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Kód uznesenia: 21.3. 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. schvaľuje 

 

vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope. 

 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

ukončiť členstvo v záujmovom združení právnických osôb Slovenský dom Centrope v zmysle 

platných stanov združenia k 31. 12. 2019. 

 

  



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Dňa 28.3. bol z rokovania MsZ stiahnutý materiál „Návrh na ukončenie členstva v záujmovom 

združení právnických osôb Slovenský dom Centrope“. V mesiacoch máj – september 

absolvovali zástupcovia Oddelenia stratégie a projektov, Implementačnej jednotky, Oddelenia 

kultúry a Bratislavskej organizácie cestovného ruchu niekoľko diskusií s riaditeľkou združenia 

o možnej spolupráci mesta a Slovenského domu Centrope (SDC).  

 

Zo stretnutí je možné vyhodnotiť nasledovné: 

- Aktivity, ktoré SDC v súčasnosti realizuje, sú realizované zväčša na objednávku a z 

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý formou „príspevkov na 

udržateľnosť a rozvoj“ (nad rámec členského poplatku) na SDC prenáša výkon opatrení 

Akčného plánu cestovného ruchu BSK, resp. PHSR BSK alebo Stratégie rozvoja 

cestovného ruchu v BSK do roku 2020. Na tieto aktivity (napr. magazín Bratislava 

Region, Regionálna konferencia cestovného ruchu v Bratislavskom kraji, Tematická 

cesta sv. Cyrila a Metoda, Projekt Danube Islands, portál Tourcentrope a.i.) nemá hlavné 

mesto SR Bratislava ani počas členstva v SDC žiaden dosah, či už po finančnej alebo 

obsahovej a realizačnej stránke. Rovnako tiež nie sú vlastnou iniciatívou Slovenského 

domu Centrope. 

- Riaditeľka SDC odmieta v tomto roku realizovať iné aktivity ako tie schválené v pláne 

aktivít na rok 2019 vo Valnom zhromaždení (VZ) združenia začiatkom roka. Ak mesto 

od SDC požaduje realizáciu iných aktivít nad rámec schváleného programu, je potrebné 

aktivity dodatočne schváliť vo VZ [pozn. všetky projekty, ktoré SDC v súčasnosti 

realizuje boli pred realizáciou predkladané VZ, kde mali všetci členovia možnosť do 

projektu vstúpiť ako partner. Hlavné mesto nevstúpilo do žiadneho z nich, no napriek 

tomu sa dnes realizujú aj na území a/alebo majetku mesta (NKP Hrad Devín), čím nás 

bez nášho súhlasu zaväzujú k aktivite v projektoch a členstvu v SDC]. Zároveň tiež 

neevidujeme od SDC výzvu na spoluprácu na tvorbe plánu aktivít na rok 2019, 

a rovnako sa nám nepodarilo nadviazať spoluprácu na tvorbe plánu aktivít na rok 2020. 

- Spolupráca so SDC je nevyvážená – SDC realizuje projekty podľa vlastnej vôle, resp. 

podľa zadaní BSK a následne dáva požiadavky a úlohy mestu, pričom nereflektuje naše 

snahy o spoluprácu. Navyše podľa slov riaditeľky členský poplatok slúži iba na chod 

kancelárie a akékoľvek projektové aktivity, vrátane vyhľadávania projektových výziev, 

musia byť zo strany mesta predfinancované nad rámec členského poplatku, čo mestu 

zvyšuje finančnú aj administratívnu záťaž, navyše na aktivity, ktoré si vie vykryť 

z interných ľudských zdrojov (Oddelenie stratégie a projektov).  

- V apríli 2019 bol J. Slimák menovaný MsZ za člena dozornej rady SDC, ktorá bola 

dlhodobo nefunkčná a hlavné mesto v nej nemalo zástupcu. Odvtedy bola riaditeľka 

SDC na každom stretnutí žiadaná, aby zabezpečila organizáciu VZ SDC, ktorá musí 

členstvo v dozornej rade formálne schváliť. Valné zhromaždenie bolo zvolané až na 

6.11.2019, to znamená že v čase písania tohto materiálu ešte stále mesto nemalo svojho 

zástupcu v dozornej rade. 

