
Z  á  p  i  s   
 

Zo zasadnutia členov Regionálnej rady Vidieckeho partnerstva 
Banskobystrického kraja 

 
konaného dňa 1. apríla  2016 v zasadačke MAS Podpoľanie v Detve  

 

 
P r í t o m n í:   

- podľa priloženej prezenčnej listiny: v počte 6 zastupujúcich celkom 8 členov RR 
z celkového počtu 11  

- ospravedlnení:  
Iveta Kavčáková, BBGMP, Milan Spodniak, PJN   

- hostia: Luboš Meliš, Simona Holicová, OZ Žiarska kotlina 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Stručné informácie o činnosti ViP BB od ČS 
3. Príprava členskej schôdze ViP BB 2016  
4. Rôzne  
5. Diskusia  

 
 
K bodu 1 
        Zasadnutie Regionálnej rady VIP BB otvoril a prítomných členov privítal predseda VIP 
BB p. Rusnák. Zvlášť uvítal zástupcov OZ Žiarska kotlina, ktorí prejavili záujem o členstvo. 
Prítomní schválili navrhovaný program a za zapisovateľku J. Bačíkovú  
 
 
K bodu 2  

   Pán P. Rusnák podal informácie o plánovaných projektoch a aktivitách v roku 2015:  
-  Projekt „Regionálna anténa“ nebol podporený. Regionálnou anténou v Banskobystrickom 
kraji sa stala Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity. Predseda informoval 
o pripravovanom stretnutí s riaditeľkou VOKA p. Lopušníkovou- Jányovou.  Pán. I. Pašmík 
navrhol pripraviť jednoduchú zmluvu o spolupráci medzi VOKA a VIP BB.  
-  Projekt „Produkt vidieka“ sa nepodarilo zrealizovať pre nedodané ponuky od jednotlivých 
združení.  
- Projekt na udržanie regionálneho značenia nebol taktiež dotiahnutý do konca. 
Banskobystrický samosprávny kraj vyvinul aktivity zamerané na udržanie regionálnej značky 
a jeho zamestnanci v roku 2015 navštívili Miestne akčné skupiny s cieľom zistiť ich potreby 
a požiadavky. Na marec 2016 bolo naplánované aj stretnutie na BBSK k regionálnemu 
značenie ale pre zaneprázdnenosť zamestnancov BBSK sa toto stretnutie neuskutočnilo.  
-   Vytvorenie nového loga pre ViP BB bolo urobené a vyhral návrh p. Rusnáka.  
-   ViP BB je členom Vidieckej platformy, ktorej cieľom je zastupovať vidiek voči parlamentu.  
-   Správa o činnosti ViP BB bola dopracovaná podľa uznesenia ČS  
-  Uskutočnili sa dve podujatia s farmárskymi trhmi – Otváranie a Zatváranie Bánoša, na 
ktoré ViP získala grant od BBSK. 
 
Na rok 2016 sa pripravuje dňa 23.4. 2016 farmársky trh pod názvom „Tradičná chuť jari – 
otváranie Bánoša. Na túto aktivitu ViP BB získalo dotáciu od Mesta B. Bystrica. Všetkým 
členom bola rozposlaná aj pozvánka s prihláškou, ktorú bolo potrebné zaslať späť do 31.3. 
2016. K dnešnému dňu bolo zaregistrovaných cca 60 prihlásených predajcov.  



K bodu 3  

        Členská schôdza VIP BB sa bude konať 25.5. 2016 so začiatkom o 10.00 hod. 
v Hrachove v sídle MAS Malohont. Pani Kubaliaková bola poverené s prípravou občerstvenia 
pre členov VIP BB v hodnote 5,- € na osobu.  
Predseda VIP BB bol poverený rozposlať pozvánky pre členov VIP BB s nasledovným 
programom: 

- Správa o činnosti  
- Správa o hospodárení  
- Správa revíznej komisie  
- Podpora nepodporených partnerstiev 
- Podpora zaostávajúcich okresov  
- Diskusia  
- Plán činnosti  
- Rôzne  

S tým, že ako hostí k odborným témam pozve riaditeľa ÚBBSK a p. Finku. 
  
K bodu 4  

Regionálna rada ukladá predsedovi ViP BB nasledovné:  
- Dojednať ukončenie pracovného pomeru s pracovníčkou ViP BB kraja 

pani L. Hlaváčkovou, ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke – do konania ČS 
- Rozposlať list všetkým VSP s ponukou stať sa členom ViP BB a tiež pozvánku 

na členskú schôdzu ViP BB – do konca apríla 
- Osloviť zástupcov BBSK o účasti na schôdzi ViP BB – do konca apríla 
- Zaslať list riaditeľovi ÚBBSK s požiadavkou o vystúpení na členskej schôdze– do 

konca apríla 
- Vyzvať členov ViP BB o zaplatenie členského príspevku, nakoľko členské má 

uhradené na rok 2016 len 8 členov – do konca apríla 
  

a požiadala L. Meliša o prípravu návrhu listu pre podpredsedu vlády Pelegriniho na 
zjednodušenie VO... a do konca apríla ho zaslať členom RR na pripomienkovanie 
a doplnenie.  
RR zároveň žiada Revíznu komisiou, aby do konca apríla pripravila revíznu správu. 
 
 
 

V Detve dňa 1.4. 2016  
 
 
                                                                                      Zapísala: J. Bačíková  

 
Overil 4.4.: P. Rusnák  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


