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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

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

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2017  
3. Schválenie vstupu OOCR Záhorie do KOCR  
4. Informácia o zavedení grantovej schémy 
5. Informácia o iniciatíve založenia Asociácie organizácií cestovného ruchu 
6. 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 zasadnutie valného zhromaždenia je vzhľadom na 
prítomnosť všetkých členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 
Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu. Následne privítal na dnešnom rokovaní aj hostí. 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 v roku 2015 bola 400.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14 hlasov (výška členského 
príspevku v roku 2015 bola  71.400,- eur) a Región Senec 1 hlas (výška členského príspevku v roku 2015 bola 5.861,- 
eur) a Malé Karpaty 1 hlas (výška členského príspevku v roku 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 návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2017  

3. Schválenie vstupu OOCR Záhorie do KOCR  

4. Informácia o zavedení grantovej schémy 

5. Informácia o iniciatíve založenia Asociácie organizácií cestovného ruchu 

6. Záver 

     Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny 
programu rokovania. Výkonný riaditeľ požiadal o vymenenie bodov 2 a 3, z dôvodu, že v rozpočte na rok 2017 sú 
naplánované zdroje aj od OOCR Záhorie a teda je potrebné najprv schváliť vstup OOCR Záhorie a až následne 
rozpočet. Prítomní členovia nemali pripomienky k predmetnej zmene. Predseda krajskej organizácie dal hlasovať 
o programe rokovania vrátane prednesenej zmeny. 

Uznesenie č. 1 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania valného zhromaždenia aj s prednesenom zmenou 
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o výmene bodov. 

Hlasovanie:  

za: 80+14+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

2. Schválenie vstupu OOCR Záhorie do KOCR  

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa o prednesenie informácií k vstupu nového člena. 
Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký poďakoval za udelenie slova a  privítal prítomných členov na dnešnom zasadnutí 
valného zhromaždenia. Následne informoval, že krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava 
obdržala dňa 04.12.2016 prihlášku oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie, so sídlom Obecný úrad Smrdáky, 
906 03 Smrdáky 181, IČO: 42292174 za člena krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. 
Súčasťou prihlášky je aj vyhlásenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie, že pristupuje k zakladateľskej 
zmluve a k Stanovám krajskej organizácie cestovného ruchu zo dňa 13.2.2012. 

     Oblastná organizácie cestovného ruchu Záhorie vznikla dňa 17.12.2012. Členmi organizácie sú Mesto Senica, 
Mesto Skalica, Mesto Holíč, Mesto Šaštín –Stráže, Mesto Gbely, Obec Smrdáky, Obec Kuchyňa, Obec Podbranč, 
Obec Hlboké, Obec Kopčany, Obec Lozorno, Obec Šajdíkove Humence, Obec Radošovce, SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ 
KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Hotel sv. Ludmila, a.s., Prvá cestovná, s.r.o., G - 5 COMPANY, s.r.o., Občianske združenie 
Podhoran, Záhorie región, Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, PRO REGION 
n.o., Mikroregión Branč – združenie obcí, Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., Rekreačné služby mesta Senica, spol. s 
r.o., ECOMMY, s.r.o., Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, HOTEL sv. Michal, s.r.o., Prvá plavebná 
spoločnosť s.r.o., Vínna cesta Záhorie, PGR Senica, a.s., PEKYMA, Wellness Hotel SPARK, MMI Gastro s.r.o., 
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s., Golf Residence Senica, a.s. 

     Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Záhorie zastupuje 10 členné predstavenstvo, na čele ktorého stojí 
predseda predstavenstva, ako štatutárny orgán. Predsedom predstavenstva je PhDr. Zdenko Čambal, podpredsedom 
predstavenstva Ing. Ľudovít Bránecký a výkonným riaditeľom Ing. Dominika Leváková. 

