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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 13. marca 2017 o 1100 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2017 
3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2017 
4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácií cestovného ruchu 
5. Schválenie dokumentov k dotačnej schéme 
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 
všetkých členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 
Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu. 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 111 hlasov (výška členského príspevku na rok 2016 bola 
552.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14 hlasov (výška členského príspevku na rok 2016 
bola  74.512,10 eur) a Región Senec 2 hlasy (výška členského príspevku na rok 2016 bola 8.120,- eur), 
OOCR Malé Karpaty 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2016 bola 2.450,- eur) a OOCR Záhorie 1 hlas 
(výška členského príspevku na rok 2016 bola 66,88 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 výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2017 

3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2017  

4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

5. Schválenie dokumentov k dotačnej schéme 

6. Rôzne  

7. Záver 

     Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o prednesenie prípadných 
zmien programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 
Následne dal predseda krajskej organizácie hlasovať o programe, tak ako bol uvedený v pozvánke na Valné 
zhromaždenie. 
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Uznesenie č. 1 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program zasadnutia Valného zhromaždenia: 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2017 

3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2017  

4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

5. Schválenie dokumentov k dotačnej schéme 

6. Rôzne  

7. Záver 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

2. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2017  

     Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že v zmysle článku 4 bod 4.4 Stanov krajskej organizácie sú 
členovia povinní  každoročne zaplatiť krajskej organizácii cestovného ruchu BRT členský príspevok. 
Bratislavský samosprávny kraj uhradil členský príspevok vo výške 520.000,- eur na základe uznesenia Valného 
zhromaždenia č. 8 zo dňa 19.12.2016. Výška členského príspevku bola schválená zastupiteľstvom 
Bratislavského samosprávneho kraja. Každá oblastná organizácia cestovného ruchu zaplatí členský príspevok 
vo výške najmenej 10% z členských príspevkov získaných od obcí a podnikateľských subjektov v 
predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. k 31.12.2016. Členský príspevok je potrebné v zmysle Stanov krajskej 
organizácie čl. 4 bod 4.4 zaplatiť najneskôr do 30.06.2017. Podľa informácií o výške vybratých členských 
príspevkov za rok 2016 od svojich členov by mala oblastná organizácia Bratislava Tourist Board uhradiť členský 
príspevok na rok 2017 vo výške cca 94.255,- eur, oblastná organizácia Región Senec by mala uhradiť členský 
príspevok  na rok 2017 vo výške 8.386,- eur, oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty by mala 
uhradiť členský príspevok na rok 2017 vo výške 4.131,80 eur a oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie 
by mala uhradiť členský príspevok na rok 2017 vo výške 1.572,56 eur. 

     Zástupcovia krajskej organizácie na Valnom zhromaždení dňa 19.12.2016 avizovali zavedenie dotačnej 
schémy v roku 2017, na základe ktorej budú poskytovať finančné prostriedky jednotlivým členom oblastných 
organizácií, ktoré sú členovia krajskej organizácie BRT. Vzhľadom na tieto skutočnosti a dnešné body 
rokovania Bratislavský samosprávny kraj uhradí mimoriadny členský príspevok, ktorý sa musí použiť na aktivity 
a podujatia rozvíjajúce a podporujúce cestovný ruch v destinácii bratislavský región. Časť finančných 
prostriedok vo výške 150.000,- eur je určených na dotačnú schému a časť finančných prostriedkov vo výške 
50.000,- eur na podujatie Ekotopfilm. 

     Členský príspevok bude zaplatený na účet krajskej organizácie SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v 
Československej obchodnej banke, a.s. Členský príspevok je splatný v jednej splátke do 30.06.2017. 

     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 polovicou hlasov prítomných členov podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie.  

     Predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Ing. Alžbeta Melicharová, tak ako avizovala všetkým 
členom pred konaním Valného zhromaždenia, podala písomne návrh na zmenu lehoty splatnosti členského 
príspevku Bratislava Tourist Board na rok 2017, ktorý zároveň aj predniesla a to nasledovne: členský príspevok 
vo výške 94.255,- eur žiadajú splatiť v troch splátkach: 1. Splátka vo výške 30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc 
eur) do 15.03.2017, 2.splátka vo výške 30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur) do 15.06.2017 a 3. Splátka vo 
výške 34.255,- eur (slovom: tridsaťštyritisíc dvestopäťdesiatpäť eur) do 13.10.2017. Následne predseda krajskej 
organizácie vyzval prítomných členov na vyjadrenie sa k prednesenému návrhu. Zástupca Bratislavského 
samosprávneho kraja MUDr. Valerián Potičný sa informoval, či splátkový kalendár navrhovaný zo strany BTB 
nenabúra plán činnosti organizácie. V minulosti sa už problém splatnosti príspevkov vyskytol, s tým že 
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v organizácii nesplatené členské príspevky chýbali. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval, že vo 
všeobecnosti splátkový kalendár problém organizácii neurobí, ale upozorňuje na dve skutočnosti a to zmluvu 
o spolupráci na Turisticko-informačnom centre, podľa ktorej môže dôjsť k jej predĺženiu až keď nebude mať 
organizácia žiadne záväzky k 30.6.2017. Druhá skutočnosť je uchádzanie sa o finančné prostriedky z dotačnej 
schémy. Podľa podkladov prerokovávaných na dnešnom Valnom zhromaždení a ktoré mali k dispozícii všetci 
členovia je potrebné, aby mali príslušné oblastné organizácie cestovného ruchu vysporiadané všetky záväzky 
voči krajskej organizácii cestovného ruchu v deň zasadnutia odbornej hodnotiacej komisie. Zástupcovia BTB 
namietali termíny podľa dotačnej schémy, keďže podľa stanov môžu členovia uhradiť členské až do 30.6. 
daného roka a podľa schémy musia byť zaplatené ešte niekedy v apríli – máji. Výkonný riaditeľ uviedol, že na 
dotáciu nie je právny nárok a pokiaľ sa chce organizácia prostredníctvom svojich členov uchádzať o finančné 
prostriedky je potrebné, aby mali vyrovnané záväzky. Nejde o nič neštandardné, prípadne v rozpore so 
zákonom. Zástupcovia BTB sa pýtali ostatných prítomných členov na lehotu splatnosti ich členských 
príspevkov. Všetci sa vyjadrili, že nemajú problém uhradiť členský príspevok ihneď, ale zároveň aj pripomenuli, 
že v ich prípade nejde o takú výšku finančných prostriedkov, ako v prípade Bratislavsa Tourist Board. Zástupca 
Bratislavského samosprávneho kraja sa zaujímal, či nie je možnosť vyriešiť podmienky v dotačnej schéme iným 
spôsobom, aby mali možnosť uchádzať sa o dotáciu všetci, ktorí sú oprávnení. Konštatoval, že v prípade 
uchádzania sa o zdroje z fondov je oprávnený žiadateľ aj ten, ktorý má uzavretý splátkový kalendár. Výkonný 
riaditeľ navrhol teda upraviť vo všetkých dokumentoch k dotačnej schéme, že oblastná organizácia cestovného 
ruchu nebude mať nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti. Zástupcovia všetkých členov súhlasili s takýmto 
ústupkom a poďakovali za ústretové riešenie. Po skončení diskusie dal predseda krajskej organizácie hlasovať 
o výške a lehote splatnosti jednotlivých členských príspevkoch. 

Uznesenie č. 2  zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist 
Board na rok 2017 vo výške 94.255,- eur (slovom: deväťdesiatštyritisíc dvestopäťdesiatpäť eur) splatný na účet 
krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej 
obchodnej banke v troch nasledovných splátkach: 1. Splátka vo výške 30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur) do 
15.03.2017, 2.splátka vo výške 30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur) do 15.06.2017 a 3. Splátka vo výške 
34.255,- eur (slovom: tridsaťštyritisíc dvestopäťdesiatpäť eur) do 13.10.2017. 

