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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 19. apríla 2016 o 1100 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 
3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2015 
4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu 
5. Informácia o aktivitách spojených s hlavným mestom SR Bratislava na rok 2016 
6. Rôzne 
7. Záver 

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 11.00 hod. predseda krajskej 
organizácie RNDr. Martin Zaťovič, ktorý konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť troch 
členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 Stanov krajskej 
organizácie cestovného ruchu. Zástupcovia Bratislava Tourist Board sa z dnešného rokovania valného zhromaždenia 
ospravedlnili z dôvodu služobnej cesty. Informoval, že všetci členovia obdržali pozvánku na rokovanie Valného 
zhromaždenia. V zmysle článku 6 bod 6.4 Stanov krajskej organizácie má každý člen na každých začatých 5 000 EUR 
svojho členského príspevku jeden hlas. Počet hlasov každého člena v kalendárnom roku sa vypočíta podľa výšky 
členského príspevku v predchádzajúcom roku. Na základe tejto skutočnosti má Bratislavský samosprávny kraja 80 
hlasov (výška členského príspevku na rok 2015 bola 400.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14 
hlasov (výška členského príspevku na rok 2015 bola  71.400,- eur) a Región Senec 1 hlas (výška členského príspevku 
na rok 2015 bola 5.861,- eur) a Malé Karpaty 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2015 bola 20,14 eur). 
Predseda krajskej organizácie a zároveň predseda valného zhromaždenia konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie 
je zvolané v zmysle článku 6, bod 6.2 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu na základe pozvánky s 
nasledovným programom:   

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 

3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2015 

4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu 

5. Informácia o aktivitách spojených s hlavným mestom SR Bratislava na rok 2016 

6. Rôzne  

7. Záver  

     Následne predseda krajskej organizácie predniesol doplnenie programu o bod Informácia o doplnení plánu aktivít 
a o zmene rozpočtu na rok 2016. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký krátko uviedol uvedenú zmenu programu. 
Predseda krajskej organizácie požiadal ostatných prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny 
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programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli ďalšie zmeny programu dnešného rokovania valného 
zhromaždenia. Predseda krajskej organizácie predniesol program aj s doplneným bodom rokovania a dal hlasovať. 

Uznesenie č. 1 zo dňa 19.4.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania: 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 

3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2015 

4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu 

5. Informácia o aktivitách spojených s hlavným mestom SR Bratislava na rok 2016 

6. Informácia o doplnení plánu aktivít na rok 2016 a o zmene rozpočtu na rok 2016  

7. Rôzne  

8. Záver 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015  

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne informáciu k ročnej účtovnej 
závierke k 31.12.2015. 

     Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký poďakoval za udelenie slova a  privítal prítomných členov na dnešnom zasadnutí 
valného zhromaždenia. Následne informoval, že krajská organizácia cestovného ruchu v roku 2015 prijala členské 
príspevky od zakladateľa Bratislavský samosprávny kraj vo výške 400.000,- eur a Bratislavská organizácia cestovného 
ruchu (Bratislava Tourist Board) vo výške 0,- eur a od ďalších členov Región Senec vo výške 5.861,- eur a od Malé 
Karpaty 20,14 eur. V roku 2015 organizácia dosiahla príjmy z predaja služieb ako vlastnej činnosti vo výške 1.500,- 
eur. Z roku 2014 jej ostali finančné prostriedky vo výške 174 744,52 eur, ktoré tvorili rovnako jeden zo zdrojov príjmov 
v roku 2015.  

     Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky zo dňa 01.07.2015 krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava prijala 
finančné prostriedky vo výške 260.000,- eur. Krajská organizácia použila a vyčerpala dotáciu poskytnutú Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 257.575,03 eur a vo zvyšnej časti vo výške 
2.424,97 eur vrátila poskytovateľovi v zmysle zmluvy. 

     Krajská organizácia cestovného ruchu plánovala v rozpočte na rok 2015 finančné prostriedky na prevádzku 
organizácie z členských príspevkov vo výške 376 864,68 eur, ktoré vyčerpala vo výške 344 968,00 eur na náklady na 
prenájom kancelárie vrátane energií, mzdy, odvody, poistenie, outsourcing služieb, leasing a akontácia na služobné 
auto, spotrebný kancelársky materiál, nákup nábytku a kancelárskeho vybavenia, telefóny a mobily, internetové 
služby, počítače, tlačiareň, kolky, poplatky, stravné, cestovné poistenie a cestovné náhrady zamestnancov.  

