
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  
V slovenskom jazyku TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE 
V anglickom jazyku TOUR NOVOHRAD AND PODPOĽANIE 
Sídlo Ulica Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec 
IČO 42199425 
Číslo spisu 10338/2012/SCR 
Dátum vzniku 08. 03. 2012 
Dátum zániku   
Dátum vstupu do likvidácie   

 
 
Členovia   
 

1. mesto Lučenec  

2. mesto Fiľakovo  

3. mesto Veľký Krtíš  

4. mesto Hriňová  

5. mesto Poltár  

6. mesto Detva 

7. obec Čakanovce 

8. obec Prša 

9. obec Divín  

10. obec Dolná Strehová  

11. obec Halič  

12. obec Málinec  

13. obec Ratka  

14. obec Ružiná  

15. obec Šiatorská Bukovinka  

16. obec Tuhár  

17. obec Podrečany  

18. obec Ľuboreč  

19. obec Pleš  

20. obec Lupoč  

21. obec Mučín  

22. obec Mikušovce  

23. obec Píla  

24. obec Kokava nad Rimavicou  

25. obec Budiná  

26. obec Lipovany  

27. obec Dobroč  

28. obec Látky  

29. obec Políchno  

30. obec Cinobaňa  

31. obec Hradište  

32. obec Praha  

33. obec Radzovce  

34. obec Rapovce  

35. obec Trenč  
36. obec Veľké Dravce 

37. obec Holiša 

38. obec Buzitka 

39. obec Veľká Ves 



40. obec Ozdín 

41. obec Uhorské  

42. obec Mýtna 

43. obec Kotmanová 

44. obec Točnica 

45. obec Veľká nad Ipľom 

46. Karpaty Slovakia, s. r. o.  

47. KOLEK, s. r. o. 

48. OZ "Združenie na podporu turizmu v Novohrade"  

49. IMET, a. s.  

50. Ján Krnáč 
51. OZ Sportfan Vidiná 
52. RNDr. Jozef Klinda 
53. Agro Ratka – S, s. r. o. 
54. ECOLUTION, s. .r. o. 
55. Agrosev, spol. s r. o. 
56. Rozpočtová organizácia LUKUS 
57. AGRO CS Slovakia, a. s. 
58. Ing. Vladimír Mužila 
59. PEGA, s. r. o. 
60. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. 

 
 
Osoby oprávnené konať v mene združenia  
 

Funkcia Meno a priezvisko Od Do 
Predseda predstavenstva PhDr. Alexandra  Pivková 25. 09. 2018  
Podpredseda predstavenstva Ing. Vladimír Mužila 08. 11. 2018  
Podpredseda predstavenstva Ing. Ján Šufliarsky 14. 04. 2016  
Výkonný riaditeľ Mgr. Tímea Kovács 20. 11. 2017  

 
 
Oblasti činnosti  
 
(1) Organizácia vykonáva činnosti podľa §15 zákona. 

(2) V súlade s  § 15 zákona Organizácia ďalej : 

a. podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej 
pôsobnosti,  

b. tvorí a realizuje marketingové a iné propagačné aktivity cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,  

c. presadzuje spoločné záujmy svojich členov,  

d. spolupracuje s orgánmi obcí a inými osobami 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  poradensko-konzultačné služby svojim členom a iným klientom,  

h. spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu, zabezpečuje realizáciu podporených projektov rozvoja 
cestovného ruchu,  

i. presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie         
zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke 
práva,  

j. zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej 
koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu, 

k. vypracúva a realizuje ročný plán 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 systému vo svojej pôsobnosti,  

o. mapuje, produkty, aktivity a hodnoty  cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s členmi organizácie 
a zástupcami odbornej verejnosti,  

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

q. môže vytvoriť, zriadiť alebo prevádzkovať turistické informačné kancelárie, 

r. predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných 
z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby        
na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu organizácie, 



s. vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s cieľom podporovať hlavný predmet činnosti, 

t. zastupuje svojich členov v iných organizáciách a orgánoch iných právnických osôb s cieľom dosahovať hlavný 
účel, 

u. vykonáva iné aktivity na podporu dosiahnutia hlavného účelu schválené valným zhromaždením v rámci 
koncepčných dokumentov,  

v. organizuje školenia, semináre a iné vzdelávacie podujatia pre členov Organizácie. 

 
 
 
Orgány združenia  

 
a) Valné zhromaždenie 
b) Predstavenstvo 
c) Dozorná rada 
d) Výkonný riaditeľ 

 


