
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 3.10.2017 
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; S.Svoreňová; M.Volek;  
Neprítomní :   L.Novacká, 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 pondelok. 
1. Marketingový a komunikačný plán BTB na október 2017 
2. Čerpanie rozpočtu BTB k 31.7.2017 
3. Prijímanie nových členov 
4. Informácia o pokračovaní v rokovaniach s mestskou časťou Staré mesto a spoločnosťou 
O2-Business Services 
5. Informácia o pokračovaní v rokovaniach s manažmentom letiska o Infostánku 
6. Informácia o pokračovaní v rokovaniach s Tour4U o spolupráci pri prevádzkovaní 
Infostánku na Hviezdoslavovom nám. 
7. Veľtrh CR vo Viedni - Ferien Messe 2018 
8. Rôzne – Informácia o MICE, beseda s kandidátmi na županov, upgrade Plán ZSC 
zamestnancov BTB na 2017 
 
Bod č. 1 Marketingový a komunikačný plán BTB na október 2017 
Materiál (viď Príloha č.1) prezentoval VR-BTB. BTB aj naďalej realizuje aktivity v súlade 
s plánom práce, projektom a rozpočtom na rok 2017. Predstavenstvo viedlo k uvedenému 
bodu krátku diskusiu. 
Uznesenie č.  1/03102017: P-BTB berie na vedomie Marketingový a komunikačný plán BTB 
na jún až august 2017. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
Na rokovanie P-BTB sa dostavil pán Volek. 
 
Bod č.2 Čerpanie rozpočtu BTB k 31.7.2017 
Materiál viď (Príloha č. 2) prezentoval VR –BTB, pán Koniar.  
V diskusii k uvedenému bolu VR-BTB informoval P-BTB, že dňa 28.8.2017 Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu ako prijímateľ dotácie v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDaV SR) 
uzatvorenej s MDaV SR dňa 18. 7. 2017 (ďalej len ako „Zmluva“)  v zmysle čl. 1 bodu 3. Zmluvy  
požiada o presun finančných prostriedkov medzi aktivitami uvedenými v čl. 1 bode 2. Zmluvy, 
konkrétne o presun sumy 31 340,- EUR z položky 2.5. – Infraštruktúra cestovného ruchu:  

- do položky 2.1. – Marketing a propagácia vo výške        10 000,- EUR  
- do položky 2.4. - Podpora atraktivít cestovného ruchu vo výške      7 000,- EUR  
- do položky 2.6. – Stratégia a analýzy vo výške         14 340,- EUR 

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


                                                                                                                 

Žiadosť o presun bola koncipovaná v súlade so znením čl. 1 bodu 3 Zmluvy, t.j. presun do výšky 
celkového rozpočtu jednotlivých účelov aktivít uvedeného v žiadosti o poskytnutie dotácie. 

Uvedenej žiadosti však MDV SR nevyhovelo. Preto BTB hľadá riešenie k zmysluplnému 
investovaniu zdrojov v súlade s pôvodným rozpočtom projektu a popisom aktivity, dnes však 
už je zrejmé, že repasácia a doplnenie turistického navigačného systému (minismerovníky) 
nebude realizovaná, nakoľko táto aktivity je naďalej determinovaná zmluvou medzi hl.mestom 
SR Bratislavou a spoločnosťou JC Deceaux. BTB sa pokúsi ešte požiadať o zmenu bežných 
výdavkov na kapitálové (viď Príloha č. 3) s cieľom obstarať smart tuoch screens. Inak s vysokou 
pravdepodobnosťou bude BTB nútená uvedené zdroje z dotácie vrátiť MDV SR, nakoľko jej 
nebolo umožnený ich presun. 
Uznesenie č.  2/03102017: P-BTB berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu BTB 

k 31.7.2017 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: , Proti: , Zdržal sa: , 

 
 
Bod č.3 Prijímanie nových členov 
Predseda komory č. 2 sa stretol so zástupcom BA Food Tours – Infty s.r.o., prerokované jeho 
prijatie bolo aj na Komore č. 2. Komora nebola jednotná, preto sa rozhodli, že sa zástupca BA 
Food Tours dostaví na prezentáciu do komory č. 2 
Uznesenie č.  3/03102017: P-BTB berie na vedomie informáciu o rozprave o prijatí Bratislava 
Food Tours-Infty, s.r.o. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č.4 Informácia o pokračovaní v rokovaniach s mestskou časťou Staré mesto 

a spoločnosťou O2-Business Services 

Bratislava Tourist Board má záujem prevziať správu úvodného portálu do svojej správy. 

Výhodou je prístup k dátam a štatistickým údajom zhromažďovaným prostredníctvom 

úvodného portálu o užívateľoch siete (z veľkej časti turistov v Bratislave) a využitie priestoru 

pre poskytovanie informácií komerčného  a nekomerčného charakteru. Navrhovaná finančná 

participácia BTB je maximálne 1000,- EUR/mesiac. Dňa 28.9.2017 sa uskutočnilo stretnutie 

medzi. Mgr. R. Števčík – starosta Mestskej časti Staré Mesto , Ing. A. Melicharová 

predsedníčka predstavenstva BTB, p. L. Petrášová – Head o Marketing O2  Télefonica, p. T. 

Koniar – výkonný riaditeľ BTB, p. Ľ. Zemanovský – Sales Manager O2 Business Services, p. 

