
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 25.2.2021 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: M. Debnárová, R. Ďurica, P. Hochschorner, V. Grežo, T. Koniar,                          

Ľ. Novacká, P. Petrovič, S. Svoreňová, M. Volek 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení: F. Stano 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie 

2. Plnenie uznesení  

3. Informácie k IUS 

4. Žiadosť o preskúmanie/preverenie skutočností o neprijatí spoločnosti Danube Wave do BTB 

5. Príprava projektu MDaV SR 2021 (ústna informácia) 

6. Správy z komôr 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Bod č. 1: Otvorenie. 

PP-BTB privítal všetkých prihlásených. PP-BTB informoval prítomných, že do bodu rôzne budú v zmysle 

zmluvy s realizátormi zaradené dve prezentácie cca po 20 minút a to Analýza socio-ekonomických účinkov 

CR na Bratislavu a Marketingová koncepcia domáceho CR detí a mládeže. 

 

Bod č. 2: Plnenie uznesení. 

PP-BTB vyzval k diskusii. 

P. Novacká informovala k uzneseniu č. 4/28012021, že komunikovala s firmou Miluron a výsledkom je, že 

v oblasti CR nevedia dokumentovať svoje aktivity, lebo tento prienik v ich činnosti nie je. 

P. Petrovič sa informoval na posun v napĺňaní uznesení, ktoré sú v riešení. 

VR informoval o posune k uzneseniu č. 1/14012021. Prebehli dve stretnutia, uzniesli sa, že termín konania 

workshopu bude 31.3.2021. Budú 2 spíkri, 2 témy-prvú spracuje p. Talarovič -správca kampaní a druhou 

témou bude Turista vo vlastnom meste a 72-hodinové mesto. Témy sú ešte otvorené. Platforma bude ako na 

MICEDAY, výstupy budú zaslané následne účastníkom. Pozvánka pôjde na cca 800 kontaktov. Spíkri budú 

honorovaní. Celý projekt je vo fáze príprav a jeho realizácia bude záležať aj na nájdení spíkrov a vhodných 

tém, aby sme mali čo najviac potenciálnych účastníkov.  

PP-BTB informoval o vývoji a plnení uznesenia č. 2/14012021, že s GR RTVS p. Rezníkom rieši spoluprácu 

ohľadom pravidelnej rubriky, taktiež pracuje s VR a p. Foltýnom na komunikačnom pláne. P. Debnárová sa  

spýtala, či by BTB nemalo záujem o priestor aj v IN-BA. V rámci komunikácie s IN-BA sa dohodli na 

predstavení aktivít BTB v súvislosti s mestom a mestskými časťami a navrhla, že by sa v rámci príspevku 

mohli vyjadriť aj všetci členovia predstavenstva. Príspevok by mohol vyjsť v aprílovom alebo májovom 

vydaní časopisu. PP-BTB sa poďakoval – radi danú ponuku so zapojením P-BTB využijeme. PP-BTB požiadal 

VR, aby informoval p. Foltýna o tejto ponuke, aby sa redakcii IN-BA ozval a bol by rád, keby sa zapojili aj 

členovia predstavenstva.  

P-BTB zobralo plnenie uznesení na vedomie. 

 

Bod č. 3: Informácie k IUS. 

PP-BTB informoval, že P-BTB boli zaslané základné informácie ako rokovací poriadok, štatút Rady 

partnerstva a prezentácia zo stretnutia. PP-BTB poďakoval poslancom za spoluprácu pri zorganizovaní 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava


                                                                                                                 
stretnutia so zástupcami a predkladateľmi návrhov za mesto Bratislava. Stretnutie s uskutoční online 2.3.2021 

o 9:00 hod. PP-BTB požiadal o potvrdenie účasti koordinátora za Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. 

 

Bod č. 4: Žiadosť o preskúmanie/preverenie skutočností o neprijatí spoločnosti Danube Wave do BTB. 

PP-BTB informoval, že P-BTB bola zaslaná žiadosť spoločnosti Danube Wave a následne aj zápis zo stretnutia 

PP-BTB, PPP-BTB, zástupcov spoločnosti Danube Wave a štátnej tajomníčky MDaV SR p. Brunckovej. Zo 

zápisu vyplýva, že MDaV SR od nás žiada informácie o stave riešenia. PP-BTB vyzval k diskusii. Po diskusii 

zhrnul PP-BTB výstup do troch bodov:  

1. požiadať DR o zistenie súladu postupu BTB so Stanovami BTB pri prijímaní člena Danube Wave dňa 

25.7.2020;  

2. požiadať DR o vyjadrenie, či je v súlade so Stanovami BTB, keď P-BTB nezverejňuje zdôvodnenia 

z rozhodnutí pri prijímaní záujemcu o členstvo v BTB;  

3. zaradiť tému Etického kódexu do rokovania P-BTB a prijať postup pre zhodnotenie a dopracovanie 

v komorách, pripraviť na prijatie na VZ BTB. 

 

Uznesenie č. 1/25022021: P-BTB žiada DR o zistenie súladu postupu BTB so Stanovami BTB pri prijímaní 

člena Danube Wave dňa 25.7.2020 a zároveň o vyjadrenie, či  je v súlade so Stanovami BTB, keď P-BTB 

nezverejňuje zdôvodnenia z rozhodnutí pri prijímaní záujemcu o členstvo v BTB. 

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5: Príprava projektu MDaV SR 2021 (ústna informácia). 

VR informoval, že interný proces naďalej prebieha. V pondelok 8.3.2021 sa pošle finálna verzia na 

predstavenstvo. Fyzicky a elektronicky sa bude podávať 15.3.2021. Na MDaV robili výberové konania na 

externých hodnotiteľov projektov. Zatiaľ ešte nevieme, či nás prizvú k obhajobe podaného projektu. 

Vyúčtovanie dotácie 2020 sa uskutoční k 30.4.2021. PP-BTB informoval, že projekt, ktorý pôjde na MDaV 

SR má síce odlišný formát (samozrejme podľa pravidiel MDaV SR) ale je v ňom zapracované len to čo bolo 

odsúhlasené predstavenstvom a VZ v decembri 2020 v Predbežnom pláne práce a rozpočte na rok 2021. 

Uznesenie č. 2/25022021: P-BTB berie na vedomie informáciu o stave projektu MDaV SR 2021. 

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6: Správy z komôr. 

PP-BTB požiadal prítomných, aby prezentovali informácie z komôr. 

komora č. 1 

P. Ďurica informoval, že jeho komora sa zišla vo veľmi nízkom počte, zúčastnil sa jej aj VR a informoval 

o nasledujúcich plánoch a aktivitách BTB. Následná diskusia komory bola o dotáciách. 

komora č. 2 

P. Volek informoval, že ich komora sa ide zaoberať etickým kódexom a návrh bol, aby platil nie len pri nových 

členoch ale aj pri už existujúcich členoch. Následne boli členovia komory oboznámení p. Chrenkom o dvoch 

jeho projektoch a to o projekte Slalomka – lyžiarske stredisko v Rači a projekte cyklotrás – zvýšenie počtu. 

P. Svoreňová zareagovala na oba projekty. Projekt Slalomka sa zatiaľ nijako netýka BTB, lebo to momentálne 

nie je na dobrej ceste. A čo sa cyklotrás týka, tak tu p. Chrenka dáva dokopy podklady s p. Peciarom 

z Magistrátu. P. Debnárová potvrdila, že sa cyklotrasami zaoberali aj na dopravnej komisii a plánujú ich 

dobudovať v celom meste. Na tému cyklotrás komunikuje s Tomášom Peciarom a p. Peciar má prísť 

informovať o cyklotrasách aj na najbližšiu komisiu. P. Debnárová informovala, že postup je navrhnutý taký, 

že MČ si vypracujú projekt a Magistrát následne zafinancuje ich výstavbu alebo to pôjde cez IROP. VR 

požiadal o možnosť sa  prezentácie p. Peciara zúčastniť. P. Svoreňová odpovedala, že najbližšia komisia bude 

9.3.2021 a prizvú ho na ňu. 

komora č. 4 

P. Novacká informovala, že budú mať zasadnutie komory druhý marcový týždeň  a bola by rada participácii 

zo strany BTB. Aktuálne termínované otázky členstva riešila bilaterálne s konkrétnymi subjektami. Etický 



                                                                                                                 
kódex by sa mal riešiť zosúladene a preto navrhla, aby východiskový dokument vzišiel z predstavenstva a až 

potom by ho dostali komory. 

komora č. 3 

P. Petrovič vyjadril súhlas, aby základ etického kódexu vyšiel z BTB a následne by o ňom mohli diskutovať 

v komorách. P. Petrovič informoval, že sa pripravujú MICE videá a na komore sa venovali problematike 

členov, ktorí sa už dlhšie komôr nezúčastňujú. Dospeli k názoru, že aj rok 2021 bude slabučký, veľa akcií je 

zrušených alebo presunutých na ďalšie roky.  

 

PP-BTB v nadväznosti na dnešnú diskusiu informoval o zaradení samostatného bodu Etický kódex na program 

budúceho predstavenstva.  

 

VR informoval, že agentúry by mali odprezentovať kreatívny koncept pre BTB 11.3.2021 a vyzval členov 

komisie, aby si stanovili čas prezentácie. Na prezentácie si treba vyčleniť tak 1,5-2 hodiny. Členovia komisie 

sa zhodli na čase 11:00-13:00 hod. 

 

 

Bod č. 7: Rôzne. 

PP-BTB oznámil, že v tomto bode tak ako avizoval na začiatku predstavenstva prebehnú dve prezentácie. 

Vyzval ale členov P-BTB, aby ak majú nejaký podnet, ktorý chcú v rámci tohto bodu prebrať, aby tak urobili. 

P. Svoreňová sa informovala u VR ohľadom procesu novelizácie zákona 91/2010 prostredníctvom 

pripomienok a návrhov od AOCR. VR posielal 28.10.2020 strategický materiál ku novelizácii na členov 

predstavenstva, na ktorého obsah mu neprišla zo strany členov predstavenstva žiadna reakcia. Tento návrh sa 

len s malými obmenami (napr. doplnenie nárokovateľnosti dotácie a možnosti jej použitia na mzdy) zasielal 

od AOCR na MDV SR dňa 20.1.2021. VR zašle na členov predstavenstva znenie tohto materiálu, ako aj 

materiál z MDV SR s návrhom pripomienok z ich strany. Pokiaľ existujú pripomienky zo strany členov 

predstavenstva k jeho zneniu, resp. ku zneniu návrhov od MDV SR, je potrebné zaslať zásadné pripomienky 

za predstavenstvo do 12.3.2021 s jasným vymedzením (ideálne relevantným paragrafovým znením), aby ich 

mohol VR zaslať na MDV SR a tiež za BTB predniesť na online porade s MDV SR dňa 17.3.2021. Po krátkej 

diskusii sa zúčastnení zhodli, že VR bude aj naďalej zásadné strategické témy/dokumenty, ktoré budú témou 

pre AOCR konzultovať s predstavenstvom BTB. P. Debnárová upozornila na fakt, že táto situácia sa opakuje 

už druhýkrát a že už raz bolo VR odporučené (v čase keď podal pripomienky za BTB k zákonu prostredníctvom 

Asociácie), aby všetky pripomienky a stanoviská k strategickým materiálom, ktoré dáva za BTB, vopred 

odkonzultoval s predstavenstvom BTB. P. Novacká poznamenala, že názor predstavenstva môže podporiť 

argumentáciu riaditeľa v rokovaniach na AOCR. VR podotkol, že jeho hlas je jedným zo 6 z predsedníctve 

AOCR a témy sú často operatívneho charakteru. Je dôležité zachovať pružnosť v jeho pozícii a argumentácii 

v AOCR, preto podmieniť jeho hlasovania a pôsobnosť v AOCR na uznesenia predstavenstva neodporúča. 

