Z áp is ni c a
zo zasadnutia Valného zhromaždenia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism
konaného dňa 13. novembra 2017 o 1100 hod.
v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2016
4. Informácia o výsledku kontroly vykonávanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5. Žiadosť o presun finančných prostriedkov medzi aktivitami poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na rok 2017
6. Informácia o vstupe do cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg AT-SK na projekte Kultúra a príroda na
Zelenom páse“ - „Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom zelenom páse
pozdĺž Železnej opony na bicykli“
7. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2018
8. Rôzne
9. 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. Informoval, že všetci členovia obdržali pozvánku na rokovanie Valného
zhromaždenia. 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 ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2016
4. Informácia o výsledku kontroly vykonávanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5. Žiadosť o presun finančných prostriedkov medzi aktivitami poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na rok 2017
6. Informácia o vstupe do cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg AT-SK na projekte Kultúra a príroda na
Zelenom páse“ - „Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom zelenom páse
pozdĺž Železnej opony na bicykli“
7. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2018
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8. Rôzne
9. Záver
O slovo požiadal zástupca BTB, ktorý informoval, že dnešného Valného zhromaždenia sa síce zúčastňujú, ale
nemajú mandát od predstavenstva na dnešnom Valnom zhromaždení hlasovať. Materiál, ktorý sa ma prerokovať je
potrebné posielať s dostatočným predstihom, aby vedel predseda predstavenstva BTB zvolať zasadnutie
predstavenstva. O neskorom doručovaní materiálov informoval. Výkonný riaditeľ upozornil, že v zmysle stanov krajskej
organizácie cestovného ruchu sa posiela pozvánka na Valné zhromaždenie 14 pracovných dní vopred, čo bolo
dodržané. Materiál je možné predložiť až v deň konania VZ. Navyše nikto z predstavenstva BTB sa na materiál
a prerokovávané body nepýtal, tak ako zástupcovia ostatných členských organizácií, ktorí svoje otázky si k materiálom
a problematike dnešného valného zhromaždenia vydiskutovali ešte pred samotným rokovaním.
Následne predseda krajskej organizácie požiadal o odsúhlasenie zmeny programu a to vypustenie bodu č. 7 Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2018 z rokovania dnešného Valného
zhromaždenia, z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu Bratislavského samosprávneho kraja, s ktorým sa dohodlo, že
rozpočet spolu s plánom aktivít bude predložený na rokovanie Valného zhromaždenia v decembri po krátkej
prezentácii rozpočtu. V rozpočte na rok 2018 sa počíta s dotačnou schémou, so zmluvou na TIC umiestnený v centre
mesta Bratislavy a s prerozdeľovaním financií na jednotlivé podujatia.
Predseda krajskej organizácie požiadal ostatných prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny
programu rokovania. Predseda predstavenstva BTB Ing. Alžbeta Melicharová požiadala o možnosť zaradenia do
programu dnešného Valného zhromaždenia prerokovanie dodatku ku zmluve o spolupráci na TIC. Výkonný riaditeľ
informoval, že podpísanie a schválenie dodatku je v kompetencii predsedu krajskej organizácie a nepotrebuje súhlas
Valného zhromaždenia. Navyše v súčasnosti tým, že nie je schválený rozpočet na rok 2018, nie je možné zmluvu ani
len podpísať, nakoľko tento záväzok nie je krytý rozpočtom na rok 2018. Akonáhle príde k schváleniu rozpočtu
pristúpime k podpisu dodatku k zmluve, ktorý BTB navrhlo. Ostatní členovia nemali doplnenia do programu. Predseda
krajskej organizácie predniesol program aj s prednesenou zmenou.
Uznesenie č. 1 zo dňa 13.11.2017:
Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2016
4. Informácia o výsledku kontroly vykonávanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5. Žiadosť o presun finančných prostriedkov medzi aktivitami poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na rok 2017
6. Informácia o vstupe do cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg AT-SK na projekte Kultúra a príroda na
Zelenom páse“ - „Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom zelenom páse
pozdĺž Železnej opony na bicykli“
7. Rôzne
8. Záver
Hlasovanie:
za: 111+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 14 hlasov

