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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 30. mája 2017 o 1100 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Schválenie projektov podaných v rámci Dotačnej schémy   
3. 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 uznášaniaschopné 
napriek neprítomnosti jedného člena BTB. 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 projektov podaných v rámci Dotačnej schémy  

3. 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. 

Uznesenie č. 1 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program zasadnutia Valného zhromaždenia: 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie projektov podaných v rámci Dotačnej schémy  

3. Záver 

Hlasovanie:  

za: 111+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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2. Schválenie projektov podaných v rámci Dotačnej schémy 

    Predseda valného zhromaždenia požiadal výkonného riaditeľa Lukáša Dobrockého o uvedenie materiálu. 
Výkonný riaditeľ uviedol, že na dotačnú schému bolo vyčlenených v rámci rozpočtu organizácie 150.000,- eur. 
Projekty posudzovala a hodnotila odborná hodnotiaca komisia v zložení Lukáš Dobrocký, Lenka Vargová 
Jurková, Dominika Leváková, Agáta Mikulová, Ľudmila Novacká, Elena Palčáková, Michal Petráš, František 
Stano. Žiadosti spolu s prílohami boli oprávnení žiadatelia povinní predložiť do 14.04.2017 svojim oblastným 
organizáciám cestovného ruchu a následne aj s potvrdením o podaní krajskej organizácii cestovného ruchu.      
Odborná hodnotiaca komisia zasadala dňa 02.05.2017 a rozhodovala o 23 predložených projektoch, ktoré 
získali odporúčanie od konkrétnej oblastnej organizácie cestovného ruchu. Jeden projekt Rozšírenie 
existujúceho wellness centra so zameraním na seniorov, ktorého predkladateľom bol Hotel sv. Ľudmila, 
Tehelňa 2595/40, Skalica nezískal odporúčanie oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie, a tým sa 
odborná hodnotiaca komisia nezaoberala. Z hodnotených projektov 7 nezískalo dostatočný počet bodov a 16 
projektov získalo dostatočný počet bodov. Odborná hodnotiaca komisia na základe bodového zisku zostavila 
odporúčanie na pridelenie dotácií z celkovej alokácie finančných prostriedkov schválených Valným 
zhromaždením KOCR BRT so stanovením odporúčanej výšky dotácie pre tie žiadosti, ktoré v priemere 
bodových hodnotení všetkých hodnotiteľov získali 65% a viac maximálneho bodového zisku. Vyhodnotenie 
Odbornej hodnotiacej komisie má odporúčací charakter. Vyhodnotenie komisie je  predložené na rokovanie 
dnešného Valného zhromaždenia KOCR BRT v podobe zoznamu obsahujúceho všetky posudzované žiadosti. 

Zoznam posudzovaných žiadostí: 

Č.P. Žiadateľ  pridelenie dotácie 

1. Renáta Hermysová                 6 744,65 €  

2. Nezisková organizácia Barbora                 6 744,65 €  

3. Obec Vinosady                 3 931,90 €  

4. Mesto Modra               14 064,69 €  

5. Malokarpatské múzeum v Pezinku                              -   €  

6. Múzeum mesta Bratislavy               13 426,00 €  

7. Židovská náboženská obec                              -   €  

8. Mesto Skalica                 9 909,35 €  

9. Authentic Slovakia s.r.o.                              -   €  

10. BRATISLAVA TOURIST SERVICE s.r.o.                              -   €  

11. Divoká voda s.r.o.               12 386,44 €  

12. Galéria Nedbalka, n.o.                 6 073,35 €  

13. Lubica Ondrášiková - Agentúra LUKA                              -   €  

14. Slovenský dom Centrope                 8 310,69 €  

15. TOUR4U, s.r.o.                 9 749,19 €  

16. X-cursion s.r.o.                              -   €  

17. Zemegula s.r.o.               17 262,00 €  

18. Obec Smrdáky                 2 105,96 €  

19. Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.               19 180,00 €  

20. Mesto Senica                 6 152,94 €  

21. EMERGE s.r.o.                              -   €  

22. Mesto Holič                 7 224,15 €  
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23. Občianske združenie Podhoran                 3 836,00 €  

     V zmysle Dotačnej schémy Valné zhromaždenie KOCR BRT posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie, 
pričom môže na základe zdôvodnenia zmeniť výšku dotácie navrhnutú odbornou hodnotiacou komisiou pre 
jednotlivé žiadosti. 

