
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 26.9.2017 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, A.Smik; L.Novacká, S.Svoreňová 
Neprítomní :   M.Volek; J.Buocik 
Za DR BTB:    M. Farkaš 
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB a navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB, s 
čím prítomní členovia P-BTB súhlasili. Materiály a podklady k rokovaniu predstavenstva BTB 
boli členom zaslané v predstihu. 

1. Informácia o rokovaní s manažmentom letiska o Infostánku  
2. Návrh termín a programu rokovania VZ BTB 
3. Informácia o žiadosti BTB na presun finančných prostriedkov v projekte na dotáciu 

BTB na rok 2017 
4. Informácia o žiadosti o navýšenie členského Hl. mesta SR do BTB na rok 2017  
5. Informácia o návrhu členského pre Hlavné mesto SR na rok 2018 
6. Informácia o rokovaniach s mestskou časťou Staré mesto a spoločnosťou O2-Business 

Services o možnosti prevzatia manažmentu prístupového portálu verejnej wifi siete 
v centre mesta. 

7. Info o „Pokuse o zmier Effectivity“ 
8. Možná spolupráca s Tour4u v zimnom období v sezónnom Ičku na Hviezdoslavovom 

nám.  
9. Usmernenie k obstaraniu leteniek a u ubytovania pre zástupcov BTB, ktorých 

organizácia vysiela na SC 
10. Žiadosti o členstvo v BTB – Creative Pro, a.s. 
11. Info o MICE aktivitách 
12. Rôzne 

 
Bod č. 1 Informácia o rokovaní s manažmentom letiska o Infostánku 
Dňa 18.9.2017 sa konalo rokovanie medzi zástupcami predstavenstva BTB (Melicharová, 
Petrovič, Smik) a zástupcami letiska Bratislava (Jozef Pojedinec g.r. a CEO, Iveta Hrdlovičová 
riaditeľka komerčných aktivít) v zmysle Uznesenia P-BTB č.  3/20062017. Na BTB bol 4.7.2017 
zaslaný dodatok k Zmluve o prenájme plochy pod Infostánkom na letisku v Bratislave, ktorý 
zvyšuje ročné nájomné a ďalšie služby od 1.11.2017 zo sumy 852,72 EUR na  5.195,76 EUR. Po 
dodaní návrhu dodatku dňa 4.7.2017 sa prvé P-BTB konalo 24.8.2017, kde predstavenstvo BTB 
tento návrh neodsúhlasilo a rozhodlo o rokovaní medzi BTB a letiskom Bratislava. Na 
včerajšom stretnutí padol zo strany BTB návrh na vstup letiska do BTB a udržaní podmienok 
nájmu, tak ako bolo do 31.10.2017, nakoľko zvýšené nájomné nemá BTB rozpočtované pre 
tento rok. Predstavitelia letiska neodsúhlasili návrh BTB v časti udržania nájomného 
a o členstve v BTB bude rozhodovať až predstavenstvo bts.aero. Nakoľko poskytovanie 
informácií o destinácii Bratislava je verejná služba, bolo by vhodné, aby letisko nepristupovalo 
k BTB ako ku komerčnému subjektu. Navyše len 30% dotazov na pracovníkov Infostánku na 
letisku sa týka destinácie. Ostatné požiadavky suplujú informačné dopyty na správu a služby 
letiska a na iné, nie turistické informácie. Predstavenstvo dlho diskutovalo o potrebe 

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


                                                                                                                 

zabezpečenia informačnej služby na letisku, ale rovnako deklarovali i fakt, že by malo ísť aj 
o záujem samotného letiska. Samostatnou kapitolou je reklama v príjazdovej letiskovej hale. 
Predstavenstvo BTB, preto rozhodlo: 
Uznesenie č.  1a/26092017: P-BTB poverilo VR-BTB vypracovaním návrhu Dodatku č. 6 
k Zmluve s letiskom Bratislava o predĺžení nájmu do 31.5.2018 (t.j. o  7 mesiacov) za 
súčasných podmienok a zaslanie tohto dodatku letisku do 5.10.2017. Zároveň poverujú PP-
BTB rokovaním s riaditeľom letiska o variantoch zabezpečenia Informačnej služby. 
Uznesenie č.  1b/26092017: P-BTB poverilo VR BTB zapracovaním kapitálových výdavkov na 
obstaranie obrazovky a software do rozpočtu BTB 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č.2 Návrh termín a programu rokovania VZ BTB 
Návrh programu VZ BTB je nasledovný: 

1. Otvorenie  
2. Voľba orgánov a zapisovateľa 
3. Zmena Stanov s účinnosťou od 1.1.2018  
4. Výška členského pre členov BTB na rok 2018  
5. Plán práce BTB na rok 2018  
6. Rozpočet BTB na rok 2018  
7. Mimoriadne odmeny pre členov orgánov BTB   
8. Záver  

Predstavenstvo požiadalo svojho člena pána Michala Naďa o zabezpečenie priestoru pre cca 
80 účastníkov VZ BTB na 11.12.2017 od 14.30 hod do cca 19.30 hod. 
Uznesenie č.  2/26092017: P-BTB stanovuje termín konania VZ BTB na 11.12.2017 od 16.00 
hod. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:  0, 

 

 
Bod č.3 Informácia o žiadosti BTB na presun finančných prostriedkov v projekte na dotáciu 
BTB na rok 2017 
 
 
Bod č.4 Informácia o žiadosti o navýšenie členského Hl. mesta SR do BTB na rok 2017 
 
 
Bod č.5 Informácia o návrhu členského pre Hlavné mesto SR na rok 2018 
 
 
Z rokovania P-BTB sa ospravedlnila L.Novacká. 
 