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 3  zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje nový členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec 
na rok 2017 vo výške 8.386,- eur (slovom: osemtisíc tristoosemdesiatšesť eur) splatných do 30.06.2017 na účet 
krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej 
obchodnej banke. 

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 4  zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty na rok 
2017 vo výške 4.131,80 eur (slovom: štyritisíc jednostotridsaťjeden eur a osemdesiat centov) splatných do 
30.06.2017 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený 
v Československej obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 5  zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2017 
vo výške 1.572,56 eur (slovom: jedentisíc päťstosedemdesiatdva eur päťdesiatšesť centov) splatných do 
30.06.2017 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený 
v Československej obchodnej banke. 
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Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 6  zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje mimoriadny členský príspevok Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017 
účelovo určený na dotačnú schému a podujatie Ekotopfilm vo výške 200.000,- eur (slovom: dvestotisíc eur) 
splatných do 30.06.2017 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
vedený v Československej obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2017 

     Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 19.12.2016 schválilo uznesením č. 6 a 7  rámcový rozpočet 
a rámcový plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na rok 2017, v ktorom 
sa uvádza aké všetky aktivity plánuje organizácia vykonať a tým zabezpečiť propagáciu bratislavského regiónu.  

     Pripravené zmeny rozpočtu a plánu aktivít na rok 2017 vychádzajú zo spresnených informácií od oblastných 
organizácií ohľadne výšky členského príspevku na rok 2017, ktorý bol reálne známy po 31.12.2016. Ďalšia 
zmena vychádza z dotačnej schémy a finančných prostriedkov na ňu určených členom Bratislavský 
samosprávny kraj a zaradením novej aktivity celoslovenského podujatia Ekotopfilm, na podporu ktorého je 
vyčlenených 50.000,- eur. Ďalšom zmenou je zaradenie novej aktivity do položky 1.2. Výstavy a veľtrhy 
cestovného ruchu a prezentácie vytvorením novej podpoložky  1.2.6. Vínna cesta v Bruseli, na ktorú sa plánuje 
použitie finančných prostriedkov tak z dotácie, ako aj z členských príspevkov spolu vo výške 20.000,- eur.  

     Na strane príjmov dôjde k zmene v časti členské príspevky na rok 2017 nasledovne: 
Bratislavská oblastná organizácia cestovného ruchu – predpokladaná suma 86.000,- eur sa mení na sumu 
94.255,- eur. OOCR Malé Karpaty – predpokladaná suma 4.100,-  eur sa mení na 4.131,80 eur. OOCR Záhorie 
– predpokladaná suma 2.700,-  eur sa mení na 1.572,56 eur. Bratislavský samosprávny kraj uhradil členský 
príspevok vo výške 520.000,- eur, ktorý schválilo Valné zhromaždenie dňa 19.12.2016  uznesením č. 8 zo dňa 
19.12.2016, zmenou sa navrhuje navýšiť členský príspevok o 200.000,- eur, ako mimoriadny členský príspevok 
účelovo určený na dotačnú schému a na podujatie Ekotopfilm. 

     Vedenie krajskej organizácie cestovného ruchu pripravilo a predkladá rozpočet, v ktorom sa navyšujú aj 
dotačné prostriedky z pôvodných 280.000,- eur na 332.000,- eur. Aktivity, ktoré sa v pláne nachádzajú 
a podporuje ich či už krajská organizácia cestovného ruchu alebo kraj, vychádzajú zo stratégie rozvoja 
cestovného ruchu, ako základného dokumentu samosprávneho kraja, ktorý určuje smerovanie cestovného 
ruchu a turizmu. Dokument sa zameriava na rôzne oblasti podpory a rozvoja. 

