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Zápisn ica   
zo zasadnutia Valného zhromaždenia  

krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 

konaného dňa 18. decembra 2018 o 1500 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 

3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2017 

4. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2018 

5. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2019  

6. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2019 

7. Záver 

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 15.40 hod. predseda krajskej 

organizácie Ing. Tomáš Zajac, 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. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov krajskej organizácie. 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 144 hlasov (výška členského príspevku 

na rok 2017 bola 720.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 19 hlasov (výška členského 

príspevku na rok 2017 bola  94.255,- eur) a Región Senec 2 hlasy (výška členského príspevku na rok 2017 bola 

8.386,- eur), OOCR Malé Karpaty 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2017 bola 4.131,80  eur) a OOCR 

Záhorie 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2017 bola 1.572,56 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 31.12.2017 

3. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2017 

4. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2018 

5. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2019  

6. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2019 

7. Záver      

Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie pozvánky o bod 

Odvolanie a voľba výkonného riaditeľa, ktorý navrhol zaradiť ako nový bod 2 a ostatné body sa posunú. 
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Uviedol, že v zmysle Stanov krajskej organizácie má právo dať návrh na odvolanie a aj na voľbu výkonného 

riaditeľa a Valné zhromaždenie návrh buď schváli alebo neschváli. Zmenu navrhuje na základe podnetu, ktorý 

obdržal od zástupcov jednotlivých členov krajskej organizácie, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s komunikáciou 

a vedením krajskej organizácie. 

Následne požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o prednesenie prípadných zmien programu 

rokovania. Zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board požiadal o zaradenie 

bodu, týkajúceho sa úpravy stanov, krajskej organizácie. Návrh dodatku k Stanovám zasielali všetkým členom 

elektronicky v deň zaslania materiálov na dnešné Valné zhromaždenie. Požadujú v ňom stanovenie lehôt na 

zasielanie materiálov na rokovanie Valného zhromaždenia. Predseda krajskej organizácie dal osobitne 

hlasovať o doplnení programu o bod Odvolanie a voľba výkonného riaditeľa a o bod Návrh na úpravu Stanov, 

ktorý navrhuje zaradiť na koniec programu pred Záver.  

Uznesenie č. 1 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie programu zasadnutia Valného zhromaždenia o nový bod 2. Odvolanie 

a voľba výkonného riaditeľa. 

Hlasovanie:  

za: 144+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 19 hlasov  

Uznesenie č. 2 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie programu zasadnutia Valného zhromaždenia o nový bod 8. Návrh na 

úpravu Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+1+1+2 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Po hlasovaní o zmenách programu dal predseda krajskej organizácie hlasovať o programe, ako bol uvedený 

v pozvánke na Valné zhromaždenie aj s práve schválenými zmenami. 

Uznesenie č. 3 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program zasadnutia Valného zhromaždenia: 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Odvolanie a voľba výkonného riaditeľa 

3. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 

4. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2017 

5. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2018 

6. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2019  

7. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2019 

8. Návrh na úpravu Stanov  

9. Záver 

Hlasovanie:  

za: 144+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 19 hlasov  

2. Odvolanie a voľba výkonného riaditeľa 

     Predseda krajskej organizácie informoval o svojej kompetencii spočívajúcej v možnosti navrhnúť odvolanie 

výkonného riaditeľa a zvolenie nového výkonného riaditeľa. Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 
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písm. d) Stanov krajskej organizácie na návrh predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva výkonného 

riaditeľa krajskej organizácie.  

     Výkonný riaditeľ krajskej organizácie je oprávnený konať v mene krajskej organizácie vo veciach určených 

stanovami. 

     Výkonný riaditeľ zodpovedá za výkon svojej činnosti predsedovi a valnému zhromaždeniu krajskej 

organizácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a plánom činnosti krajskej 

organizácie. Výkonný riaditeľ je oprávnený realizovať finančné transakcie najviac do výšky 30 000 EUR. 

Výkonný riaditeľ je vo svojej činnosti viazaný pokynmi predsedu krajskej organizácie. 

