
         Register organizácií cestovného ruchu 
zabezpečuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  

sekcia cestovného ruchu 
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

 
   

Výpis z registra 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony. 
 

Názov oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec 
(do 31.12.2019 Turiec - Kremnicko)  
  

Sídlo Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin 
IČO 42220360 
Číslo spisu 11242/2012/SCR 
Dátum vzniku 26. 03. 2012 
Dátum zániku   
Dátum vstupu do likvidácie   

 
 
Členovia   
 

1. mesto Martin 
2. mesto Turčianske Teplice  
3. obec Mošovce 
4. obec Necpaly 
5. obec Háj 
6. Klaster TURIEC - združenie cestovného ruchu  
7. Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o.  
8. OZ Kremnica Región - združenie turizmu  
9. Hasičský zbor Priekopa 
10. Tradičné je dobré, s. r. o. 
11. Nord Sighthound club 
12. Pro ski, a. s. 
13. Radio Rebeca, s. r. o. 
14. Regionálna rozvojová agentúra Turiec 
15. Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti 
16. YETI, s. r. o. 
17. Horolezecký klub NEOLIT, o. z. 

 
Osoby oprávnené konať v mene združenia  
 

Funkcia Meno a priezvisko Od Do 
Predseda predstavenstva    

Podpredseda predstavenstva Ing. Mgr. Ján Farský 11. 03. 2019  
Výkonný riaditeľ Ing. Dalibor Steindl 01. 02. 2016  

 
 

 
Oblasti činnosti  
 
Organizácia vykonáva činnosti podľa §15 zákona.  
 
V súlade s §15 zákona bude ďalej vykonávať:  
 
a) organizovať spoločný marketing cestovného ruchu a spoločnú ponuku produktov cestovného ruchu v Turci                                         
a Kremnici,                 

b) budovať z Turca a Kremnice rozpoznateľnú destináciu – marketingovú značku,  

c) vytvárať pozitívny imidž cestovného ruchu v Turci a Kremnici,  

d) združovať subjekty cestovného ruchu v Turci a Kremnici so záujmom o rozvoj cestovného ruchu,  

e) vypracúvať koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Turci a Kremnici,  

f) aktívne sa zúčastňovať na akciách cestovného ruchu, najmä výstavách cestovného ruchu,  

g) prinášať skúsenosti, vedomosti a inovácie v cestovnom ruchu  

h) koordinovať rozvojové zámery v cestovnom ruchu a investície do atrakcií,  

i) podporovať a usmerňovať efektívnu územnú organizáciu cestovného ruchu Turca a Kremnice,  



j) organizovať kultúrne a športové podujatia s cieľom zvyšovania návštevnosti v Turci a Kremnici,  

k) podporovať kvalitu ľudských zdrojov v cestovnom ruchu,  

l) zabezpečovať odborné zázemie pre samosprávy a podnikateľov v cestovnom ruchu,  

m) koordinovať spoločný postup v legislatívnych úpravách v oblasti cestovného ruchu alebo s vplyvom na cestovný ruch,  

n) vykonávať alebo zabezpečovať odborné analýzy a štúdie, sledovať a vyhodnocovať štatistiky a trendy,  

o) zúčastňovať sa na cezhraničných projektoch,  

p) začleniť oblastnú organizáciu do nadregionálnych štruktúr riadenia cestovného ruchu,  

q) podporovať kultúrny, spoločenský a podnikateľský život v Turci a Kremnici,  
r) predkladať a realizovať projekty financované alebo spolufinancované z prostriedkov alebo príspevkov Európskej Únie, 
ako aj financované alebo spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu, či rozpočtov samospráv.  
 
Oblastná organizácia:  
 
a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,  

b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,  

c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,  

d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov    

    jeho podpory a rozvoja,  

e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,  

f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,  

g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,  

h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,  

i)  zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie   

    cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,  

j)  zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú stratégiu regiónu pre cestovný ruch, pričom vychádza z vlastných analýz,  

    oblastnej a národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu,  

k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu                                
o vývoji cestovného ruchu na svojom území,  

l)  iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území,  

m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,  

n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,  

o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej  

    organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,  

p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,  

q) môže zriadiť alebo založiť turisticko-informačnú kanceláriu,  

r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných                               
z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.  
 
 
Orgány združenia  
a) Valné zhromaždenie  
b) Predstavenstvo  
c) Dozorná rada  
d) Výkonný riaditeľ 


