
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 16.05.2016 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

 
 
Prítomní:  S.Svoreňová, A.Melicharová, L.Novacká, M.Volek, 
       P.Petrovič, J.Buocik, M.Naď 

 
Neprítomní – ospravedlnení : L.Novacká, A.Smik,  
Za DR BTB:  M.Farkaš  
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB. 

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB: 

 

1. Schválenie ZMENY znenia Pozvánky, miesta konania a programu VZ BTB 24.5.2016 

2. Daňové priznanie BTB za rok 2015 a Účtovná závierka BTB za rok 2015 

3. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní ročnej účtovnej závierky a správy o činnosti BTB 

za rok 2015  

3a) Vyjadrenie o preskúmaní účtovnej závierky 

3b) Kontrola DR hospodárenia BTB s majetkom za 2015 

3c) Správa o činnosti DR BTB za rok 2015 

4. Správa o činnosti BTB za rok 2015 

5. Plán marketingových aktivít na máj 2016  

6. Smernice BTB 

7. Informácia o aktualizácii registra členov BTB 

8. Žiadosť o spoluprácu na podujatiach - SlovakPressPhoto, oz Korunovačná Bratislava 

9. Žiadosť o partnerskú spoluprácu Twin City Life, FlóraTour a Luka – Tours v zmysle 

Uznesenie č.  4/07042016: 

10. Rôzne  

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili. 

 

Bod č. 1 Schválenie ZMENY znenia Pozvánky, miesta konania a programu VZ BTB 24.5.2016 

Zmena pozvánky nastáva z dôvodu, že sa rozšíril program VZ BTB,  zmenilo sa miesto konania 
z pôvodne plánovaného v Hoteli Grand River Park na Hotel Sheraton Bratislava. PP-BTB 
predkladá P-BTB na schválenie zmenu Pozvánky na VZ BTB dňa 24.5.2016. Je potrebné, aby 
predsedovia komôr upozornili všetkých členov BTB na nové miesto konania VZ BTB. 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava


                                                                                                                 

Predsedom komôr pošle aktuálny register členov BTB právna zástupkyňa BTB JUDr. 
Kráľovičová do 17.5.2016. 
Uznesenie č.  1/16052016: P-BTB schvaľuje ZMENU  Pozvánky na VZ BTB dňa 24.5.2016. 
Finálne znenie pozvánky na VZ BTB tvorí Prílohu č. 1. P-BTB zaväzuje PP-BTB zabezpečiť 
zaslanie pozvánky spolu s návratkou a materiálmi k rokovaniu najneskôr dňa 17.5.2016. 
Hlasovanie: Prítomní:   5, Za:  5, Proti:   0, Zdržal sa: 0,  
 
 
Bod č. 2 Daňové priznanie BTB za rok 2015 a Účtovná závierka BTB za rok 2015 

Ingrid Gajdová z ek. oddelenia BTB prezentovala členom P-BTB hospodárske závery 
z daňového priznania za rok 2015. Účtovná závierka je popísaná v Správe o činnosti, ktorú 
BTB predkladá aj na mestské zastupiteľstvo dňa 30.6.2016. Až po jej prerokovaní v msz môže 
zástupca hl. mesta SR Bratislavy hlasovať o uvedenom dokumente.  
Uznesenie č.  2/16052016: P-BTB berie na vedomie informáciu o výsledkoch hospodárenia 
BTB za rok 2015. P-BTB schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2015 a predkladá ju na VZ 
BTB.  
Hlasovanie: Prítomní:   5, Za: 5, Proti:  0, Zdržal sa: 0,  
 
Rokovanie P-BTB opustila Soňa Svoreňová a na rokovanie P-BTB sa dostavil Ján Buocik. 
 