     Predseda krajskej organizácie predniesol návrh na odvolanie výkonného riaditeľa Lukáša Dobrockého 

z funkcie výkonného riaditeľa ku dňu 31.12.2018 a zároveň navrhol zvoliť ku dňu 1.1.2019 do funkcie 

výkonného riaditeľa Mgr. Andreu Ambrózy. Tak ako avizoval v úvode rokovania reflektuje na otvorený list od 

oblastných organizácií cestovného ruchu, ktorý obdržal a v ktorom členovia vyjadrujú nespokojnosť 

s fungovaním organizácie. Rešpektuje vôľu členov, s niektorými tvrdeniami súhlasí a iné sú na diskusiu, 

ale chce sa posunúť  v myslení, vnímaní organizácie, nadviazať na dobre vykonanú prácu, ale s obmenami, 

ako investovať viac do kampaní a nevystupovať ako eventová agentúra. V dôsledku zachovania kontinuity vo 

fungovaní organizácie navrhuje do funkcie výkonného riaditeľa zamestnanca z vnútra organizácie, ktorý pozná 

organizáciu, predpisy a fungovanie.  

     Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. 

Zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board Ing. Alžbeta Melicharová sa 

dotazovala, prečo nebol tento bod predmetom rokovania na stretnutí a prečo nebolo výberové konanie na 

pozíciu výkonného riaditeľa. Nemá nič proti personálnemu návrhu, ale nevidí dôvod, aby taká kľúčová funkcia 

bola obsadená bez výberového konania, keďže aj samotný Úrad BSK robí výberové konania na vedúce 

pozície. Predseda krajskej organizácie uviedol, že plánuje vykonať v najbližšom čase personálny audit a ten 

ukáže, kde sú potrebné zmeny v organizácii. O výsledku auditu budú členovia informovaní. Zástupca oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty Mgr. Elena Palčáková sa zaujímala, na aké obdobie bude zvolená 

výkonná riaditeľka, či nemôže byť iba dočasne poverená a zatiaľ bude prebiehať výberové konanie. K danej 

veci podala vysvetlenie JUDr. Daniela Šurinová, ktorá informovala, že podľa zákona o cestovnom ruchu je 

výkonný riaditeľ jeden z orgánov krajskej organizácie, ktorého volí a odvoláva Valné zhromaždenie na návrh 

predsedu krajskej organizácie. Jeho funkčné obdobie podľa Stanov je 5 rokov. Zákon a ani stanovy organizácie 

nepoznajú funkciu dočasne poverený na výkon funkcie výkonného riaditeľa. Jeho funkcia v zmysle zákona 

vzniká dňom zvolenia Valným zhromaždením. Je na vôli a uvážení predsedu krajskej organizácie, koho do 

funkcie výkonného riaditeľa navrhne, či niekoho, kto vyšiel z výberového konania, rovnako ako je na rozhodnutí 

Valného zhromaždenia či návrh predsedu krajskej organizácie podporia. Funkčné obdobie je 5 rokov, ale 

zaniknúť môže opätovne kedykoľvek odvolaním Valným zhromaždením na návrh predsedu krajskej 

organizácie. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je teda maximálne 5 rokov. Predseda krajskej organizácie 

uviedol, že v tejto chvíli je potrebné dať budúcej riaditeľke šancu a uvidí sa, či sa vráti na svoje pôvodné 

pracovné miesto, alebo obstojí ako nová výkonná riaditeľka. Zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Senec Ing. Róbert Podolský skonštatoval, že predseda krajskej organizácie v zmysle Stanov predložil 

návrh na odvolanie, ktoré reflektovalo na požiadavky členov. Je teraz nepríjemné sa baviť či niekoho odvoláme 

alebo neodvoláme. Rovnako ako je nepríjemné sa baviť pred Mgr. Andreou Ambrózy, ktorú navrhuje predseda 

za výkonnú riaditeľku, či je to správne alebo nesprávne. Predseda krajskej organizácie predsa má vedieť, s kým 

chce a vie spolupracovať a tomu bude prispôsobovať aj návrh, ktorý bude Valnému zhromaždeniu predkladať. 

