
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 3.11.2016 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, A.Smik, S.Svoreňová, J.Buocik, 

 
Neprítomní – ospravedlnení :  L.Novacká, M.Volek 
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. Diskusia ku konferencii/workshopu MICE day  
2. Plán práce BTB na november a december 2016  
3. Pozvánka na VZ BTB na 13.12.2016 
4. Plán práce a rozpočet BTB na rok 2017 
5. Zmluva o spolupráci medzi BTB a BRT na rok 2017 
6. Doplnenie návrhu Stanov BTB o návrh P DR-BTB z 25.10.2016  
7. Doplnenie organizačného poriadku BTB od 1.1.2017 a úprava Smernice č. S01  
8. Žiadosť  Antbase, s.r.o. o prijatie za člena BTB  
9. Pravidlá pre podporu podujatí  
10. Rôzne 

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili. 

Bod. č. 1 Diskusia ku konferencii/workshopu MICE day 
Predstavenstvo za prítomnosti vedúcej odd MICE, t.j. Bratislava Convention Bureau (BCB) 
diskutovalo o koncepte chystanej konferencie MICE day . Cieľom konferencie je presvedčiť 
najmä osobnosti z verenej sféry o význame MICE a jeho prínosu pre kredibilitu destinácie. 
Michal Naď vyjadril vážnu pochybnosť o držaní sa hlavného motívu konferencie min. pri 
speakrovi Manuela Aschwandena. Preto PP-BTB poverila vedúcu BCB úlohou vyžiadať  (stačí 
mailom) stanovisko, ktoré bude jasne deklarovať,  že predmet jeho prezentácie bude plne v 
kontexte s cieľom konferencie MICE day. Cieľom našej konferencie je téma: ako usporiadať 
konferenciu, ktorá má vplyv a význam aj pre posilnenie značky destinácie a prečo má verejná 
správa (rozumej mesto, štát) podporovať MICE segment. So všetkou úctou k práci 
a výsledkom vedeckej činnosti pána Manuela Aschwandena si verejný subjekt, ktorým BTB 
je nemôže dovoliť podporu konkrétneho projektu s komerčným cieľom.  

 

Bod č. 2 Plán práce BTB na november a december 2016  
Plán práce BTB (Príloha č. 1) na november a december 2016 bol členom P-BTB zaslaný 
v predstihu pre prípadné otázky.   
Uznesenie č.  1/03112016: P-BTB berie na vedomie marketingový plán práce BTB na 
november a december 2016.    
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,  
 

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


                                                                                                                 

Bod č. 3 Pozvánka na VZ BTB na 13.12.2016 
P-BTB prerokovalo návrh Pozvánky a programu VZ BTB (Príloha č. 2), ktoré sa budem konať 
13.12.2016.  
Uznesenie č.  2/03112016: P-BTB súhlasí s návrhom Pozvánky a programu VZ BTB. Zaväzuje 
PP-BTB zaslať pozvánku členom BTB najneskôr 14.11.2016. 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:  0,  
 

 

Bod č. 4 Plán práce BTB na rok 2017 a Rozpočet BTB na rok 2017 
Členovia P-BTB boli podrobne oboznámení s  návrhom plánu práce a rozpočtu BTB na rok 

2017 (Príloha č. 3) a s potrebou finančných zdrojov na krytie prevádzkových nákladov.  Do 

návrhu plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2017 boli premietnuté priority komôr, ale aj 

priority hl. mesta SR Bratislavy. Jedná sa najmä o podporu inovatívnych marketingových 

aktivít ako sú:  

 Spolupráca s mestskými organizáciami a odbornými útvarmi Magistrátu hl. mesta SR 

 Podpora infraštruktúry nadväzujúcej na komfortnosť návštevníkov Bratislavy 

 Komunikačné kampane zamerané aj na domáci CR 

 Konferencia SMART RIEŠENIA v turizme 

Realizácia projektov v uvedených témach je priamo závislá od výšky členského hl. mesta SR 

do BTB. 

Z podnetov komôr boli zapracované návrhy na väčšiu podporu rozvoja kongresového 

turizmu v Bratislave, zvýšenie komunikácie do onlinu /YouTube, Google Display Reklama, 

Content Marketing a online pr, Facebook, práca s Youtubermi/Influencermi.. /, koncentrácia 

kampaní na Rakúsko a susedné krajiny,  workshop na zlepšenie komunikačných zručností, 

workshop fotografov, rozšírenie printových materiálov o tému židovskej Bratislavy, viac 

zdrojov na infocesty. 

