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A/ Správa o činnosti BB VIPA za rok 2014 

 

1. Stručná sumarizácia realizácie aktivít plánu činnosti  
 

1.1 Spolupráca a zastupovanie záujmov  vidieka a MAS/VSP 
   

Plánované aktivity a dosiahnuté výsledky: 
p.č. Aktivita Výsledky 

1.1 
Presadzovanie podpory pre VSP/MAS 
na BBSK 

Celkom 8 rokovaní na BBSK, z toho 2x 
s predsedom a 2x s riaditeľom,  
uzavreté zmluvy na podporu 4 MAS,   
pre VSP sa nepodarila získať podpora 

1.2 
Zber a spracovanie podnetov pre 
MPRV SR 

podnety pre implementáciu CLLD/Leader 
na ministerstvo zozbierané a zaslané 
celkom 4 spoločné písomné podnety  

1.3 
Spoluúčasť na tvorbe národných 
dokumentov  

predseda je členom prac. skupín pre PRV 
a pre OP EVS, celkom 6 rokovaní (28.1., 
10.5.,12. 5., 19.6. na MPRV  SR a 11.2. 
a 24.6.  na MV SR 

  

 
1.2 Budovanie kapacít a podpora ekonomického oživenia vidieka   

 
Plánované aktivity a dosiahnuté výsledky: 

p.č. aktivita Výsledky 

2.1 Informačno-vzdelávacie semináre
 

Zorganizovaná krajská konferencia  6.3. 
s 92 účastníkmi a výstupmi pre MPRV 
a BBSK 

2.2 Podpora predaja miestnych produktov 
 

zrealizované dva farmárske trhy – 26.4 – 
37 stánkov a 18.10. – 27 stánkov, na 
každom cca 1000 návštevníkov 

2.3 Podpora vytvárania rodinných fariem 

predseda sa zúčastnil na 2 rokovaniach 
(B. Bystrica – 3.4.a Hokovce – 28.11.) 
a 1 pracovnom stretnutí 12.8. vo Zvolene 
s malými farmármi 

 
 
 

1.3 Regionálna a nadnárodná spolupráca – výmena skúseností  
 
Plánované aktivity a dosiahnuté výsledky: 

p.č. aktivita Výsledky 

3.1 
Výmena skúseností na regionálnej 
úrovni 

3 stretnutia (Lenka-2.4., Hrachovo -12.8., 
Prenčov – 25.8.) MAS a VSP k novému 
programovému obdobiu    

3.2 Odborná exkurzia Česko 
27.- 29. 10. – 34 účastníkov – z MAS 
Malohont, PKP a Zlatá cesta a za VSP 
MAS Hornohrad a BBGMP 

3.3 Účasť na medzinárodných podujatiach 
účasť 16 členov BB VIPA na medzinárod-
nej konferencii NSRV v Nitre.  20.- 21.11.  

 

 



1.4  Informačný servis a poradenstvo pre vidiecke subjekty  
 
Plánované aktivity a dosiahnuté výsledky: 

p.č. aktivita Výsledky 

4.1 Zber a sprostredkovanie informácii 
spracovaných a sprostredkovaných 
celkom 128 informácií pre 300 členov 

4.2 Pravidelný infoservis pre vidiek 
realizované prostredníctvom Združenia 
pre rozvoj vidieka a web stránky BB 
VIPA 

4.3 Poradenstvo a konzultačná činnosť 
poskytnutých celkom 115 osobných 
alebo elektronických konzultácii 

4.4 Administrácia web stránky 
pravidelné informovanie o aktualitách 
a činnosti  regionálneho pracoviska 

4.5 Zber dobrých príkladov praxe 
realizované v spolupráci s MAS, 
prezentované prostredníctvom  brožúry 

 
  
 

1.5 Propagácia a prezentácia vidieka BB kraja 
 
Plánované aktivity a dosiahnuté výsledky: 

p.č. aktivita Výsledky 

5.1 
Brožúra: Prínosy prístupu LEADER 
v BB kraji 

náklad 500 ks – distribuované v MAS a v sieti 
NSRV, vydané v marci 2014 

5.2 Výstava Agrokomplex Nitra 
organizované 21.-24.8. CJ NSRV účasť  
za BB VIPA – MAS Malohont, Podpoľanie, 
a Zlatá cesta, celkom 27 účastníkov z BB kraja 

5.3 Propagácia v televízii MH – 1x, MPČH – 6x, PKP – 1x, ZC – 1x   
5.4 Propagácia v rozhlase MH-4x, MPČH-5x, PKP-2x, PP-1x, ZC-2x 
5.5 Propagácia v printových médiách BBGP – 2x, MPČH – 5x, PP – 3x, ZC – 2x 

5.6 Iné infomateriály – letáky, postery 
vyhotovené 2 letáky – 2 x 2000 ks a 2postery 
pre farmárske trhy 

 

 

2. Stručná informácia o činnosti združenia 
 

2.1 Základné informácie: 
Počet členov: 22 právnických osôb (z toho 2 obce, 8MAS/VSP), 14 FO, spolu: 36 

 

2.2 Členská schôdza: 
sa konala 2.4. 2014, prítomných 21 z celkového počtu 32 členov, bola zvolená nová RR 
 

2.3 Činnosť Regionálnej rady: 
RR má celkom 11 členov,  zasadala v roku 2014 3x : 21.2. v Detve, prítomných 10členov,  
2.4. v Lenke, prítomných 10 a 18.12. v Detve za prítomnosti 8 členov. 

