
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 13.07.2016 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
 
Prítomní:  A.Melicharová, L.Novacká, S.Svoreňová, M.Volek, A.Smik, M.Naď,   

 
Neprítomní – ospravedlnení : P.Petrovič, J.Buocik 
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. Detailné informácie k marketingovému plánu práce BTB na júl až august 2016 – vedúci 

oddelení BTB 

2. Informácia o rokovaní s MDVRR SR o stanovisku k Stanovám BTB – JUDr. Královičová 

3. Informácia o rokovaní s bývalým štatutárom BTB o Zmluve s Divoká voda – JUDr. 

Královičová 

4. Informácia o sťažnosti zástupcu hotela Crowne Plaza na člena BTB Meetcentives, s.r.o. 

5. Zostavenie pracovnej skupiny k sprievodcovskej činnosti – Soňa Svoreňová 

6. Informácia o spolupráci s oz TwinCityLive – chýba doklad overujúci štatutára oz 

7. Zmluvy a kontrakty nad 10.000,- EUR v zmysle Stanov BTB Čl. X. bod 9 pís. g)  

8. Prieskumy ako podklad ku spracovaniu komunikačnej stratégie BTB – informácia o výbere 

dodávateľa  

9. Vyhodnotenie realizácie koncepcie BTB do toku 2020 – úloha v zmysle z PPP zo dňa 

6.4.2016 -  „vypracovať harmonogram dlhodobo neriešených problémov organizácie 

z koncepcií“ s termínom do 15.7.2016  

10.Žiadosť o spoluprácu na projekte Jesenné Kapitulské dvory 

11.Diskusia o zotrvaní oocr BTB ako člena kocr BRT – úplná absencia komunikácie, zápisnica 

2.6. ešte nebola zaslaná,  

12.Rôzne 

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili. 

 

 

 

 

 

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


                                                                                                                 

Bod č. 1 Detailné informácie k marketingovému plánu práce BTB na júl až august 2016 

