Bod č.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
08. februára 2019

Návrh
nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka
na roky 2019 a 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanoviská komisií

Zodpovední:
RNDr. Ing. Marián Viskupič
riaditeľ
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja
a riadenia projektov
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:
Mgr. Martin Hakel, BA
vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja
Mgr. Peter Jesenský
referent Oddelenia stratégie a územného rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava
február 2019

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .........../2019
zo dňa 08. 02. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja

za externého člena Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020:

Ing. Dušan Badinský
Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková
Ing. Richard Nimsch
Mgr. Juraj Petrakovič
Ing. arch. Mária Rajecká
Mgr. Marek Semelbauer, PhD.
PhDr. Zuzana Štefániková
RNDr. Angelika Švecová, PhD.
za interného člena Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020:
Ing. Michal Beniač
Mgr. Martin Hakel, BA
Mgr. Martin Obuch

B ukladá
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

B.1 zabezpečiť vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019
a 2020 predsedom Bratislavského samosprávneho kraja

Termín: 15. 02. 2019
B.2 zabezpečiť odmeny externým členom Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej
regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka
na roky 2019 a 2020 za rok 2019

Termín: 28. 02. 2019

Dôvodová správa
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 64/2018 zo dňa
21.09.2018 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa § 3 písm. e) citovaného VZN možno
poskytovať z rozpočtu BSK dotácie prostredníctvom dotačných schém, rozpočtovaných ako
podprogramy dotačného programu, vytvorených pre strategické oblasti podpory verejného
života BSK, podliehajúcich samostatnému mechanizmu a podmienkam poskytovania.
Podľa § 10 odseku 2 schváleného VZN žiadosti o poskytnutie dotácie podané v rámci
BRDS posudzuje príslušná hodnotiaca komisia. Žiadosti doručené v riadnom termíne
a spĺňajúce všetky formálne náležitosti podľa § 6 a § 7, posúdi príslušná odborná hodnotiaca
komisia menovaná v súlade s odsekom 2.2 písm. a) príslušného paragrafu, podľa ktorého
členov odborných hodnotiacich komisií navrhuje predseda BSK. Návrh na vymenovanie členov
odborných hodnotiacich komisií je následne predložený Zastupiteľstvu BSK na schválenie.
Po schválení návrhu menuje predseda BSK odbornú hodnotiacu komisiu spravidla
na obdobie dvoch rokov. Podľa § 10 odseku 2.2. písm. c) členovia odborných hodnotiacich
komisií musia byť odborníkmi s praxou v posudzovaní projektov v relevantných inštitúciách
vo vzťahu k posudzovanej oblasti a nesmú byť poslancami BSK.
V zmysle vyššie uvedeného, predkladáme Zastupiteľstvu BSK návrh nominácie členov
Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany
životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020.
Navrhovaní členovia Odbornej hodnotiacej komisie sa delia na externých a interných
členov. Každá podaná žiadosť bude hodnotená jedným externým a jedným interným
hodnotiteľom, pričom výsledný počet bodov pridelený k jednotlivým žiadostiam bude
predstavovať priemer počtu bodov udelených interným a externým hodnotiteľom. V záujme
predchádzania konfliktu záujmov jednotlivých členov odbornej hodnotiacej komisie v súlade
s §10 bodom 2.2 VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja člen z určitého mikroregiónu nemôže hodnotiť projekty podané
subjektmi z daného mikroregiónu.
Medzi navrhovaných externých hodnotiteľov patria zástupcovia jednotlivých
mikroregiónov navrhnutých zo strany jednotlivých regionálnych združení miest a obcí, teda
zástupcovia mikroregiónu Záhorie, Malokarpatsko, Podunajsko a Bratislava, zástupcovia
akademickej obce, zástupca mimovládneho sektora ako aj zástupca národnej úrovne v oblasti
životného prostredia.
Navrhovanými internými hodnotiteľmi sú zástupcovia Odboru stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov a zástupca Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia.
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Tabuľka č.1: Prehľad návrhu externých hodnotiteľov
Hodnotiteľ