Pokiaľ nebude spokojný predlží návrh na jej odvolanie. Ing. Róbert Podolský sa opýtal prítomnej Mgr. Andrey 

Ambrózy, či funkciu výkonnej riaditeľky prijíma. Mgr. Andrea Ambrózy sa vyjadrila, že funkciu prijíma. 
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Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu a konštatoval, že na prijatie uznesenia valného 

zhromaždenia podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie je potrebná viac ako polovica hlasov 

prítomných členov. 

Uznesenie č. 4 zo dňa 18.12.2018 

Valné zhromaždenie schvaľuje odvolanie z funkcie výkonného riaditeľa Lukáša Dobrockého, nar. 25.05.1986, r. 

č.: 860525/6418, trvale bytom: Východná 9/N, 831 06 Bratislava dňom 31.12.2018. 

Hlasovanie:  

za: 144+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 19 hlasov  

Uznesenie č. 5 zo dňa 18.12.2018 

Valné zhromaždenie schvaľuje do funkcie výkonného riaditeľa Mgr. Andreu Ambrózy, nar. 06.10.1980, r. č.: 

806006/6069 trvale bytom: Zvončeková 44, 831 06 Bratislava dňom 1.1.2019. 

Hlasovanie:  

za: 144+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 19 hlasov  

3. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017  

     Predseda krajskej organizácie otvoril bod Schválenie ročnej účtovnej závierke k 31.12.2017. 

     Krajská organizácia v roku 2017 prijala členské príspevky od svojich členov Bratislavský samosprávny kraj 

vo výške 720.000,- EUR, Bratislavská organizácia cestovného ruchu vo výške 94.255,- EUR, OOCR Záhorie vo 

výške 1.572,56 EUR, OOCR Senec vo výške 8.386,- EUR a OOCR Malé Karpaty vo výške 4.131,80 EUR.  

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 

dňa 22.6.2017 krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava prijala finančné prostriedky 

vo výške 332.000,- EUR. KOCR BRT použila a vyčerpala dotáciu poskytnutú Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky vo výške 331.632,52 EUR a vo zvyšnej časti vo výške 367,48 EUR vrátila poskytovateľovi 

v zmysle zmluvy. 

      Účtovná závierka je v zmysle zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu § 11 písm. n) uložená vo 

verejnej časti registra účtovných závierok. 

     V zmysle Stanov krajskej organizácie Valné zhromaždenie schvaľuje Účtovnú závierku krajskej organizácie 

cestovného ruchu Bratislava Region Tourism zostavenú k 31.12.2017. 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. 

Zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board uviedol, že účtovná závierka nebola 

poslaná kompletne, chýbali poznámky k účtovnej závierke, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky. Znamená to, 

že sa nevedia relevantne vyjadriť k poslaným údajom. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že 

zabezpečí, aby bola členom zaslaná kompletná dokumentácia s tým, že takáto situácia sa už opakovať nebude. 

Rovnako priznal, že aj materiály na rokovanie budú predkladané v dostatočnom predstihu. Následne predseda 

krajskej organizácie ukončil diskusiu a predniesol návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 6 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 

Bratislava/Bratislava Region Tourism za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.  
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Hlasovanie:  

za: 144+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 19 hlasov  

4. Schválenie Správy o činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2017 

     Predseda krajskej organizácie predniesol Správu o činnosti krajskej organizácie za rok 2017.   

     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 cestovného ruchu Bratislava Region Tourism obsahuje základné údaje, údaje o 

aktivitách, o získaných a použitých finančných prostriedkoch a pôsobení BRT.  

      Správa o činnosti KOCR BRT za rok 2017 bude zverejnená na oficiálnej internetovej stránke organizácie 

www.gob.sk v sekcii dokumenty/výročné správy. 

     V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie 

za rok 2017. 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. 

Zástupcovia oblastných organizácií skonštatovali, že materiál o veľkosti 50 strán sa nedá naštudovať, keď ho 

niekto pošle 17.12., deň pred konaním Valného zhromaždenia a  to bez komentára. Zástupca Bratislavského 

samosprávneho kraja  informoval, že na rok to bude už iným spôsobom predkladané a celkovo sa bude inak 

pracovať. Nájdeme spoločný systém, aby to fungovalo a aby sa ušetrili aj zdroje. Budú pravidelná pracovné 

stretnutia, aby nevznikali takéto zmätky. Zástupca Bratislava Tourist Board žiadal Výročnú správu doplniť 

o časť správa o hospodárení. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu a predniesol návrh 

uznesenia. 

