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KRÍZA V TURIZME 2020

 
 

Prieskum podnetov a požiadaviek členských subjektov organizácií cestovného ruchu 
súvisiacich so súčasnou mimoriadnou situáciou v cestovnom ruchu spôsobenou COVID 19. 
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ÚVOD
 
 

Asociácia organizácií cestovného ruchu Slovenska (AOCR) je otvorená platforma pre všetky oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu.
Našim cieľom je spoločne profesijne a odborne rásť výmenou skúseností a znalostí.

 
 

Snažíme sa spájať aj v čase tejto mimoriadnej situácie, ktorá všetkých aktérov v cestovnom ruchu v roku 2020 zasiahla. Preto sme v apríli 2020 spoločne s našou členskou 
krajskou organizáciou Banskobystrický kraj Turizmus a našimi členskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu zrealizovali prieskum, ktorým chceme poukázať na 

dopady krízy v cestovnom ruchu spôsobenej COVID 19 z pohľadom priamo zapojených aktérov v cestovnom ruchu.
 

V tomto dokumente nájdete zhrnutie výsledkov prieskumu. Veríme, že podnety podnikov, obcí, ale aj tretieho sektora na pomoc zo strany štátu ale aj ich očakávania 
smerom k oblastným organizáciám cestovného ruchu budú prínosné pri nastavení nástrojov pre opätovný rozbeh cestovného ruchu. 

Aj napriek tomu, že sa v priebehu vyhodnotenia tohto prieskumu situácia na Slovensku pre cestovný ruch po 2,5 mesiaci zlepšila,musíme ešte prejsť dlhú cestu, aby sa 
cestovný ruch na Slovensku opäť naštartoval.  

 
Pre každú organizáciu cestovného ruchu, ktorá sa zapojila do prieskumu uvádzame aj výsledky a podnety jej členských subjektov. 

Touto cestou chceme zároveň poďakovať všetkým , ktorí si našli čas a zapojili sa do prieskumu.
 

 
                                             
                                           

                                            Ing. Michaela Sendeková
                                                 predsedníčka 

                                            Asociácie organizácií cestovného ruchu
 

© Asociácia organizácií cestovného ruchu, Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava
E-mail: asociacia.ocr@gmail.com
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Oblastné organizácie cestovného ruchu

Bratislavská
OCR

Dudince a Hont

Gron

Horehronie

Horný Zemplín
a Horný Šariš

Malá Fatra

Nitrianska OCR

Región Banská
Štiavnica

Rezort Piešťany

Severný Spiš
Pieniny

Stredné
Slovensko

Tekov

Turistický
Novohrad a
Podpoľanie

Záhorie

Žitný ostrov
-Csallóköz
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Krajská organizácia cestovného ruchu 

 
Počet subjektov zapojených do 

prieskumu
 

154
 

TYP SUBJEKTU

70 (45,45%)

PODNIKATEĽ 67 (43,51%)

TRETÍ SEKTOR 17 (11,04%)

SAMOSPRÁVA
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Zvažujete prepúšťanie zamestnancov?

ÁNO 53,73%

NIE 20,9%

NEVIEM 14,93%

8,96%
INÉ 1,49%NEMÁM ZAMESTNANCOV

 

 54 % PODNIKOV
 
zvažuje prepúšťanie zamestnancov alebo už 
nejakú časť svojich zamestnancov prepustilo.

Zvažujete ukončiť svoju činnosť?

NIE 47,76%

MOŽNO 17,91%

17,91%

7,46%

ÁNO ÚPLNE 5,97% 2,99%

ZATIAĽ SOM N…

ÁNO LEN NA ROK 2020

INÉ

 

 13 % PODNIKOV
 

zvažuje ukončiť svoju činnosť úplne 
alebo pre rok 2020.
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PODNETY PODNIKOV NA POMOC OD ŠTÁTU

Finančná pomoc Finančná pomoc na
kompenzáciu nákladov
na zamestnancov ale aj
iných fixných nákladov

(dotáciou alebo
bezúročnou pôžičkou)

Úľavy z platenia
odovodov za

zamestnancov a daní

Uvoľnenie opatrení Marketingové opatrenia
na podporu CR a

regionálnych
producentov, podpora

dopytu v domácom
cestovnom ruchu

Iné (administratívna
náročnosť a legislatíva)

Rozvojové programy

39,34%

26,23%

11,48%
9,02%

6,56%
4,10% 3,28%
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PODNETY OBCÍ NA POMOC OD ŠTÁTU

Riešenie
finančných
problémov

Finančná pomoc Riešenie problému
výpadku príjmov z
podielových daní,

príp.
dofinancovanie

výpadku

Rozvojové
programy

Finančná pomoc
na kompenzáciu

nákladov na
zamestnancov ale

aj iných fixných
nákladov

Iné
(administratívna

náročnosť a
legislatíva)