Možnosť jeho zapojenia sa do aktivít v AOCR by bola v tom prípade pre VR značne obmedzená a procesne 

neudržateľná.  PP-BTB požiadal p. Svoreňovú o formulovanie uznesenia a záväzku pre VR smerom 

k strategickým dokumentom. 

 

 

Uznesenie č. 3/25022021: P-BTB žiada VR, aby témy strategického charakteru, ktoré sa riešia v AOCR 

vopred predložil na rokovanie predstavenstva a postupoval v súlade s prijatým uznesením.  

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Následne PP-BTB vyzval p. Timorackého z MARK BBDO na prezentovanie Analýzy socio-ekonomických 

účinkov CR na Bratislavu. PP-BTB poďakoval za odprezentovanie analýzy. Komisia si celú analýzu 

preštuduje a o výsledku ich budú informovať. VR informoval, že pripomienky treba zaslať  v pondelok 

1.3.2021 do 12:00 hod. PP-BTB vyzval na odprezentovanie Marketingovej koncepcie domáceho CR detí 

a mládeže p. Novackú. PP-BTB poďakoval za odprezentovanie a vyzdvihol kvalitu koncepcie.  

 

 

 



                                                                                                                 
Bod č. 8: Záver. 

PP-BTB poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v štvrtok 4.3.2021 o 16:00 hod., spôsob: online 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

 

  

Predseda predstavenstva:   Ing. Vladimír Grežo                   __________________________ 

 

 

 

Člen predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA   __________________________  



Dátum 

konania 

Uznesenie 

číslo
Presné znenie uznesenia Zodpovedný

Stav

k ...

14.1.2021 1/14012021

P-BTB schvaľuje zrealizovanie virtuálneho

nezávislého workshopu pre celý B2B sektor,

príprava v I. Q 2021 a realizácia ku koncu I. Q

2021. Vytvorí sa má pracovná skupina, ktorá

bude riešiť detaily.

P-BTB v riešení

14.1.2021 2/14012021

P-BTB schvaľuje ideu práce na dlhodobej 

kampani za zmenu pohľadu obyvateľov 

Bratislavy na turistov.

P-BTB v riešení

14.1.2021 3/14012021
P-BTB schvaľuje návrh komunikácie a témy 

kampaní na I. Q 2021
P-BTB √

14.1.2021 4/14012021

P-BTB schvaľuje plán termínov a trvania 

pravidelných zasadnutí predstavenstiev v 1. 

polroku 2021.

P-BTB √

28.1.2021 1/28012021

P-BTB poveruje VR na úpravu Plánu práce 

a následne bude Plán práce prerokovaný na 

nasledujúcom predstavenstve 11.2.2021.

VR-BTB √

28.1.2021 2/28012021

P-BTB schvaľuje zloženie komisie výberového

konania kreatívneho konceptu BTB: V. Grežo, M.

Volek, R. Ďurica, M. Debnárová, P. Petrovič, T.

Koniar, M. Foltýn a zástupca Magistrátu. 

V. Grežo,                       

M. Volek,                      

R. Ďurica,                        

M. Debnárová,               

P. Petrovič,                       

T. Koniar,                     

M. Foltýn,                     

zast. MAG

v riešení

28.1.2021 3/28012021

P-BTB poveruje poslancov p. Debnárová, p.

Svoreňovú a p. Hochschornera k vyvolanie

stretnutia na Magistráte k IUS ku koordinácii

a spoločnému postupu s mestom Bratislava.

(p. Ivašková, p. Slaviková)

M. Debnárová                

S. Svoreňová                 

P. Hochschorner

v riešení

28.1.2021 4/28012021

P-BTB poveruje p. Novackú, aby od firmy

Miluron vyžiadala zdokladovanie jej prieniku s CR

a následne sa tým predstavenstvo bude

opätovne zaoberať. 

Ľ.Novacká v riešení

11.2.2021 1/11022021 P-BTB berie na vedomie Plán práce.  P-BTB √

11.2.2021 2/11022021
P-BTB schvaľuje zmluvy a objednávky nad 10.000

EUR podľa predloženého materiálu.
P-BTB √

11.2.2021 3/11022021
P-BPB berie na vedomie Kvartálnu správu

o činnosti za IV. Q. 2020.
P-BTB √

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 

2021
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ROKOVACÍ PORIADOK  

 

RADY PARTNERSTVA 

PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO KRAJA  

NA ROKY 2021-2027 

 

 
 

Článok 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Tento Rokovací poriadok upravuje procedurálne otázky, úlohy a povinnosti členov Rady 

partnerstva pre integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja na roky 2021-2027 
a mechanizmus schvaľovacieho procesu a prijímania rozhodnutí.  
 

(2) Pôsobnosť a strategické poslanie Rady partnerstva upravuje Štatút Rady partnerstva.  

 

 

Článok 2 

ČLENSTVO V RADE PARTNERSTVA 

 
(1) Zástupcov členov Rady partnerstva (ďalej len „zástupca“) menuje na návrh sociálno-

ekonomických partnerov predseda Rady partnerstva. 
 

 
(2) Sociálno-ekonomický partner zastúpený v Rade partnerstva môže v prípade odôvodnenej 

neúčasti svojho zástupcu na rokovaní Rady partnerstva splnomocniť na rokovaní iného 
zástupcu. 
 

(3) Sociálno-ekonomický partner zastúpený v Rade partnerstva je oprávnený nominovať nového 
zástupcu kedykoľvek na základe písomného oznámenia svojho štatutárneho orgánu 
doručeného sekretariátu Rady partnerstva.  
 

(4) Medzi hlavné práva a povinnosti zástupcu patrí: 
a. podieľať sa na koordinácii a manažmente integrovaného územného rozvoja VÚC, 

príprave, schvaľovaní, riadení, realizácii, monitorovaní a hodnotení implementáciu 
IÚS, 

b. zastupovať záujmy sociálno-ekonomických partnerov, 
c. aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach Rady partnerstva, jej komôr a tematických 

komisií, predkladať návrhy a podieľať sa na rozhodovaní Rady partnerstva. Návrhy sa 
predkladajú spravidla písomnou formou sekretariátu Rady partnerstva minimálne 5 
kalendárnych dní pred uskutočnením rokovania Rady partnerstva, 

d. pri rozhodovaní v Rade partnerstva informovať o konflikte záujmov, 
e. zabezpečiť dodržiavanie zásady oddelenia výkonu funkcií v systémoch riadenia 

a kontroly EŠIF v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ. 
 

(5) Funkcia zástupcu v Rade partnerstva zaniká: 
a. zánikom sociálno-ekonomického partnera, ktorého zastupuje v Rade partnerstva, 
b. doručením nominácie nového zástupcu sociálno-ekonomického partnera do Rady 

partnerstva na sekretariát Rady partnerstva, 
c. vzdaním sa funkcie, 
d. odvolaním z funkcie zástupcu nominujúcim sociálno-ekonomickým partnerom. 
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(6) Predseda Rady partnerstva môže požiadať sociálno-ekonomických partnerov zastúpených 
v Rade partnerstva o návrh nového zástupcu, ktorý nahradí pôvodného zástupcu, ak:  

a. sa zástupca nezúčastní na rokovaní Rady partnerstva viac ako 2 krát po sebe, 
b. existujú iné dôvody, pre ktoré sa predseda alebo členovia Rady partnerstva 

domnievajú, že výmena zástupcu Rady partnerstva by prospela k zvýšeniu 
efektívnosti napĺňania úloh Rady partnerstva. 
 

(7) Funkcia zástupcu v Rade partnerstva je čestná. Funkcia zástupcu nezakladá právo na 
poskytnutie finančnej odmeny za jej výkon. 

 

 

Článok 3 

ZLOŽENIE RADY PARTNERSTVA 

 

(1) Radu partnerstva tvoria členovia zastupujúci: 

a. samosprávny kraj, 

b. miestnu územnú samosprávu - mestá, obce a združenia obcí, 

c. podnikateľský sektor, akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť, 

(2) Zoznam členov Rady partnerstva upravuje článok 3 Štatútu Rady partnerstva. 
 

 
Článok 4 

PREDSEDA RADY PARTNERSTVA 
 
(1) Predseda Rady partnerstva (ďalej len „predseda RP“)najmä: 

a. zvoláva a vedie rokovanie Rady partnerstva zo svojej iniciatívy alebo na návrh člena 
Rady partnerstva, 

b. určuje program Rady partnerstva v súlade s úlohami Rady partnerstva ako aj 
s ohľadom na návrh člena, ktorý žiadal o zvolanie rokovania, 

c. dohliada na dodržiavanie Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady partnerstva 
a vykonáva s tým súvisiace úkony, 

d. schvaľuje a podpisuje zápisnicu z rokovania Rady partnerstva, 
e. spolupracuje so sekretariátom Rady partnerstva pri príprave podkladov na rokovanie. 

Predseda RP môže uložiť sekretariátu Rady partnerstva povinnosť doplniť pripravené 
podklady. 
 

(2) Predseda RP zastupuje Radu partnerstva navonok aj dovnútra v zmysle tohto Rokovacieho 
poriadku a mandátu mu zvereného Radou partnerstva. 

 

 

Článok 5 

SEKRETARIÁT RADY PARTNERSTVA 

 
(1) Funkciu sekretariátu Rady partnerstva (ďalej len „sekretariát RP“) zabezpečuje Bratislavský 

samosprávny kraj (ďalej len „BSK“). 
 

(2) Funkciu sekretariátu Komory UMR zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné 
mesto“), prostredníctvom svojho magistrátu.   
 