Uznesenie č. 7 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava 

Region Tourism za rok 2017. 

Hlasovanie:  

za: 144+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 19 hlasov  

5. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2018 

     Predseda krajskej organizácie predniesol bod týkajúci sa zmeny rozpočtu na rok 2018. Ing. Tomáš Zajac 

uviedol, že ročný plán aktivít bol súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého krajská 

organizácia postupuje. Plán aktivít bol predložený tak, aby odzrkadľoval rozpočet na rok 2018. Ročný plán 

aktivít reflektoval na požiadavky členov a zahŕňal aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z roku 2017. 

Valné zhromaždenie na svojom rokovaní dňa 14.3.2018 schválilo spolu s rozpočtom na rok 2018 aj plán aktivít 

na rok 2018.  

     V rámci predloženého projektu na nenárokovateľnú dotáciu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky sme žiadali sumu 386 000 EUR. Vzhľadom na krátenie dotácie zo strany ministerstva bola 

konečná pridelená suma na úrovni 358 000 EUR. Krátenie sa dotklo kapitoly 2. Tvorba a podpora produktov CR 

a síce konkrétne podkapitoly 2.1.2 Podujatia organizované KOCR BRT, kde z pôvodne žiadaných 85 000 bolo 

ministerstvom priznaných 59 500 EUR. Druhé krátenie dotácie sa týkalo taktiež kapitoly 2. Tvorba a podpora 

produktov CR a podkapitoly 2.1.4, kde prišlo ku kráteniu z požadovaných 41 500 EUR na 39 000 EUR, 
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konkrétne ministerstvo neakceptovalo podporu podujatia Bratislavský majáles. Táto aktivita bola vykrytá zo 

strany členských prostriedkov.  

     Zmena rozpočtu nemá žiaden vplyv na plán práce, pretože všetky položky, ktorých sa zmena dotkla zostali 

zachované. Touto zmenou nedochádza k navýšeniu čerpania členských zdrojov ani dotačných zdrojov.  

     Valné zhromaždenie v súlade s článkom 6 bod 6.7. písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu 

schvaľuje ročný plán aktivít. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica prítomných hlasov. 

Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. Zástupca 

Bratislava Tourist Board Ing. Alžbeta Melicharová sa informovala ako sa organizácia vysporiadala 

s informáciou, že BTB zaplatila členský príspevok v nižšej hodnote ako má schválené valným zhromaždením 

a to z dôvodu, že pri nahlasovaní údajov došlo z ich strany k pochybeniu, ale o tejto situácii informovali listom 

zo dňa 27.11.2018, ale nedostali žiadnu odpoveď. Valné zhromaždenia dňa 21.12.2017 určilo členský 

príspevok na rok 2018 vo výške 99.245,- eur, následne dňa 14.3.2018 Valné zhromaždenie v súvislosti so 

schválením žiadosti o dotáciu prijalo zmenu Uznesenia č. 8 z 21.12.2017 a určilo členský príspevok pre BTB vo 

výške 100.742,60,- eur. Spätnou kontrolou zistili, že správna výška členského príspevku na rok 2018 má byť 

výška 99.245,- eur, ktorú aj v predpísaných splátkach uhradili. JUDr. Daniela Šurinová informovala, že jediný, 

kto môže rozhodnúť  výške členských príspevkoch je Valné zhromaždenie. Členský príspevok je pre každú 

oblastnú organizáciu podľa stanov vo výške najmenej 10% z členských príspevkov získaných oblastnou 

organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnou roku. Pokiaľ to organizácii 

neurobí problém na výdavkovej časti rozpočtu, tak sa príjmová stránka v položke členské príspevky po 

odsúhlasení Valným zhromaždením poníži o sumu 1.497,60 eur. Predseda krajskej organizácie uviedol, že 

vedia ponížiť výdavky v časti drobná prevádzka, kde bolo predpokladaných 3.153,09 eur na 1.655,49 eur. 

