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Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia 

 
Dátum konania: 23.04.2014 17:00 hod. 

Miesto konania: Modrá chalúpka, Kremnické Bane č.30, Kremnica 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny 

 

Prítomných na rokovaní privítal Mgr. Gális, predseda združenia a konštatoval, že registrovaných je 10 

členov, a prítomných je 5 členov a 1 čestný člen (p. Schmidt) –  valné zhromaždenie je teda 

uznášaniaschopné. Na valné zhromaždenie prijala naše pozvanie aj p. Jana Sýkorová, OZ INAK, ktorá prišla 

predstaviť projekt..  

 

Uznesenie č.1/2014 Valné zhromaždenie  OZ KREMNICA REGION – združenie turizmu schvaľuje: 

a) zapisovateľa zápisnice – Mgr. Tatiana Holečková 

b) overovateľov zápisnice – Mgr. Zdeno Gális, Soňa Schmidtová 

 

PROGRAM: 

I. informácie a hlasovanie ohľadom podania Žiadosti o grant Erazmus + ( hosť p. Sýkorová) 

P. Sýkorová predstavila projekt Erazmus +, ktorý je zameraný na vzdelávanie, v našom prípade v oblasti 

cestovného ruchu. Projekt by sa dal využiť aj pre naše združenie  a to konkrétne napr. na vybudovanie  

informačného portálu, prezentačného videa nášho regiónu, alebo na vytvorenie publikácií a metodiky 

v cestovnom ruchu. 

Keďže do projektu sa musí zapojiť min. 3  a max. 9 krajín, p. Sýkorová skúšala nájsť krajiny, ktoré by 

s nami do projektu išli. Zatiaľ sa prihlásili organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu a agroturistike 

z Holandska a Slovinska. Projekt by sa mal začať realizovať v septembri 2014 a trvať 2 roky. Súčasťou 

projektu sú medzinárodné stretnutia a workshopy, pričom prvý workshop v trvaní 5 dní na Slovensku 

predpokladáme v októbri 2014. Maximálny strop výdavkov je 150 tis eur/rok/pre všetky zúčastnené krajiny, 

pričom momentálne je navrhnutý rozpočet na 60 tis euro pre Slovensko, + 30 tis euro iné krajiny. 
 

Uznesenie č.2/2012 Valné zhromaždenie  OZ KREMNICA REGION – združenie turizmu jednohlasne 

schvaľuje účasť na projekte, ktorého žiadateľom bude  Kremnica region za odbornej  pomoci OZ INAK a p. 

Sýkorovej. 

 

II. Informácia o účtovníctve združenia za rok 2013 

Zdeno Gális stručne informoval o účtovníctve za rok  2013, pre podrobnejšie oboznámenie sa 

s účtovníctvom prikladáme účtovnú uzávierku (Peňažný denník 2013, Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz 

o príjmoch a výdavkoch). 

 

III. Informácia  aktivitých združenia OOCR Turiec Kremnicko 

P. Gális informoval o hlavnej aktivite v OOCR Turiec Kremnicko o tvorbe nového propagačného materiálu 

a balíku, ktorý bude zameraný na rodiny s deťmi. 

 

IV. Web stránka Kremnica region 
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Tatiana Holečková informovala o pokračovaní napĺňania stránky www.kremnicaregion.sk. Na webovú 

stránku je odkaz aj na webe www.kremnica.sk, tento odkaz je potrebné prerobiť na banner s názvom „ 

Turistický portál Kremnica  regionu“ T. Holečková upozornila na potrebu dať na stránku odkaz aj vo svojich  

mailových podpisoch, webových stránkach partnerov , ako aj pokračovať v jej napĺňaní, pripomienkovaní 

a registrovaní do internetových vyhľadávačov.  
 

V. Zmena bankového účtu združenia 

T. Holečková upozornila na nevýhodnosť aktuálneho bankového účtu vo VUB a potrebu zmeny na sporo 

účet vo VUB, resp. inej banke.  
 

Uznesenie č.3/2014 Valné zhromaždenie  OZ KREMNICA REGION – združenie turizmu schvaľuje zmenu 

bankového účtu na iný výhodnejší. 

 

VI. Návrh aktivít na rok 2014 a rôzne 

 

Pre krátkosť času sa valné  zhromaždenie dohodlo, že stretnutia budeme robiť častejšie ako dva krát za rok, ďalšie 

bude zvolané cca. v máji, pričom predmetom stretnutia budú najmä aktivity na rok 2014, platenie členského 

a neplatiči združenia, partnerstvo členov a väčšia spolupráca pri zasielaní si klientov, hľadanie spôsobu ako oslovovať 

nových členov, prenájom informačných tabúl od mesta a príprava otázok na kandidátov na post primátora Kremnice 

v nasledujúcich voľbách v novembri 2014. 

http://www.kremnicaregion.sk/
http://www.kremnica.sk/