Bod č. 3 Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní ročnej účtovnej závierky a správy o činnosti BTB 

za rok 2015  

Predseda DR BTB Marek Farkaš informoval členov P-BTB, že Účtovná závierka BTB bola 
členmi DR BTB preskúmaná a DR BTB predloží svoje vyjadrenie na VZ BTB v zmysle Čl. XI. 
Bodu 9 Stanov. Materiál obsahuje aj kontrolu hospodárenia s majetkom organizácie a správu 
o činnosti DR BTB.  
Uznesenie č.  3/16052016: P-BTB berie na vedomie Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti 
BTB za rok 2015, vyjadrenie k Účtovnej závierke BTB z a rok 2015, informáciu o kontrole 
hospodárenia s majetkom organizácie a správu o činnosti DR BTB.  
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 0, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 

Bod č. 4 Správa o činnosti BTB za rok 2015 

Členom P-BTB prezentoval Správu o činnosti BTB  za rok 2015 VR BTB Tomáš Koniar. Tento 
dokument predkladá PP-BTB na aj rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30.6.2016, tu 
však hlasovanie zástupcu hl. mesta na VZ nie je podmienené prerokovaním na msz. Členovia 
P-BTB o dokumente krátko diskutovali, je spracovaný precízne. PP-BTB uviedla, že dokument 
je koncipovaný hlavne s dôrazom na výsledky vykonanej práce BTB za rok 2015, procesné, 
technické a administratívne okolnosti dosahovania výsledkov PP_BTB uvedie ústne. Rovnako 
i množstvo dotazov, najmä zo zahraničia na neuhradené faktúry, ktoré však v účtovníctve 
BTB nie sú nejako evidované ako záväzky z predchádzajúcich období a neexistujú k nim 
objednávky ani zmluvy. 
Uznesenie č.  4/16052016: P-BTB schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2015 a predkladá ju 
na VZ BTB. P-BTB zaväzuje predsedov komôr, aby o obsahu informovali členov svojich komôr 
ešte pred VZ BTB 24.5.2016. Je potrebné zabezpečiť sprístupnenie Správy zamestnancom 



                                                                                                                 

BTB a jej uloženie na vnútornom úložisku/intranete BTB  – zodpovedný VR BTB, Ing. Mgr. 
Koniar, PhD. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
 
Bod č. 5 Plán marketingových aktivít na máj 2016  

Plán marketingových aktivít BTB (Príloha č. 2) na máj 2016 prezentoval členom P-BTB VR BTB 
Tomáš Koniar. Súčasťou materiálu sú aj aktivity v MICE segmente. VR-BTB odpovedal na 
otázky členov P-BTB a uviedol viac detailov k niektorých aktivitám.  
Uznesenie č. 5/16052016: P-BTB berie na vedomie plán marketingových a MICE aktivít BTB 
na máj 2016. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
 
Bod č. 6 Smernice BTB 

Členovia P-BTB boli informovaní o obsahu platných smerníc BTB a o potrebe ich zmien, ktorá 
vyplýva najmä a) z novej právnej úpravy oblasti vnútornej finančnej kontroly a verejného 
obstarávania a b) z potreby zosúladenia smerníc s právnou úpravou, ktorá je pre BTB 
záväzná. 
Uznesenie č. 6a/16052016 P-BTB schvaľuje zrušenie nasledovných smerníc s účinnosťou  
BTB k 31.5.2016. 

S00 – Smernica o tvorbe smerníc, 
S02 – Smernica pre kontrolnú činnosť, 
S03 – Smernica na zabezpečenie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, 
S05 – Smernica o verejnom obstarávaní, 
S06 – Podpisový poriadok, 
S10 – Smernica o slobodnom prístupe k informáciám. 

Je potrebné zabezpečiť oznámenie o rušení smerníc na vnútornom úložisku/intranete BTB 
a informovanie zamestnancov o prijatých zmenách  – zodpovedný VR BTB, Ing. Mgr. Koniar, 
PhD. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.  
 
 
Uznesenie č. 6b/16052016 P-BTB schvaľuje prijatie nasledovných nových smerníc BTB 
s účinnosťou 1.6.2016. 

S03 – Smernica o finančnej kontrole, 
S05 – Smernica o verejnom obstarávaní, 
S06 – Podpisový poriadok. 

Je potrebné zabezpečiť oznámenie o prijatí nových smerníc na vnútornom úložisku/intranete 
BTB a informovanie zamestnancov o prijatých smerniciach  – zodpovedný VR BTB, Ing. Mgr. 
Koniar, PhD. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0. 
 
