
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 25.4.2017 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, L.Novacká, A.Smik, S.Svoreňová, M.Volek,  
Neprítomný :  J.Boucik 
Za DR BTB:    
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB. Požiadala, aby po jej odchode viedol dnešné rokovanie P-BTB. 
Michal Naď. Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB, s čím prítomní 
členovia P-BTB súhlasili. 

1. Plán marketingu a komunikácie na máj 2017 
2. Odporúčania pre prijímanie nových členov BTB 
3. Účtovná závierka BTB 2016 
4. BKIS Vianoce 2014  - SPORNÁ POHĽADÁVKA – návrh na urovnanie 
5. Žiadosť Tour4U a spolufinancovanie dopravného projektu 
6. Ponuka spolupráce Cestovný Lexikón  
7. Žiadosť o členstvo boltel Press Burg  
8. Návrh M.Csongu na zmenu programu rokovania VZ BTB 
9. VZ BTB 30.5.2017 – POZVANKA  
10. Rôzne – Korunovačný týždeň, Účasť sprievodcov na veľtrhoch CR za BTB, Ondrašíková - 

cyklopoint 
11. Prerokovanie – návrh zahájenia činnosti obchodného odd. 

 
Bod č. 1 Plán marketingu a komunikácie na máj 2017 
Materiál viď Príloha č. 1 dostali členovia P-BTB v dostatočnom predstihu. Pre diskusiu bol k 
dispozícii VR-BTB. VR-BTB informoval členov P-BTB o príprave spolupráce medzi BTB a BKIS 
na projekte BKLaHS 2017. Tak ako v minulých rokoch bude s organizátorom uzatvorená 
rámcová zmluva o spolupráci max. do výšky 20.000 EUR plánovaných prostriedkov, tie by 
mali byť prioritne určené pre zabezpečenie programovej časti podujatia. Členovia sa 
zaujímali najmä o participáciu BTB na BKL a HS. Preferovali by, ak by bol principiálne 
k dispozícii pre BTB taký obsah projektov, ktoré by boli pre BTB prínosom a základom pre 
kampane. Je potrebné rozvinúť diskusiu s BKIS o participácii BTB na časti propagácia 
a komunikácia projektu. V princípe pre rok 2017 však je potrebné spoluprácu realizovať.  
Uznesenie č.  1/25042017: P-BTB berie na vedomie Plán marketingu a komunikácie na máj 
2017 a návrh rokovania o spoluorganizovaní BKLaHS 2017. 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 
 
Bod č. 2 Odporúčania pre prijímanie nových členov BTB 
Predstavenstvo BTB má záujem o spoluprácu BTB so všetkými subjektmi pôsobiacimi 
v cestovnom ruchu na území mesta, primárne však so svojimi členmi. Vedomé si 
zodpovednosti nie len za rozvoj CR na území mesta, ale aj za chod organizácie BTB, 
predstavenstvo vždy odborne zvažuje relevanciu pokrytia všetkých sfér pôsobnosti aj 
prostredníctvom jednotlivých členov. P-BTB sa zaoberalo otázkou prijímania nových členov 

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


                                                                                                                 

s cieľom zabezpečiť relevantnú a prínosnú členskú základňu pre rozvoj CR a nastavením 
spôsobu rozhodovania sa o prijímaní nových členov.  
 
 
Bod č.3 Účtovná závierka BTB za rok 2016 
Materiál viď Príloha č. 2 a 3 prezentoval vedúci ekonomického odd. Mário Turan ... 
Uznesenie 02/25042017: P-BTB schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2016. Poveruje PP-
BTB ju predložiť na rokovanie MsZ 25.5.2017 a následne na VZ BTB 30.5.2017. 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0,  

 
 
Bod č.4 BKIS Vianoce 2014  - SPORNÁ POHĽADÁVKA – návrh na urovnanie 
Pohľadávku BKIS za Zmluvu na Vianoce 2014 vo výške 10.000,- EU+ DPH považuje BTB za 
spornú z nasledujúcich dôvodov: 

1. Zmluvu v roku 2014 dojednával bývalý PP-BTB a procesne bola riešená bývalými 
zamestnancami BTB (Rybárová, Morong) 

2. zmluva nebola podpísaná štatutárom BTB, podpis konajúcej osoby sa nezhoduje 
s podpisom MUDr. Stana, ktorého meno je pri podpise uvedené, k zmluve nebolo 
predložené žiadne plnomocenstvo, príp. poverenie 

3. zmluva nebola publikovaná na webe BTB 
4. zmluva neobsahovala prílohu č. 2, na ktorú sa odvoláva 
5. zmluva bola zo strany BKIS plnená, plnenie je v prevažnej miere preukázateľné 
6. prevzatie plnenia zo strany BTB nie je nespochybniteľne preukázané  
7. sporný záväzok nie je evidovaný v účtovníctve BTB 
8. pohľadávky vznikla 8. 12. 2014 (pri posúdení podľa Občianskeho zákonníka ako 

bezdôvodné obohatenie možno úspešne namietnuť premlčanie) 
9. vec nebola riešená, pretože na základe pokynu bývalého vedenia nebola 

evidovaná v účtovníctve BTB a predložené podklady zo strany BKIS neboli  úplné  
Záver: Pohľadávka BKIS je sporná a spochybniteľná, ale vzhľadom na okolnosti jej vzniku pre 
BTB riziková. V záujme rozvíjania budúcej spolupráce medzi BTB a BKIS je vhodné pristúpiť 
k jej urovnaniu dohodou.   
Uznesenie 03/25042017: P-BTB poveruje VR-BTB na vyvolanie rokovaní s BKIS s cieľom 
uzatvorenia dohody o vysporiadaní spornej pohľadávky BKIS z roku 2014. T: do 15.6.2017 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 
 
Bod č.5 Žiadosť Tour4U a spolufinancovanie dopravného projektu 
Dňa 28.3.2017 sa P-BTB zaoberalo žiadosťou spoločnosti Tour4U, s.r.o. z 27.3.2017 
o spolufinancovanie projektu dopravného značenia pre vyhliadkové turistické vozidlá na 
území Bratislavy viď Príloha č . 4 Spoločnosť Tour4U, s.r.o. predložila P-BTB tri faktúry 
(160791, 160781,160782), na základe ktorých uhradila dodávateľskej spoločnosti Mobilita 
servis, s.r.o. vypracovanie projektu organizácie dopravy – trasy pre vyhliadkové vozidlá 
v celkovej sume 990,- EUR s DPH. 
Uznesenie 04/25042017: P-BTB schvaľuje odkúpenie projektovej dokumentácie z roku 
2017 na osadenie značiek vypracované spoločnosťou Mobilita servis, s.r.o. vo výške 990 
EUR s DPH od spoločnosti Tour4U, s.r.o. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 5, Proti: 1, Zdržal sa:  0,  



                                                                                                                 

Z rokovania P-BTB sa ospravedlnila predsedníčka predstavenstva Alžbeta Melicharová 
a prenechala vedenie zasadnutia Michalovi Naďovi. 
 
Bod č.6 Ponuka spolupráce Cestovný Lexikón 

Termín redakčnej uzávierky Cestovný lexikón Lexikónu Slovenska je 28.4.2017. Členovia P-BTB 
diskutovali o inzercii v uvedenej publikácii podľa návrhu pána Kolníka.    
Uznesenie 05/25042017: P-BTB zamietlo návrh inzercie v publikácii Cestovný lexikón 
v rozsahu a zmysle návrhu, ktorý zaslal  pán Kolník. 
Hlasovanie: Prítomní: 5  , Za: 0  , Proti: 3  , Zdržal sa: 2 (Volek, Novacká)  

 

 
Bod č.7 Žiadosť o členstvo boltel Press Burg – M.Naď 

Spoločnosť Bonad, s.r.o. botel Press Burg požiadala o prijatie za člena BTB. Originál žiadosti 
bol na BTB doručený 4.4.2017 Po stretnutí s predsedom komory č. 1 BTB predstavenstvo 
prerokovalo prínos uvedeného subjektu pre prácu BTB, to že botel Press Burg obohacuje 
ponuku služieb v CR v Bratislave a konštatovalo, že botely v BTB ešte nemajú relevantného 
zástupcu a s prihliadnutím na uvedené hlasovalo o prijatí botel PressBurg za člena BTB. 
Uznesenie 06/25042017: P-BTB prijíma spoločnosť Bonad, s.r.o. za člena BTB a zaraďuje ho 
do Komory č. 1 s výškou členského príspevku 260,-EUR. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5  , Proti: 0  , Zdržal sa: 0  ,  

 

 
 
Bod č.8 Návrh M.Csongu na zmenu programu rokovania VZ BTB 
Člen komory č. 2, sprievodca pán Miroslav Csonga v spolupráci s právnou zástupkyňou BTB 
vypracovali variantný návrh štatútu komôr BTB.  
Variant A – formálne zakotvenie postavenie komôr a rozhodovacích procesov v nich 
Variant B – zrušenie komôr  
P-BTB rozhoduje o zaradení do programu VZ-BTB najmä podľa podpory návrhu medzi 
komorami. Ako kritérium relevantnej podpory možno určiť  

- podporu min. 1/3 ostatných členov BTB (analógia čl. IX. bod 3. stanov BTB) 
- podporu aspoň 2, resp. 3 komôr (keďže ide o úpravu, ktorá sa ich týka) 
- podporu mesta, resp. jej zástupcov v P-BTB (keďže podpora mesta je nevyhnutná na 

prijate návrhu). 
P-BTB uznesením č. 5/24012017 rozhodlo, že tento návrh prerokujú predsedovia komôr BTB 
a v závislosti od ich podpory štatútu komôr bude predložený na rokovania VZ BTB. Nakoľko 
okrem niekoľkých členov komory č. 2 väčšina členov nemá záujem o prijatie štatútu komôr, 
P-BTB ho nepredloží ako bod rokovania na VZ BTB. 
Uznesenie 07/25042017: P-BTB odporúča Komore č.2, aby si prijala štatút rokovania 
komory ako internú normu. 
Hlasovanie: Prítomní: 5  , Za: 1  , Proti: 4  , Zdržal sa: 0  ,  
 
 
Bod č. 9 VZ BTB 30.5.2017 – POZVÁNKA 
P-BTB prerokovalo návrh pozvánky na VZ BTB, ktoré sa bude konať 30.5.2017 viď Príloha č. 5. 
Uznesenie 08/25042017: P-BTB schvaľuje Pozvánku na VZ BTB na 30.5.2017. Poveruje PP-
BTB vyslať pozvánku na všetkých členov BTB v termíne do 30.4.2017. 