     Navýšenie alebo zníženie finančných prostriedkov v členskom, ale aj dotačných prostriedkoch  spôsobia 
nasledovné zmeny v rozpočte: 

  
Pôvodné členské Zmena členské Pôvodná dotácia bežné Zmena dotácia 

1. Marketing a propagácia, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách     64 086 € 75 863,52 €    171 000 € 211 000,00 € 

1.1.0. Edičná a video tvorba 17 000 € 21 000,00 € 32 000 € 47 000,00 € 

1.2.0. Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie 16 000€ 16 777,52 € 79 000 € 89 000,00 € 

1.3.0. PR a Turistický informačný systém, komunikačné nástroje 24 086 € 30 086,00 € 35 000 € 50 000,00 € 

1.4.0. Podpora predaja a propagačné nástroje 7 000 € 8 000,00 € 25 000 € 25 000,00 € 

koncepčných a analytických materiálov, dokumentov, štatistík a prieskumov 

  
Pôvodné členské Zmena členské Pôvodná dotácia bežné Zmena dotácia 

2. Tvorba a podpora produktov CR  141 000 € 198 000,00  €    94 000 € 97 000,00 € 

2.1.0. Podujatia 141 000 € 198 000,00 € 94 000 € 97 000,00 € 
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Pôvodné 
Členské  

Zmena 
členské 

Pôvodná dotácia 
bežné Zmena dotácia 

3. 
Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky 
cestovného ruchu 0 € 0,00 € 15 000 € 24 000,00 € 

3.1.0. Infocesty, presstrips, fantrips, inšpekčné cesty, MICE 0 € 0,00 € 15 000 € 24 000,00 € 

 

  
Pôvodné členské Zmena členské Pôvodná dotácia bežné Zmena  dotácia 

4. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie 84 000 € 84 545,50  € 0 € 0 € 

4.1.0. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie 84 000 € 84 545,50  € 0 € 0 € 

 

  
Pôvodné 
Členské 

Zmena 
členské 

Pôvodná 
dotácia bežné 

Zmena 
dotácia 

5. 
Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov, dokumentov, 
štatistík a prieskumov 2 000 € 9 000,00 € 0 € 0 € 

5.1.0. 
Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov, dokumentov, 
štatistík a prieskumov 2 000 € 9 000,00 € 0 € 0 € 

 

  
Pôvodné členské Zmena členské Pôvodná dotácia bežné Zmena dotácia 

6. Vzdelávacie aktivity 17 100 € 15 100,00 € 0 € 0 € 

6.1.0. Vzdelávacie aktivity 17 100 € 15 100,00 € 0 € 0 € 

 

  
Pôvodné členské Zmena členské Pôvodná dotácia bežné Zmena dotácia 

7. Dotačná schéma 0 € 150 000,00 € 0 € 0 € 

7.1.0. Podpora rozvoja cestovného ruchu na základe výzvy 0 € 150 000,00 € 0 € 0 € 

 