     Na aktivity schválené valným zhromaždením, na ktoré krajská organizácia cestovného ruchu získala finančné 
prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 260.000,- eur na 
bežné výdavky, finančné prostriedky z členských príspevkov, ktoré podľa rozpočtu a plánu aktivít mala vyčlenené vo 
výške 252.200,00 eur a z vlastných zdrojov vo výške 1.500,- eur. BRT použila na aktivity v roku 2015 finančné 
prostriedky vo výške 352.663,06 eur, z toho 257.575,03 eur z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky a 93.588,03 eur z členských príspevkov a 1.500,- eur z vlastných zdrojov. Organizácia 
preniesla do roku 2016 finančné príspevky z roku 2015 vo výške 139.666,12 eur.  

     Účtovná závierka bola uložená do registra účtovných závierok 30.03.2016. 
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     V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku. Na prijatie uznesenia 
je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, 
ktoré sú členmi krajskej organizácie. 

     Následne predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu. V diskusii sa zástupca Bratislavského samosprávneho 
kraja zaujímal, či Bratislavská organizácia cestovného ruchu obdržala materiál ako sa k nemu vyjadrila. Výkonný 
riaditeľ informoval, že organizácia prerokovala materiál na predstavenstve dna 7.4.2016 a zobrala ho na vedomie. 
Hlasovanie skončilo z prítomných 5 bolo 5 členov za. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja požiadal, aby 
bolo prílohou zápisnice vyjadrenie Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.  

Uznesenie č. 2 zo dňa 19.4.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.  

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2015 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa o prednesenie informácií k výročnej správe za rok 
2015.   

     V zmysle článku 8 bod 8.2 písm. i) a článku 7 bod 7.4. písm. g) Stanov krajskej organizácie výkonný riaditeľ spolu 
s predsedom krajskej organizácie vypracovali a zostavili správu o činnosti BRT a predkladajú ju valnému 
zhromaždeniu na schválenie v súlade s článkom 6 bod 6.7. písm. f) Stanov krajskej organizácie. Vysvetlil prečo 
Správu o činnosti predkladajú v tomto termíne a nie v decembri ako to bolo doteraz.  

     Správa o činnosti BRT obsahuje základné údaje o organizácii, o jej členoch, o jej aktivitách, o získaných a 
použitých finančných prostriedkoch. Výkonný riaditeľ informoval, že Správu o činnosti prerokuje aj zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 22. apríla 2016. 

     Následne informoval prítomných členov so stanoviskom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktorá uvedený 
materiál vzala na vedomie dňa 07.04.2016. Hlasovanie skončilo z prítomných 5 bolo 5 členov za.  

     V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie za rok 
2015. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% 
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.  

     Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja požiadal zverejniť aj Výročnú správu aj účtovnú závierku na 
oficiálnej internetovej stránke organizácie. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu. 

Uznesenie č. 3 zo dňa 19.4.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region 
Tourism za rok 2015. 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne prerokovávaný bod.  

     Na Valnom zhromaždení dňa 18.12.2015 sa v bode rôzne riešila problematika nezaplatenia členského príspevku 
Bratislava Tourist Board. Pre Bratislava Tourist Board bol schválený členský príspevok vo výške 71.400,- eur, ktorý bol 
schválený valným zhromaždením dňa 17.12.2014 a splatný podľa stanov do 30.6.2015. Oblastná organizácia si svoju 
povinnosť do konca roka 2015 nesplnila, čím vznikla krajskej organizácii pohľadávka z nezaplateného členského 
príspevku.  
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     Valné zhromaždenie dňa 14.3.2016 schválilo postup predsedu krajskej organizácie schváliť splátkový kalendár pre 
OOCR BTB na pohľadávku vo výške 71.420,- eur do 3 splátok 24.000,- do 15.3.2016, 24.000,- do 15.4.2016 a 
23.420,- eur do 15.6.2016 bez úročenia a spísania notárskej zápisnice a v prípade neplnenia niektorej splátky sa stane 
splatný celý dlh v zmysle dohody o splátkach, ktorú poslala Bratislavská organizácia cestovného ruchu a v súlade so 
Zásadami hospodárenia. Po schválení Valným zhromaždením krajská organizácia predložila Bratislavskej organizácii 
cestovného ruchu nimi navrhnutú dopracovanú dohodu o splátkach v zmysle schváleného uznesenia Valným 
zhromaždením. Pri predložení písomnej dohody, oblastná organizácia cestovného ruchu zistila, že v dohode sú 
uvedené iné splátky a rovnako aj výška pohľadávky, ako v písomnej korešpondencii zaslanej krajskej organizácii, čo 
zdôvodnili komunikačným problémom so svojím právnikom. Keďže nekorešpondovali termíny splátok s možnosťami 
organizácie a so splátkami, ktoré navrhli v písomnej korešpondencii a výška pohľadávky bola o 40,- eur vyššia, 
nedošlo k uzavretiu písomnej dohody v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 14.3.2016. Zástupca Na 
základe vzájomných rokovaní boli dohodnuté nasledovné splátky: 1. Splátka vo výške 20.000,- eur bude uhradená do 
5.3.2016; 2.splátka vo výške 20.000,- eur bude uhradená do 10.4.2016 a 3. Splátka vo výške 31.400,- eur bude 
uhradená do 10.6.2016. 