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne informáciu k ročnej účtovnej
závierke k 31.12.2016.
Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký poďakoval za udelenie slova a privítal prítomných členov na dnešnom zasadnutí
valného zhromaždenia. Krajská organizácia v roku 2016 prijala členské príspevky od svojich členov Bratislavský
samosprávny kraj vo výške 552.000,- eur, Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) vo
výške 74.512,10 eur, Región Senec vo výške 8.120,- eur, Malé Karpaty vo výške 2.450,- eur. V decembri 2016
pristúpila oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, ktorá zaplatila členské príspevky vo výške 66,88 eur.
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Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky zo dňa 13.07.2016 krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava prijala finančné
prostriedky vo výške 280.000,- eur. Krajská organizácia použila a vyčerpala dotáciu poskytnutú Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 279.215,55 eur a vo zvyšnej časti vo výške 784,45 eur
vrátila poskytovateľovi v zmysle zmluvy.
Krajská organizácia cestovného ruchu plánovala v rozpočte na rok 2016 finančné prostriedky na prevádzku
organizácie z členských príspevkov vo výške 430.000,- eur, ktoré vyčerpala vo výške 398147,32 eur na náklady na
prenájom kancelárie vrátane energií, mzdy, odvody, poistenie, outsourcing služieb, leasing a akontácia na služobné
auto, spotrebný kancelársky materiál, nákup nábytku a kancelárskeho vybavenia, telefóny a mobily, internetové
služby, počítače, tlačiareň, kolky, poplatky, stravné, cestovné poistenie a cestovné náhrady zamestnancov.
BRT použila na aktivity v roku 2016 finančné prostriedky vo výške 624.730,85 eur, z toho 279.215,55 eur z dotácie
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 342.515,30 eur z členských príspevkov a 3.000,- eur
z vlastných zdrojov. Organizácia preniesla do roku 2017 finančné príspevky z roku 2016 vo výške 104.669,83 eur.
Účtovná závierka bola uložená do registra účtovných závierok 30.7.2017.
V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku. Na prijatie uznesenia
je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií,
ktoré sú členmi krajskej organizácie.
Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. Žiaden
z prítomných nemal k materiálu príspevok. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu.
Uznesenie č. 2 zo dňa 13.11.2017:
Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu
Bratislava/Bratislava Region Tourism za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Hlasovanie:
za: 111+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 14 hlasov

3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2016
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa o prednesenie informácií k Správe o činnosti krajskej
organizácie za rok 2016.
V zmysle článku 8 bod 8.2 písm. i) a článku 7 bod 7.4. písm. g) Stanov krajskej organizácie výkonný riaditeľ spolu
s predsedom krajskej organizácie vypracovali a zostavili správu o činnosti BRT a predkladajú ju valnému
zhromaždeniu na schválenie v súlade s článkom 6 bod 6.7. písm. f) Stanov krajskej organizácie. Správa o činnosti
krajskej organizácie bola prerokovaná na zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa
12.05.2017, ktoré ju vzalo na vedomie. Správa o činnosti BRT obsahuje základné údaje o organizácii, o jej členoch,
o jej aktivitách, o získaných a použitých finančných prostriedkoch. Činnosť organizácie bola zameraná primárne na
realizáciu marketingových a PR aktivít, spoluorganizovanie infociest, prezentáciu a participáciu na zahraničných
výstavách a veľtrhoch a iné. Prínosná bola účasť organizácie na medzinárodných veľtrhoch. Medzi prioritné oblasti
podpory cestovného ruchu patrí aj organizovanie a spoluorganizovanie podujatí, ktoré majú nadregionálny dosah a
význam. BRT participuje na organizovaní významných eventov a akcií v regióne, ktoré sú zamerané na kultúru, šport,
históriu, aktívne trávenie voľného času, umenie a remeslá ale aj gastronómiu a vinárstvo.
V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie za rok
2016. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50%
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. Žiaden
z prítomných nemal príspevok k prerokovávanému bodu. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu.
Uznesenie č. 3 zo dňa 13.11.2017:
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Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region
Tourism za rok 2016.
Hlasovanie:
za: 111+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 14 hlasov

