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Úvod  

Oblastná organizácia cestovného ruchu DUDINCE pokračovala v náplni svojich činností aj v 

roku 2017. Hlavnými aktivitami, prebiehajúcimi počas celého roka, bola prevádzka a činnosť TIK, 

organizovanie kultúrnych podujatí, práce v rámci rekonštrukcie prírodného amfiteátra a revitalizácie 

lesoparku Búroš (doplnenie cvičebných zariadení pri Očnom prameni – pergola so sedením, 

rekonštrukcia štrkových prechádzkových chodníkov , rekonštrukcia pergoly so sedením), animačné 

aktivity, organizovanie výletov a iné.  

V roku 2017 sa opäť pokračovalo vo všetkých doterajších podujatiach, ktoré sa už stávajú 

tradičnými, ako napríklad: Mestský ples, Fašiangový sprievod, Dudinská 50-tka, Daruj deň svojmu 

mestu, Otvorenie kúpeľnej sezóny, Oslavy SNP, Dudinské vinobranie či Dudinská zabíjačka. Rok 2017 

bol rovnako bohatý na množstvo menších akcií a podujatí. Tento rok bol dokonca obohatený o dve 

nové podujatia, ktoré boli zamerané na všetky vekové kategórie. Pre mladších bolo zorganizované 

vystúpenie v rámci Noci hviezd a pre staršiu vekovú kategóriu sme priniesli podujatie s názvom 

Spievajte si s nami, na ktorom sa predstavili interpreti slovenského šlágra. Celkovo OOCR Dudince v 

roku 2017 zrealizovala, resp. sa podieľala na realizácií 36 podujatí väčšieho či menšieho rozsahu. 

Jednou z hlavných priorít OOCR v súčasnosti je zameranie sa na skrášľovanie a zlepšovanie 

oddychovej zóny miestneho lesoparku Búroš, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpeľného areálu 

a návštevníkom kúpeľov, turistom či miestnym obyvateľom poskytuje priestor na oddych a relax. Je 

to vízia, ktorú je možné svojím rozsahom zrealizovať postupne v priebehu niekoľkých rokov. Preto 

nás teší, že aj v roku 2017 sa podarilo zrealizovať ďalšiu etapu revitalizácie lesoparku a tiež sa doplniť 

a osadiť 5 ďalších cvičebných zariadení za LD Smaragd vo verejne prístupnom lesoparku , ktoré 

hojne využívajú klienti hotelových zariadení, jedno i viac dňoví turisti a taktiež  aj domáci obyvatelia.  

Tiež sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať informačný smerový systém v kúpeľnom 

meste Dudince a to na hlavných uzloch, kde je potrebné informovať turistov a klientov hotelových 

zariadení o rozmiestnení jednotlivých ubytovacích zariadeniach v rámci mesta. V prvej fáze sme sa 

prioritne zamerali na smerové značenie poskytovateľov ubytovania a tiež na subjekty, ktoré sú 

členmi OOCR Dudince. Dva informačné pilony sú napojené na verejné osvetlenie, z toho jeden je 

osadený aj informačnou programovateľnou LED tabuľou. Ďalších sedem pilonov bude umiestnených 

na dôležitých informačných dopravných uzloch. V druhej etape v nasledovnom roku 2018 by sme sa 

chceli zamerať na osadenie ďalších informačno smerových prvkoch, ktoré budú tematicky prioritne 

zamerané na poskytovateľov služieb v meste, lokatity a inštitúcie . 

 Ďalší úspešný zámer, ktorý sa podarilo tento rok ukončiť bol projekt „Revitalizácie 

prírodného amfiteátra“, ktorý bol súčasťou projektu VUC BBSK, na ktorý podala OOCR žiadosť ešte v 

roku 2016. BBSK schválil na túto činnosť dotáciu vo výške 8 800 eur. Keďže realizácia tohto projektu 

predpokladala 50% spoluúčasť financovania, OOCR Dudince sa na rekonštrukcii podieľala sumou vo 

výške 4 448,59 eur. Daná suma bola dofinancovaná prostredníctvom mimoriadnych členských 

príspevkov všetkých členských subjektov. Celkové náklady na rekonštrukciu tak predstavovali sumu  

13 248,59,-€.  