Predstavenstvo si pozvalo na rokovanie vedúcich oddelení marketingu a komunikácie, pána 
Moronga, pána Foltýna ako i  VR-BTB pána Koniara. Od posledného predstavenstva do 
dnešného dňa sa stretli vedúci oddelenia s členom P-BTB s pánom Smikom, s ktorým 
niektoré parciálne aktivity prerokovali. Vedúci odd. komunikácie a PR pán Michal Foltýn 
objasnil, že aplikácia Bratislava City je úplne novým systémom, ktorý má kopírovať najnovšie 
svetové trendy takýchto on-line sotwarových riešení a zároveň, aby bude vyvíjaná tak, aby 
bola v zhode s CI BTB. Grafický redizajn musí byť schopný natiahnuť všetky kategórie z webu 
v jazykových mutáciách. Ďalej sa diskusia niesla v duchu prerokovania parciálnych otázok 
k jednotlivým okruhom, napr. online predaj BCC karty. Člen BTB pán Volek, upozornil, že 
kampaň k aplikácii musí byť nastavená tak, aby google zachytil všetkých tých z internetu, 
ktorí plánujú cestu do Bratislavy. Treba do aplikácie doplniť relevantné kultúrne programy zo 
stránky BKIS a ďalej nastolil otázku, ako budú členovia profitovať z aplikácie, napr. tam musí 
byť ponuka hotelov, programov CKaA, atď.  
Vedúci odd. marketingu pán Morong prezentoval ďalšie aktivity BTB, a to najmä krátke 
videospoty ku karte BCC, spomenul, že v pláne je i cielená google kampaň, ktorá bude 
smerovať klienta priamo na člena karty BCC. Ďalej je v pláne napojenie BCC karty so všetkými 
dopravnými systémami v meste a do mesta, spoluprácu s DPMB atď. VR-BTB prezentoval 
informáciu o novom vizuály máp do citylights, ktorý je po dvoch mesiacom intenzívnej tvorby 
hotový na tlač. Od 25.1.2016 BTB vyvíjalo aktivitu na repasáciu minismerovníkov – 
informačno/orientačného značenia v meste, ale do dnešného dňa, napriek súťaži a oslovení 
9 firiem, nepodarilo sa nájsť spoločnosť, ktorá by vedela túto službu v meste zrealizovať 
z dôvodu patovej situácie so spoločnosťou J.C.Decaux.  
Predseda komory č. 1 pán Naď oslovil svojich členov k otázke ako podujatia ovplyvňujú 
vyťaženosť kapacít hotelov, ale v princípe nik sa nevyjadril, že by podujatia spôsobovali 
priamy nárast vyťaženosti kapacít viď Príloha č. 4. BTB musí podporovať aktivity 
celoslovenského alebo medzinárodného významu, ktoré podporujú príjem mesta z bedtax 
(miestna daň) a tým príjem BTB. Lokálne aktivity nemajú žiadny priamy vzťah k vyťaženosti 
hotelov a teda nezvyšujú priame príjmy mesta. Ďalej sa diskusia viedla smerom k tvorbe 
komunikačnej stratégie BTB, ktorá sa musí skladať z komunikačného pozicionningu, ďalej je 
dôležité, aby sme vedeli budget (rozpočet)  napr. na nákup médií, a rovnako musí byť jasná 
obsahová stránka veci.  Stanoviť stratégiu činnosti BTB je úlohou predstavenstva a dnes 
vieme povedať, že na všetku marketingovú a komunikačnú činnosť BTB v budúcom roku 
bude k dispozícií zhruba 650.tis EUR. Ďalej je dôležité rozdeliť základné smerovanie 
komunikácie podľa cieľových skupín a to je MICE a Leasure a z toho sa odvíja návrh 
komunikácie.  
Členka P-BTB pani Svoreňová sa pýtala na to, či budú v tlači ešte brožúry. Poznamenala, že 
v každom materiály všetkých svetových destinácií bez ohľadu na tematiku je „night life“, 
pretože to je téma, ktorá má udržať návštevníkov v meste, aby prenocovali.  
Vedúci odd. marketingu pán Morong prezentoval tému dotykovej interaktívnej informačnej 
steny v TIC. Pán Smik navrhol, aby grafické prvky aplikácie, ktoré sa používajú v aplikácii boli 
používané aj na ďalších komunikačných výstupoch. VR-BTB informoval členov P-BTB 
o chybách obstarávania na meste, ktoré zabezpečovalo dodávateľa na tlač pre BTB, a ktoré 
napriek našim podkladom, ktoré boli v súlade s potrebami BTB ho realizovalo s chybami. 
Uznesenie č.  1/13072016: P-BTB  prerokovalo všetky dôležité detaily k podkladom 
marketingového plánu BTB na júl a august 2016 a zobralo informácie na vedomie. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za:  6, Proti:  0, Zdržal sa: 0 ,  



                                                                                                                 

Bod č. 2 Informácia o rokovaní s MDVRR SR o stanovisku k Stanovám BTB  

Po dohode s generálnym riaditeľom sekcie CR MDVRR SR sa dňa 11.7.2016 uskutočnilo na 
pôde ministerstva stretnutie k stanovisku ministerstva k Stanovám BTB za účasti F.Stano, 
M.Pastýriková, L.Královičová, T.Koniar a D.Kadurová. Z rokovania je vyhotovený záznam, 
ktorý je (Prílohou č. 1). O podrobnostiach rokovania informovala členov P-BTB právna 
zástupkyňa BTB JUDr. Lucia Královičová a VR-BTB pán Koniar. Na rokovaní odznel aj fakt, že 
podľa platnej legislatívy platnosť Stanov zrejme nie je závislá na tom, či ich MDVRR SR 
registruje alebo nie. Stanovisko k tomuto bodu nám bude zaslané z ministerstva.   

Diskusia sa viedla aj o novele Zákona č. 91/2010 Z.z., ktorú zástupca BTB v prezídiu Zväzu CR 
SR presadzuje od januára 2016, ale nenašla v zväze podporu. Členovia predstavenstva (L. 
Novacká),  nevyjadrili jednoznačné stanovisko ku okamžitej novelizácii zákona.  