                                                                                                                 

Hlasovanie: Prítomní: 5  , Za: 5  , Proti: 0  , Zdržal sa: 0  ,  
 
Na rokovanie P-BTB prišla Soňa Svoreňová, ktorá sa z úvodnej časti ospravedlnila, kvôli 

stretnutiu s primátorom hl. mesta SR. 

Bod č. 10 Rôzne 

Korunovačné slávnosti verzus korunovačná Bratislava 

Rokovania uvedeného bodu sa zúčastnila aj námestníčka primátora Bratislavy pani Iveta 
Plšeková. Pozvaná bola z dôvodu, že pán Miroslav Vetrík, člen komory č. 2 oslovil mailom 
členov BTB so žiadosťou o podporu Korunovačných slávností, ktoré budú 23.-25. júna 2017. 
Zároveň uviedol, že neprijal ponuku spolupodieľať sa na Korunovačnom týždni, ktorý v tomto 
roku po prvý krát zorganizuje hlavné mesto. V mailovej komunikácii uviedol aj, že „...12 
rokov som zo strany Magistrátu nedostal ani korunu a že podujatie hodlám urobiť, aj keby 
som nemal dostať žiadnu podporu zo strany hlavného mesta.“ 
Samozrejme, že BTB nemôže ovplyvniť rozhodnutie mesta podporiť korunovačnú tému 
Bratislavy rozšírením podujatia Korunovačné slávnosti na celý týždeň a podporiť 
usporiadanie projekt pána Vetríka. Pre úplnosť však bude BTB členov komory č. 2 informovať 
o podpore projektu pána Vetríka za posledné dva roky a to sprístupnením údajov uvedených 
v nasledovnej tabuľke: 
Partner           (poskytovateľ) Plnenie Typ zmluvného vzťahu Dodávateľ Suma Uhradené spôsob úhrady Poznámka

BTB/2015

Výstava "Korunovačná Bratislava v 

kontexte vojny o španielske 

dedisčstvo" zmluva 2015_04_09 Mgr. Miroslav Vetrík 3900 5.6.2015 autorský návrh koncepcie, dramaturgia výstavy

BTB/2015

Výstava "Korunovačná Bratislava v 

kontexte vojny o španielske 

dedisčstvo" zmluva 2015_04_10 OZ Korunovačná Bratislava 2400 28.12.2015

2015/7, 10/14 

dotačný účet realizácia výstavy, reklamné plnenie, 

BTB/2015 Prenájom hnuteľných vecí zmluva č. 2015/06/30 Amex Audio 15000 4.9.2015

2015/4, 3/6 

dotačný účet

prenájom pódia dňa 27.6.2015 - korunovačné 

slávnosti

BTB/2015 ozvučenie Korunovačné slávnosti objednávka č. 2015/06/050 SRS Light 650 28.12.2015

2015/7, 11/14 

dotačný účet ozvučenie Korunovačné slávnosti 27.6.2015

BTB/2015 natáčanie Korunovačné slávnosti  objednávka č. 2015/06/054 R.B.X.T. a.s. 864 16.9.2015

2015/4, 4/6 

dotačný účet

onatáčanie Korunovačné slávnosti dňa 

27.6.2015

BTB/2015 umelecký výkon objednávka 2015/06/10 Solamente naturali 3500 29.6.2016 umelecký výkon Korunovačné slávnosti

BTB/2015 výroba 333 korunovačných mincí objednávka č. 2015/05/005 OZ Korunovačná Bratislava 999 5.6.2015

2015/6, 5/15 

bežný účet výroba mincí

BTB/2016

vzájomná spolupráca - 

Korunovačné slávnosti zmluva č. 2016/06/009 OZ Korunovačná Bratislava 16100

OZ KB - 9600,- EUR hradené 27.9. 2016(kostýmy, 

insígnie)                                                            

Solamente Naturali - 5000,- EUR hradené 30.6. 

2016 (umelecké vystúpenie)                                        

Spoločnosť Ježišova - 1500,- EUR hradené  

21.7.2016 (prenájom priestorov)                    

Magistrát hl. mesta BA/2015 korunovačné slávnosti

zmluva o poskytnutí 

dotácie č. MAGDG1500027 OZ Korunovačná Bratislava 30000

dotácia na uhradenie nákladov (honoráre 

účinkujúcich, materiálové a technické 

zabezpečenie, sprievodné aktivity ap.)

Magistrát hl. mesta BA/2016 korunovačné slávnosti

zmluva o poskytnutí 

dotácie č. MAGDG1600228 OZ Korunovačná Bratislava 30000

dotácia na uhradenie nákladov v zmysle 

rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 Zmluvy. 

(honoráre účinkujúcich, materiálové a technické 

zabezpečenie, sprievodný program ap.)

KOCR BRT/2015 korunovačné slávnosti

zmluva o spolupráci a 

propagácii č. 

23/2015/KOCR OZ Korunovačná Bratislava 4000

spolupráca partnera (BRT) a organizátora (OZ 

KB) na podujatí, prezentačný priestor pre 

partnera, realizácia predstavenia "Protiturecké 

boje princa Eugena Savojského".

KOCR BRT/2016 korunovačné slávnosti

zmluva o spolupráci a 

propagácii č. 

33/2016/KOCR OZ Korunovačná Bratislava 4000

spolupráca partnera (BRT) a organizátora (OZ 

KB) na podujatí, prezentačný priestor pre 

partnera, realizácia predstavenia "Vizitácia 

Márie Terézie v Sl. Grobe".

Pre krátkosť času, tabuľka neuvádza finančnú podporu projektu pána Vetríka z dotácii MK 
SR, ktorú následne doplníme.  

Pani Plšeková uviedla, že organizátor pán Vetrík dostal finančnú, ale aj nefinančnú podporu 
projektu z mesta, napr. aj v podobe mediálnej podpory atď. Zástupcovia mesta s pánom 
Vetríkom od roku 2015 komunikovali záujem o rozšírenie projektu tak, aby nešlo 
o dvojdňové podujatie. Pán Vetrík však nikdy nedodal podklady a rozpočet včas, vždy len 
tesne pred podpisom zmluvy. V 2016 nedodržal dohodu, že korunovačnú omšu urobí na 
verejnom priestranstve. Dlhodobo neakceptoval požiadavky mesta, ktoré z veľkej časti 
projekt financovalo. Maďarské mesto Székesfehérvár má korunovácie v trvaní 6 týždňov 



                                                                                                                 

a celé mesto žije deň čo deň podujatiami, ktoré má komunikované pod témou korunovačné 
slávnosti. 
P-BTB rozumie dôležitosti udržania projektu Korunovačných slávností. Ide však o jeden z 
komerčných projektov členov BTB, ktorý bol dlhodobo spolufinancovaný z verejných zdrojov. 
BTB má záujem o predĺženie prenocovaní návštevníkov a turistov mesta, preto rozumie 
a víta snahu hlavného mesta o rozšírenie korunovačnej témy. Financie plánované na 
podporu témy korunovačnej Bratislavy predloží na schválenie P-BTB v termíne. 
Uznesenie 10/25042017: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. 
Hlasovanie: Prítomní: 5  , Za: 5  , Proti: 0  , Zdržal sa: 0  ,  
 
 

Nasledovné body sa presunuli na najbližšie zasadnutie P-BTB: 

Účasť sprievodcov v zastúpení BTB na veľtrhoch CR 
Prerokovanie – návrh zahájenia činnosti obchodného odd. 
Ľ.Ondrašíková – spolupráca pri prevádzke cyklopoint 
 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



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

máj 2017

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 25. 4. 2017



1. Zmluva o spolupráci s LOD a Flora Tour, komerčné IC
Kontrola podmienok a pravidiel prevádzkovania IC u komerčných subjektov vyplývajúcich z podpísania zmlúv o vzájomnej spolupráci s Flora Tour spol. s.r.o. a s LOD-
Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s , na zriadenie informačných centier na pontóne HUMA 6 a v budove Osobného Prístavu Bratislava. Dohoda o 
umiestnení propagačných bannerov v priestoroch LOD a FLORA TOUR. Apríl až október 2017.

Suma: 3000 a 3000 Eur, Položka: 5.

2. Spracovanie a publikovanie ubytovacích štatistík od ŠÚSR, Dopĺňanie dát do TourMIS, Spracovanie dát z cyklosčítačov
Úprava a spracovanie dát z ubytovacích štatistík od Štatistického úradu SR za rok 2016 a ich publikovanie, nakoľko štatistický úrad SR zaslal chybné dáta (mesiac 
október/ návštevníci a prenocovania). Spracovanie údajov o počte návštevníkov, prenocovaní, ubytovacích zariadení, izieb, lôžok, cenách ubytovania a priemernej 
obsadenosti pre širokú verejnosť. Doplnenie dát ubytovacích štatistík od Štatistického úradu do marketingovo-informačného systému pre turistických manažérov, 
TourMIS www.tourmis.info. Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiac marec 2017 o prechodoch cez cyklosčítač na hrádzi Berg a na Viedenskej 
ceste.

3. Zabezpečenie rollupov, minirollupov
Príprava na upgrade resp. zabezpečenie nových rollupov a minirollupov s tématikou BA card, Wifi TIC, touch screenov.

Suma: cca 500 Eur, Položka: 1.1.2.

4. Wifi + analytika na Primaciálne námestie
Príprava a spustenie aktivity pokrytia Wifi signálom Primaciálne námestie/BA. Podľa modelu z interiéru TIC.

Suma: cca 2400 Eur s DPH, Položka 1.4.4.

5. Prevádzka a správa obsahu na LCD obrazovkách v TIC Klobučnícka
Zabezpečenie spustenia správy  obsahu na LCD v TIC. Príprava podkladov na technické zabezpečenie vzdialenej správy obsahu na LCD v TIC. Zmapovanie súčasného 
stavu konektivity v TIC. Príprava návrhu riešenia.

Položka: 5.1.1.

6. Zabezpečenie svetrov pre TIC, objednanie merchandise pre potreby BTB podľa zmluvy z EKS
VO na zabezpečenie svetrov do TIC Klobučnícka pre potreby zamestnancov a brigádnikov

Suma: cca 350 EUR (svetre), merchandise (cca 12 000 EUR), Položka: 1.4.



7. Zabezpečenie spolupráce s Dunajským slnovratom
Spolupráca pri organizovaní resp. komunikácii s Dunajským slnovratom, informačné a propagačné pokrytie série podujatí pod spoločných brendom s témou Dunaja

Položka: 3.1.1.