 V roku 2017 prešla OOCR personálnymi zmenami, ktoré sú podrobne rozpísane v bode 7.  
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Z pohľadu cestovného ruchu bol opäť rok 2017 rekordným. Dôkazom toho je nárast počtu 

návštevnosti turistov a klientov jednotlivých hotelových zariadení. Na dani z ubytovania sa v roku 

2016 vyzbieralo spolu 329.766 Euro, čo oproti minulým rokom bolo približne 2,5 - 3  % nárast. V 

roku 2017 sa počet prenocovaní priblížil k hodnote 340.000,-  čo znamená hodnotu 336.788,- Euro 

na vybranej dani z ubytovania, čo je ďalší asi 2,3 % nárast počtu prenocovaní a vybranej dani 

z ubytovania za rok 2017. Počet osôb dosiahol úroveň 59675 turistov v destinácii čo predstavuje 

nárast o 16,4 %. Je to rekordný počet registrovaných osôb, ktorý prenocovali v Dudinciach za 

posledných 10 rokov. 

 

 

Graf č.1 : Vývoj počtu prenocovaných osôb za roky 2012-2017 

Je to výsledok kvalitnej marketingovej práce subjektov pôsobiacich v CR na území kúpeľného 

mesta Dudince ako aj činnosti OOCR Dudince a TIK. Tiež je to výsledkom spoločného investovania do 

infraštruktúry CR v destinácii kúpeľného mesta Dudince. Bude nevyhnutné do budúcnosti 

pokračovať v investovaní do infraštruktúry CR ako aj do skvalitňovania a rozširovania poskytovaných 

služieb v CR. Neposlednom rade je to aj zásluha jedinečnosti dudinskej liečivej minerálnej vody a jej 

dobrého mena v rámci SR ako aj členských krajinách EU. V poslednom čase pribúda aj turistov mimo 

krajín EU, hlavne z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. 

Podiel členského príspevku a vybranej dane z ubytovania sa od roku 2012 postupne zvyšuje a 

to z hodnoty 9,5  – 10,5 % z rokov 2012-2014. V rokoch 2015-2016 sa postupne tento podiel 

podarilo zvyšovať až na úroveň 13,7  % . 

V roku 2017 bude tento podiel klesol a tvorí hodnotu 13,2 % poskytnutého členského 

príspevku z vybranej dane z ubytovania zo strany mesta Dudince. 

Našim spoločným cieľom by malo byť postupné zvyšovanie členského príspevku zo strany 

mesta Dudince ako podielu z vybranej dane z ubytovania, ktorú platia klienti ubytovaní v 

ubytovacích zariadeniach v kúpeľnom meste Dudince až na úroveň minimálne 20 %,  a tým zvyšovať 
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možnú dotáciu z MDV SR až na úroveň vybranej dane z ubytovania na rok, čo v roku 2018 bude 

suma až 340.000,00 Euro.  

 
Graf č.2 : Výška zaplatenej dane za ubytovanie a počtu prenocovaní za roky 2012-2017 

  Pozitívnym prínosom bolo aj získanie štátnej dotácie Ministerstva dopravy výstavby a 

regionálneho rozvoja SR v skoro 100 % výške podanej Žiadosti o dotáciu a to 59.600 Eur. Z tejto 

dotácie sa financovali nielen osvedčené aktivity z minulých rokov, ale aj nové, ktoré si u ľudí získali 

veľký úspech a ohlas. Dotáciu sme získali aj z podporného fondu  z BBSK na rozvoj cestovného ruchu. 