Uznesenie č.  2/13072016: P-BTB berie na vedomie informáciu o rokovaní na MDVRR SR 
k Stanovám BTB a zaväzuje sa zmenu sporného ustanovenie Stanov, ktoré podmieňuje právo 
na vstup fyzickej osoby do organizácie podnikaním v oblasti CR, predložiť na najbližšie 
rokovanie VZ BTB. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6 , Proti:  0, Zdržal sa: 0,  
 

Bod č. 3 Informácia o rokovaní s bývalým štatutárom BTB o Zmluve s Divoká voda  

Právna zástupkyňa BTB JUDr. Lucia Královičová sa v zmysle plnenia Uznesenia č. 1/14062016, 
dňa 29.6.2016 stretla s bývalým štatutárom MUDr. Františkom Stanom, ktorý podpísal  
Zmluvu o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi BTB a  Tour4U, junior, s.r.o. zo dňa 
4.7.2014 za účelom získať jeho stanovisko k uvedenej zmluve, na ktorú prišla od organizátora 
festivalu sťažnosť. K vysvetleniu situácie s podpisom zmluvy nedošlo.  K faktúre k ORF sa 
F.Stano vyjadril, že zmluva bola rozrokovaná, ale nebola podpísaná. Člen P-BTB pán Naď 
navrhol zrušiť Uznesenie č. 1/14062016 o podaní trestného oznámenia s návrhom na súdne 
vymáhanie vyplatenej zmluvnej sumy z dotácie MDVRR SR voči spoločnosti Tour4U, junior, 
s.r.o. Právna zástupkyňa k tomu uviedla, že sa blíži lehota premlčania a súdne vymáhanie by 
bolo finančne náročné. O uvedenom dala PP-BTB hlasovať.  
Uznesenie č.  3/13072016: P-BTB ruší Uznesenia č. 1/14062016 o podaní trestného 
oznámenia. 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  1, Proti:  1 , Zdržal sa: 4,   
Uznesenie nebolo prijaté v platnosti zostáva Uznesenie č. 1/14062016. 
 
 
Bod. 4 Informácia o sťažnosti zástupcu hotela Crowne Plaza na člena BTB Meetcentives, 
s.r.o. 
Dňa 1.7.2016 bola do BTB doručená sťažnosť zástupcu člena BTB hotela Crowne Plaza 
Bratislava (Príloha č. 2) na Ing. Zitu Zvaríkovú, ktorá je štatutárom spoločnosti Meetcentives, 
s.r.o, zároveň tiež konateľom spoločnosti Supravia Destination Management, ktorá dlží 
uvedenému hotelu 2.955,60 EUR.  V diskusii odznelo, že pani Zvaríková sa vyjadrila, že 
uvedená čiastka je len nedoplatkom zo zákazky omnoho väčšieho rozsahu a že spoločnosť 
Supravia DM je iným subjektom ako člen BTB Meetcentives, obe spoločnosti majú rozdielne 
DIČ, preto na vylúčenie člena Meetcentives nie je možné použiť Uznesenie č.  8/07032016. To 
však nevylučuje možnosť, aby o vylúčenie akéhokoľvek člena, ktorý porušuje Stanovi BTB 
navrhol na VZ BTB hlasovať iný subjekt. 



                                                                                                                 

Bod č. 5 Zostavenie pracovnej skupiny k sprievodcovskej činnosti – Soňa Svoreňová 

Bod č. 6 Informácia o spolupráci s oz TwinCityLive – chýba doklad overujúci štatutára oz 

Body 5 a 6 schváleného programu neboli prerokované. 

