
 

REZORT PIEŠŤANY PREDLŽUJE LEHOTU NA 
VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK. 
 
Všetci záujemcovia o tohtoročný príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort 
Piešťany museli do 15. januára podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. 
Pôvodný termín vyhodnotenia žiadostí sa posúva na 15. marca, dôvodom je epidemiologická 
situácia. 
 
Piešťany, 11. februára 2021 – Rezort Piešťany bude aj tento rok prideľovať finančné prostriedky 
na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Záujemcovia o príspevok 
museli podať žiadosť do 15. januára. Výberová komisia plánovala vyhodnotiť žiadosti do 15. 
februára, táto lehota sa však predlžuje. Po novom bude termín vyhodnotenia do 15. marca 
2021. 
 
„Reagujeme na súčasnú epidemiologickú situáciu a s ňou súvisiace hygienické odporúčania, a 
predlžujeme lehotu na vyhodnotenie výzvy,“ informuje Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. „Súčasné obmedzenia a zdravotné 
riziká nám nedovoľujú dodržať pôvodný termín, preto sme sa rozhodli posunúť ho na neskôr. 
Verím, že v polovici marca budú okolnosti natoľko priaznivé, aby mohla výberová komisia 
posúdiť podané žiadosti a vyhodnotiť výzvu.“ 
 
O finančný príspevok musia od roku 2019 písomne žiadať všetci noví uchádzači, ale aj autori 
existujúcich projektov. „K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili v snahe vniesť 
transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie,“ dopĺňa Tatiana 
Nevolná. 
 
Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. 
Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. marca 2021 na webe oblastnej organizácie. 
  
Vyhodnotenie výzvy a ďalšie potrebné informácie nájdu záujemcovia na stránke 
www.visitpiestany.sk. 
 
 
 



 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany má 20 členov:  

Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Banka, Obec 
Moravany nad Váhom, Obec Veľké Orvište, Obec Ostrov , Obec Ratnovce, Obec Bašovce, Hotel 
Park****, Zuckmann Villa****, Hotel Park Avenue****, WINTER média, a.s., La Musica, WHY NOT 
COFFEE?!, IN VINO wine bar&shop, Obec Drahovce, Letisko Piešťany, Obec Trebatice a Obec 
Jalšové. 
 

Kontakt: 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany 
Kukučínova 21, Piešťany 921 01 
 
Ing. Tatiana Nevolná / výkonná riaditeľka Rezort Piešťany,  
tel.: +421 917 173 119 
mail:  riaditel@visitpiestany.sk  
 


