
 

 

 

 

 

 

TAKMER STOTISÍC EURAMI PODPORÍ REZORT 
PIEŠŤANY PROJEKTY SÚVISIACE S ROZVOJOM 
CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE 

 
Výberová komisia rozhodla o pridelení finančných prostriedkov, ktorými Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Rezort Piešťany tento rok podporí nové aj existujúce projekty rozvoja 
turizmu v piešťanskom regióne. Príspevok získa 29 z 54 prihlásených projektov. 
 
Piešťany, 14. marec 2021 – Komisia zložená z predstaviteľov územnej samosprávy 
a podnikateľských subjektov Rezortu Piešťany rozhodla o prerozdelení 94 850 eur, čo je 24 
percent z požadovanej sumy, informuje Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany: 
„Celková suma požadovaných príspevkov dosiahla hodnotu vyše 392- tisíc eur, no nie je 
v možnostiach Rezortu Piešťany finančne podporiť všetky prihlásené projekty. Po dôkladnom 
zvážení sme vybrali tie, ktoré sú dlhodobo prínosné pre cestovný ruch v Piešťanoch a okolí, 
alebo majú veľký potenciál prilákať návštevníkov. Zo známejších podujatí, ktoré podporíme, 
spomeniem tradičné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Medzinárodný filmový festival Piešťany, 
Victoria Regia či Piešťanské zlaté stuhy. Samozrejme, organizácia podujatí, a teda aj čerpanie 
príspevkov, bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie.“ 

Primátor Piešťan Peter Jančovič k tomu dodáva: „Príspevky z Rezortu Piešťany podporia mnohé 
obľúbené spoločenské, kultúrne a športové podujatia, bez ktorých si už návštevníci 
a obyvatelia Piešťan nedokážu naše mesto predstaviť. Nechýbajú medzi nimi ani akcie určené 
deťom a rodinám. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu  nevie nikto odhadnúť, ktoré 
podujatia sa budú môcť uskutočniť v plánovaných termínoch a či vôbec. Ak sa však niektoré 
z tradičných podujatí nebude môcť uskutočniť, budú financie presunuté do ďalšieho obdobia 
a pripravené na využitie, keď to okolnosti dovolia, rovnako ako to bolo aj minulý rok. Verím, že 
sa do bežného života dostaneme čo najskôr, aby sme mohli opäť naplno vychutnávať  zvyčajný 
bohatý piešťanský kalendár podujatí.“ 

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany 
museli podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. Žiadosti podávali noví 
uchádzači aj organizátori existujúcich projektov. K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov 
pristúpil Rezort Piešťany od predminulého roka v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania  

 



 

 

 

 

 

 
 

finančných prostriedkov organizácie. Prihlásené projekty museli byť zamerané na rozvoj 
cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany. 

„Aj tento rok sme zaznamenali veľký záujem organizátorov podujatí o pridelenie príspevku 
z výzvy Rezortu Piešťany,“ hovorí viceprimátor Piešťan Michal Bezák. „Sme radi, že ani 
pandémia neubrala Piešťancom chuť organizovať akcie, ktoré dokážu pritiahnuť návštevníkov. 
Všetky prihlásené projekty boli z hľadiska rozvoja turizmu zaujímavé, no vzhľadom na 
obmedzený rozpočet sme nemohli vyhovieť každému žiadateľovi. To však neznamená, že 
tohtoroční neúspešní uchádzači nemôžu uspieť nabudúce. Chcel by som preto povzbudiť 
a motivovať všetkých, aj neúspešných žiadateľov o príspevok, aby svoje žiadosti a projekty 
neváhali poslať do budúcoročnej výzvy. Uvedomujeme si, že cestovný ruch je pre Piešťany 
veľmi dôležitý a určite ho budeme aj naďalej podporovať.“  

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany má 20 členov:  

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

 

Kontakt: 

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

 
 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky. 