Výška dotácie bola 8.800 Euro, na ktorej sa OOCR Dudince musela pri jednotlivých aktivitách 

podieľať vo výške 4.448,59 Euro.  Celkový rozpočet projektu spolufinancovaný z dotácie BBSK bol 

teda vo výške 12.248,59 Euro.  
 Veríme, že aj nasledujúci rok 2018 prinesie množstvo pozitívnych zmien a spoločnými silami sa 

nám podarí zrealizovať ďalšie významné projekty, ktoré opäť  napomôžu v budovaní a  zlepšovaní 

kvality cestovného ruchu v našom kúpeľnom meste. 

1. PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ V ROKU 2017 

13.01. Mestský ples – Hotel Hviezda 

25.02. fašiangový sprievod ulicami mesta  

27.02. Vystúpenie FS Chyzerovčanka – kinosála Diamant  

25.03. Dudinská 50-ka (sprievodný kultúrny program a technické zabezpečenie MsP) 

31.03. Prednáška na tému Vidiecka architektúra a zvyklosti (pre SŠ Dudince) 

31.03. Otvorenie výstavy súťažných návrhov Uvítacieho monumentu – Mestský úrad 

15.04. divadelné predstavenie Veľkonočná hostina – kinosála LD Diamant 

22.04. Daruj deň svojmu mestu – areál mesta 

27.04.  stavanie mája  - kúpeľný areál 
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01.05. veselé banícke piesne – Starohorský banícky spevokol – kaviareň LD Diamant 

08.05. vystúpenie FS Hriňovčan – kinosála LD Diamant 

27.05. Otvorenie kúpeľnej sezóny- Amfiteáter  

03.06. Cesta rozprávkovým kráľovstvom (popoludnie pre deti) – lesopark, amfiteáter  

07.06. vystúpenie donských Kozákov – evanjelický kostol 

24.06. podujatie – Spievajte s nami – amfiteáter 

07.07. Oslavy Kúpaliska Dudinka – 10. výročie 

09.07. Bečkovi chlapci a Mája Velšicová – kinosála LD Diamant 

21.07. nočné kúpanie – Havajská noc – Kúpalisko Dudinka 

22.07. otvorenie výstavy – „..a diamant v hrudi nezhnije“ – pri príležitosti 200. výročia narodenia 

Daniela Braxatorisa (brat A. Sládkoviča, ktorý žil v Dudinciach) – Hotel Hviezda 

29.07. Spomienka na Karola Duchoňa – vystúpenie Ľudo Kuruc – spoločenská sála LD Smaragd 

01.08. vystúpenie Continentals Young – gospel – evanjelický kostol 

04.08. hudobno-zábavný program – Števo Hruštinec – espresso Krištáľ 

11.08. nočné kúpanie – Ľudová noc – Kúpalisko Dudinka 

12.08.    Deň otvorených pivníc – areál pivníc Merovce  

18.08. noc hviezd – Tomáš Bezdeda a kapela NaEx – amfiteáter 

28.08. 73. výročie SNP – amfiteáter 

09.09. vystúpenie Pas de pitié – spoločenská sála LD Smaragd 

15.09. vystúpenie detského FS Vartášik – kinosála LD Diamant 

21.09. koncert Thomasa Puskailera - kinosála LD Diamant 

23.09. Dudinské vinobranie – kúpeľný areál 

14.10. divadelné predstavenie – Ženský zákon – DOS GELO zo Sebechlieb - kinosála LD Diamant 

10.11. vystúpenie THZ Carpona – kongresová sála Hotel Hviezda 

16.11. divadelné predstavenie – Ženský zákon – DOS GELO zo Sebechlieb - kinosála LD Diamant 

01.12. Ochutnávka mladých vín – vstupná hala LD Rubín 

02.12. Dudinská zabíjačka – areál starej školy 

08.12. Mikuláš v Dudinciach 
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2. Marketingové a propagačné aktivity, inzercia, reklama, návštevnosť www stránky 

a FB funpage 

 