4. Informácia o výsledku kontroly vykonávanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne prerokovávaný bod. Výkonný
riaditeľ informoval, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), odbor kontroly, štátneho dozoru
a dohľadu vykonal na základe poverenia č. 32-A420/2017-OKŠDD zo dňa 03.07.2017 v čase od 13.07.2017 do
03.08.2017 finančnú kontrolu na mieste zameranú na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a
podmienok použitia verejných financií poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly
MDVRR SR č. 353/B700/2016. Zmluva bola uzatvorená dňa 13.07.2016, ktorej predmetom bolo účelové poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, spojených s hlavným
predmetom činnosti KOCR, v celkovej výške 280.000,- eur. Finančné prostriedky vo forme dotácie obdržala BRT
z MDVaRR SR dňa 27.07.2016 na osobitný účet vedený v ČSOB, a.s.. Dotácia bola podľa § 8 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách určená na úhradu bežných výdavkov na podporu aktivít v nasledovnom členení:
Por. č.

Aktivity v rámci bežných výdavkov

podľa zmluvy

1.

Marketing a propagácia

190.500,00

2.

Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu

64.500,00

3.

Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej
ponuky v cestovnom ruchu

25.000,00

Spolu

280.000,00

Záver z vykonanej následnej finančnej kontroly spolu so zisteniami boli prílohou materiálu a rovnako aj prijaté
opatrenia ku kontrolným zisteniam. Celková suma finančných prostriedkov kontrolovaných kontrolným orgánom je
280.000,- eur, z toho boli 1 zistenie porušenia povinností v súvislosti s nezverejnením súhrnných správ o zákazkách s
nízkymi hodnotami a 1 zistenie sa týkalo označovania jednotlivých výstupov projektu, resp. aktivít logom poskytovateľa
dotácie s príslušným textom „projekt alebo aktivita je realizovaná s finančnou podporou poskytovateľa“. Štvrťročné
správy o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2016 a 1. štvrťrok roku 2017 boli zverejnené v správnej sekcii dňa
09.08.2017. Logo poskytovateľa bolo používané podľa zmluvy, ale nebolo dostatočne zdokumentované.
Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50%
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. BTB sa
zaujímalo o zmluvy, ktoré ma KOCR uzavreté, ako boli vyhodnotené. Tiež skonštatovali, že poskytovateľ chce logo
inštitúcie všade a podľa nich by sa mal propagovať región a nie inštitúcia, nakoľko sa zdroje poskytujú na propagáciu
destinácie. Výkonný riaditeľ uviedol, že nemali s nimi žiaden problém. Prechádzali zmluvu za zmluvou, k nej faktúru
a plnenie, prípadne verejné obstarávanie. To isté platilo aj pri objednávkach. Jediné vysvetlenie si vyžadovala zmluva
so Sencom, v zmysle ktorej sa peniaze poskytli Sencu a vydokladovaná bola faktúra na ich použitie. Po vysvetlení
nemala kontrolná skupina problém. Čo sa týka používania loga, tak aj tu mali rôzne názory k jeho používaniu
a pripustili, že touto problematikou sa už ministerstvo zapodieva a upraví presne podmienky používania. Zasadali vždy
traja a po zisteniach a vzájomných vysvetleniach si aj oni overovali zistenia na Ministerstve. Výsledok je to, čo je
uvedené v správe. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu.
Uznesenie č. 4 zo dňa 13.11.2017:
Valné zhromaždenie berie na vedomie výsledky z kontroly vykonanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej
republiky na základe poverenia č. 32-A420/2017-OKŠDD zo dňa 03.07.2017 v čase od 13.07.2017 do 03.08.2017.
Hlasovanie:
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za: 111+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 14 hlasov