(3) Sekretariát RP zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou 
Rady partnerstva a jej orgánov, s výnimkou Komory UMR, a to najmä:  
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a. pripravuje návrh programu rokovania a predkladá ho predsedovi RP na schválenie, 
b. pripravuje návrh uznesenia, 
c. zabezpečuje prípravu a distribúciu materiálov súvisiacich s rokovaním, 
d. organizačne zabezpečuje rokovania, 
e. pripravuje vyhodnotenie úloh z rokovaní a vedie ich evidenciu, 
f. vypracováva zápisnicu z rokovaní, 
g. vedie agendu a zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacu s ich činnosťou, 
h. vedie zoznam členov a zabezpečuje plynulé komunikačné toky medzi nimi, 
i. zabezpečuje spoluprácu s riadiacim orgánom (ďalej len „RO“), 
j. v oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc 

žiadateľom, 
k. zabezpečuje administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových 

zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do Rady partnerstva, 
l. vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu RP resp. ostatných orgánov Rady 

partnerstva. 
 

(4) Organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Komory UMR zabezpečuje 
sekretariát Komory UMR, to najmä: 

a. pripravuje návrh programu rokovania a predkladá ho predsedovi Komory UMR na 
schválenie, 

b. pripravuje návrh uznesenia Komory UMR, 
c. zabezpečuje prípravu a distribúciu materiálov súvisiacich s rokovaním Komory UMR, 
d. organizačne zabezpečuje rokovania Komory UMR, 
e. pripravuje vyhodnotenie úloh z rokovaní a vedie ich evidenciu, 
f. vypracováva zápisnicu z rokovaní Komory UMR, 
g. vedie agendu a zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacu s ich činnosťou 

v Komore UMR, 
h. vedie zoznam členov komory UMR a zabezpečuje plynulé komunikačné toky medzi 

nimi, 
i. zabezpečuje spoluprácu s RO a Radou partnerstva, 
j. v oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc 

žiadateľom, 
k. zabezpečuje administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových 

zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do Komory UMR, 
l. vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov primátora hlavného mesta. 

 
 

Článok 6 

KOMORY RADY PARTNERSTVA 

 
(1) Komora najmä: 

a. spolupodieľa sa na rozhodovaní pri príprave, schvaľovaní, implementácii, 
monitorovaní a hodnotení IÚS zastupujúc záujmy skupiny sociálno-ekonomických 
partnerov, ktorých reprezentuje, 

b. navrhuje projektové zámery do zásobníka projektov IÚS, 
c. navrhuje a ako súčasť Rady partnerstva schvaľuje projektové zámery na podporu 

v rámci integrovaných projektových balíčkov zo zásobníka projektov. Minimálnymi 
kritériami pre výber projektového zámeru zo zásobníka projektov na podporu v rámci 
integrovaného projektového balíčka sú disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť, 
akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov IÚS, jeho pripravenosť, 
udržateľnosť a vecný a časový súlad s procesom implementácie IÚS, 

d. spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS, 
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e. vyjadruje sa a ako súčasť Rady partnerstva schvaľuje správy o implementácii IÚS 
predkladané RO. 

 

 

Článok 7 

OSOBITNÉ POSTAVENIE KOMORY UMR 

 
(1) Hlavné mesto v spolupráci s partnermi v území plní úlohu gestora prípravy časti IÚS 

týkajúcej sa UMR a zásobníka projektov pre UMR. Opatrenia v rámci UMR budú realizované 
na území hlavného mesta v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení platnom ku dňu vydania tohto Rokovacieho 
poriadku, a to v rozsahu jeho kompetencií vyplývajúcich zo Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Hlavné mesto bude zároveň disponovať právom veta vo veciach schvaľovania 
zásobníka projektov pre UMR a realizácie projektov týkajúcich sa UMR v súlade s 
kompetenciami vyplývajúcich zo Štatútu hlavného mesta. Projekty definované v zásobníku 
projektov UMR budú napĺňať priority IÚS. 
 

(2) Komora UMR je komorou Rady partnerstva v zmysle článku 6. Jej pôsobnosť a právomoci sa 
však vzťahujú výlučne k záležitostiam týkajúcich sa UMR. 
 

(3) Komora UMR má v rámci Rady partnerstva autonómne postavenie vo vzťahu 
k rozhodovaniu o operáciách na realizáciu časti IÚS pre UMR, ktoré sú určené na podporu 
v rámci osobitne vyčlenených prostriedkov EŠIF pre podporu UMR. 
 

(4) Komora UMR ako súčasť Rady partnerstva zastupuje špecifické záujmy UMR v rámci 
prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia IÚS a osobitne pri výbere 
kľúčových/nosných operácií a projektových zámerov na financovanie v rámci 
integrovaných projektových balíčkov IÚS realizovaných na území UMR. 
 

(5) Komora UMR koordinuje tvorbu, implementáciu, monitoring a hodnotenie IÚS v časti 
vyčlenenej pre UMR. 
 

(6) Za účelom efektívneho prepojenia medzi mestskou oblasťou, priľahlými oblasťami 
a ostatným územím BSK sa bude Komora UMR aktívne podieľať na činnosti Rady 
partnerstva. Investície realizované mimo územia hlavného mesta budú financované 
z prostriedkov EŠIF vyčlenených pre územie Bratislavského kraja. Investície presahujúce 
hranice BSK budú financované z prostriedkov vyčlenených pre územia Trnavského resp. 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 
(7) Komora UMR najmä: 

a. pripravuje, schvaľuje, riadi implementáciu, monitoruje a hodnotní časť IÚS týkajúcu 
sa UMR, 

b. predkladá Rade partnerstva špecifické ciele a priority pre IÚS reflektujúce špecifiká 
UMR, navrhuje projektové zámery a vedie zásobník projektov UMR, 

c. predkladá Rade partnerstva projektové zámery zo zásobníka projektov na zaradenie 
do zoznamu projektov na realizáciu ak navrhuje ich financovanie z iných zdrojov ako 
osobitnej alokácie EŠIF na podporu UMR, 

d. schvaľuje projektové zámery zo zásobníka projektov UMR na podporu z osobitnej 
alokácie EŠIF na podporu UMR. Kritériom pre výber projektového zámeru 
zo zásobníka projektov na podporu je disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť 
akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov časti IÚS týkajúcej sa UMR, 
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jeho pripravenosť, udržateľnosť a vecný a časový súlad s procesom implementácie 
IÚS, 

e. navrhuje vyradenie projektového zámeru zo zoznamu projektových zámerov 
určených na podporu v prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť vychádzajúcu 
z projektového zámeru na administratívne posúdenie možnosti financovania 
príslušnému orgánu v stanovenom termíne, môže navrhnúť a schváliť zmenu 
stanoveného termínu najneskoršieho začiatku realizácie projektu určeného 
na podporu, resp. iné zmeny v projektovom zámere zo zásobníka projektov UMR, 

f. dáva príslušnému orgánu odporúčania pre zlepšenie implementácie projektov IÚS 
v rámci UMR, 

g. zodpovedá za plynulé predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 
vychádzajúcich z projektových zámerov a zásobníka projektov UMR,  

h. schvaľuje správy o implementácii časti IÚS týkajúcej sa UMR predkladané RO, 
i. poskytuje súčinnosť RO pri monitorovaní a hodnotení implementácie časti IÚS 

týkajúcej sa UMR, 
j. vykonáva ďalšie úlohy vo vzťahu k UMR v rozsahu tohto Rokovacieho poriadku 

na základe požiadavky subjektov verejnej správy a sociálno-ekonomických 
partnerov UMR. 

 

 

Článok 8 
ROKOVANIE RADY PARTNERSTVA 

 
(1) Rokovanie Rady partnerstva zvoláva predseda RP podľa potreby písomnou pozvánkou 

doručenou najneskôr 10 kalendárnych dní pred uskutočnením rokovania Rady 
partnerstva v listinnej alebo elektronickej forme na základe vlastného podnetu, alebo ak 
o to predsedu RP požiada: 

a. hlavné mesto, 
b. aspoň 1/5 členov Rady partnerstva, 
c. RO.  

 
Súčasťou pozvánky je program rokovania ako aj materiály na prerokovanie a návrh 
uznesení Rady partnerstva k jednotlivým bodom rokovania. 
 

(2) Rokovanie Rady partnerstva sa uskutoční v primeranej lehote od odoslania požiadavky 
podľa ods. 1 písm. a) až c) tohto článku. Ak napriek doručenej požiadavke na zvolanie 
rokovania sa rokovanie Rady partnerstva neuskutoční v primeranej lehote, zvolať 
rokovanie Rady partnerstva môže člen, ktorý žiadal o zvolanie rokovania Rady 
partnerstva. V takom prípade zvolávajúci člen vedie rokovanie Rady partnerstva, ak sa 
výslovne s predsedom RP nedohodne inak. 
 

(3) Rokovanie Rady partnerstva vedie predseda RP, v jeho neprítomnosti ho zastupuje 
podpredseda Rady partnerstva, ak nie je v tomto Rokovacom poriadku uvedené inak. 
Mimoriadne, v odôvodnených prípadoch môže predseda RP písomne poveriť vedením 
rokovania iného zástupcu člena Rady partnerstva. 

 
(4) Rada partnerstva je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov 

členov Rady partnerstva. V prípade, že jedným z bodov rokovania je záležitosť týkajúca sa 
UMR, Rada partnerstva je pri tomto bode uznášaniaschopná, ak je prítomný člen Komory 
UMR. 
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(5) Po otvorení rokovania Rady partnerstva sa schváli program rokovania. Každý člen Rady 
partnerstva je oprávnený navrhnúť doplnenie programu rokovania o nový bod, pričom 
spolu s návrhom na doplnenie nového bodu rokovania predloží členom Rady partnerstva 
materiál k tomuto novému bodu a návrh uznesenia. Zaradenie nového bodu do programu 
rokovania Rady partnerstva podlieha schváleniu Rady partnerstva. 

 
(6) Rokovania Rady partnerstva sú neverejné. Výnimku môže povoliť predseda RP vo vzťahu 

k účasti pozorovateľov, ktorí nemajú hlasovacie práva. Toto ustanovenie sa nevzťahuje 
na:  

a. právo zástupcu Rady partnerstva byť v nevyhnutných prípadoch sprevádzaný 
svojimi spolupracovníkmi,  

b. právo zástupcu Rady partnerstva prizvať expertov s cieľom vyjadrenia ich 
odborného stanoviska, pričom toto právo je možné využiť iba v prípade, ak úmysel 
prizvať expertov je riadne oznámený predsedovi RP aspoň 3 kalendárne dni pred 
začiatkom rokovania Rady partnerstva. Predseda RP zabezpečí, aby bola 
informácia člena o využití jeho práva podľa tohto písm. b) oznámená aj ostatným 
členom Rady partnerstva. 

 
(7) Predmetom rokovania Rady partnerstva sú záležitosti patriace do jej právomoci podľa  

čl. 2 Štatútu Rady partnerstva. 
 

(8)  Hlasovanie členov Rady partnerstva je verejné. Rada partnerstva rozhoduje formou 
uznesení vždy jedným zo spôsobov podľa ods. 11 tohto článku. 