8. Manažovanie grafiky a tlače   
V apríli ukončené VO na tlač, nastavenie spolupráce s víťazom spol. Ultraprint na ďalšie obdobie do 10. 3. 2018. 
Vyhodnotenie súťaže na grafiku – dodávateľa DTP služieb a nastavenie spolupráce s vysúťaženým dodávateľom, opakované VO nakoľko v prvom nebola odozva,

Suma tlač: rok 2017 max. do 40 800 Eur s DPH, Položka: 1.1.5
Suma grafika: 19 639,63 s DPH, Položka: 1.

9. Inventarizácia a aktualizácia obsahu a jazykových mutácií tlačených propagačných materiálov 
Komplexná predsezónna príprava dotlače tlačených propagačných materiálov podľa aktuálneho stavu skladovej evidencie a potreby zásobenia informačných centier 
a podujatí počas letnej sezóny, príprava chýbajúcich jazykových verzií prípadne spracovanie nových tém. Nadväzuje na bod. 8.

Položka: 1.1.1, 1.1.3,1.1.5.

10. Príprava nových tematických DL brožúr Zelená Bratislava a Rímsko – keltská Bratislava 
Po finalizácii obsahu tematických brožúr, príprava jazykových mutácií (angličtina a nemčina) a po zazmluvnení nových dodávateľov na grafické a tlačiarenské služby 
kompletizácia vizuálu letáku a príprava do tlače, aby boli pripravené na distribúciu pred začiatkom letnej sezóny. Nadväzuje na bod. 8

Položka: 1.1.1, 1.1.3,1.1.5.

11. Kompletizácia témy „Korunovačná Bratislava“ – leták a informácie na web
V spolupráci s GMB príprava DL letáku, príprava jazykových mutácií (angličtina, nemčina, maďarčina). Po zazmluvnení nových dodávateľov na grafické a tlačiarenské 
služby kompletizácia vizuálu letáku a príprava do tlače. Priebežná aktualizácia a rozšírenie obsahu témy „Korunovačná Bratislava“ na webe. Propagácia nového 
konceptu a programov korunovačného týždňa na webe a sociálnych sieťach. Naviazané aj na spustenie Korunovačného pointu, Korunovačného brandu atď.

Položka: 1.1.1, 1.1.3,1.1.5, 3. 



12. Spolupráca BTB pri príprave podujatia Bratislavský majáles 6. – 7. 5. 2017 
Kompletizovanie zmluvy o spolupráci a realizácia dohodnutých aktivít v spolupráci s organizátorom podujatia s o. z. Bratislavský majáles. Populárne podujatie sa 
každoročne koná v máji na Tyršovom nábreží. BTB sa spolupodieľa na zabezpečení kreatívnej a interaktívnej formy prezentácie destinácie pre domácich a zahraničných
návštevníkov a na spolufinancovaní vybraných umeleckých vystúpení. Vytvorená bude aj foto zóna pre vyhotovenie pamiatkových fotografií s dobovou tematikou, 
zabezpečené aj brigádnikmi.

Suma: do 6000 Eur s DPH, Položka: 3.1.1

13. Spolupráca s Hlavným mestom a s mestskými organizáciami pri príprave Korunovačného týždňa 
V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta a mestských inštitúcií sa BTB zapojí do kreovania konceptu prezentácie Bratislavy ako korunovačného mesta pre návštevníkov 
Bratislavy, do prípravy podujatia Korunovačný týždeň (10.-17.6.2017), do medializácie a propagácie na domácom a zahraničných trhoch. Celkový projekt je stále vo fáze 
príprav, BTB čaká na podklady od BKIS.

Suma: cca 15 000 EUR, Položka: 3.1.1.

14. Príprava podujatia Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017 v spolupráci s BKIS
Príprava zmluvy o spolupráci s BKIS,  konkretizácia formy a podmienok spoluúčasti na organizovaní a financovaní podujatia, spolupodieľanie sa na propagácii podujatia na 
webe a sociálnej sieti BTB, na príprave programového bulletinu, na spoločných prezentáciách, tlačových konferenciách pre domáce a zahraničné médiá. BTB čaká na 
podklady od BKIS.

Suma: cca 18 000 EUR, Položka: 3.1.1.

15. Obstaranie publikácií tourist guide a spustenie rozšíreného produktu Bratislava Card – City and Region od 1.5.2017
Obstaranie knižných sprievodcov v anglickom jazyku pre účastníkov infociest a delegácií s praktickými informáciami o turistickej ponuke meste v tematickom členení 
s prispôsobeným vizuálom BTB. Tieto publikácie budú slúžiť ako informačný zdroj pre mediálne výstupy

Suma: cca 3000 EUR, Položka: 1.1.3.

16. Prezentácia Korunovačná Bratislava a korunovačné slávnosti pre odbornú verejnosť v Budapešti v spolupráci s MDV 18.5.2017
V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby sa v Budapešti uskutoční prezentácia Bratislavy na tému korunovačný týždeň s pozvánkou aj na ďalšie letné podujatia. 
Účastníci budú zástupcovia maďarských médií a cestovných kancelárií. Predpokladá sa zapojenie aj Kultúrneho inštitútu ako aj BKIS.

Suma: max 300 EUR, Položka: 1.2.3.



17. Korunovačný foto-video point  
VO na frézovaný 3D model Bratislavy z obd. 16. storočia z materiálu styrodur s detailným a farebným vyobrazením ulíc korunovačného sprievodu. Veľkosť: 200 x 160 cm, 
od autorky Ing. arch. Zdenky Šedivej PhD. Model bude súčasťou Korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži umiestnený vo vstupnej  miestnosti. 
VO na výrobu modelu. S cieľom zabezpečenia maximálnej hospodárnosti hľadanie alternatívy na dodanie výrobcu modelu. V riešení úprava a dozariadenie vstupnej 
miestnosti a prechodovej miestnosti. Dokončenie úprav Michalskej veže – vymaľovanie schodiska zabezpečené zo strany MMB 04/2017. V riešení návrh a tlač lístkov, 
výroba vstupnej informačnej tabule spoločnej s MMB.

Suma: cca 3000 Eur bez DPH (3D model licencia a samotná výroba diela), 5000 EUR (miestnosť dozariadenie), Položka: 3.1.1

18. ZPC do Stockholmu 26.-28.4.2017, MICE prezentácia, účasť na veľtrhu IMEX Frankfurt 16.-18.5.2017
Dvaja zástupcovia BTB (NE a JM) sa koncom apríla zúčastnia destinačnej prezentácie The Meet&Travel Event 2017 pre cieľové trhy Škandinávie. Správa zo služobnej cesty 
bude predložená na vyžiadanie. 

Suma: do 3800 EUR (Štokholm), (2000 EUR IMEX), Položka: 1.5.1.

19. Meeting planners guide
Produkcia a tlač „katalógu“ destinačnej MICE ponuky v AJ. Zber dát spracovala JM interne za MICE oddelenie, aktuálne je schválená obálka a zalamujú sa vnútorné strany 
vysúťaženým grafikom. Zmluva so spoločnosťou SOWA, prebehlo VO na komlet dodanie online, tlačovej ako aj vytlačenej verzie.  

Suma: 5700 EUR, Položka 1.5.1.

20. Kampaň pre-IMEX, eventbaxx
Kreatívna kampaň pred veľtrhom IMEX vo Frankfurte, ktorej podstata je v „call to action“ – snahou kampane je motivovať buyerov na stretnutie s BCB ma stánku 
Slovenska, motiváciou je voucher Sli.do premium a možnosť získať v zlosovaní víkend v Bratislave pre dve osoby. 

Suma 3.195 EUR bez DPH, Položka 1.5.2



21. VO ku konzultačnému kontraktu MICE 
Bol uskutočnený prieskum trhu do sumy 24.000 EUR vrát DPH. Položka nebude čerpaná z rozpočtu v apríli, snahou je zazmluvniť víťazného uchádzača do cca polovice 
mája. Ide o čiastkové plnenie voči tvorbe strategického konceptu MICE v destinácii BA, nadväzuje na kontrakt so spoločnosťou SoolNua.

Suma: 24.000 Eur, Položka: 6.

22. Kontinuálna tvorba MICE relevantného contentu a jeho šírenie 
Prebehli dva mesiace od začiatku spolupráce so spol. Toleranca. Spolupráca ide hladko, zatiaľ sme vytvorili 12 článkov, ktoré dosiahli kumulatívny reach skoro 194-tisíc 
videní. Štatistika k dispozícii k nahliadnutiu. 

Suma: položka na celý rok 8894,-EUR, položky 1.5.4 a 1.3.2.

Suma za workshop – odhad 1500 EUR vrátane prenájmu priestorov, fee a nákladov, Položka: 4.

23. Workshop pod hlavičkou Bratislava MICE Day – content marketing workshop 
Platforma Bratislava MICE Day poskytuje priestor pre usporadúvanie ďalších stretnutí pre komunitu okolo MICE témy. V rámci tejto iniciatívy by sme v tomto roku radi 
usporiadali sériu školení, workshopov a stretnutí s cieľom načerpať nové know-how. Dňa 5. 5. 2017 by sme radi usporiadali workshop o content marketingu, ktorý bude 
viesť Gorazd Čad z agentúry Toleranca. Workshop má ambíciu nielen pasívne predávať informácie, ale ponúknuť účastníkom aj možnosť prakticky využívať nadobudnuté 
vedomosti. 

Suma: 1.500 EUR Položka: 4.

24. Príprava podkladov na VO  - Klip MICE, plánovaná aktivita na rok 2017
Vysúťažená kreatívna agentúra dostala detailný brief, na základe ktorého pripraví variantné riešenie kreatívy, ktoré by sa malo priblížiť rozpočtovým možnostiam BTB na 
produkciu videa. 

Suma: cca 8.000 EUR Položka: 1.5.



25. Príprava účtovnej závierky s komentárom pre potreby schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Bratislava dňa 25.5.2017
Spracovanie textových podkladov k materiálu určenému na prerokovanie a schválenie do mestského zastupiteľstva. Materiál pojednáva o hospodárení organizácie a 
hlavných nákladových položkách v roku 2016, ako aj o čerpaní dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy a výstavby SR v roku 2016 a aktivitách organizácie zameraných 
na podporu rozvoja CR v destinácii. MsZ musí schváliť dokument preto aby mohol na VZ BTB za dokument hlasovať zástupca MagiBA.