     Bratislavská organizácia cestovného ruchu splatila ku dňu konania Valného zhromaždenia  1. aj 2. Splátku, čím 
znížila svoj dlh o 40.000,- eur.  

     Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja skonštatoval, že organizácia vyšla oblastnej organizácii a mestu 
Bratislava v ústrety, keďže majú vnútorné problémy. Zaujímal sa či Bratislava Tourist Board uhradí riadny členský 
príspevok na rok 2016 do riadneho termíny úhrady, ktorým je 30.6.2016. Výkonný riaditeľ informoval, že nemá 
vedomosť o tom, že by to organizácia nezvládla. Majú ešte čas, vo svojom rozpočte majú príspevok naplánovaný 
a verí, že každý člen si svoju povinnosť splní v lehote určenej stanovami. 

     Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% 
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie 

Uznesenie č. 4 zo dňa 19.4.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Uznesenia č. 7 zo dňa 14.3.2016, nasledovne Valné zhromaždenie schvaľuje 
návrh predsedu krajskej organizácie schváliť splátkový kalendár pre OOCR BTB na pohľadávku vo výške 71.400,- eur 
do 3 splátok 20.000,- do 5.3.2016, 20.000,- do 10.4.2016 a 31.400,- eur do 10.6.2016 bez úročenia a spísania 
notárskej zápisnice a v prípade neplnenia niektorej splátky sa stane splatný celý dlh. Zároveň Valné zhromaždenie 
berie na vedomie splatenie dvoch splátok zo strany Bratislava Tourist Board, čo predstavuje zánik pohľadávky vo 
výške 40.000,- eur. 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

5. Informácia o aktivitách spojených s hlavným mestom SR Bratislava na rok 2016 

    Predseda krajskej organizácie uviedol, že na Valnom zhromaždení dňa 14.03.2016 Bratislava Tourist Board 
požadovali doplniť informáciu o aktivitách spojených s hlavným mestom SR Bratislava na rok 2016 v súvislosti so 
zaplateným členským príspevkom do organizácie. Zástupcovia Bratislava Tourist Board odôvodnili túto požiadavku, 
požiadavkou svojej členskej základne, t.j., že tieto informácie požadujú členovia Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu.  Predložený materiál obsahuje aktivity, ktoré súvisia s propagáciou hlavného mesta SR Bratislavy a ďaleko 
presahujú výšku členského príspevku Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2016. Aktivity, ktoré krajská 
organizácia cestovného ruchu realizuje sú zamerané nie len na  hlavné mesto SR Bratislavu a jej organizáciu 
cestovného ruchu, ale aj na ostatných členov a ich záujmy a propagáciu regiónu. Výkonný riaditeľ informoval, že 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu požiadala o vyradenie tohto bodu z dnešného rokovania. Uviedol, že nevidí 
dôvod, keďže ide o aktivity, ktoré sú schválené v pláne práce, zároveň sú súčasťou aj žiadosti o dotáciu a dokonca na 
Valnom zhromaždení dňa 14.3.2016 boli tieto informácie prednesené ústne. Ide o informačný materiál, ktorý sa meniť 
nebude. K informácii sa môžu vyjadriť aj na najbližšom Valnom zhromaždení. Predseda krajskej organizácie spolu s 
výkonným riaditeľom predkladajú predmetnú informáciu na rokovanie Valného zhromaždenia na základe požiadavky 
jedného z členov. Valné zhromaždenie uvedenú informácie berie na vedomie.  
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     Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% 
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie. 

Uznesenie č. 5 zo dňa 19.4.2016: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie prednesenú Informáciu o aktivitách spojených s hlavným mestom SR Bratislava 
na rok 2016. 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

6. Informácia o doplnení plánu aktivít na rok 2016 a o zmene rozpočtu na rok 2016 

    Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa o prednesenie uvedeného doplnenia.  