 
(9) Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody brániace osobnej účasti 

zástupcov, sa môže zasadnutie uskutočniť online formou. 
 

(10) Hlasuje sa na pokyn predsedu RP alebo inej osoby, ktorá vedie rokovanie, o návrhu 
uznesenia, ktoré predkladá predseda RP alebo iný člen Rady partnerstva. 

 
(11) Hlasovanie podľa tohto  Rokovacieho poriadku s výnimkou hlasovania o veciach 

týkajúcich sa UMR prebieha dvoma spôsobmi, a to: 
a. rovným hlasovaním, pri ktorom má každý člen Rady partnerstva jeden rovný hlas; 

pokiaľ nie je ustanovené inak v tomto Rokovacom poriadku, na schválenie návrhu 
uznesenia alebo jeho časti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 
prítomných zástupcov členov Rady partnerstva, alebo 

b. váženým hlasovaním špecifikovaným v ods. 13 až 15 tohto článku. 
 

Rovné hlasovanie sa použije pri schvaľovaní záležitostí týkajúcich sa činnosti a fungovania 
Rady partnerstva (voľba a odvolanie podpredsedu Rady partnerstva, schválenie 
programu rokovania Rady partnerstva a iné procedurálne veci) alebo keď tak výslovne 
ustanoví tento Rokovací poriadok.  
 
Vážené hlasovanie sa použije pri všetkých ostatných záležitostiach, pokiaľ nie je 
ustanovené rovné hlasovanie. Pokiaľ nie je jednoznačné, akým spôsobom sa má hlasovať, 
o spôsobe hlasovania rozhoduje predseda RP. 

 
(12) Na schválenie IÚS, zásobníka projektov a ich aktualizácií vo váženom hlasovaní 

s výnimkou hlasovania o veciach týkajúcich sa UMR je potrebný: 
a. súhlas s návrhom uznesenia alebo časti uznesenia, ktorý je dosiahnutý v najmenej 

troch komorách pričom je nevyhnutné súhlasné stanovisko komory 1 (členovia 
reprezentujúci regionálnu územnú samosprávu) a komory 2 (členovia 
reprezentujúci miestnu územnú samosprávu) a súčasne 



7 

 

b. súhlas trojštvrtinovej väčšiny vážených hlasov prítomných členov Rady 
partnerstva; veľkosť váženého hlasu každého člena Rady partnerstva v danej 
komore vyplýva z ods. 16 tohto článku. 

 
(13) Pre účely váženého hlasovania sú členovia Rady partnerstva rozdelení do 4 komôr 

v zmysle čl. 3 Štatútu Rady partnerstva. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, člen 
Komory UMR rozhoduje výhradne len vo veciach týkajúcich sa UMR, v ktorom má 
Komora UMR osobitnú a výlučnú právomoc v súlade s čl. 7 tohto Rokovacieho poriadku. 

 
(14)  Na schválenie predloženého návrhu uznesenia alebo jeho časti vo váženom hlasovaní je 

potrebný 
a. súhlas s návrhom uznesenia alebo časti uznesenia, ktorý je dosiahnutý v najmenej 

dvoch komorách hlasovaním podľa ods. 15 tohto článku a súčasne 
b. súhlas nadpolovičnej väčšiny vážených hlasov prítomných členov Rady 

partnerstva; veľkosť váženého hlasu každého člena Rady partnerstva v danej 
komore vyplýva z ods. 15 tohto článku. 

 
(15) Pre účely váženého hlasovania podľa ods. 13 a 14 tohto článku 

a. v Komore regionálnej územnej samosprávy hlasuje len člen BSK a na schválenie 
predloženého návrhu uznesenia alebo časti uznesenia v tejto komore je potrebný 
jeho súhlas; veľkosť jeho hlasu sa rovná číslu 100 a pre účely hlasovania 
podľa ods. 13 a 14 písm. b) tohto článku sa veľkosť váženého hlasu rovná číslu 25; 

b. v Komore miestnej územnej samosprávy má každý člen vážený hlas, pričom 
veľkosť jeho hlasu zodpovedá podielu počtu obyvateľov, ktorých reprezentuje 
daný člen (každá obec môže byť zastúpená iba jedným členom, a teda počet 
obyvateľov obce môže byť započítaný len jednému členovi a jedenkrát) 
na celkovom počte obyvateľov, ktorých reprezentujú všetci členovia tejto komory 
k 31. 12. 2019 násobenom číslom 100 a na schválenie predloženého návrhu 
uznesenia alebo časti uznesenia v tejto komore je potrebná nadpolovičná väčšina 
vážených hlasov prítomných členov tejto komory; vážený hlas každého člena 
v tejto komore sa pre účely hlasovania podľa ods. 13 a 14 písm. b) tohto článku 
delí číslom 4; výnimka sa týka dvoch členov komory, Hlavného mesta SR Bratislava 
a Regionálneho združenia M.Č. hl. mesta SR Bratislavy, kde v prípade regionálneho 
združenia veľkosť hlasu zodpovedá podielu troch štvrtín počtu obyvateľov 
hlavného mesta SR Bratislava na celkovom počte obyvateľov násobenom číslom 
100, a v prípade Hlavného mesta SR Bratislava veľkosť hlasu zodpovedá jednej 
štvrtine počtu obyvateľov hlavného mesta SR Bratislava na celkovom počte 
obyvateľov násobenom číslom 100; 

c. v Komore sociálno-ekonomických partnerov má každý člen Rady partnerstva 
jeden hlas a na schválenie predloženého návrhu uznesenia alebo časti uznesenia 
v tejto komore je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov tejto komory; 
veľkosť hlasu hlasujúceho člena v tejto komore sa rovná podielu čísla 1 
na celkovom počte hlasujúcich členov tejto komory násobenom číslom 100 a pre 
účely hlasovania podľa ods. 13 a 14 písm. b) tohto článku sa delí číslom 41; 

d. v Komore štátnej správy má každý člen Rady partnerstva jeden hlas a na 
schválenie predloženého návrhu uznesenia alebo časti uznesenia v tejto komore 
je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov hlasujúcich členov tejto komory; veľkosť 
hlasu hlasujúceho člena v tejto komore sa rovná podielu čísla 1 na celkovom počte 

 
1 Spôsob hlasovania členov komory sociálno-ekonomických partnerov bude upravený po prijatí IÚS tak, aby 

reflektoval priority IÚS a odbornú expertízu členov v oblastiach jednotlivých priorít. 
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hlasujúcich členov tejto komory násobenom číslom 100 a pre účely hlasovania 
podľa ods. 13 a 14 písm. b) tohto článku sa delí číslom 42; 

e. Komora UMR sa na hlasovaní a rozhodovaní o veciach iných ako UMR v súlade 
s kompetenciami vyplývajúcich zo štatútu hlavného mesta nezúčastňuje.  
 

(16) Hlasovanie vo veciach UMR sa spravuje čl. 9 tohto Rokovacieho poriadku. V prípade, ak 
má člen, ktorým je hlavné mesto, za to, že návrh uznesenia Rady partnerstva alebo jeho 
časť zasahuje do výlučných právomocí Komory UMR a/alebo sa ním navrhuje rozhodnúť 
o veciach UMR v rozpore s týmto Rokovacím poriadkom a/alebo by ním došlo k zmene 
postavenia alebo právomocí Komory UMR bez predchádzajúceho schválenia Komorou 
UMR a/alebo ním dochádza k porušeniu povinností Rady partnerstva vo vzťahu 
k právomoci Komory UMR stanovenými predovšetkým, nie však výlučne, v čl. 7 tohto 
Rokovacieho poriadku, člen, ktorým je hlavné mesto, má vo vzťahu k takémuto 
uzneseniu bezpodmienečné právo veta. Ak si tento člen právo veta podľa tohto odseku 
uplatní, akékoľvek rozhodnutie podľa tohto odseku sa považuje za neschválené.  Vo 
veciach UMR Rada partnerstva berie na vedomie materiály, a to v ich plnom rozsahu ako 
boli schválené podľa čl. 9 tohto Rokovacieho poriadku. 
 

(17) Predseda RP môže rozhodnúť aj o hlasovaní mimo rokovania spôsobom „per rollam“. 
Členovia sa k materiálom zaslaným „per rollam“ vyjadria písomne elektronickou formou 
do 7 kalendárnych dní odo dňa elektronického odoslania výzvy na hlasovanie 
sekretariátom RP. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota skrátená, prípadne 
predĺžená rozhodnutím predsedu RP. Člen Rady partnerstva predkladá svoje stanovisko 
v písomnej forme alebo elektronickou poštou sekretariátu RP do termínu uvedenom 
vo výzve na hlasovanie. V prípade nepredloženia žiadneho stanoviska od člena Rady 
partnerstva sa toto považuje za prejav súhlasu s návrhom materiálu. Na hlasovanie „per 
rollam“ sa vzťahujú pravidlá stanovené pre hlasovanie na riadnych rokovaniach Rady 
partnerstva. 
 

(18) O projektovom zámere hlasuje aj zástupca člena Rady partnerstva, ktorý je 
zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa. 
 

(19) Predseda RP môže prerušiť rokovanie Rady partnerstva z dôvodu potreby vyžiadať si 
odborný podklad alebo metodické usmernenie RO nevyhnutné pre riadne plnenie 
funkcií RP vo vzťahu k aktuálne prerokúvanej záležitosti. Predseda RP môže prerušiť 
rokovanie Rady partnerstva z uvedeného dôvodu aj na základe podnetu členov Rady 
partnerstva. Prerušenie môže trvať len po nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie 15 
kalendárnych dní. Prerušiť rokovanie Rady partnerstva o tej istej veci možno len raz. 
 

(20) V prípade, že Rada partnerstva nebude trikrát po sebe uznášaniaschopná, o programe 
rokovania rozhodne RO. 
 

(21) Z každého rokovania Rady partnerstva sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou 
je prezenčná listina. Kópia zápisnice, po jej predchádzajúcom pripomienkovaní zo strany 
členov, sa v elektronickej podobe zasiela všetkým členom Rady partnerstva do 14 
kalendárnych dní po konaní predmetného zasadnutia. Zápisnica obsahuje najmä:  

a. dátum, miesto a čas rokovania,  
b. program rokovania,  
c. stručný záznam priebehu rokovania,  

 
2 Spôsob hlasovania členov komory štátnej správy bude upravený po prijatí IÚS tak, aby reflektoval priority IÚS 

a odbornú expertízu členov v oblastiach jednotlivých priorít. 
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d. výsledky hlasovania o predložených návrhoch spolu s údajom o hlasovaní 
jednotlivých členov, osobitné záznamy, ak o ich zaznamenanie do zápisnice 
výslovne počas rokovania požiadal zástupca člena Rady partnerstva, 

e. dátum vyhotovenia zápisnice, 
f. podpisy predsedu RP alebo osoby, ktorá viedla rokovanie, zástupcu jedného člena 

ako overovateľa a za správnosť člena sekretariátu RP,  
g. uznesenia, 
h. prezenčnú listinu. 