Výkonný riaditeľ aj touto cestou poďakoval hodnotiteľom za ich vecný a profesionálny prístup. Celý 
mechanizmus prideľovania peňazí sa mu javí ako správny a dúfa, že sa v takejto dotačnej schéme bude 
i naďalej pokračovať. Dúfa, že Bratislavský samosprávny kraj aj v budúcom roku vyčlení finančné prostriedky 
na dotačnú schému. Informoval členov Valného zhromaždenia, že jeden projekt podaný Židovskou 
náboženskou obcou odborná hodnotiaca komisia odporučila na pridelenie dotácii, ale po prepočítaní 
pridelených bodov bolo zistené, že nezískala dostatočný počet bodov, t.j. 65 %, ale len 61%. Na samotnom 
zasadnutí odbornej hodnotiacej komisii si to výkonný riaditeľ ako predseda komisie neuvedomil. Napriek tomu 
je presvedčený, že ide o projekt, ktorý si zaslúži podporu, nakoľko ide o vytvorenie informačno – orientačného 
systému pre návštevníkov židovského ortodoxného cintorína. Ide o vytvorenie moderného online informačného 
systému prístupného prostredníctvom QR kódov z mapy areálu, ktorý pritiahne odbornú aj laickú verejnosť’ so 
zameraním na kultúrne a historické hodnoty. Podľa odbornej hodnotiacej komisie a princípu na tento projekt 
pripadlo 2.877,- eur. V prípade, že Valné zhromaždenie odsúhlasí pridelenie dotácie aj tomuto subjektu nedôjde 
k zmene výšky finančných prostriedkov pridelených ostatným žiadateľom. Zástupcovia členov na Valnom 
zhromaždení nemali námietky voči návrhu výkonného riaditeľa o pridelení finančných prostriedkov Židovskej 
náboženskej obci. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja sa informoval, či ostatné neúspešné projekty 
nebudú namietať, že Valné zhromaždenie im nepridelilo dotáciu a v tej súvislosti aj na neúspešný projekt 
Malokarpatského múzea v Pezinku. Výkonný riaditeľ informoval, že ostatné neúspešné projekty mali menej ako 
50% bodov. Čo sa týka Malokarpatského múzea v Pezinku, tak projekt bol zameraný na nákup mobilnej 
modulovej tribúny, ktorá by bola ľahko montovateľná a skladovateľná. Má slúžiť všetkým členom OOCR Malé 
Karpaty počas ich kultúrnych, remeselných či gastronomických podujatí. Jednotlivé subjekty OOCR Malé 
Karpaty si ju mali bezplatne zapožičiavať. Výkonný riaditeľ informoval, že ide tento projekt je ťažko udržateľný, 
nakoľko techniku je treba udržiavať, opravovať, upravovať a náklady na tieto úkony môžu prevýšiť samotnú 
investíciu. Keďže žiadateľom je organizácia, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj navrhoval 
by riešenie, typu, že si ju organizácia zakúpi z rozpočtu kraja, prostredníctvom prideleného príspevku. Zástupca 
Bratislavského samosprávneho kraja sa informoval, na koľko podujatí v roku je potrebné toto zariadenia, či by 
nebola výhodná spolupráca múzea so strednou školou, ktorá takéto pódium zakúpila a používa ho v roku na 
svoje aktivity. Navrhuje, aby sa pouvažovalo aj o takejto spolupráci. Členovia valného zhromaždenia navrhli, 
aby sa jednotlivé sumy pridelené odbornou hodnotiacou komisiou zaokrúhlili, aby ich žiadatelia mohli ľahšie 
vyúčtovať, nakoľko centy sa ťažko zúčtovávajú. Všetci prítomní zástupcovia členov na Valnom zhromaždení sa 
poďakovali za spoluprácu a odborné a transparentné hodnotenie. Výkonný riaditeľ prečítal zástupcom členov 
Valného zhromaždenia výšku navrhnutých finančných prostriedkov po zaokrúhlení. Po spočítaní pridelených 
finančných prostriedkov (149.980,- eur) ostávalo ešte 20,- eur na vyčerpanie celkovo alokovaných finančných 
prostriedkov a to navrhol predseda krajskej organizácii tiež niekomu prideliť. Zástupca Regiónu Senec navrhol, 
aby sa to pridelilo Židovskej náboženskej obci. Valné zhromaždenie sa na tomto návrhu dohodlo a žiadateľovi 
Židovská náboženská obec sa pridelilo o 20,- eur viac. Predseda krajskej organizácie po dohode prítomných 
zástupcov Valného zhromaždenia dal o každom žiadateľovi a o výške pridelenej dotácie hlasovať. 