 

 



- Projekty, ktorým sa SDC v súčasnosti venuje a plánuje naďalej dlhodobo venovať sú 

zamerané na oblasť cestovného ruchu a kultúry a preto boli konzultované s vedúcou 

Oddelenia kultúry Mgr. Zuzanou Ivaškovou. Jej stanovisko je nasledovné: 

1. V oblasti kultúry sa hlavné mesto ešte len pripravuje na tvorbu Koncepcie 

rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Rovnako bude 

potrebné pristúpiť k vytvoreniu stratégie rozvoja CR, preto sa v súčasnosti 

zdržiava zapájania sa do projektov podpory CR a kultúry  realizovaných 

SDC. 

2 Rozvoj Hradu Devín ako turistickej destinácie je prioritou mesta bez ohľadu 

na členstvo v SDC a požiadavky, ktoré má riaditeľka SDC od mesta na Hrade 

v rámci projektu Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda bude možné splniť až 

po realizácii komplexného rozvoja Hradu (hlavne vybudovanie infocentra). 

To, čo v súčasnosti vieme poskytnúť (citylighty pod Devínom na propagáciu 

CM cesty) nie je schválené starostkou MČ Devín, ktorá je pre nás dôležitým 

partnerom v rozvoji územia. 

- Ako v súčasnosti jediný prínos členstva mesta v združení bol vyhodnotený magazín – 

ročenka Bratislava Region, v ktorom máme podľa slov riaditeľky ako platcovia 

členského poplatku bezplatný priestor 2-3 strany na propagáciu mesta. Magazín je však 

realizovaný a plne hradený z rozpočtu BSK, pričom SDC vystupuje len ako manažér – 

obstarávateľ externého dodávateľa textov a vydavateľa magazínu. 

 

Na základe uvedeného je možné zhodnotiť, že združenie Slovenský dom Centrope naplnilo 

svoje historické poslanie a dnes už pre hlavné mesto SR Bratislavu nemá žiadnu pridanú 

hodnotu. Náklady, ktoré mesto do združenia investuje (vrátane pracovného času zamestnancov 

magistrátu) ďaleko prevyšujú hodnotu, ktorú mesto alebo jeho obyvatelia od združenia 

získavajú. Ukončenie členstva zároveň hlavnému mestu SR Bratislave žiadnym spôsobom 

neobmedzí možnosť zúčastňovať sa aktivít v euroregióne Centrope, naopak, v prípade záujmu 

tieto aktivity iniciatívne rozvíjať, umožní priamy kontakt so zahraničnými partnermi bez 

medzistupňa v podobe Slovenského domu Centrope. 

 

Materiál týkajúci sa vystúpenia hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia 

Slovenský dom Centrope je potrebné predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu 

v súlade s platným znením stanov záujmového združenia Slovenský dom Centrope a v súlade 

s príslušnými ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v zmysle ktorých patrí rozhodnutie o vystúpení zo záujmového združenia do 

kompetencie mestského zastupiteľstva. V prípade schválenia vystúpenia hlavného mesta SR 

Bratislava zo záujmového združenia Slovenský dom Centrope bude v mene hlavného mesta SR 

Bratislava zaslané združeniu oznámenie o vystúpení, pričom členstvo zanikne prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude oznámenie o vystúpení doručené kancelárii 

združenia. 

 

 



Mestu nehrozia žiadne sankcie za vystúpenie zo združenia: 

Záujmové združenia právnických osôb sú upravené v Občianskom zákonníku v ust. § 20f - § 

20j. Podľa ust. § 20h ods. 1 stanovy určujú aj vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov. 

Stanovy  záujmového združenia Slovenský dom Centrope v čl. IX ako jednu z možností zániku 

členstva v združení pripúšťajú aj možnosť vystúpenia člena zo združenia – písomným 

oznámením doručeným kancelárii združenia na základe rozhodnutia jeho zastupiteľstva alebo 

oprávnených orgánov. Vyradenie z evidencie členov združenia sa vykoná k 1. dňu 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Stanovy (ani zákon) neustanovujú sankcie a ani poplatky 

za vystúpenie člena zo združenia. Vystúpením zo združenia člen iba využíva svoje právo, preto 

za toto nemôže byť sankcionovaný.  