Bod č. 6 Zmluvy a kontrakty nad 10.000,- EUR v zmysle Stanov BTB Čl. X. bod 9 pís. g)  

Zoznam zmlúv nad 10.tis EUR bol zaslaný členom P-BTB deň vopred. Všetky zmluvy sú 
zverejnené na webovom sídle BTB. Členovia predstavenstva si vyžiadali niektoré doplňujúce 
informácie o jednotlivých zmluvách. Členka P-BTB Prof. Novacká uviedla, že v aktuálnom 
obchodnom registri obstaraná spoločnosť Travelko. s.r.o. nemá živnostenské oprávnenie na 
poskytovanie služieb ekonomických poradcov, ale len účtovníctvo a marketing.  Členovia 
aktuálne overili výpis tejto spoločnosti a uznali, že zrejme prišlo k chybnej informácii, 
nakoľko spoločnosť má vo výpise z orsr „činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov“  a „vedenie účtovníctva“.   

Z rokovania BTB bola ospravedlnená Prof. Ľudmila Novacká 

Uznesenie č.  4/13072016: P-BTB schvaľuje všetky Zmluvy nad 10.000,- EUR v zmysle Prílohy 
č. 3. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za:   5, Proti: 0 , Zdržal sa: 0 ,  
 

Ďalšie body schváleného programu už P-BTB neprerokovalo, nakoľko viacerí členovia si 

vyhradili čas 4 hodiny na rokovanie predstavenstva, za tieto štyri hodiny však P-BTB 

prerokovalo len predchádzajúce body a nasledovným sa už nedostalo. 

8. Prieskumy ako podklad ku spracovaniu komunikačnej stratégie BTB – informácia 

o výbere dodávateľa  

9. Vyhodnotenie realizácie koncepcie BTB do toku 2020 – úloha v zmysle z PPP zo dňa 

6.4.2016 -  „vypracovať harmonogram dlhodobo neriešených problémov organizácie 

z koncepcií“ s termínom do 15.7.2016  

10. Žiadosť o spoluprácu na projekte Jesenné Kapitulské dvory, 

11. Diskusia o zotrvaní oocr BTB ako člena kocr BRT – úplná absencia komunikácie, 

nechodia zápisnice z VZ v prijateľných termínoch.  

 

. 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová    _______________________________ 

 

 

Člen predstavenstva: Ing. Michal Naď                              _______________________________ 



Zápisnica zo stretnutia  

zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a  

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
 

 

Dátum: 11. 7. 2016, 14.00 hod 

 

 

Miesto: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava 

 

 

Prítomní:  za Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) 

MUDr. František Stano, generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu 

JUDr. Martina Pastýriková, generálna riaditeľka Sekcie legislatívnej a právnej 

 

za Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu (BTB) 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB 

JUDr. Lucia Kralovičová, právna zástupkyňa BTB 

Mgr. Denisa Kadurová, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

Predmet rokovania:  

 

Súlad zmien stanov BTB prijatých na valnom zhromaždení BTB dňa 15. 12. 2015 

(ďalej len ako „Stanovy“) so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) v nadväznosti na obsah podaní MDVRR zo dňa 

14. 4. 2016 č. 07927/2016/SCR/24087 a zo dňa 31. 5. 2016 č. 07927/2016/SCR/35308. 

 

 

Priebeh stretnutia:  

 

Na stretnutí si účastníci stretnutia definovali 3 problematické ustanovenia Stanov, 

ktorých znenie označilo MDVRR za nesúladné so Zákonom:  

1) absencia zmienky o mestských častiach v čl. III. 1. Stanov,  

2) pôsobnosť v cestovnom ruchu ako podmienka vzniku práva na členstvo v BTB v zmysle čl. 

III. 1. b) Stanov v spojení s čl. V. 1. Stanov a  

3) podnikanie v cestovnom ruchu ako podmienka vzniku práva na členstvo fyzických osôb 

v BTB v zmysle čl. III. 1. b) Stanov v spojení s čl. V. 1. Stanov.   

 

 Ad 1) Zástupcovia MDVRR konštatovali, že absencia zmienky o mestských častiach 

v čl. III. 1. Stanov nie je v rozpore so Zákonom, pretože ide o deklaratórne ustanovenie Stanov 

odzrkadľujúce aktuálny stav. Na doplnení ustanovenia o mestské časti MDVRR netrvá, 

uvedená výhrada už nie je obsiahnutá ani v komunikácii MDVRR zo dňa 31. 5. 2016. 

