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Zápisnica   

zo zasadnutia Valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 

regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 

konaného dňa 09. marca 2015 o 11:00 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM (podľa pozvánky): 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie ročného plánu aktivít na rok 2015 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2015  

4. Schválenie projektu na dotáciu z MDVRR SR 

5. Rôzne  

6. 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 zasadnutie 

valného zhromaždenia je vzhľadom na prítomnosť 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 kraj 60 hlasov (členské roku 2014 296.900,-€), Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu 12 hlasov (členské v roku 2014 55.280,-€) a Región Senec 1 hlas 

(členské v roku 2014 4.272,-€). 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 ročného plánu aktivít na rok 2015 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2015  

4. Schválenie projektu na dotáciu z MDVRR SR 

5. Rôzne  

6. Záver 

 

Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, 

resp. zmeny programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli žiadne zmeny programu 

dnešného rokovania valného zhromaždenia. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že sa 

bude rokovať podľa programu uvedeného v pozvánke na valné zhromaždenie. 

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 09.03.2015: 

Valné zhromaždenie schvaľuje program rokovania. 

 

Hlasovanie:  

za: 73 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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2. Schválenie ročného plánu aktivít na rok 2015 

 

Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný 

bod.  

Ročný plán aktivít je východiskom pre spracovanie projektu a žiadosti o dotáciu na rok 

2015. Plán aktivít je predložený tak, aby odzrkadľoval rámcový rozpočet na rok 2015 ktorý Valné 

zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu schválilo dňa 17.12.2014. Ročný plán aktivít 

reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z 

roku 2012, 2013 a 2014. 

Valné zhromaždenie v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie 

cestovného ruchu schvaľuje ročný plán aktivít. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica 

hlasov prítomných členov.  

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 09.03.2015: 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 

regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2015 v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) 

Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  

za: 73 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 

 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2015 

 

Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný 

bod.  

Ing. Alžbeta Melicharová skonštatovala, že predložený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 

V predloženom návrhu rozpočtu sa nachádzajú zmeny, ktoré nastali oproti schválenému 

predbežnému rozpočtu na valnom zhromaždení z decembra 2014, spôsobené jednak spresnením 

členského od členských subjektov (OOCR Bratislavská organizácia cestovného ruchu a OOCR 

Region Senec), zmenou predpokladanej výšky prenesených členských prostriedkov a niektoré 

ďalšie drobné úpravy boli vyvolané spresnením aktivít v podpore podujatí, členské zdroje boli 

viac alokované do podpory infraštruktúry k cykloturistike, upravené boli plánované výdavky na 

MICE a na dotlač brožúr a propagačných materiálov. Nižšie v bodoch vysvetlenia k zmenám 

(prehľad): 

 

1. Predpokladané prenesené členské z roku 2014 bolo 170 000 EUR, reálne bolo prenesených 

151 803,68 EUR, tzn. že sa museli znížiť výdavky z členských prostriedkov celkovo o 

18 196,32 EUR 

 

2. V pôvodnom rozpočte sa počítalo s členským od OOCR Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu na úrovni 71 200 EUR, reálne je členské 71 400 EUR. Čo sa týka 

členského od OOCR Región Senec, počítalo sa s členským 5 800 EUR, reálne je členské 

5861 EUR. Dokopy to vytvára nárast predpokladaného členského o 261 EUR 
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3. Po zmenách ktoré nastali v bodoch 1. a 2. tohto prehľadu sa museli celkovo upraviť 

výdavky z členských prostriedkov a teda ponížiť o 17 935,32 EUR 

4. Výdavky z členského na položku 1.5.“MICE“ (Meetings, Incentives, Conferences, 

Exhibitions“) poklesli z 30 000 EUR na 7 000 EUR, pričom pôvodne plánované výdavky 

na MICE infocesty prešli ideovo do položky 3.„Podpora atraktivít danej lokality tak, aby 

sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu“  

5. Výdavky z členského na položku 1.1.3.„Tlač tematických brožúr + kalendára podujatí + 

sprievodca“ sa ponížili z pôvodných 5 000 EUR na terajších 3 000 EUR. Zvyšných 2000,- 