5. Žiadosť o presun finančných prostriedkov medzi aktivitami poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na rok 2017
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne prerokovávaný bod. Výkonný
riaditeľ predniesol nasledovné informácie. Krajská organizácia cestovného ruchu podpísala s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, predmetom ktorej je účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu podľa
prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „projekt“) zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom
činnosti prijímateľa (ďalej len „aktivity“) v celkovej výške 332 000,00 Eur (slovom: tristotridsaťdvatisíc Eur ). Dotácia je
určená na úhradu bežných výdavkov na podporu aktivít. O akceptovanie presunu finančných prostriedkov medzi
aktivitami projektu chce organizácia požiadať v súlade s Článkom 1 ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Dotácia bola poskytnutá na podporu realizácie projektu
v časti Marketing a propagácia, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách vo výške 211.000,00 EUR.
Podľa uvedenej prílohy organizácia pôvodne plánovala v tejto časti využiť finančné zdroje vo výške 89.000,00 EUR na
aktivity „Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie“. Všetky plánované aktivity uvedené v projekte v časti „Výstavy a veľtrhy
CR, prezentácie“ sa nám podarilo zrealizovať v zamýšľanom rozsahu, no keďže boli niektoré aktivity uskutočnené
v spolupráci s členskými subjektmi a partnermi našej organizácie, podarilo sa z plánovaného rozpočtu ušetriť finančné
prostriedky. Presun finančných prostriedkov požadujeme vo výške 20.000,00 EUR z aktivity Marketing a propagácia...
v časti „Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie“ na podujatia v aktivite Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu.
Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schválilo rozpočet na rok 2017
a v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu schválilo ročný plán aktivít dňa
13.03.2017. Schvaľovaný rozpočet na rok 2017 spolu s plánom aktivít obsahoval aj finančné prostriedky požadované
zo štátneho rozpočtu, kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR. Z uvedeného dôvodu predkladáme zmenu, resp.
požadovaný presun na prerokovanie Valnému zhromaždeniu.
Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50%
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. BTB požiadalo
o zaslanie stanoviska z ministerstva a OOCR Malé Karpaty tiež. BTB totiž požadovali najprv preklasifikáciu finančných
prostriedkov čo im ministerstvo zamietlo a následne presun finančných prostriedkov a to ministerstvo rovnako
zamietlo. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu.
Uznesenie č. 5 zo dňa 13.11.2017:
Valné zhromaždenie berie na vedomie a odporúča predložiť akceptáciu o presun finančných prostriedkov
z dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy a výstavby SR na rok 2017 nasledovne:
-

Zníženie finančných prostriedkov z 89.000,- EUR o 20.000,00 EUR v aktivite Marketing a propagácia ...v časti
Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie na 69.000,- EUR

-

Navýšenie finančných prostriedkov z 97.000,00 EUR o 20.000,00 EUR v aktivite Tvorba a podpora produktov
cestovného ruchu na 117.000,00 EUR

Hlasovanie:
za: 111+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 14 hlasov

