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Článok 1 

Základné povinnosti 

(1) Výkonný riaditeľ KOCR BRT riadi činnosť odbornej hodnotiacej komisie (ďalej len 

„komisia“) a je predsedom komisie.   

(2) Členovia odbornej hodnotiacej komisie: 

a) sa zúčastňujú osobne na zasadnutiach komisie, 

b) sa podieľajú aktívne na plnení úloh, predovšetkým predkladaním svojho stanoviska 

k hodnoteniu zaregistrovaných žiadostí  v Dotačnej schéme KOCR BRT  a formulujú 

závery komisie. 

(3) Členovia odbornej hodnotiacej komisie nesmú byť v konflikte záujmov. V prípade, že 
sa člen odbornej hodnotiacej komisie ocitne v konflikte záujmov vo vzťahu k 
hodnotenej žiadosti, žiadosť nehodnotí. Žiadosť bude posúdená ostatnými členmi 
odbornej hodnotiacej komisie. Konflikt záujmov nastáva vtedy, keď: 

a) člen komisie je žiadateľom o poskytnutie dotácie, alebo členom subjektu, ktorá je 
žiadateľom o poskytnutie dotácie, 

c)   člen komisie je zástupcom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej člen je 
žiadateľom o finančnú podporu 

b) člen komisie je rodinným príslušníkom žiadateľa o poskytnutie dotácie 

(3) Administratívnu agendu komisie vedie odborný zamestnanec KOCR BRT podľa 

pokynov výkonného riaditeľa KOCR BRT. 

(4) Metodická príručka hodnotiteľa tvorí prílohu č. 1  

Článok 2 

Rokovanie komisie 

(1) Zasadnutie komisie zvoláva výkonný riaditeľ KOCR BRT.  

(2) Rokovanie komisie vedie výkonný riaditeľ KOCR BRT, ako jej predseda.  

(3) Komisia je schopná uznášania, ak sú prítomní minimálne piati členovia komisie.  

(4) Za prijatý sa pokladá návrh, ktorý pri hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov komisie. V prípade rovnosti počtu hlasov, rozhoduje hlas predsedu 

komisie. Zápis z rokovania komisie vyhotovuje odborný zamestnanec KOCR BRT. Zápis 

schvaľujú členovia komisie, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí a podpisuje predseda 

komisie.    

 Zápis obsahuje najmä: 

a) menný zoznam prítomných členov komisie a zoznam neprítomných 

(ospravedlnených) členov komisie, 

b) dátum zasadnutia, 

c) program zasadnutia, 
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d) vyhodnotenie projektových žiadostí, výsledky a závery zasadnutia 

(5) Zápis zo zasadnutia dostane každý člen komisie. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenie Valným  zhromaždením KOCR BRT a 

účinnosť dňom vymenovania členov odbornej hodnotiacej komisie Valným zhromaždením 

KOCR BRT. 
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Príloha č. 1 

Metodická príručka hodnotiteľa  

  

Proces posudzovania žiadostí  

Žiadosti budú posudzované v zmysle  konkrétnej výzvy na príslušný rok, dotačnej schémy a 

uznesení Valného zhromaždenia KOCR nasledovne: 

Posúdenie formálnych náležitostí: 

Posúdenie žiadostí vykoná v prvom kroku oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej len 

„OOCR“), ktorej člen požiadal o dotáciu. Po formálnom posúdení zo strany OOCR preskúma 

a posúdi formálne náležitosti KOCR BRT. Na rozdiel od OOCR, ktorá posúdi všetky podané 

žiadosti, KOCR BRT preskúma iba tie, ktoré po posúdení odporučí OOCR na schválenie 

 odbornej hodnotiacej komisii. Žiadateľ, ktorého žiadosť nebude spĺňať náležitosti 

predpísané vo výzve na konkrétny rok, bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti. Ak 

nebude takáto žiadosť v lehote stanovenej vo vyzvaní doplnená, prípadne nebude spĺňať 

podmienky oprávnenosti, nebude posudzovaná. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti 

podľa výzvy na konkrétny rok, odstúpi KOCR BRT na posúdenie členom odbornej hodnotiacej 

komisie.    

