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VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018 

 

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je nezisková organizácia, dobrovoľné záujmové združenie 

právnických osôb. Združuje členov a partnerov z verejného, súkromného aj III. sektora. Výročná správa 

predstavuje pôsobenie KRR  a aktivity zrealizované v roku 2018.  

 

Štruktúra výročnej správy: 

1. Orgány KRR 
2. Členská základňa 
3. Financovanie KRR 
4. Aktivity KRR v jednotlivých oblastiach 
5. Záver 

 

1. Orgány KRR 
 

V roku 2018 pôsobili v KRR orgány spoločnosti ustanovené v zmysle platných STANOV združenia. Počas 

roka prišlo k niekoľkým zmenám v personálnej štruktúre orgánov. Výročná správa uvádza stav 

k 31.12.2018: 

 

Správna rada:  Štefan Murárik, predseda SR 

   Jozef Palla, člen SR 

   Miroslav Solčány, člen SR 

   Marko Semeš, člen SR 

 

Výkonný riaditeľ: Marek Turanský 

 

V priebehu roka 2018 sa konali zasadania Správnej rady KRR v mesiacoch február, apríl, august 

a december. V roku 2018 sa nekonalo Valné zhromaždenie. Stretnutie členov klastra sa uskutočnilo 

v máji 2018 v areáli Slovakia Ring v Orechovej Potôni.  



2. Členská základňa 
 

Podstatnou zmenou v roku 2018 bolo vystúpenie zakladajúcich členov z KRR a to Trnavského 

samosprávneho kraja a Mesta Galanta. TTSK odporučil svojim organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti, aby z KRR vystúpili, čo sa následne aj udialo. Z KRR ešte vystúpilo ďalších 13 členov. 

Niektorým členom bolo členstvo pozastavené na ich žiadosť alebo z rozhodnutia SR. Členská základňa 

sa tak významným spôsobom znížila oproti roku 2017. Za pozitívne môžeme označiť to, že napriek 

negatívnej kampani proti KRR pristúpilo 15 nových členov.  Aktuálny počet členov je 82 členov. 

V roku 2018 prišlo aj k významnej zmene úpravy STANOV, v časti upravujúcej členstvo a členské 

príspevky. KRR pristúpil k diferenciácii členskej základe na stálych, pridružených a sympatizujúcich 

členov, čomu zodpovedá aj diferencované členské. Ustanovila sa tak aj kategória členov 

sympatizantov, ktorých výška členského príspevku je nula.  

 

3. Financovanie KRR  
 

KRR svoju činnosť zabezpečuje viac zdrojovým financovaním, najmä z príspevkov bežného členského, 

navýšeného členského, dotačných prostriedkov a projektovej činnosti a iných príjmov. V roku 2018 sa 

KRR orientoval na prechod k projektovo orientovanej organizácii so záujmom od roku 2019 zvyšovať 

podiel financovania z projektov a vlastnej činnosti, keďže predpokladáme podstatne nižšie príjmy 

z členských príspevkov. Tieto budú vychádzať skôr so záujmu o účasť v konkrétnych projektoch 

a aktivitách.  

Základné ekonomické ukazovatele roku 2018:  

Prijaté celkové za rok 2018: 40.500 EUR 

Zostatok neuhradeného bežného členského za predchádzajúce roky (2009 – 2018):  28.188 EUR  

Náklady celkové 2018: 56.560 EUR 

Hospodársky výsledok:  - 16.060  EUR  (vykryté z výnosov minulých období) 

Záväzky (dlhy) k 31.12.2018:  137 EUR 

 

4. Aktivity KRR v roku 2018 
 

Formou konzultačnej a poradenskej činnosti sa ďalej KRR podieľal na viacerých aktivitách svojich 

členov, napríklad pri príprave cyklo tém, príprave rôzneho druhu propagačných a publikačných 

materiálov, podujatí a podobne.  

 

 



Najvýznamnejšie aktivity KRR v roku 2018: 

ITF Slovakia TOUR 22. – 30.1.2018 

Aj v roku 2018 Klaster regionálneho rozvoja prezentoval aktivity svojich členov a turistický potenciál regiónu na 

ITF Slovakia TOUR. Celkovo sa tu predstavilo 405 vystavovateľov z 21 krajín. Súbežne s ním sa konali 

špecializované výstavy Wellness a fitness a Poľovníctvo a Oddych. Gastronomický veľtrh Danubius Gastro 

priniesol ponuku 321 vystavovateľov z 9 krajín. Medzi najaktívnejších členov klastra patrili na výstave Oblastná 

organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov a knižné vydavateľstvo Dajama, ktoré spolu s klastrom pripravili pre 

návštevníkov možnosť zahrať si spoločensko-poznávacie hry Poznáš Trnavský kraj?, Poznáš Bratislavský kraj? a 

