešte 

žijúce tradície miestneho pestrého folklóru. Takisto sa snažíme, aby sme našim návštevníkom ukázali 

krásnu prírodu tak, aby sme ju čím viac chránili a zachovali aj pre budúcnosť. Odporúčame cyklistické 

a turistické trasy pri krásnych mŕtvych ramenách, popri viniciach či pod pohorím Burda a Borzsony. 

Ponúkame možnosti objaviť náš región aj inými formami, či už turistickým vláčikom alebo 

vyhliadkovou plavbou. Snažíme sa o spoluprácu so susedným Ostrihomom, aby informácie o bohatej 

ponuke kultúrno-historických pamiatok boli prístupné aj v slovenskom jazyku. 

Nomen est omen - naše meno – Štúrovo – Parkan – je aj záväzkom, aby sme sa aktívne zúčastnili na 

zachovaní histórie nášho mesta a jeho priblížení k mladému publiku. Aktívne budeme spolupracovať 

s miestnymi poskytovateľmi služieb v tejto sfére, či už pri podpore vzniku publikácií alebo predstavení 

miestnych tradícií. 

Je dôležité, aby naši návštevníci dostali čo najkvalitnejšie služby, preto sa budeme snažiť o edukáciu 

miestnych subjektov cestovného ruchu, aby sme spolu vytvorili komplexnú ponuku pre čo najširšiu 

cieľovú skupinu. 

Naša organizácia sa zrodila v ťažkom období pre cestovný ruch, ale dúfame, že aj pomalými krokmi sa 

dostaneme medzi najznámejšie destinácie nielen v lete ale počas celého roka. 
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Štúrovo ako destinácia cestovného ruchu 
 

Štúrovo je najjužnejšie položené mesto Slovenska. Na základe Regionalizácie cestovného ruchu v SR 

bolo z hľadiska jeho predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu zaradené do Podunajského regiónu. 

Mesto eviduje každoročne nad 200 tisíc prenocovaní osôb nad 18 rokov za rok. 

Štúrovo a jeho okolie je bohatým prameňom možností pre využitie voľného času. Známe termálne 

kúpalisko a silueta svetoznámej ostrihomskej baziliky sú súčasťou mesta rovnako ako tri rieky, ktoré 

ho vedno s pohorím Burda, obklopujú. K Párkáňu, ako ho miestni volajú podľa historického mena, 

patria aj blízke vinice, jedinečný folklór okolitých obcí, či jarmok s výše štyristo ročnou tradíciou. 

Práve táto rôznorodosť okolia nám predurčuje širokú škálu možných služieb a aktivít. Cyklistické 

výlety, zoznámenie sa s miestnymi produktmi alebo sakrálna a historická turistika môže byť 

zaujímavým doplnkom wellness pobytov a dovoleniek na kúpalisku. 

Silnou stránkou je dobrá dopravná dostupnosť. Mesto leží na železničnom ťahu Berlín – Praha – 

Bratislava – Budapešť a je ľahko dostupné najmä pre návštevníkov z Česka či západného Slovenska.  

Výhodou je aj jeho hraničná poloha. Okolité obce na Maďarskej strane ako Ostrihom, Vyšehrad a 

Szentendre ponúkajú bohatý program aj pre jednodňové výlety.  

Stredobodom turizmu, azda najsilnejšou stránkou ponuky turizmu v okolí, je ponuka medzinárodne 

známeho Vadaš Thermal Resortu. Kvantita služieb, ktorú rezort ponúka okrem kúpania v termálnej 

vode ponúka zábavu na viacero dní. Práve táto široká paleta služieb je aj tieňovou stránkou pre 

mesto, turisti aj keď sú týždeň na kúpalisku, nepoznajú alebo si nenájdu dôvod, aby opustili priestory 

rezortu a hľadali aktivity inde.  

Turistika v okolitých kopcoch Burda alebo Pilisu začína naberať opäť na popularite. Okolie mesta 

ponúka ideálne podmienky pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť viac známym alebo turistami  preplneným 

miestam. V širšom okolí Štúrova sa nachádza viacero jedinečných prírodných rezervácií, rybníkov či 

náučných chodníkov ponúkajúcich unikátne vyhliadky z Kováčovských kopcov na panorámu ohybu 

Dunaja. 

Ďalšou silnou stránkou je rôznorodosť kultúry a folklóru. Tradičné remeselnícke trhy, jarmok Šimona 

a Júdu majú viac 476 ročnú históriu. V poslednom období sa mesto sústredilo aj na to, aby si 

remeselníci našli opäť svoje miesto na jarmoku a preto na pešej zóne vytvorili zónu predaja len pre 

nich.  