 
 



                                                                                                                 

Uznesenie č. 6c/16052016 P-BTB schvaľuje prijatie zmien smernice S09 pracovný poriadok 
s účinnosťou k 1.6.2016. 
Je potrebné vyhotoviť úplné znenie smernice, zabezpečiť oznámenie o prijatých zmenách 
smernice na vnútornom úložisku/intranete BTB a informovať zamestnancov o prijatých 
zmenách smernice  – zodpovední JUDr. Kralovičová a VR BTB, Ing. Mgr. Koniar, PhD.   
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0. 
 
 
Bod. č. 7  Informácia o aktualizácii registra členov BTB 

Členovia P-BTB boli informovaní o skutočnosti, že BTB bolo od posledného zasadnutia P-BTB 
doručené 1 oznámenie o vystúpení člena z BTB, a to listom z 3.5.2016 od Martina Grančaya 
(Komora č. 2). Oznámenie o vystúpení z BTB je v zmysle čl. VI. bod 1. Stanov BTB bez 
ďalšieho podkladom na vyčiarknutie člena zo zoznamu členov BTB. 
Uznesenie č. 7a/16052016 P-BTB berie na vedomie ukončenie členstva Martina Grančaya, 
ktorý bude zo zoznamu členov BTB vyškrtnutý.  
Je potrebné zabezpečiť jeho vyškrtnutie zo zoznamu členov BTB a následne mu oznámiť, že 
jeho členstvo v BTB vyškrtnutím zo zoznamu zaniklo. Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť 
aj  MDVRR SR – zodpovední Bc. Turan + JUDr. Kralovičová. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za:  5, Proti:  0, Zdržal sa: 0, 
 
JUDr. Královičová informovala členov P-BTB, že člen Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. (Komora č. 
2) naproti opakovaným výzvam doteraz neuhradil členské a opakovane sa vyjadri, že ani 
neuhradí aj keď nechce z BTB vystúpiť. Ostatní členovia BTB majú členský poplatok 
uhradený. Navrhuje predstavenstvu, aby predložilo VZ BTB návrh na vylúčenie  
všetkých neplatičov. 
Uznesenie č. 7b/16052016 P-BTB schvaľuje predloženie návrhu na vylúčenie všetkých členov 
BTB, ktorí ku dňu 23. 5. 2016 neuhradia členský príspevok, na rokovanie VZ BTB. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 

 
Bod č. 8 Žiadosť o spoluprácu na kľúčových podujatiach 

Členovia P-BTB viedli intenzívnu diskusiu o správnosti vynakladania finančných prostriedkov 

na zabezpečenie aktivít súvisiacich s realizáciou podujatí a vyjadrili návrh, aby sa takéto typy 

finančných nákladov pre rok 2017 prehodnotili v prospech zvýšenia rozpočtu pre PR 

a komunikáciu. 

Doplnené podklady žiadosti pani Garvoldtovej o spoluprácu pri SlovakPressPhoto 

(september až október 2016) boli zaslané všetkým členom P-BTB mailom dňa 10.5.2016.  

Akcia jedn. cena jednotka suma poznámka Dátum

Hodnontenie poroty 8. 9. - 12. 9. 2016

Letenka zahraničný porotca 400,00 € 1 400,00 € cca

Letenka predseda poroty 

Stanley Greene
500,00 € 1 500,00 € cca

strava porota - 5 osôb 30,00 € 20 600,00 € 4dni/5os

Ubytovanie porota 50,00 € 20 1 000,00 € 5dni/4os

Projekt NOOR workshopy 13.9. - 20. 9. 2016

letenky lektor 500,00 € 1 500,00 €

ubytovanie 50,00 € 21 1 050,00 € 7dní/3os

strava lektori - 3 osoby 30,00 € 21 630,00 € 7dní/3os

občerstvenie workshopy 

Bratislava
100,00 € 3 300,00 € 3 dni

Galavečer - vyhodnotenie 18. 10. - 19. 10.

