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Z Á P I S N I C A  č. 10 / 2021 
 

Zo zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Cestovný ruch a kultúra 

zo dňa 27.01.2021 o 09:00h 
 
 
Členovia:                
Lídri – Martin Hakel a Milan Zálešák 
 
Radúz Dula - Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Patrik Taliga  - Ministerstvo kultúry SR  
Vladimír Grežo - Zväz cestovného ruchu SR, OOCR Bratislava T. Board 
Ivan Patoprstý - MAS Malokarpatský región 
Branislav Zajaček - MAS Malodunajsko  
Július Papán - MAS Podhoran 
Richard Nimsch - MAS Dolné Záhorie  
Šymon Kliman - Kultúrna Bratislava  
Zuzana Tichá - OOCR Malé Karpaty  
Barbora Rajtárová - OOCR Región Záhorie  
Pavol Kvál - OOCR Región Senec  
František Stano - KOCR Bratislava Region Tourism 
Slavomíra Salajová - Creative Industry Forum  
Zuzana Ivašková v zastúpení p. Kocianová - Hl. mesto SR Bratislava 
 
Prítomní:  11  
Ospravedlnení: 3  
 
Za BSK: Hakel, Zálešák, Lettrich, Sochorová (OSÚRaRP), Furik (OIOP) 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. Regionálne dokumenty, PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov 
2. Stav vyplnenia zásobníkov a ďalší postup 
3. Príklad správne a nesprávne vyplneného zásobníka 
4. Harmonogram ďalších krokov 
5. Najčastejšie otázky 
6. Rôzne 

 
      

Otvorenie 
 

 
Materiál prezentovali: 
Martin Hakel, Milan Zálešák 
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Prezentáciu otvoril M. Hakel, ktorý na úvod bližšie predstavil regionálne dokumenty v oblasti 
cestovného ruchu a kultúry, vysvetlil vzťah PHRSR - IÚS a venoval sa aj samotnej ÍÚS 
(integrovaná územná stratégia). IÚS predstavuje implementačný nástroj PHRSR vo vzťahu k 
využitiu európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom súčasťou IÚS bude zásobník 
projektových zámerov, ktoré budú na území samosprávneho kraja podporené.  
M. Hakel zároveň uviedol, že od 1.1.2021 prevzal Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia 
projektov agendu cestovného ruchu, ktorá bude v nasledujúcom období v jeho gescii.  
 
Následne M. Zálešák zhrnul základné termíny a míľniky v rámci prebiehajúcej komunikácie 
s členmi tematickej komisie. Aktualizácia projektových zásobníkov prebiehala v dvoch líniách. 
Prvou líniou boli projekty miest, obcí a mestských častí mesta Bratislava (bez projektov 
magistrátu Hl. mesta SR Bratislava), kde aktualizáciu dotazníkov koordinovalo ZMO. Druhou 
líniou boli projekty, ktorých nositeľmi boli iné organizácie – Hl. mesto SR Bratislava, MK SR, 
občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevní zriaďovatelia, súkromní podnikatelia. 
Aktualizácia týchto projektov bola koordinovaná prostredníctvom členov tematickej komisie, resp. 
priamo lídrom TK.  
 
Pri projektoch, ktorých nositeľmi boli samosprávy bola návratnosť bola približne na úrovni 1/3 
všetkých projektov. Pri projektoch, ktorých nositeľmi boli ostatné organizácie, bola návratnosť 
približne na úrovni 2/3 všetkých projektov.  
  
M. Zálešák ďalej zhodnotil stupeň vyplnenia zásobníkov za jednotlivých členov komisie a 
predstavil príklady správneho a nesprávneho vyplnenia projektových zásobníkov. Predstavil tiež 
ďalšie úlohy členov tematickej komisie pri dokončení aktualizácie projektových zásobníkov, 
taktiež harmonogram a ďalší postup prác, ďalšie zasadnutie tematických komisií bude začiatkom 
marca.  
 
V poslednej časti sa tematická komisia venovala najčastejším otázkam, ktoré riešili jej členovia 
s lídrami TK v predošlom mesiaci: 

1. Konflikt záujmu: komisie sú poradný orgán, nič neschvaľujú, teda nedochádza ku 
konfliktom záujmov. Rada partnerstva bude schvaľovať projekty v balíku, teda hlasovať 
budú všetci (podľa vzoru monitorovacieho výboru).  

2. Môže pristúpiť nový člen do komisie? – ak sa jedná o novú organizáciu resp. subjekt, je to 
na posúdení či konkrétny subjekt prinesie obsah a prínos v rámci cieľov komisie, 
posudzuje líder tematickej komisie 

3. Aké sú podmienky / kritériá výberu projektu – predčasná otázka, aktuálne sa pripravujú 
zásobníky, teda monitoruje sa potreba územia. Budú navrhnuté sekretariátom Rady 
partnerstva, v spolupráci s členmi tematických komisií 

4. Bude možné projekty predkladať aj v budúcnosti? – IÚS je živým dokumentom, teda je 
možné priebežne doplniť projekty, avšak je potrebné urobiť deliacu líniu s ohľadom na 
harmonogram implementácie a alokácie 

5. Kedy je možné rátať s financovaním? – predčasná otázka, ale oprávnenosť termínová je 
už od začiatku PO, bude to však definovať operačný program. V priebehu 
nadchádzajúcich mesiacov budeme vedieť viac informácií z národnej úrovne.  

6. Nie je schválený OP a teda jasné rámce podpory – úloha tematickej komisie a RP to 
neovplyvňuje, keďže úlohou komisie je zadefinovať potreby územia a pripraviť zásobník 
projektov, nielen pre OPS 

 
 
M. Hakel tiež informoval o pláne ďalších aktivít súvisiacich s Radou partnerstva a o príprave jej 
druhého zasadnutia. Pripomenul, že v nasledujúcom období bude dôležité zadefinovať a 



 
 
 

 3 

odprezentovať kľúčové projekty a ich pripravenosť, s dôrazom na predprojektovú prípravu 
a harmonogram prác.  
 
 
Diskusia: 
- p. Grežo – Dokedy je možné doplniť projekty do zásobníkov? Odpoveď – ideálne do polovice 
februára 2021. Pred ďalším zasadnutím Rady partnerstva (naplánované na marec 2021) sa bude 
v rámci zasadnutí komisií opäť aktualizovať stav a vyplnenie projektových zásobníkov.  
 
- Ďalšia diskusia sa týkala reakcie samospráv na duplicitné poskytovanie informácií 
a projektových zásobníkov pre Radu partnerstva a pre Ernst & Young, ktorého zástupcovia 
spracovávajú prehľad pre Európsku komisiu a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. M. Hakel 
navrhuje koordináciu postupov aby neboli samosprávy oslovované viackrát s rovnakými 
požiadavkami, je možná dohoda v tejto veci s p. Bžánom z Ministerstva dopravy a výstavby SR.  
 
S ďalšími otázkami sa už členovia nehlásili. Líder komisie Martin Hakel poďakoval za účasť 
i otázky, zopakoval najbližšie úlohy komisie a ukončil rokovanie. 