Suma: bez finančného plnenia

26. Príprava Správy o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016
Kontinuálna práca na príprave podkladov ku komplexnej správe o činnosti organizácie za rok 2016. Správa bude pozostávať z analýzy východiskovej situácie v destinácii v 
roku 2016 (štatistické ukazovatele a výkony CR v roku 2016), z aktivít BTB za rok 2016 zameraných na podporu rozvoja CR a hradených z dotácie MDVaSR a členských 
prostriedkov, správy o hospodárení organizácie v roku 2016 a o orgánoch organizácie, členskej základni a personálnom zabezpečení BTB.

Suma: bez finančného plnenia

27. Administrácia žiadostí na podporu projektov CR v rámci dotačnej schémy KOCR BRT
Kompletizácia a kontrola formálnych náležitostí žiadostí o grantovú podporu z dotačnej schémy KOCR BRT.

Suma: bez finančného plnenia

28. Administrácia členstva BTB v medzinárodných organizáciách
ARGE – Strase der Kaiser und Könige: Sprostredkovanie informácií na sociálne siete a web o dianí v Bratislave 

ECM: Zabezpečenie účasti vedenia BTB na medzinárodnej konferencii a VZ asociácie European Cities Marketing, Dubrovník, Chorvátsko 31.5.-4.6.2017, doplnené do Plánu 
ZPC – dvaja účastníci

DCC: plán aktivít vzájomnej spolupráce na rok 2017

Suma: členské ARGE: 3000 EUR, položka 8.1.

členské ECM: 3000 EUR, položka 8.1.

členské DCC: 2000 EUR, položka 8.1.

29. Stáž študentiek z UKF v Nitre a z Copenhagen Business Academy, Dánsko
Vypracovanie a priebežná kontrola plánu práce a plnenia úloh. Zadávanie nových úloh podľa potrieb jednotlivých oddelení BTB. 



30. Príprava contentu pre komunikačnú kampaň BTB 2017-2018 
Kontinuálna príprava komunikačnej kampane v spolupráci s agentúrou Zaraguza pre cieľové trhy Rakúsko, Nemecko, Česko a Veľkú Britániu postavená na osobnostiach, 
ktoré v Bratislave žili alebo ju navštívili – Einstein, Ján Pavol 2, Mária Terézia – celkové nastavenie konceptu kampane, spolu s produkciou – fotenie, natáčanie, 
produkcia/postprodukcia, casting, lokácie atď.

Suma: 40.000 EUR (vytvorenie obsahu a produkcia celé v priebehu apríla/mája, spoty, vizuály atď.), Položka: 1.1.

31. Príprava komunikačnej kampane na rakúskom, nemeckom, britskom a českom trhu
Kontinuálna práca na príprave podkladov ku komplexnej mesačnej komunikačnej kampane, ktorá bude zameraná na využite aj online aj offline/outdoor komunikačných 
nástrojov intenzívne počas mesiaca jún. Máme v pláne využiť reklamu v regionálnej a mestskej doprave, na letiskách, v printoch, prostredníctvom Facebooku, Youtubeu a 
vo vyhľadávaní cez Google (Google AD Words). Téma kampane by mala byť „Osobnosti“, ktoré navštívili v minulosti Bratislavu. Podprahovo komunikujeme Bratislavu ako 
korunovačné/zelené a moderné(smart) mesto. Komunikovať budeme prierezovo na všetky cieľové skupiny – mladí ľudia, rodiny s deťmi, ľudia v produktívnom veku a 
dôchodcovia. 

Suma: celková na všetky trhy cca 110 000 EUR, Položka 1.3

32. Spolupráca s Erasmus Bratislava
Zámerom spolupráce je vytvorenie súťaže (1.-30.4.), ktorej cieľom je vytvorenie video contentu od zahraničných študentov, ktorí študujú v Bratislave. Content bude 
zameraaný na propagáciu Bratislavy.

Suma: bez finančného plnenia

33. Web a aplikácia
Príprava podkladov na VO na zabezpečenie programátorských prác – úpravy na webe, nové funkcionality, úprava podstránky BCC, interaktívna mapa, video contentet a 
podobne. 

Suma: cca 5000 EUR, Položka 1.3



34. Výber a následné zazmluvnenie online a printovej verzie vhodných livestylových magazínov/časopisov/týždenníkov na podporu DCR
Cieľom je zvýšenie záujmu o hlavné mesto aj na domácom trhu, primárne spojené s pravidelnou propagáciou členskej základne a jej produktov do konca roka 2017. PR 
články prezentujúce produktovú bázu v meste s dôrazom na členskú základňu BTB.

Suma: cca 15 000 EUR, Položka 3.1

35. Kontinuálna propagácia Bratislavy prostredníctvom sociálnych sietí, facebook, youtube, instagram, napĺňanie webu BA Goes Classical atď.,

36. Príprava tlačových konferencií 
TK ku Bratislava Card, TK k letnej turistickej sezóne,  TK v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni, s MINDOP v Budapešti a Prahe, s BKIS v Bratislave, Fijet Golden 
Apple

37. Príprava konceptu propagácie BA prostredníctvom spolupráce s vybratými blogermi

38. Príprava tlačových správ na aktuálne témy

39. Spolupráca s Ryanair
Aktuálne prebieha komunikácia so zástupcami Ryanair, ktorej cieľom je spoločná propagácia liniek do Bratislavy počas pripravovanej kampane. Podstatou je bezplatné 
poskytnutie vybratých nosičov spoločnosti v prospech umiestnenia vizuálov kampane BTB na britskom a nemeckom trhu, za podmienky umiestnenia informácie o 
spojeniach cez Ryanair.

Suma: bez finančného plnenia

40. Infocesty pre novinárov a blogerov, príprava infocesty spojenej s odovzdávaním ocenenia Golden Apple
V najbližšom období sa venujeme participácii na infocestách a famtripoch pre Arabský trh so spoločnosťou FlyDubai, pre nemecký magazín o kultúre, gastronómii a LGBT, 
ďalej pre bloggera z Indie a Kanady

Suma: do 800 EUR, infocesta Golden Apple cca 6000 EUR, Položka 4.1

41. Príprava konania VZ BTB dňa 30.5.2017 
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II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky Riadok
Znamienko Údaje v eurách

Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou r. 100

110
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
§ 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100

120

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

160

Úprava (zvýšenie) základu dane dapri zrušení ňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
180

Medzisúčet
(r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)

200

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou r. 100

210
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a
nie sú uvedené na r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014 a
podľa § 17 ods. 19 písm. c) zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou riadku 100
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100

Ú pri í ňovníka s likvidáciou,prava (zníženie) základu dane      zrušen  da
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
( 10 ľky H)r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. tabu

301
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

302

303

Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona
a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)]
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného
na r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301 presiahne
30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

MF/017084/2015-721
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Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
na r. 302 až 305 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 - r. 305)

3 01
Základ dane alebo daňová strata

3 02

3 03

400

Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

,

,

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
a daňových strát

304

305

Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou r. 100, prevyšujúca
v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301

,

,Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní
praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400
(z r. 2 stĺ. 7 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 400

500Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 400 - r. 410) +

,

,

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 7 Prílohy k § 30c zákona)

501
Zníženie základu dane

510Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 500 - r. 501) +

,

,

Sadzba dane (v %)
550

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

600

Úľava na dani podľa 610
Úľavy na dani

700Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610) +

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 6 tabuľky E - III. časť)

710
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

800Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 710
zaokrúhlená na eurocenty nadol   (r. 700 - r. 710) +

,

,

,

,

,

Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 510 x r. 550) : 100

Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)

810
Daňová licencia podľa § 46b zákona

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)

820

Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou
za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie
(§ 52za ods. 9 zákona)

830

,

Daňová licencia na úhradu [ak r. 810 > 800, uvedie sa súčet (r. 810 +
r. 830), ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa suma uvedená na r. 830]

MF/017084/2015-721

900



DIČ

DPPOv15_4

Strana 4

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku sa uvedie nula.

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)

1010
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 a r. 1000 = 0) alebo
r. 900 (ak r. 810 > 800) alebo r. 800 + r. 900 (ak r. 900 = r. 830 a zároveň
r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak  r. 1000 > 0)]

1050

Daň alebo daňová licencia na úhradu
[(r. 1050 – r. 1040) ≥ 0]

3)

1100

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1101

Nedoplatok dane (+)

Daňový preplatok
[(r. 1050 – r. 1040) < 0] Preplatok dane (-)

+

,

,

,

,

,

,

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona
1110

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

,

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období 2)

Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 810)

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v danom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920)

,

,

,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj na r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty

Dodatočné daňové priznanie

Daň alebo daňová licencia
(r. 1050 predchádzajúceho daňového priznania)

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie
(r. 1050 - r. 1120)

1130

1140

1150

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

. .

,

,

,

,

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g)] obstaraných
po 31. decembri 2015

2

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona

3

Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvedie sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

4

,

,

,

,

MF/017084/2015-721
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Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j)  zákona

10

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

,

,

,

,

,

,

,

Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona
11

,
12

,
13

,Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona

1
B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

,

,

,
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5
,

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a)]

3
,

C1 - V ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanieýsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný da
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu 4)

Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a
zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

1
,

,

,

,

,
4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

MF/017084/2015-721

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5
,

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

,

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené na r. 1 až 15

16
,

Daňové odpisy hmotného majetku

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6
,
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Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

1 ,

,

,

2

3

1Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

5) O z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania apatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
podrobnosti o usporiadan�, označovan�položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen�niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn�ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen�neskorš�ch predpisov.

,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

2 3
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

MF/017084/2015-721

C2 - R ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založenýozdiel príjmov a výdavkov vykázaný da
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu 5)

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostiz nezda
2

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostizo zda
3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej
činnosti

1
,

,

,

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Celková výška
vykázanej daňovej straty

6)

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

4 5
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

Odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona
2010-2013

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

7)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1

,

,

,2

6 7
. .