Raut po slávnostnom 

vyhodnotení
2 500,00 € 1 2 500,00 €

Letenka porotca 400,00 € 1 400,00 € cca

Letenka predseda poroty 500,00 € 1 500,00 € cca

ubytovanie galavečer 50,00 € 10 500,00 € 2deň/5os

Výstava Stanley Greene vernisáž 20. 10. - 21.10

Ubytovanie vernisáž 50,00 € 5 250,00 € 1deň/5os

Raut vernisáž 750,00 € 1 750,00 €

Ceny pre víťazov 

medzinárodných kategórii
19.10.2016

Študenti a mladý fotografi 

do 25 rokov
500,00 € 1 500,00 €

Stredoeurópska fotografia 500,00 € 1 500,00 €

Spolu 10 880,00 € cca

Propagácia Bratislavy a spoločnosti BTB  -  15 000.- EUR

Forma propagácie Bratislavy a spoločnosti BTB v rámci projektu SLOVAK PRESS 

PHOTO a sprievodných aktivít  môže byť prispôsobená požiadavkám BTB

SLOVAK PRESS PHOTO 2016 NÁKLADY NA HOSPITALITY

 
 



                                                                                                                 

Uznesenie č. 8a/16052016: P-BTB berie na vedomie, že proces spolupráce na Slovak Press 
Photo stále pokračuje. S pani Garvoldtovou sa stretne gestor z členov P-BTB pre projekty, 
ktorým je Michal Naď a pokúsi sa organizátorom vysvetliť, na čom môže BTB participovať 
a čo je mimo jej poslania. T: 21.5.2015 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0. 
 
 
Žiadosť o spoluprácu na podujatí Korunovačné slávnosti, ktoré sa budú konať 24-26.6.2015 

boli na BTB zo strany oz Korunovačná Bratislava doručené mailom dňa 16.5.2016 doobeda. 

Korunovačné slávnosti  2016 BTB OZKB

BTB ako spoluorg

Honoráre 40 hercov - obrad korunovácie cca 120 EUR + honorár kráľovnej a arcibiskupa 5 800 EUR Zmluva na OZKB

Požičanie 25 kostýmov šľachtických pre obrad korunovácie + kráľovná, Lotrinský, cca a 40 EUR 2 000 EUR Zmluva na OZKB

Honoráre 150 vojakov - korunovačný sprievod a 80 EUR / 100 vojakov a 80 EUR

Honoráre 40 hercov - korunovačný sprievod a 30 EUR

Požičanie 40 šľachtických kostýmov pre korunovačný sprievod a 40 EUR

Požičanie 15 cirkevných kostýmov a 80 EUR 1 200 EUR Zmluva na OZKB

Požičanie korunovačných insígnií a zástav v korunovacnom sprievode

Požičanie korunovačných insígnií a zástav v obrade korunovacie 600 EUR Zmluva na OZKB

Požičanie 10 koní a 150 EUR 1 290 EUR neschválené

Prenájom kostola / 3 dni + skúšky + korunovačná procestia 1 500 EUR priame objednanie

Orchester, solisti a zbor 5 000 EUR Zmluva na Solame

Priamy prenos + strižňa

Veľkoplošná obrazovka

Ozvučenie 

korunovačné žetóny - 2000 ks / 1000 ks 

Prenájom pódií pre korunovačnú prísahu a na korunovačný pohorok

Ohňostroj

Pečenie vola 2 000 EUR

Víno vo fontáne - 600 l/ víno aj na prezentáciu v piatok a aj v sobotu 2 600 EUR neschválené

PR - tlačová konferencia, letáky, plagáty

Tlač letákov 10.000 ks 800 EUR

Grafika 

Organizačné zabezpečenie, réžia, produkcia, dramaturgia, scenár, brigádnici, kostyméri, preklady 7 000 EUR

Prehliadky so sprievodcom - Bratislava v čase Márie Terézie 600 EUR

Čistenie ulíc po sprievode po koňoch

Požiarnici 

SBS 

Zdravotníci

Výstava Korunovácia Márie Terézie 7 000 EUR

Korunovačný jarmok - Hviezdoslavove nám. 3 000 EUR

Detský dobový kútik - kolotoč, strelnica, razenie mincí, 2 000 EUR

Dobové tance, dobová hudba, moderátor 1 000 EUR

Korunovačný milionár

Prezentačná DL /4 lomová brožúra ku korunačným slávnsotiam + foto +  mapka, SK, NJ, EN 1700 EUR M.Vetrík autor.zm