Stanovy záujmového združenia Slovenský dom Centrope v čl. IX ods. 2 v tejto súvislosti iba 

upravujú, že vystupujúci člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov. Zároveň v prípade 

neskoršieho zrušenia združenia s likvidáciou nebude mať hlavné mesto ako už vystúpený člen 

nárok na likvidačný zostatok, nakoľko v zmysle čl. XVI. stanov sa likvidačný zostatok rozdelí 

medzi riadnych členov združenia, ktorých členstvo trvá k termínu zániku združenia. 

 

Hlavné mesto bude taktiež môcť po vystúpení zo združenia doň opätovne vstúpiť: 

Stanovy záujmového združenia Slovenský dom Centrope ani zákon takýto postup neupravujú, 

t.j. ani výslovne nevylučujú. Pri opätovnom vstúpení však bude potrebné opätovne splniť 

všetky podmienky, predpokladané stanovami v čl. VIII (podanie prihlášky, schválenie valným 

zhromaždením, zaplatenie vstupného členského príspevku). 

 

Na zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7.11. 2019 

nebolo prijaté uznesenie k Vyhodnoteniu spolupráce so záujmovým združením Slovenský 

dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva v združení. 

 

 

  



Príloha č. 1 

Informácie o Slovenskom Dome Centrope 

Definícia pojmov 

Centrope je euroregión zoskupujúci niekoľko regiónov a miest v pohraničí Slovenskej 

republiky, Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Vznikol na základe spoločného politického 

vyhlásenia zástupcov jednotlivých regiónov a miest v roku 2003 s cieľom podpory 

cezhraničnej spolupráce v oblasti podnikania, infraštruktúry, vzdelávania a kultúry. Zoskupenie 

je dodnes založené iba na politických deklaráciách o spolupráci a nemá formu právnickej 

osoby.  

Slovenský dom Centrope (SDC) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré na základe 

uznesenia MsZ hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 3.7.2008 spoluzaložili mestá Bratislava 

a Trnava za účasti Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. 

Základným cieľom združenia je zastupovať záujmy slovenských partnerov v rámci iniciatívy 

Centrope. Dnes má združenie 6 členov: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava-

Čunovo, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a obce Stupava s Svätý 

Jur. Druhý zakladajúci člen, mesto Trnava ukončilo členstvo v združení ku dňu 31.12.2017 

rozhodnutím Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zo dňa 10.10.2017. 

 

Predkladaný materiál navrhuje ukončenie členstva v záujmovom združení právnických 

osôb Slovenský dom Centrope. Členstvo v tomto združení nie je podmienkou a 

ukončenie členstva nie je v žiadnom prípade prekážkou v práve hlavného mesta SR 

Bratislavy naďalej suverénne a samostatne konať a vystupovať v rámci multilaterálnej 

iniciatívy Centrope. 

 

História združenia Slovenský dom Centrope 

Nutnosť založenia kancelárie zastrešujúcej a koordinujúcej slovenských partnerov v rámci 

vtedy sa formujúcej medzinárodnej iniciatívy Centrope sa odvíjala od povinností hlavného 

mesta SR Bratislavy vyplývajúcich zo Zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci 

projektu Dom CENTROPE, implementovaného hlavným mestom v období 09/2006 – 05/2008 

z programu Interreg IIIA SK-AT. Kancelária Domu Centrope, vtedy ešte 

v neinštitucionalizovanej forme, okrem koordinácie slovenských partnerov Centrope 

zabezpečovala aj napr. organizáciu workshopov, vytvorenie web portálu centrope.info alebo 

publikáciu propagačných a informačných materiálov. 