 
Bod č.6 Informácia o rokovaniach s mestskou časťou Staré mesto a spoločnosťou O2-
Business Services o možnosti prevzatia manažmentu prístupového portálu verejnej wifi 
siete v centre mesta 



                                                                                                                 

Materiál viď (Príloha č. 1)  prezentoval manažér marketingu pán Ďurica. BTB by uvedený 
prístupový portál využívalo na štatistiky a ponuku produktov CR cez web visitbratislava.com. 
BTB má záujem o manažovanie prístupového portálu.  
Uznesenie č.  3/26092017: P-BTB súhlasí s rokovaním so spoločnosťou O2-Business Services 
a s Msč. Staré mesto o spolupráci pri verejnej wifi.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
 
Bod č.7 Info o „Pokuse o zmier Effectivity“ 
Uznesenie č.  4/26092017: P-BTB berie na vedomie informáciu o komunikácií so 
spoločnosťou Effectivity v zmysle urovnania obchodnej záležitosti z roku 2014. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
 
 
Bod č.8 Možná spolupráca s Tour4u v zimnom období v sezónnom Ičku na Hviezdoslavovom 
nám.  
V predchádzajúcom mesiaci BTB komunikovalo s Tour4u ohľadne Info stánku na 
Hviezdoslavovom námestí a možnosti spolupráce. Keďže spoločnosť Tour4u ako „jediná“ 
poskytuje vyhliadkové jazdy aj v zimnom období, hľadá alternatívu, ako zabezpečiť pre ich 
predajcov nejaký prístrešok – stánok.  
V maili Tour4u deklarovalo záujem, že uvedený stánok BTB by obsluhovali zamestnanci 
Tour4u, s tým že by slúžil aj ako informačné centrum a súčasne aj na predaj lístkov na 
vyhliadkové jazdy.  
Uznesenie č.  5/26092017: P-BTB schvaľuje spoluprácu s Tour4U na Infostánku na 
Hviezdoslavovom nám, za podmienok, že: 

1. Infostánok si naďalej bude plniť informačnú funkciu o celej ponuke CR v meste. 
2. Tour4U zabezpečí personálne obsadenie stánku svojimi zamestnancami, ktorí 

budú vyškolení zamestnancami IC na Klobučníckej. 
3. Tour4u zabezpečí predaj Bratislavskej turistickej karty v stánku na 

Hviezdoslavovom nám.  
4. Tour4u poskytne BTB bártrové plnenie vo výške nájmu, ktoré platí BTB mesačne 

mestskej časti Staré mesto. 
5. Zmluva bude uzatvorená len do začiatku letnej turistickej sezóny cca do apríla 

2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
 
 
Bod č.9 Usmernenie k obstaraniu leteniek a u ubytovania pre zástupcov BTB, ktorých 
organizácia vysiela na SC. 
Uznesenie č.  6/26092017: PP-BTB schvaľuje usmernenie k obstaraniu leteniek 
a u ubytovania pre zástupcov BTB, ktorých organizácia vysiela na SC. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
 

 
Bod č. 10 Žiadosti o členstvo v BTB – Creative Pro 
Na BTB bola dňa 19.9.2017 doručená prihláška Creative PRO, a.s. So zástupcami eventovej 
agentúry sa spojil predseda komory č. 3 pán Petrovič a ich členstvo v BTB odporúča.  



                                                                                                                 

Uznesenie č.  7/26092017: P-BTB súhlasí s členstvom spoločnosti Creative PRO,a.s. v BTB od 
1.1.2018 a so zaradením do komory č. 3 s výškou členského v zmysle Stanov. 
 
Z rokovania P-BTB sa ospravedlnila PP-BTB. 
 
Bod č. 11 Rôzne 
Na ďalšie rokovanie P-BTB, ktoré bude 3.10.2017 od 15.00 hod sa odkladajú nasledovné 
body: 
 

- Info o MICE aktivitách 
- So zástupcom Infty s.r.o. sa spojí predseda komory č. 2 a následne o ich členstve bude 

rokovať P-BTB. 
- Prerokovanie – návrh zahájenia činnosti obchodného odd. – PP-BTB 
- Prítomní členovia BTB sa dohodli, že ďalšie plánované zasadnutia predstavenstva 

3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 5.12 sa budú konať vždy od 15.00 hod. 
 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 