2.1 Marketingové a propagačné aktivity OOCR za rok 2017 

DÁTUM AK TI V I TA 

február  dotlač a grafické úpravy letákov v SJ 

marec  tlač pohľadníc v náklade 3000 ks 

marec  tlač maľovanej mapy v NJ v náklade 1000 ks 

apríl  tlač propagačných materiálov – D 50 

apríl  grafický návrh maskota – víla Dudinka 

 apríl  tlač tričiek – Daruj deň mestu v náklade 100 ks 

06. apríl  rozhovor pre RTVS – živý vstup do vysielania 

máj  tlač tričiek a polokošieľ s logom OOCR v náklade 22 kusov 

máj  výroba tabule GOLF 

jún  reklamná plocha na golfovom ihrisku  

jún  výroba reklamných tabúľ (OOCR a MDV SR) 

október  výroba video príspevku – Hontianske inšpirácie 

 november  rozsiahly článok o Dudinciach v týždenníku Život 

 december  výroba stolových kalendárov na rok 2018 v náklade 1500 ks 

 celoročne  aktualizácia www.dudince.sk a facebook stránky Dudince online 

 

V rámci propagačných aktivít sme rovnako ako minulý rok pokračovali v uverejňovaní podujatí, 

akcií a všetkých aktuálnych informácií o dianí v kúpeľnom meste a jeho blízkom okolí na 

informačných obrazovkách, ktoré sú od roku 2015 umiestnené  vo vstupných halách či pri 

recepciách hotelov členských subjektov. Obsah obrazoviek je aktualizovaný niekoľkokrát týždenne 

prostredníctvom TIK. Možno konštatovať, že kúpeľní hostia si tento spôsob získavania informácií 

osvojili.  
 

2.2 Návštevnosť a obnova stránky www.dudince.sk v roku 2017 

 

Stránku www.dudince.sk navštívilo v roku 2017 - 17 000 používateľov. V porovnaní s rokom 

2016 opäť pribudol počet návštevníkov prezerajúcich si našu stránku prostredníctvom mobilných 

telefónov (nárast o 7%). Našou snahou je jej obsah aktualizovať a prispôsobovať požiadavkám 

návštevníkov. V roku 2017 bol zabezpečený preklad textu webstránky do 3 jazykov - RJ, NJ, Aj.  

V tomto roku bol plán obnoviť a zmodernizovať grafický dizajn existujúcej stránky.  Tento zámer 

sa však zrealizovať nepodarilo, nakoľko sa zistilo, že doméne dudince.sk nie je vo vlastníctve OOCR 

Dudince, ale vo vlastníctve súkromnej osoby. V tejto súvislosti boli predbežne zaregistrované tri 

domény: dudince-info.sk, dudince.online a mojedudince.sk. Ku koncu roka 2017 sa podarilo odkúpiť 

doménu dudince.sk do vlastníctva a previesť vlastnícke práva na subjekt OOCR Dudince. 

Momentálne prebieha projekt reorganizácie a  modernizácie webovej stránky www.dudince.sk. 
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2.3 Facebook funpage Dudince online 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince je administrátorom FB stránky Dudince online, 

ktorá má v súčasnej dobe nezastupiteľnú úlohu v snahe pravidelne informovať o pripravovaných či 

zrealizovaných aktivitách v našom meste, alebo o zaujímavostiach, ktoré s nimi súvisia. Funpage 

Dudince online je pravidelne aktualizovaná, dopĺňaná o nové, zaujímavé informácie s dôrazom na 

aktivity v cestovnom ruchu. Stránka si získava čoraz viac svojich fanúšikov. Aj v roku 2017 
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zaznamenala nárast v počte nových “like-ov” (nárast o 150). Ku koncu roka 2017 to bolo približne 

1580 like-ov. Našou snahou je prostredníctvom tejto funpage približovať aktivity, podujatia a 

zaujímavosti, z pohľadu cestovného ruchu, týkajúce sa nášho mesta čo najširšej verejnosti. Teší nás 

každoročne vzrastajúci záujem o túto stránku. Veríme, že aj vďaka propagácií týmto spôsobom, 

bude počet návštevníkov jednotlivých podujatí narastať.   