Uznesenie č.  3/03112016: P-BTB schvaľuje preložiť návrh plánu práce a rozpočtu BTB na 

rok 2017 komorám BTB a následne na rokovanie VZ BTB v decembri 2016.  

Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,   

 
Bod č. 5 Zmluva o spolupráci medzi BTB a BRT na rok 2017 
P-BTB sa oboznámilo s návrhom Zmluvy o spolupráci s kocr BRT na rok 2017. Podstatou 
zmluvy je skutočnosť, že kocr BRT bude spolupracovať a finančne sa spolupodieľať na 
činnosti a chode TIC BTB, tak aby sa v nich kládol väčší dôraz na prezentáciu okolia mesta 
Bratislavy s cieľom predĺženia prenocovaní. BTB poskytne BRT väčší priestor na propagáciu 
regiónu priamo v TIC ale aj v ďalších komunikačných prostriedkoch, ktorými BTB disponuje. 
Uznesenie č.  4/03112016: P-BTB súhlasí so znením Zmluvy o spolupráci BTB a BRT pre rok 
2017. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
 
Bod č. 6 Doplnenie návrhu Stanov BTB o návrh P DR-BTB z 25.10.2016  
Stanovy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu v platnom znení jednoznačne 
nestanovujú, že podmienky vzniku členstva v organizácii definované v článku V. stanov sú 
zároveň i podmienkami trvania členstva v organizácii. Vzhľadom na uvedené, navrhované 



                                                                                                                 

nové ustanovenie bodu 8. článku V. stanov explicitne stanovuje túto skutočnosť tak, aby 
nedochádzalo k výkladovým nejasnostiam. (Príloha č. 4) Nové ustanovenie bodu 9. článku V. 
stanov zároveň zakladá kompetenciu dozornej rady BTB v odôvodnených prípadoch vyzvať 
člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok členstva v organizácii a stanovuje, že 
dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienok členstva je na pleciach člena 
organizácie. Nesplnenie podmienok členstva v organizácii je porušením stanov a zakladá 
postup podľa čl. VI. bodu 1. písm. c) stanov (vylúčenie člena z organizácie). 

Uznesenie č.  5/03112016: P-BTB súhlasí so zmenou a rozšírením kompetencie DR BTB 
v Stanovách podľa Prílohy č. 4 a s predložením tejto zmeny na VZ BTB v decembri. P-BTB 
poveruje JUDr. Královičovú komunikovať navrhované zmeny Stanov BTB s právnym odd. 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. T: 10.11.2016 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6, Proti:  0, Zdržal sa: 0,   
 
Z rokovania P-BTB sa ospravedlnil Ján Buocik. 
 
Bod č. 7 Doplnenie organizačného poriadku BTB od 1.1.2017 a úprava Smernice č. S01  
P-BTB súhlasí s Doplnením organizačného poriadku o odd. stratégie, projektov 
a destinačného manažmentu a zároveň vydáva pokyn premietnuť túto zmenu do OŠ za 
predpokladu nenavyšovania pôvodne schváleného počtu pracovných pozícií a neprekročenia 
schváleného rozpočtu na prevádzku BTB. 
Uznesenie č.  6/03112016: P-BTB súhlasí s zmenou ORGANIZAČNÉHO PORIADKU oblastnej 
organizácie cestovného ruchu „Bratislava Tourist Board – Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu“ S01 s účinnosťou od 1. 1. 2017. P-BTB poveruje JUDr. Královičovú 
vypracovaním plného znenia Smernice S01. T: 20.12.2016 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5,  Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

  

 

Bod. č. 8 Žiadosť  Antbase, s.r.o. o prijatie za člena BTB  
Nakoľko na základe Uznesenie č.  5b/24082016  je potrebné, aby prípadné prijatie Antbase, 
s.r.o. odporučil P-BTB predseda príslušnej komory, rozhodnutie o prijatí/neprijatí sa presúva 
na nasledovné zasadnutie P-BTB. Uvedená spoločnosť zaslala mailom prezentáciu projektu 
TVRĎÁK, ktorý sa javí zaujímavým projektom obohacujúcim ponuku produktov CR, preto 
jeho prezentáciu zaradí BTB do plánu práce na rok 2017, či sa spoločnosť stane členom BTB 
alebo nie. 
 