Po úvodnom slove otvoril predseda krajskej organizácie diskusiu k predmetnému návrhu rozpočtu a plánu 
činnosti na rok 2017. Zástupcovia Bratislava Tourist Board sa zaujímal aká je filozofia a dôvody prečo Turizmus 
regiónu Bratislava podporuje podujatia napriamo a prečo práve tie a prečo niektoré aktivity bude podporovať 
prostredníctvom dotačnej schémy. Výkonný riaditeľ ukás Dobrocký informoval, že podujatia ako biela noc, viva 
musica, ekotopfilm sú kľúčové produkty v oblasti kultúry a najväčšími podujatiami v Bratislave, ktoré lákajú nie 
len domácich, ale aj zahraničných turistov. Všetky spomínané podujatia, ale aj iné ako viena 
gate, Tourcentrope, dni zelá, jablkové hodovanie a mnohé iné vychádzajú zo stratégie prijatej zastupiteľstvom 
samosprávneho kraja. Na väčšine podujatí organizovaných v Bratislave sa ako partner podieľa aj príspevková 
organizácie hlavného mesta SR Bratislavy, ktorou je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Finančné 
prostriedky poskytované na dané podujatie sú určené práve na marketing a propagáciu daného podujatia 
a nejde o poskytovanie peňazí. Z každým z týchto organizátorov je uzavretá zmluva o spolupráci a propagácii, 
kde majú organizátori jednotlivých podujatí svoje povinnosti voči krajskej organizácii cestovného ruchu. Navyše 
ide o série podujatí, ktoré sa okrem Bratislavy ďalej rozširujú aj do regiónu. Zástupca Bratislava Tourist Board 
skonštatoval, že oni neposielajú peniaze napriamo organizátorom komerčných projektov, že to nesmú, 
nerozumejú ako je možné, že tak teda robí krajská organizácia. Prečo sa potom do dotačnej schémy nezapojil 
aj bratislavský samosprávny kraj, aby neprichádzalo k duplicite podpory podujatí. Podľa ich názoru krajská 
organizácia funguje len ako posúvač financií a nie je potrebné, aby mala toľkých zamestnancov. Zástupca 
Bratislavského samosprávneho kraja uviedol, len toľko, že keď poskytuje kraj finančné prostriedky na dotačnú 
schému, tak je nelogické, aby sa o ne uchádzal. To, že z pohľadu zástupcov BTB je nelogické, že sa podporujú 
určité aktivity napriamo je z dôvodu, že to je a bola požiadavka poslancov zastupiteľstva bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorí určili, ktoré podujatia sú prioritné, ktoré majú význam pre rozvoj cestovného ruchu, 
kultúry a turizmu v regióne. Zástupca oblastnej organizácie Malé Karpaty sa pýtal, prečo nedá Bratislava 
Tourist Board iné projekty, ktoré by chceli, aby krajská organizácia podporila, teda aké podujatia navrhujú, aby 
sa podporili. Výkonný riaditeľ opäť uviedol, že väčšina projektov bola charakterizovaná ako mestské projekty 
a len vďaka rokovaniam s organizátormi a zástupcami z kraja sa podarilo väčšinu z nich preniesť a rozšíriť aj do 
iných miest v regióne. K propagácii Tourcentrope uviedol, že ide o propagáciu cykloturizmu, ktorý bezpochyby 
je aj jednou z tém hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a okrem iného spoločne aj organizujú 
regionálnu konferenciu cestovného ruchu, ktorej druhý ročník bude zameraný na cezhraničnú spoluprácu. Na 
záver ešte uviedol, že v zmysle § 11 písm. a) a f) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov krajská organizácia vykonáva činnosť podľa stanov a v súlade so strategickými 
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dokumentmi vyšších územných celkov a podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie 
prírodného a kultúrneho dedičstva. Na základe týchto skutočností je organizácia oprávnená postupovať tak ako 
postupuje, nakoľko dodržiava právne predpisy a napĺňa literu zákona účel a cieľ založenia krajskej organizácie.  

Uznesenie č. 7  zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje spresnený 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. 

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 8 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje spresnený 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: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne informáciu k žiadosti 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2017. Informoval, že organizácia vypracovala žiadosť 
v zmysle a v súlade s vydaným Výnosom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 
04210/2014/B710-SCR/8331-M  z 10. februára 2014, ktorým sa ustanovuje vzor Žiadosti o poskytnutie dotácie 
organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu a v zmysle Usmernenie k žiadostiam o dotáciu na rok 
2017,  k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2016 a k ďalším náležitostiam, ktoré sú s tým spojené pre rok 
2017, vrátane ďalších povinností OCR. K žiadosti organizácia priloží povinné prílohy v zmysle § 29, t.j. čestné 
vyhlásenie, potvrdenia poisťovní a výpis z účtu. BRT sa uchádza o dotáciu vo výške 332 tis. Eur. Projekty 
a žiadosť obsahuje informácie z rozpočtu a plánu činnosti na rok 2017, ktorý práve Valné zhromaždenie 
prerokovalo a schválilo. Plnenie je nastavené reálne a je presvedčený, že všetky aktivity v projekte sa aj 
zrealizujú. 