 

3. ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH/ŠKOLENIACH/MINIKONFERENCIÁCH 

Výstavy cestovného ruchu sú veľmi dôležitou súčasťou marketingových aktivít našej OOCR. Je to 

nástroj pre získanie a oslovenie nových klientov, ale i obchodných partnerov, priestor pre rozhovory 

a nové impulzy. Veľmi často sa stretávame so spätnou väzbou od návštevníkov týchto výstav, ktorí 

už v Dudinciach boli, resp. počuli odporúčania od svojich známych alebo rodinných príbuzných. Aj 

pre nás je to možnosť získania dôležitého feedbacku, na základe ktorého vieme monitorovať a 

vyhodnocovať spokojnosť/nespokojnosť klientov nášho mesta.  V roku 2017 sa nám podarilo 

zúčastniť sa na nasledovných výstavách, resp. stretnutiach:  

 

16. – 17. január – stretnutie riaditeľov OOCR - Bystrá 

19. - 22. január – výstava REGIONTOUR – Brno 

11. apríl – Ustanovujúce Valné zhromaždenie AOCR – Banská Bystrica 

23. apríl – Valné zhromaždenie OZ Zlatá cesta – Prenčov 

11. – 13. máj – výstava Region Tour EXPO – Trenčín 

07. – 09. jún – Vzdelávací seminár OOCR a KOCR 

14. november – Pracovné stretnutie riaditeľov OOCR na MDV SR ohľadom dotácie na rok 2018 

 

4. REVITALIZÁCIA LESOPARKU BÚROŠ 

4.1. Rekonštrukcia štrkových prechádzkových chodníkov v lesoparku. 

            V roku 2017 sa pokračovalo s revitalizáciou lesoparku Búroš, ktorý je súčasťou kúpeľného 

areálu. Tento park bol donedávna v zanedbanom stave, čo bolo príčinou mnohých výčitiek zo strany 

kúpeľných hostí a domácich obyvateľov. Dňa 1. júna 2015 Zmluvou o určení práv a povinností pri 

zabezpečení starostlivosti o kúpeľné územie CRZ č. 3421/2015/LSR OOCR Dudince dostala do správy 

pozemky v celkovej výmere cca 13,5 ha na dobu určitú do konca platnosti Plánu starostlivosti o les 

(t.j. do konca roku 2021). V spolupráci s Kúpeľmi Dudince a.s. sme aj tento rok pokračovali s 

postupnou rekonštrukciou štrkových prechádzkových chodníkov v lesoparku Búroš. Podarilo sa nám 

zrekonštruovať stredný štrkový prechádzkový chodník od Mačacieho zámku po amfiteáter ako aj 

vybudovať štrkový chodník k altánku so studňou s minerálnou vodou slatinského typu nad 

futbalovým ihriskom. 
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4.2.  Čistenie lesoparku Búroš po prebierke zo strany Lesov SR š.p. 

              V priebehu jarných mesiacov prebiehalo ešte dočisťovanie priestoru lesoparku po prebierke 

lesného porastu zo strany Lesov SR š.p. , ktorá sa uskutočnila v roku 2016. Na zrekonštruovanom 

štrkovom chodníku od budovy Terasy po Očný prameň bolo osadených 4 kusy nových drevených 

agátových lavičiek. V tomto roku budeme pokračovať v umiestňovaní takýchto lavičiek aj pozdĺž 

novo zrekonštruovaných štrkových trás-chodníkov- stredný chodník od Mačacieho zámku po altánok 

so studňou s minerálnou slatinskou vodou. 

 

4.3. Rekonštrukcia priestoru pergoly so sedením za ĽD Smaragd pri Očnom prameni v lesoparku 

Búroš. 