Potreba transformácie Domu Centrope do inštitucionalizovanej podoby vyplývala až 

z  partnerstva hlavného mesta SR Bratislavy na nadnárodnom projekte „Centrope Capacity“, 

ku ktorému mesto Bratislava pristúpilo podpisom štatutára Ing. Andreja Ďurkovského dňa 13. 

mája 2008, a kde jedným z cieľov projektu bolo „vytvorenie decentralizovaných správnych 

jednotiek, ktorých úloha bude napĺňať agendu projektu“. Projekt bol realizovaný v období 1. 

január 2009 – 31. december 2012 s podmienkou udržateľnosti výsledkov projektu po dobu 5 

rokov, teda do 31.12.2017.  

Druhou dôležitou úlohou zriadenia Slovenského domu Centrope, ako uviedla jeho riaditeľka 

T. Mikušová na rokovaní Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy dňa 25.4.2018, 

bola vzájomná koordinácia projektových žiadostí v programoch cezhraničnej spolupráce – aby 

si žiadosti jednotlivých členov o financovanie z týchto programov navzájom nekonkurovali, ale 

sa dopĺňali.  



Združenie bolo pod názvom „Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope“ zapísané 

do registra záujmových združení dňa 31.10.2008. Zakladajúcimi členmi boli mestá Bratislava 

a Trnava, pričom mesto Trnava zo združenia k 31.12.2017 vystúpilo vzhľadom na 

uplynutie zákonnej doby udržateľnosti výsledkov projektu, pre ktorý bolo združenie 

založené (Centrope Capacity).  

 

Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie, ktoré tvoria štatutárni zástupcovia 

riadnych členov, resp. nimi splnomocnené osoby. Valné zhromaždenie zasadá minimálne 

jedenkrát do roka, a medzi jeho kompetencie patrí najmä schvaľovať vstupy do projektov 

týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce, schvaľovať a meniť stanovy združenia, voliť predsedu 

združenia, voliť a odvolávať riaditeľa Kancelárie združenia a na jeho návrh schvaľovať 

organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Kancelárie združenia, či rozhodovať o výške 

rozvojových členských poplatkov. Predsedom združenia sa v roku 2018 stal predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA; riaditeľkou kancelárie 

združenia je Tatiana Mikušová, ktorá stála aj za samotným založením združenia v roku 2008.  

 

Hlavné činnosti združenia sú definované v jeho stanovách, a patrí medzi ne predovšetkým 

koordinácia spoločných záujmov členov združenia, zastupovanie členov združenia v iniciatíve 

Centrope, príprava projektov v rámci definovaných prioritných oblastí, organizácia 

prezentačných podujatí a odborných seminárov či vypracovávanie spoločných strategických 

a programových dokumentov cezhraničnej spolupráce.  

V roku 2012 tak bol Slovenský dom Centrope poverený vypracovaním Akčného plánu Kultúra 

a cestovný ruch v rámci Stratégie 2013+, spomenutej vyššie. V akčnom pláne stanovil za ciele 

stratégie v oblasti cestovného ruchu najmä zvýšenie počtu domácich a zahraničných turistov 

zvyšovaním spolupráce a vývojom spoločných cezhraničných produktov, medzi nimi napríklad 

spoločný turistický preukaz (Centrope karta), spoločná online propagácia a rozvoj tematických 

klastrov a „ciest“ (vínne cesty, cyklotrasy, historické či kulinárske zážitkové trasy, atď.). Po 

schválení akčného plánu boli slovenskí partneri v Centrope spoločným rozhodnutím politickej 

rady poverení aj jeho následnou implementáciou, a preto aktivity a projekty, na ktoré sa 

Slovenský dom Centrope odvtedy až dodnes sústredí sú zamerané na napĺňanie tohto 

akčného plánu.  