     V súlade s článkom 3 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu o členstvo môže požiadať oblastná 
organizácie pôsobiaca na území Bratislavského samosprávneho kraja na základe prihlášky. Členmi sa môžu stať 
oblastné organizácie, ktoré splnia nasledovné podmienky:  

a) členstvo oblastnej organizácie odsúhlasí valné zhromaždenie krajskej organizácie,  

b) oblastná organizácia pristúpi k zakladateľskej zmluve krajskej organizácie a k týmto stanovám, 

c) oblastná organizácia zaplatí členský príspevok, 

d) oblastná organizácia bude zapísaná do zoznamu členov krajskej organizácie. 

     Valné zhromaždenie v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. b) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu 
rozhoduje o vzniku členstva. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.      

     V súlade s článkom 4 bod 4.6  Stanov krajskej organizácie je potrebné určiť pri vstupe novému členovi výšku 
jeho členského príspevku. Podľa bodu 4.4 článku 4 členovia krajskej organizácie sú povinný každoročne, vždy 
najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roku zaplatiť krajskej organizácií členský príspevok vo výške najmenej 
10% z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v 
predchádzajúcom kalendárnom roku. Do 30.6. prvého kalendárneho roka trvania členstva nového člena sa vyčísli 
členský príspevok člena podľa ustanovenia článku 4 ods. 4.4 a v prípade rozdielu oproti členskému príspevku 
určenému valným zhromaždením sa členovi buď vráti vzniknutý rozdiel alebo člen členský príspevok doplatí. Podľa 
vyššie uvedeného by teda členský príspevok na rok 2016 v prípade vzniku členstva OOCR Záhorie do 30.6.2016 
predstavoval sumu najmenej 10% z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a 
podnikateľských subjektov, t. j. 1.709,21 eur. Nakoľko členstvo vzniká ku koncu kalendárneho roka vedenie krajskej 
organizácie navrhuje úhradu členského príspevku do krajskej organizácii na rok 2016 vo výške 66,88 eur. 

     O výške a lehote splatnosti členského príspevku rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle článku 6, bod 6.7 písm. 
i) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako 
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polovica hlasov prítomných členov. 

Uznesenie č. 2 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie rozhodlo o vzniku členstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie, so sídlom Obecný 
úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky 181, IČO: 42292174 na základe prihlášky so žiadosťou o členstvo v krajskej 
organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism, so sídlom Sabinovská 16, 
Bratislava. 

Hlasovanie:  

za: 80+14+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 3 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie konštatuje, že oblastná organizácie cestovného ruchu Záhorie pristúpila k zakladateľskej zmluve 
krajskej organizácie zo dňa 13.2.2012 a k Stanovám krajskej organizácie cestovného ruchu zo dňa 13.2.2012 na 
základe písomného vyhlásenia. 

Hlasovanie:  

za: 80+14+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 4 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2016 vo 
výške 66,88 eur (slovom: šesťdesiatšesť eur a osemdesiatosem centov) splatných do 31.12.2016 na účet krajskej 
organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 14 hlasov  

Uznesenie č. 5 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu na rok 2016 na strane príjmov 
v časti členské príspevky od členov na rok 2016, kde dôjde k ich zvýšeniu o 66,88 eur z dôvodu splatenia členského 
príspevku oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 14 hlasov  

3. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2017 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol prítomným členom stručne informáciu 
k rozpočtu na rok 2017 a k plánu aktivít na rok 2017. 

     Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval prítomných, že absolvoval stretnutie  a diskusiu s každým 
zástupcom oblastnej organizácie cestovného ruchu vrátane nové člena. Plán práce vychádza zo stratégie schválenej 
zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja v decembri 2015. Aktivity na budúci rok smerujú k napĺňaniu 
stratégie a rozvoju cestovného ruchu. Tohtoročný plán bolo ťažké naplniť, ale podarilo sa splniť stanovené aktivity. Je 
presvedčený, že aj aktivity na rok 2017 bude ťažké naplniť, ale dúfa, že sa to opätovne podarí.  