R. Hološ – vedúci referátu Mestská časť Staré Mesto, p. P. Ďurica – marketingový manažér 

BTB, pracovník  – Mestská časť Staré Mesto k prerokovaniu ďalších krokov. Dňa 9.10.2017 

sa bude konať rokovanie na úrovni KP MagiBA k otázkam: 

 Bolo by možné počítať s finančnou participáciou hlavného mesta SR na prevádzke 

a rozšírení verejnej wifi siete vo výške cca 2.000 EUR mesačne? 

 Nemalo by hlavné mesto záujem prevziať celú prevádzku verejnej wifi siete pod svoju 

kuratelu? (vysielače sú inštalované na stĺpoch verejného osvetlenia a prípoje požíva aj 

mestská polícia na kamerový systém. (z 12 uzlov ich má vzniknúť 60). 

Uznesenie č.  4/03102017: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie o rokovania, ktoré 

vedú k podpore rozšírenia celomestskej verejnej wifi siete za podmienok, že BTB bude 

mať na starosti správu úvodného portálu. 

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

 



                                                                                                                 

Bod č.5 Informácia o pokračovaní v rokovaniach s manažmentom letiska o Infostánku 

V zmysle plnenia Uznesenia P-BTB č. 1a/26092017 VR-BTB mailom kontaktoval riaditeľku 

komerčných aktivít letiska pani Ivetu HRDLOVIČOVÁ. PP-BTB sa spojila s riaditeľom letiska 

s pánom Jozefom Pojedincom. Na základe uvedených krokov PP-BTB informovala členov 

predstavenstva, že predĺženie zmluvy s letiskom za rovnakých podmienok ako bolo v roku 

2017 je možné len do 31.1.2018. Následne je potrebné uzatvoriť novú zmluvu na prenájom 

plochy na umiestnenie informačného touchsreen v zmysle Uznesenia č. 1b/26092017. 

Predstavenstvu bol predložený dodatok k zmluve s letiskom do 31.1.2018 a nová zmluva. 

Uznesenie č.  5a/03102017: P-BTB ruší Uznesenie č. 1a/26092017 v časti „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“ 

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

Uznesenie č.  5b/03102017: P-BTB poverilo VR-BTB podpísaním nových zmlúv s letiskom 

Bratislava, ktoré P-BRB obdržalo mailom o predĺžení nájmu do 31.1.2018 za súčasných 

podmienok a zaslanie týchto nových zmlúv letisku do 7.10.2017. 

Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1, (Volek) 

 

Bod č. 6 Informácia o pokračovaní v rokovaniach s Tour4U o spolupráci pri prevádzkovaní 
Infostánku na Hviezdoslavovom nám. 
Na  stretnutí  s  vedením  mestskej  časti   Staré  mesto  dňa  28.9. 2017, PP-BTB, Melicharová 
predniesla požiadavku člena BTB p. F.Fabiána na možnosť spolupráce pri obsluhu 
stánku/mobilného   infopointu   na   Hviezdoslavovom  námestí.  Pán  Fabián  prejavil  záujem 
o  spolunájom  stánku,  kde  by  ponúkal   svoje služby –  jazdy  na  Prešporáčiku  s tým, že  by  
zabezpečoval  aj  informačné  služby pre turistov v Bratislave. Starosta pán. Števčík uviedol, že 
predĺženie nájmu infostánku/mobilného infopointu je problematické aj z dôvodu konania sa 
vianočných trhov, prevádzky ľadovej plochy a umiestnenia vianočného stromčeka. 
Uznesenie č.  6/03102017: P-BTB berie na vedomie, že z uvedených dôvodov nie je možné 

realizovať Uznesenie č. 5/26092017. 

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

 
 
Bod. č. 7 Veľtrh CR vo Viedni - Ferien Messe 2018 
VR-BTB informoval P-BTB, že držíme rovnakú plochu aj layout stánku BTB, tak ako aj v minulom 
roku. Rovnako máme 3 komunikačné plochy na výstavisku. BTB pristúpi k obstaraniu 
realizátora stánku. 
Uznesenie č.  7/03102017: P-BTB súhlasí s udržaním plochy a vzhľadu stánku BTB na 

Ferien Messe 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za:6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
Bod č. 8 Rôzne: 
BTB má záujem o predlžení zmluvy s BRT o vzájomnej spolupráci v Ičku na Klobučníckej. 
8.1 Informácia o MICE aktivitách. 
8.2 Návrh zorganizovať stretnutie BTB a kandidátov na župana na tému rozvoj CR v BSK. 
Namiesto besedy bolo predstavenstvom navrhnuté poslať list na kandidátov s najväčšími 
preferenciami s požiadavkou na zaslanie odpovedí na nasledovné otázky: 



                                                                                                                 

-      aká je Vaša koncepcia podpory CR cez kocr BRT? 
-      aká je Vaša predstava spolupráce oocr a kocr? 
-      aká je Vaša vízia podpory  cestovného ruchu v regióne v spojitosti na hlavné mesto? 
-      za nakoľko dôležitý považujete CR s ohľadom na príjem VUC z podielových daní právnických 
osôb a s prihliadnutím na fakt, že rozvoj turizmu prináša rozvoj malého a stredného 
podnikania najmä v obchode a službách.  
 
8.3 Doplnenie Plánu ZSC zamestnancov BTB na 2017. 
Doplnený plán zahraničných služobných ciest zamestnancov BTB prezentoval VR-BTB. 
Doplnené boli dve cesty a to do Kodane a Helsínk 
Uznesenie č.  8/03102017: P-BTB schvaľuje doplnený plán zahraničných služobných ciest 

zamestnancov BTB na rok 2017. 