Bod č. 9 Úprava pravidiel pre podporu podujatí –  neprerokované 

 
Bod č. 10 Rôzne  

Uznesenie č.  7/03112016 P-BTB navrhuje VZ BTB zrušiť Uznesenie č.6 VZ BTB zo dňa 
28.2.2012 v nasledovnom znení: 

Uznesenie 6: „MVZ vyzýva poslancov Mestského zastupiteľstva, aby v rozpočte postupne 
navyšovali členský príspevok mesta minimálne o 30% ročne.“  
Dôvody sú nasledovné: 

1. Uvedené uznesenie VZ BTB nie je záväzné pre zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislava 



                                                                                                                 

2. Vo všetkých strategických materiáloch hl. mesta SR Bratislavy (napr. PHSR, 
Harmonogram dlhodobo neriešených problémov, Návrh rozpočtu hl. mesta, ...)  sa 
nachádza rovnaký návrh členského hl. mesta do BTB výhľadovo do roku 2020,  ktorý 
korešponduje s  Uznesením MsZ č. 1737/2014 zo  dňa 25. 09. 2014 - Mestské  
zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu A. schvaľuje 
1. Princíp výpočtu členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu pre rok „n“ ako 30 %-ný podiel z vybratej dane za 
ubytovanie v roku „n-2“). 

 
 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



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

november – december 2016

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 03.11.2016



1. Press tripy a infocesty
Posledný veľký presstrip v tomto kalendárnom roku zameraný na nemecky hovoriace krajiny. V spolupráci so SACR (zahraničné zastúpenie v Berlíne a vo Viedni) 
pripravujeme predlžený víkend v Bratislave a okolí pre novinárov na tému Vianoce a Nový rok v Bratislave. Cieľom je propagácia vianočných trhov a pobyt v Bratislave 
počas novoročných osláv = zvýšenie návštevnosti. (BTB hradí ubytovanie a stravu v BA – 1800€)
Poľský bloger, ktorý sa venuje téme „Návšteva susedných krajín pre rodiny s deťmi“ (BTB poskytne propagačné materiály a BCC karty – 24€)
Suma: cca 1850 EUR, položka 4.1

2. ETC meeting 23.-24.11.2016 
Participácia na prezentácii Bratislavy – prehliadka mesta, ochutnávka lokálnych gatro. špecialít, zrkadlová sieň, stretnutie s primátorom – 4000€), v spolupráci so 
SACR BTB spoluorganizuje General Meeting European Travel Comission, pre cca 70 delegátov BTB spolufinancuje večeru v tradičnej pivárskej reštaurácii a podieľa sa 
na priebehu gala dinner
Suma: cca 4000 EUR, položka 4.1

2. spustenie zimnej online/outdoorvej kampane na základe podkladov z analýzy návštevníkov BA
Cieľom je zvýšenie návštevnosti počas Vianočného obdobia prostredníctvom tém ako vianočné trhy, Nový rok, história – múzeá a galérie, kaviarne.
Kampaň prebieha v ČR: Regiojet (videá na všetkých autobusových linkách v ČR a SR), Rádio Európa 2/Frekvence1, Google Ad, Facebook, Youtube; zároveň bude 
prebiehať aj v Rakúsku: Rakúske železnice OBB (digilighty), Letisko Schwechat (videá na pásoch s batožinou), Google Ad, Facebook, Youtube
Suma cca 18000 EUR, položka 1.3

3. Propagácia v livestylových magazínoch spoločnosti Ringier Axel Springer
Vo vybraných periodikách budú uverejnené PR články zamerané na propagáciu Bratislavy, členskej základne, podujatí, a BCC karty.
Financovanie na základe zmluvy podpísanej v mesiaci máj, položka 1.3

4. Propagácia BCC karty,  jej partnerov a členov BTB
kontinuálna propagácia prostredníctvom sociálnych sietí 
Suma: cca max. do 1000 EUR, položka 3.1