Poznáš Slovensko?. V rámci prezentácií bol predstavený projekt GOWEST ako atraktívny turistický portál 

o zaujímavostiach (najmä) západného Slovenska. Dobrú atmosféru pomohol vytvoriť aj špeciálny herný prístroj 

na rozvoj motorických schopností, ktorý na prezentáciu zapožičala spoločnosť KVANT, člen klastra, ktorá okrem 

iných aktivít prevádzkuje v Bratislave zážitkové centrum vedy Aurélium (www.aurelium.sk). Na výstavnej ploche 

mali v našej expozícii návštevníci možnosť ochutnať vynikajúcu kávu, čaj a ďalšie nealko – nápoje, v štýlovo 

ponúkanom prevedení. 

 

Správna rada február 2018 

Dňa 15.februára 2018 sa konalo zasadanie Správnej rady Klastra regionálneho rozvoja. Rokovanie sa uskutočnilo 

v priestoroch neogotického kaštieľa v Galante. Mesto Galanta, v čase SR ešte stále zakladajúci člen KRR. Na 

programe rokovania bolo viacero dôležitých bodov a zaujímavých tém. Okrem iného zhodnotenie aktivít za rok 

2017, schvaľovanie ekonomických dokumentov ako účtovná závierka za rok 2017, či informácia o zúčtovaní 

dotácie za rok 2017 ale aj rozsiahla diskusia o plánoch a aktivitách na rok 2018.  

 

Cyklo 

V rámci plánu rozšírenia spolupráce sa stretli dňa 4. apríla 2018 v Novom Meste nad Váhom zástupcovia KRR a 

Slovenského cykloklubu. Najdôležitejšou témou stretnutia bola pracovná časť zameraná na možnosti výmeny dát 

za účelom ich sprístupnenia širokej verejnosti cez portál GOWEST.SK. Ide o informácie z databázy, ktorú počas 

viacerých rokov náročným spôsobom spracoval Slovenský cykloklub a ktoré by v rámci portálu GOWEST mohli 

byť publikované. 

 

Správna rada apríl 2018 

Dňa 19. apríla 2018 sa konalo zasadanie Správnej rady Klastra regionálneho rozvoja. Rokovanie sa uskutočnilo 

v priestoroch neogotického kaštieľa v Galante. Správna rada sa historicky po prvýkrát doplnila na celkový počet 

7 členov, pričom Trnavský samosprávny kraj ako zakladajúci člen nominoval dvoch zástupcov, ktorými boli pán 

László Bíró a pán Pavol Kalman, jedného zástupcu pána Marka Semeša nominoval nový pridružený člen – I.A.S. 

združenie. Okrem doplnenia členov Správna rada KRR zobrala na vedomie prijatie nových členov, ktorí rozšírili 

rady KRR, zobrala na vedomie výročnú správu za rok 2017 a určila termín Valného zhromaždenia KRR na máj 

2018. V rámci doplnených bodov sa rokovalo o možnom vstupe do organizácie Slovenský dom CENTROPE a bol 

schválený nový návrh loga a s tým súvisiaca zmena dizajn identity organizácie. Najdlhším aj najdiskutovanejším 

bodom bol návrh TTSK na personálne nominácie svojich zástupcov do Správnej rady, Dozornej rady a najmä návrh 

na výmenu výkonného riaditeľa Mareka Turanského. Tento návrh nezískal potrebnú väčšinovú podporu Správnej 

rady. Správna rada otvorila okrajovo aj otázku zmeny STANOV združenia, ktorá počíta so zapracovaním 

aktuálnych potrieb, ako je napríklad zmena sídla organizácie a podobne.  

 

Podpora sociálnej oblasti 

V spolupráci s redakciou časopisu Friško  spracoval KRR komplexný prehľad sociálnych služieb a zariadení pre 

seniorov na území západného Slovenska. Podpora sociálnej oblasti je jedna z tém KRR, pričom zorientovať sa v 

tejto téme nie je vôbec jednoduché. Témy boli autenticky spracované v aktuálnom vydaní časopisu Friško, II. 

http://www.aurelium.sk/


ročník, jar 2018 na stranách 25 až 53 a bol to doposiaľ najobsiahlejší publikovaný dokument v takejto forme. 

Kompletný článok bol  publikovaný aj na internete. 