. .

od

do

,,3

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

7)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

SPOLU
8)

6) V stĺ. 4 sa uvedie súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 podľa stavu k 1. januáru 2014.
7) V stĺ. 4, 5 a 6 sa uvedie suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na r. 1 príslušného stĺpca.
8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej na r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 7 sa prenáša na r. 410.
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Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
1

F - Doplňujúce údaje

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
2

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)
3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)   (r. 700 II. časti x r. 3) : 100

4
,

D ň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené na r. 2a
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5
,

D ň uznaná na zápočeta
(r. 5 maximálne do sumy na r. 4)

6
,

,

,

,

E - V ňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)ýpočet dane uznanej na zápočet na da
1

Základ dane uvedený na r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič�
(zaokrúhlený na nadol)eurocenty

2
,

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypočítaný na dve
desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona)   (r. 2 : r. 1) x 100

3
,

1

Prevádzkové náklady a finančné náklady
9) 2

3

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy
9)

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

,

,

,

1

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovn�ctve v znen�neskorš�ch predpisov

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
10) 2

3

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
10)

V ľa evidencie v rozsahu a spôsobomýsledok hospodárenia vykázaný pod
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

,

,

1
G3 – Ú ľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvopravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke pod

2

4

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

,

,

3
P ľa osobitného predpisuoložky znižujúce výsledok hospodárenia pod

11) ,

P ľa osobitného predpisuoložky zvyšujúce výsledok hospodárenia pod
11)

11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov
pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

MF/017084/2015-721

10) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa
predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom
financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov okrem poznámok.
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Výdavky     2Príjmy     1

2

4

,,

,,

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona 3 ,,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona 5 ,,

Z 9áklad dane      (r. 1 + úhrn r. 2 až
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2) ,

Druh príjmu

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,1

10

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona 6 ,,
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona 7 ,,
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona 8 ,,
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona 9 ,,

Nehmotný majetok

Hmotný majetok

Finančný majetok

Úvery a pôžičky

Druh transakcie

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

1 ,,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

Služby

Licenčné poplatky

N 2áklady (Nákup)V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

2

3

Druh transakcie Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

,,

,,

4 ,,
5

6

,,

,,
7 ,,

MF/017084/2015-721

Príjem z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,
Príjem z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území
Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

2
,
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Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a

daňou, ktorú možno
započítať

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Zdaňovacie obdobie

1
. .

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

. .

započítaná
v predchádzajúcich

zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2

1 2 3 4 5

2
. .

. .

3
. .

. .

4
,. . ,,,

. .
5 ,,

,,,,

12) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená na r. 5 v stĺ. 4 sa uvedie najviac do výšky uvedenej na r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša na r. 920.

SPOLU
12)

MF/017084/2015-721

,,,,

,,,,

IČO / SID

/
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

ObecPSČ

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

neuplatňujem postup
podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie
daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1050) ,

,

2 % z r. 1050 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak
bol poskytnutý dar podľa r. 1 ,
1 % z r. 1050 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak
nebol poskytnutý dar podľa r. 1

1

2

3

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

4

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Údaje o prijímateľovi č. 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší
prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe,
ktorá je súčasťou daňového priznania)

Suma v eurách ,

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona
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V. časť – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

MF/017084/2015-721

Dátum

. .

Vyhlasujem, že všetky údaje
uvedené v daňovom priznaní
sú správne a úplné.

Počet príloh

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Obec

Ulica

ŠtátPSČ

Súpisné/orientačné číslo

MenoPriezvisko

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

VI. ČASŤ - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

poštovou poukážkou na účet

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IBAN

Predčíslie účtu Kód banky

/
Číslo účtu

-



 

 

Hospodárenie organizácie v roku 2016 

Organizácia BTB bola založená v zmysle Zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov zakladateľskou Zmluvou medzi Hlavným mestom SR Bratislava (ďalej len obec) 

a fyzickými osobami, ktoré podnikajú alebo právnickými osobami, ktoré podnikajú alebo pôsobia na 

území obce na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí 

s cestovným ruchom (ďalej len „ostatní členovia“). Ostatní členovia sú v organizácii v závislosti od ich 

podnikateľskej činnosti, príp. od charakteru ich hlavnej činnosti zaradení do skupín a komôr 1.- 4., 

podľa prílohy č.1 Stanov BTB.  

Komora č. 1: hotely a reštaurácie  

Komora č. 2: cestovné kancelárie a sprievodcovia 

Komora č. 3: MICE 

Komora č. 4: ostatní členovia 

Organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne 

zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011. Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a 

nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a 

vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a 

medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu (CR). BTB rozvíja a propaguje všetky formy 

cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a 

verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v 

Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta 

prostredníctvom svojich 2 turistických informačných centier (TIC) v historickom centre mesta a na 

Letisku M. R. Štefánika a v spolupráci s komerčnými subjektami sezónne na všetkých prístupových 

bodoch do destinácie, t.j. na autobusovej a vlakovej stanici, v osobnom prístave a na pontóne 

Humma 6. 

K základným koncepčným činnostiam organizácie podporujúcim tento cieľ patrí: 

- podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na 

území svojej pôsobnosti, 

- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho 

dedičstva, 

- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali 

všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života 

miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva, 

- spolupráca s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a 

realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj 

cestovného ruchu, 

- spolupráca s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území mesta 

Bratislavy, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými 

ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými školami, so 

štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a 

poradenskými organizáciami doma a v zahraničí, 

- všetky ostatné aktivity súvisiace s podporou rozvoja cestovného ruchu v destinácii Bratislava. 

Organizácia sa svojou činnosťou v roku 2016 sústredila na kontinuálne posilňovanie pozitívneho 

imidžu mesta Bratislavy a jeho brand awareness, ako dynamickej, otvorenej a pohostinnej turistickej 

stredoeurópskej metropoly podporou produktov a projektov cestovného ruchu a na to nadväzujúcimi 

ucelenými tematickými kampaňami na cieľových trhoch. 

K 31.12. 2016 mala BTB spolu 82 členov, z toho 1 obec, 62 podnikateľských subjektov a 19 

ostatných členov.  



 

Bratislava Tourist Board hospodárila v roku 2016 podľa nasledovného rozpočtu: 

 

2015 2016

skutočnosť k 31.12.2015 skutočnosť k 31.12.2016

Predpokladaná výška celkovej dotácie MDVRR ( v €) 552 800,00 732000,00

Príjmy ( v € ) : 1 483 937,83 1 766 428,98

Presun dotácie MDVRR ( KV ) z predchádzajúceho roku 0,00 18000,00

Členské príspevky obcí 724 921,00 922 000,00

Členské príspevky podnikateľských subjektov 17 800,00 17 650,00

Členské príspevky ostatných subjektov 2 400,00 2 900,00

Príjmy z vlastnej činnosti 72 028,78 86 889,40

Ostatné príjmy 113 988,05 4 989,58

Štátna dotácia 552 800,00 714 000,00

Výdavky ( v € ) : 1 335 136,79 1 585 031,21

Režijné ( prevádzkové a mzodvé )výdavky 400 242,94 410 179,95

z toho : Prevádzkové výdavky ( bez TIC ) 140 710,31 103 297,71

Mzdové a ostatné osobné výdavky ( bez TIC ) 259 532,63 306 882,20

Výdavky na aktivity ( vlastné zdroje ) 402 354,88 442 851,30

Výdavky na aktivity 532 538,97 732 000,00

Celkový Hospodársky výsledok v € : -47 247,17 181 404,76

Hospodársky výsledok z nezdaňovanej činnosti -36 262,08 182 377,88

Hospodársky výsledok zo zdaňovanej činnosti -10 982,39 -973,12  

 

Plán aktivít a rozpočet BTB bol schválený Valným zhromaždením z dňa 15.12.2015 na základe 

uznesenia č. 3. V zmysle schváleného rozpočtu bola žiadaná nenárokovateľná dotácia od MDVaRR SR 

vo výške 714 000,- EUR, ktorá bola BTB na rok 2016 pridelená v plnej výške, na základe 

vypracovaného projektu na podporu rozvoja cestovného ruchu. Organizácia disponovala v roku 2016 

aj kapitálovými zdrojmi poskytnutými MDVaRR SR v roku 2015 vo výške 18 000,- EUR. Tieto zdroje 

BTB presunula z roku 2015 na čerpanie do roku 2016 a využila ich na vizuálnu prezentáciu určenú 

verejnosti prostredníctvom moderných technológií - Informačné a orientačné tabule (dotykové 

panely v TIC a na miestach vstupu do destinácie). Kapitálové prostriedky boli vyúčtované vo výške 

18 000,- EUR, čo predstavuje 100 % z celkovej kapitálovej dotácie.   

V roku 2016 sa v BTB odzrkadlila implementácia štrukturálnych zmien, ktoré nastali v druhej 

polovici roku 2015. Sfunkčnenie interných procesov organizácie a efektívne nakladanie s financiami 

sa začali premietať nielen na hospodárení organizácie, ale aj na jej výsledkoch v marketingových, 

strategických a PR aktivitách. Implementovali sa procesné postupy (vrátane interných smerníc) 

zabezpečujúce priebežnú internú kontrolu používania finančných prostriedkov a čerpania rozpočtu  

podľa jednotlivých kapitol. Aplikovaný model projektového riadenia preukazuje schopnosť zabezpečiť 

aktuálny a podrobný prehľad o čerpaní dotačných a vlastných zdrojov v rámci schváleného rozpočtu 

a umožňuje identifikovať adresnú zodpovednosť za finančné riadenie a dodržanie zásad 

hospodárenia organizácie s verejnými zdrojmi. Zabezpečila sa transparentnosť aktivít, zverejňovanie 

informácií na webovom sídle organizácie aj nad rámec povinností stanovených zákonom. Uvedené 

procesné opatrenia majú za následok komplexnú informovanosť zamestnancov o aktivitách 

jednotlivých oddelení, čo prispieva k efektívnej a koordinovanej činnosti organizácie. Zamestnanci 

absolvovali sériu školení o zákone o verejnom obstarávaní a procesoch s tým súvisiacich. Pre 

Predstavenstvo BTB sa pripravuje plán marketingových aktivít organizácie, ktorého plnenie podlieha 

schváleniu týmto orgánom, čím je zabezpečená prehľadnosť a kontrola činnosti organizácie. 

Predstavenstvo BTB zasadá na pravidelnej báze, zvyčajne dvakrát mesačne. Predmetom zasadnutí je 



prerokovanie a schvaľovanie všetkých podstatných náležitostí, dokumentov, výstupov o činnosti 

organizácie, plánov práce jednotlivých oddelení na najbližšie obdobia ap. Prerokúvajú sa zásadné 

výstupy zo zasadnutí jednotlivých komôr BTB, prijímajú sa nariadenia upravujúce chod organizácie 

(jednotlivé procesné zložky prevádzky BTB ap.), rozhoduje sa o členstve záujemcov o vstup  do 

organizácie, prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie plynulého a transparentného chodu organizácie. 

