
Správa o činnosti Dozornej rady Bratislavskej organizácie CR 

so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

za rok 2016, predložená dňa 3.5.2017 

Dozorná rada fungovala v sledovanom období  1.1.2016- 31.12.2016 (ďalej len „sledované obdobie“) 

v nasledovnom zložení:  Mgr. Marek Farkaš (predseda DR), MUDr. Iveta Plšeková (podpredsedkyňa 

DR), JUDr. Peter Jakušík, Ing. Slavomír Drozd 

V sledovanom období sa uskutočnili štyri zasadnutia Dozornej rady. Účasť členov DR na 

zasadnutiach Dozornej rady bola nasledovná: 

 Marek Farkaš Iveta Plšeková Peter Jakušík Slavomír Drozd 

20.1.2016               √ 
 

√ √ √ 

27.4.2016 √ √ √ √ 

9.6.2016 √ √ x x 

6.12.2016 √ X √ √ 

 

Dozorná rada spoločnosti sa pri výkone svojej kontrolnej činnosti v sledovanom období zamerala 

najmä na:  

 plnenie uznesení P-BTB a VZ 

 preskúmanie Účtovnej závierky a Správy o činnosti BTB 

 sledovanie činnosti predstavenstva z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločnosti, 

strategických cieľov v daných podmienkach a riešenie rozvojových zámerov BTB 

 hospodársku a finančnú činnosť BTB, stav jej majetku , jej záväzkov a pohľadávok 

 riadne vedenie účtovníctva 

 dodržiavanie stanov spoločnosti a všeobecných záväzných právnych predpisov 

 

V roku 2016 Dozorná rada v sledovanom období prerokovala (okrem iných) nasledovné body: 

Dozorná rada na zasadnutí 20.1.2016 schválila, aby predseda DR-BTB požiadal predsedníctvo BTB 

o zabezpečenie nasledovných zmien vo fungovaní organizácie:  

- spracovávať sumár všetkých uznesení P-BTB spolu so statusom každej úlohy (napríklad: v procese, 

splnená, zrušená a podobne) + uviesť dátum/poznámka   

- spracovávať sumár všetkých uznesení VZ-BTB spolu so statusom každej úlohy (napríklad: v procese, 

splnená, zrušená a podobne) + uviesť dátum/poznámka   

- doplniť všetky zmluvy, faktúry a objednávky na web BTB v zmysle zákona a pravidelne ich tam 

v zmysle zákona uvádzať   



- zabezpečiť previazanie účtovníctva na plnenie rozpočtu BTB podľa jednotlivých častí rozpočtu, aby 

sa dalo jednoduche zistiť priebežné čerpanie rozpočtu  

- 1x mesačne dodať predsedovi DR-BTB saldokonto dodávateľov a odberateľov od začiatku 

kalendárneho roka do konca predchádzajúceho mesiaca spolu s uvedením dátumu úhrady / 

priebežne 

- zabezpečiť preregistráciu všetkých členov BTB, aby sa zaktualizovali všetky údaje o nich   

Dozorná rada na zasadnutí 27.4.2016 navrhla Predstavenstvu BTB, aby v prípade, že u člena BTB 

nenastala žiadna skutočnosť zmeny, DR navrhuje, aby sa od povinnosti preregistrácie upustilo. 

Navrhuje tiež, aby sa v prípade, že BTB neskôr zistí, že člen neaktualizoval údaje v databáze BTB v 

čase do 10 dní po ich zmene a tým pádom takýto člen dostáva BTB do situácie, že nevedie aktuálny 

register členov na MDVRR SR, malo Predstavenstvo BTB právo navrhnúť takéhoto člena BTB na 

vylúčenie z BTB. Porušovanie Stanov BTB je dôvodom pre rozhodnutie valného zhromaždenia o 

vylúčení člena z BTB. 

Dozorná rada na zasadnutí 9.6.2016 prešetrila Výzvu na kontrolu poskytnutia finančných 

prostriedkov na podporu festivalu Divoká Voda zástupcu Areálu Divokej Vody, ktorá bola na BTB 

doručená podaním zo dňa 11.4.2016. Sťažnosť sa týka sa zmluvy medzi BTB a Tour4U, junior, s.r.o. zo 

4.7.2014. Dozorná rada navrhla, aby Predstavenstvo BTB po konzultácií s právnikom BTB zvážilo 

trestné oznámenie alebo iné právne kroky voči vtedajšim štatutárom BTB, keďže existoval oprávnený 

predpoklad, že BTB pri uzavieraní predmetnej zmluvy nepostupovalo v súlade s právnymi predpismi. 

Dozorná rada na zasadnutí 6.12.2016 navrhla Predstavenstvu BTB, aby do Valného zhromaždenia išiel 

návrh na nasledovné doplnenie Stanov BTB: 

Čl. V. body 8 a 9  

V ustanovení článku V. Stanov sa za bod 7 vkladajú nové body 8 a 9, ktoré znejú nasledovne:  

„8. Podmienky vzniku členstva v organizácii, vrátane podmienok, ktoré sú predmetom čestného 

prehlásenia podľa bodu 3, musí člen organizácie spĺňať počas celej doby trvania členstva v 

organizácii.  

9. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby preukázal 

splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii. Člen organizácie je povinný splnenie 

podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii preukázať v lehote 30 dní od doručenia výzvy.“ 

O horeuvedenom návrhu bude Valné zhromaždenie BTB rokovať 30.5.2017. 

 

Iné: 

 Predseda DR sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí Predstavenstva BTB ako hosť. Pred takmer 

každým Predstavenstvom BTB vykonával námatkové nahliadanie do dokladov BTB. V prípade, že 

našiel drobné nedostatky v dokladoch (napr. chýbajúci podpis, zlý zápis a pod.), o tomto informoval 



predsedníčku predstavenstva BTB a tá vykonala nápravu. Predseda DR pravidelne o týchto 

námatkových nahliadnutiach do dokladov informoval aj Dozornú radu BTB. Predseda DR počas roku 

pravidelne kontroloval, či sú všetky zmluvy aj na webe BTB.  

 Cez Dozornú radu BTB išiel v decembri podnet na poslancov mestského parlamentu na navýšenie 

rozpočtu BTB o 100,000 EUR, čo bolo poslancami aj schválené. 

 

Predseda dozornej rady: Marek Farkaš   ____________________________ 
 
Člen dozornej rady:  Peter Jakušík   ____________________________ 
 
Člen dozornej rady:  Iveta Plšeková   ____________________________ 
 
Člen dozornej rady:  Slavomír Drozd   ____________________________ 
 