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

 

Niektorí členovia predstavenstva ako i niektorí členovia BTB boli oslovení k spolupráci na 
workshope k Marketingovej stratégii  BTB dňa 9.10.2017 o 14.00 hod na Zámockej ul. č. 5. 
Témou stretnutia bude projekt Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) s názvom 
„Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava s orientáciou na blízke 
a zdrojové trhy, s časovým horizontom na roky 2018-2022“. Spracovateľom projektu je 
spoločnosť UNITED CONSULTANTS, s.r.o. – víťaz verejného obstarávania na zabezpečenie 
tohto dokumentu. Stretnutia sa zúčastní za BTB PP-BTB, VR-BTB a Daniela Chrančoková 
(oddelenie stratégie BTB), predstavitelia SCR MDV SR a oslovení zástupcovia brandže CR . Za 
spoločnosť UNITED CONSULTANTS, s.r.o. sa zúčastní pán Marian Timoracký, konateľ 
spoločnosti. Ostatní členovia boli oslovení s požiadavkou o vyplnenie online dotazníku, tak PP-
BTB žiada predsedov komôr, aby požiadali členov o súčinnosť. 

VZ BTB je plánované na 11.12.2017 od 15.30 hod. Prosíme predsedu komory č. 2, M. Naďa, 
aby pomohol s nájdením konferenčnej miestnosti u niektorého z členov. 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



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

október 2017

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 26. 9. 2017



1. Vyhodnotenie prevádzky Korunovačného foto-video pointu 

Od 5. 6. 2017 bola spustená prevádzka Korunovačného foto-video pointu. V rámci Bratislavských korunovačných slávností sa v nedeľu 11. 6. 
uskutočnilo slávnostné otvorenie. Prevádzkové hodiny kopírujú otváracie hodiny Múzea zbraní  - otvorené každý deň okrem pondelka Ut – Pia 10.00 
– 17.00, Sob – Ned 11.00 – 18.00.
Prevádzka je plánovaná do 30. 9., po jej skončení MMB pošle BTB vyhodnotenie návštevnosti a predaja lístkov.  

2. Spolupráca a kontrola pravidiel prevádzkovania sezónnych IC

Záverečná kontrola podmienok a pravidiel prevádzkovania IC u komerčných subjektov vyplývajúcich z podpísania zmlúv o vzájomnej spolupráci s 
Flora Tour,  s.r.o., s LOD- Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s  a s agentúrou Luka, na zriadenie informačného a predajného 
centra produktov a služieb členov a nečlenov BTB, nakoľko zmluva končí na konci mesiaca október. Doplnenie propagačných materiálov na pontóne 
HUMA 6, v budove Osobného Prístavu Bratislava a Bratislava Bike Point na promenáde medzi Euroveou a prístaviskom Danubius. Spracovanie 
štatistík o návštevnosti, krajine pôvodu a predmete záujmu návštevníkov, ktoré každý mesiac zasielajú informačné centrá BTB.

3. Wifi+analytika v Starom meste 

Nastavenie spolupráce s MČ Staré mesto týkajúcej sa participácie na rozšírení pokrytia Wifi signálu v Starom meste. Projekt realizuje MČ Staré 
mesto so spoločnosťou O2 Business Services. 

Predpokladaná suma: podľa rozhodnutia Predstavenstva BTB, predpoklad cca. 2000 EUR, Položka: 5.

4. 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.



5. Príprava konceptu Smart corner v TIC

Príprava konceptu na zriadenie Smart corner v TIC. Negociácia konceptu s architektom. Vytvorenie stanovíšť pre umiestnenie tabletov.

Predpokladaná suma: 3000 EUR, Položka 5.

6. Manažovanie grafiky a tlače   

Manažovanie štandardných výkonov grafiky a tlače s vysúťaženými dodávateľmi.

Položka: 1.1.5.

7. Inventarizácia a aktualizácia obsahu a jazykových mutácií tlačených propagačných materiálov a máp 

Príprava dotlače tlačených propagačných materiálov podľa aktuálneho stavu skladovej evidencie a potreby zásobenia informačných centier. Príprava 
chýbajúcich jazykových verzií. Príprava podkladov na aktualizáciu brožúry „Tajné Fajné miesta v Bratislave“ v anglickom, nemeckom a slovenskom 
jazyku, na základe veľkého dopytu. 

Predpokladaná suma: 5000 EUR, Položka: 1.1.1, 1.1.3,1.1.5.

8. Príprava konceptu na prezentáciu Bratislavy na veľtrhu cestovného ruchu WTM Londýn 2017.

Príprava konceptu na prezentáciu Bratislavy na 38.ročníku veľtrhu cestovného ruchu WTM Londýn v termíne 6. – 8. 11. 2017.

Predpokladaná suma: 5000,- EUR, Položka: 1.2. 

9. Spracovanie témy Rímsko-keltská Bratislava v spolupráci s MUOP 
Po dodaní odborných textových podkladov a fotografií z MUOP spracovanie témy so zohľadnením zaujímavostí a podujatí pre turistov.  Príprava 
jazykových mutácií a zverejnenie témy v online verzii na webe. Príprava tlačeného formátu – letáku 4 DL je posunutá na ďalšie rozpočtové obdobie 
vzhľadom na posun dodania podkladov z MUOP. 