 
(22) Zápisnica z každého rokovania Rady partnerstva (bez podpisov) sa zverejňuje.  

 
 

Článok 9 
ROKOVANIE KOMORY UMR 

 
(1) Rokovanie Komory UMR zvoláva primátor hlavného mesta podľa potreby písomnou 

pozvánkou doručenou zástupcom členov Komory UMR najneskôr 10 kalendárnych dní 
pred uskutočnením rokovania Komory UMR na základe vlastného podnetu, alebo ak ho 
o to požiadajú aspoň dvaja zástupcovia členov Komory UMR. Súčasťou pozvánky je 
program rokovania ako aj materiály na prerokovanie a návrh uznesení Komory UMR k 
jednotlivým bodom rokovania. Každý zástupca člena Komory UMR je oprávnený navrhnúť 
nový bod rokovania a k tomuto predložiť príslušné dokumenty a to v lehote podľa čl. 7 
tohto Rokovacieho poriadku. 

 
(2) Rokovanie Komory UMR sa uskutoční v lehote 15 dní od doručenia požiadavky podľa ods. 

1 tohto článku. Ak napriek doručenej požiadavke na zvolanie rokovania sa rokovanie 
neuskutoční v tejto lehote, zvolať rokovanie Komory UMR môžu členovia Komory UMR, 
ktorí žiadali o jeho zvolanie. V takom prípade zvolávajúci zástupca člena Komory UMR 
vedie rokovanie Komory UMR.  

 
(3) Rokovanie Komory UMR vedie primátor hlavného mesta, ak nie je v tomto Rokovacom 

poriadku uvedené inak. V prípade neúčasti člena sa zastupiteľnosť rieši v znení čl.  2 ods. 
2. 

 
(4) Komora UMR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov členov 

Komory UMR (resp. ak sa zástupca nemôže zúčastniť, na účely kvóra sa ráta osoba 
splnomocnená príslušných členom Komory UMR). 

 
(5) Po otvorení rokovania Komora UMR schváli program rokovania. Zástupca člena Komory 

UMR je oprávnený navrhnúť doplnenie programu rokovania o nový bod priamo na 
rokovaní, tento návrh však podlieha schváleniu Komory UMR.  

 
(6) Rokovania Komory UMR sú neverejné. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na:  

a. právo zástupcu člena Komory UMR byť v nevyhnutných prípadoch sprevádzaný 
maximálne dvomi svojimi internými spolupracovníkmi, 

b. právo zástupcu člena Komory UMR prizvať maximálne jedného experta s cieľom 
vyjadrenia jeho odborného stanoviska, pričom toto právo je možné využiť iba v 
prípade, ak úmysel prizvať experta je riadne oznámený primátorovi hlavného 
mesta aspoň 3 dni pred začiatkom rokovania Komory UMR. Primátor hlavného 
mesta zabezpečí, aby bola informácia o využití práva podľa tohto písm. b) 
oznámená aj ostatným zástupcom členov Komory UMR. 
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(7) Každý člen Komory UMR má jeden rovný hlas. Komora UMR rozhoduje formou uznesení 
podľa tohto článku Rokovacieho poriadku. Hlasuje sa na pokyn primátora hlavného mesta 
alebo inej osoby, ktorá vedie rokovanie, o návrhu uznesenia, ktoré predkladá primátor 
hlavného mesta alebo iný zástupca člena Komory UMR, ktorý vedie rokovanie. Hlasovanie 
je verejné.  
 

(8) Na prijatie uznesenia Komory UMR poriadku sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných 
zástupcov členov Komory UMR a zároveň súhlasný hlas zástupcu hlavného mesta. 

 
(9) Primátor hlavného mesta môže rozhodnúť aj o hlasovaní mimo rokovania spôsobom „per 

rollam“. Zástupcovia členov Komory UMR sa k materiálom zaslaným „per rollam“ vyjadria 
písomne do 10 kalendárnych dní odo dňa elektronického odoslania a preukázateľného 
doručenia výzvy na hlasovanie sekretariátom Komory UMR. V odôvodnených prípadoch 
môže byť táto lehota skrátená prípadne predĺžená rozhodnutím primátorom hlavného 
mesta. Zástupca člena Komory UMR predkladá svoje stanovisko v písomnej forme 
sekretariátu Komory UMR. V prípade nepredloženia žiadneho stanoviska od zástupcu 
člena Komory UMR sa toto považuje za prejav súhlasu s návrhom materiálu. 

 
(10) Zástupca (resp. iná osoba splnomocnená príslušných členom Komory UMR), ktorý je 

zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa alebo u ktorého existuje 
alebo hrozí iný konflikt záujmov, hlasuje o uzneseniach podľa tohto článku Rokovacieho 
poriadku iba v prípade, ak takýto postup nevylučujú ustanovenia o konflikte záujmu 
stanovené príslušným slovenským právnym predpisom, upravujúcim právne vzťahy pri 
poskytovaní príspevku z EŠIF v programovom období 2021 – 2027. 

 
(11) Primátor hlavného mesta môže prerušiť rokovanie Komory UMR z dôvodu potreby 

vyžiadať si odborný podklad alebo metodické usmernenie RO nevyhnutné pre riadne 
plnenie úlohy Komory UMR a to na nevyhnutne potrebný čas.  

 
(12) Z každého rokovania Komory UMR, vrátane hlasovania per rollam sa vyhotovuje 

písomná zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina. Zápisnica obsahuje 
predovšetkým návrhy uznesení, záznam o hlasovaní o týchto uzneseniach a nesúhlasné 
stanovisko zástupcu člena Komory UMR k tomuto hlasovaniu. Kópia zápisnice, po jej 
predchádzajúcom pripomienkovaní zo strany zástupcov členov Komory UMR, sa zasiela 
všetkým zástupcom členov Komory UMR do 10 kalendárnych dní po konaní 
predmetného zasadnutia.  

 
(13) Zápisnica z každého rokovania Komory UMR (bez podpisov) sa zverejňuje.  

 

 

Článok 10 

ZÁNIK RADY PARTNERSTVA 

 

(1) Rada partnerstva zaniká rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny členov Rady partnerstva 

alebo rozhodnutím jej zriaďovateľa.  

 

(2) Činnosť Rady partnerstva je časovo ohraničená trvaním programového obdobia 2021 - 

2027.   
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Článok 11 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
(1) Tento Rokovací poriadok, jeho doplnenia a zmeny podliehajú schvaľovaniu Rady 

partnerstva. 
 

(2) Zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku musia byť vykonané písomnou formou, a to 
formou dodatku. V dodatku sa stanoví jeho platnosť a účinnosť.  

 
(3) Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu predsedu RP.  
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ŠTATÚT 

 

RADY PARTNERSTVA 

PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO KRAJA 

NA ROKY 2021-2027 

Vymedzenie pojmov 

Integrovaný územný rozvoj je rozvoj založený na prepájaní odvetvových politík na rôznych 

hierarchických úrovniach (európskej, národnej, regionálnej, komunálnej) na územnom prístupe 

s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj a efektívne využitie zdrojov pre dosiahnutie vyššej kvality 

života jeho obyvateľov. 

 

Územná spolupráca je v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej 

len „zákon“) spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v nadväznosti na územie kraja. 

 

Integrované územné stratégie (ďalej len „IÚS“) sú komplexné rozvojové stratégie územia 

integrujúce všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. IÚS vychádzajú z Programov 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) samosprávnych krajov (ďalej aj 

ako „VÚC“) a jadrových ťažísk osídlenia v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi v 

zmysle zákona. IÚS sú základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja 

podporovaného územnými nástrojmi EÚ, ako sú integrované územné investície.  

 

Integrované územné investície (ďalej len „IÚI“) sú jedným z kľúčových finančných nástrojov 

implementácie IÚS. IÚI sú v rámci strategických investičných balíčkov IÚS tou časťou, ktorá bude 

financovaná zo všetkých zdrojov EÚ a naprieč všetkými politickými cieľmi. Nástroj IÚI nahrádza 

systém dopytovo orientovaných výziev, avšak nevylučuje ich využitie v špecifických prípadoch.  

 

Strategicko-plánovacie regióny (ďalej len „SPR“) sú územiami, pre ktoré sú v rámci PHRSR VÚC 

definované špecifické stratégie. Skupina miest a obcí tvoriaca SPR môže na základe zmluvy 

o spolupráci vypracovať spoločný PHRSR skupiny obcí v zmysle zákona a tým nahradiť PHRSR 

jednotlivých obcí. 

 

Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) je územie jadrového mesta 

alebo mesta a obcí jeho zázemia resp. mestských častí, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie 

a medzi-komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne 

využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov. Územie UMR predstavuje špecifický 

strategicko-plánovací región. 

 
Stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „UMR“) je nástrojom na podporu využitia 
rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia. Je 
spoločnou stratégiou územia UMR. Stratégia UMR je súčasťou IÚS. 
 
Strategický investičný balíček je súbor vzájomne prepojených integrovaných projektových 
balíčkov, ktorého realizácia ako celku  je potrebná pre naplnenie niektorej z priorít IÚS.  
 
Integrovaný projektový balíček je súbor kľúčových/nosných operácií (projektov) v rámci 
strategického investičného  balíčka. Vzhľadom na potrebu ponechania dostatočného priestoru 
pre flexibilné rozhodovanie po dobu realizácie IÚS sú tieto operácie (projekty) v IÚS definované 
len ako integrované projektové balíčky, ktoré budú napĺňané konkrétnymi projektmi na základe 
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rozhodnutia Rady partnerstva z projektových zámerov ktoré do zásobníka projektov navrhnú 
sociálno-ekonomickí partneri. 
 
Projekt je návrh operácie/projektový zámer, ktorý je určený na realizáciu/realizovaný ako 
súčasť implementácie IÚS rozhodnutím v zmysle metodiky IÚI a Štatútu. Projekty sú realizované 
sociálno-ekonomickými partnermi a vzájomne koordinované IÚS a Radou partnerstva.   
 
Projektový zámer je návrh operácie (projektu), ktorá by mala prispieť k naplneniu priorít 
a cieľov IÚS. Projektové zámery podané sociálno-ekonomickými partnermi tvoria zásobník 
projektov.  
 
Operácia je: 

a) projekt, zmluva, akcia alebo skupina projektov, ktoré boli vybrané v rámci príslušných 

programov; 

b) v kontexte finančných nástrojov programový príspevok na finančný nástroj a následná 

finančná podpora, ktorú poskytuje konečným prijímateľom uvedený finančný nástroj. 
 