Miestny folklór každoročne prezentujú Jesenné dni mesta. Tieto oslavy sa konajú na výročie 

znovuotvorenia Mosta Márie Valérie a zúčastňujú sa na nich folklórne skupiny širšieho okolia aj 

súbory z družobných miest. Počas festivalu sa predstavia aj remeselníci a výrobcovia miestnych 

gastronomických produktov, najmä vína. Symbióza maďarských a slovenských prvkov ovplyvňuje 

okrem kultúry aj gastronómiu okolia. Zatiaľ v meste chýba jednotné centrum, kde by tieto produkty 

boli dostupné aj turistom. Silné zastúpenie ekonomicky aktívnych návštevníkov predpokladá záujem 

o nákup miestnych výrobkov, ktorý by podporoval výrobcov z udržateľných zdrojov. Lokálne výrobky 

zvýšia aj vnímanie značky, ak sú sústredené pod jednou strechou, pod značkou OOCR Štúrovo-

Parkan.  
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Slabou stránkou je infraštruktúra cestovného ruchu, najmä v oblasti ekoturizmu: zatiaľ nedokončená 

cyklotrasa Eurovelo 6, turistické chodníky v slabšom stave, nevyužité rieky Dunaj, Hron, či Ipeľ ale 

takisto aj slabé vzdelanie subjektov cestovného ruchu či už v oblasti vidieckeho alebo gastroturizmu.  

Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo – Parkan 
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan (ďalej len „OOCR“ alebo „organizácia“) je 

jednaz najmladších registrovaných organizácii destinačného manažmentu na Slovensku. Jednása o 

samostatný právny subjekt pôsobiaci podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podporecestovného ruchu 

(ďalej len „zákon“) registrovaný Ministerstvom dopravy, výstavby aregionálneho rozvoja SR. 

OOCR založilo Mesto Štúrovo a Vadaš s.r.o. na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 

16. novembra 2020. Cieľom OOCR je rozvoj cestovného ruchu, rozširovať a skvalitniť služby v tejto 

oblasti nielen v meste Štúrovo ale i blízkom okolí. OOCR Štúrovo – Parkan bola zaregistrovaná 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR dňa 3. decembra 2020. 

Dňa 10. decembra 2020 prebehlo odovzdanie dekrétu o registrácii OOCR Štúrovo – Parkan v 

priestoroch Vadaš s.r.o. Dekrét odovzdala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR 

JUDr. Katarína Bruncková, PhD. primátorovi mesta Štúrovo, Ing. Eugenovi Szabóovi. 

 

Členovia organizácie: 
Mesto Štúrovo 

Vadaš Thermal Resort 

 

Súčasná štruktúra organizácie 
Identifikačné údaje organizácie: 

Názov:     Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan 

Typ:     Oblastná organizácia cestovného ruchu 

Adresa:    Námestie slobody 1, 93401 Štúrovo 

IČO:     53485190 

DIČ:     2121392383 

Právna forma:    119 nezisková organizácia 

Výpis z Registra OCR MDV SR:  https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/register-

organizacii-cestovneho-ruchu/register-oblastnych-organizacii-

cestovneho-ruchu 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/register-organizacii-cestovneho-ruchu/register-oblastnych-organizacii-cestovneho-ruchu
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/register-organizacii-cestovneho-ruchu/register-oblastnych-organizacii-cestovneho-ruchu
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/register-organizacii-cestovneho-ruchu/register-oblastnych-organizacii-cestovneho-ruchu
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Web:     https://sturovo-parkan.sk 

Email:     riaditel@sturovo-parkan.sk 

Číslo prevádzkového účtu:  SK78 7500 0000 0040 2866 1618 

Banka:     VÚB Banka 

Číslo dotačného účtu:   K56 7500 0000 0040 2866 1626 

Banka:     VÚB Banka 

 

Hlavnými orgánmi organizácie sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada 

a výkonný riaditeľ. 

Predseda predstavenstva:  Mgr. Dominika Blaháková 

Podpredseda predstavenstva:  Ing. Hogenbuch Endre 

Členovia predstavenstva:  Ing Eugen Szabó 

Ing. Štefan Šipoš 

Mgr. Zita Lenkeyová (od roku 2022 Ing. Mária Kajanová) 

Mgr. Juliana Klučková 

Predsedníčka dozornej rady:  Ing. Alena Podhorská 

Členovia dozornej rady:  Ing. Andrea Gróf 

Výkonná riaditeľka:   Lívia Németh 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sturovo-parkan.sk/
mailto:riaditel@sturovo-parkan.sk
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Štatistické ukazovatele 
 

Pre organizácie cestovného ruchu je najdôležitejším merateľným ukazovateľom cestovného ruchu 

počet prenocovaní. Nakoľko sme destinácia na hraniciach, pre našu organizáciu by mala byť ďalším 

dôležitým ukazovateľom aj denná návštevnosť Vadaš Thermal Resortu. 

