
 

REZORT PIEŠŤANY PRIPOMÍNA: TERMÍN NA 
PODANIE ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK JE 
DO 31. DECEMBRA 
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany bude opäť rozhodovať o pridelení 
príspevkov na rozvoj turizmu v regióne. Všetci záujemcovia o tento finančný príspevok musia 
podať písomnú žiadosť, a to najneskôr do konca tohto kalendárneho roka. 
 
Piešťany, 17. december 2021 – Na podanie žiadostí majú záujemcovia o príspevok čas už len 
do konca decembra. Po tretíkrát sa prideľovanie financií riadi pravidlom, že kto sa chce 
uchádzať o poskytnutie príspevku z Rezortu Piešťany, musí oň písomne požiadať.  
 
„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom 
žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2021 
v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami,“ upresňuje 
výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná. Pri doručovaní poštou je 
rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Prihlášky podané po termíne nebudú akceptované.  
 
Poskytnuté prostriedky poslúžia na zveľaďovanie turizmu v piešťanskom regióne. Preto musia 
byť prihlásené projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR 
Rezort Piešťany, v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie. Zároveň platí, že 
základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o danom projekte a 
tiež požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia. Žiadosť 
musia podať nielen noví uchádzači, ale aj organizátori už existujúcich projektov.  
 
K prideľovaniu finančných prostriedkov na základe žiadostí pristúpil Rezort Piešťany v roku 
2019 pod novým vedením. „Aj týmto spôsobom sme sa snažili vniesť transparentnosť do 
prideľovania príspevkov OOCR Rezort Piešťany,“ dopĺňa Michal Bezák, predseda 
predstavenstva Rezortu Piešťany. 
 
V súčasnej chvíli ešte nie je možné konkretizovať, aký balík bude uchádzačom pridelený. 
„Závisí to aj od poskytnutej dotácie z ministerstva dopravy,“ upresňuje Tatiana Nevolná. No tak 
ako po minulé roky, i tento rok platí, že ak bude prispievatelia Rezortu Piešťany cítiť potenciál, 
tak premyslia aj iné možnosti financovania projektov.  
 
Už tradične bude prijaté žiadosti posudzovať sedemčlenná komisia, na základe návrhu 
a odsúhlasenia valným zhromaždením Rezortu Piešťany. Podmienky podávania žiadostí nájdu 
uchádzači na stránke Rezortu Piešťany www.visitpiestany.sk, kde budú aj zverejnené výsledky, 
a to najneskôr 15. februára 2022. 
  
 



 
Rezort Piešťany pripomína všetkým záujemcom o získanie príspevku, že termín na podanie 
žiadosti je do 31. decembra.  
 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany:  
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany spája subjekty cestovného ruchu 
v piešťanskom regióne – kúpele, mesto, hotely, reštaurácie, obce. V partnerstve sú všetci 
členovia silnejší, než by boli samostatne. Spoločný postup umožňuje propagovať celý región 
ako jednu destináciu, čo je dôležité pre cestovný ruch, a tým aj pre rozvoj regiónu. 

 
Rezort Piešťany má 23 členov:  

Mesto Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Banka, Obec Bašovce, Obec Drahovce, Obec Jalšové, Obec 
Krakovany, Obec Moravany nad Váhom, Obec Ostrov, Obec Rakovice, Obec Ratnovce, Obec 
Trebatice, Obec Veľké Orvište , Centrum mesta Piešťany, Hotel Park****, Hotel Park Avenue****, 
KIRA n.o, Mikroregión nad Holeškou, La Musica, Letisko Piešťany, Slovenské liečebné kúpele 
Piešťany, 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@rezortpiestany.sk 
 

 
 
 
 
 
 

 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 