Bez finančného plnenia v tomto roku



10. Vyhodnotenie plnenia rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi BTB a BKIS  na podujatí Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017 

BTB sa spolupodieľala na organizácii KLaHS v  spolupráci s BKIS od konca mája do polovice septembra 2017. Po vyúčtovaní podujatia vyhodnotíme administratívne 
procesy a výsledky, výstupy s návrhmi na zlepšenie efektívnosti spolupráce pre ďalší ročník podujatia.

Predpokladaná suma: 22.500 EUR, Položka: 3.1.1

11. Príprava tematických podkladov pre zimnú kampaň v Maďarsku

V spolupráci so zahraničným zastúpením Ministerstva dopravy a výstavby SR v Budapešti príprava podkladov pre propagačnú kampaň v maďarských médiách na tému 
vianočné trhy, Silvester, podujatia pre turistov v zimnom období,  vianočné zvyky a pod. 

Bez finančného plnenia

12. Účasť na medzinárodnej odbornej konferencii „Tomorrow´s Urban Travel“ Kodaň  11.-13.10. 2017, účasť na stretnutí ECM City Cards vo Viedni, účasť na ECM TIC Experst 
Meeting v BUdapešti 

Konferenciu organizuje Wonderful Copenhagen, oficiálna organizácia cestovného ruchu v Kodani a zúčastňujú sa jej zástupcovia medzinárodných destinačných
organizácií. Cieľom účasti je okrem odborného vzdelávania zamestnancov, získanie prehľadu o najnovších trendoch v marketingu destinácií, komunikačných témach a 
nástrojoch v propagácii mestských destinácií, o udržateľnom turizme, o možnostiach partnerstiev. Výmena skúseností so zástupcami mestských turistických organizácií z 
iných krajín, networking a prezentácia turistického potenciálu Bratislavy.  Náklady zahŕňajú účastnícky poplatok, cestovné náklady, ubytovanie, cestovné náhrady a 
poistenie pre troch zástupcov BTB.
Vo viedni sa plánuje účasť 2 zástupcov BTB (projektoví manažíri Bratislava Card) a v Budapešti 3 zástupcov TIC BTB. Náklady zahŕňajú účastnícky poplatok, cestovné 
náklady, ubytovanie, cestovné náhrady a poistenie pre troch zástupcov BTB.

Predpokladaná suma: 5 000 EUR, Položka: 1.2, 8.1 

13. Príprava videa na tému Zelená Bratislava 

V spolupráci s Hl. mestom plánuje  BTB v rámci rozšírenia prezentácie témy Zelená Bratislava pripraviť krátke 2 min. video a kratšie 20-30s video s využitím doteraz 
spracovaných podkladov a vizualizácie zelenej turistickej ponuky mesta – mestské parky, lesopark, chránené územia, rieky, jazerá, športové aktivity, cyklotrasy, 
vinohrady, aktivity pre rodiny atď.  Predpokladané ukončenie do konca roka 2017.

Predpokladaná suma: 10.000 EUR (Hl. mesto 20.000 EUR), Položka: 1. 1.



14. Zabezpečenie rollupov, minirollupov

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

Predpokladaná suma: 300 EUR, Položka: 1.1.2

15. Spracovanie dát z cyklosčítačov

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiac september 2017 o prechodoch cez cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste.

16. Zmapovanie možností vydania propagačného DVD z Gala koncertu žiakov bratislavských základných umeleckých škôl 2016

V rámci spolupráce s Hl. mestom oslovil Magistrát BTB so žiadosťou o výrobu propagačného DVD zo spoločného Gala koncertu žiakov bratislavských základných 
umeleckých škôl 2016. BTB zmapuje možnosti výroby kópii propagačného DVD v počte 2000 kusov - 1000 ks skrátená verzia záznamu z koncertu a 1000 ks plná verzia 
koncertu spolu s obálkou a potlačou DVD. 

17. Príprava konceptu na zabezpečenie mobilného TIC pre rok 2018

Príprava konceptu na zabezpečenie mobilného TIC pre rok 2018. Pridelené boli kapitálové zdroje vo výške 7 000 EUR. Uvažuje sa o zabezpečený typizovaného 
patentovaného modelu

Položka: 2.1., 5.1. 

18. Príprava expozície na Ferien Messe Wien 2018

VO na dodávateľa expozície FMW 2018, VO na dodávateľa reklamných plôch na FMW 2018, Zapezpečenie a úhrada plochy – identická poloha a veľkosť ako v roku 2017

Predpokladaná suma: 17 000 EUR + 8 000 (rozpočet 2018), Položka: 1.2.



19. Grafické návrhy a výroba vizuálov do crystalboxov v TIC

Príprava nových grafických návrhov vizuálov do crystalboxov v Turistickom a informačnom centre namiesto pôvodných barokových vizuálov, ktoré aktuálne v infocentre 
sú. 

Položka: 1.1.2

20. Exteriérová dotyková obrazovka „Kiosk“

Oslovila nás spol. AVsystems, ktorá inštalovala dotykovú obrazovku na Magistráte, s ponukou využitia DEMO verzie exteriérovej dotykovej obrazovky za zvýhodnených 
podmienok. BTB by zabezpečila prenájom priestranstva, prípravu betónového podstavca s elektrickou prípojkou, obsah a spol. AV Systems by kiosk 3-5 rokov 
prevádzkovala na svoje náklady a starala sa o jeho funkčnosť. Nutnosť vhodného výberu miesta, jednou z možností je umiestnenie na letisku M.R.Štefánika.