 

 Ad 2) Prítomní v tejto časti viedli rozsiahlu odbornú diskusiu, ktorá smerovala  

k jednoznačnému záveru, že pôsobnosť v cestovnom ruchu ako podmienka vzniku práva na 

členstvo v BTB je v súlade so Zákonom, vyplýva z ustanovenia § 1 Zákona, ako aj z účelu 

inštitútu organizácie cestovného ruchu. Zástupca MDVRR však zdôraznil, že formuláciu 

„pôsobí v cestovnom ruchu“ nie je možné obmedziť len na najtypickejšie profesie či predmety 

podnikania v cestovnom ruchu, ale je potrebné v prípade žiadosti o členstvo preskúmať 



súvislosť akejkoľvek činnosti, aj keď v menšej miere, s dopadom na cestovný ruch, čo tiež 

zodpovedá účelu inštitútu organizácie cestovného ruchu. Túto zodpovednosť má 

predstavenstvo, ktoré podľa §18 ods. 4 písm. g) Zákona rozhoduje o vzniku členstva.  

 

 Ad 3) Zástupcovia MDVRR uviedli, že podnikanie v cestovnom ruchu ako podmienku 

vzniku práva na členstvo fyzických osôb v BTB považujú za nesúladnú so Zákonom, pretože 

nemá oporu v Zákone a je nad rámec Zákona. Zástupcovia MDVRR nevidia priestor na 

diskusiu o tomto bode s poukázaním aj na konkrétne znenie výkladu zákona k tejto otázke 

v Dôvodovej správe v rámci legislatívneho procesu. 

 

 Zástupcovia BTB informovali prítomných o skutočnosti, že prípadná zmena Stanov je 

reálna, vzhľadom na zákonom požadované kvórum, len na riadnom valnom zhromaždení 

v termíne december 2016, čo zástupcovia MDVRR zobrali bez výhrad na vedomie. 

 

 V rámci komunikácie o aktuálnych aplikačných problémoch so Zákonom boli 

zástupcovia BTB informovaní, že MDVRR posudzovalo na účely inej oblastnej organizácie 

cestovného ruchu zákonnosť využitia inštitútu „pridruženého člena“, ktorý Zákon nepozná, 

pričom MDVRR dospelo k záveru, že tento inštitút nie je v rozpore so Zákonom. 

 

 Následne sa otvorila diskusia o aktuálnom stave registrácie predložených Stanov - 

konkrétne, aké účinky má registrácia Stanov a či môže MDVRR registrovať len časť zmien 

Stanov, t.j. Stanovy bez sporného ustanovenia. Touto otázkou sa bude MDVRR zaoberať 

a o svojich záveroch bude BTB informovať.  

  

Závery stretnutia:  

 

MDVRR považuje podnikanie v cestovnom ruchu ako podmienku vzniku práva na 

členstvo fyzických osôb v BTB za nezákonnú a trvá na tom, aby BTB v tomto smere zmenilo 

svoje Stanovy schválené VZ BTB 15.12.2015. 

 

 

V Bratislave dňa 11. 7. 2016 

 

 

___________________    ___________________ 

MUDr. František Stano,    Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., 

generálny riaditeľ      výkonný riaditeľ BTB 

Sekcie cestovného ruchu MDVRR SR 

 

 

___________________    ___________________ 

JUDr. Martina Pastýriková,    JUDr. Lucia Kralovičová, 

generálna riaditeľka      právna zástupkyňa BTB 

Sekcie legislatívnej a právnej MDVRR SR 

 

___________________ 

Mgr. Denisa Kadurová,  

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 







Poradové číslo zmluvy

Dátum 

podpisu

Zodpovedná osoba 

BTB Zmluvný partner Názov zmluvy Obsah zmluvy

Dátum 

zverejnenia Suma úhrady

2016-03-0001 16.3.2016 Veronika Rybárová Dolis s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Tlač 10.3.2016 20 878,00

2016-03-0005 9.3.2016 Eva Mazuchová Cardberg,s.r.o. Zmluva o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach softwarový produkt a konfigurácia BCC kariet 9.3.2016 14 364,00