     Zástupca Bratislava Tourist Board požiadal, aby sa žiadosť ešte raz skontrolovala, nakoľko v texte 
povypadávali písmenka. Čo je však vážnejšie je, že ministerstvo dňa 28.2.2017 poslalo elektronicky 
usmernenie k vypĺňaniu žiadosti, kde požadujú, aby sa jednotlivé položky konkretizovali napr. o počet kusov 
propagačného materiálu v akej hodnote a podobne. Dávajú teda na zváženie, či sa celá žiadosť nedoplní 
o konkretizáciu jednotlivých položiek. Ostatní členovia sa vyjadrili rovnako, že im bolo predmetné usmernenie 
doručené a že pri podávaní žiadosti pracovali v jeho intenciách. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval, že 
o takomto usmernení nevie a nebolo organizácii doručené. Poďakoval však za upozornenie a to, že si preverí 
do akej miery sa toto usmernenie týka aj krajských organizácii. Problém môže byť potom čo sa týka 
vyúčtovania dotácie a presunom medzi jednotlivými položkami. V prípade, že ide o povinnosť aj voči krajskej 
organizácii, samozrejme žiadosť upravíme a doplníme do nej čo je potrebné, nakoľko tie informácie a podklady 
sú známe. 

Uznesenie č. 9 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného 
ruchu na rok 2017 z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vrátane príloh vo výške 332.000,- eur 
s pripomienkou. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 



 7 

5. Schválenie dokumentov k dotačnej schéme 

    Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava uznesením č. 9 zo dňa 19.12.2016 vzalo 
na vedomie zavedenie grantovej schémy a uložilo predsedovi krajskej organizácie 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. 

     Na základe predmetného uznesenia zamestnanci a výkonný riaditeľ vypracovali dotačnú schému, ako 
všeobecný interný dokument, na základe ktorého bude krajské organizácia cestovného ruchu poskytovať 
účelovo určené finančné prostriedky z členských príspevkov získaných od Bratislavského samosprávneho 
kraja. Súčasťou dotačnej schémy je žiadosť o dotáciu spolu s prílohami – čestnými vyhláseniami, ďalej 
Rokovací poriadkom odbornej hodnotiacej komisie, Záverečná hodnotiaca a finančná správa, Rozpočet 
v excelovskej verzii.  

     K dotačnej schéme je vypracovaná a predložená „Výzva na predkladanie projektov v rámci dotačnej schémy 
krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na podporu rozvoja cestovného ruchu v  
regióne na rok 2017“. Vo výzve sú popísané oblasti, na ktoré sa budú poskytovať finančné prostriedky a o ktoré 
sa môžu oprávnený žiadatelia uchádzať. Oprávnenými žiadateľmi podľa výzvy sú obce, mestá, právnické 
a fyzické osoby, ktoré sú členmi OOCR a tie sú členmi krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region 
Tourism.  

     Odborná hodnotiaca komisia je navrhnutá tak, aby bola zložená zo všetkých zástupcov OOCR, jedného 
zástupcu KOCR, ktorým je výkonný riaditeľ a 3 odborných zástupcov nominovaných Bratislavským 
samosprávnym krajom. Členovia komisie zo strany OOCR sú zároveň aj garantmi projektov, ktoré sú navrhnuté 
OOCR na podporu. V prípade, že niektorý člen nenavrhne do odbornej hodnotiacej komisie člena a teda aj 
garanta projektu, bude mať komisia o jedného člena menej, a teda oprávnení žiadatelia, tej danej OOCR, 
nebudú mať garanta projektu. 

