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A/ Správa o činnosti BB VIPA za rok 2015 

 

1. Stručné vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2015  
  

Plán činnosti Vidieckeho partnerstva na rok 2015 pozostával z  hlavnej činnosti – 
spolupráca a zastupovanie záujmov vidieka BB kraja a z piatich projektov: 

p.č názov projektu koordinátor 
1 Udržanie a rozšírenie regionálneho značenia produktov a služieb Kukučková 

2 Regionálny produkt vidieka banskobystrického kraja Region. rada 

3 Farmárske trhy na podporu predaja miestnych produktov P. Rusnák 

4 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Jankovičová 

5 Združený odborný a občiansky monitor (ZOOM) BBSK P. Rusnák 
 

1.1  Vyhodnotenie hlavnej činnosti za rok 2015 
Rok 2015 bol z hľadiska MAS a VSP hektickým rokom. Bol to rok výziev a realizácie 

príprav na LEADER/CLLD. Väčšina členov bola intenzívne zapojená do príprav partnerstiev 
a vypracovávania ich stratégií. Členovia si vzájomne vypomáhali radami, výmenou 
a prenosom informácií a formovaním spoločných stanovísk.  Celkom  v kraji si projekty 
pripravilo 21 VSP, z toho 4 súčasné MAS (piata sa rozdelila na dve) a podaných bolo 20 
žiadostí.  

Toto programové obdobie sa nieslo v duchu neobjektívnych a nekvalifikovaných 
rozhodnutí Riadiaceho orgánu, a to ako pri príprave nástroja, tak hlavne v pravidlách pre 
jeho implementáciu. To samozrejme bolo veľmi silným impulzom pre aktivizovanie členskej 
základne v snahách o presadzovanie objektívnych a spravodlivých pravidiel hodnotenia 
a výberu MAS. Bola rozvinutá čulá korešpondencia medzi predsedom nášho združenia 
a pánom ministrom, resp. sekčným riaditeľom Barbaričom. V rámci stanovísk Národnej siete 
slovenských MAS sa aktívne podieľali na podnetoch pre ministerstvo A. Ciglanová a M. 
Vargová. Všetky nekompetentné kroky ministerstva boli sformované P. Rusnákom a I. 
Pašmík do článku zverejneného v denníku N a na Faceboku.  

V rámci kraja predseda sa aktívne zapojil aj do prípravy RIUS v BB kraji ako člen 
pracovnej skupiny. A hoci nebol nakoniec poslancami zvolená za člena Komisie 
Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva BBSK pravidelne sa zúčastňoval 
na zasadnutiach komisie a pričinil sa aj o prezentáciu MAS v programe Komisie.  

Okrem toho predseda sa zapojil aj do pripomienkovania ÚPN VÚC BBSK a do PHSR 
BBSK. 

Na národnej úrovni sa Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja zapojilo do 
spolupráce na rozvoji vidieka prostredníctvom Vidieckej platformy. 

Z hľadiska aktivizácie členov možno túto oblasť činnosti ViP BB kraja hodnotiť pozitívne. 
Žiaľ výsledky snaženia, aktivizácie členov, odbornej argumentácie už pozitívne nie sú. 
Nepodarilo sa presadiť žiadne logické a odborné argumenty na národnej úrovni, jediným 
pozitívnym výsledkom bol posun termínov výziev na Leader. 
 

1.2  Vyhodnotenie realizácie projektov 
1.2.1 Udržanie a rozšírenie regionálneho značenia produktov a služieb 
Uznesením z členskej schôdze bola prípravou a realizáciou projektu poverená M. 

Kukučková. Tá v súlade s uznesením vypracovala námet pre udržanie a rozšírenie 
regionálneho značenia produktov a služieb na vidieku v banskobystrickom kraji a požiadala 
o stretnutie s vedením BBSK o prerokovanie tohto námetu a o posúdenie možnosti 
financovania projektu so strany BBSK. Do konca roka 2015 však napriek sľubom 
a niekoľkokrát prekladanému termínu, k stretnutiu nedošlo, bol nám len sprostredkovaný 
záujem BBSK o podpore značenia regionálnych produktov.  



 
1.2.2 Regionálny produkt vidieka banskobystrického kraja 
Uznesením členskej schôdze boli všetci členovia požiadaní o spracovanie  ponuky pre 

produkt vidieka banskobystrického kraja a zaslať ju Regionálnej rade do polroka, aby 
Regionálna rada následne mohla z dodanej ponuky vyhotoviť návrh produktu. Žiaľ pre 
nadmerné vyťaženie členov práve prípravami na LEADER/CLLD sa tento projekt 
neuskutočnil, nakoľko ponuku poslala len MAS Zlatá cesta.   

 
1.2.3 Farmárske trhy na podporu predaja miestnych produktov 
Už stálym a pravidelným podujatím nášho združenia je organizovanie farmárskych trhov 

počas Otvárania a Zatvárania Bánoša  v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom a OZ Tradičná 
chuť regiónov Slovenska. Podujatia podporuje  BBSK a aj Mesto B. Bystrica.  