Predpokladané príjmy/výnosy v roku 2017: 

 Príspevok od VUC vo výške 520.000,- eur 

 Príspevok od oblastnej organizácie  cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava 
Tourist Board) vo výške 86.000,- eur 

 Príspevok od oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec vo výške 8.386,- eur 

 Príspevok od oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty vo výške 4.100,- eur 

 Príspevok od oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie vo výške 2.700,- eur 

 Ostatné príjmy – presun nevyčerpaných členských príspevkov z roku 2016 vo výške 87.000,- € 
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 Dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizácia predpokladá 
vo výške 280.000,- eur,  

Predpokladané výdavky/náklady v roku 2017: 

 Výdavky na prevádzku vo výške 400.000,- eur zahŕňajú: 

 spotreba PHM 

 nákup drobného majetku (mobil, notebook a pod.) 

 cestovné náhrady 

 mzdy, odvody, poistenie 

 outsourcing služieb (účtovné, verejné obstarávanie, overovanie, konzultácie, poradenstvo, nájom, telefón, 
mobil, internet, poštovné, web hosting a pod.) 

 spotrebný materiál 

 bankové úroky 

 odpisy 

 ostatné náklady 

 bankové poplatky 

 Výdavky na aktivity z členského 308.186,- eur 

 Výdavky na aktivity z dotácie 280.000,- eur 

     Rozpočet na rok 2017 spolu s ročným plánom aktivít a projektom krajskej organizácie budú súčasťou žiadosti 
o dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetný projekt a žiadosť sa 
predkladá na ministerstvo v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu do 15. marca 2017. 
Ročný plán aktivít je súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého bude krajská organizácia 
postupovať. Rámcový plán aktivít je predložený tak, aby odzrkadľoval rámcový rozpočet na rok 2017. Ročný plán 
aktivít reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít 
z predchádzajúcich rokov. 

     V zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet na rok 
2017. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie je potrebné, 
aby za návrh hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej 
organizácie. 

     V zmysle článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu Valné zhromaždenie schvaľuje 
ročný plán aktivít na rok 2017. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. 

     Rozpočet a plán si s každým členom prešiel, musel vysvetliť niektoré aktivity a s tým spojené výdavky, ale radšej 
bude odpovedať na otázky v rámci diskusie. Následne predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu.  

     Zástupca Bratislava Tourist Board informoval, že predstavenstvo, ktoré sa v piatok uskutočnilo zaviazalo 
zástupcov tlmočiť 2 body. 1. Zaslať k valnému zhromaždeniu následne presne rozpísaný rozpočet, presné výstupy 
a vstupy, nakoľko v rozpočte lieta viac ako 60.000,- eur v dotáciách. 2. Rozpočet posielať 2 mesiace vopred, aby mali 
možnosť členovia predstavenstva, ako zástupcovia komôr oboznámiť s rozpočtom aj svojich členov a aby bol 
dostatočný čas na prerokovanie v predstavenstve. Podľa ich názoru je potrebná iniciatíva z BRT na BTB poslať 
rozpočet skôr, aby sa na predstavenstve dalo reálne o ňom rokovať. Výkonný riaditeľ skonštatoval, že 2 mesiace 
vopred, t.j. v októbri nebude vedieť predložiť návrh rozpočtu, nakoľko nebude mať reálne čísla a teda nebude vedieť 
plánovať reálne aktivity. Skonštatoval, že akékoľvek dopyty od OOCR treba smerovať na organizáciu, treba sa obrátiť 
či už na neho alebo na kolegov. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja požiadal, či by bolo možné schváliť 
výšku členského príspevku na rok 2016, nakoľko sa v piatok 16.12.2016 uskutočnilo rokovanie zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja a odsúhlasili rozpočet Bratislavského kraja podľa, ktorého je výška členského 
príspevku na rok 2017 vo výške 520.000,- eur. Predseda krajskej organizácie po prednesení príspevkov ukončil 
diskusiu. 

Uznesenie č. 6 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2017 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie 
v predloženom znení. 
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Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 14 hlasov  

Uznesenie č. 7 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2017 v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie 
cestovného ruchu v predloženom znení. 