     Krajská organizácia cestovného ruchu pripravuje po schválení všetkých dokumentov k dotačnej schéme 
školenie pre členov OOCR – potenciálnych žiadateľov, aby poznali a vedeli presne vyplniť žiadosť a všetky 
príslušné prílohy. Cieľom je, aby sa predišlo chybnému vyplneniu žiadosti a rovnako, aby sa rozdelilo čo najviac 
finančných prostriedkov, najlepšie všetky v rozpočte alokované finančné prostriedky. Všetci záujemcovia 
o finančné prostriedky v rámci dotačnej schémy sa budú môcť kedykoľvek obrátiť na zamestnancov KOCR 
s požiadavkou o pomoc či už pri vypĺňaní žiadosti a jej príloh alebo pri zúčtovaní, prípadne i iné informácie 
týkajúce sa dotačnej schémy. O dokumentoch a celom procese dotačnej schémy boli jednotliví členovia 
informovaní, nakoľko mal výkonný riaditeľ možnosť zúčastniť sa zasadnutia či už predstavenstva alebo valného 
zhromaždenia danej oblastnej organizácie. 

     V súvislosti s dotačnou schémou je potrebné upraviť internú smernicu „Zásady hospodárenia“, ktorá 
upravuje hospodárenie s majetkom krajskej organizácie cestovného ruchu. Finančné prostriedky sa považujú 
za jednu časť finančného majetku organizácie mimo hnuteľného a nehnuteľného majetku. V súčasnosti je 
v zásadách hospodárenia upravené len nakladanie s pohľadávkami, záväzkami a chýba úprava týkajúca sa 
ostatného finančného majetku.  

     Výkonný riaditeľ skonštatoval, že v zmysle záverov z prvého bodu rokovania – splatnosť členských 
príspevkov - bude v dokumentoch k dotačnej výzve opravené a doplnené na základe dohody zúčastnených, že 
OOCR nesmú mať nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti. „Odborná hodnotiaca komisia bude 
vyhodnocovať len tie projekty, ktorých  garant zdokladuje, že OOCR, ktorú zastupuje nemá voči KOCR BRT 
nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti (písomným vyhlásením vystaveným KOCR BRT) a to najneskôr v 
deň zasadnutia odbornej hodnotiacej komisie.“  Po úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril 
diskusiu.  

     Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja sa potešil, že majú členovia záujem o takúto podporu. 
Cieľom je nie len podpora produktov, ale aj ich propagácia, nakoľko aj kraj poskytuje dotáciu rôznym subjektom 
pôsobiacim na území regiónu. Ide o dokumenty, ktoré vychádzajú z už existujúcich dotačných schém, či už 
bratislavského kraja alebo košickej krajskej organizácie cestovného ruchu. Zástupcovia oblastných organizácii 
cestovného ruchu sa potešili tejto iniciatíve za čo ďakujú a ak by sa poskytlo viac peňazí na prerozdelenie budú 
len rady. Ing. Alžbeta Melicharová pripomenula nezabudnúť nominovať a zvoliť do odbornej hodnotiacej 
komisie zástupcov za jednotlivé organizácie. Výkonný riaditeľ poďakoval za pripomienku a uviedol, že za 
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krajskú organizáciu cestovného ruchu bude v odbornej hodnotiacej komisii výkonný riaditeľ, ktorý bude zároveň 
aj predsedom komisie následne požiadal jednotlivých zástupcov o uvedenie svojich garantov do komisie. 
Bratislava Tourist Board navrhuje prof. JUDr. Ľudmilu Novackú PhD., Región Senec navrhuje Michala Petráša, 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty navrhuje Elenu Palčákovú, Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Záhorie Ing. Dominiku Levákovú a Bratislavský samosprávny kraj navrhuje Ing. Agátu 
Mikulovú, Františka Stana a JUDr. Lenku Vargovú Jurkovú. 