Pokiaľ ostatní členovia Valného zhromaždenia súhlasia vieme upraviť rozpočet aj týmto smerom, ale zmenu 

členského príspevku musí opätovne odsúhlasiť Valné zhromaždenie. Následne predseda krajskej organizácie 

ukončil diskusiu a predniesol návrhy uznesení. 

Uznesenie č. 8 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Uznesenia č. 2 zo dňa 14.03.2018 nasledovne: Valné zhromaždenie 

určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board na rok 2018 vo výške 

99.245,- eur (slovom: deväťdesiatdeväťtisíc dvestoštyridsaťpäť eur) splatný na účet krajskej organizácie 

cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke, ktorý bol 

splatený v 3 splátkach: 1. splátka vo výške 30.000,- (slovom: tridsaťtisíc eur) dňa 29.1.2018, 2. splátka vo výške 

30.000,- (slovom: tridsaťtisíc eur) dňa 13.4.2018  a 3. splátka vo výške 39.245,- (slovom: tridsaťdeväťtisíc 

dvestoštyridsaťpäť eur) dňa 29.6.2018.            

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 9 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 

Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2018 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej 

organizácie po prednesených zmenách. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

6. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2019 
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     Predseda krajskej organizácie informoval prítomných členov, že v zmysle článku 4 bod 4.4 Stanov krajskej 

organizácie sú členovia povinní  každoročne zaplatiť krajskej organizácii cestovného ruchu BRT členský 

príspevok. Na základe navrhovaného rozpočtu a plánu aktivít na rok 2019 má Bratislavský samosprávny kraj 

záväzok uhradiť členský príspevok vo výške 460.000,- eur a každá oblastná organizácia cestovného ruchu 

povinnosť uhradiť členský príspevok vo výške najmenej 10% z členských príspevkov získaných od obcí 

a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. k 31.12.2018. Členský príspevok je 

potrebné v zmysle Stanov krajskej organizácie čl. 4 bod 4.4 zaplatiť najneskôr do 30.06.2019.  

     Podľa informácií o výške vybratých členských príspevkov za rok 2018 od svojich členov by mala oblastná 

organizácia Bratislava Tourist Board uhradiť členský príspevok na rok 2019 vo výške cca 104.870,- eur, 

oblastná organizácia Región Senec by mala uhradiť členský príspevok  na rok 2019 vo výške 11.850,- eur, 

oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty by mala uhradiť členský príspevok na rok 2019 vo výške 

5.855,70 eur a oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie by mala uhradiť členský príspevok na rok 2019 

vo výške 2.657,71 eur. 

     Členský príspevok je potrebné uhradiť na účet krajskej organizácie cestovného ruchu vedený v 

Československej obchodnej banke, a.s., IBAN: SK76 7500 0000 0040 1802 6186. Členský príspevok je splatný 

v jednej splátke do 30.06.2019. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. j) 

Stanov krajskej organizácie o zaplatení určeného členského príspevku členov v jednotlivých splátkach na 

základe návrhu člena.  

     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. 

     Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. 

Zástupca organizácie Malé Karpaty informovali, že dvaja členovia OOCR Pezinok a Chorvátsky Grob neuhradili 

členský príspevok na rok 2018. Predstavenstvo ich vyzvalo s tým, že musia do konca roka uhradiť, inak budú 

vylúčení. Obaja členovia prisľúbili členský príspevok uhradiť. Do výšky členského príspevku za Malé Karpaty 

pre KOCR zahrnuli aj tieto ešte nezaplatené členské príspevky. Čo v prípade, že nesplnia členovia povinnosť 

a neuhradia príspevok do OOCR. JUDr. Daniela Šurinová skonštatovala, že organizácia bude o tom informovať 

a Valné zhromaždenie rozhodne o zmene členského príspevku. Zástupca oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Bratislava Tourist Board informoval, že pravdepodobne budú požadovať na splácanie členského 

príspevku schválenie splátkového kalendára, ktorý ale nevedia v tejto chvíli navrhnúť, keďže nezískali ani oni 

