
Zmeny pláne činnosti a rozpočte BTB na rok 2017: 
 

1. zmena v pláne činnosti a rozpočte v rámci položiek z dotácie vznikla na základe 

požiadavky zo Sekcie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na jej základe bola 

opravená žiadosť o dotáciu pre rok 2017 v časti/oblasti MICE. Ide o úpravu v rámci 

aktivity „1.Marketing a propagácia – 1.5. MICE“ kde parciálna subaktivita „Tvorba 

stratégie na 3 ročné obdobie pre MICE“ v sume 29 000,-EUR (ako súčasť bodu „1.5.3. 

Konzultačné služby v oblasti MICE a realizačné náklady na meetingy a workshopy“) je 

charakterom a popisom viac zodpovedajúca aktivite č.6, a preto bola celá presunutá 

do aktivity č. 6. „Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov 

a dokumentov“. Tiež subaktivita „Vzdelávacie aktivity a co-workingové semináre a 

workshopy MICE“ v sume 27 000,-EUR (ako súčasť bodu „1.5.3. Konzultačné služby v 

oblasti MICE a realizačné náklady na meetingy a workshopy“ a bodu „1.5.4. Fam trip, 

post eventy, spoluorganizácia podujatí, ev. sprievodné programy ku MICE podujatiam 

slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava“), je charakterom a popisom viac 

zodpovedajúca aktivite č. 4, a preto bola celá presunutá do aktivity „č.4. Podpora 

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

2. druhou úpravou v pláne činnosti a rozpočte je zmena charakteru časti bežných 

výdavkov na kapitálové v aktivite č. 2. Činnosť TIC zriadeného organizáciou 

cestovného ruchu kde v bode 2.1.2. „Mobilný sezónny outdoorový prenosný 

stánok/TIC, prezentačné steny, zabezpečenie doplnkových súčastí prezentácie 

ponuky destinácie a informovanosti turistov“ v celkovej výške 20 000,- EUR bolo 

preklasifikovaných 7 000,- EUR na kapitálový výdavok, 

3. treťou úpravou rozpočtu je navýšenie členského zo strany Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy na základe návrhu Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu o 100 000,- EUR, ktoré budú pomerne prerozdelené na aktivity 

a prevádzku podľa priorít schválených v pláne práce a rozpočte VZ dňa 13.12.2016    

 