              V roku 2017 začala aj rekonštrukcia priestoru pergoly so sedením a to vyčistením územia a 

osadením 5 kusov exteriérových cvičebných zariadení. Bolo zakúpených 87 kusov rastlín-trvaliek do 

zrekonštruovaného trvalkové záhonu v priestoroch pergoly, ktoré budú vysadené v jarných 

mesiacoch. Začalo sa s rekonštrukciou samotnej pergoly a to údržbou pôvodnej železnej 

konštrukcie, zakúpením drevených častí samotnej pergoly podľa projektu Ing. arch. Balka, ktorý  

vychádzal z  pôvodných tvarov a materiálov zhotovených 80 rokov XX . storočia. Koncom roka 2017 

bola zrekonštruovaná samotná pergola so sedením. Tiež sa začalo s rekonštrukciou poškodenej 

mramorovej terasy.  

 

4.4. Rekonštrukcia spevnenej parkovacej plochy pri vstupe do lesoparku Búroš pri futbalovom 

ihrisku. 

 

                  V roku 2017 sa vybudovala spevnená parkovacia plocha pri vstupe do lesoparku Búroš a 

pri vchode na futbalový štadión v počte cca 40 parkovacích miest. Táto spevnená štrková plocha 

slúži na odstavenie osobných motorových vozidiel pri vstupe do priestoru lesoparku nakoľko územie 

lesoparku tvoria lesné pozemky, vstup motorovým vozidlám je tu bez špeciálneho povolenia 

zakázaný na základe zákona o lesoch. Tiež táto plocha slúži pre divákov a návštevníkov futbalového 

štadióna počas konania rôznych športových podujatí. Finančné prostriedky na túto aktivitu poskytlo 

mesto Dudince a Kúpele Dudince a.s. a to formou mimoriadneho členského na účet OOCR Dudince. 

 
         

5. REKONŠTRUKCIA PRÍRODNÉHO AMFITEÁTRA 

 

                   V roku 2018 prebehla rekonštrukcia prírodného amfiteátra v Dudinciach, ktorá 

pozostávala zo štyroch častí : 
 

         a, rekonštrukcia drevených lavičiek v hľadisku 

         b, rekonštrukcia tanečného priestoru pod pódiom 

         c, rekonštrukcia nosnej časti a dreveného pódia pre účinkujúcich 

         d, rekonštrukcia šatne-prezliekarne za premietacou stenou 

 

           Rekonštrukcia bola hradená z dotácie BBSK v sume 8.800,- € a z povinného spolufinancovania 

projektu formou mimoriadnych členských príspevkov členov OOCR Dudince v sume 4.448,89,- € . 

Celková realizovaná suma projektu bola vo výške 13.236,00 Eur. 
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6. HOSPODÁRENIE OOCR DUDINCE 

a) Príjmy a výdavky  

Riadne členské príspevky za rok 2017 činili spolu 72 450,-€ a boli v plnej výške uhradené v 

prospech OOCR Dudince. 

Mimoriadne členské príspevky boli prijaté vo výške 30 971,-€.  (Mesto Dudince 22 944,-€ ; 

Kúpele Dudince, a. s. 7142,-€ ; Slovthermae-Kúpele Diamant, š. p. 373,-€ ; Hotel Hviezda Dudince, s. 

r. o. 119,-€ ; Hotel Prameň Dudince, s. r. o. 56,-€ ; Hotel Flóra Dudince, s. r. o. 77,-€ ; Penzión 

Fortuna 12,-€ ; Penzión Gabika 12,-€ ; Penzión Eva 12,-€ ; Penzión Relax 12,-€ ; LS Bába Dudince 12,-

€). Všetky členské subjekty OOCR sa formou mimoriadnych členských príspevkov finančne 

spolupodieľali na financovaní projektu rekonštrukcie prírodného amfiteátra v rámci poskytnutej 

dotácie z  BBSK vo výške 8800,-  Euro. Mimoriadne členské príspevky(MČP) vložili aj subjekty LS Bába 