5. Kontinuálna propagácia Bratislavy prostredníctvom sociálnych sietí, facebook, youtube, instagram, napĺňanie webu BA goes Classical atď., príprava prekladov 
webstránky do španielskeho ev. francúzskeho jazyka, špeciálna zimná online kampaň pre Slovensko – adventný kalendár – propagácia produktov/atraktivít/podujatí 
jedinečných pre Bratislavu, príprava  Vianočného adventného 24 dňového prezentačného projektu zameraného na aktivizáciu a propagáciu Bratislavy

6. Príprava tlačových správ a tlačovej konferencie 14.11.2016 s p. primátorom v priestoroch TIC 14.11.na tému „Zhodnotenie uplynulej letnej sezóny/kde sa Bratislava 
posunula“ s prihliadnutím na SMART riešenia a pozitívne štatistiky, spolupráca s MagiBA, príprava tlačových správ na relevantné témy (dotykové monitory v TICu, 
zimná sezóna, vianočné trhy, Bratislava MICE Day...)

7. Rozšírenie fotodatabázy, fotenie centra mesta a atraktivít použiteľných pre propagáciu destinácie, fotky do sezónnych kampaní
Suma cca podľa PHZ, cca 4000 EUR, položka 3.1 /1.3



8. Príprava   a realizácia  VO  k dodaniu softvéru a  grafiky  k informačnej - dotykovej stene v TIC –ku. 
Položka rozpočtu 1. ev. 2. /  predbežná suma: 7 000  EUR.

9. Prezentácia destinácie a členskej základne  na 5.výročnom zasadaní Dunajskej stratégie 3 – 4.11.2016  v SND.

10. Príprava nových  tematických  ideových  prezentačných nosičov / roll – upov a bannerov/, položka: 1.4.3

11. Informačno-navigačné systémy: Katalogizácia existujúceho značenia v meste – minismerovníky – osadenie a doplnenie vytvorených máp centra v spolupráci s 
MagiBA, výmena mapových podkladov v citylightoch, stretnutie s hlavnou architektkou mesta ku informačno navigačnému systému a jeho obmene počas roka 2017 
(minismerovníky)

12. Kooperácia so  MZV , zabezpečenie , vyzásobovanie informačných centier k  SK PRES,  ide o priebežné zásobenie infopointov na prístupových bodoch  v čase 
predsedníctva, tiež odprezentovanie  produktov ako BCC, webového portálu a pod. v priestoroch vstupných bodov, finalizácia aktivít spojených s SK PRES

13. Príprava  podkladov  a VO k  zabezpečeniu  prenosu dát  ku konečnému užívateľovi  / PC a  internet / čo bude súčasťou  projektu  Korunovačného  video pointu v 
Michalskej veži, tiež neustála kooperácia s MMB ohľadom postupu prác a osadenia technológií v michalskej veži, predpokladaná hodnota  cca 800 - 1000 EUR  bez DPH, 
položka 1.1.6 

14. Kooperácia  pri vybraných  marketingových aktivitách s DPB hlavného mesta SR,  BTB  chce dosiahnuť zlepšenie  informovanosť i a orientácie pre  prichádzajúcich 
turistov,  napr. formou označenia  vybraných zastávok MHD v blízkosti ktorých resp. na ktorých je daná atraktivita, hist. pamiatka, vybrané bod záujmu je  budú nahraté 
do všetky spojov MHD v anglickom jazyku, pri hlásení ďalšej zastávky pri takýchto miestach bude hlásenie doplnené o anglický ekvivalent (napr. next stop Bratislava 
castle). Pri zastávkach s iným názvom zastávky napr. Hodžovo nám bude hlásenie doplnené o anglický ekvivalent President. palace, pri zastávkach s priamym prístupom 
do centra budú v anglickom jazyku hlásené vstupy do centra – zoznam prístupových bodov zašle BTB DPB.  V mesiaci november – december príprava tlačových  
podkladov obojstrannej mapy A2 /trasovanie  dennej a nočnej Bratislavy  vrátane  vybraných  atraktivít, nahratie háseniek, projekt by sa mal reálne spustiť v MHD 
1.1.2017, náklad cca 500 EUR, autorská zmluva

15. Príprava súťažných podkladov, kompletizácia vstupov zo strany BTB, pre VO na zabezpečenie  komunikačnej kampane 2017, prezentujúcej hl. mesto SR  na vopred 
zadefinovaných cieľových trhoch, plánovanie aktivít pre rok 2017 v oblasti komunikácie a PR