Hlavným cieľom podujatí je propagácia tradičných domácich výrobkov z vidieckych 
regiónov banskobystrického kraja a ich priblíženie mestským obyvateľom. Podujatia sú 
vlastne slávnostným otvorením a ukončením poľnohospodárskej sezóny v BB kraji. 

Otváranie Banoša sa uskutočnilo v 25.apríla za účasti 25 remeselníkov, 20 farmárov 
a prvovýrobcov a 10 skupín kuchárov . Za krásneho počasia ho navštívilo temer 4000 
návštevníkov. Zatváranie Banoša sa uskutočnilo 17.októbra  a zúčastnilo sa na ňom 26 
remeselníkov, 21 farmárov a prvovýrobcov a 15 skupín kuchárov. Vzhľadom 
k nepriaznivému počasiu, bola návštevnosť len okolo 2000 návštevníkov.    

 
1.2.4 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka  
E. Jankovičová v spolupráci s predsedom a I. Krokošovou pripravili žiadosť do výberu 

Regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka: Projekt nebol podporený z dôvodu 
nižšieho počtu získaných bodov oproti VOKA i napriek tomu, že VOKA dovtedy poradensko- 
informačnú činnosť pre beneficientov PRV nevykonávala. Nepomohlo nám ani odvolanie.  

 
1.2.5 Združený odborný a občiansky monitor (ZOOM) BBSK    
Koordinátorom projektu bol P. Rusnák, ktorý v spolupráci s odborníkmi v oblasti práva, 

dopravy, kultúry, sociálnych vecí, školstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia 
pripravili grantový projekt, žiadosť o podporu  do Nadácie otvorenej spoločnosti. Cieľom 
projektu bolo monitorovanie činnosti BBSK a objektívne informovanie verejnosti. Projekt však 
nezískal podporu a preto nebol zrealizovaný.  

  

1.3 Zhrnutie plnenia plánu činnosti 
Činnosť združenia v hlavnej oblasti činnosti bola veľmi aktívna, žiaľ bez reálneho efektu 

v prospech  dobrej a spravodlivej implementácie prístupu LEADER a v prospech vidieka 
nášho kraja  

Z projektov bol úspešne zrealizovaný len jeden projekt – farmárske trhy, ktoré sa stali 
už populárnym podujatím v meste B. Bystrica propagujúcim zdravé a tradičné domáce 
vidiecke produkty. 

Ostatné projekty boli so strany jednotlivých garantov zrealizované len do takej miery, 
ktorá bol od nich  závislá.  To znamená, že neboli dotiahnuté do konca, buď z dôvodu 
nezískania podpory na realizáciu (projekty č. 4 a 5), alebo z dôvodu technických prekážok 
spôsobených partnerom – adresátom projektu (regionálne značenie produktov), alebo 
vlastnými členmi ( produkt vidieka BB kraja). 

Za významnú udalosť roku 2015 v histórii združenia možno považovať aj zmenu stanov 
a zmenu názvu združenia.  

Celkovo možno rok 2015 z hľadiska činnosti združenia hodnotiť ako rok aktívny a 
plodný i napriek tomu, že sa nepodarili naplniť niektoré úlohy. Tie však neboli  len v našich 
rukách a záviseli aj od vonkajších faktorov. 

   

 



 

2. Plnenie uznesenia členskej schôdze 
 
Uznesenie ČS ukladá: 

1. Regionálnej rade: 
- Vydať tlačovú informáciu pre média - termín: do 30.04. 
Plnenie: splnené 
- Zabezpečiť spracovanie nového loga združenia - termín: do 15.06. 
Plnenie: splnené, nové logo RR schválené 
- Pripraviť návrh produktu vidieka banskobystrického kraja - termín: do 31.07. 
Plnenie: nesplnené 
- Obhajovať záujmy vidieka banskobystrického kraja - termín: priebežne 
Plnenie: plnené, ale bez reálnych výsledkov 
 

2. Predsedovi: 

- Dohodnúť pracovné stretnutie zástupcov MAS a VSP s predsedom BBSK 
formou listu – termín odoslania listu: do 15.05. 

Plnenie: list odoslaný termín stretnutia neuskutočnený 
 
- Zaregistrovať zmeny Stanov na MV SR – termín odoslania: 30.04. 
Plnenie: splnené, stanovy zaregistrované 
- Uchádzať sa o získanie regionálnej antény NSRV - termín: podľa výzvy 
Plnenie: splnené 
- Doriešiť pracovný pomer s pracovníčkou kancelárie - termín: do 30.06. 

 Plnenie: nesplnené, preložené o rok 
 

3. Martine Kukučkovej: 

- Spracovať projektový zámer udržania rozšírenia regionálneho značenia na 
území banskobystrického kraja - termín: do 20.05. 