členský príspevok od hlavného mesta SR Bratislavy. Mesto Bratislava momentálne nemá schválený rozpočet 

a začiatkom roka bude v rozpočtovom provizóriu a teda ani organizácia neočakáva splatenie nejakej časti 

členského príspevku. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že sa k danej problematike teda vrátime 

a nepredpokladá, že by splácanie členského príspevku malo spôsobiť finančné problémy. Zástupca 

Bratislavského samosprávneho kraja informoval, že členský príspevok Bratislavský samosprávny kraj uhradí 

v čo najskoršom možnom termíne. JUDr. Daniela Šurinová informovala, že tak ako po minulé roky sa 

predpokladá minimálne ešte jedno Valné zhromaždenie a to pravdepodobne k dátumu predloženia žiadosti 

o dotáciu. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu a predniesol návrhy uznesení. 

Uznesenie č. 10 zo dňa 18.12.2018 

Valné zhromaždenie určuje v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. i) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu 

členský príspevok na rok 2019 pre Bratislavský samosprávny kraj  vo výške 460.000,- eur (slovom: 

štyristošesťdesiattisíc eur), ktorý bude zaplatený na účet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 

regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej 

obchodnej banke, a.s. v jednej splátke do 30.06.2019. 
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Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 11 zo dňa 18.12.2018 

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec na rok 

2019 vo výške 11.850,- eur (slovom: jedenásťtisíc osemstopäťdesiat eur) splatných do 30.06.2019 na účet 

krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej 

obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 12 zo dňa 18.12.2018 

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty na rok 

2019 vo výške 5.855,70 eur (slovom: päťtisíc osemstopäťdesiatpäť eur a sedemdesiat centov) splatných do 

30.06.2019 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený 

v Československej obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 13 zo dňa 18.12.2018 

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2019 vo 

výške 2.657,71 eur (slovom: dvetisíc šesťstopäťdesiatsedem eur a sedemdesiatjeden centov) splatných do 

30.06.2019 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený 

v Československej obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 14 zo dňa 18.12.2018 

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board 

na rok 2019 vo výške 104.870,- eur (slovom: jednostoštyritisíc  osemstosedemdesiat eur) splatných do 

30.06.2019 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený 

v Československej obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

7. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2019  

     Predseda krajskej organizácie uviedol, že predpokladané príjmy/výnosy v roku 2019 predstavujú členské 

príspevky od  VUC vo výške 460.000,- eur, od oblastnej organizácie  cestovného ruchu Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) vo výške 104.870,- eur, od oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Región Senec vo výške 11.850,- eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé 

Karpaty vo výške 5.855,70 eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie vo výške 2.657,71 eur, 

ostatné príjmy – nevyčerpané členské príspevky z roku 2018 vo výške 90.000,- eur a Dotácia zo štátneho 

rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 522.000,- eur. Predpokladané výdavky/náklady 

v roku 2019 predstavujú výdavky na prevádzku vo výške 412.053,41 eur (spotreba PHM, nákup drobného 
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majetku (mobil, notebook a pod.), cestovné náhrady, mzdy, odvody, poistenie, outsourcing služieb (účtovné, 

verejné obstarávanie, overovanie, konzultácie, poradenstvo, nájom, telefón, mobil, internet, poštovné, web 

hosting a pod.), spotrebný materiál, bankové úroky, odpisy, ostatné náklady, bankové poplatky), výdavky na 

aktivity z členského 263.180,00 eur a výdavky na aktivity z dotácie 522.000,00 eur. 

     Ročný plán aktivít je súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého bude krajská 

organizácia postupovať. Rámcový plán aktivít je predložený tak, aby odzrkadľoval rámcový rozpočet na rok 

2019. Ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie 

aktivít z predchádzajúcich rokov. 

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

rok 2019. 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. 

     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. 

     Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. 