Posúdenie obsahových náležitostí: 

Odborná hodnotiaca komisia hodnotí žiadosti na základe vopred stanovených kritérií 
hodnotenia, formulovaných vo výzve, pričom každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja 
členovia odbornej hodnotiacej komisie. Žiadostiam je prideľovaný počet bodov aj so 
zdôvodnením. 

Odborná hodnotiaca komisia na základe bodového zisku zostavuje odporúčanie na pridelenie 
dotácií z celkovej alokácie pre príslušnú výzvu, so stanovením odporúčanej výšky dotácie pre 
tie žiadosti, ktoré pri priemere bodových hodnotení oboch hodnotiteľov získali 65% a viac 
maximálneho bodového zisku, pričom návrh, ktorý má odporúčací charakter, predkladá 
Valnému zhromaždeniu KOCR BRT v podobe zoznamu obsahujúceho všetky posudzované 
žiadosti. 

Valné zhromaždenie KOCR BRT posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie, predložený 7 
kalendárnych dní pred zasadnutím Valného zhromaždenia KOCR BRT, pričom môže na 
základe zdôvodnenia zmeniť výšku dotácie navrhnutú odbornou hodnotiacou komisiou pre 
jednotlivé žiadosti. 

Hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, k žiadostiam spĺňajúcim formálne náležitosti 

postupujúcim na hodnotenie, budú po schválení návrhu na poskytnutie dotácií zverejnené 

na oficiálnej internetovej stránke www.gob.sk.  
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Zoznam žiadateľov, ktorým Valné zhromaždenie KOCR BRT schválilo žiadosti, bude 

zverejnený na oficiálne internetovej stránke www.gob.sk. 

Kritériá hodnotenia žiadostí  

1. Základným kritériom je splnenie formálnych náležitostí v zmysle znenia výzvy. 
  

2. Pre hodnotenie žiadosti, ktoré spĺňajú formálne náležitosti, je určujúci priradený 
celkový počet bodov pridelený od  odbornej hodnotiacej komisie vymenovanej 
Valným zhromaždením na základe nominácií z 3 zástupcov zo strany BSK, 1 
zástupcu zo strany KOCR BRT, ktorým je výkonný riaditeľ a 1 zástupcu zo strany 
každej OOCR, ktorá je členom KOCR BRT (čím viac bodov, tým lepšie hodnotenie) 
podľa nasledujúcich kritérií: 

 

a) Prínos pre rozvoj cestovného ruchu v regióne (škála 0 až 13 bodov), 

b) Miera zapojenia aktérov pôsobiacich v cestovnom ruchu, sieťovanie partnerov 

(škála 0 až 8 bodov), 

c) Udržateľnosť projektu/potenciál projektu (škála 0 až 8 bodov), 

d) Miera zviditeľnenia regiónu/potenciál pre propagáciu projektu (škála 0 až 8 

bodov). 

e) Efektivita vynaložených prostriedkov (škála 0 až 8 bodov). 

 

Tabuľka hodnotenia projektu – dotačná schéma KOCR BRT 

 Názov projektu 

Prínos pre rozvoj cestovného ruchu  v 

regióne 
Maximálna hodnota 13 

Miera zapojenia aktérov pôsobiacich 

v cestovnom ruchu, sieťovanie partnerov 

(škála 0 až 13 bodov). 

Maximálna hodnota 13 

Udržateľnosť projektu/potenciál projektu 

(škála 0 až 8 bodov). 
Maximálna hodnota 8 

Miera zviditeľnenia regiónu/potenciál pre 

propagáciu projektu  

(škála 0 až 8 bodov). 

Maximálna hodnota 8 

Efektivita vynaložených prostriedkov  

(škála 0 až 8 bodov). 
Maximálna hodnota 8 

http://www.gob.sk/
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Spolu bodov Súčet 

Navrhovaná suma podpory € (maximálna hodnota vo výške žiadanej 

sumy) 

Slovné hodnotenie Text (max 1000 znakov) 

 

Dôležité upozornenie: Hodnotenie projektu po predložení už nie je možné meniť! 

Hodnotenie projektu po zaregistrovaní už nie je možné meniť! 

 

V prípade otázok počas hodnotenia sa prosím obráťte na zamestnancov KOCR BRT:  

Lukáš Dobrocký 

e-mail: lukas.dobrocky@region-bsk.sk 

alebo 

Ing. Andrea Ambrózy 

e-mail: andrea.ambrozy@gob.sk 
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