Stan pre občerstvenie, stoly a lavice 2 500 EUR

Strava a občerstvenie pre účinkujúcich 1 000 EUR

Spolu 19 990 EUR 26 900 EUR  
Spôsob: rámcová zmluva o spolupráci s OZKB, priame objednanie, súťaž,  zmluva o um. 
účinkovaní. Celú kooperáciu zastrešuje marketing, zmluvy slečna:  Rybárova, VO: slečna: 
Szaboová 
Uznesenie č. 8b/16052016: P-BTB schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na projekte 
Korunovačné slávnosti a zabezpečí realizáciu a finančné krytie honorárov, požičovné, 
prenájom, orchester, tlač podľa (viď tabuľka červené riadky) do výšky max. 17.800 EUR 
s DPH. Recipročne je potrebné do zmluvy uviesť, že BTB žiada, aby bola uvádzaná ako 



                                                                                                                 

spoluorganizátor Korunovačných slávností a reklamné zmluvné plnenie prezentujúce 
destináciu Bratislava. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti:  0, Zdržal sa: 0 
 

 

Bod č. 9 Žiadosť o partnerskú spoluprácu pri prevádzkovaní Ičiek v zmysle Uznesenie č.  

4/07042016: 

Žiadosť o partnerskú spoluprácu od oz Twin City Life  (Príloha č. 3) pri prevádzkovaní 

Informačnej služby u komerčných subjektov bola predsedníčke predstavenstva a predsedom 

komôr č. 2 a 4 doručená malilom dňa 15.6.2016.  

Uznesenie č. 9a/16052016: P-BTB súhlasí so Zmluvou o spolupráci s oz Twin City Life 

o zabezpečení informačných služieb a dodržaní podmienok schválených Uznesením č.  

4/07042016 do výšky 5.000 EUR vrátane DPH. 

Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Žiadosť o partnerstvo a spoluprácu  spoločnosti FloraTour  (Príloha č. 4) pri prevádzkovaní 

Informačnej služby u komerčných subjektov bola predsedníčke predstavenstva, výkonnému 

riaditeľovi a vedúcemu odd. marketingu doručená mailom dňa 15.6.2016. 

Uznesenie č. 9b/16052016: P-BTB súhlasí so Zmluvou o spolupráci so spoločnosťou 

FloraTour o zabezpečení informačných služieb a dodržaní podmienok schválených 

Uznesením č.  4/07042016 do výšky 5.000 EUR vrátane DPH. 

Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Žiadosť o partnerstvo a spoluprácu od spoločnosti Luka-Tours  (Príloha č. 5) pri 

prevádzkovaní Informačnej služby u komerčných subjektov bola predsedníčke 

predstavenstva doručená mailom dňa 15.6.2016. 

Uznesenie č. 9c/16052016: P-BTB súhlasí so Zmluvou o spolupráci so spoločnosťou Luka 

Tours o zabezpečení informačných služieb a dodržaní podmienok schválených Uznesením č.  

4/07042016 do výšky 3.000 EUR vrátane DPH 

Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

 

 

Bod č. 10 Rôzne  

a) P-BTB požiadalo VR BTB Tomáša Koniara, aby na VZ BTB v bode rôzne prezentoval 
Strategické a kľúčové aktivity BTB na rok 2016, ktoré BTB schválilo Uznesením č. 
6/07042016  a zabezpečil prezentáciu čiastkových výsledkov kontraktu SollNua 
a komunikačnej stratégie BTB v segmente MICE. 

 

 



                                                                                                                 

b) P-BTB sa dohodlo, že ďalšie zasadnutie predstavenstva 14. júna 2016 o 16.30 hod 
s predbežným programom: 

1. Plán marketingových aktivít na júl a august 2016 

2. Príprava komunikačnej stratégie BTB  

3. Rôzne 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová    _______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič       _______________________________ 



Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, 

           IČO 42259088, DIČ 2023399455 
 
 
 
 

 

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
 
 
Predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so 
sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42 259 088 (ďalej ako “BTB”) týmto v 
zmysle čl. IX ods. 2 Stanov BTB  
 

zvoláva valné zhromaždenie, 
 

ktoré sa uskutoční dňa 24. 05. 2016 o 16.15 hod v hoteli Sheraton Bratislava, Pribinova 12, 
821 09 Bratislava – konferenčná miestnosť, s nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie 

2. Vylúčenie členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2016, prípadne z iných 

zákonných dôvodov 

3. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní ročnej účtovnej závierky a správy o činnosti BTB za rok 

2015 

4. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2015 a Účtovnej závierky BTB za rok 2015 

