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Informácia o činnosti Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ 
NITRA – BOJNICE a nominácie do orgánov OOCR RHNB za mesto Bojnice                                  
 

MsR dňa 02.02.2016 
 MsZ dňa 09.02.2016 
 

OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE (OOCR RHNB) je organizácia destinačného 
marketingu a manažmentu založená 31.3.2012 podľa zákona 91/2010  Z.z. o podpore 
cestovného ruchu. Hlavným cieľom organizácie je udržiavanie, rozvoj a propagácia 
potenciálu cestovného ruchu v turistickej destinácii hornej Nitry, zvýšenie 
konkurencieschopnosti destinácie a zvyšovanie počtu návštevníkov. 
 

Zakladajúcim subjektom OOCR boli mestá  Bojnice a Prievidza spolu s ďalšími obcami, 
 prvým predsedom predstavenstva bol Ing. Zdenko Priehoda, zástupca primátora. Za mesto 
Prievidza bola na návrh primátorky mesta do predstavenstva organizácie zvolená mestským 
zastupiteľstvom   Ing. Lýdia Ondrejková, do dozornej rady Helena Dadíková. Po 
komunálnych voľbách koncom r. 2014 došlo k personálnym zmenám,  mesto Bojnice 
nominovalo do vedenia OOCR RHNB Ing. Michala Lekýra, PhD.  Prievidza nominovala 
Helenu Dadíkovú do predstavenstva a Katarínu  Čičmancovú do dozornej rady. Vo februári 
2015 bola členmi OOCR na VZ zvolená za predsedníčku H. Dadíková.  
 

Členovia OOCR RHNB a jej orgány  
K 31.12.2015 mala OOCR 47 členov.      
2 mestá: Bojnice, Prievidza 
7 obcí : Lehota pod Vtáčnikom, Kľačno, Koš,  Nitrianske Rudno, Opatovce nad Nitrou, 
Sebedražie, Šutovce 
38 podnikateľských subjektov a fyzických osôb (hotely, penzióny, jazdecké centrá, golfové 
centrá, Hornonitrianske bane, Združenie na záchranu banského dedičstva, fyzické osoby...) 
Partneri:  Klub slovenských turistov, Regionálne kultúrne centrum Prievidza, Združená 
stredná škola obchodu a služieb v Prievidzi 
 

Predstavenstvo  
1. Predsedníčka: Helena Dadíková, poslankyňa MsZ Prievidza 
2. Podpredseda : Ing. Miroslav Kratka, súkromný podnikateľ 

      Členovia: 
3. Ing. Michal Lekýr, poslanec MsZ Bojnice 
4. Ing. Peter Juríček, starosta obce Sebedražie 
5. Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce Kľačno 
6. Ing. Zdenka Balážová, súkromná podnikateľka 
7. Ing. Ján Cipov, súkromný podnikateľ 
8. Ing. Jana Hronská, súkromná podnikateľka 
V P-OOCR je paritné zastúpenie predstaviteľov samospráv a súkromných podnikateľov. 

 

Dozorná rada: 
1. Ing. Jiří Meloun, predseda, súkromný podnikateľ 
2. Katarína Čičmancová, členka, poslankyňa MsZ Prievidza 
3. František Schnierer, člen, poslanec MsZ Bojnice 
4. PhDr. Oľga Kotianová, členka, súkromná podnikate 

 
 

Ciele a úlohy OOCR ako organizácie destinačného marketingu a manažmentu 
Hlavné úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona 91/2010 Z.z. a ktoré má OOCR zakotvené aj 
v stanovách a v ročných plánoch činnosti: 
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1. Vypracováva Koncepciu rozvoja CR v oblasti svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej 
realizáciu (Máme vypracovanú Koncepciu rozvoja cestovného ruchu OOCR RHNB 
pre roky 2014 – 2020). 

2. Využíva prírodný a kultúrno-historický potenciál na území svojej pôsobnosti. 
3. Svojou činnosťou prispieva k budovaniu pozitívneho imidžu a značky destinácie. 
4. Podporuje rozvoj  infraštruktúry CR. 
5. Tvorí a vydáva propagačné materiály o atraktivitách destinácie, o aktivitách svojich 
členov a zabezpečuje ich distribúciu. 

6. Aktívne organizuje alebo sa podieľa  na organizovaní podujatí za účelom váčšieho  
zviditeľnenia potenciálu CR v destinácii, na zvýšenie konkurencieschopnosti 
destinácie, na zvýšenie počtu návštevníkov, počtu prenocovaní  a predĺžení ich 
pobytu.  