Hlasovanie:  

za: 80+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 14 hlasov  

Uznesenie č. 8 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie určuje v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. i) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu členský 
príspevok na rok 2017 pre Bratislavský samosprávny kraj  vo výške 520.000,- 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 30.06.2017. 

Hlasovanie:  

za: 80+14+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Informácia o zavedení grantovej schémy 

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

     Lukáš Dobrocký informoval prítomných členov o tom, že zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 
vyčlenilo ďalších 250.000,- eur na podporu projektov v oblasti cestovného ruchu. Ide o spoluprácu organizácie 
s poslancami bratislavského kraja. Tieto peniaze budú poskytnuté krajskej organizácii ako mimoriadny členský 
príspevok, ktorá ich v rámci grantovej schémy prerozdelí žiadateľom. Žiadateľom budú môcť byť iba členské 
organizácia oblastnej organizácie, ktorá je členom krajskej organizácie. Ide o iniciatívu, ktorá vznikla a funguje 
v košickej krajskej organizácii cestovného ruchu. Členovia OOCR budú svoje projekty predkladať u svojich zástupcov, 
ktorý ich budú predkladať a obhajovať pred komisiou. Komisia bude zriadená zo zástupcov všetkých OOCR, zástupcu 
KOCR a 4 odborných garantov ako zástupcov BSK. V tejto chvíli ide o zámer, niečo takéto ponúknuť jednotlivým 
členom OOCR a pokiaľ Valné zhromaždenie tento zámer schváli, začne samotná príprava na celej grantovej schéme, 
na výzve, na interných smerniciach, stanovách a toto všetko bude predložené na schválenie Valnému zhromaždeniu 
do 31.3.2017. 

     Následne predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu. V diskusii nevystúpil žiaden z prítomných členov. 

Uznesenie č. 9 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie zavedenie grantovej schémy a ukladá predsedovi a výkonnému riaditeľovi 
vypracovať samotnú schému, výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov a príslušné interné predpisy súvisiace so 
zavedením grantovej schémy a do 31.3.2017 predložiť na rokovanie Valného zhromaždenia. 

Hlasovanie:  

za: 80+14+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

5. Informácia o iniciatíve založenia Asociácie organizácií cestovného ruchu 

    Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol uvedenú iniciatívu.  

     Výkonný riaditeľ informoval o iniciatíve založenia Asociácie cestovného ruchu. Krajská organizácia cestovného 
ruchu Turizmus regiónu Bratislava obdržala dňa 14.10.2016 elektronické podklady k založeniu Asociácie organizácii 
cestovného ruchu od výkonnej riaditeľky Trnava Tourism Michaely Potočárovej, a to návrh Stanov Asociácie organizácii 
cestovného ruchu organizácii cestovného ruchu a bližšie informácie k činnosti, spôsobu fungovania, plánu činnosti        
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Asociácie organizácií cestovného ruchu. Uvedené materiály vznikli v zmysle záverov z pracovného rokovania v 
Dudinciach a na Zemplínskej Šírave.  

     Stanovy a materiál k opisu činnosti Asociácie organizácii cestovného ruchu boli pripravené v spolupráci s členmi 
Prípravného výboru nominovanými v Dudinciach na pracovnom rokovaní a právničkami BTB a NOCR (Nitrianska 
organizácia cestovného ruchu). Asociáciu organizácii cestovného ruchu by radi založili v januári 2017 (počas ITF 
Slovakiatour asi 27.1.2016). 

     BRT v zastúpení výkonného riaditeľa a jedného odborného referenta sa zúčastnila pracovného stretnutia na 
Zemplínskej Šírave, kde sa okrem iného diskutovalo aj o založení predmetnej Asociácie.  Zástupcovia BRT 
prezentovali stanovisko k založeniu Asociácie a prvotnému návrhu stanov zo dňa 15.09.2016. 