Tabuľka č. 1: Vývoj počtu prenocovaní v meste Štúrovo za rok 2019 – 2021 

 2019 2020 2021 2019 vs 2020 2019 vs 2021 

Počet prenocovaní 291 497 195 671 215 687 -32,87% -26% 

 

 

 

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu denných návštevníkov VADAŠ Thermal Resort za rok 2019 – 2021 

 2019 2020 2021 2019 vs 2020 2019 vs 2021 

Počet predaných 
vstupov 

235 726 155 191 197 299 -34,16% -16,3% 
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Ďalšie ukazovatele sú dôležité pri žiadosti o štátnu dotáciu. Výšku dotácie reguluje Zákon č. 91/2010 

Z.z. o podpore cestovného ruchu, §29, bod 4 a) ktorý znie: Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže 

poskytnúť ministerstvo oblastnej organizácii 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 je ohraničená 90 % 

súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v 

roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku 

Tabuľka č.3: Vývoj sumu vyzbieraných daní za ubytovanie v meste Štúrovo za rok 2019 – 2021 

 2019 2020 2021 

Suma zaplatenej dane 287 497 € 198 372 € 237 256 € 

 

Tabuľka č. 4: Vývoj zaplatených členských príspevkov za rok 2020 - 2022 

 2020 2021  Plán 2022 

Mesto Štúrovo 20 000 € 20 000 € 30 000 € 

VADAŠ s.r.o. 10 000 € 45 875 € 60 000 € 

SPOLU 30 000 € 65 875 € 90 000 € 
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Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Štúrovo-

Parkan za rok 2021 
 

16.novembra 2020 bol určený nasledovný plán činnosti na rok 2021, ktorý bol neskôr podľa potreby 

upravený, resp. prehodnotený. 

1.   Založenie organizácie a základné činnosti 

o Ustanovujúce valné zhromaždenie 

o Schválenie rozpočtu na rok 2021 

o Schválenie plánu práce 

o Voľba orgánov  

o Organizovanie zasadnutí valného zhromaždenia 

o Spolupráca s komisiou CR MZ Štúrovo 

o Riadenie organizácie podľa schváleného plánu práce a rozpočtu 

2.   Príprava marketingovej komunikácie 

o Branding (logo, názov) 

o Aplikácia design manuálu 

o Príprava webovej stránky 

o Založenie profilov na sociálnych sieťach 

o Aktivita na sociálnych sieťach 

o Príprava PPC kampane na jar (15.3 – 15.6.) 

o Príprava rádio kampaní (15.6.-15.8.) 

o Príprava PPC kampane na leto (15.6.-15.8.) 

o Príprava PPC kampane na jeseň-zima (15.8.-15.12.) 

o Príprava reklamných materiálov 

o Príprava elektronickej siete informácií (newsletter) 

3.   Vypracovanie a aplikovanie koncepcie rozvoja CR v Štúrove a okolí 

o Zisťovanie možných zmien v infraštruktúre 

o Nadviazanie spolupráce s ostatným subjektmi CR 

4.   Destinačný marketing 

o Príprava možných produktových balíkov 

o Vzdelávanie subjektov CR 

o Spolupráca v príprave cyklotrás 

o Predpríprava na projekt regionálnej karty 

5.   Vzdelávanie 

o Nadviazanie spolupráce s ostatnými OOCR v širšom regióne 

o Preskúmanie fungovania OOCR s podobným charakterom na území SR 
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6.   Informačná databáza 

o Príprava informačnej databázy o miestnych subjektoch a službách CR 

o Príprava fotodatabázy destinácie 

o Určenie strategických informačných bodov v regióne 

o Predpríprava turistického sprievodcu destinácie na základe informačnej databázy 

o Predpríprava turistického sprievodcu destinácie - aplikácie 

7.   Plánovanie 

o Príprava rozšíreného plánu činností na rok 2022 

o Príprava eventového marketingu v spolupráci s MSKS Štúrovo na rok 2022 

o Príprava marketingového plánu na rok 2022 

o Príprava projektu na čerpanie štátnych dotácií na rok 2022 

8.   Turistická informačná kancelária 

o Príprava prevádzky 

o Výber personálu 

o Zabezpečenie potrebných informačných materiálov a doplnkového tovaru 

o Riadenie chodu kancelárie 

Niektoré činnosti sa nám podarilo splniť, niektoré zostávajú v stave rozpracovania a niektoré sú 

presunuté na ďalší rok. 