EUR išlo do položky 4.1.“Značenia vstupných komunikácií do destinácie Bratislavský 

región – údržba osadených tabúľ“ 

6. Výdavky z dotácie na položku 1.1.3.„Tlač tematických brožúr + kalendára podujatí + 

sprievodca“ sa ponížili z pôvodných 25 000 EUR na terajších 18 000 EUR. Zvyšných 7 

000 EUR išlo do položky 1.1.4.„Letný tematický video spot "leto v BA regióne + výroba 

video dokumentu“ – navýšenie o 4 000 EUR, a do položky 1.4.3.„Outdoorový stánok a 

upgrade layoutu prezentačných stien, indoor, outdoor, bannerový systém a pod.“ – 

navýšenie o 3 000 EUR 

7. Výdavky z dotácie na položku 1.1.1.„ Tvorba brožúry - komplexnej ponuky atraktivít a 

služieb Bratislavského regióu - mutácie SJ/AJ, NJ/MJ, RJ/PJ“ sa ponížili z pôvodných 

15 000 EUR na terajších 10 500 EUR. Zvyšných 4 500 EUR išlo do položky 1.1.4.„ 

Merkantil (prezentačný materiál s novým logom destinácie Bratislavský región - perá, 

bloky, tričká, dáždniky, magnetky, majolika, a pod).“  

8. Názov položky 2.1.7.„Regionálna gastronómia a remeselníci priebežne rok 2015“ sa 

zmenil na „Nové podujatia priebežne rok 2015  (Štúr - Modra, Kultúrne leto Malacky, 

Rotenstein ČK, Festival Divoká voda, Otvorené viechy, Čerešňové hody a ďalšie)“  

9. V bode 4.“Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na 

ubytovanie“ došlo k vytvoreniu novej položky s názvom 4.3.„Infraštruktúra zameraná na 

podporu cyklo (Malokarpatská cyklomagistrála, Malý Dunaj, ....)“ a s alokovanými 

zdrojmi vo výške 25 000 EUR. 

 

Rozpočet sa predkladá ako vyrovnaný v sume príjmov a výdavkov vo výške 809.064,68,-€   

 

Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie 

schvaľuje rozpočet na rok 2015. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia podľa článku 6 bod 

6.5. Stanov krajskej organizácie je potrebné, aby za návrh hlasoval Bratislavský samosprávny kraj 

a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie. 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 09.03.2015: 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 

Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2015 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov 

krajskej organizácie v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  

za: 73 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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4. Schválenie projektu na dotáciu z MDVRR SR 

 

Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne 

prerokovávaný bod.  

Projekt je predkladaný v súlade so zákonom č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, 

Výnosom z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M, ktorým sa ustanovuje vzor 

žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu, ako aj 

Usmernením MDVRR SR k podávaniu žiadostí o dotáciu na rok 2015. 

 Valné zhromaždenie v súlade s článku 6 bod 6.7 Stanov krajskej organizácie cestovného 

ruchu schvaľuje projekt na dotáciu z MDVRR SR. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako 

polovica hlasov prítomných členov.  

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 09.03.2015: 

 

Valné zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu schvaľuje projekt na dotáciu 

z MDVRR SR na rok 2015, v súlade s článku 6 bod 6.7 Stanov krajskej organizácie cestovného 

ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism v predloženom znení. 

Hlasovanie:  

za: 73 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. Členovia nepredložili žiadne 

návrhy na prerokovanie. V diskusii len odznela odpoveď na doplňujúcu otázku vo vzťahu 

k plánovaným aktivitám krajskej organizácie vo vzťahu k projektom z EU fondov, informácia, že 

implementácia takýchto projektov je možná len za predpokladu, že bude zabezpečené 

spolufinancovanie projektu z členských príspevkov a nájdený systém udržateľnosti projektov.  

Ďalej výkonná riaditeľka požiadala prítomných zástupcov jednotlivých členom o možnosť 

zúčastniť sa aspoň raz ročne na zasadnutí predstavenstiev oblastných organizácií za účelom 

prezentácie práce a výsledkov krajskej organizácie. 

 

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 09. marca 2015 

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:   JUDr. Matúš Šaray  

 

 

Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič 

 

 

Prílohy : - prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 

- plné moci  

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=cestovnyruch/Legislativa/Vynos_k_zakonu_91_2010.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=cestovnyruch/Legislativa/Vynos_k_zakonu_91_2010.pdf