     Súčasťou materiálu je stanovisko BRT, ktoré bolo prezentované na spoločnom stretnutí na Zemplínskej Šírave, 
návrh stanov Asociácie organizácii cestovného ruchu doručených elektronicky a informácie o fungovaní, činnosti, 
pláne činnosti Asociácie organizácii cestovného ruchu. Prípravný výbor požaduje od zakladateľov Asociácie organizácii 
cestovného ruchu, t.j. od oblastných, ale aj krajských organizácií  cestovného ruchu schvaľovacie uznesenie Valného 
zhromaždenia v znení, že schvaľujú založenie a vstup do asociácie. 

     Vzhľadom na predbežné stanovisko v zmysle, ktorého vidíme nezrovnalosti v stanovách a v prezentovaných 
cieľoch  a účele založenia asociácie, navrhujeme podrobné posúdenie celého fungovania a založenia Asociácie 
organizácii cestovného ruchu. Následne predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu. 

     Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja sa zaujímal o koho iniciatívu ide  a čo je dôvodom založenia, 
koho má byť organizácia partnerom. Zástupcovia BTB informovali, že ide o iniciatívu Trnavskej organizácie, kde BTB 
a NOCR poskytli právny servis a sú členmi prípravného výboru. Doteraz zastupoval organizácie cestovného ruchu 
zväz cestovného ruchu, ale nemali na to dôvod. Výkonný riaditeľ informoval, že dôvodom založenia má byť podľa toho 
ako to prípravný výbor prezentuje spoločné postupovanie všetkých organizácií cestovného ruchu voči Ministerstvu 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a dosiahnuť lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Napriek tom, ale nepôjde 
o organizáciu, ktorá bude pravidelne pripomienkujúcim orgánom v legislatívnom procese ešte v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja vzhľadom na tieto informácie a po 
preštudovaní materiálu navrhol vypracovať právnu analýzu možnosti založenia alebo vstupu KOCR do asociácie, ale 
rovnako aj to, aby tento zámer a všetky súvisiace dokumenty boli predložené na aspoň prerokovanie komisie 
cestovného ruchu a európskych záležitostí. V rámci právnej analýzy musia byť vysvetlené rozpory medzi stanovami 
KOCR a asociácie, prípadné riziká pre jednotlivých členov a povinnosti členov voči asociácii a voči KOCR. Zástupcovia 
OOCR Záhorie informovali, že schválili vstup organizácie do asociácie, nakoľko si myslia, že je potrebné združiť ľudí 
s rovnakými problémami a rovnakým fungovaním do spoločnej platformy. Určite je potrebné komunikovať jednotne voči 
ministerstvu. V súčasnosti zatiaľ chodia len pozitívne reakcie o vstupe a založení asociácie a predpokladajú, že bude 
dostatočné množstvo organizácii, ktoré ju dokážu založiť. Po vystúpení všetkých diskutujúcich navrhol predseda 
krajskej organizácie, aby Valné zhromaždenie vzalo na vedomie prednesenú informáciu o iniciatíve založenia 
Asociácie a uložilo vypracovať právnu analýzu možnosti vstupu BRT do Asociácie organizácii cestovného ruchu. 

Uznesenie č. 10 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o iniciatíve založenia Asociácie organizácií cestovného ruchu. 

Hlasovanie:  

za: 80+14+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 11 zo dňa 19.12.2016: 

Valné zhromaždenie ukladá predsedovi krajskej organizácie a výkonnému riaditeľovi vypracovať právnu analýzu 
o možnosti založenia Asociácie organizácií cestovného ruchu alebo vstupu do Asociácie organizácií cestovného ruchu 
a predložiť ju na rokovanie Valného zhromaždenia do 31.03.2017 so zameraním na jednotlivých členov a ich 
možnostiach a povinnostiach potrebných pre vstup krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava 
do Asociácie organizácií cestovného ruchu. 

Hlasovanie:  

za: 80+14+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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6. 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 12,15 hod. 

 

V Bratislave dňa 19. decembra 2016 

                                             

 

Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová                                    

 

 

 

 

 

Prílohy : 
− prezenčné listiny z valného zhromaždenia 
− plné moci  