 

 

Založenie organizácie a základné činnosti 
Ustanovujúce valné zhromaždenie organizácie sa konalo16.11.2020, na ktorom boli zvolené aj 

riadiace orgány organizácie.  

V roku 2021 sa začalo plánovanie a vytváranie potrebných smerníc a usmernení a iných potrebných 

dokumentov. Nakoľko v čase plánovania platil celoštátny lockdown, práca prebiehala formou home 

office, o stave prác boli podávané priebežné hlásenia. 

 

Marketingové aktivity 

Verejná súťaž o logo a branding organizácie 

Ako prvé sa podarilo uskutočniť verejnú súťaž na tvorbu loga a brandingu pre organizáciu. Výhercom 

súťaže sa stala firma Webstep s.r.o. zo Štúrova. Na súťaži, ktorá bola vypísaná 29.1.2021 sa zúčastnilo 

7 súťažiach. Trojčlenná komisia pozostávajúca z predsedníčky predstavenstva organizácie Mgr. 

Dominiky Blahákovej, z grafika a tvorcu webstránok Mgr. Jána Oravca a z výkonnej riaditeľky 

a vedúcej marketingového oddelenia Vadaš s.r.o. Lívii Németh zasadala 24.2.2021 a dňa 26.2.2021  

zverejnila meno výhercu. Výherca vo svojej práci skombinoval znaky, ktoré najviac charakterizujú 

mesto a jeho okolie.Vodu, ktorá predstavuje dominantnú rieku nášho regiónu, obľúbené termálne 
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kúpalisko,kohúta, ako symbol mesta,  jeho históriea nakoniec výhľad na ostrihomskú baziliku, 

dominantnú historickú pamiatku v našom okolí.Jednotlivé symboly sú znázornené vo veselých 

farbách, ktoré pripomínajú aj oficiálne farby mesta. 

 

Príprava webovej stránky 

Po vyhotovení design manuálu sa pristúpilo k vyhotoveniu webovej stránky organizácie. Cieľom 

webovej stránky je predovšetkým poskytnúť informácie pre turistov ako aj obyvateľov mesta 

o možnostiach na rekreáciu, oddych, ako aj o kultúrnych podujatiach v okolí. 15.4.2021 bolo 

oslovených päť firiem so žiadosťou o cenovú ponuku na zhotovenie webstránky na základe zaslanej 

špecifikácie. Na základe troch zaslaných ponúk bola vybraná firma Websteps.r.o. Webová stránka 

bola spustená 2.júla 2021 v slovenskom a maďarskom jazyku. Príprava anglickej a nemeckej jazykovej 

mutácie je súčasťou projektu zo štátnej dotácie a mala by byť hotová ku koncu roka 2022. 

Rádiová a televízna kampaň 

Od 1.7 do 15.8 prebiehala rádiová kampaň na Slovenských rozhlasových staníc Europa 2 a Radio Vlna. 

Kampaň sa sústredila na región ako dovolenkovú destináciu, najmä na kúpalisko Vadaš. Reklamné 

spoty odzneli celkom 216 krát a boli zamerané na oslovenie obyvateľov Západného a Stredného 

Slovenska. 

Od júna do konca augusta bola kampaň posilnená aj s kampaňou v Mestskej televízii v Trnave, kde 

boli odvysielané reklamné videá kúpaliska Vadaš. Merateľným úspechom kampane je zvýšený záujem 

webovej stránky www.vadasthermal.sk. V roku 2021 bolo zaznamenaných o 61% viac návštevníkov 

z mesta Trnava ako v roku 2020. 

PPC kampane (Pay per Click – kampane vo vyhľadávači Google a Facebook) 

Nakoľko boli prevádzky VADAŠ s.r.o. do  28.5.2021 zatvorené, plánovaná jarná kampaň na podporu 

turizmu počas jarnej turistickej sezóny sa neuskutočnila. Od 1.6.2021 do 15.8. prebiehala kampaň na 

webových platformách pomocou Google Ads. Celkovo bolo zaznamenaných 10481367 zobrazení. 

Kampane boli tematicky a jazykovo odlišné pre český, maďarský a slovenský trh. Cieľom bola 

propagácia Vadaš s.r.o., jeho znovu otvorenie a predaj vstupeniek cez webovú stránku 

tickets.vadas.sk. Online predaj vstupeniek na kúpalisko sa zvýšil o 72%, celkom sa predalo pomocou 

kampane 20 370 vstupeniek. 