 

Stretnutie členov KRR 

24. mája 2018  sa uskutočnilo plánované stretnutie členov KRR. Stretnutie sa konalo v Orechovej Potôni, v areáli 

SLOVAKIA RING (www.slovakiaring.sk) v čase od 11.00 hod. Pôvodne sa v tomto termíne malo konať valné 

zhromaždenie, avšak vzhľadom na požiadavku viacerých členov KRR malo stretnutie iba povahu pracovného 

stretnutia. 

 

Nové priestory pre sídlo a aktivity klastra 

Klaster regionálneho rozvoja pôsobí od mája 2018  v nových priestoroch, ktoré sa nachádzajú v Trnave na 

Mikovíniho ulici č. 4. Okrem administratívnej časti aj pre členov k dispozícii aj rokovacia miestnosť, ktorú členovia 

môžu využívať od júla 2018. V objekte je dostatok parkovacích miest, čo bolo jedným z hlavných kritérií pre výber 

nového sídla. Počas roka 2018 sa v nových priestoroch uskutočnilo viacero neformálnych stretnutí členov, ktorí 

diskutovali na rôzne témy a využívali zázemie klastra.  

 

Festival Mikroregión 11+ - Friškofest 

Abrahám 27.7. až 28.7.2018. 

Aj v roku 2018 sa KRR zúčastnil na viacerých kultúrnych a spoločenských podujatiach, kde prezentoval aktivity, 

produkty a služby svojich členov. Zaujímavú prezentáciu vytvoril KRR napríklad na Festivale Mikroregiónu 11 

PLUS v Abraháme v mesiaci júl. Okrem bežných prezentačných materiálov ako suveníry, letáky a propagačné 

materiály boli prezentované aj včelie produkty a výrobky našich členov a bola urobená aj interaktívna včelárska 

prezentácia so živými včelami v presklenom úle, niekoľko včelích úľov a doplnkový program pre deti, ktoré sa 

spolu so svojimi rodičmi mali možnosť dozvedieť niečo o živote včiel. Prezentácia bola spojená s možnosťou 

ochutnávky včelích produktov.  

 

Správna rada august 2018 

Dňa 15. augusta 2018 sa konalo zasadanie Správnej rady Klastra regionálneho rozvoja v Trnave: 

Správna rada rokovala o možných aktivitách pre zvyšok roka 2018, stabilizácii členskej základne, možnostiach 

účasti v rôznych projektoch, zmene stanov, či aktivitách v rámci nového sídla združenia.  

 

Maľovaná cyklomapa  

V spolupráci s členom KRR vydavateľstvom CBS sa klaster zapojil do prípravy maľovanej mapy. Išlo o špeciálne 

vydanie, na ktorom sa podieľali svojou tvorbou aj deti z rôznych škôl Trnavského kraja. Ukončenie aktivity bolo 

v októbri, pričom výstupom pre klaster bola aj nástenná mapa v počte 4 kusy a 165 skladaných cyklomáp, ktoré 

boli rozdané na rôznych prezentačných podujatiach. Niekoľko kusov ostalo v priestoroch KRR.  

 

Workschop v Kormoráne 

KRR sa zúčastnil workshopu o cestovnom ruchu v hoteli Kormorán v Šamoríne a hoteli Lipa v Starej Turej.  

V dňoch  9. až 10.10.2018 prezentoval možnosti spolupráce s viacerými zúčastnenými aktérmi, pričom predstavil 

možnosť zapojenia sa najmä do projektu interaktívneho portálu GoSlovakia. Prezentácia aktivít bola pripravená 

na veľmi vysokej úrovni, za čo organizátorom patrí poďakovanie. Ide o zaujímavú aktivitu, ktorá sa koná už 

niekoľko rokov. So zaujímavými prezentáciami vystúpili napríklad zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, či zástupcovia ubytovacích a stravovacích služieb.  

 

A nové STANOVY. 

Okresný úrad Trnava od 22.11.2018 povolil zmenu stanov KRR. Nová úprava stanov reflektovala na viaceré 

podnety a zmeny, ktoré sa udiali v roku 2019. Aktuálna verzia stanov bola umiestnená na webových stránkach 

KRR.   

 



Správna rada december 2018 

Dňa 28. decembra 2018 sa konalo zasadanie Správnej rady Klastra regionálneho rozvoja v Trnave: 

Správna rada hodnotila rok 2018, organizáciu aktivít z pohľadu poznatkov členskej základne a predovšetkým 

zámery pre orientáciu KRR v roku 2019. Najväčšia diskusia prebehla k zámeru realizovať a zapojiť sa do 

viacerých projektov. Bol zvolený nový predseda SR a prediskutovaný plán aktivít na rok 2019. Rámcovo bolo 

schválené pripravovať aktivity vo vzťahu k zapojeniu sa do nasledovných zámerov. 