Položka: 5.1

21. Stretnutie s MZVaEZ SR k prezentácii Bratislavy v zahraničí

Na základe Zmluvy o spolupráci pri prezentácií umenia a kultúry SR v zahraničí podpísanej Hlavným mestom SR Bratislavou s MZVaEZ SR v marci 2016, oslovilo 
ministerstvo BTB zúčastniť sa 10. 10. 2017 porady MZV za účasti Hlavného mesta, BKIS a riaditeľov Kultúrnych inštitútov. Cieľom stretnutia je zhodnotenie spolupráce Hl. 
mesta a MZV v r. 2017 a vytypovanie podujatí a nastavenie spolupráce pre r. 2018. 

Položka: 3.1

22. Video content na sociálne siete

Prostredníctvom mladej dvojice (pár) pripravujeme tematický video content na sociálne siete. Súčasťou tohto projektu je zapojenie členskej základne, ktorá 
prostredníctvom neho môže prezentovať svoju ponuku. Plánujeme vytvoriť cca 20 minútových videí, ktoré budú formou vlogu a propagačných záberov. Vzhľadom na 
premenlivosť počasia je možné, že niektoré epizódy budeme musieť natočiť v roku 2018. Reálne náklady v roku 2017 sa budú odvíjať od dodaných výstupov.

Predpokladaná suma : 8240  EUR (celý projekt), Položka: 1.1.6



23. Web a aplikácia – priebežné aktivity do konca roka.

Úpravy na webe, nové funkcionality, úprava podstránky k Bratislava Card, interaktívna mapa, video content na webe, prepojenie instagramu a podobne. 

Predpokladaná suma: do 8 000 EUR do konca roka, Položka: 1.3

24. Propagácia BC karty  na zvýšenie online predaja 

Prostredníctvom tematického contentu na sociálnych sieťach plánujeme zabezpečiť propagáciu subjektov zapojených v BC karte

Predpokladaná suma: do 200 EUR, Položka 1.3

25. Propagácia produktov členskej základne BTB 

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach plánujeme zabezpečiť propagáciu členských subjektov BTB.

Predpokladaná suma: do 200 EUR, Položka 1.3

26. Príprava tlačových správ na aktuálne témy

Spracovanie tlačových správ na aktuálne témy a ich distribúcia médiám.

27. Online a web

AdWords optimalizácia + školenia

BAGO – koncertná sezóna (Konvergencie, BHS) + rozhovory

Priebežná aktualizácia webu, dopĺňanie eventov/news, príprava jesenného obsahu a postupná príprava obsahu na zimu, vianočné obdobie



28. Príprava newslettru na aktuálne témy a sezónu

Príprava a spracovanie newslettru na aktuálne témy a sezónu.

29. Infocesty pre novinárov a blogerov

V najbližšom období sa venujeme participácii na infocestách a famtripoch v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Primárne ide o žurnalistov z Nemecka, 
Škandinávie a Južnej Kórey

Predpokladaná suma: do 5000 EUR, Položka 4.1

30. Propagácia jesenných podujatí a sezóny v hudobných inštitúciách

Prezentácia a promo vybraných podujatí konajúcich sa na jeseň v Bratislave

Predpokladaná suma: do 300 EUR, Položka 1.3

31. Príprava tlačovej konferencie na 18.10.2017 v Tik Klobučnícka

Hlavnou témou je zhodnotenie letnej sezóny 2017, vyhodnotenie letnej kampane a príprava zimnej  kampane. Účasť primátora hl. mesta SR Bratislavy.

32. Organizačné zabezpečenie a realizácia workshopu na tému Bidding dňa 5.10.2017 

Náklady na dopravu a ubytovanie speakrov, prenájom priestorov na celodenný workshop, tlmočnícka technika a simultánne tlmočenie, grafické práce ap.

Predpokladaná suma: cca 6000 EUR, Položka 1.5.4 



33. Organizačné zabezpečenie a realizácia workshopu na tému Vyčíšlovanie ekonomického prínosu MICE na HDP dňa 19.10.2017 

Náklady na dopravu a ubytovanie speakra, prenájom priestorov na poldenný workshop, prenájom priestorov na stakeholderský meeting, tlmočnícka technika 
a simultánne tlmočenie, grafické práce.

Predpokladaná suma: cca 6000 EUR, Položka 1.5.4 

34. Organizačné zabezpečenie workshopu na tému Uvedenie strategického dokumentu pre MICE na 7.11. 2017 

Náklady na dopravu a ubytovanie speakrov, prenájom priestorov na poldenný workshop, grafické práce, iné náklady.

Predpokladaná suma: cca 6000 EUR, Položka 1.5.4 

35. VO na marketingovú a PR kampaň Bratislava Motor City s presahom do roku 2018 

Náklady na sourcing, direct marketing, telemarketing, grafické stvárnenie vizuálu, produkciu videí, microsite, šírenie contentu na DB nákupcov, invitačný proces. Skutočné 
čerpanie bude fakturované, zostatok v roku 2018.

Predpokladaná suma: do 15 000 EUR, Položka 1.5.1

36. Organizačné zabezpečenie účasti BTB na ICCA congrese 12-15.11.2017 

Registration fee, náklady na dopravu a ubytovanie zástupcov BTB. Čaká sa na odpoveď MDaV SR ohľadom formy participácie (BTB nie je členom ICCA), tbd, účasť 
pravdepodobne 1, možno 2 zástupcov BTB.