Počas jesene boli prijaté protipandemické opatrenia ÚVZ. Nakoľko hrozilo opätovné možné 

zatvorenie prevádzok Vadašu,  jesenná kampaň bola na dobu neurčitú odložená, nakoniec sa ani 

neuskutočnila. 

Na Facebooku sa sústreďovalo na znovu otvorenie rezortu Vadaš na začiatku júna a neskôr na 

podporu predaja vstupeniek online a zbieranie nových fanúšikov na stránkach v sociálnych médiách. 

 

Príprava reklamných materiálov 

Počas vykonanej inventúry informačnej kancelárie bolo zistené, že v kancelárii sa nachádzajú 

reklamné predmety, ktoré boli vyrobené ešte počas spolupráce s OOCR Podunajskom. Reklamné 
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predmety, ktoré zobrazili vyslovene turisticky známe miesta a profil Štúrova boli následne od 

Podunajska odkúpené, resp. doplnené o nové v obmedzenom množstve.  

Reklamné predmety, ako aj informačné materiály budú spracované až v roku 2022 kedy bude 

informačné centrum premiestnené do Vyza centra v Štúrove. 

 

Vypracovanie a aplikovanie koncepcie rozvoja CR v Štúrove a okolí 
Na začiatku júna 2021 bol dokončený koncept cestovného ruchu, ktorý vypracovalo oddelenie 

cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Koncept sa viaže na analýzu trhu, ktorá 

bola spracovaná v roku 2019. Obsahuje možnosti využitia potenciálu okolia ako aj odporúčania pre 

rozvoj cestovného ruchu po pandémii COVID-19. Hlavnou úlohou konceptu je ukázať smer rozvoju, 

najmä v doteraz menej rozvinutých oblastiach, či už vo vodnom turizme, alebo kultúry a folklóru. 

Zaoberá sa so širším okolím regiónu a preskúmané boli rôzne odvetvia cestovného ruchu. Obsahuje 

odporúčania, akým smerom by sa mal cestovný ruch v našom okolí rozbehnúť ako aj možné 

predpoklady, ako sa môže vyvíjať po pandémii. 

Koncepcia sa bude postupne analyzovať a časti, ktoré sú realizovateľné budú postupne aplikované 

v praxi. Mala by byť smerodajným aj pri vypracovaní žiadosti o štátnu dotáciu na podporu rozvoja 

cestovného ruchu. 

 

Destinačný manažment 
Jednou zo základných úloh organizácie je zmapovanie možností v oblasti ponuky cestovného ruchu 

v okolí, jeho rozvoj a zároveň pomoc pri ich spojení  so zákazníkom.  

Dôležitú rolu pri ponuke zohrávajú cyklotrasy, nakoľko cykloturizmus stále naberá na popularite na 

celom území Slovenska. Cyklotrasa Eurovelo 6, ktorá zatiaľ končí pri obci Mužla ale pokračuje na 

maďarskej strane v neďalekom Szobe nám predurčuje, že táto vetva cestovného ruchu bude hrať 

kľúčovú úlohu aj pri tvorbe ponuky destinačnej ponuky v najbližších rokoch. Od začiatku existencie 

organizácie sa úzko spolupracovalo s mestom Štúrovo pri podpore propagácie odporúčaných 

cyklotrás v regióne. Po dvojročnej spolupráci, od leta 2021 prebiehali finálne práce na 

cykloturistických mapách, ktoré OOCR podporilo s prípravou grafických podkladov ako aj prípravou 

trás v elektronickej forme. Počas jesenných mesiacov organizácia dokončila grafické podklady pre tlač 

máp, ktoré boli vytlačené v decembri 2021. Na nákladoch realizácie projektu sa podieľal aj Nitriansky 

samosprávny kraj. 

Online verzia cykloturistických trás, opisov a máp bude prístupná aj na webovej stránke organizácie. 

V priebehu roka sme spolupracovali na kultúrnych podujatiach, kde išlo najmä o podpornú 

propagáciu, ktorú sme vykonali na webovej stránke organizácie ako aj na sociálnych sieťach ako aj 

o finančnú podporu na realizácii koncertov v celkovej hodnote 3800 eur. 
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Vzdelávanie a členstvo v ostatných organizáciách 
Počas roka sme sa zúčastnili na viacerých online konferenciách, s organizáciou IsterGranum sme 

spolupracovali na medzinárodných projektoch, so susedným Ostrihomom sme sa snažili o vzájomnú 

spoluprácu.  