Uznesenie č. 3 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 6.745,- eur (slovom: šesťtisíc sedemstoštyridsaťpäť 
eur) Renáte Hermysovej, IČO: 11695137, so sídlom Vinice 3, 902 03 Pezinok. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 4 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 6.745,- eur (slovom: šesťtisíc sedemstoštyridsaťpäť 
eur) Neziskovej organizácii Barbora, IČO: 45745404, so sídlom Kukučínova 5, 902 01 Pezinok. 

Hlasovanie:  

za: 111+14+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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Uznesenie č. 5 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 3.932,- eur (slovom: tritisíc deväťstotridsaťdva eur) 
obci Vinosady, IČO: 00305162, so sídlom Pezinská ul. 95, 90201 Vinosady. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 6 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 14.065,- eur (slovom: štrnásťtisíc šesťdesiatpäť eur) 
mestu Modra, IČO: 00304956, so sídlom Dukelská 942/38, 900 01 Modra. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 7 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 13.426,- eur (slovom: trinásťtisíc 
štyristodvadsaťšesť eur) organizácii Múzeum mesta Bratislavy, IČO: 00179744, so sídlom Radničná 1, 815 18 
Bratislava. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 8 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 9.909,- eur (slovom: deväťtisíc deväťstodeväť eur) 
mestu Skalica, IČO: 00309982, so sídlom Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 9 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 12.386,- eur (slovom: dvanásťtisíc 
tristoosemdesiatšesť eur) spoločnosti Divoká voda, s.r.o., IČO: 35828170, so sídlom Námestie SNP 14, 811 04 
Bratislava. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 10 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 6.073,- (slovom: šesťtisíc sedemdesiattri eur) 
organizácii Galéria Nedbalka, n. o., IČO: 45739498, so sídlom Nedbalova 17, 811 01 Bratislava. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 11 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 8.311,- (slovom: osemtisíc tristojedenásť eur) 
záujmovému združeniu právnických osôb Slovenský dom Centrope, IČO: 42168937, so sídlom Sabinovská 16, 
820 05 Bratislava. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 12 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 9 750,- eur (slovom: deväťtisíc sedemstopäťdesiat 
eur) spoločnosti TOUR4U, s. r. o., IČO: 36801658, so sídlom Šikmá 4, 821 06, Bratislava. 
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Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 13 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 17.262,00 eur (slovom: sedemnásťtisíc 
dvestošesťdesiatdva eur) spoločnosti Zemegula, s. r. o., IČO: 35865393, so sídlom Sládkovičova 4, 81 1 06 
Bratislava. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 14 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 2.106,- eur (slovom: dvetisíc stošesť eur) obci 
Smrdáky, IČO: 00310000, so sídlom Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 15 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 19.180,- eur (slovom: devätnásťtisíc stoosemdesiat 
eur) spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., IČO: 44537476, so sídlom Nám. 1 mája 53/4, 903 01 
Senec. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 16 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 6.153,- eur (slovom: šesťtisíc stopäťdesiattri eur) 
mestu Senica, IČO: 00309974, so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 17 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 7.224,- eur (slovom: sedemtisíc dvestodvadsaťštyri 
eur) mestu Holíč, IČO: 00309541, so sídlom Bratislavská 5, 908 51 Holíč.. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 18 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 3.836,- eur (slovom: tritisíc osemstotridsaťšesť eur) 
Občianskemu združeniu Podhoran, IČO: 45013284, so sídlom 906 35 Plavecký Peter č. 131. 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 19 zo dňa 30.05.2017: 

Valné zhromaždenie schvaľuje pridelenie dotácie vo výške 2.897,- eur (slovom: dvetisíc osemsto 
deväťdesiatsedem eur) cirkevnému spoločenstvu Židovská náboženská obec, IČO: 30808154, so sídlom Kozia 
18, 814 47 Bratislava 

Hlasovanie:  

za: 111+14+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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3. 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 30 mája 2017 

                                             

 

 

Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič      

 

 

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová     
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 
 plné moci  