Predpokladaná suma: cca 3000 EUR, Položka 1.5.3

37. Marketingová podpora konferenčných a kongresových podujatí 

Propagačné materiály, tourist desk a free guided tours pre konferencie Cern, Wonca a ďalšie.

Suma: cca 1500 EUR, Položka 1.5.2



38. Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava na blízkych trhoch na obdobie rokov 2018-2022

Zabezpečenie plynulého procesu spracovania dokumentu, poskytnutie podkladov víťaznému uchádzačovi – spoločnosť UNITED CONSULTANTS, s.r.o., koordinácia prác na
projekte – zabezpečenie stretnutí BTB s dodávateľom, sprostredkovanie kontaktov na stakeholdrov v CR v destinácii, poskytnutie potrebnej súčinnosti pri tvorbe
dokumentu. Harmonogram prác: Zazmluvnenie september 2017. Stretnutia min. raz mesačne s dodávateľom. Odovzdanie diela: november 2017.

Suma: 37 200 EUR, Položka: 6.1.2

39. Členstvo v medzinárodných organizáciách CR

European Cities Marketing, Danube Competence Centre, ARGE – Strasse der Kaiser und Könige. 

Pravidelné zasielanie informácií o destinácii Bratislava s cieľom zverejnenia na FB a webe organizácií. Vypracovanie podkladov (kalendár podujatí v BA, TOP atraktivity, 
téma Dunaj) pre nový blog ARGE – Strasse der Kaiser und Könige. Vypracovanie potrebných podkladov zasielaných organizáciám (napr. ECM – štatistické ukazovatele, 
prognózy vývoja CR v destinácii, barometer CR a pod.)

40. Projekty cezhraničnej spolupráce

SK – AT, uzatvorená Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi hl. mestom SR Bratislava a spolkovou republikou Dolné Rakúsko. V CR je komunikačným partnerom 
Niederösterreich Werbung. Zistenie záujmu o stretnutie rakúskych partnerov so zástupcami BTB, BSK, Trnava VÚC a následná iniciácia stretnutia k téme vzájomnej 
spolupráce.

41. Stáž študentov VŠ 

Administrácia, zostavenie plánu práce, dohľad a konzultácie stážistov: august – november študent z Dania Academy of Higher Eduation, Dánsko

42. Spracovanie podkladov pre činnosť BTB z výstupov medzinárodných inštitúcií a organizácií CR, národných organizácií CR, MDV SR, Magi BA ap.

Správy WTTC, UNWTO, ECM, EUROSTAT, mapujúce globálny vývoj CR, resp. vývoj CR v Európe; podklady k aktivitám BTB v rámci komunikácie s MDV SR, Magi BA ap.



43. Príprava podkladov pre tvorbu dokumentu „Ekonomické účinky cestovného ruchu na miestnu ekonomiku hlavného mesta SR Bratislavy“

Príprava podkladov, definovanie želaných a očakávaných výstupov dokumentu, komunikácia so vzdelávacími inštitúciami ohľadom metodiky a postupov. 

44. Aktívna účasť na konferencii „Ekonomická teória a prax“ (ETAP) organizovanej Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

Príprava a prezentácia príspevku „Zákon o podpore cestovného ruchu v praxi destinačného manažmentu a marketingu na Slovensku“. Termín a miesto konania: 
4.10.2017, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica. Účasť zástupcov BTB.

45. Príprava rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2018

Plánovanie aktivít BTB a príslušných rozpočtových položiek s ohľadom na očakávané príjmy BTB v roku 2018 (najmä dotácia MDaV SR, členské Magi BA a členské 
ostatných subjektov BTB). Očakávaná dotácia MDaV SR: 942 550 EUR, členské Magi BA: 1 100 000  EUR, ostatní členovia. Cca 25 000. Na základe toho potom následne v 
roku 2018 príprava projektu na dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR.