Materiálno-techn…
pomoc

Marketingové
opatrenia na

podporu CR a
regionálnych
producentov,

podpora dopytu v
domácom CR

Uvoľnenie opatrení

35,24%

22,86%

10,48%
8,57%

6,67% 6,67% 5,71%

2,86%
0,95%
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Marketingové aktivity a propagácia destinácie (regiónu, subjektov, služieb, regionálnych produktov)
25
PODNIKATEĽ

10
SAMOSPRÁVA

6
TRETÍ SEKTOR

Komunikácia s národnou úrovňou a spoločné zastupovanie záujmov destinácie a subjektov
16
PODNIKATEĽ

4
SAMOSPRÁVA

2
TRETÍ SEKTOR

Priama finančná pomoc a rozvojové programy
6
PODNIKATEĽ

9
SAMOSPRÁVA

2
TRETÍ SEKTOR

Rozvoj CR a sieťovanie, vzájomná spolupráca pre zabezpečenie odbytu služieb a produktov/ naštartovanie CR
5
PODNIKATEĽ

8
SAMOSPRÁVA

4
TRETÍ SEKTOR

Odpustenie/ zníženie členských príspevkov
3
PODNIKATEĽ

2
SAMOSPRÁVA

1
TRETÍ SEKTOR

Realizácia infraštruktúrnych projektov a rozvojových zámerov
3
PODNIKATEĽ

3
SAMOSPRÁVA

1
TRETÍ SEKTOR

INÉ (príprava projektov, poradenstvo, info o akt.situácii, schémach pomoci a pod.)
2
PODNIKATEĽ

4
SAMOSPRÁVA

2
TRETÍ SEKTOR

 

 27 %
 
 
 

14 %
 
 
 

11 %
 
 
 

11 %
 
 

 4 %
 
 
 

 5 %
 
 
 

  6 %
 

OČAKÁVANIA SUBJEKTOV OD OBLASTNÝCH ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU 
 
Podniky, samosprávy aj subjekty tretieho sektora v regiónoch očakávajú, že im oblastné organizácie cestovného 

ruchu pomôžu s opätovným naštartovaním rozvoja a riešením ich problémov.

Kríza v turizme 2020   |  6 



25. 5. 2020 output1

1/1

Riešenie výpadku príjmov z 
podielových daní a miestnych daní 

a poplatkov

Kríza v turizme 2020   |  7 

 
Na potrebu riešenia problému výpadku príjmov z podielových daní upozorňujú obce v súvislosti s financovaním všetkých potrieb. Samosprávy a 

podnikatelia sú členskými subjektmi, bez ktorých nemôže OOCR existovať ani financovať ako svoju prevádzku, tak najmä potreby rozvoja destinácie.
 
Obce a vyššie územné celky prispievajú do spoločného rozpočtu oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu (ďalej ako “OOCR” a “KOCR”, 
spoločne “OCR”) členskými príspevkami. Od vybraných členských príspevkov, ale aj od výšky vybranej dane za ubytovanie na území členských obcí 

sa odvíja výška dotácie OOCR podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu (v znení neskorších predpisov).
 

"Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo (§ 29, ods. 4):
a) OOCR v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybraných členských príspevkov OOCR v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu 

rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie OOCR je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských 
obcí OOCR v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,

b) KOCR v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, 
pričom maximálna výška dotácie KOCR je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí OOCR, ktoré sú členmi KOCR v 

roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku."
 

Finančná situácia podnikov cestovného ruchu sa výrazne zhoršila. Podniky riešia existenčné problémy. 
Ak sa im aj podarí v tejto situácii prežiť, ich finančné zdravie a stabilita bude poznačené vysokou až chronickou zadĺženosťou. Prispievať na 

spoločné aktivity destinácie, t.j. aktivít, ktoré realizujú organizácie cestovného ruchu, nebude mať takú vysokú prioritu, ako financovanie 
prevádzkových potrieb, najmä zamestnancov.  

 
Bez zohľadnenia výrazného výpadku príjmov obcí z dane za ubytovanie v roku 2020, ale aj obmedzených finančných možností podnikov, 

samospráv a iných členských subjektov prispievať na rozvoj cestovného ruchu v podobe členských príspevkov reálne hrozí, že sa systém 
destinačného manažmentu budovaný na Slovensku od roku 2011 zrúti.

Obmedzené možnosti financovania 
rozvoja cestovného ruchu z 

členských príspevkov a iných 
zdrojov

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ 1 
Ako súvisia problémy samosprávy a podnikov s financovaním rozvoja cestovného ruchu na Slovensku?

 
ZÁVERY PRIESKUMU 
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PROBLÉMOVÁ OBLASŤ 3
Subjekty sa postupne stávajú "podnikmi v ťažkostiach" čím strácajú možnosť čerpania finančnej pomoci!