V pláne činnosti SDC na rok 2018, predloženom na valnom zhromaždení 27. februára 2018 

bolo popísaných 13 projektov z oblasti cestovného ruchu v rôznom štádiu rozpracovania, na 

ktorých Slovenský dom Centrope plánoval v roku 2018 participovať. Okrem jedného nie je 

v žiadnom z nich hlavné mesto SR Bratislava uvedené ako projektový partner a viaceré z nich 

ani nie sú realizované na území mesta Bratislava. Naopak pri 8 z nich je ako zámer projektu 

uvedené „napĺňanie stratégie cestovného ruchu BSK“. Jediný projekt, v ktorom Plán činnosti 

SDC na rok 2018 uvádza ako partnera mesto Bratislava, je projekt webového portálu 

tourcentrope.eu, v ktorom však podľa dostupných informácií už hlavné mesto neparticipuje. 

Všetky projekty, v ktorých hlavné mesto v minulosti so Slovenským domom Centrope 

participovalo, sú teda už ukončené.  

V roku 2018 tiež Slovenský dom Centrope organizačne zabezpečoval predsedníctvo 

Bratislavského samosprávneho kraja v Centrope. Na tento účel dostal od BSK dotáciu od BSK 

vo výške 10 000 EUR, ktorá slúžila na organizáciu dvoch workshopov a politickej konferencie 

Centrope. Konferencie sa zúčastnilo 29 účastníkov, z toho na politickej úrovni boli zastúpené 

iba regióny BSK, TTSK a Župa Győr-Moson-Sopron. Ostatné regióny a mestá boli zastúpené 

na úrovni odborných úradníkov, pričom hlavné mesto SR Bratislava na konferencii nemalo 

oficiálneho, primátorom povereného zástupcu.  



Evidované členské príspevky hlavného mesta v združení  

V súlade s platnými stanovami združenia Slovenský dom Centrope hlavné mesto SR 

Bratislava prispieva na chod združenia členským poplatkom vo výške 5 000 EUR ročne. 

Stanovy tiež umožňujú valnému zhromaždeniu rozhodovať o výške rozvojových členských 

poplatkov, ktoré členovia uhrádzajú podľa potreby nad rámec bežného členského poplatku. 

Hlavné mesto SR Bratislava ku dňu podania materiálu eviduje nasledovné uhradené členské 

príspevky a poplatky príspevky: 

Rok Suma (EUR) Poznámka 

2010 6800 uzn. č. 12/9.3.2010 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope 

2011 6669 uzn. č. 8/27.10.2010 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope 

2012 5000 uzn. č. 9/12.12.2011 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope 

2013 5000 

 

10000 

uzn. č. 2/29.11.2012 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (ročný členský príspevok) 

uzn. č. 3/29.11.2012 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (mimoriadny členský príspevok) 

2014 5000 

 

10000 

uzn. č. 9/13.12.2013 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (ročný členský príspevok) 

uzn. č. 10/13.12.2013 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (mimoriadny členský príspevok) 

2015 5000 

 

3436 

uzn. č. 9/14.1.2015 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (ročný členský príspevok) 

uzn. č. 6/19.5.2015 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope. (pozn. znížený kvôli rozpusteniu výnosov z 
minulých rokov) (rozvojový príspevok) 

2016 5000 uzn. č. 4/16.03.2016 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (ročný členský príspevok) 

2017 5000 

 

1500 

uzn. č. 6/16.02.2017 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (ročný členský príspevok) 

uzn. č. 7/16.02.2017 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (rozvojový členský príspevok, uhradený až 
po výzve v roku 2018) 

2018 5000 uzn. č. 6/27.02.2018 Valného zhromaždenia Slovenského 
domu Centrope (ročný členský príspevok) 

2019 5000 Výzva na úhradu prijatá listom z 8.1.2019 

SPOLU 
uhradené 

73 405  

 



 
Výpis 

z hlasovania per rollam 
 Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 

v dňoch 29. 10. 2019 a 30. 10. 2019 
 
 
 

 

K bodu 2 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť vystúpenie zo záujmového 
združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope. 
 

Hlasovanie: hlasovalo: 13, za: 3, zdržal sa: 3, proti: 7 

 

Pozn.: Hlasovanie prebehlo na diaľku (per rollam) prostredníctvom emailu v dňoch 29. 

10. a 30. 10. 2019. 

 

 
 
 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r. Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
              tajomníčka komisie    predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 30. 10. 2019 
 

 