5. Rôzne  

- prezentácia priorít BTB pre rok 2016  

- a prezentácia čiastkových výsledkov kontraktu v MICE 

6. Záver 

 
Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 24. 05. 2016 od 16.00 hod. do 
16.15 hod.  Každá osoba, ktorá sa ako člen BTB alebo zástupca člena BTB zúčastní VZ, preukáže  
svoju totožnosť OP. V prípade, ak člen BTB na VZ nekoná osobne (fyzické osoby) alebo 
prostredníctvom osoby, ktorá je v zozname členov BTB zapísaná ako osoba oprávnená konať 
v mene člena (právnické osoby), ale je zastúpený zástupcom, je potrebné, aby zástupca predložil 
tiež originál písomného splnomocnenia/poverenia na zastupovanie člena BTB na VZ, 
vrátane hlasovania na ňom. V prípade generálnych plných mocí a poverení je potrebné predložiť 
originál alebo úradne overenú kópiu. Ak splnomocnenie/poverenie udeľuje iná osoba ako osoba 
oprávnená konať v mene člena BTB uvedená v zozname členov BTB, je potrebné predložiť tiež 
výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom je uvedený štatutár člena BTB.  
 
Do 16. 05. 2016 si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie účasti/neúčasti na VZ elektronicky na 
adresu: turan@visitbratislava.com. 
Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. 
do 17. 05. 2016.  
 
V Bratislave dňa  16. 05. 2016                                              vr 
                                                                                              Ing. Alžbeta Melicharová 
                                                                                              podpredsedníčka predstavenstva 



Plán marketingovo – komunikačných  aktivít (oddelenie 
marketingu a eventov, PR a komunikácie a MICE)

máj 2016

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 16.05.2016



1. WEB a aplikácia
Kontinuálna aktualizácia, úpravy a dopĺňanie funkcionalít na webe www.visitbratislava.com a v mobilnej aplikácii a zároveň editovanie a dopĺňanie relevantného 
obsahu.

2. Press tripy a infocesty
Kontinuálna príprava, priebežne sa pracuje na viacerých infocestách:
SVT – švédska televízia – Cestovateľský program pre mladých ľudí cestujúcich železnicami po Európe. Ich záujem je primárne sa venovať možnosti odpočinku 
v prírode v blízkosti miest.
Príprava press tripu pre Poľskú celoštátnu televíziu TVP3, ktorá pripraví 20 minútový dokument o Bratislave a okolí, ktorý bude odvysielaný v relácii Turystyczna Jazda. 
Press trip je plánovaná v spolupráci s KOCR BRT. 
Ryanair – nemeckí novinári – Presstrip novinárov určený pre novinárov zaujímajúcich sa o historické témy, my im poskytneme tému korunovačnej Bratislavy.
ARD – nemecká televízia – Program pripravovaný televíziou ARD sa venuje životu ľudí plaviacich sa na výletnej lodi na Dunaji. V rámci programu navštívia Bratislavu 
a ukážu, čo sa tu dá robiť v ten čas, ktorý tu loď kotví.
The Sun/Qatar – anglický novinár – Všeobecný záujem ukázať Bratislavu ako mal moderné mesto s bohatou históriou.
Anglický novinár venujúci sa cestovaniu rodín s deťmi a cestovaním so psami.
Maďarskí novinári – Korunovačná téma.
Diplomat z Maurícia – Prehliadka mesta v trvaní 3 hodiny pre diplomata z Maurícia, ktorý pôsobí v Nemecky, v spolupráci so SACR.
Famtrip nemeckých touroperátorov – Nočná prehliadka mesta s možnosťami sa zabaviť.
Suma: do 2000 EUR, položka 4.1

3. Príprava tlačových správ na relevantné témy počas mesiaca máj.(ocenenie za sériu videí Like a King,...)

4. Kontrola a prispôsobovanie kampane na rakúskom, nemeckom a belgickom trhu
1. 5. bola spustená outdoor o pár dní neskôr online komunikačná kampaň na cieľových trhoch. Nakoľko je online prostredie veľmi variabilné a výsledky vidíme v 

reálnom čase, musíme v počas celej dĺžky trvania kampane pružne reagovať a upravovať nastavenie tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu efektivitu. 