Kľúčová/nosná operácia je operácia strategického významu v zmysle nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady1, ktorá rozhodujúcim spôsobom prispieva k plneniu cieľov programu a ktorá 

je predmetom osobitných monitorovacích a komunikačných opatrení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj 
pre riadenie hraníc a víza, COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD) 
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Preambula 

 

(1) Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja (ďalej len „Rada 

partnerstva“) predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných 

cieľov prostredníctvom IÚS a ich realizáciu v Operačnom programe Slovensko.  

 

(2) Radu partnerstva je treba vnímať ako flexibilnú komunikačnú a rozhodovaciu platformu 

pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v danom území regiónu 

s pôsobnosťou VÚC. 

 

(3) Rady partnerstva sú vytvárané z iniciatívy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky, za spolupráce subjektov miestnej a regionálnej 

samosprávy a ich pôsobenie upravuje Štatút Rady partnerstva.  

 

 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Štatút Rady partnerstva (ďalej len „Štatút“) upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a 

úlohy Rady partnerstva. Procedurálne otázky fungovania Rady partnerstva upravuje jej 

Rokovací poriadok.  

 

(2) Rada partnerstva sa ustanovuje s prihliadnutím na  článok 6 Návrhu Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond 

pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza, 

COM/2018/375 final, 2018-0196(COD), na základe zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch), zákona č. 363/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších právnych predpisov.  

 

(3) Rada partnerstva je stálym kolektívnym komunikačným koordinačným orgánom 

a nástrojom územnej spolupráce na území samosprávneho kraja.  

 

(4) Rada partnerstva koordinuje prípravu a implementáciu IÚS a slúži na zabezpečenie 

participatívneho manažmentu integrovaného územného rozvoja VÚC, predovšetkým na 

prípravu, schvaľovanie, riadenie realizácie, monitorovanie a hodnotenie implementácie IÚS 

VÚC v rozsahu svojej pôsobnosti.  
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(5) Radu partnerstva tvoria zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov podľa § 2 písm. e) 

zákona2. 

 

(6) Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) plní úlohu gestora prípravy 

a implementácie IÚS. Hlavné mesto SR Bratislava plní úlohu gestora vo veciach týkajúcich 

sa UMR. 

 

 

Článok 2  

PÔSOBNOSŤ RADY PARTNERSTVA 

 

(1) Rada partnerstva vykonáva nasledovné úlohy: 

a) volí a odvoláva svojho podpredsedu,  

b) koordinuje tvorbu návrhu IÚS, 

c) zodpovedá za prípravu IÚS v rozsahu vízie, cieľov, priorít, strategických investičných 

balíčkov a merateľných ukazovateľov pre jednotlivé špecifické ciele,  

d) rokuje o návrhu IÚS resp. jej aktualizácie, formuluje pripomienky a spolupracuje 

so sociálno-ekonomickými partnermi za účelom vyriešenia vznesených pripomienok 

a za účelom dosiahnutia dohody o znení návrhu IÚS, 

e) schvaľuje návrh IÚS, 

f) koordinuje a iniciuje tvorbu, zostavuje, aktualizuje zásobník projektových zámerov, 

g) schvaľuje v takte programového rozpočtovania zo zásobníka projektov vybrané projektové 

zámery, ktoré budú podporené v rámci jednotlivých integrovaných projektových balíčkov 

a alokáciách im určených (tieto projekty sú vedené v zozname projektov určených na 

financovanie). Minimálnymi kritériami pre výber projektového zámeru zo zásobníka 

projektov na podporu sú disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť akou daný projektový 

zámer prispieva k naplneniu cieľov IÚS, jeho pripravenosť, udržateľnosť a vecný a 

časový súlad s procesom implementácie IÚS, 

h) schvaľuje vyradenie projektového zámeru zo zoznamu podporovaných zámerov, ak 

žiadateľ nepredloží žiadosť, vychádzajúcu z projektového zámeru na administratívne 

posúdenie možnosti financovania na RO v stanovenom termíne, 

i) schvaľuje zmenu stanoveného termínu najneskoršieho začiatku realizácie projektu 

v zozname projektových zámerov, resp. iné zmeny v projektovom zámere, 

j) iniciuje aktualizáciu IÚS, 

k) vydáva odporúčania pre zlepšenie implementácie IÚS pre riadiaci orgán (ďalej len „RO“), 

l) spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie IÚS z pohľadu dosahovania cieľov 

rozvoja, vrátane návrhu a schválenia zmien v súlade s výsledkami hodnotenia, 

m) berie na vedomie správy o príprave a implementácii IÚS predkladané RO, 

n) poskytuje súčinnosť RO pri priebežnom, ako aj konečnom monitorovaní a hodnotení 

implementácie IÚS, 

o) vykonáva činnosť za účelom harmonického rozvoja a efektívneho prepojenia s územím 

Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,  

 
2  Sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne organizácie pôsobiace v 
oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni, 
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p) vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z tohto Štatútu na základe požiadavky členov Rady 

partnerstva, 

q) schvaľuje svoj rokovací poriadok. 

 

(2) Pri plnení úloh podľa ods. 1 tohto článku sú členovia Rady partnerstva a ich zástupcovia 

viazaní podmienkami vyplývajúcimi z platnej legislatívy o príspevku poskytovanom  

z európskych štrukturálnych a investičných fondov na dané programovacie obdobie,  

z programovej a riadiacej dokumentácie, z metodických usmernení RO, ktoré boli 

zverejnené na webovom sídle RO a ostatnými podmienkami, ustanoveniami a riadiacou 

dokumentáciou, upravujúcou implementáciu fondov EÚ. 

 

(3) Funkciu Rady partnerstva vo vzťahu k uplatneniu špecifických nástrojov podpory UMR plní 

Komora UMR. 

 

 

Článok 3 

ZLOŽENIE A ORGÁNY RADY PARTNERSTVA 

 

(1) Radu partnerstva tvoria nasledovné subjekty, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa 

vzťahuje k územiu Bratislavského kraja: 

a) členovia reprezentujúci regionálnu územnú samosprávu 

i. Bratislavský samosprávny kraj  

b) členovia reprezentujúci miestnu územnú samosprávu 

i. Hlavné mesto SR Bratislava  

ii. Regionálne združenie M.Č. hl. mesta SR Bratislavy 

iii. Mesto Malacky 

iv. Mesto Pezinok 

v. Mesto Senec 

vi. Združenie miest a obcí Záhoria 

vii. Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 

viii. Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 

c) členovia reprezentujúci sektor sociálno-ekonomických partnerov  

i. Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

ii. Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

iii. OZ Cyklokoalícia 

iv. Železnice Slovenskej republiky, a.s. 

v. Slovenská akadémia vied 

vi. Slovenská technická univerzita 

vii. Ekonomická univerzita v Bratislave 

viii. Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska 

ix. Ekumenická rada cirkvi v SR 

x. Republiková únia zamestnávateľov 

xi. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

xii. KU.BA - Kultúrna Bratislava 

xiii. Bratislava Region Tourism 

xiv. Miestna akčná skupina Dolné Záhorie  
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xv. Miestna akčná skupina Podhoran 

xvi. Miestna akčná skupina Malokarparský región 

xvii. Miestna akčná skupina Malodunajsko  

xviii. Univerzitná nemocnica Bratislava 

xix. Asociácia nemocníc Slovenska 

xx. Asociácia súkromných lekárov SR 

xxi. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

xxii. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 

xxiii. OZ Brána do života  

xxiv. Špirála 

xxv. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 

xxvi. Asociácia vodárenských spoločností 

d) členovia reprezentujúci štátnu správu 

i. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

ii. Ministerstvo kultúry SR 

iii. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

iv. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a Športu SR 

v. Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

vi. Ministerstvo životného prostredia SR 

vii. Ministerstvo zdravotníctva SR 

e) členovia Komory UMR: 

i. Hlavné mesto SR Bratislava  

ii. Regionálne združenie M.Č. hl. mesta SR Bratislavy 

iii. Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

iv. Odvoz a likvidáciu odpadu, a.s. 

v. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

 

(2) Činnosť Rady partnerstva koordinuje predseda Rady partnerstva. Predsedom RP je 

predseda samosprávneho kraja. Predseda RP zvoláva rokovanie Rady partnerstva. 

 

(3) Rada partnerstva sa člení na komory a tematické komisie. 

 

(4) Za koordináciu a prípravu zasadnutí Rady partnerstva, ako aj za poskytovanie metodickej 

asistencie pre žiadateľov, zodpovedá sekretariát Rady partnerstva, ktorého úlohy bližšie 

upravuje Rokovací poriadok Rady partnerstva.    

 

  

Článok 4 

KOMORY RADY PARTNERSTVA 

 

(1) Komory tvoria organizačný rámec systému rozhodovania v Rade partnerstva. Sú  vytvorené 

na základe príslušnosti členov Rady partnerstva k skupinám sociálno-ekonomických 

partnerov, resp. ich územnej príslušnosti.  
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(2) V komorách Rady partnerstva sa realizujú rozhodovacie právomoci Rady partnerstva 

v zmysle tohto Štatútu s cieľom zabezpečiť efektívnu spoluprácu, partnerstvo, 

kompetentnosť a transparentnosť procesov pri príprave, schvaľovaní, implementácii, 

monitorovaní a hodnotení implementácie IÚS. 

  

(3) Jeden člen Rady partnerstva môže mať maximálne jedného zástupcu v jednej komore Rady 

partnerstva. 

 

(4) Rada partnerstva sa skladá z nasledujúcich komôr: 

a) Komora regionálnej samosprávy, 

b) Komora miestnej územnej samosprávy, 

c) Komora podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti, 

d) Komora štátnej správy, 

e) Komora UMR. 

 

(5) Komora UMR má v rámci Rady partnerstva autonómne postavenie vo vzťahu 

k rozhodovaniu o operáciách na realizáciu časti IÚS pre UMR, ktoré sú určené na podporu 

v rámci osobitne vyčlenených prostriedkov EŠIF pre podporu UMR. 

 

(6) Komora UMR sa zriaďuje na základe nominácie štyroch zástupcov hl. m. SR Bratislavy 

a jedného zástupcu za Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy na území 

UMR za účelom prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia časti IÚS týkajúcej sa 

UMR a za účelom výberu projektových zámerov zo zásobníka projektov UMR na podporu 

v rámci osobitne vyčlenených prostriedkov EŠIF pre podporu UMR. 

 

 

Článok 5 

TEMATICKÉ KOMISIE RADY PARTNERSTVA 

 

(1) Tematické komisie Rady partnerstva tvoria pracovný organizačný rámec práce Rady 

partnerstva. Sú vytvárané pre každú prioritu definovanú IÚS, avšak minimálne 

pre nasledujúce oblasti rozvoja územia VÚC:  

a) Udržateľná doprava 

b) Školstvo, veda, výskum a inovácie 

c) Cestovný ruch a kultúra 

d) Zdravotníctvo 

e) Sociálna oblasť 

f) Životné prostredie 

 

(2) Tematické komisie sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými odborníkmi.  