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj (KOCR) 

Vo februári 2021 valné zhromaždenie organizácie rozhodlo o vstupe do Krajskej organizácie 

cestovného ruchu Nitra, ktorú sa nakoniec podarilo založiť 25.októbra 2021. Ďalšími členmi 

organizácie sú okolité OOCR: Nitra, Podunajsko a Tekov a Nitriansky samosprávny kraj. 

Predsedníčkou organizácie sa stala podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ing. Eva 

Antošová. Pozíciu výkonného riaditeľa obsadil Ing. Vladimír Vnuk. 

Cieľom KOCR Nitriansky kraj je posilniť spoluprácu medzi jednotlivými subjektmi cestovného ruchu 

v kraji, pripraviť jednotnú koncepciu a vytvoriť nové produkty. Náš región bol nezaslúžene dlhé roky 

zanedbaný pri vytvorení marketingových stratégií a propagácii cestovného ruchu v kraji. Dúfame, že 

dobre rozbehnutá nová spolupráca nám konečne umožní posilniť náš vzťah v kraji, kde je Štúrovo 

vzhľadom na prenocovania najsilnejším prvkom (tvorí asi 40% počtu prenocovaní v celom kraji, asi 

3,3% celého Slovenska). 

Asociácia organizácií cestovného ruchu 

V októbri 2021 sa organizácia stala členom Asociácie organizácií cestovného ruchu. AOCR vykonáva 

medzi inými aj vzdelávaciu a propagačnú činnosť pre jej členov. Funguje ako spoj medzi organizáciami 

a sekciou cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR. V decembri organizovala školenie 

ohľadom zmien v ochrane osobných údajov, na začiatku roka 2022 je naplánované školenie v oblasti 

verejného obstarávania. AOCR poskytuje aj pomoc vo vysvetlení zmien zákonov a vo všeobecných 

právnych vzťahoch organizácií a štátnych inštitúcií. 

 

Informačná databáza 
Informačná databáza organizácie sa rozširuje priebežne, k príprave webovej stránky boli zakúpené 

fotografie mesta a okolia, na budúci rok sa bude databáza naďalej rozširovať a je naplánované 

vyhotovenie reklamného videa.  

Takisto sa bude rozširovať databáza aj dodávateľov služieb a tovaru, ktoré majú byť v spolupráci 

s Vyza centrom prezentované práve v priestoroch Vyza centra. 

 

Plánovanie 
V septembri 2021 sme sa zúčastnili na osobnom stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby  SR s  

Ing. Petrom Sárincom, ktorý vysvetlil metódy na podanie žiadosti na štátnu dotáciu. Príprava projektu 

je naplánovaná na prvý kvartál roku 2022. 

Podľa plánu bude štátna dotácia použitá v informačnom centre na zastrešenie režijných nákladov, 

prípravy a technické zariadenie kancelárie a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí počas 

letných mesiacov.Celková hodnota žiadosti na dotáciu bude 30 000 eur. 
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Turistická informačná kancelária, t.j. TIC 
Informačné centrum bolo prevádzkované v júli a v auguste tohto roka. Prevádzku zabezpečila jedna 

osoba v starých priestoroch informačnej kancelárie. V centre bol príjem z predaja drobných suvenírov  

vo výške 200,90 eur. 

V novom roku bude centrum premiestnené do nových priestorov Vyza centra v centre mesta. Vyza 

centrum je veľkou možnosťou na predstavenie sa a fungovanie OOCR Štúrovo-Parkan a v roku 2022 

budú najväčšie kroky a úlohy v zmysle realizácie informačného centra. Okrem vybudovania 

úspešného a dobre fungujúceho informačného centra je našim cieľom aj zúčastniť sa na organizácií 

kultúrno-spoločenských akcií pre návštevníkov a obyvateľov mesta ako aj spojiť remeselníkov 

a výrobcov miestnych produktov v priestoroch Vyza centra. OOCR by si tak mohla splniť aj svoju 

vzdelávaciu úlohu v cestovnom ruchu. 
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Hospodárenie 
 

Rok 2021 bol uzavretý s finančným zostatkom + 39.313,93  eur na bankovom účte organizácie .  

Účtovný denník tvorí prílohu č. 1. 