Zástupca oblastnej organizácie Bratislava Tourist Board informoval prítomných, že výkonný riaditelia sa spolu 

stretli dňa 5.10.2018 v Lozorne aj za prítomnosti zástupcu BSK za účelom spísania svojich požiadaviek do 

rozpočtu, keďže nedostali návrh rozpočtu na rok 2019 a ani od nich nikto nepožadoval, čo by chceli do rozpočtu 

KOCR zapracovať. Zápisnicu zo stretnutia zaslali výkonnému riaditeľovi KOCR a predsedovi krajskej 

organizácie. Predseda krajskej organizácie požiadal Mgr. Andreu Ambrózy, aby prešla s členmi jednotlivé 

položky rozpočtu, keďže sa snažili zapracovať do neho požiadavky jednotlivých členov podľa zaslanej 

zápisnice. Mgr. Andrea Ambrózy vysvetľovala jednotlivé položky v rozpočte jej vznik a zmeny, ktoré nastanú 

oproti predchádzajúcim rozpočtom. Členovia diskutovali najviac o podpore TIC na Klobučníckej a podpore 

Vienna Gate. Diskutovali o výške podpory, zdrojov podpory a rôznych možnostiach využitia priestoru hlavne 

Vienna Gate. Najväčšie zmeny v rozpočte sa predpokladajú v položke média mix, kde je nárast nakoľko sa 

predpokladajú kampane, propagácia produktov a podujatí a tiež aj Bratislava Card & Region. Organizácia 

ponechala čiastočne zdroje aj na podporu podujatí v regióne, ale v oveľa menšej miere. Členovia diskutovali 

o možnosti a účely využitia členských zdrojov, ale rovnako aj dotácie, či už na mzdy, prevádzku a jednotlivé 

aktivity. Vytkli, že neobdržali návrh prevádzkovej časti rozpočtu a tak sa nevedia vyjadriť k mzdám 

a outsorcingu služieb. Požadovali do rozpočtu upraviť položku členstvo v iných organizáciách, nakoľko 

požadujú vstup KOCR do Asociácie organizácií cestovného ruchu. Predseda krajskej organizácie navrhol 

zvolať stretnutie, kde sa jednotlivé položky podrobne prejdú a nastavia, tak aby vyhovovali všetkým stranám. 

Členovia sa dohodli na spoločnom stretnutí ihneď po sviatkoch začiatkom roka 2019. Následne predseda 

krajskej organizácie ukončil diskusiu a predniesol návrhy uznesení. 

Uznesenie č. 15 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 

Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2019 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej 

organizácie s pripomienkami prerokovanými s členmi na dnešnom valnom zhromaždení. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 16 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 

regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2019 v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej 

organizácie cestovného ruchu s pripomienkami prerokovanými s členmi na dnešnom valnom zhromaždení. 
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Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

8. Návrh na úpravu Stanov  

     Predseda krajskej organizácie požiadal zástupcu Bratislava Tourist Board, aby predniesol svoju požiadavku 

na úpravu Stanov, ale s tým, že ide o návrh, ktorý si KOCR preštuduje a vyjadria sa k nemu všetci členovia. 

Zástupca Bratislava Tourist Board predložil návrh dodatku stanov, s ktorým súhlasia aj ostatní členovia a 

v ktorom žiadajú zapracovať lehoty na predkladanie materiálov na valné zhromaždenie, tak, aby mali 

dostatočný čas na ich preštudovanie. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja informoval, že 

prednesené zmeny prediskutujú vo vedení a s príslušnými gesčnými oddeleniami Úradu BSK a tiež minimálne 

poslancami komisie cestovného ruchu. Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu a predniesol 

návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 17 zo dňa 18.12.2018: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie požiadavku oblastnej organizácie cestovné ruchu Bratislava Tourist 

Board a žiada predsedu krajskej organizácie vypracovať návrh zmeny Stanov v súlade s predloženým návrhom 

a predložiť na najbližšie rokovanie Valného zhromaždenia zmenu Stanov. 

Hlasovanie:  

za: 144+19+2+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

9. Záver 

     Na záver predseda krajskej organizácie Ing. Tomáš Zajac poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu 

a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 19,00 

hod. 

V Bratislave dňa 28. decembra 2018 

                                             

Predseda valného zhromaždenia:   Ing. Tomáš Zajac      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová     

                               

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 

 plné moci  


