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Trenčín, 4. máj 2015   
Ustanovujúce valné zhromaždenie KOCR Trenčín región 

 

Dňa 30. marca 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) schválilo založenie 

a vznik krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) s názvom Trenčín región. Krajskí poslanci zároveň 

odsúhlasili členstvo TSK v tejto organizácii. V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 

bolo ďalším potrebným krokom k registrácii KOCR zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia. 

Ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktoré boli ako zakladajúci členovia prizvaní všetci štatutárni 

zástupcovia oblastných organizácii cestovného ruchu (OOCR) z Trenčianskeho kraja, zvolal v pondelok 4. 

mája 2015 Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

„TSK si od založenia krajskej organizácie cestovného ruchu sľubuje väčšiu podporu v oblasti 

cestovného ruchu, Trenčiansky kraj má naozaj čo ukázať. Som veľmi rád, že okrem Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sú zakladajúcimi členmi tri oblastné organizácie, ktoré už v tejto oblasti pôsobia dlhšiu 

dobu a majú skúsenosti s rozvojom a podporou cestovného ruchu,“ uviedol Ing. Jaroslav Baška. 

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení podpísali Zakladateľskú zmluvu a Stanovy krajskej 

organizácie cestovného ruchu s názvom Trenčín región Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Helena Dadíková, predsedníčka predstavenstva OOCR Región Horná –Nitra Bojnice, 

JUDr. Michal Hamar, predseda predstavenstva OOCR Región Horné Považie a PhDr. Štefan Škultéty, 

predseda predstavenstva OOCR Trenčianske Teplice. 

Prítomní zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu ocenili založenie krajskej organizácie 

cestovného ruchu. „Tešíme sa, že bola vôľa a záujem v Trenčianskom samosprávnom kraji založiť túto 

strešnú organizáciu cestovného ruchu. Činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu bude prierezová, bude 

podporovať jednotlivé destinácie cestovného ruchu, čím bude ešte viac lákať turistov do tohto kraja,“ 

konštatoval PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta Trenčianske Teplice a zároveň predseda predstavenstva 

OOCR Trenčianske Teplice.   

Krajská organizácia cestovného ruchu bude na krajskej úrovni zastrešovať spoluprácu všetkých 

subjektov, ktoré pôsobia v oblasti cestovného ruchu. „Vyslali sme pozitívny signál nielen voči samosprávam, 

ale aj voči podnikateľským subjektom, pretože by sme do oblastných organizácií cestovného ruchu, ale aj do 

krajskej organizácie cestovného ruchu potrebovali v širšom okruhu zapojiť aj podnikateľský sektor, pretože on 

je veľmi významný v cestovnom ruchu,“ poznamenala predsedníčka predstavenstva OOCR Región Horná 

Nitra - Bojnice pani Helena Dadíková.   

Zakladajúci členovia sa dohodli, že budú spoločne pracovať na tvorbe plánu aktivít KOCR, ktorého 

cieľom bude zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu v Trenčianskom kraji, lepšie zviditeľnenie kraja a 

efektívnejšia propagácii kraja ako turisticky zaujímavej destinácie a zvýšenie návštevnosti zo strany domácich 

a zahraničných návštevníkov. 

JUDr. Michal Hamar, predseda predstavenstva OOCR Región Horné Považie, uvítal možnosť 

spolupráce na väčších projektoch prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu. „Naša oblastná 

organizácia  pracuje s obmedzeným množstvom finančných zdrojov, preto sa tešíme, že prostredníctvom 
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krajskej organizácie sa budeme môcť zapojiť do väčších zámerov, či už je to v oblasti značenia turistických 

trás, cyklotrás či spoločnej propagácie v médiách a na výstavách cestovného ruchu,“ priblížil JUDr. Hamar. 

Štatutárni zástupcovia zakladajúcich členov na ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolili aj prvé 

výkonné orgány KOCR Trenčín región.  Za prvého predsedu krajskej organizácie bol zvolený Mgr. Juraj 

Gerlici, riaditeľ Úradu TSK a za prvú výkonnú riaditeľku PhDr. Eva Frývaldská, z Úradu TSK zodpovednú 

za oblasť cestovného ruchu. 

V najbližších dňoch zašlú zakladajúci členovia žiadosť o registráciu na Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, ktoré po splnení všetkých náležitostí, zapíše novovzniknutú organizáciu do 

Registra krajských organizácií cestovného ruchu.  

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
jana.paulinyova@tsk.sk;+421(0) 901 918 167. 