 
 
 

 
V Banskej Bystrici 15. apríla 2015 
Spracoval: Peter Rusnák 
 
 



B/ Správa o hospodárení BB VIPA – 2014 

                   
VÝNOSY:  
Zber a poskytovanie informácii 15 960,- 

Krajská konferencia – Budúcnosť vidieka v BB kraji 1 314,- 

Farmársky trh otvorenie a zatvorenie Bánoša 4 160,- 

Brožúra – Prínosy prísetupu LEADER pre rozvoj vidieka v BB kraji 2 438,- 

Agrokomplex Nitra 266,- 

Odborná exkurzia Čechy 2 056,- 

Účastnícke poplatky exkurzia Čechy 3 630,- 

Dotácia BBSK 400,- 

Členské príspevky 475,- 

Ostatné príjmy  1 212,- 

Úroky 1,- 

SPOLU: 31 912,- 

 
NÁKLADY:  
Spotreba materiálu  244,- 

Cestovné  87,- 

Prenájom priestorov na semináre, konferencie, stretnutia... 2 396,- 

Strava a občerstvenie semináre, konferencie, stretnutia.... 719,- 

Prednášky, lektorné,  280,- 

Informačné a propagačné materiály, brožúry 2 934,- 

Preprava osôb 1 255,- 

Náklady na ubytovanie 1 492,- 

Prenájom stánkov, interierového zariadenia na výstavy a trhy 304,- 

Strava odborné exkurzie 1 335,- 

Služby regionálneho koordinátora 9 800,- 

Manažment aktivity 840,- 

Spracovanie účtovníctva + ročná uzávierka 1 650,- 

Mzdy + odvody 6 422,- 

Internet, telefón 183,- 

Prenájom kancelárskych priestorov 503,- 

Organizácia podujatí, vstupy, prehliadky 1 235,- 

Kultúrny program 400,- 

Úroky z pôžičky 184,- 

Bankové poplatky 164,- 

Ostatné (poštovné, kurzové straty, poistenie osôb, tvorba SF...) 217,- 

SPOLU: 32 644, 

Hospodársky výsledok -732,- 
 
 
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2014: 

Pokladňa ( EUR, CZK):         8,53  EUR            
Bankový účet:  1 868,72  EUR                     
 SPOLU:  1 877,25 EUR 

  
 
 
 
Vypracovala Elena Kubaliaková, finančná manažérka  OZ BB VIPA 7.4.2015 
 
 
 



C/ Správa revíznej komisie za rok 2014 

 
V priebehu svojho funkčného pôsobenie vykonala Revízna komisia (RK) kontrolu činnosti 
občianskeho združenia BB VIPA za rok 2014. Pri revízii boli posudzované predovšetkým 
tieto oblasti: 
 

- účtovné doklady a náležitosti  
- ročná uzávierka 
- došlé a odoslané faktúry 
- dohody a zmluvy 
- inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania 
- dodržiavanie stanov 

 
Hospodárenie združenia 

Celkový stav hospodárenia organizácie za rok 2014 je uvedený v Správe o hospodárení 
BB  VIPA. Kontrola pokladničnej hotovosti bola vykonávaná priebežne. Stav na účtoch 
súhlasí so zostatkom v hlavnej knihe. Výdavky na účel chodu a prevádzky organizácie boli 
vykonávané v súlade so stanovami občianskeho združenia. Všetky účtovné operácie boli 
doložené potrebnými účtovnými dokladmi a opatrené predpísanými náležitosťami v súlade 
s ustanoveniami Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  

Kontrola zápisov z inventarizácie majetku bola vykonaná 17.04.2015, boli predložené 
inventarizačné zápisy a pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Hospodársky výsledok :                               - 732,10  EUR 
  
 
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2014: 

Pokladňa:           6,37 EUR    
Pokladňa CZK:                                                                                          2,16 EUR 
Bankový účet:    1.868,72 EUR    
  
Spolu                    1.877,25 EUR  

 
Revízna komisia konštatuje, že pri vykonanej revízii nezistila žiadne závažné nedostatky na 
hospodárení občianskeho združenia BB VIPA. 
 
Dodržiavanie stanov združenia 

V hodnotenom období sa revízna komisia zamerala na sledovanie plnenia základného 
poslania BB VIPA prostredníctvom uznesení prijatých Regionálnou radou. Túto činnosť 
zabezpečila revízna komisia prostredníctvom svojich členov, ktorí boli prizývaní na 
zasadnutia Regionálnej rady. Konštatujeme, že rokovania rady  boli konštruktívne, 
pragmatické a v súlade so stanovami. Účasť členov Revíznej komisie na zasadnutiach rady 
komisia hodnotí veľmi pozitívne, vzhľadom k tomu, že aj keď členovia RK nemajú právo 
hlasovať, je priamo pri rozhodovaní o závažných skutočnostiach a následne pri prijímaní 
uznesení, ktoré môže svojimi pripomienkami pozitívne ovplyvniť a predchádzať tak prijatiu 
chybných uznesení, ktoré by boli neskôr predmetom konania Revíznej komisie. 
 
Revízna komisia konštatuje, že nezistila žiadne nedostatky v oblasti dodržiavania platných 
stanov združenia. 
 
 
Vypracovala: Milada Kochanová, predseda revíznej komisie 18.4.2015  