2016-04-0003 7.4.2016 Veronika Rybárová ahaslovakia,s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb Dodanie grafických služieb 7.4.2016 16 218,00

2016-04-0008 25.4.2016 Alžbeta Szabóová The Rock, s.r.o. Kúpna zmluva Aktualizácia, adaptácia, vyhotovenie a dodanie brožúry 25.4.2016 69 930,00

2016-04-0013 27.4.2016 Michal Foltýn rail Ad GmbH Zmluva o realizácii komunikačnej kampane v Rakúsku

Úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii 

komunikačnej kampane 27.4.2016 19 437,60

2016-04-0015 26.4.2016 Mário Turan TRAVELKO CK,s.r.o. Znluva o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služieb Zabezpečenie komplexných ekonomických a poradenských služieb 26.4.2016 34 889,79

2016-05-0004 6.5.2016 Mário Turan JUDr. Lucia Kralovičová Zmluva o poskytovaní právnych služieb Úprava vzájomných práv 6.5.2016 18 734,00

2016-05-005 10.5.2016 Alžbeta Szabóová Hauerland Kúpna zmluva Nákup reklamných predmetov 10.5.2016 17 040,00

2016-05-008 17.5.2016 Michal Foltýn Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb Mediálny priestor 17.5.2016 23 455,20

2016-05-010 31.5.2016 Michal Foltýn Bonbon apps,s.r.o. Rámcová zmluva o poskytnutí služieb Technická podpora vo vzťahu k mobilným aplikáciám 31.5.2016 13 990,00

2016-06-009 22.6.2016 Veronika Rybárová Občianske združenie Korunovačná Bratislava Zmluva o zvájomnej spolupráci Korunovačné slávnosti 22.6.2016 17 800,00

2016-06-016 8.6.2016 Betty Szaboóvá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Darovacia zmluva Spectacular 8.6.2016 59 856,00

2016-06-018 30.6.2016 Alžbeta Melicharová JUDr.Miriam Slobodníková Mandátna zmluva Konzultačné služby 30.6.2016 19 000,00

2016-07-001 8.7.2016 Veronika Rybárová Lexman ten, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských služieb Prekladateľské služby 8.7.2016 13 400,00



Hotel / Reštaurácia: Flagship, Slovak pub GHRP SHE Radisson Crowne Plaza Tulip House Austria Trend Bratislava hotel Patio Hostel Falkensteiner

% narast oproti inym vikendom v tomto obdobi: 0 0 0 0

Vidime pokles aj 

narast, zalezi s 

akymi vikendami 

mame porovnavat

nezaznamenali 

sme narast

nezaznamenali sme 

narast nie 10% none

Ktore podujatie podla vas ovplyvnilo 

vytazenost hotela: 

Korunovačné slávnosti nie nie nie nie NIE áno nie nie ano no

Bratislava City Downhill

áno - boli u nás 

účastníci v Slovak 

pube nie nie nie NIE nie nie nie ano no

Festival Frankovky modrej

nie, dokonca znižuje 

návštevnosť 

prevádzok v okolí nie nie nie NIE nie nie nie nie no

Cirkul'art 2016 - Festival nového cirkusu a divadla áno  nie nie nie NIE nie nie nie nie no

Medzinárodný gitarový festival nie nie nie nie NIE nie ano nie nie no

Festival NEON nie nie nie

? Vid 

comment NIE nie nie nie nie no

 Dolce Vitaj nie nie nie nie NIE nie nie nie nie no

Wake Lake: preteky WLGT nie nie nie nie NIE nie nie nie nie no


	Zapis 13_07_2016-BTB - final
	Príloha č. 1_Zápisnica zo stretnutia MDVRR-BTB_11072016
	Príloha č. 2 _Podnet na vylucenie clena BTB
	Príloha č. 3_Zmluvy nad 10.000 EUR k 13.7.2016
	Príloha č. 4_Prieskum vplyvu podujatí na vyťaženost hotelových kapacít