7. Navrhuje, vytvára a udržiava   produkty CR. 
8. Spracúva a predkladá projekty rozvoja CR  za účelom získania štátnej dotácie a 

zabezpečuje ich realizáciu. 
9. Presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a 

zachovávali všetky zložky životného prostredia, rešpektoval  spôsob života miestneho 
obyvateľstva a aby sa rešpektovali vlastnícke práva. 

10. Tvorí databázu domácich a  subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území 
destinácie HN-B. 

11. Tvorí databázu médií a rôznych spolupracujúcich subjektov. 
12.  Zabezpečuje funkcie turisticko-informa čnej kancelárie (v Bojniciach do 

31.12.2015). 
13.  Poskytuje aktuálne informácie masmédiám. 
14.  Poskytuje aktuálne informácie svojim členom 
15.  Zabezpečuje účasť destinácie HN-B na výstavách a veľtrhoch CR 
16.  Zabezpečuje realizáciu informačného systému CR, spravuje a aktualizuje  

integrovaný informačný systém  CR v oblasti  svojej pôsobnosti. 
17.  Spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami 

a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, s MDVRR SR a so Slovenskou 
agentúrou pre cestovný ruch. 

18.  Spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na 
území destinácie, so SNM – Múzeom Bojnice, so ZOO Bojnice, so  záujmovými 
združeniami, kultúrnymi inštitúciami, s  múzeami, galériami, odbornými školami,  
poradenskými organizáciami i fyzickými osobami. 

19.  Spolupracuje s orgánmi členských miest a obcí pri rozvoji územia v rámci svojej 
pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s 
osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj CR. 

20.  Presadzuje spoločné záujmy svojich členov.  
21.  Svojimi aktivitami prispieva k podpore zamestnanosti v regióne. 

 

V máji 2015 bola založená Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, kde je 
OOCR RHNB jedným zo štyroch zakladajúcich členov. 
 

Projekty a štátna dotácia 
V rokoch 2012, 2013, 2014 a 2015 vypracovala OOCR projekty, na základe ktorých získala 
štátnu dotáciu. V c roku 2015 z dotácie realizovala Bojnický letný slnovrat 19. a 20.6.2015. 
V rámci projektu boli vydané dva nové propagačné materiály:  
brožúra Pohostinná Horná Nitra a mapa cyklotrás. 
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Štátna dotácia na podporu CR - Štátna dotácia sa prideľuje v pomere 1 : 1, OOCR môže 
žiadať na realizáciu projektov finančné prostriedky rovnajúce sa sume vybratých členských 
prostriedkov za predchádzajúci rok (a maximálne vo výške vybratej miestnej dane v celej 
destinácii).  
  

Marketingové kampane a akcie, kde bola propagovaná  destinácia RHNB 
 1.  Veľtrh CR Slovakiatour Bratislava, 29.1. – 1.2.2015. 62.393 návštevníkov 
2.   Výstava cestovného ruchu Region Tour Expo v Trenčíne 15. až 16.5.2015 
3.   SME – špeciálna príloha Potulky po Slovensku – máj 2015 
4.  Svetový deň cestovného ruchu – miestne a regionálne oslavy 27.9.2015 v rámci podujatia 
Ešte dúšok leta v RKC Prievidza  
5.  Infocesta novinárov 25. – 26. júla 2015 
výstupy: fotoreportáže na portáli www.flickr.com/photos a 3 pozvánky - tipy na výlety 
v časopise RYTMUS ŽIVOTA. 
6.  Vo štvorici po Slovensku vlakom – TV Markíza 17.8.2015 
Na základe spolupráce so spol. ŽSR a SACR sme vypracovali návrh itineráru a sprostredkovali 
natáčanie jedného z dielov obľúbenej zábavnej relácie v RHNB. 
7. Tlačová správa júl 2015 Turistická destinácia HORNÁ NITRA – BOJNICE láka na vodu, 
atrakcie a pamiatky - uverejnená na 26 portáloch spravodajskej siete Global 24, 66 portáloch 
siete www.virtualne.sk a na stránke www.slovakia.travel. Odtiaľ voľne preberaná. 
 8. Tlačová správa september 2015 Náučné chodníky na hornej Nitre uverejnená na 26 
portáloch spravodajskej siete Global 24, 66 portáloch siete www.virtualne.sk a na stránke 
www.slovakia.travel. (Kompletný prehľad – monitoring výstupov za jún, júl, august, september 
k dispozícii v OOCR). 
9.  TV reportáž Náučný chodník Fraňa Madvu, septemer 2015, natočené v spolupráci 
s Regionálnou TV Prievidza. 
 