Dňa 16.novembra 2020 na ustanovujúcom valnom zhromaždení organizácie bol schválený 

nasledovný plán rozpočtu na rok 2021: 

PRÍJMY   
 

NÁKLADY   

členské z roku 2020 30 000 €  
 

náklady na marketing 45 725 €  

mesto Štúrovo 20 000 €  
 

webová stránka 2 000 €  

VADAŠ s.r.o. 10 000 €  
 

branding 300 €  

   

PPC reklama jar 6 000 €  

členské v roku 2021   79 800 €  
 

PPC reklama leto 10 000 €  

mesto Štúrovo  20 000 €  

 

PPC reklama jeseň 8 000 €  

Vadaš s.r.o.  40 000 €  

 

rádio reklama 8 000 €  

mimoriadne splátky I. kvartál*  4 575 €  

 

cena agentury 2 400 €  

mimoriadne splátky II. kvartál*  4 575 €  

 

vytvorenie konceptu pre rozvoj CR 4 000 € 

mimoriadne splátky III. Kvartál*  4 575 €  

 

  reklamné materiály (letáky, pod.) 3 000 €  

mimoriadne splátky IV. Kvartál*  4 575 €  

 

predajný tovar 1 500 €  

vlastný príjem cez TIK  1 500 €  
 

cyklistické mapy 525 €  

     SPOLU  109 800 €  

 

mzdové náklady 27 050 €  

   

osoba I 24 000 €  

* na základe dohody (mzda VOM) 
  

osoba II** 2 000 €  

** 1 osoba na dohodu na 2 mesiace 
  

stravné 650 €  

*** prevádzka otvorená 2 mesiace 
  

cestovné 400 €  

    

 

   

režijné náklady 2 500 €  

   

TIK*** 1 500 €  

   

ekasa 500 €  

   

technické vybavenie 500 €  

     

   
SPOLU (bez DPH) 75 275 €  

 

Výška členských príspevkov bolo nakoniec schválený na I. Valnom zhromaždení OOCR a to 

nasledovne: 

Mesto Štúrovo 20 000,00-EUR 

VADAŠ, s.r.o. 50 500,00-EUR 
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Rozpočet bol na III. Valnom zhromaždení organizácie dňa 1.10.2021 upravený, nakoľko na základe 

protipandemických opatrení boli prevádzky Vadaš  s.r.o. zatvorené, s Uznesením č. 13/2021 boli jeho 

predošle schválené členské príspevky zmenené a znížené o 4575 eur.  

 

 

Tabuľka č. 5: Rozdelenie nákladov organizácie za rok 2021 

Náklady Suma 

Spotreba materiálu 1157,99 € 

Predaný tovar 37,70 € 

Ostatné služby 32452,06 € 

Mzdové náklady 15252,49 € 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 5352,91 € 

Zákonné sociálne náklady 673,16 € 

Ostatné pokuty a penále 30 € 

Iné ostatné náklady 3291,50 € 

SPOLU 58247,81 € 

 

 

Mesto 
Štúrovo

30%

VADAŠ, s.r.o.
70%

Rozdelenie príjmov

2%
0%

56%26%

9%

1%
0%

6%

Rozdelenie nákladov

Spotreba materiálu

Predaný tovar

Ostatné služby

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie a
zdravotné poistenie

Zákonné sociálne náklady
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Plány do budúcnosti 
 

Po úspešnom založení nás čaká ešte dlhá cesta ku konzistenčnému rastu. Naša organizácia by mala 

rozšíriť svoju členskú základňu, osloviť nielen okolité obce ale najmä disponovať rozmanitou ponukou 

rôznych služieb v našej oblasti. Ponuka výrobcov lokálnych výrobkov je zatiaľ malá oproti iným 

regiónom, ale veríme, že s našou pomocou a edukačným programom túto ponuku vieme rozšíriť a 

zlepšiť sa aj v kvalite.  

Najdôležitejšími úlohami organizácie na nasledujúce roky sú: 

1. aplikovanie existujúcej Koncepcie rozvoja cestovného ruchu 

2. edukácia subjektov cestovného ruchu v okolí  

3. edukácia vlastných zamestnancov 

4. otvorenie a prevádzkovanie informačného centra v regionálnom centre Vyza 

5. posilnenie mimosezónnej ponuky cestovného ruchu v regióne 

6. príprava žiadostí na dotáciu na podporu cestovného ruchu a následne ich čerpanie 

7. rozšírenie zamestnaneckej bázy 

8. spolupráca medzi mestskými organizáciami  

9. spolupráca s ostrihomskými organizáciami CR 

10. spolupráca s ďalšími organizáciami v okolí i na celom Slovensku, vrátane AOCR a KOCR 