 

(3) Tematická komisia najmä: 

a) podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti, navrhuje projektové zámery na podporu 

v rámci integrovaných projektových balíčkov zo zásobníka projektov,  

b) navrhuje projektové zámery do zásobníka projektov IÚS, 
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c) dáva odporúčania pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia 

projektov IÚS, 

d) spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS. 

 

 

Článok 6 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Štatút Rady partnerstva vydáva predseda samosprávneho kraja a nadobúda účinnosť dňom 

jeho zverejnenia na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR.  

(2) Činnosť a fungovanie Rady partnerstva je ohraničená trvaním programového obdobia 

2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 10. novembra 2020 

 

 

 

 

 

.................................................................................... 

 Mgr. Juraj Droba, MBA MA 

         predseda Bratislavského samosprávneho kraja 



RADA 
PARTNERSTVA

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK

Odbor implementácie operačných programov BSK

PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ
ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO KRAJA
NA ROKY 2021-2027



PROGRAM ROKOVANIA
 Schválenie programu rokovania 

 Predstavenie Rady partnerstva a nového územného konceptu

 Predstavenie Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady partnerstva 

 Predstavenie komôr a tematických komisií Rady partnerstva a spôsobu   

 lhlasovania

 Predstavenie Sekretariátu Rady partnerstva

 Hlasovanie o Štatúte a Rokovacom poriadku Rady partnerstva  

 Voľba podpredsedu Rady partnerstva

 Časový harmonogram prác

 Rôzne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



NOVÝ ÚZEMNÝ KONCEPT

 V programovom období 2021-2027 SR preferuje vytvoriť už len jeden operačný program: 

 Implementácia v regiónoch prostredníctvom 8 integrovaných územných stratégií (IÚS)

základom pre IÚS bude PHRSR BSK (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja)

gestorom prípravy IÚS je BSK v úzkej spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou

IÚS bude schvaľovať Rada partnerstva (PHRSR schvaľuje Zastupiteľstvo BSK)

 Hlavnou črtou nového konceptu je odklon od dopytového systému

OP Slovensko



 IÚS budú obsahovať Zoznam projektových zámerov určených na financovanie,

vybraných zo Zásobníka projektových zámerov pre územie kraja, ktorý bude rovnako

schvaľovať Rada partnerstva

 Ciele nového mechanizmu:

znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov

eliminovať náklady žiadateľov na prípravu neúspešných žiadostí

odstrániť chybovosť v procese prípravy a implementácie projektov

urýchliť proces implementácie a čerpanie

ODKLON OD DOPYTOVÉHO SYSTÉMU





 Regionálna platforma sociálno-ekonomických partnerov spolupracujúca 

 Kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov

prostredníctvom IÚS a ich realizáciu v Operačnom programe Slovensko

 Flexibilná komunikačná a rozhodovacia platforma pre trvalú spoluprácu 

Bratislavský samosprávny kraj plní úlohu gestora prípravy a implementácie IÚS 

Hlavné mesto SR Bratislava plní úlohu gestora vo veciach týkajúcich sa

udržateľného mestského rozvoja (UMR)

na príprave, spracovaní, realizácii, monitorovaní a hodnotení IÚS vrátane

Zásobníka projektových zámerov

sociálno-ekonomických partnerov na území kraja

ČO JE RADA PARTNERSTVA?



ÚLOHY RADY PARTNERSTVA

Koordinuje tvorbu

návrhu IÚS

1

Koordinuje tvorbu 

a aktualizáciu

Zásobníka

projektových

zámerov

2

Zo Zásobníka

projektov schvaľuje

vybrané projektové

zámery, ktoré budú

podporené v rámci

jednotlivých

integrovaných

projektových

balíčkov

3

Iniciuje

aktualizáciu 

IÚS

4

Spolupodieľa sa 

na monitorovaní 

a hodnotení

realizácie IÚS

5



 Pre oblasť UMR bude vyčlenená samostatná alokácia z EFRR na úrovni 

 IÚS bude disponovať samostatným zásobníkom projektových zámerov pre UMR 

 Opatrenia v rámci UMR budú v BSK realizované na území hl. mesta SR Bratislavy 

 min. 6 - 8 % regionálnej alokácie

 a to v rozsahu jeho kompetencií vyplývajúcich zo štatútu hl. mesta SR Bratislavy 

UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ (UMR)



RADA
PARTNERSTVA

I.

KOMORA

REGIONÁLNEJ

SAMOSPRÁVY

II.

KOMORA

MIESTNEJ

SAMOSPRÁVY

III.

KOMORA

SOCIÁLNO-

EKONOM.

PARTNEROV

IV.

KOMORA

ŠTÁTNEJ

SPRÁVY

V.

KOMORA 

UMR



 Bratislavský samosprávny kraj

ČLENOVIA I. KOMORY 
REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA



 Hlavné mesto SR Bratislava

 Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy

 Mesto Malacky

 Mesto Pezinok

 Mesto Senec

 Združenie miest a obcí Záhoria

 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

ČLENOVIA II. KOMORY 
MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA



 Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
 Dopravný podnik Bratislava, a. s.
 OZ Cyklokoalícia
 Železnice Slovenskej republiky, a. s.
 * RCB
 Slovenská akadémia vied
 Slovenská technická univerzita
 Ekonomická univerzita v Bratislave
 Asociácia pracovníkov súkromných škôl 

 Ekumenická rada cirkví v SR
 Republiková únia zamestnávateľov
 Asociácia zamestnávateľských zväzov 

 KU.BA - Kultúrna Bratislava
 Bratislava Region Tourism

 a školských zariadení Slovenska

 a združení SR

ČLENOVIA III. KOMORY 
SOCIÁLNO-EKONOMICKÍ PARTNERI

 Miestna akčná skupina Dolné Záhorie 
 Miestna akčná skupina Podhoran
 Miestna akčná skupina Malokarpatský región
 Miestna akčná skupina Malodunajsko 
 * SACR
 * Univerzitná nemocnica Bratislava
 Asociácia nemocníc Slovenska
 * Asociácia súkromných lekárov SR
 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a 
 asistentov sociálnej práce
 OZ Brána do života 
 Špirála
 Asociácia podnikateľov v odpadovom 

 Asociácia vodárenských spoločností
 hospodárstve



 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 Ministerstvo kultúry SR

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 Ministerstvo životného prostredia SR

 Ministerstvo zdravotníctva SR

ČLENOVIA IV. KOMORY 
ŠTÁTNA SPRÁVA



 Hlavné mesto SR Bratislava

 Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Odvoz a likvidáciu odpadu, a.s.

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

ČLENOVIA V. KOMORY 
UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ



 Tematické komisie sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými odborníkmi 

 Úlohy tematickej komisie:

podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti, navrhuje projektové zámery 

navrhuje projektové zámery do Zásobníka projektov IÚS,

dáva odporúčania pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia

projektov IÚS,

spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS.

na podporu v rámci integrovaných projektových balíčkov zo Zásobníka projektov, 

TEMATICKÉ KOMISIE



I.

KOMISIA

Udržateľná

doprava

II.

KOMISIA

Školstvo,

veda, výskum

a inovácie

III.

KOMISIA

Cestovný

ruch a kultúra

IV.

KOMISIA

Zdravotníctvo

V.

KOMISIA

Sociálna

oblasť

VI.

KOMISIA

Životné

prostredie



 DPB

 BID

 Cyklokoalícia 

 * RCB 

 NDS 

 ŽSR 

 Hlavné mesto SR Bratislava

ČLENOVIA I. KOMISIE - UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA
LÍDRI: BSK – MGR. PETER JESENSKÝ

   ING. MAREK HORVÁTH



 Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení 

 Ekumenická rada cirkví v SR - v zastúpení Bratislavská arcidiecéza

 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

 Združenie miest a obcí Záhoria

 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

 Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy

 Združenie základných škôl Slovenska 

 Rada mládeže Slovenska 

 Republiková únia zamestnávateľov

 Asociácia zamestnávateľských zväzov

 Centrum inkluzívneho vzdelávania

ČLENOVIA II. KOMISIE - REG. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
LÍDRI: BSK – MGR. PAVOL GALÁŠ, ING. MATÚŠ KRNČOK



 SAV

 STU

 UK

 EUBA

 SZU

 1 zástupca za umelecké VŠ (VŠMÚ+VŠVÚ)

 1 zástupca za súkromné VŠ (PEVŠ+VŠZaSP sv. Alžbety+VŠEM)

 Republiková únia zamestnávateľov

 Asociácia zamestnávateľských zväzov

 Slovak Business Agency

ČLENOVIA II. KOMISIE - VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE
LÍDRI: STU – MGR. RASTISLAV IGLIAR



 Hl. mesto SR Bratislava - odd. kultúry

 KU.BA - Kultúrna Bratislava 

 Zväz cestovného ruchu SR

 MAS Malokarpatský región

 MAS Malodunajsko

 MAS Podhoran

 MAS Dolné Záhorie

 OOCR Malé Karpaty Travel

ČLENOVIA III. KOMISIE - CESTOVNÝ RUCH A KULTÚRA
LÍDRI: BSK – MGR. MARTIN HAKEL, BA; MGR. MILAN ZÁLEŠÁK

 OOCR Región Záhorie

 OOCR Región Senec

 OOCR Bratislava Tourist Board

 KOCR Bratislava Region Tourism

 Creative Industry Forum

 Ministerstvo dopravy SR

 Ministerstvo kultúry SR



 * Univerzitná nemocnica Bratislava 

 Asociácia nemocníc Slovenska 

 * Asociácia súkromných lekárov

 Slovenská lekárska komora 

 Asociácia na ochranu práv pacientov

ČLENOVIA IV. KOMISIE - ZDRAVOTNÍCTVO
LÍDRI: BSK – MUDR. TOMÁŠ SZALAY, PHD.



 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

 Človek v ohrození 

 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.

 Depaul Slovensko, n.o.