16. Účasť na WTM Londýn 2017: prezentácia ponuky Bratislavy na jednom z najdôležitejších a najväčších svetových veľtrhov CR na svete v termíne 7.-9.11.2016. 
Stretnutia počas troch dní veľtrhu, nadväzovanie partnerstiev, účasť na prednáškach a workshopoch.
Suma: cca  3500 EUR, položka 1.2



17. Príprava Bratislava MICE Day na 22. november 2016 – obsah, témy, speakri, v spolupráci s MagiBA v zmysle zahájeného pozývacieho procesu bude v mesiaci november 
pokračovať content kampaň (direct emailing) a finalizácia contentu workshopov / konferencie, v štádiu riešenia sú ešte aj ďalší spríkri, v zmysle schváleného plánu práce, 
položka 1.5 

18. Účasť Bratislava Tourist Board / Bratislava Convention Bureau na podujatí SME Assembly - aktívna prezentácia destinácie na SME Assembly Expo v Inchebe (Zjazd 
Malých a stredných podnikov z Európy (core cieľová skupina pre corporate meetings a incentívu, cca 700 účastníkov), podujatie v rámci SK Presidency, prezentácia bude 
prebiehať formou pop-up stánku s jedným-dvoma kolegami, , BTB hradí len nálady na prevoz stánku, propagačné materiály a osobohodiny, účasť sme vybavili zdarma. 
položka 1.5

19. Prípravy na IBTM Barcelona – počas novembra samotná účasť, appointment calendar management, obsah, šírenie obsahu, médiá.. ---podľa rozpočtových možností, 
náklady cca 4 500 EUR, položka 1.2. a 1.5

20. Kontinuálna príprava rozpočtu marketingovo -komunikačných aktivít, PR a komunikácia,  destinačný marketing, TIC + MICE pre rok 2017

21.Objednanie ploch na veľth CR, Ferien Messe Viedeň 2017, komunikácia o účasti na ostatných veľtrhoch CR v roku 2017. , suma cca 20 000 EUR, rozpočtová položka 1.1.2

22. Vypracovanie ideovo – kreatívneho konceptu, na základe ktorého sa bude prezentovať destinácia na veľtrhoch CR v zahraničí  (napr. so SACR na Ferien Messe), tiež 
akvizícia spoluvystavovateľských subjektov

23.Koorinácia, plán činností s oslovovaním subjektov /marketing a TIC –ku pri rozširovaní  BCC karty o Región.

24. Klip MICE, plánovaná aktivita s SCB, spolupráca s hotelmi a reštauráciami na koncepte prezentácie destinácie ako vhodnej pre meetingy – tbd, on hold

25. VO ku konzultačnému kontraktu MICE - zadanie verejného obstarávania na zabezpečenie konzultačných a poradenských  služieb zameraných na kongresový cestovný 
ruch s cieľom pripraviť 3- ročnú stratégiu a ročný plán činností verejného obstarávateľa .na poli kongresov  - zahájenie priameho rokovacieho konania, administrácia 
celého procesu

26. Kompletizácia celoročnej agendy vzhľadom na naplánované položky z dotácie, sledovanie jednotlivých rozpočtových položiek a dočerpanie dotačných prostriedkov na 
aktivity, všetky oddelenia, kontrola celoročných aktivít, zmlúv, objednávok a úhrady faktúr



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 13. 12. 2016 o 15.30 hod, vo Falkensteiner Hotel Bratislava **** – konferenčná 
miestnosť, Pilárikova ulica 5, 811 03 Bratislava s nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie 

2. Zmena Stanov s účinnosťou od 1.1.2017  

3. Výška členského pre členov BTB na rok 2017 

4. Plán práce BTB na rok 2017 

5. Rozpočet BTB na rok 2017 

6. Doplatenie odmien pre členov orgánov BTB 

7. Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB – PP-BTB, P-BTB a DR-BTB s účinnosťou od 

1.1.2017 

8. Založenie asociácie oocr a kocr / Stanovy asociácie  

9. Zrušenie Uznesenia VZ BTB č. 6 zo dňa 28.2.2012 

10. Záver 

Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 13. 12. 2016 od 15.30 hod. do 16.00 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 28. 11. 2016 si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie účasti/neúčasti na VZ BTB elektronicky na 
adresu: turan@visitbratislava.com. 
Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do 6. 12. 
2016.  
 