    Výkonný riaditeľ uviedol, že Valné zhromaždenie dňa 14.03.2016 schválilo rozpočet a plán práce krajskej 
organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na rok 2016, v ktorom sa uvádza aké všetky aktivity plánuje 
organizácia vykonať  a tým zabezpečiť propagáciu bratislavského regiónu. Organizácia v rámci svojej pôsobnosti a 
činnosti v oblasti podpory kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva a organizovania podujatí pre obyvateľov a návštevníkov s cieľom zatraktívniť bratislavský región navrhuje 
doplnenie plánu aktivít o dve aktivity – vybudovanie cykloodpočívadla a inštaláciu smerovníka – sochy symbolizujúcej 
samotný produkt Slovenského Grobu.  

    Vzhľadom k pripravovanej cielenej marketingovej podpore krajskej organizácie cestovného ruchu v oblasti 
cykloturizmu a intenzívnej propagácii novej cyklotrasy Jurava, je v spolupráci s mestom Svätý Jur spracovaný projekt 
výstavby cykloodpočívadla pri Pustom kostolíku, ktorý je lokalizovaný v priamom kontakte s cyklotrasou Jurava. Mesto 
Svätý Jur poskytne pozemok pod stavbu a spracovalo projektovú dokumentáciu. Krajská organizácia cestovného 
ruchu by chcela realizovať samotnú výstavbu cykloodpočívadla. V zmysle projektu je cena diela stanovená na sumu 
65.187,80 EUR. 

     Druhá aktivita, ktorú organizácia plánuje urobiť je vrámci podpory komplexného produktu zážitkového turizmu v 
spolupráci s Cechom husacinárov a obcou Slovenský Grob. Krajská organizácia sa plánuje podieľať na realizácii 
inštalácie smerovníka – sochy symbolizujúcej samotný produkt. Predpokladané náklady na túto aktivitu predstavujú 
sumu vo výške cca 4.512,20 EUR. Socha by mala byť v tvare husi, umiestnená bude v strede obce v parku, kde sa 
nachádza aj fontána. Sochu by mali vytvoriť študenti spolu s učiteľmi strednej odbornej školy na Pántoch. Celá aktivita 
je prerokovaná aj so starostom aj s Cechom husacinárov.  

     Na základe týchto dvoch aktivít, ktoré chce organizácia zrealizovať požiadala Bratislavský samosprávny kraj o 
navýšenie členského príspevku o 70.000,- eur. Bratislavský samosprávny kraj ako zakladajúci člen predbežne súhlasil 
s navýšením členského príspevku na realizáciu vyššie spomínaných aktivít. 

     Navýšenie členského príspevku zo strany Bratislavského samosprávneho kraja a realizácia týchto aktivít má dopad 
aj na rozpočet organizácie. Príjmy organizácie sa zvýšia o 70.000,- eur – navýšenie členského vkladu zo strany 
Bratislavského samosprávneho kraja, čo bude mať dopad aj na výšku hlasovacích práv v budúcom období. Výdavková 
časť rozpočtu sa upraví v kapitole 4. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie, podkapitola 
4.1 Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie o 70.000,- eur.      

     Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja sa zaujímal, či bude mať budovanie týchto dvoch diel finančný 
dopad na statných členov organizácie. Výkonný riaditeľ informoval, že nebude mať dopad na žiadneho iného člena. 
Rovnako sa informoval, či danú vec prerokovali na predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, 
informoval, že nie a predpokladá, že organizácia spolu s mestom uvítajú najmä prvú aktivitu, keďže cyklotrasa má 
význam aj pre Bratislavu aj pre región. Cykloodpočívadlo len zatraktívni celú cyklotrasu. 

Uznesenie č. 6 zo dňa 19.4.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu rozpočtu krajskej organizácie na rok 2016 v dôsledku doplnenia dvoch aktivít 
v príjmovej časti o navýšenie členského príspevku na rok 2016 od Bratislavského samosprávneho kraja o 70.000,- eur 
a vo výdavkovej časti v kapitole 4. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie, podkapitola 
4.1 Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie o 70.000,- eur.  
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Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 7 zo dňa 19.4.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje  navýšenie členského príspevku z uvedeného dôvodu pre Bratislavský samosprávny 
kraj o 70.000,- eur, ktorý bude zaplatený na účet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s. v jednej splátke do 30.4.2016. 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

7. Rôzne 

     Predseda krajskej organizácie v rámci bodu Rôzne rokovania valného zhromaždenia vyzval prítomných na 
predloženie iných návrhov na prerokovanie. 

     Ďalšie návrhy v bode rôzne neboli prednesené. 

8. Záver 

     Na záver predseda krajskej organizácie RNDr. Martin Zaťovič poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu 
a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 11,45 hod. 

 

V Bratislave dňa 19. apríla 2016 

 

                                             

Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová                                    

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 
 plné moci  