Plnenie: splnené 
- Dohodnúť termín pracovného stretnutia s riaditeľom Úradu BBSK za účelom 

dohodnutia spolupráce v oblasti regionálneho značenia miestnych produktov 
a služieb - termín: do 29.05. 

Plnenie: nesplnené, nezáviselo od M. Kukučkovej 
 

4. Elene Jankovičovej: 
- Pripraviť žiadosť pre získanie regionálnej antény NSRV   

termín: podľa výzvy 
Plnenie: splnené, ale projekt nebol podporený 

 
5. Zástupcom MAS a VSP: 

- Dodať počet prezentácií v masmédiách v minulom roku k dopracovaniu 
Správy o činnosti BB VIPA za rok 2014 - termín: do 30.04. 

Plnenie: splnili len traja 
 

6. Zástupcom MAS, VSP ako aj ostatným členom: 
- Pripraviť ponuku pre produkt vidieka banskobystrického kraja a zaslať ju 

Regionálnej rade (do rúk predsedovi) - termín: do 15.06. 
Plnenie: splnil len jeden člen 
- Uhradiť členské príspevky na rok 2015 - termín: do 30.06. 
Plnenie: nesplnené, členské k 31.12 neuhradilo 10 FO a 20 PO 
 
 
 



 

3. Stručná informácia o činnosti združenia 
 

3.1 Základné informácie: 
Počet členov k 31.12.2015 : 24 právnických osôb (z toho, 8 MAS/VSP), 15 FO, spolu: 39 

 

3.2 Členská schôdza: 
sa konala 28.4. 2015, prítomných 25 z celkového počtu 39 členov, boli zmenené stanovy 
a názov združenia. 
 

3.3 Činnosť Regionálnej rady: 
RR má celkom 11 členov,  zasadala v roku 2015 3x :  

 12.3. v Detve, hlavný bod programu: príprava ČS,  prítomných 8 členov rady  

 28.4. vo Sv. Antone, opatrenia po ČS, prítomných 10,  

 19.10. v Detve – hlavný bod programu Leader/CLLD za prítomnosti  11 členov. 

 
 
V Banskej Bystrici 9. mája 2016, spracoval: Peter Rusnák, predseda ViP BB kraja 
 
 
 

B/ Správa o hospodárení BB VIPA – 2015 

                   
VÝNOSY:  
Príspevok SOŠ na Zatváranie Bánoša – Farmárske trhy 300,- 

Dotácia BBSK  na Zatváranie Bánoša – Farmárske trhy 1 200,- 

Členské príspevky 210,- 

SPOLU: 1 710,- 

 
NÁKLADY:  
Internet, telefón 54,- 

Prenájom kancelárskych priestorov 33,- 

Grafický návrh, tlač propagačných materiálov 923,- 

Kultúrny program  (Farmárske trhy) 480,- 

Poštovné, ostatné služby 31,- 

Mzdy + odvody (dohody) 266,- 

Kolky 16,- 

Strava a občerstvenie členské schôdze 117, 

Bankové poplatky 101,- 

SPOLU: 2 021,- 

Hospodársky výsledok -311,- 
 
Nepriaznivý hospodársky výsledok bol spôsobený nezaplatením členského 30-timi 
členmi ViP BB kraja 
 
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015: 
Pokladňa ( EUR, CZK):       40,59  EUR            
Bankový účet:  1 525,66  EUR                     
 SPOLU:  1 566,25 EUR 

  
 
Vypracovala Elena Kubaliaková, finančná manažérka  OZ ViP BB kraja. 

 



 

C/ Správa revíznej komisie za rok 2015 

 
      V priebehu svojho funkčného pôsobenie vykonala Revízna komisia (RK) kontrolu činnosti 
občianskeho združenia ViP BB za rok 2015. 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 2015 je uvedený v Správe o hospodárení 
Vip BB.  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 3.5.2016, boli predložené 
inventarizačné zápisy a pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Hospodársky výsledok :                               - 311,00 EUR 
  
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015: 

Pokladňa:         38,37 EUR    
Pokladňa CZK:                                                                                          2,22 EUR 
Bankový účet:    1.525,66 EUR     
Spolu                    1. 566,25 EUR  
 
Revízna komisia konštatuje, že pri vykonanej revízii nezistila žiadne závažné nedostatky na 
hospodárení občianskeho združenia ViP BB. 
 
Dodržiavanie stanov združenia 

V hodnotenom období sa revízna komisia zamerala na sledovanie plnenia základného 
poslania ViP BB 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. 
 
V roku 2015 došlo k zmene stanov a k zmene názvu združenia. Revízna komisia konštatuje, 
že nezistila žiadne nedostatky v oblasti dodržiavania platných stanov združenia. 
 
 
Milada Kochanová, predseda revíznej komisie ViP BB kraja. 

 
 