V Bratislave dňa 13.11. 2016 
 
 
                                                                                                     vr 
                                                                                                     Ing. Alžbeta Melicharová 

                                                                                              predsedníčka predstavenstva 

mailto:turan@visitbratislava.com


Popis

členské

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové

1. 5 000,00 € 554 120,00 € 0,00 €
1.1 0,00 € 115 420,00 € 0,00 €

1.1.1 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

1.1.2 0,00 € 20 420,00 € 0,00 €

1.1.3 0,00 € 5 000,00 € 0,00 €

1.1.5 0,00 € 60 000,00 € 0,00 €

1.1.6 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

1.2 0,00 € 69 200,00 € 0,00 €

1.2.1 0,00 € 16 000,00 € 0,00 €

1.2.2 0,00 € 25 000,00 € 0,00 €

1.2.3 0,00 € 28 200,00 € 0,00 €

1.3 0,00 € 196 300,00 € 0,00 €

1.3.1 0,00 € 7 000,00 € 0,00 €

1.3.2 0,00 € 99 500,00 € 0,00 €

1.3.3 0,00 € 44 800,00 € 0,00 €

1.3.4 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

1.3.5 0,00 € 15 000,00 € 0,00 €

1.3.6 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

1.4 0,00 € 32 000,00 € 0,00 €

1.4.1 0,00 € 24 000,00 € 0,00 €

1.4.2 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

1.4.4 0,00 € 5 000,00 € 0,00 €

Preklady a tlmočenie 

Prevádzka systému BCC, štatistické zisťovanie, upgrade software-u, obchodný koncept, výroba BCC kariet

Komunikačná podpora projektom a podujatiam s priamym vplyvom na rozvoj turizmu, t.j. návštevníci a prenocovania

Webstránka/aplikácie - údržba, editovanie, upgrade funkcionality, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia (www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC)

Dopĺňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov

Podpora predaja a propagačné nástroje

Zvuková technika, projektor, premietacia stena, notebooky (prezentačné akcie BTB + TIC), iné propagačné nástroje

Náklady spojené s účasťou zamestanancov BTB a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách 

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

Služby PR agentúr v SR prípadne na zahraničnom trhu  +   monitoring médií

ATL a BTL kampane  - media mix komunikácia v médiách printy/ audio/video/grafika online a ofline, na verejných plochách a v dopravnej infraštruktúre

Merkantil 

Plocha veľtrhy, výstavy a prezentácie 2017 a 2018

Marketing a propagacia, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách, ...
Edičná a video tvorba

Tvorba a upgrade máp/brožúr - ponuka destinácie Bratislava (služby, atraktivity, témy/produkty) napr. cyklomapy, mapa MHD;grafický redesign,...

Kúpa licencovaných brožúr, máp a tlačovín vytvorených mimo BTB 

Tlač tematických brožúr + máp + kalendára podujatí + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov

Tematické video spoty  + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy, moderné technológie 

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2017

PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB 2017

Program a sprievodné služby a výdavky spojené s prezentáciou BA na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

Grafické služby - brožúry, upgrade, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, stánky, podpora eventom/projektom/produktom), tiež PR a MICE, atď



1.5 5 000,00 € 141 200,00 € 0,00 €

1.5.1 1 000,00 € 14 200,00 € 0,00 €

1.5.2 1 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

1.5.3 1 000,00 € 70 000,00 € 0,00 €

1.5.4 1 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

1.5.5 1 000,00 € 17 000,00 € 0,00 €

2. 237 265,00 € 26 001,00 € 0,00 €

2.1 237 265,00 € 26 001,00 € 0,00 €

2.1.1 0,00 € 6 001,00 € 0,00 €

2.1.2 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

2.1.3 237 265,00 € 0,00 € 0,00 €

3. 15 000,00 € 61 000,00 € 0,00 €
3.1 15 000,00 € 61 000,00 € 0,00 €

3.1.1 15 000,00 € 61 000,00 € 0,00 €

4. 0,00 € 25 000,00 € 0,00 €
4.1 0,00 € 25 000,00 € 0,00 €

4.1.1 0,00 € 25 000,00 € 0,00 €

263 266,00 €

Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu

Činnosť TIC

IC v BA, letisko, železničná, autobusova stanica - rozvoj, digitalizacia, brigádnici, informačnonavigačné systémy

Spolu výdavky na Tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov:

Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:

Konzultačné služby v oblasti MICE a realizačné náklady na meetingy a workshopy

25 000,00 €

559 120,00 €

MICE

Spolupráca pri projektoch zameraných na pritiahntie MICE do destinácie Bratislava (asociačný marketing), inšpekčné cesty

Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných trhoch, napr Sales Missions a pod.