Jednotlivé oddelenia BTB (back office i front office) vypracúvajú pre Predstavenstvo BTB na 

pravidelnej báze plán marketingových aktivít pozostávajúci z čiastkových aktivít oddelení vrátane 

predpokladaných finančných nákladov na každú aktivitu. Predstavenstvo následne na zasadnutí 

stanovuje priority realizácie plánu marketingových aktivít. Výkonná zložka organizácie sa stretáva na 

pravidelných pracovných poradách raz týždenne, kde sa prechádzajú všetky projekty a aktivity za 

jednotlivé oddelenia, stanovujú sa úlohy na najbližšie obdobie vrátane termínov plnenia 

a zodpovedných osôb za plnenie úloh. Z porád sa vypracúvajú zápisy obsahujúce úlohy spolu 

s personálnou zodpovednosťou a časovým harmonogramom plnenia, čím sa zabezpečuje priebežná 

adresná kontrola a efektívny chod organizácie. 

Na pravidelnej báze BTB informuje o stratégiách a realizácii plánu aktivít aj komisiu CRMS, 

zástupcovia sa zúčastňujú rokovaní komisie. Vzájomná intenzívna spolupráca predstavenstva BTB 

a komisie CRMS pomáha k dosahovaniu stanovených cieľov a výsledkov. Cieľom BTB je premietnuť do 

svojej činnosti i priority komisie CRMS v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Bratislave. 

V roku 2016 prebehli aj konsolidačné procesy v outsorcingu služieb – ekonomicko – účtovné 

služby, právne služby, služby verejného obstarávania, technická podpora webu. Taktiež sa rámcovo 

nastavili zmluvné vzťahy na poskytovanie služieb priamo súvisiacich s aktivitami organizácie 

zameranými na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii (grafické práce, kreatívne práce, tlač, 

preklady textov, kreatíva ako i realizácie kampaní, ap.).  

Bratislava Tourist Board v roku 2016 hospodárila s  rozpočtom v celkovej výške 1 766 428,98,- 

EUR. Z toho výška dotácie od MDVaRR SR bola vo výške 714 000,- EUR a prenesené kapitálové zdroje 

vo výške 18 000,- EUR. Zvyšná časť príjmovej časti rozpočtu pozostáva z členských príspevkov 

a príjmov z podnikateľskej aktivity BTB. Organizácia efektívne využila 100 % pridelenej dotácie 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (714 000,- EUR), pričom zdroje boli využité 

na oprávnené aktivity na podporu rozvoja CR v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  

K aktivitám OOCR BTB podľa § 29 ods. 10 Zákona o podpore cestovného ruchu v roku 2016 patria: 

1. marketing a propagácia, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorba webového 

sídla, tvorba loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorba zľavových 

produktov, tvorba propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií, 

2. činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem 

nákladov na mzdy a prevádzkových nákladov, 

3. tvorba a podpora produktov cestovného ruchu, 

4. podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu, 

5. infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie, 

6. zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a 

prieskumov, 

7. zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb, 

8. vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.  

 

Stručný súhrn nosných činností BTB v rámci oprávnených aktivít za rok 2016: 

1. Marketing a propagácia: účasť na veľtrhoch a výstavách na zdrojových trhoch (napr. Ferien 

Messe Wien, ITF Slovakiatour, Holidayworld Praha, Utazás Budapešť, Fitur Madrid, ITB Berlín, 

MITT Moskva, UITT Kyjev, WTM Londýn, IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, The Meetings Show 

Londýn ap.), MICE aktivity, tvorba brožúr, letákov, promo videí, PR a mediálne kampane doma 

a v zahraničí, inzercia a prezentácie destinácie v mienkotvorných médiách, práca so sociálnymi 

sieťami, webom, mobilnými aplikáciami ap. 



2. Činnosť stálych TIC BTB a sezónnych TIC: poskytovanie informácií, sprostredkovanie 

sprievodcovskej činnosti, predaj BCC, IT technológie (splash screen, dotykové panely ap.). 

3. Tvorba a podpora produktov CR: vlastné produkty: zľavová mestská karta Bratislava City Card, 

korunovačný foto/video point, portál Bratislava Goes Classical. Partnerské projekty: podpora 

dominantných produktov a podujatí v destinácii (SK PRES, Korunovačné slávnosti, Bratislava City 

Downhill, Kultúrne leto a hradné slávnosti, Majáles, Festival Frankovky Bratislava, Noc múzeí, 

Culinary Days, Danube up!, Summit výboru regiónov, World Music Festival, Slovak Press Photo, 

Vianočná Bratislava – spievajúce balkóny ap.). 

4. Podpora atraktivít: infocesty, presstripy, študijné cesty a fam tripy pre novinárov,  

mienkotvorných žurnalistov a zástupcov médií, zástupcov touroperátorov a cestovných 

kancelárií, oficiálne návštevy a delegácie ap. 

5. Infraštruktúra CR: podpora partnerských TIC v destinácii, osadenie a inštalácia informačno – 

navigačného systému v meste (mapy, smerovníky ap.). Repasácia existujúcej infraštruktúry CR. 

6. Strategické dokumenty: vyhodnocovanie a zverejňovanie štatistických ukazovateľov o výkonoch 

CR v destinácii, zabezpečenie marketingovej analýzy správania návštevníkov BA (koncepčný 

a strategický dokument pre nastavenie marketingového smerovania organizácie). 

7. Systém kvality služieb: inštalácia wifi v priestoroch TIC BTB, zabezpečenie prísunu informácií 

o používateľoch siete (stručný online dotazník pred prihlásením sa na wifi poskytuje informácie 

o národnosti, veku, pohlaví a účele návštevy BA). 

8. Vzdelávacie aktivity: semináre, školenia, online vzdelávanie zamestnancov BTB, organizovanie 

(MICE DAY) alebo účasť na odborných konferenciách, pracovné stretnutia s OOCR a KOCR na 

Slovensku, SACR, MDVaRR SR ap. Členstvo BTB v medzinárodných organizáciách združujúcich 

profesionálov v CR a tematicky sa venujúcim vybraným oblastiam (napr. KOCR Bratislava Region 

Tourism, Zväz cestovného ruchu, Danube Competence Center, Slovak Convention Bureau, 

European City Cards, European Cities Marketing, AICES, RDA, ARDE – Združenie cisárov a kráľov 

ai.) 

Jednotlivé aktivity budú podrobne popísané v Správe o činnosti BTB za rok 2016, táto bude 

predložená k schváleniu na VZ BTB v máji 2017 a následne bude predložená na rokovanie mestského 

zastupiteľstva do konca júna 2017.   

Kapitálové výdavky vo výške 18 000,- EUR z dotácie poskytnutej na rok 2015 a ktoré BTB 

presunula na čerpanie do roku 2016 využila na vizuálnu prezentáciu určenú verejnosti 

prostredníctvom moderných technológií - Informačné a orientačné tabule (dotykové panely v TIC 

a na miestach vstupu do destinácie). Kapitálové prostriedky boli vyúčtované vo výške 18 000,- EUR, 

čo predstavuje 100 % z celkovej kapitálovej dotácie. 

Z pohľadu vlastných prostriedkov bolo na strane príjmov v porovnaní s plánom na rok 2016 reálne 

vybratých o 19 % viac členských príspevkov od hlavného mesta, čo v číselnom vyjadrení predstavuje 

sumu 172 000,- EUR. Zdroje boli účelne poskytnuté na vyrovnanie neuhradeného členského za rok 

2016 voči krajskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Region Tourism vo výške 72 000,- EUR. 

Neuhradenie záväzku  voči KOCR BRT súviselo  so situáciou v organizácii vzniknutou priebehu roku 

2015, s ktorou sa nové vedenie muselo vysporiadať ako so zdedeným záväzkom. Prostriedky 

poskytnuté magistrátom mesta Bratislava vo výške 100 000,- EUR boli ďalej účelovo viazané na 

zabezpečenie parciálnych súčastí súvisiacich so spoluorganizáciou Predsedníctva Slovenskej republiky 

v Rade Európskej únie (SK PRES) zo strany BTB. Išlo najmä o zostavenie, tlač a distribúciu bedekra 

Bratislava Guide- Sprievodca regiónom, mapy pre potreby SK PRES, ako aj manuál prvého kontaktu 

určený pre pracovníkov prvého kontaktu a pre potreby SK PRES. Ďalšími aktivitami bolo zaškolenie 

pracovníkov prvého kontaktu, zabezpečenie prezentátorov regiónu na infopointoch, zabezpečenie 

čiastkových súčastí slávnostného programu pre oficiálne návštevy SK PRES ap.  

Na strane podnikateľských subjektov bol zaznamenaný mierny nárast členských príspevkov, 

v percentuálnom vyjadrení 2 % . Príjmy z vlastnej činnosti dosiahli oproti roku 2015 nárast o 17 %. 

Príjmy z podnikateľskej činnosti v roku 2016 dosiahli výšku 86 889,40,- EUR, v prevažnej miere ide 

hlavne o poskytovanie sprievodcovských služieb v rámci hlavného mesta a predaj BCC kariet. 

K nárastu príjmov z vlastnej činnosti prispel určite aj kvalitatívny rozvoj a neustále zvyšovanie 



štandardov v produktoch a službách, ktoré BTB poskytuje na komerčnej báze prostredníctvom 

turisticko – informačného centra. Ide o sprostredkovanie sprievodcovských služieb, kde BTB dbá na 

kvalitu a odbornosť sprievodcov CR, ako aj na ich proaktívny  a empatický prístup k sprevádzaným 

turistom. Najvýznamnejším produktom v komerčnom portfóliu produktov BTB je zľavová mestská 

karta Bratislava City Card. Karta prešla v roku 2016 významnými inováciami a rozšírením 

poskytovaných zliav, výhod a benefitov pre jej držiteľov. To bolo možné vďaka efektívnemu 

sieťovaniu a zazmluvneniu partnerských subjektov a spolupráci s partnermi.  Na náraste predaja sa 

významným spôsobom podpísala aj možnosť zakúpenia karty online, prostredníctvom web stránky 

organizácie. Oproti roku 2015 ide o nárast predaja o 31 %.  

Štruktúra vlastných prostriedkov 

 

 

 

 

 

Výdavky boli v prevažnej miere hradené z poskytnutej dotácie na aktivity zamerané na podporu 

rozvoja cestovného ruchu v zmysle oprávnených aktivít definovaných v zákone o podpore 

cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zvyšná časť výdavkov na projekty 



organizácie bola financované z vlastných zdrojov, ktoré pokryli tak povinné kofinancovanie projektu 

na rozvoj cestovného ruchu v destinácii, najmä však prevádzkové a režijné náklady organizácie. 