Organizácia

Ing. Richard Nimsch

Združenie miest a obcí Záhorie

Mgr. Juraj Petrakovič

Združenie miest a obcí Malokarpatskej oblasti

Ing. Dušan Badinský

Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

Ing. arch. Mária Rajecká

Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR
Bratislavy

Mgr. Marek
PhD.
Mgr. Zuzana
Ohrádková

Semelbauer, Ústav Zoológie SAV
Čagánková Štátna ochrana prírody

RNDr. Angelika Švecová, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
PhD.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
PhDr. Zuzana Štefániková

Academia Istropolitana Nova

Tabuľka č.2: Prehľad návrhu interných hodnotiteľov
Hodnotiteľ

Odbor BSK

Ing. Michal Beniač

Zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja
a riadenia projektov

Mgr. Martin Hakel, BA

Vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja

Mgr. Martin Obuch

Referent Oddelenia životného prostredia

Krátke profily externých hodnotiteľov
Ing. Richard Nimsch
Starosta obce Veľké Leváre pôsobiaci od roku 2018. Od roku 2004 pôsobil ako projektový
manažér pre prípravu a riadenie projektov pre Mesto Malacky, Inkubátor Malacky n.o. Má
skúsenosti taktiež s vedením poradenskej spoločnosti, ktorá poskytovala konzultačné služby
mestám, obciam a firmám pri príprave a realizácií projektov financovaných z fondov Európskej
únie na území celého Slovenska.

Mgr. Juraj Petrakovič
Primátor mesta Modra pôsobiaci od roku 2014. V minulosti pôsobiaci ako vedúci správy CHKO
Malé Karpaty, environmentálny manažér v spoločnosti ENVIROCONSULTING, konateľ
a odborný garant spoločnosti IGE s.r.o. zameranej na poradenskú činnosť v oblasti životného
prostredia a ako vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Obvodného úradu Senec.
V roku 2017 a 2018 bol členom Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka. Menovaný za Združenie miest a obcí
Malokarpatskej oblasti.
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Ing. Dušan Badinský
Primátor mesta Senec pôsobiaci od roku 2018. V minulosti pôsobiaci ako Zástupca primátora
mesta Senec, výrobný riaditeľ komplexu mlynov v Trnave a Piešťanoch aj ako obchodný
zástupca spoločnosti zameranej na agrochemické a poľnohospodárske komodity. V čase
pôsobenia ako zástupca primátora mesta Senec sa spolupodieľal pri realizácií viacerých
rozvojových projektov v rámci mesta Senec. Menovaný za Regionálne združenie obcí
Podunajskej oblasti.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.
Mladý vedecký pracovník Ústavu zoológie SAV so špecializáciou Systematika a ekológia
dvojkrídlovcov, morfometria, ochrana prírody, nelesné ekosystémy. V minulosti hodnotil
projektové zámery pre Dunajské environmentálne fórum, projektové zámery pre CEEweb
for Biodiversity, malé projekty občianskych združení Karpatské ochranárske združenie
altruistov a Pre Prírodu OZ a taktiež hodnotil vedecké projekty v odbore zoológia. Menovaný
za Ústav zoológie SAV.

RNDr. Angelika Švecová, PhD.
Vedecký pracovník v oblastiach strategické a regionálne plánovanie, regionálne disparity
a regionálna štruktúra územia, zamestnanosť obyvateľstva a trh práce, ekonomická a sociálna
úroveň regiónov, konkurencieschopnosť krajín a regiónov, implementácia nástrojov politiky
súdržnosti a jej prínos k riešeniu regionálnych disparít, európska integrácia, cezhraničná
spolupráca. V rokoch 2016, 2017 a 2018 bola členom Odbornej hodnotiacej komisie
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka. Menovaná za Katedru
regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

PhDr. Zuzana Štefániková
Projektová manažérka, lektorka a konzultantka. V minulosti členka odborných hodnotiacich
komisií programu ERASMUS+ a Programu slovensko-švajčiarskej spolupráce. Koordinátorka
9 projektov v oblastiach vzdelávania a rozvoja územia. V rokoch 2016, 2017 a 2018 bola
členom Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu
rozvoja vidieka. Menovaná za organizáciu Academia Istropolitana Nova.

Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková
Koordinátorka projektov Štátnej ochrany prírody SR z Operačného programu Životné
prostredie, LIFE a GEF a externá projektová a ekonomická manažérka projektov Mestskej
časti Bratislava – Rača z Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013
a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Aktuálne pôsobí ako
odborný hodnotiteľ Ministerstva vnútra SR pre hodnotenie projektov podaných v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Operačného programu Efektívna verejná
správa a Operačného programu Ľudské zdroje. Menovaná za Štátnu ochranu prírody
Slovenskej republiky.
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Ing. arch. Mária Rajecká
Odborný referent referátu projektového riadenia. V minulosti vedúca oddelenia územného
plánu Bratislavského samosprávneho kraja, vedúca oddelenia územného plánu, dopravy
a životného prostredia mestskej časti Lamač ako aj projektantka v oblasti architektúry
a urbanizmu. V čase pôsobenia na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa podieľala
na príprave a hodnotení projektov podávaných v rámci štrukturálnych fondov. Menovaná
za Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Krátke profily interných hodnotiteľov
Ing. Michal Beniač
Zástupca riaditeľky Oboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského
samosprávneho kraja. V minulosti pôsobil ako vedúci Oddelenia projektov Bratislavského
samosprávneho kraja a ako referent Oddelenia investičnej príprav diaľnic Národnej diaľničnej
spoločnosti. Aktuálne je členom monitorovacích výborov programov INTERREG V-A
Slovenská republika – Maďarsko a INTERREG V-A Slovenská republika –Rakúsko, v ktorých
hodnotí predložené projekty. Menovaný za Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov Bratislavského samosprávneho kraja.

Mgr. Martin Hakel, BA
Vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.
V minulosti pôsobil ako riaditeľ Slovenského centra v Londýne. V rokoch 2016 až 2018 bol
členom Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu
rozvoja vidieka. Menovaný za Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Bratislavského samosprávneho kraja.

Mgr. Martin Obuch
Referent Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia Bratislavského samosprávneho
kraja. V minulosti pôsobil vo funkcii Strážcu prírody Štátnej ochrany prírody SR. V roku 2016
pôsobil ako odborný hodnotiteľ malých členských projektov pre Dunajský fond, Spoločnosť
pre ochranu netopierov na Slovensku a pre Ochranu dravcov na Slovensku. Nominovaný
za Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia Bratislavského samosprávneho kraja.

7

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia
a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Mandátová komisia

-

-

-

-

Komisia na ochranu
verejného záujmu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prítomní: 7
Za: 7
Finančná komisia

Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.

Proti: 0
Zdržal sa
hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Komisia majetku,
investícií a verejného
obstarávania

Komisia kultúry

-

-

-

Prítomní: 8

Komisia európskych
záležitostí, regionálnej
spolupráce
a cestovného ruchu

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce
a cestovného ruchu po prerokovaní materiálu odporúča
Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť
v predloženej podobe.

Za: 7
Proti: 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zdržal sa
hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Komisia dopravy

Komisia školstva,
mládeže a športu

-

-

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Dotačná komisia

-

-

Prítomní:
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného
plánovania hlasovala za procedurálny návrh pána poslanca Šíbla
o rozdelení hlasovania, tak aby sa o navrhovanom externom
hodnotiteľovi Adriánovi Perneckom hlasovalo zvlášť

Za: 6
Proti:0
Zdržal sa
hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Komisia životného
prostredia,
regionálneho rozvoja a
územného plánovania

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného
plánovania hlasovala o pánovi Perneckom a jeho zotrvaní medzi
navrhovanými externými hodnotiteľmi projektov

Prítomní: 6
Za: 2
Proti:3
Zdržal sa
hlasovania: 1
Nehlasoval: 0
Prítomní: 6

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného
plánovania hlasovala o ostatných hodnotiteľoch projektov (okrem
pána Perneckého). Komisia životného prostredia, regionálneho
rozvoja a územného plánovania odporúča Zastupiteľstvu BSK
prerokovať predložený materiál

Za: 6
Proti:0
Zdržal sa
hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

Akceptované

Združenie miest
a obcí Záhorie
zmenilo
nominanta na
externého
hodnotiteľa na
Ing. Richarda
Nimscha
(namiesto Adriána
Perneckého).