Dudince a to vo výške 14.000,- €, ktoré plánujeme použiť na účely budovania mini zooparku 

s bažantnicou v prípade schválenia dotácie. MČP vložilo na účet OOCR Dudince aj ZCR BALNEA 

CLUSTER DUDINCE a to vo výške 4000,- € , ktoré by sme taktiež pri úspešnej žiadosti o dotáciu využili 

na projekt podpory a výroby regionálnych výrobkov a to  kozmetických výrobkov z dudinskej 

minerálnej vody. Celková suma vyzbieraných členských a mimoriadnych členských príspevkov od 

subjektov OOCR Dudince bola v roku 2017 vo výške 120.446,71 €. Táto suma bude ako tvoriť základ 

pri výpočte budúcej možnej dotácie v roku 2019. 

 

 

Graf č. 3 :  Vývoj výšky pridelenej dotácia za roky 2012-2020 

Tržby v TIK za rok 2017 činili sumu 22 432,27,-€. V minulom roku bola výška tržby 23 190,86,-€. 

V porovnaní s rokom 2016 sa jedná o približne rovnaké tržby. Mierny pokles tržieb je daný 

rozširovaním predaja suvenírov v samotných kúpeľných domoch a penziónoch . Návštevnosť  v TIK 

neustále vzrastá, a to najmä v letných mesiacoch.  Preto sa snažíme neustále rozširovať nielen 

sortiment tovaru, ale aj skvalitňovať poskytované služby klientom a turistom. Predovšetkým 

v letných mesiacoch je už nevyhnutné počítať s personálnym posilnením TIK. 
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Výdavky sa riadili schváleným rozpočtom OOCR Dudince na rok 2017. Jeho reálne plnenie je 

súčasťou príloh výročnej správy na rok 2017. 

b) Dotácia MDV SR   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa v roku 2017 spolupodieľalo na 

financovaní činnosti OOCR vo forme účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 59 600,- €. Táto 

dotácia bola použitá na jednotlivé aktivity v súlade so  Zákonom 91/2010 Z.z. o podpore cestovného 

ruchu a schválenou Žiadosťou o dotáciu v plnej výške nasledovne: 

I. Marketing a propagácia:  12 560,- eur 

II. Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu:   27 600,- eur 

III. Infraštruktúra cestovného ruchu: 19 440,- eur 

IV. TIK : 0,- eur 

Jednotlivé aktivity s podrobnými rozpočtami sú uvedené v rozpočtovej časti Žiadosti o dotáciu 

pre rok 2017. 

 

7. PERSONÁLNE ZMENY V OOCR DUDINCE 

V roku 2017 podal výkonný riaditeľ Mgr. Michal Cmarko žiadosť o ukončenie pracovného 

pomeru dohodou k 31.07.2017. Na obsadenie tejto funkcie prebehlo výberové konanie a dňa 

27.07.2017 na VZ OOCR Dudince bol na pozíciu výkonného riaditeľa zo štyroch uchádzačov zvolený 

Ing. Boris Benický. Mgr. Michal Cmarko definitívne ukončil pracovný pomer k 31.08.2017. 

         Počas letnej sezóny (v mesiacoch júl-august) nebolo potrebné personálne posilnenie, nakoľko 

v tomto roku bola prevádzka turisticko-informačnej kancelárie posilnená výkonom praxe dvoch 

študentiek cestovného ruchu z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela  z Banskej Bystrice. 

Študentky boli zapájané podľa potreby do pomocných prác pri organizovaní jednotlivých podujatí 

počas letnej sezóny, rovnako do zabezpečovania chodu turisticko-informačnej kancelárie, 

komunikácie s klientami a predaja tovaru.  

Od 11. septembra do konca roka 2017 bola na dohodu o vykonaní práce zamestnaná Mgr. 

