
 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 
Zo zasadnutia RR OZ Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, 

ktoré sa konalo dňa 18.12.2014  v sídle MAS Podpoľanie, Detva 

 

 

Prítomní:  J. Bačíková, E. Jankovičová, M. Kukučková, J. Líška, A. Morongová, I. Pašmík, 

P. Rusnák, M. Vargová  

Ospravedlnená: I. Kavčáková  

 

 

PROGRAM  

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2.  Aktuálne info z NSRV  

3.  Stav v BB VIPA 

4.  Budúce smerovanie BB VIPA 

5. Rôzne 

 

 

Zasadnutie otvoril privítaním prítomných predseda OZ BB VIPA P. Rusnák. Oboznámil 

prítomných s programom schôdze, ktorý bol následne prítomnými jednohlasne prijatý. 

 

K bodu 2 

P. Rusnák  informoval  členov regionálnej rady o najnovších informáciách zo stretnutia  

teamu NSRV, ktoré sa konalo deň pred zasadnutím RR. Stretnutie teamu NSRV malo 

charakter hodnotenia uplynulého obdobia v NSRV a činnosti regionálnych pracovísk.  

Regionálne pracovisko banskobystrického kraja bolo pozitívne vyzdvihnuté ako kraj, 

v ktorom bola spomedzi ostatných krajov s vysokým záujmom o výmenu skúseností, kraj s 

najvyššou účasťou na študijných exkurziách.  

Informácie k novému plánovaciemu obdobiu 2014-2020  –   PRV sa nachádza už v hodnotení 

v Bruseli,  P. Rusnák podal stručné informácie k opatreniu Leader.  Pripomenul, že najbližšie 

výzvy by sa mohli očakávať v II. polroku 2015 (predpoklad celkom 15 výziev v PRV). 

K opatreniu na podporu prípravy stratégie je potrebné pripraviť sa pomaly na verejné 

obstarávanie na výber dodávateľa služieb. Diskusia sa rozvinula k legislatívnemu postupu pri 

VO – elektronické trhovníctvo, sporným bodom bolo špecifikovanie služieb pre spracovanie 

stratégie v zmysle podmienok elektronického trhovníctva. Túto oblasť bude potrebné 

preskúmať podrobnejšie. 

 

K téme stratégií sa vyjadrila aj M. Kukučková, ktorá zdôraznila, že ešte nie je jednotná 

metodika pre prípravu stratégií, čo bude riešené zo strany MP SR zákazkovou formou. Ďalším 

novým prvkom bude pravdepodobnosť využitia ITMS systému, aby sa postup PRV zosúladil 

s postupom v IROP.  

 

Z informácií zo stretnutia teamu NSRV je dôležitá aj informácia k ďalšiemu pôsobeniu 

regionálnych pracovísk (RP) – nové bude, že RP budú v zmluvnom vzťahu s PPA, 

s navýšeným ročným rozpočtom. V novom plánovacom období 2014-2020 budú vyberané RP 

prostredníctvom výzvy – súťaže, kde významným kritériom bude  ponuka činností 

a zvýhodnení budú tí, ktorí v tejto oblasti doteraz pôsobili.  

 



K bodu 3 

P. Rusnák  uviedol túto časť programu informáciou o stave  členskej základne – OZ BB VIPA 

má 19 PO a 14 FO, čiže spolu 34 členov. Z PO sú zastúpené organizácie v treťom sektore, 

E.Jankovičová však pripomenula, že podnikatelia a samosprávy sú zastúpené prostredníctvom 

MAS a VSP. P. Rusnák ďalej informoval o stave finančných prostriedkov na účte – 1 700 €. 