Uznesenie č. 10 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje v zmysle stanov krajskej organizácie cestovného ruchu čl. 6 bod 6.7. písm. k) 
podrobné Zásady hospodárenia s majetkom krajskej organizácie. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 11 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje  Dotačnú schému krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region 
Tourism na podporu rozvoja cestovného ruchu s účinnosťou od 15.3.2017. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 12 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje „Výzvu na predkladanie projektov v rámci dotačnej schémy krajskej organizácie 
cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne na rok 2017“ 
s účinnosťou od 15.3.2017 do 14.4.2017. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 13 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje v rámci rozpočtu na rok 2017 finančné prostriedky na podporu rozvoja 
cestovného ruchu v rámci dotačnej schémy a jej výzvy vo výške 150.000,- eur, pričom minimálna výška 
poskytnutej dotácie jednému žiadateľovi je 2.000,- eur a maximálna výška 20.000,- eur. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 14 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje za členov Odbornej hodnotiacej komisie nasledovných zástupcov za 
Bratislavský samosprávny kraj - Ing. Agáta Mikulová, František Stano a JUDr. Lenka Vargová Jurková, za 
Bratislava Tourist Board - prof. JUDr. Ľudmila Novacká PhD., za OOCR Región Senec – Michal Petráš, za 
OOCR Malé Karpaty - Elena Palčáková a za OOCR Záhorie – Ing. Dominika Leváková a za krajskú organizáciu 
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava - výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký. 

Hlasovanie:  

za: 111+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 14 hlasov  

Uznesenie č. 15 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie ukladá predsedovi krajskej organizácie vyhotoviť do 31.03.2017 pre každého člena 
Odbornej hodnotiacej komisie menovacie dekréty. 

Hlasovanie:  

za: 111+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 14 hlasov  
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Uznesenie č. 16 zo dňa 13.03.2017: 

Valné zhromaždenie ukladá predsedovi krajskej organizácie zapracovať do návrhu rozpočtu každoročne 
finančné prostriedky určené na plnenie dotačnej schémy na podporu rozvoja cestovného ruchu formou dotácie 
z rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu.  

T: každoročne pri predložení návrhu rozpočtu 

Hlasovanie:  

za: 111+1+1+2+14 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

5. Rôzne 

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

     Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval o iniciatíve poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 
ohľadne zmeny zákona o podpore cestovného ruchu a snahe zrušiť krajské organizácie cestovného ruchu. 
Poďakoval členom za ich podporu a podporné stanoviská pre ministerstvo. Na základe týchto aktivít krajská 
organizácia iniciovala stretnutie výkonných riaditeľov krajských organizácii ako reakciu na zmenu zákona. 
Výsledkom stretnutia bolo vytvorenie združenia bez právnej subjektivity Rady výkonných riaditeľov, ktorej 
predsedom sa stal výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu. Toto združenie bude vystupovať ako 
partner ministerstva ako poradný orgán ministerstva pri tvorbe legislatívy v oblasti cestovného ruchu 
a koncepcie rozvoja cestovného ruchu. O všetkých krokoch budú jednotlivé členské OOCR informované a ich 
požiadavky, problémy a otázky budú ďalej posúvané na Radu medzi jednotlivé krajské organizácie a následne 
na ministerstvo. Najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť v Košiciach niekedy po veľkej noci. 

     Bratislava Tourist Board sa zaujímala o analýzu, ktorú mala organizácia vypracovať tak pre seba ako aj pre 
ostatných členov v ktorej mala vyhodnotiť vstup, prípadne založenie asociácie organizácii cestovného ruchu. 
V tejto súvislosti je teda na mieste vedieť, či sa uznesenie splní alebo nie a aký je záver krajskej organizácie 
k tejto požiadavke. Podľa ich informácii záujem oblastných organizácií cestovného ruchu o založenie asociácie. 
Podľa ich názoru ako keby sa trhala spolupráca medzi oblastnými organizáciami cestovného ruchu a krajskými 
organizáciami cestovného ruchu, čo je nelogické prečo nemôžu tieto organizácie spolupracovať a napĺňať 
rovnaké ciele. Zástupca Bratislava Tourist Board skonštatoval, že podľa filozofie akú má krajská organizácia 
cestovného ruchu je jedno čo bude robiť a či má alebo nemá zamestnancov. Najhoršie je, že túto filozofiu nemá 
BTB možnosť ovplyvniť a podľa neho je to zlá filozofia, nakoľko cez KOCR pretečú len peniaze.  

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 12.30 
hod. 

V Bratislave dňa 13.marca 2017 

                                             

Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová     
                               

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 
 plné moci  