 Brána do života

 Proti prúdu

 OZ Prima

 Úrad Splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

 Inštitút sociálnej ekonomiky

ČLENOVIA V. KOMISIE - SOCIÁLNA OBLASŤ
LÍDRI: BSK – MGR. ZUZANA HRADSKÁ LACKOVÁ, 

   MGR. MARCELA ŠTOMPFOVÁ



 Špirála

 Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 

 Asociácia vodárenských spoločností 

 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

 Združenie miest a obcí Záhoria

 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

 Štátna ochrana prírody SR

 Slovenská klimatická iniciatíva - v zastúpení CEPA-Priatelia zeme

 Slovenská komora pre zelené budovy

 Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 Hlavné mesto SR Bratislava

ČLENOVIA VI. KOMISIE - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
LÍDRI: HL. M. SR BA – MGR. IVANA MALEŠ, MGR. ANDREJ KOVARIK



HLASOVANIE V RADE PARTNERSTVA

Rovné

hlasovanie

1

Vážené

hlasovanie

„trojštvrtinové“

2

Vážené

hlasovanie

„polovičné“

3



 Spôsob hlasovania:

Každý člen Rady partnerstva má jeden hlas, ktorého váha je rovnaká

Schválené pri nadpolovičnej väčšine rovných hlasov

 Použitie:

Pri schvaľovaní záležitostí týkajúcich sa činnosti a fungovania Rady partnerstva:

voľba a odvolanie podpredsedu Rady partnerstva

schválenie programu rokovania Rady partnerstva

iné procedurálne záležitosti

1. ROVNÉ HLASOVANIE



 Spôsob hlasovania:

Každý člen Rady partnerstva má vážený hlas, ktorého váha v Komore miestnej

samosprávy zodpovedá počtu obyvateľov, ktorých daný člen zastupuje

Schválené pri:
súhlasnom stanovisku minimálne v troch komorách

súhlasnom stanovisku Komory regionálnej samosprávy

súhlasnom stanovisku Komory miestnej samosprávy

súhlasnom stanovisku ¾ väčšiny vážených hlasov prítomných členov Rady partnerstva

 Použitie:

Pri schvaľovaní Integrovanej územnej stratégie

Pri schvaľovaní zoznamu projektov určených na financovanie a jeho aktualizácií

(s výnimkou zásobníka UMR)

2. VÁŽENÉ HLASOVANIE „TROJŠTVRTINOVÉ”



 Spôsob hlasovania:

Každý člen Rady partnerstva má vážený hlas, ktorého váha v Komore miestnej

samosprávy zodpovedá počtu obyvateľov, ktorých daný člen zastupuje

Schválené pri:
súhlasnom stanovisku minimálne v dvoch komorách

súhlasnom stanovisku nadpolovičnej väčšiny vážených hlasov prítomných členov Rady

partnerstva

 Použitie:

Pri schvaľovaní ostatných uznesení Rady partnerstva

3. VÁŽENÉ HLASOVANIE „POLOVIČNÉ”



 Funkciu sekretariátu Rady partnerstva zabezpečuje BSK

 Sekretariát zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené 

 V oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc 

 žiadateľom

 Funkciu sekretariátu Komory UMR zabezpečuje hl. mesto SR Bratislava,

prostredníctvom Magistrátu  

s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov

SEKRETARIÁT RADY PARTNERSTVA



 Za

 Proti

 Zdržal sa

Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 

na roky 2021-2027 berú na vedomie Štatút Rady Partnerstva pre integrovaný

územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027.

Možnosti hlasovania:

UZNESENIE Č. 1



 Za

 Proti

 Zdržal sa

Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 

na roky 2021-2027 schvaľujú Rokovací poriadok Rady Partnerstva pre integrovaný

územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027.

Možnosti hlasovania:

UZNESENIE Č. 2



 Za

 Proti

 Zdržal sa

Rada Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky                    

 2021-2027 nominuje Ing. arch. Matúša Valla do funkcie podpredsedu Rady partnerstva.

Možnosti hlasovania:

UZNESENIE Č. 3



HARMONOGRAM PRÁC 

Online

ustanovujúce

zasadnutie

18.11.2020

RADA

PARTNERSTVA

Začínajú

pracovať

tematické

komisie

26.11.2020

TEMATICKÉ

KOMISIE

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

(Predstavenie

bližšieho

harmonogramu

prác)

7.-11.12.2020

TEMATICKÉ

KOMISIE

Zaslanie informácií

o súčasnom stave 

a ďalšom postupe

prác

14.-17.12.2020

RADA

PARTNERSTVA

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

11.-15. 1.2021

TEMATICKÉ

KOMISIE

2. zasadnutie

Rady partnerstva

18.-29.1.2021

RADA

PARTNERSTVA



ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ
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                                                                       Ing. Vladimír Grežo 

                 Predseda predstavenstva BTB 

 Bratislava Tourist Board 

 Šafárikovo námestie 3 

 811 02 Bratislava 

  

 

 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie k Vášmu listu 

 

 

      Ďakujem Vám za možnost vyjadriť sa k informáciam/podkladom pri rozhodovaní o 

neprijatí našej spoločnosti Danube Wave s.r.o. za člena mestskej organizácie Bratislava 

Tourist Board. 

Rada by som však na začiatok uviedla aj pár faktov o nás, ktoré môžu vykresliť dôvod a 

zároveň prínos nášho vstupu do BTB. 

 

      V oblasti cestovného ruchu sa pohybujeme nepretržite už viac ako 25 rokov. Za toto 

obdobie sme sa vypracovali na jedného z lídrov v oblasti tzv. Incomingu pre nadnárodné 

spoločnosti pôsobiace v kabinkovej lodnej doprave, cestovné kancelárie, dopravné agentúry 

a iné. Za zmienku stojí spomenúť spoločnosti ako napríklad Scenic Luxury Cruises and 

Tours, Emerald Waterways, Crystal River Cruises, Gate One Travel, Viking River Crusies 

(Viedeň-BA), Grand Circle Cruise Line, Vantage Travel a mnoho ďalších…. (pri všetkých 

spoločnostiach je skoro nulová tolerancia nespokojnosti)  Na základe práve ich 

spokojnosti sme sa postupne rozrástli a tieto služby poskytujeme nielen v Bratislave, ale 

napr. aj vo Viedni, Budapešti a iných mestách mimo Slovenska. Tieto skúsenosti a nové 

trendy sa snažíme aplikovať aj u nás, a preto by malo/mohlo byť členstvo v BTB obojstranne 

výhodné. Len v Bratislave každoročne uspokojíme viac ako 100 000 klientov, od ktorých 

dostávame spätnú väzbu, na základe ktorej sa snažíme neustále zlepšovať a napredovať. 

 

    Dovoľte mi však reagovat na podklady a našej činnosti, ktoré slúžili BTB pri rozhodovaní o 

našom prijatí. 

 

-  naša spoločnosť neeviduje uvádzané sťažnosti, preto je ťažko zaujať k tomu 

stanovisko, jedno je však isté, že ročne prevezieme desaťtisíce turistov a z tohto 

počtu sú možné aj nejaké sťažnosti, je to však veľmi nízke % 

 

- niekoľkokrát sme bohužial čelili zvláštnym podaniam na SOI (r.2018), ktoré 

následne viedli ku kontrolám, no všetky dopadli z nášho pohľadu úspešne, aj 

ked vždy sa nájde nejaká drobnosť, ktorá sa dá vytknúť, no vždy pracujeme  na jej 

odstránení. 

 

- stanovisko Mestskej polície hl. Mesta SR Bratislava sa netýka len našej spoločnosti a 

rovnakým dielom sa týka aj našich konkurentov a členov 2 komory 

spoločností Tour4you a Blue Danube Tours. Tu však musim uviesť, že sa určite 

nejedná o vedomé a závažné porušenie ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z o cestnej 

premávke. Zo strany MP sme sa stretli len s konfrontáciou ohľadom dĺžky zastavenia 
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pri nakladaní/vykladaní na námesti Eugena Suchoňa, ktoré je stanovené na 10min, 

čo nie je vždy zvládnuteľné. 

 

- nevieme sa vyjadriť k fotodokumentácii pri porušovaní pravidiel cestnej premavky, 

kedže ňou nedisponujeme, no ak existuje, bolo by zaujímave vedieť o akú 

dokumentáciu sa jedná, z ktorého roku, na základe čoho a kým bola vyhotovená! 

(podľa právnika aj oprávnenosť jej použitia) 

 

- ak má byť informácia od poslanca Mestského zastupiteľstva smerodajná, tak je určite 

potrebné opäť zdôrazniť, že Mestska polícia potom musí vnímať všetky subjekty 

prevádzkujúce výhliadkové vozidlá za problematické, lebo všetci máme 

rovnaké pravidlá, ktoré sa snažíme dodržiavať. Kontroly a pokutovanie prichádza 

skoro rovnako pre všetkých.  

 

- každý klient je vopred informovaný o poskytovanej službe, dostáva taktiež 

informačný materiál, a preto nie je pravdepodobné, že by klient dostal inú, ako 

zakúpenú službu. Taktiež nie je možné aby klient zaplatil a nedostal daňový 

doklad, ktorý je následne podkladom (vstupenkou) pre kontrolu vodičom na vstup 

do vláčika. Týmto istým dokladom sa preukazujú opäť na ceste späť pri nástupe na 

Hrade. Ako sme už uviedli v bode hore, ani kontrola SOI nič takéto 

nezaznamenala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naša spoločnosť sa snaží dávať príležitosť na osobnostný a jazykový rozvoj študentov 

od 16 rokov a máme s tým len pozitívne skusenosti a feedback od klientov a taktiež 

ich rodičov. Všetci majú podpísanú dohodu o vykonaní práce a sú riadne 

evidovaný v sociálnej poisťovni. 

 

- ďalšie body sú neustálym opakovaním tých istých vyjadrení od možno aj tých istých 

členov komory č.2 a keď to zhrnieme, tak ak dobre počítame, jedná sa o celkovo 

údajne nespokojných 6 subjektov za nevieme aké obdobie našej činnosti, čo 

predpokladám uznáte, že je mizivé číslo v porovnaní s 30 000 spokojnými 

turistami každoročne prevezenými našimi vláčikmi a viac ako 100 000 

celkovo vybavenými klientami našich spoločností. 
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- Predpokladáme len, že zástupcom spoločnosti BTB sa myslí pani poslankyňa 

Debnárová, ktorá bola osobne vybavovaná mojou osobou, ktorej sme riadne vydali 

lístok a daňový doklad so zľavou. Následne po skončení prehliadky som sa 

informovala na jej spokojnosť, čo mi potvrdila s jednou malou výtkou o pár 

sekundovom výpadku GPS signálu pri Michalskej bráne. 

 

- je prinajmenšom zvláštne, že iný člen predstavenstva BTB pravidelne 

využíva pre svojich klientov naše služby vláčikom a nikdy sa on, alebo jeho 

klienti nesťažovali, že by dostali inú službu alebo nedostali daňový doklad, 

čo sa nám vyčíta.   

 

 

     Úprimne nás mrzí, že mestská spoločnosť BTB je pri svojim rozhodovaní 

priamo/nepriamo vťahovaná do konkurenčného boja, ktoré určite nevrhá dobré svetlo na jej 

možné nestranné a profesionálne rozhodovanie. 

Na záver by som rada položila len 2 otázky: „Je korektné/profesionálne aby o prijatí nového 

člena BTB dávali odporučenie jeho priami konkurenti? Má predstavenstvo pri rozhodovaní 

o prijatí dostatočné informácie o uchádzačovi?  

 

     Zostáva mi už len veriť, že naše vysvetlenie vnesie nový pohľad na situácia a spoločnosť  

Danube Wave s.r.o. bude svojimi skúsenosťami môcť byť nápomocná pri rozvoji činnosti BTB 

a prezentácii nášho Hlavného mesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Svetlana Hofstädter 

                                                                                           konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 