členské

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové

čerpanie k 

27.9.2017 ZOSTATOK 

1. 33 000,00 € 498 120,00 € 0,00 €

1.1 14 000,00 € 105 420,00 € 0,00 € 116 059,45 € 3 360,55 €

1.1.1 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

1.1.2 0,00 € 20 420,00 € 0,00 €

1.1.3 0,00 € 5 000,00 € 0,00 €

1.1.5 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €

1.1.6 14 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €

1.2 2 500,00 € 91 200,00 € 0,00 € 71 804,25 € 21 895,75 €

1.2.1 2 500,00 € 38 000,00 € 0,00 €

1.2.2 0,00 € 25 000,00 € 0,00 €

1.2.3 0,00 € 28 200,00 € 0,00 €

1.3 11 500,00 € 194 300,00 € 0,00 € 203 660,62 € 2 139,38 €

1.3.1 0,00 € 7 000,00 € 0,00 €

1.3.2 0,00 € 99 500,00 € 0,00 €

1.3.3 5 500,00 € 44 800,00 € 0,00 €

1.3.4 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

1.3.5 0,00 € 15 000,00 € 0,00 €

1.3.6 6 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €

1.4 0,00 € 32 000,00 € 0,00 € 23 003,34 € 8 996,66 €

1.4.1 0,00 € 24 000,00 € 0,00 €

1.4.2 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

1.4.4 0,00 € 5 000,00 € 0,00 €

1.5 5 000,00 € 75 200,00 € 0,00 € 81 548,26 € -1 348,26 €

1.5.1 1 000,00 € 14 200,00 € 0,00 €

1.5.2 1 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

1.5.3 1 000,00 € 21 000,00 € 0,00 €

1.5.4 1 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

1.5.5 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €

496 075,92 € 35 044,08 €

2. 0,00 € 19 001,00 € 7 000,00 €

2.1 0,00 € 19 001,00 € 7 000,00 € 13 388,84 € 5 612,16 €

2.1.1 0,00 € 6 001,00 € 0,00 €

2.1.2 0,00 € 13 000,00 € 7 000,00 €

2.1.3 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 388,84 € 12 612,16 €

3. 19 000,00 € 61 000,00 € 0,00 €

3.1 19 000,00 € 61 000,00 € 0,00 € 72 490,58 € 7 509,42 €

3.1.1 19 000,00 € 61 000,00 € 0,00 €

72 490,58 € 7 509,42 €

4. 0,00 € 52 000,00 € 0,00 €

4.1 0,00 € 52 000,00 € 0,00 € 45 745,72 € 6 254,28 €

4.1.1 0,00 € 25 000,00 € 0,00 €

4.1.2. 0,00 € 27 000,00 € 0,00 €

45 745,72 € 6 254,28 €

5. 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €

5.1 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 15 983,24 € 34 016,76 €

5.1.1 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €

15 983,24 € 34 016,76 €

6. 0,00 € 48 000,00 € 0,00 €

6.1 0,00 € 48 000,00 € 0,00 € 62 340,00 € -14 340,00 €

6.1.1 0,00 € 500,00 € 0,00 €

6.1.2 0,00 € 18 500,00 € 0,00 €

6.1.3. 0,00 € 29 000,00 € 0,00 €

62 340,00 € -14 340,00 €

7. 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 €

7.1.1 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1 000,00 €

8 2 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

8.1 2 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 670,85 € 1 329,15 €

8.1.1 1 500,00 € 9 500,00 € 0,00 €

8.1.2 500,00 € 500,00 € 0,00 €

10 670,85 € 1 329,15 €

55 000,00 € 738 121,00 € 7 000,00 € 716 695,15 € 76 425,85 €

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2017
PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB 2017

Náklady spojené s prezentáciami a naviazanou účasťou zamestanancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách v zahraničí, akvizácia SACR - najmä 

Marketing a propagácia, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ...

Edičná a video tvorba

Tvorba a upgrade máp/brožúr - ponuka destinácie Bratislava (služby, atraktivity, témy/produkty) napr. cyklomapy, mapa MHD /deň, noc/, Židovská BA, Keltská BA, Rímska BA, DL formáty veľkých brožúr 

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

Kúpa licencovaných brožúr, máp a tlačovín vytvorených mimo BTB /VO na mapové podklady pre potreby BTB, sprievodca BA

Tlač tematických brožúr + máp + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov / dotlač, celoročne. Zásoba TIC  a destinácie atď.

Tematické video spoty  + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy. Napr.: MICE klip, Zelená BA, Kelstká BA, Moderná BA ev. iné

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

Program a sprievodné služby a výdavky spojené s prezentáciou BA na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách/ najmä Ferien Messe Viedeň

Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2017 a 2018 (napr. Ferien Messe 2018, ev. iné počas roka)

MICE

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

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

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

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

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

Preklady a tlmočenie -  brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, zmlúv, brožúr, aktivít marketingu a MICE odd.

Dopĺňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov - VO na zabezpečenie celoročný fotografií, - ročný obdobia, produkty, podujatia, gatronómia, kultúra a iné

Podpora predaja a propagačné nástroje

Merkantil /VO na prezentačné bežné predmety ako aj v súlade so schválenými komunikáčnými témami destinácie, napr. korunovačné mince, korunky, keltská tematika, Dunaj a pod.

Zvuková technika, projektor, premietacia stena, notebooky (prezentačné akcie BTB + TIC), iné propagačné nástroje slúžiace na podporu činnosti a propagácie

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

Spolupráca pri projektoch zameraných na pritiahntie MICE do destinácie Bratislava (asociačný marketing v zahraničí)

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

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

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

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

Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov: 80 000,00 €

531 120,00 €

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Činnosť TIC

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

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

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

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

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov: 26 001,00 €

Spolupráca - produkty cestovného ruchu

Podujatia/projekty/produkty/eventy - spolupráca

Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov priritne členov BTB + Prevádzka KORUNOVAČNÉHO INFOPOINTU (aj personálne zabezpečenie), ďalej napr. keltská tematika, víno, zelená BA, 

Tvorba stratégie na 3 ročné obdobie pre MICE 

Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov: 48 000,00 €

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

Infocesty

Infocesty, presstrips, famtrips, inšpekčné cesty (spolupráca so SACR/SCB, KOCR BRT, MINDOP, leteckými spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a incomingovými agentúrami atd.) - doprava, 

Vzdelávacie aktivity a co-workingové semináre  a workshopy  MICE

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

Infraštruktúra cestovného ruchu

Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie

Projektovanie, budovanie a repsácia turistickej inf. a navigačnej infraštruktúry a technológií v meste, napr. minismerovníky, rozšírenie umiestnení máp centra, smart riešenia pre TIC a iné

Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:

52 000,00 €

50 000,00 €

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

12 000,00 €

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

Systém hodnotenia kvality služieb CR 

Systém hodnotenia kvality služieb CR

Analýza kvality poskytovanych sluzieb v podnikoch CR, najmä TIC, doplnenie funkcionalít systému v TIC, smart wifi

Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR:

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské

Pracovné workshopy, odborné semináre a konferencie,vzdelávacia kampaň - zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia ev. stakeholderi (priebežne rok 2017)

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

Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské  z dotácie a vlastných  zdrojov:

1 000,00 €

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské 

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

Štatistika cestovného ruchu v BA za rok 2016 - jednodňoví návštevníci

Marketingová a komunikačná stratégia destinácie BA na blízkych trhoch 2018-2022, obstaranie strategického a komunikačného dokumentu/materiálu
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Ing. Ivana Magátová 

Generálna riaditeľka sekcie 

Sekcia cestovného ruchu 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Nám. slobody 6 

P.O.Box 100 

810 05 Bratislava 

 

V Bratislave dňa 9.10. 2017 

     

VEC:  Žiadosť o zmenu charakteru/preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) ako prijímateľ dotácie v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

(MDaV SR) č. 335/BB00/2017, uzatvorenej s MDaV SR dňa 18. 7. 2017 (ďalej len ako „Zmluva“) si týmto 

dovoľuje požiadať o zmenu charakteru výdavkov poskytnutých v zmysle Zmluvy, a to 

o preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 31 340,- EUR v položke 2.5. Infraštruktúra cestovného 

ruchu, na kapitálové výdavky. 

BTB odôvodňuje svoju žiadosť potrebou zachovať kontinuitu, koncepčnosť a efektívnosť plánovaných 

aktivít v zmysle čl. I, bodu 2 Zmluvy, zameraných na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii 

Bratislava, s cieľom zabezpečiť jej konkurencieschopný a trvalo-udržateľný rozvoj. Na základe nižšie 

uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové, 

aby bolo možné zrealizovať aktivity zamerané na podporu smart a inovatívnych riešení v rámci 

infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy (Projekt k žiadosti o dotáciu).  

Zdôvodnenie: 

Listom č. 08970/2017/SCR/65560 z dňa 20.9.2017 ste nás informovali o zamietnutí našej 

žiadosti o presun finančných prostriedkov z kapitoly 2.5. Infraštruktúra cestovného ruchu. S cieľom 

zachovať účel použitia prostriedkov a realizovať aktivity v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy, rešpektujúc 

prioritné oblasti rozvoja Bratislavy, ku ktorým patria aj inovatívne technológie a smart riešenia 

v cestovnom ruchu, uvádzame dôvody našej žiadosti:  

 Finančné prostriedky plánované v kapitole 2.5. Infraštruktúra cestovného ruchu sa viazali 

prioritne na projekt osadenia značenia turistických atraktivít a bodov záujmu (tzv. „minismerovníky“) 

na podporu zabezpečenia informačného a navigačného systému pre návštevníkov mesta. Napriek 

snahám organizácie o realizáciu projektu a početným negociáciám so zainteresovanými subjektmi, sa 
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aj v roku 2017 stretávame s prekážkami v majetkovo – právnom vysporiadaní pozemkov prislúchajúcim 

k miestam osadenia minismerovníkov, ku patovému stavu v kontexte verejného obstarania potrebných 

súčastí a tiež ku komplikovanosti vzťahov a prístupov v rámci vizuálnych a stavebno-orientačných 

prvkov v centre mesta (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, MČ Staré Mesto, Krajský pamiatkový 

úrad, Hlavný architekt mesta Bratislavy atď., Bratislavský samosprávny kraj atď.). 

Z uvedených dôvodov by sme radi realizovali aktivity v rámci položky 2.5. Infraštruktúra 

cestovného ruchu, so zameraním na inovatívne technológie a smart riešenia pre návštevníkov 

i domácich obyvateľov Bratislavy. Ide o obstaranie a inštaláciu interaktívnych dotykových infokioskov, 

ktoré poskytujú komplexné informácie a disponujú funkciami na jednoduchú a rýchlu orientáciu 

návštevníka v meste. Budú umiestnené na strategických bodoch v centre mesta, ako aj na miestach 

dopravných vstupov do Bratislavy (letisko, autobusová a železničná stanica).  Výhody infokioskov: 

výborná dostupnosť, navigácia po meste, top atraktivity, služba na vyhľadávanie informácií, kontaktné 

údaje na podniky  a poskytovateľov služieb, kalendár podujatí, komplexné informácie pre turistov ap.). 

Obstarávacia cena jedného zariadenia je vyššia než 1700 EUR s DPH, z čoho vyplýva naša žiadosť na 

preklasifikovanie charakteru plánovaných bežných výdavkov na kapitálové výdavky. Obdobne sa 

situácia riešila aj dodatkom č. 1618/3100/2012 k Zmluve č. 1028/3100/2012 uzatvorenej medzi 

Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR v roku 2012, na základe čoho bolo možné realizovať plánované aktivity a zachovať 

kontinuitu práce BTB. 

Veríme, že naša žiadosť je v súlade s naším spoločným cieľom, ktorým je rozvoj cestovného 

ruchu a budovanie konkurencieschopných destinácií na Slovensku.  

 Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom,  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

      

                            ––––––––––––––––––––––– 

                                                         Ing. Alžbeta Melicharová  

                             predsedníčka predstavenstva   

 

            ________________________                         

     Mgr. Peter Petrovič 

podpredseda predstavenstva  
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