76 000,00 €

Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu
Infocesty

MICE konferencia 2017, náklady spojené s organizáciou, ev. iné podujatia so azmeraním na MICE, ambasádorský program 

Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov priritne členov BTB + Prevádzka KORUNOVAČNÉHO INFOPOINTU (aj personálne zabezpečenie)

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov:

Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu
Podujatia/projekty/produkty

Činnosť TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica, autobusová stanica*

Spolu výdavky na Marketing a propagaciu, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách, ... z dotácie a z vlastných zdrojov:

Fam trip, post eventy, spoluorganizácia podujatí, ev sprievodné programy ku MICE podujatiam slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava

Infocesty, presstrips, famtrips, inšpekčné cesty (spolupráca so SACR/SCB, KOCR BRT, leteckými spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a 

incomingovými agentúrami atd.) - doprava, vstupy, prezentácie, ochutnávky, sprievodcovské služby a pod.

Mobilný I kontajner/ outdoorový prenosný stánok, prezentačné steny, zabezečenie doplnkových súčastí prezentácie ponuky destinácie a informovanosti turistov



5. 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €
5.1 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €
5.1.1 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €

6. 0,00 € 19 000,00 € 0,00 €
6.1 0,00 € 19 000,00 € 0,00 €
6.1.1 0,00 € 500,00 € 0,00 €

6.1.2 0,00 € 18 500,00 € 0,00 €

7. 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €
7.1 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €
7.1.1 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8 129 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €
8.1 129 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €
8.1.1 1 500,00 € 9 500,00 € 0,00 €

8.1.2 500,00 € 500,00 € 0,00 €

8.1.3 38 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.4 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.5 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.6 400,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.7 900,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.8 4 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.9 200,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.10 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.11 75 000,00 € 0,00 € 0,00 €

387 265,00 € 745 121,00 € 0,00 €

Členské do AOCR - asociácia organizácií cestovného ruchu

Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov:

Systém hodnotenia kvality služieb CR

Analyza narodneho systemu hodnotenia kvality poskytovanych sluzieb v podnikoch CR 

Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie
Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie

1 000,00 €

Spolu výdavky na vzdelávacie aktivity a iné  z dotácie a vlastných  zdrojov: 139 000,00 €

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva

50 000,00 €

Vzdelávacie aktivity 
Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské

Pracovné workshopy, odborné semináre a konferencie,vzdelavacia kampan - zamestnanci BTB, clenovia BTB ev. stakeholderi (priebežne rok 2017)

Marketingová stratégia destinácie BA na blízkych trhoch 2018-2022

Projektovania, budovanie a repsácia turistickej informačnej a navigačnej igraštruktúry a technológií

Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov
Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov

Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR:

19 000,00 €

Spolu výdavky na infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie z dotácie a vlastných zdrojov:

Systém hodnotenia kvality služieb CR 

Stretnutia oocr a kocr, prípadne sekcie CR MDVRR SR a SACR

Štatistika cestovného ruchu v BA za rok 2016 - jednodňoví návštevníci

Členské v Danube Competence Centre

Členské do KOCR BRT

Členské do SCB 2017

Členské do Zvaz cestovneho ruchu SR

Členské do RDA

Členské do European City Cards

Členské do AICES



45 000,00 €

30 000,00 €

870 000,00 €

745 121,00 €

1 690 121,00 €

členské

53 000,00 €

15 000,00 €

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári) 3 zamestnanci 341 015,00 €

Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, právne služby) účtovníctvo, VO, právne sl.46 000,00 €

Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, kancelársky materiál, ....) papier, zakladače5 000,00 €

3 000,00 €

Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (skrine, police, stolicky, konvica, šálky, atď.) nábytok 12 000,00 €

Internet 3 pevné linky+3 mobily 5 300,00 €

Mobilné telefóny 6 000,00 €

8 000,00 €

Drobná prevádzka a repre fond (poplatky, kolky, poštovné, hygienicke a cistiace prostriedky ...) v základnej verzii 7 600,00 €