5. Úprava série propagačných videí Like a King
Nakoľko videá boli prispôsobené na propagáciu Bratislavy v roku 2015, nachádzali sa v nich prvky, vďaka ktorým by nebolo vhodné ich použitie pri ďalšej prezentácii. 
Za účelom tohtoročnej jarnej kampane, zameranej na cieľové trhy - nemecký, rakúsky a belgický, je nevyhnutné, aby bola daná séria  upravená a 
zároveň prispôsobená na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí Youtube a Facebook. Celkovo sa jedná o úpravu 7 videí do skrátenej 20 sekundovej verzie 
a úpravu so zachovanou dĺžkou ale prispôsobením na propagáciu na sociálnych sieťach. 
Suma: 540 EUR, položka 1.1.5

http://www.visitbratislava.com/


6. Bártrová spolupráca so Spectacular Slovakia
V publikácii Slovensko – sprievodca budeme mať inzertný priestor v rozsahu dvoch strán, v ktorých budeme propagovať produkt BCC a prehliadky Bratislavy. Zo strany 
BTB bude promovaná publikácia na zahraničných prezentáciách a veľtrhoch.

7. Súťaž o víkendový pobyt v BA ako súčasť zahraničnej kampane
Prostredníctvom online dotazníku sa snažíme získať užitočné informácie o návštevníkoch nášho webu pre budúce cielenie našich kampaní a zameranie agendy. 
Súčasťou je zber emailov pre účely newslettru.

8. Inzercia v livestylových magazínoch spoločnostu Ringier Axel Springer
Spoločnosť nám poskytla najnižšiu cenu pri dosahovaní vysokých čísel čítanosti s pokrytím cieľovej skupiny. Cieľom inzercie je zvýšenie záujmu o hlavné mesto aj na 
domácom trhu, primárne spojené s pravidelnou propagáciou členskej základne, BCC karty, produktu Bratislava Goes Classical a podujatí do konca roka 2016. 
Suma: ročná spolupráca 23 455 eur, položka 1.3

9. Propagácie produktu Bratislava City Card 
Propagácia prostredníctvom Rádia Slovensko a rádia Best FM (Best FM zabezpečil Magistrát BA), facebooku, v printoch, na podujatiach, v MHD, na všetkých vstupných 
bránach do hlavného mesta. Cieľom je zvýšenie záujmu o hlavné mesto a produkt Bratislava City Card na domácom trhu. Propagácia je plánovaná na mesiac máj/jún. 
položka 3.1 

10. Inzercia  a dodanie publikácie BRATISLAVA – sprievodca regiónom
Daná publikácia bude súčasťou ponuky TIC, kde bude poskytovaná ako komplexný sprievodca pre návštevníkov v náklade 15 000ks na naše účely počas 1 kalendárneho 
roka s 1. dodaním v júni.  Distribúcia je taktiež zabezpečená na relevantných miestach pre návštevníkov. (hotely, Letisko, SACR, ŽSSK, NDS infopoint...). V publikácii 
chceme odporomvať naše produkty (BCC/ APP/ prehliadky BA/BAGOCLASS).
Suma: príprava dohody s plnením max do 5 000 eur, položka 1.1.3

11. Funtoro obrazovky – Slovak Lines 
Výber objektov, ktoré budeme propagovať v autobusoch Slovak Lines na linke Viedeň – Bratislava a vytvorenie vhodného obsahu.

12. Reklama na displejoch v električkách DPB
Rokovania ohľadne  možnosti splupráce s DPB na propagácii BA a produktov.

13. Produktový a informačný newsletter

14. Kontinuálna propagácia Bratislavy prostredníctvom sociálnych sietí

15. Rokovania ohľadne spolupráce na podujatiach: Jahodové dni, Festival Divokej Vody, Bratislava City Downhill, Kultúrne leto a hradné slávnosti, Biela noc,



16.Príprava produktových brožúr: zadaní pre autorské spracovanie textov a dodanie fotografií
marec, apríl:  Rodiny s deťmi, Šport, Gastro, pivárne,  malý sprievodca BA
Suma: 9 000 EUR, položka: 1.1.1, 1,1,2

17. Informačno-navigačné systémy: marec  – jún - Prieskum trhu na grafický návrh, výrobu a inštaláciu 2 ks podsvietených „i“ na budovu TIC na Klobučníckej ulici 2, 
zabezpečenie realizácie vyššie uvedených prác. Katalogizácia existujúceho značenia v meste – minismerovníky a citylighty – návrh na repasáciu a doplnenie v spolupráci 
so Slovenskou spoločnosťou sprievodcov CR, výmena mapových podkladov v citylightoch,  postúpenie návrhu na Magistrát hl. mesta SR za účelom odkomunikovania  a 
realizácie spoločnosťou J.C.Decaux. Kapitoly: 1.1.1., 1.4.3., 2..1.1, 5,1.1.