Finančná pomoc na kompenzáciu 
nákladov na zamestnancov, 

ale aj fixných nákladov

Znižovanie 
administratívnej náročnosti
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 Samosprávy realizujú rozvojové projekty, budujú infraštruktúru nevyhnutnú pre rozvoj cestovného ruchu. Výpadok príjmov samospráv výrazne 
ovplyvní aj tieto aktivity. Otvorenie nových schém pomoci na financovanie rozvojových potrieb im môže pomôcť nielen v základnej starostlivosti o 
prírodný a kultúrny potenciál destinácie a základnú infraštruktúru, ale aj v realizácii projektov, na ktoré nebudú mať finančné prostriedky v najbližšom 

období. Rozvojové programy a rozvojovú pomoc vidia ako nástroj riešenia dopadov krízy aj podnikateľské subjekty a tretí sektor, 
ktoré sú v dôsledku výpadku príjmov obmedzené vo svojich rozbehnutých zámeroch. Aj v prípade rozvojovej pomoci sú však 
za súčasných podmienok vylúčené z okruhu prijímateľov subjekty, ktoré sa ocitli v ťažkostiach napríklad aj v dôsledku krízy. 

 
V tejto súvislosti samosprávy v prieskume uviedli aj to, že by v tejto situácií ocenili aj zníženie administratívnej náročnosti čerpania prostriedkov 

poskytnutých na pomoc a nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov fondov EÚ, či už v nových, ale aj v prebiehajúcich schémach. 
Znižovanie byrokracie, ale aj lepšia informovanosť, sa týka aj aktivít v súvislosti prijatými opatreniami v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej 

COVID 19.  

Úľavy z platenia odvodov a daní, 
ktoré pomôžu, aby sa 

neprehlbovalo zadlžovanie 
podnikov

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ 2 
Podnikatelia aj obce potrebujú od štátu pomoc!

 
ZÁVERY PRIESKUMU 

 
Rozvojové programy

Pomoc požadujú aktéri v cestovnom ruchu v súvislosti s výpadkom príjmov a potrebou financovania nákladov na zamestnancov, ale aj iných fixných 
nákladov spojených s činnosťou ubytovacích a stravovacích zariadení, múzeí, galérií, historických objektov a iných atraktivít zriadených 

a prevádzkovaných nie len podnikateľskými subjektmi, ale aj samosprávami a tretím sektorom. O zdroje príjmov prišli aj sprievodcovia, 
ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou produktu cestovného ruchu daného územia. 

 
Okrem toho, sa na mnohé podniky nevzťahoval vládny balík pomoci (napr. podniky, v ktorých je viac ako 25 % vlastného imania alebo hlasovacích 

práv priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi). Tu patrili prakticky všetky obecné a mestské podniky a zariadenia, ktoré prišli rovnako 
o zdroje príjmov na ich financovanie ako ostatné podnikateľské subjekty a okrem toho prídu aj v ďalšom období o príjmy z podielových daní, 

miestnych daní a poplatkov. Sú to napríklad kúpele, akvaparky a iné, ktoré sú často hlavným ťahúňom návštevnosti do regiónu.  
 

Výpadok príjmov sa prejavil na znižovaní finančnej stability a zdravia, zvyšovaní zadĺženosti a platobnej neschopnosti 
(prevádzkovatelia služieb museli po vypuknutí mimoriadnej situácie vrátiť zaplatené zálohy, čo sa prejavilo aj na ich cash-flow).
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ODPORÚČANIA PRE MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR 
 
 

AOCR v súvislosti s reálnou hrozbou zániku doteraz fungujúcich organizácií cestovného ruchu odporúča prijať prechodné ustanovenia 
Zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa bude výpočet výšky požadovanej dotácie od Ministerstva dopravy 

a výstavby SR v roku 2022 a 2023 určovať na základe výšky vybraných členských príspevkov a vybranej dane za ubytovanie v roku 2019 (pred krízou 
spôsobenou COVID 19) a nie na základe údajov za rok 2020.

 
Samotné OCR čelia sťaženým podmienkam vyplácania mzdových výdavkov na zamestnancov, ktoré v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. nie je možné financovať zo 
štátnej dotácie, ako aj výpadku tržieb z vlastnej podnikateľskej činnosti. Tým dochádza k akútnemu ohrozeniu udržania pracovných miest v samotných OCR, 

ako aj v Turistických informačných centrách (TIC) ako pre rok 2020, tak aj s predpokladom na nasledujúce roky 2021 až 2022.
 

Rýchlou novelou zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu formou poslaneckého návrhu v roku 2019 sa do tohto zákona ustanovilo, 
že najneskôr do 31.12.2020 budú musieť všetky registrované OOCR preukázať, že na svojom území členských samospráv generujú minimálne 100 000 

prenocovaní v opačnom prípade im hrozí výmaz z registra a tým zánik. 
S ohľadom na súčasnú krízovú situáciu v cestovnom ruchu, kedy očakávame výrazný pokles prenocovaní v jednotlivých destináciách, 

apelujeme na MDVSR, aby predĺžilo prechodné obdobie na preukázanie počtu prenocovaní do 31.12.2022 prípadne až do 31.12.2023 
(podľa dĺžky obmedzení a dopadov na CR), prípadne vrátilo túto hranicu pri najbližšej novele na pôvodných 50 000 prenocovaní. 

 