Majetkom združenia je fotoaparát a PC, ktoré sa v zmysle účtovných predpisov už odpisané 

a budú vyradené podľa postupu zákona o účtovníctve. Kancelária OZ BB VIPA síce nie je 

využívaná, ale je v nej  rozsiahly archív. K tomuto sa vyjadril J.Líška, ktorý navrhol využiť 

služby archivára, ponúkol kontakt a oslovenie zabezpečí P. Rusnák. Po vyriešení stavu 

s archívom bude možné kanceláriu zrušiť. Ďalej bude potrebné ukončiť pracovný vzťah 

s jediným zamestnancom OZ BB VIPA (L. Hlaváčková, účtovník), v súčasnosti je čerpaná 

materská dovolenka, takže ukončenie pracovného pomeru počas čerpania MD musí byť 

v zmysle legislatívy. 

  

K bodu 4: 

Predmetom  rokovania prítomných bolo ako sa s OZ BB VIPA naloží do budúcnosti, keďže 

BB VIPA splnila svoju funkciu organizácie pre slovenský vidiek. Prvou alternatívou bolo 

schváliť nástupnícku organizáciu VOKA ako regionálne pracovisko. M.Kukučková 

a M.Vargová a tiež aj P. Rusnák potvrdili, že boli informovaní zo strany VOKA 

o nesúhlasnom rozhodnutí VOKA, čím sa táto možnosť zrušila.  

Ďalšie návrhy: 

- zmeniť stanovy a štatút, aj názov organizácie , čo by bola v podstate nová organizácia 

(P.Rusnák) 

- pozmeniť stanovy, aj názov, ale podobný, aby pripomenul súvis a históriu  BB VIPA 

(I.Pašmík) 

- pokračovať v OZ BB VIPA, ale s novým leadrom,  o túto pozíciu sa nikto neprihlásil. 

Prítomní sa po krátkej diskusii zhodli na : 

- upraviť stanovy pre nový LEADER – zapracovať aj širšiu podporu farmárstva, foriem 

podpory remesiel a tradícií, zachovať členskú základňu aj OZ, pozmeniť aj názov 

- pozíciu leadra prítomní ponúkli M.Vargovej, manažérke MAS Malohontu, ktorá si 

vyžiadala časový priestor pre definitívne rozhodnutie počas vianočných sviatkov. 

 

K bodu 5: 

P- Rusnák predniesol ponuku organizátorov Majstrovstiev sveta vo varení a jedení halušiek 

z Tureckej o spoluprácu pri uskutočnení ďalšieho ročníka, k tomuto neboli žiadne 

pripomienky a prítomní to prijali pozitívne. 

 

Prítomní členovia sa dohodli na najbližšom termíne valného zhromaždenia v marci , resp. 

začiatkom apríla 2015. Do tohto termínu budú pripravené podklady pre zmeny organizácie 

OZ BB VIPA na nové obdobie 2014-2020, priestory pre konanie VZ ponúkla MAS Zlatá 

cesta. 

 

P. Rusnák poďakoval prítomným za účasť, zaželal pekné a príjemné prežitie vianočných 

sviatkov a ukončil stretnutie.  

 

 

Zápisnicu vypracovala: Anežka Morongová 

Dňa: 18.12.2014 

 

Overil: P. Rusnák 19.12. 



 

 

 

UZNESENIE 

 zo stretnutia RR OZ BB VIPA, dňa 18.12.2014 

 

 

 

Zasadnutie RR:  

 

A) Berie ne vedomie: 

- Informácie zo stretnutia NSRV 

- Program na najbližšie zasadnutie VZ – termín a miesto 

 

B) Ukladá: 

- Osloviť archivára pre usporiadanie archívu OZ BB VIPA 

Z:  P. Rusnák   T:  január 2015 

 

- vypracovať návrh nových stanov, vrátane cieľov a smerovania staronovej 

organizácie  

Z:  P. Rusnák   T:  do VZ 2015 (marec) 

 

- pripraviť a vyhlásiť súťaž pre návrh názvu a loga pre novú organizáciu 

 

Z:  P. Rusnák, I. Pašmík   T:  január 2015 

 

 

Uznesenie bolo prijaté všetkými členmi, zúčastnenými podľa prezenčnej listiny.  