18. Kooperácia so ŽSR, ZSSK, Slovak lines - príprava informačných centier k  SK PRES,  zámerom je zriadenie infopointov na prístupových bodoch  v čase predsedníctva, tiež 
odpromovanie produktov ako BCC, webového portálu a pod. v priestoroch vstupných bodov

19. Príprava  projektovej dokumentácie  VO,  k iformačno – dotyková obrazovka, do TIC -u,+  infopointy, vlaková stanica BA – Petržalka,  Infocentrum Hlavná stanica ai 
Kapitoly: 2.1.3, 5.1.2,  5.1.3 ,cca  cca 20 000EUR

20. Príprava VO , merkantil , info pulty, prezentačné steny, stánky,  zabezpečenie  a administratívne sprocesovanie VO, slúžiace na zabezpečenie  prezentačných materiálov, 
stánku, pultov a stojanov pre potreby BTB. Kapitoly: 1.4.1

21. Príprava tematického spotu k podpore predaja BCC / produkt BTB/ , 

kapitola :1.1.5, cena  7200 EUR:

22. Potvrdenie účasti  a začiatok kooperácie  s KOCR  na  spoločnej prezentácií destinácie v nemeckom ULME/ DONAUFEST / realizácia Júl 2016, kapitola: 1.2.4

23. Príprava komunikačného manuálu pre MICE stakeholders – za účelom zjednotenia komunikácie všetkých úrovní pri propagácii BA = SJ /AJ + vizuálna identita použiteľná 
pre komunikáciu stakeholderov cez vlastné kanály, zadanie grafiky vysúťaženému dodávateľovi 

24. Prieskum PHZ na poskytnutie poradenských služieb poskytovateľa zameraných na kongresový cestovný ruch na rok 2017

25. Príprava podkladov a VO k veľtrhu The Meetings Show, ktoré sa koná v dňoch 14.-16.6. v Londýne, účasť 1 os. 

26. Účasť na konferencii Tech Summit & Gadget Expo v Bratislave, 11.-12.5., partner sekcie Smart City 

27. Follow up pozývacieho procesu na MICE Fam Trip v auguste, html pozvánky na Fam trip , direct mail na adresy získané na v eľtrhoch



28. Priprava  a textová edicie: Správa o činnosti BTB za rok 2015

29. Príprava a realizácia PHZ  a  dokumentácie  k VO,  k iformačno – dotyková obrazovka, do TIC -u,+  infopointy, vlaková stanica BA – Petržalka,  Infocentrum Hlavná 
stanica ai Kapitoly: 2.1.3, 5.1.2,  5.1.3 ,cca  cca 20 000EUR

30. Podpora  podujatí Noc Múzeí,  Majáles 2016,  Korunovačné slávnosti Bratislava   (3.1.1)  

31. Príprava a oslovenie členskej základne BTB k prezentácií destinácie v nemeckom ULME/ DONAUFEST / realizácia  1 – 5 Júl 2016, kapitola: 1.2.4

32. Príprava  podkladov k vytvoreniu Korunovačného  video pointu v Michalskej veži,  predpokladané výdavky  technickej časti  7 500 EUR , kapitola 1.1.6 

33.Príprava  podkladov k VO  na zabezpečenie tlačiarenských služieb  ,: EKS vzhľadom ku potrebám, kapitola: 1.1.4

34. Príprava podkladov k VO na vytvorenie MICE videa – koncept videa, lokácie, spolupráca

35. Príprava podkladov pre účasť na B2B podujatí Automotive Slovakiaring 2016 – MICE komora, B2B matchng, forma spolupráce je štádiu negociácie

36. Príprava podkladov a zber MICE relevantných štatistických údajov z hotelov
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