Významné položky nákladovej časti rozpočtu organizácie boli v roku 2016 najmä náklady na 

marketingové a PR služby, outsourcing služieb, mzdy, prevádzkové náklady organizácie, infocesty a 

dalšie. Celkové  mzdové  náklady BTB (back office plus front office) za rok 2016 predstavovali sumu 

394 156,72,- EUR pri stave 21 zamastencov na TPP, 18 dohodárov a 17 brigádnikov za rok 2016. 

Doplnkové dôchodkové poistenie bolo vo výške 673,09,- EUR, sociálny fond (0,6 %) bol vo výške 

2047,84,- EUR a náklady na pracovný fond dohodárov a brigádnikov boli vo výške 35 219,17,- EUR. 

Bližšie členenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Dohodári dohodári TIC

cena práce cena práce DDP sociálny fond 0.6% cena práce DPP sociálny fond 0.6% cena práce cena práce

január 11 413,14 € 47,63 € 50,86 € 26 023,74 € 47,19 € 121,86 € 2 107,73 € 706,26 €

február 14 402,50 € 49,12 € 64,14 € 17 489,23 € 0,00 € 73,96 € 1 682,53 € 376,87 €

marec 13 571,89 € 57,00 € 55,25 € 22 707,20 € 0,00 € 95,15 € 1 475,51 € 291,69 €

apríl 12 367,74 € 47,63 € 55,11 € 20 047,42 € 0,00 € 88,97 € 1 361,80 € 351,11 €

máj 12 828,80 € 47,63 € 57,08 € 20 104,21 € 0,00 € 89,22 € 1 487,83 € 421,27 €

jún 22 154,21 € 87,27 € 98,57 € 35 901,04 € 0,00 € 160,46 € 3 049,38 € 1 743,23 €

júl 14 037,32 € 41,14 € 62,46 € 20 733,16 € 0,00 € 92,01 € 1 491,09 € 3 754,66 €

august 13 831,94 € 55,56 € 61,54 € 21 732,91 € 0,00 € 96,45 € 1 869,36 € 3 254,27 €

september 13 613,09 € 48,85 € 60,59 € 20 512,46 € 0,00 € 91,03 € 1 081,20 € 2 863,21 €

október 12 203,05 € 48,00 € 54,47 € 20 297,74 € 0,00 € 90,08 € 1 712,98 € 731,52 €

november 16 859,57 € 48,00 € 79,06 € 36 085,87 € 0,00 € 160,47 € 932,87 € 925,79 €

december 11 656,66 € 48,07 € 79,06 € 24 785,78 € 0,00 € 109,99 € 892,32 € 654,69 €

TIC ( Klobučnická, letisko ) Back office ( EPR, MICE, PR, Strateg., Marketing 

 

Na nákup spotrebného materiálu a energií vynaložila BTB v roku 2016 celkovo 196 775,60,- EUR. 

Suma vynaložených výdavkov na hlavnú nezdaňovanú činnosť predstavovala z celkovej výšky 

194.657,61,- EUR a na zdaňovanú činnosť 2.177,99,- EUR. Nezdaňovaná činnosť – súvisiaca 

s hlavnými aktivitami BTB zameranými na podporu rozvoja CR v Bratislave - pozostávala najmä 

z edičnej a video tvorby (tvorba a tlač nových edičných titulov, aktualizácia existujúcich titulov, dotlač 

materiálov, máp, letákov, brožúr, bulletinov ap.), tvorba tematických prezentačných videospotov 

určených na propagačné účely. Merkantil je významným nástrojom podpory prezentácie destinácie. 

Ide o tematicky zamerané drobné predmety s logom destinácie využívané na veľtrhoch, výstavách, 

prezentáciách, infocestách, pre oficiálne návštevy, návštevníkov, do súťaží ap. Súčasťou sú aj náklady 

na výpočtovú techniku a elektroniku, PR aktivity, čiastkové náklady spojené s veľtrhmi a výstavami 

ap. Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na inováciu kancelárskych zariadení, tonerov, 

kancelárskych potrieb, hygienických a čistiacich potrieb a iné. 

Členenia nákladových položiek (spotreba materiálu a spotreba energie) je rozpísané v tabuľke:  

Položka Suma EUR 

Edičná a video tvorba 41.777,65 
Prezentácia výstavy a veľtrhy 2.104,80 
PR informačný a komunikačný nástroj 4.283,95 
Merkantil 51.959,49 
Nákup spotrebnej elektroniky 7.224,72 
Kancelárske potreby, drobné nákupy 3.191,45 
Ostatné náklady (licencie, prevádzka, 
nábytok, IT podpora, PHM ai.) 

86.233,54 

  
SPOLU 196.775,60 

 

Celková výška vynaložených prostriedkov na služby bola 674.545,03,- EUR. Z toho suma výdavkov 

na podnikateľskú činnosť je vo výške 41.193,03,- EUR.  Výdavky na služby v rámci hlavnej 

nezdaňovanej činnosti v celkovej výške 633.352,00,- EUR. Najväčšia časť týchto výdavkov bola 

vynaložená na služby v rámci marketingových aktivít v zmysle schváleného plánu práce. Ide o služby 



súvisiace so zabezpečením aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii: preklady, 

grafické práce, kreatívne práce, účastnícke poplatky na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, 

poradenské služby, sprievodcovské služby, zabezpečenie infociest (preprava, ubytovanie, 

stravovanie, program ap.), umelecké výkony a vystúpenia (ako partnerské plnenie na projektoch, 

v ktorých je BTB partner/spoluorganizátor), mediálne kampane, reklamný priestor, monitoring médií, 

online marketingové aktivity (kampane na sociálnych sieťach ap.), prenájom priestorov, inzercia ap. 

 

Niektoré členenia ostatných nákladových položiek sú rozpísané v tabuľke nižšie:  

Položka Suma EUR 

Telefón, mobil, internet 12.049,98 
Poštovné 919,45 
Nájomné 26.166,40 
Web, domény, IT služby 2.170,34 
Služby VO 12.387,40 
Právne služby 14.735,50 
Účtovné služby 9.758,93 
Rozpustenie NBO 24.209,29 
  
SPOLU 97.397,29 

 

V rámci marketingových aktivít a činnosti BTB boli v priebehu roka 2016 uskutočnené viaceré 

pracovné cesty súvisiace s účasťou na veľtrhoch, konferenciách, workshopoch, seminároch.  

Za rok 2016 sa na tuzemské a zahraničné pracovné cesty vynaložilo 30.185,69,- EUR. Prostriedky boli 

použité na letenky, ubytovanie, stravné a iné náklady v zmysle schváleného plánu práce BTB. Výdavky 

súvisia so zabezpečením personálnej súčasti prezentácie destinácie na medzinárodných fórach CR – 

veľtrhy, výstavy, konferencie, semináre, workshopy ap. So zabezpečením veľtrhov a výstav sú 

spojené náklady na expozíciu, veľtržnú plochu, vystavovateľské poplatky, výstavnícke služby (súčasť 

nákladov na služby), ako aj personálne náklady na zamestnancov zúčastňujúcich sa na veľtrhoch 

(ubytovanie, cestovné náklady, poistenie, diéty, sprievodné náklady) ap. S členstvom BTB 

v národných a medzinárodných inštitúciách s pôsobnosťou v CR sú spojené náklady na účasť na 

stretnutiach, konferenciách, seminároch a školeniach organizovaných týmito inštitúciami (účastnícke 

poplatky, sprievodné náklady - ubytovanie, cestovné, diéty ap.).  

Ďalšou významnou zložkou nákladovej časti rozpočtu sú výdavky na reprezentáciu, ktoré za rok 

2016 predstavovali sumu 3.650,83,- EUR, čo oproti roku 2015 predstavuje úsporu 36.720,51,- EUR, v 

percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 90 %. Výdavky na reprezentáciu zahŕňajú náklady na 

pracovné stretnutia, zasadnutia predstavenstva, občerstvenie, káva, doprava atď. Je to jedna 

z položiek, ktorá prezentuje efektívne a hospodárne vynakladanie s finančnými prostriedkami, ako aj 

konsolidáciu výdavkov po štrukturálnych zmenách v organizácii v roku 2015. 

BTB v rámci svojej prevádzky TIC zabezpečuje  široké portfólium služieb zameraných na domácich 

a zahraničných návštevníkov, ako aj na domáce obyvateľstvo. Ide najmä o poskytovanie informácii 

o Bratislave, zabezpečenie informačno – propagačných materiálov o atraktivitách destinácie, 

možnostiach trávenia voľného času, otváracích hodinách, kalendári podujatí ap. TIC taktiež 

zabezpečuje prehliadky mesta so sprievodcami, predáva BCC kartu, suveníry a vstupenky na vybrané 

podujatia. Celková výška výnosov realizovaných v roku 2016 predstavuje sumu 87.026,30,- EUR.  

Štatistiky TIC BTB za rok 2016 interpretujú pozitívny vývoj CR v destinácii. Dve stále centrá – 

na Klobučníckej ulici a na Letisku M. R. Štefánika a sezónne centrá (na Hlavnej stanici a Autobusovej 

stanici) disponujú informačno – propagačnými materiálmi, zaškoleným personálom na poskytovanie 

informácií o turistickej ponuke Bratislavy. TIC Klobučnícka je v prevádzke v mesiacoch apríl – október 

od 9.00 do 19.00 (70 prevádzkových hodín týždenne), v mesiacoch november – marec od 9.00 do 

18.00 hod (63 prevádzkových hodín týždenne). TIC BTB na Letisku M. R. Štefánika vykrýva najviac 

vyťažené časy z hľadiska príletov a odletov (v priemere 60 prevádzkových hodín týždenne). V roku 



2016 stúpla návštevnosť TIC v priemere o 4 % v porovnaní s rokom 2015. Návštevnícky najsilnejším 

mesiacom bol, tak ako aj po minulé roky, august, nasledovali mesiace júl a jún. Návštevnícky 

najsilnejšími dňami boli pondelok, piatok a sobota. Celkový počet dopytov v TIC vzrástol oproti roku 

2015 o 4,5 %, z 85 115 na 88 973. Súčasťou aktivít TIC je aj predaj Bratislava City Card (ďalej aj BCC). 

Za rok 2016 bolo predaných celkovo 2 724 ks kariet, z toho 994 jednodňových, 818 dvojdňových 

a 912 trojdňových. U províznych partnerov bolo predaných 435 ks BCC (51 jednodňových, 203 

dvojdňových a 181 trojdňových). Oproti roku 2015 ide o nárast predaja o 31 %. Vďaka svojej 

ekonomickej aktivite je schopná pokryť  časť výdavkov organizácie. 