Andrea Mészárosová, ktorá na základe dohody odpracovala 40 pracovných dní. Jej náplňou práce 

bola komunikácia s klientami v TIK, predaj tovaru, služieb, suvenírov a predaj výletov. Uvedená 

pracovníčka bola preškolená cez Akadémiu vzdelávania Levice vo vzdelávacom programe  hradenom 

UPSVaR Levice s názvom  „ Jednoduché a podvojné Účtovníctvo a práca s PC “, kde získala certifikát. 

V súvislosti s odchodom Mgr. Michala Cmarka bude v budúcom roku potrebné personálne 

posilnenie OOCR na plný pracovný úväzok. Dňa 11.10.2017 bola zverejnená informácia o voľnej 

pracovnej pozícií vedúcej TIK. Žiadosti o voľné pracovné miesto mohli byť na adresu OOCR doručené 

do 10.12.2017. Do tohto termínu prišli žiadosti od štyroch záujemcov. Všetci záujemcovia boli 

pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa konal 15.12.2017. Všetky uchádzačky p. Píriová, Meszarosová, 

Paparinská, Hajnalová majú  VŠ vzdelanie a nemajú trvalé bydlisko v Dudinciach. 
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Terajšia tajomníčka OOCR Dudince pani Mgr. Zdenka Záchenská, v decembri 2017 oznámila 

zamestnávateľovi, že predbežne v mesiacoch apríl/máj nastúpi na materskú dovolenku. Z 

uvedeného dôvodu bude potrebné znovu vyhlásiť výberové konanie na pozíciu tajomníčky OOCR 

Dudince na zastupovanie  počas doby čerpania materskej dovolenky pani Zdenkou Záchenskou. Toto 

výberové konanie sa uskutoční v mesiaci apríl-máj 2018. Nástup do práce bude od 01. júna 2018, 

aby bol aj časový priestor pre zaškolenie novej zastupujúcej tajomníčky OOCR pani Zdenkou 

Záchenskou. Každoročne máme ponuky aj od študentov stredných a vysokých škôl na vykovanie 

povinnej praxe v TIK, ktoré každoročne akceptujeme a plánujeme tak urobiť aj pre rok 2018. 

V letných mesiacoch počas hlavnej letnej turistickej sezóny tiež bude potrebné brigádnicky 

posilniť pracovnú silu v TIK, nakoľko každým rokom sa zvyšuje počet návštevníkov a s tým súvisí aj 

vyššie pracovné zaťaženie pre pracovníka v TIK. Tiež sa predlžujú otváracie hodiny ako aj predaj a 

poskytovanie informácií v TIK počas dní pracovného voľna a pokoja ako i počas sviatkov. Tiež preto, 

lebo  v roku 2018 sa  plánuje s rozširovaním služieb o  nové aktivity / požičovňa kolobežiek/.  

V roku 2018 plánujeme externou formou finančne odmeniť a posilniť práce systémového 

administrátora v rozsahu cca 8 hodín mesačne, nakoľko doména www.dudince.sk bola odkúpená do 

vlastníctva OOCR Dudince od terajšieho súkromného vlastníka. Po prevode vlastníckych práv k 

doméne sme pristúpili k rekonštrukcii grafického dizajnu , skvalitneniu a rozšíreniu webovej stránky 

www.dudince.sk o jazykové mutácie, zriadeniu e-shop online, zakúpeniu bezpečnostných 

certifikátov a pod. 

 

8. Štatistické zisťovanie počtu návštevníkov v členských subjektoch za rok 2017 

 Štatistické zisťovanie počtu návštevníkov v jednotlivých členských subjektoch je zisťované 

v priebehu januára a februára 2018 a malo by byť poskytnuté aj štatistickým úradom SR do konca 

februára 2018. 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1: Návrh rozpočtu na rok 2018 a plnenie plánu na rok 2017 

Príloha č.2: Štatistické ukazovatele za rok 2017 

 

Dudince,21. januára 2018 
 

Spracovateľ:  

     Ing. Boris Benický 

      výkonný riaditeľ 

           OOCR Dudince 
 