1 600,00 €

Stravné lístky pohonné hmoty+poistky 10 000,00 €

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov auto+cestovné 2 300,00 €

cestovné náhrady (diety) stravné+cest.náklady 6 420,00 €

Poistenie za auto a servis stravné+cest.náklady 2 200,00 €

Benzin 3 000,00 €

30 300,00 €

Predbežne spolu na pevádzku: 557 735,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE: 75.000 + 870.000 + 745.121 = 1 690.121,- eur

SÚČET VÝTAVKOV: 745.121 + 387.265 + 557.735 = 1 690.121 - eur

Tonery

IT (sprava domen / web, server, licencie, office, notebooky, sotware, káble, predlžovačky, ...)

DPH za cely rok

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Safarikovo nam.) NA ROK 2017

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

Upratovanie, vodne stočné, energie, OLO, opravy a údržba, revízie a kontroly

vedenie bankového účtu + registrač. pokladne

Disponibilné príjmy počas roka

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2017

Členské pre rok 2017 (850 000 MagiBA + 20 000 od ostatných členov)

Dotácia MDVRR SR pre rok 2017 (odhad)



členské

bežné

50m á 7 EUR, mimo centra 7 300,00 €

1 600,00 €

4 000,00 €

744,00 €

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári) 3 zamestnanci 187 884,00 €

4 500,00 €

účtovníctvo, VO, právne sl.800,00 €

Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, tonery, kancelársky materiál, ....) papier, zakladače4 000,00 €

nábytok 4 000,00 €

4 000,00 €

6 000,00 €

3 pevné linky+3 mobily 5 538,60 €

Repasácia podlahy klientskeho priestoru, externé svetelné označenie TIC pohonné hmoty+poistky 3 500,00 €

698,40 €

Poistenie priestorov a insolventnosti, post terminály, fiškalizácia a servis pokladní auto+cestovné 2 700,00 €

Predbežne spolu na pevádzku: 237 265,00 €

Maľovanie – kancelária vedúceho, obvodová interiérová stena zo strany Primac. nám. – sanácia

BOZP, PO

Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku

Doplnky kancelárskeho vybavenia TIC (regálový systém do skladu, 2 tablety, tlačiareň, 2 stoličky), rohože, 

overovače bankoviek, rohová sedačka, ohrievače atď.

Stravné lístky

Telekomunikačné služby, nákup techniky (internet, pevné linky, mobily), postterminály, smartfóny, 

tablety

Mobilná bezbariérová plošina pri vstupe do TIC z námestia

Prevadzka TIK (prenajom, energie, udrzba, komunálny odpad, separovaný zber, RTVS)

Údržba/oprava :  stolárske, zámočnícke, vodoinštal.,elektrikár.práce,murárske práce

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica NA ROK 2017

Kontroly, revízie (komíny, vykurovací systém/plynový kotol/alarm), servis, čistenie klimatizácie, BOZP, PO

Upratovanie, deratizácia, pošta



Návrh zmien stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 

predkladaných predsedom dozornej rady BTB 

na rokovanie valného zhromaždenia BTB v decembri 2016  
 

 

 

Čl. V. body 8. a 9. 

 

V ustanovení článku V. stanov sa za bod 7. vkladajú nové body 8. a 9., ktoré znejú 

nasledovne:  

 

„8. Podmienky vzniku členstva v organizácii, vrátane podmienok, ktoré sú predmetom 

čestného prehlásenia podľa bodu 3., musí člen organizácie spĺňať počas celej doby 

trvania členstva v organizácii.  

 

9. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby 

preukázal splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii. Člen 

organizácie je povinný splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii 

preukázať v lehote 30 dní od doručenia výzvy.“ 

 

 

V Bratislave dňa 2. 11. 2016 

 


	Zapis 03_11_2016-BTB - final
	Príloha č. 1 _plan mark aktivit november a december 2016
	Príloha č. 2_Pozvanka na riadne VZ BTB 13.12.2016
	Príloha č. 3_PREDBEZNY NAVRH PLANU CINNOSTI a ROZPOCTU BTB na rok 2017
	Priloha č. 4 - navrh zmien Stanov BTB - nova kompetencia DR BTB