Prehľad výnosov je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

Položka Suma EUR 

Predaj BCC kariet 46.267,86 
Tržby za sprevádzanie turistov 15.919,86 
Tržby z nájomného 3.960,00 
Tržby z reklamy 2.252,34 
Bratislava MICE Day 12.480,00 
Ostatné tržby 6.009,34 
Prijaté penále  100,00 
Bankové úroky 36,90 
  
SPOLU 87.026,30 

 

Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti BTB bol pred zdanením 181.404,76,- EUR, výsledok 

po zdanení predstavuje sumu 181.397,77,- EUR. V nepodnikateľskej činnosti, ktorá je hlavnou 

nezdaňovanou činnosťou BTB, organizácia dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením 

182.377,88,- EUR, po zdanení predstavuje tento hospodársky výsledok sumu 182.370,89,- EUR. 

Hospodársky výsledok je odrazom úsporného hospodárenia s financiami organizácie a účelného 

vynakladaniu finančných prostriedkov na aktivity smerujúce k celkovému zlepšeniu fungovania BTB. 

Oproti predchádzajúcemu roku sa hospodárenie organizácie zlepšilo o 228 651,93,- EUR.  

K 31.12.2016 BTB bilancovala s neuhradenými záväzkami z obchodných vzťahov vo výške            

22.824,57,- EUR vrátane záväzkov z rokov 2014 a 2015 vo výške viac ako 5.000,00,- EUR. BTB 

vynakladá úsilie o vysporiadanie záväzkov starších období s cieľom ich úplne vysporiadať v roku 2017. 

Záväzky z roku 2016 boli uhradené v priebehu januára 2017. 

Celkový prehľad záväzkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 Bežné obdobie Predchádzajúce 
obdobie 

Percentu
álny 
rozdiel 

Dlhodobé záväzky    
Záväzky zo sociálneho fondu 1.293,34 258,94 400% 
Krátkodobé záväzky    
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 8.727,87 10.245,58 -15% 
Záväzky z obchodného styku 22.824,57 33.890,04 -33% 
Záväzky BRT 0 71.200,00 -100% 
UCET 326 Rezerva - právne služby 12/2016 1.802,00  100% 
Rezerva - účtovné služby 12/2016 969,16 557,86 73% 
Rezerva - nájom rekl. priestoru 12/2016 422,40  100% 
Rezerva - provízia BCC karty 12/2016 548,87 185,75 195% 
Rezerva - ostatné 287,11 55,16 420% 
Záväzky voči zamestnancom 21.588,20 22.047,58 -2% 
Záväzky štátna správa(SP, ZP, DU) 27.941,46 26.863,52 4% 
    

 



Samostatnú zložku neuhradených záväzkov k 31.12.2015 tvorilo neuhradené členské za rok 2015 

voči KOCR Bratislava Region Tourism v celkovej výške 71 200,- EUR. V zmysle dohody s krajskou 

organizáciou bol dlh členského uhradený v splátkach v priebehu roka 2016. Členské za rok 2016 voči 

krajskej organizácii BTB splatila z prostriedkov prijatých z Magistrátu mesta Bratislavy viazaných na 

daný účel.  

Po schválení splátkového kalendára bol členský príspevok do BRT vyplatený v troch splátkach 

nasledovne :  

1.  5.3.2016   20 000 eur  
2. 10.4.2016  20 000 eur 
3. 10.6.2016  31 200 eur  

Pohľadávky z obchodného styku organizácie k 31.12.2016 sú vo výške 16.155,63,- EUR. Tvoria ich 

neuhradené faktúry za poskytnuté služby. BTB bilancuje k 31.12.2016 aj s pohľadávkami 

z predchádzajúcich období rokov v celkovej výške 1.112,00,- EUR. Pohľadávky z roku 2016 boli 

uhradené začiatkom roku 2017. 

 

Celkový prehľad pohľadávok je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 Bežné obdobie Predchádzajúce 
obdobie 

Percentu
álny 
rozdiel 

Krátkodobé pohľadávky    
Odberatelia tuzemskí 15.659,13 2.105,57 643% 
Odberatelia zahraniční 496,50 1.312,50 -62% 
Poskytnuté preddavky Toleranca 2.349,00 0 100% 
Poskytnuté preddavky ostatné 1.438,52 11.694,44 -87% 
Pohľadávky voči zamestnancom 1.053,20 1.636,18 -35% 
Ostatné pohľadávky 1.725,87 2.020,43 -14% 
    

 

BTB bilancovala k 31.12.2016 s dlhodobým majetkom v obstarávacej cene vo výške 96.877,96,- EUR, 

v členení samostatné hnuteľné veci v sume 84.293,96,- EUR a dopravné prostriedky v sume 12.584,- 

EUR.  

V evidencii hnuteľných vecí BTB hospodári s nasledovným majetkom: 

Por.č. Názov Zaradenie Odpisová 
skupina 

Nadobúdacia 
hodnota 

Ročný 
odpis 

1 Informačný stánok - letisko 12/2013 2 22.497,60 3.756,00 

2 Pódiový set PRO STAGE 7/2014 2 5.743,80 960,00 
3 Sčítač cykl. EcoCounter 9/2014 2 4.799,00 804,00 
4 Sčítač cykl. EcoCounter 9/2014 2 4.799,00 804,00 
5 Svetelná info tabuľa 2ks 6/2016 2 3.498,00 343,00 
6 Exteriérový stan 3x3m s potlačou 8/2016 1 1.831,20 195,00 
7 Samsung monitor LH75DMEPLGC/EN 9/2016 1 6.228,00 520,00 
8 Samsung monitor LH75DMERTBC/EN 9/2016 1 7.716,00 644,00 
9 Samsung monitor LH75DMERTBC/EN 9/2016 1 7.716,00 644,00 
10 Interiérový dotykový informačný pult 9/2016 2 2.856,00 160,00 
11 Foto-video point 12/2016 1 16.609,36 347,00 
12 Volkswagen BL401IM 12/2015 1 12.584,00 3.156,00 
 SPOLU   96.877,96 12.333,00 

 



 

Členská základňa v roku 2016: 

V priebehu roku 2016 zaniklo členstvo v BTB (požiadanie o vystúpenie z BTB, zánik členstva 

z dôvodu nezaplatenia členského poplatku, zmena právnej formy) desiatim subjektom. Išlo 

o zástupcov komory č. 2. Na základe žiadosti o členstvo v BTB boli v roku 2016 prijatí 3 členovia, 

z toho v jednom prípade išlo o zmenu právnej formy člena z komory č. 2. K 31.12.2016 bol stav 

členskej základne nasledovný: obec: 1 člen, podnikateľské subjekty: 62 členov, ostatní: 19 členov. 

Personálne zabezpečenie organizácie bolo k 31.12. 2016 v nasledujúcej štruktúre: 

V súlade s ambíciou stabilizovať a maximálne sfunkčniť chod organizácie po dramatickom vývoji 

v roku 2015, sa personálne zabezpečenie organizácie rozšírilo v úväzkoch na oddelení MICE o 1 

úväzok a na personálno – ekonomickom oddelení o 1 úväzok.   

Stav zamestnanosti v BTB k 31. 12. 2016 bol v nasledovnej štruktúre: Na trvalý pracovný pomer boli 

v BTB zamestnaní 13 zamestnanci a v TIC BTB 8 zamestnanci. V priebehu roku 2016 využila BTB 

dohodu o výkone pracovnej činnosti u 11 osôb, dohodu o vykonaní práce u 7 osôb a dohodu 

o brigádnickej práci študenta u 17 osôb. Išlo najmä o zabezpečenie informátorov a prezentátorov 

regiónu na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách destinácie doma i v zahraničí, ako aj informátorov 

v sezónnych TIC zriadených v destinácii a na strategických miestach (letisko Viedeň ap.), sprievodcov 

CR na príležitostných akciách a podujatiach, ktorých sa BTB zúčastňovala v roku 2016 ap. 

Orgány BTB a výkonná zložka: 

Predstavenstvo: 

Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva 

Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva/zástupca komory č.3 

Mgr. Ján Boucik, člen predstavenstva 

Ing. Michal Naď, člen predstavenstva/ zástupca komory č.1 

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., členka predstavenstva/ zástupca komory č.4 

Mgr. Alexander Smik, člen predstavenstva 

Ing. Soňa Svoreňová, členka predstavenstva 

Mag. Martin Volek, MBA, člen predstavenstva/ zástupca komory č.2 

 

Dozorná rada: 

Mgr. Marek Farkaš, predseda dozornej rady 

Ing. Slavomír Drozd, podpredseda dozornej rady 

JUDr. Peter Jakušík, člen dozornej rady 

MUDr. Iveta Plšeková, člen dozornej rady 

 

Výkonný riaditeľ: 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 

 

Organizačná štruktúra výkonnej zložky: 

Výkonný riaditeľ – 1 úväzok  

Oddelenie marketingu a podujatí – 3 úväzky  

Oddelenie PR a komunikácie – 3 úväzky  

Oddelenie MICE – 2 úväzky  

Oddelenie ekonomické – 2 úväzky 

 

 

 



ZÁVER: 

Na základe predloženej správy konštatujeme, že Bratislavská organizácia cestovného ruchu v roku 

2016 efektívne vykonávala aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii Bratislava. 

Zároveň hospodárila s finančnými prostriedkami v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti, 

transparentnosti a efektívnosti. Organizácia zverejňovala na svojej web stránke všetky relevantné 

dokumenty súvisiace s jej aktivitami. Plnila plán aktivít schválený Valným zhromaždením organizácie 

vrátane schváleného rozpočtu na plánované aktivity.  









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 30. mája 2017 o 15.30 hod, v AUSTRIA TREND HOTELS – konferenčná 

miestnosť  Vysoká 2A, 811 06 Bratislava s nasledovným programom:  

1. Otvorenie 
2. Voľba orgánov VZ BTB 
3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2017, prípadne z iných 

zákonných dôvodov 
4. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2016 a Správy o činnosti BTB 

za rok 2016 
5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2016 
6. Schválenie Účtovej závierky BTB za rok 2016 
7. Schválenie upraveného Rozpočtu a Plánu práce BTB na rok 2017 
8. Stanovy BTB – rozšírenie kompetencie DR BTB 
9. Rôzne - prezentácia priorít BTB pre rok 2017  
10. Záver 

 
Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 30. 05. 2017 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 15. 05. 2017 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 24. 5. 

2017.   
  
V Bratislave dňa 25.04. 2017  
   
                                                                                                     vr  

                                                                                        Ing. Alžbeta Melicharová 

                                                                                             predsedníčka predstavenstva  
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