6. Informácia o vstupe do cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg AT-SK na projekte Kultúra a
príroda na Zelenom páse“ - „Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom
zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli“
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa o prednesenie uvedeného materiálu. Výkonný riaditeľ
informoval, že krajskú organizáciu cestovného ruchu oslovil rakúsky partner Weinviertel Tourismus GmbH, ktorý
podobný projekt realizuje na území Českej republiky a prirodzeným pokračovaním by bolo budovanie
cykloinfraštruktúry na území Slovenskej republiky. Na území Slovenskej republiky budú spolupracovať Trnavský
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samosprávny kraja a občianske združenie Slovenský cykloklub. Ide o projekt cyklotrasy EuroVelo, ktoré sú cyklistami
vnímané ako silná značka cykloturistickej trasy. Sú prísľubom nielen zaujímavých destinácií, bezpečnej
cykloinfraštrutúry, ale aj špecifickej témy, ktorá sprevádza cykloturistu po diaľkovej trase. Atraktívne trasy EuroVelo,
sú silným lákadlom pre zahraničných turistov, ktorých prílev stimuluje rozvoj služieb a má značný ekonomický prínos
pre regióny, ktorými prechádzajú. Krajská organizácia cestovného ruchu v súlade s platnou legislatívou, ale aj
stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji má zostavený plán činnosti a koncepciu práce, v ktorej
nosnou témou okrem vínneho turizmu je aj cykloturistika. Po odsúhlasení vstupu do projektu bude podpísaná
partnerská dohoda a budú predložené všetky potrebné dokumenty a prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Koordinátorom na strane Slovenskej republiky bude Trnavský samosprávny kraj. Posledné rokovanie, ktoré
sa k danej téme konalo bolo práve 6.11.2017, kedy sa dohodol aj posun realizácie projektu. Predložený materiál
reflektuje už aj na túto dohodnutú zmenu. Predfinancovanie je zahrnuté v rozpočte BRT a k prvej refundácii
oprávnených výdavkov by malo prísť koncom roka 2018. Cieľom je teda zatraktívniť cyklotrasu, ponúknuť
cykloturistom informácie prostredníctvom audio guide na uvedenej cyklotrase, prezentovať projekt na Slovensku či už
formou infocesty, fotodokumentácie, webovej stránky.
Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50%
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. BTB sa
zaujímalo aké úlohy bude mať v projekte KOCR. Mgr. Andrea Ambrózy zodpovedná zamestnankyňa KOCR za tento
projekt informovala, že KOCR osadí dve sčítačky pre monitoring návštevníkov, vydá cyklomapu, letáky, fotomapu,
zorganizuje infocestu, vytvorí webovú stránku, ktorú bude prevádzkovať. Zástupca OOCR Malé Karpaty informoval, že
existuje webová stránka s cyklotrasami a cyklomapami, ktorá vyzerá dobre, nie je však upgradovaná. Nemá význam
vytvárať novú stránku, keď už teda jedna existuje, skôr ju doplniť a začať rozvíjať. Vždy je problém v tom, kto ju bude
dopĺňať a kto sa bude o stránku starať. Výkonný riaditeľ zareagoval, že spomínanú stránku nepozná a nevie kto k nej
má práva, ale môže sa na to pozrieť a zistiť. Uviedol, že portál cyklomapy už v rámci stránky existuje, ktorého dáta sa
zaktualizujú a nastaví sa prepojenie na oficiálnu webovú stránku krajskej organizácie cestovného ruchu. Zástupca BTB
skonštatoval, že by malo záležať na udržateľnosti takéhoto projektu a teda v konečnom dôsledku spomínanej stránky
a malo by sa počítať aj s prevádzkovými nákladmi na chod po skončení projektu a rovnako aj s personálnymi
nákladmi. Prítomní sa zhodli, že cyklomapy sú potrebné, jednotlivé organizácie ich nemajú a nevedia cyklotrasy
propagovať. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu.
Uznesenie č. 6 zo dňa 13.11.2017:
Valné zhromaždenie schvaľuje vstup do cezhraničného projektu „Kultúra a príroda na Zelenom páse“ - „Spoznajte
kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli“,
ktorý sa začne realizovať 04/2018 do 03/2021.
Hlasovanie:
za: 111+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 14 hlasov

7. Rôzne
Predseda krajskej organizácie v rámci bodu Rôzne rokovania valného zhromaždenia vyzval prítomných na
predloženie iných návrhov na prerokovanie.
V rámci bodu Rôzne výkonný riaditeľ informoval prítomných členov o finalizácii podkladov do regionálneho receptáru.
Požiadal kompetentných o jeho preštudovanie, vyjadrenie názoru a stanovisko. Ide o prierezový receptár cez celý
región. Obsahuje jedlá typické pre každú oblasť – región a navyše je židovská kuchyňa. Pôjde o prezentačný materiál
a je potrebné povedať z Vašej strany, koľko kusov bude ktorá oblastná organizácia potrebovať. Podľa toho KOCR
nastaví tlač. Výkonný riaditeľ prejavil záujem o brožúru Green Bratislava, ktorá je podľa neho zaujímavo a veľmi
odborne vyhotovená.
Následne poďakoval všetkým prítomným za doterajšiu spoluprácu a odvedenú prácu. Predpokladá, že spolupráca
bude i naďalej a podarí sa im postupne presadiť cestovný ruch ako jenu z dôležitých hospodárskych oblastí, ktorá
prináša štátu peniaze.
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Zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie sa informoval na plánované veľtrhy a výstavy, ktorých sa
bude krajská organizácia zúčastňovať a či sa môžu spoľahnúť a či sa počíta s ich účasťou. Výkonný riaditeľ
informoval, že s účasťou členov na veľtrhoch sa počíta. V rozpočte sú pripravené zatiaľ Brno, Bratislava, Praha,
Londýn, Berlín a Viedeň.
Zástupca BTB informoval, že by opätovne požadoval splátkový kalendár na členský príspevok na rok 2018, tak ako to
bolo aj v roku 2017.
8. 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. novembra 2017

Predseda valného zhromaždenia:

RNDr. Martin Zaťovič

Zapisovateľ valného zhromaždenia:

JUDr. Daniela Šurinová

Prílohy :
 prezenčné listiny z valného zhromaždenia
 plné moci
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