Vybrané štatistické údaje 
 

V rokoch 2009 až 2014 boli výsledky v počte návštevníkov a prenocovaní v celej Slovenskej 
republike relatívne slabé. V tomto kontexte je potešujúce, že v medziročnom porovnaní 
výsledkov za roky 2013 a 2014 jedine región Horná Nitra – Bojnice zaznamenal výrazný nárast 
a to o 66 288 prenocovaní. Určite sa za týmto štatistickým údajom skrýva aj činnosť OOCR. 

 
Výška vybranej dane členských obcí a miest RHNB 

Mesto / Obec Daň 2012 2013 2014 Plán 
      

Prievidza 1,00 € 29990 27000 25784 25000 

Bojnice 
1,00€ / 
0,50€ 141748 167820 190202 190000 

Lehota pod Vtáčnikom 0,50 € 800  917 900 
Koš 0,35 € 60,55 54,95 49,7 50 
Šútovce 0,50 € 0 0 0 0 
Opatovce nad Nitrou 0,50 € 1053,67 1365,5 1291,5 1450 
Nitrianske Rudno 0,33 € 2638 2504 2171,4 2300 
Klačno 0,23 € 2515 1500 1490 1000 
Sebedražie 0,50 € 152 128 101,5 100 
    222007,1 220800 

 
Počet prenocovaní v roku 2013 213 674 
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Počet prenocovaní v roku 2014 279 962 
 

Výška vybranej dane za rok 2013 200 372,45 EUR 
Výška vybranej dane za rok 2014 222 007,00 EUR 

 
Podnikateľská činnosť 
1.  Turistická informa čná kancelária Bojnice bola prevádzkovaná OOCR RHNB od roku 2012 
do 31.12.2015.    Prostredníctvom webovej stránky www.bojnice.eu boli zabezpečované 
informácie o konaní rôznych podujatí všetkých členov OOCR a ďalších subjektov pôsobiacich 
na území regiónu.   
2. Penzión JUKO 
Ubytovacie zariadenie  zaradené do triedy penzión ** bol rovnako prevádzkované OOCR do 
31.12.2015.      Pokiaľ ide o vyťaženosť ubytovania, bolo ovplyvnené výraznou sezónnosťou.    
Z tržieb z predaja ubytovania OOCR RHNB uhrádzala platby za energie, telefón, internet, 
poštovné poplatky, odvoz komunálneho odpadu, pranie a mzdy dvoch pracovníčok, a to 
manažérka-ekonómky OOCR a pracovníčky TIK. Od apríla 2015 aj symbolickú odmenu 
výkonnej riaditeľke OOCR. Zároveň sme postupne v splátkach uhrádzali sumu za nábytok 
a ostaté zariadenie, ktoré OOCR odkúpila od predchádzajúceho prenájomcu, aby mohla penzión 
prevádzkovať. 
Prenájom penziónu JUKO bolo rozhodnutie vedenia mesta Bojnice, ktoré na začiatku činnosti 
umožnilo existenciu OOCR.   
                                                                                                                                                           
Vzhľadom k tomu, že najbližšie valné zhromaždenie OOCR dňa 18.2.2016 bude volebné     
( na 4 roky sa volia nové orgány OOCR), MsZ má povinnosť nominovať do orgánov 
svojich zástupcov. 
Odporúčam, aby sa mesto vrátilo k pôvodnému modelu pri zakladaní OOCR, keď do 
predstavenstva nominovalo profesionálneho zamestnanca pre cestovný ruch ( Ing. 
L.Ondrejková ) a poslanca MsZ do dozornej rady (  H. Dadíková )  
 

Predkladá : H.Dadíková, predseda predstavenstva OOCR RHNB 
 

UZNESENIA : 
MsR 
I.  berie na vedomie 
a) Informatívnu správu o činnosti OOCR RHNB 
b) nomináciu mesta Prievidza do orgánov OOCR RHNB na VZ konané 18.2.2016 
II. odporúča – neodporúča MsZ  
a) zobrať na vedomie  Informatívnu správu o činnosti OOCR RHNB 
b) schváliť nomináciu do orgánov OOCR RHNB takto : 
   - do predstavenstva OOCR RHNB PhDr. Ivonu Vojtášovú 
   - do dozornej rady OOCR RHNB Helenu Dadíkovú 
 
MsZ 
I.  berie na vedomie 
a) Informatívnu správu o činnosti OOCR RHNB 
b) nomináciu mesta Prievidza do orgánov OOCR RHNB na VZ konané 18.2.2016 
II. schvaľuje – neschvaľuje   
  nomináciu mesta Preividza do orgánov OOCR RHNB na VZ klonané dňa 18.2.2016  takto : 
   - do predstavenstva OOCR RHNB PhDr. Ivonu Vojtášovú 
   - do dozornej rady OOCR RHNB Helenu Dadíkovú 

 