 

1. Európa pre občanov 

2. ERASMUS 

3. Cezhraničná spolupráca  SK-CZ 

4. Cezhraničná spolupráca SK-PL 

5. Participácia na projekte – rozvoj verejno prospešnej časti web.portálu na podporu rozvoja regiónov 

6. Projektov  pre duálne vzdelávanie. 

 

Členstvá: 

V decembri 2018 začali rokovanie o vstupe do Únie Klastrov Slovenska od roku 2019. 

 

5. Záver: 
 

V období roka 2018 mal Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko riadne ustanovené všetky 

orgány spoločnosti. Správna rada sa stretávala a rokovala pravidelne, valné zhromaždenie sa 

neuskutočnilo. Dozorná rada sa neschádzala. Prišlo k viacerým personálnym zmenám, najmä na úrovni 

Správnej rady. 

Vývoj členskej základne KRR zaznamenal pokles, čo bolo spôsobené politickou zmenou na úrovni 

vedenia TTSK, ktorý odporučil vystúpiť aj organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Vystúpil aj 

druhý zakladajúci člen mesto Galanta a niekoľko ďalších členov. KRR sa musel s týmito zmenami 

vyrovnať, najprv na úrovni zmeny strategických dokumentov ale aj celkovej filozofie. Od novembra 

2018 má KRR nové stanovy združenia. Vzniklo viacero kategórií členstva a bola zásadným spôsobom 

zmenená aj filozofia členských poplatkov. Organizácia sa od roku 2019 bude profilovať ako projektovo 

orientovaná. Za pozitívne môžeme označiť to, že napriek snahám KRR rozvrátiť sa podarilo členskú 

základňu stabilizovať, pričom niekoľko nových členov aj pristúpilo.  

Značnú časť aktivít klastra vypĺňali práve stretnutia a diskusie s členmi, partnermi a potenciálnymi 

novými členmi a partnermi klastra, najmä tými, ktorí mali o aktivitu záujem. Za negatívum môžeme 

označiť to, že vzhľadom na úsporný mód a zníženie personálnych kapacít na minimu sa nepodarilo so 

všetkými členmi komunikovať tak intenzívne, ako by bolo potrebné a vhodné.  

Klaster v roku 2018 hospodáril v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý sa vzhľadom na variabilitu 

očakávaných príjmov a skutočnosti  prispôsoboval reálnym možnostiam. Pokles členskej základne 

a absencia dotačných príspevkom samozrejme negatívne zasiahli aj do plánovaných aktivít, ktoré 

museli byť zredukované na aktuálne možnosti. Z tohto dôvodu KRR dosiahol aj negatívny výsledok 

hospodárenia, ktorý však nebol dramatický a KRR ho vykryl z pozitívneho hospodárenia minulých 

období. Okrem bežných členských príspevkov KRR v roku 2018 na svoju činnosť používal aj zdroje 

z navýšeného členského niektorých členov.   



Z pohľadu aktivít sa klastru podarilo v rámci možností zapojiť sa do viacerých aktivít a podujatí, kde 

prezentoval aktivity svojich členov ale najmä veľmi intenzívne pokračoval na spolupráci pri tvorbe 

databázového informačného portálu GOWEST.SK, ktorý sa transformuje na GoSlovakia.sk a získava 

celoslovenskú pôsobnosť. Jednou z hlavných aktivít KRR pre rok 2019 bude ponúknuť členom KRR 

možnosť využívať nástroje GoSlovakia za zvýhodnených podmienok.  

Aj v roku 2018 sa KRR zúčastnil niekoľkých medzinárodných konferencií a workshopov a pokračoval v 

v príprave - spolu s významnými zamestnávateľmi - konkrétnych vzdelávacích projektov – najmä 

v odborných témach ako sú napríklad príprava vodičov nákladnej dopravy a  priemyselných 

počítačových  sietí a automatizovaných systémov.  

V rámci podporných činností sme uskutočnili aj v roku 2018 viaceré konzultácie na úrovni  právneho 

poradenstva, podpore pri verejných obstarávaniach a spracovávaní podkladov pre projektové zámery 

na fondy EÚ.  

Môžeme skonštatovať, že aj keď Klaster regionálneho rozvoja prešiel v roku 2018 turbulenciami, jeho 

činnosť bola naplnená viacerými zmysluplnými  aktivitami a klaster ukázal zmysluplnosť celého 

projektu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa k aktivitám klastra postavili so záujmom niečo riešiť, a to 

najmä na úrovni záujmovej a odbornej.  

 

 

Spracoval: Marek Turanský, riaditeľ KRR 

v Trnave, marec 2019 

 