11. viacjazyčná komunikácia 

12. vytvorenie nových produktov cestovného ruchu 

Možnosti vidíme predovšetkým pri vytvorení ponuky pre tzv. slow turizmus, ktorý môže rozšíriť 

sezónnosť a posilniť počet prenocovaní v období marec – máj a september – november. Podkladom 

tejto formy cestovného ruchu sú medzi inými zaujímavé turistické chodníky, cykloturistické trasy, 

wellness a dobré jedlo. Naše prostriedky by sme preto mali sústrediť do vyznačenia spomínaných 

cyklo- a  turistických trás, na ich údržbu, rozšíriť informačnú základňu na našej webovej stránke 

v tejto oblasti. Wellness a ubytovanie ako aj dobré jedlo sú poskytnuté už v existujúcom wellness 

hoteli Thermal, ktorý by tiež profitoval pri zaplnení ich kapacity. Avšak cieľom organizácie je aby sa 

ponuka ubytovacích služieb rozšírila a návštevníci by mali možnosť sa rozhodnúť akú formu 

ubytovania si zvolia. Takisto je dôležité aby sme rozšírili už spomínanú ponuku lokálnych výrobkov, 

v prípade záujmu organizovali pre návštevníkov prehliadky pri výrobe vína či medu ako aj iných 

remeselníckych prác v regióne. 

 

Príloha č. 1: Účtovná uzávierka 

Príloha č. 2: Výkaz ziskov a strát 

Príloha č. 3: Súvaha 

 





Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáNáklady

a b c

       / SID5 3 4 8 5 1 9 0IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

1 157,991 157,99501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

37,7037,70504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

32 452,0632 380,06 72,00518 Ostatné služby 07

15 252,4915 191,49 61,00521 Mzdové náklady 08

5 352,915 331,50 21,41524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

673,16673,16527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

30,0030,00542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

3 291,503 286,50 5,00549 Iné ostatné náklady 24

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

197,11 58 247,8158 050,70Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáVýnosy

a b c

       / SID5 3 4 8 5 1 9 0IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

200,90200,90604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

0,880,88649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

30 000,0065 875,0065 875,00664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

30 000,00200,90 66 076,7865 875,88Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

30 000,003,79 7 828,977 825,18Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

30 000,003,79 7 828,977 825,18Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO        5 3 4 8 5 1 9 0Súvaha (Úč NUJ 1-01)

A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

012-(072+091 AÚ) 003Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

(018+019)-(078+079+091 AÚ) 006Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(051-095 AÚ) 008Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

2. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

021-(081+092 AÚ) 012Stavby

022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

025-(085+092 AÚ) 015Pestovateľské celky trvalých porastov

026-(086+092 AÚ) 016Základné stádo a ťažné zvieratá

028-(088+092 AÚ) 017Drobný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ) 018Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(052-095 AÚ) 020Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

3. r.022 až r.028 021Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023

(065-096 AÚ) 024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(066+067)-096 AÚ 025Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(053-096 AÚ) 028Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO        5 3 4 8 5 1 9 0Súvaha (Úč NUJ 1-01)

39 217,73 39 217,73 30 000,00B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

168,25 168,251. r.031 až r.036 030Zásoby

(112+119)-191 031Materiál

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

168,25 168,25(132+139)-196 035Tovar

(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

2. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

(358 AÚ-391 AÚ) 040Pohľadávky voči účastníkom združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041Iné pohľadávky

3. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

x(336) 045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

x(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

x
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047

(358 AÚ-391 AÚ) 048Pohľadávky voči účastníkom združení

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050Iné pohľadávky

39 049,48 39 049,48 30 000,004. r.052 až r.056 051Finančné účty

x(211+213) 052Pokladnica

39 049,48 x 39 049,48 30 000,00(221 AÚ+261) 053Bankové účty

x(221 AÚ) 054Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

(251+253+255+256+257)-291 AÚ 055Krátkodobý finančný majetok

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

137,29 137,29C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

137,29 137,291. (381) 058Náklady budúcich období

(385) 059Príjmy budúcich období

39 355,02 39 355,02 30 000,00060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU

strana 3



6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r. Bežné účtovné 
obdobieStrana pasív

       5 3 4 8 5 1 9 0IČO / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

30 000,0037 828,97A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

1. Imanie a peňažné fondy 062r.063 až r.067

063(411)Základné imanie

064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

2. Fondy tvorené zo zisku 068r.069 až r.071

069(421)Rezervný fond

070(423)Fondy tvorené zo zisku

071(427)Ostatné fondy

30 000,003. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

30 000,007 828,974. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

1 526,05B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

1. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

078(323+451 AÚ+459 AÚ)Krátkodobé rezervy

2. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

1 526,053. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

952,74089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

557,96090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

15,35091(341 až 345)Daňové záväzky

092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

096(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097r.098 až r.100

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

099(231+232+461 AÚ)Bežné bankové úvery

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

103(384)Výnosy budúcich období

30 000,0039 355,02r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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