
 
 
 

Register organizácií cestovného ruchu  
Zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 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 Región Šariš 
V anglickom jazyku Šariš Region 
V skratke Šariš 
Sídlo Hlavná 73, 080 01 Prešov 
IČO 50076515 
Číslo spisu 26683/2015/SCR 
Dátum vzniku 12. 11. 2015 
Dátum zániku   
Dátum vstupu do likvidácie   

 
 
Členovia   
 

1. Obec Drienica 
2. Mesto Lipany 
3. Mesto Prešov 
4. Mesto Sabinov 
5. Mesto Veľký Šariš 
6. BESNA, s.r.o. 
7. ADAMS – Hotel Šomka, s. r. o. 
8. MART-SK, s.r.o. 
9. RegeGastro, s. r. o. 
10. Opálové bane Libanka, s.r.o. 

 
Osoby oprávnené konať v mene združenia  
 

Funkcia Meno a priezvisko        Od Do 
 

Predseda predstavenstva 
 

Ing. Andrea Turčanová  
 

12. 11. 2015  
Podpredseda predstavenstva Ing. Anton Gaľa 12. 11. 2015  
Výkonný riaditeľ Mgr. Branislav Švorc PhD. 12. 11. 2015  

 
 
Oblasti činnosti  
 
1. Organizácia je právnickou osobou založenou na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom 
vybudovať v regióne Šariš významnú medzinárodnú turistickú destináciu. 
2. Organizácie vykonáva činnosti podľa § 15 zákona. 
3. V súlade s § 15 zákona Organizácia ďalej vykonáva: 
a) koordinuje činnosti všetkých útvarov v rámci organizačnej štruktúry miest a obcí ich organizácií, ktoré majú vplyv              
na rozvoj cestovného ruchu a tvorbu a realizáciu produktov cestovného ruchu mesta alebo obce, 
b) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti, 
c) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,  
d) presadzuje spoločné záujmy svojich členov, 
e) spolupracuje s orgánmi miest a obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie 
programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj CR, 
f) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, 
g) spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, 
h) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby, 
i) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu, 



j) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného 
prostredia zo všetkých stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva, 
k) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza                   
z vlastných analýz, koncepcií a stratégie rozvoja CR v spolupráci s orgánmi miest a obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími 
členmi oblastnej organizácie, 
l) vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území, 
ktorý predkladá valnému zhromaždeniu, 
m) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území,  
n) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej 
organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, 
o) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na internetových stránkach členov OOCR, 
p) zabezpečí funkcie turisticko-informačnej kancelárie, 
q) spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi v CR na území miest a obcí, ktoré sú členmi OOCR,     
s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ústrednými orgánmi, záujmovými združeniami, 
odbornými školami, s kultúrnymi inštitúciami doma a v zahraničí, 
r) spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Krajskou organizáciou CR Severovýchod Slovenska              
pri prezentácií miest a obcí a pri vytváraní partnerských vzťahov.  
 
 
Orgány združenia  

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

 


