
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 21.11.2017 
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;  
Neprítomní: 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. Schválenie pozvánky na VZ BTB 
2. Doplnenie plánu VO 2017, resp. jeho upgrade 
3. Marketingový a komunikačný plán BTB na november až december 2017 
4. Určenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2018 
5. Prijatie nových členov 
6. Žiadosti o preradenie členov z komory 2 do komory 3 
7. Informácia o rozšírení verejnej wifi siete  
8. Informácia o doplnení informačného turistického navigačného systému v Starom 

Meste 
9. Rôzne  -     VZ kocr BRT – AM 

- Školenie sprievodcov 
 
Bod č. 1 Schválenie pozvánky na VZ BTB 
Predstavenstvo BTB prerokovalo program VZ BTB, ktoré sa bude konať 11.12.2017 už na 
svojom zasadnutí 26.9.2017 v bode č. 2. Na zasadnutí 7.11.2017 sa predstavenstvo zhodlo 
o vyradení bodu o mimoriadnych odmenách, ich návrh je možné zaradiť do bodu rôzne. 
Nakoľko v zmysle Stanov BTB musí ísť pozvánka na VZ 30 dní vopred, PP-BTB zaslala dňa 
10.11.2017 pozvánku (viď Príloha č. 1) s prediskutovaným programom v predstavenstve BTB.   
Uznesenie č.  1/21112017: P-BTB schvaľuje pozvánku na VZ BTB, ktoré sa bude konať 
11.12.2017.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
Na rokovanie P-BTB sa dostavil pán Martin Volek 
 
 
Bod č.2 Doplnenie plánu VO 2018, resp. jeho upgrade 
Doplnený plán verejného obstarávania prezentoval VR-BTB v zmysle Prílohy č. 2. Doplnené 
aktivity sú v prílohe vyznačené červenou farbou. Jednotlivé obstarávania k aktivitám aj so 
sumami z predbežného prieskumu trhu k stanoveniu hodnoty zákazky boli predmetom 
parciálnych plánov práce BTB, ktoré predstavenstvo prerokováva každomesačne. 
Uznesenie č.  2/21112017: P-BTB schvaľuje doplnený plán verejného obstarávania BTB na 
rok 2017.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

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


                                                                                                                 

Na rokovanie predstavenstva sa dostavila Soňa Svoreňová 
 
Bod . č. 3 Marketingový a komunikačný plán BTB na november až december 2017 
Materiál prezentoval VR-BTB v zmysle Prílohy č. 3. Upriamil pozornosť členov predstavenstva 
najmä na aktivity, ktoré sa týkajú nasadenia informačných „smart“ riešení, t.j. touchscreenov 
na niektorých miestach v meste, ďalej na kampaň „osobnosti“, ktorá bude realizovaná ešte 
pred Vianočnými trhmi, ďalej dokončenie krátkych videí na youtube, stojany na ePady do 
Ička a na prezentácie. Ďalej informoval o veľtrhoch WTM Londýn (za tri dni mali zástupcovia 
BTB cca 60 rokovaní a stretnutí), IBTM Barcelona, doplnenie crystalboxov do výkladov v TIC 
Klobučnícka, repasácia techniky cykloščítačiek, MICE pracuje na prezentácii BA ako „motor 
city“ – dotáčajú sa videá, BTB realizuje preklad skladacej mapy do japončiny a čínštiny, BTB 
ešte plánuje infocesty v spolupráci so zastúpením Sekcie CR MDV SR pre český a poľský trh, 
následne bude zaslaná správa o účasti BCB na kongrese ICCA v Prahe. Minulý týždeň bola 
realizovaná prezentácia čiastočných výsledkov Stratégie BTB – spoločnosť United 
Consultants požiadala o odklad dodania finálneho riešenia v zmysle zmluvy. O čiastkových 
výsledkoch tvorby stratégie členovia predstavenstva dlho diskutovali. Na rokovanie bola 
privolaná aj vedúca BCB, Nina Erneker v súvislosti s tvorbou stratégie pre MICE segment. 
Uznesenie č.  3/21112017: P-BTB berie na vedomie Marketingový a komunikačný plán BTB 
na november až december 2017. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č.4 Určenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2018 
Návrh členského na rok 2018, ktorý akceptoval pripomienky z predstavenstva zo 7.11.  
prerokovala komora č. 1, 3 a 4. Z uvedených komôr nevzišli k návrhu žiadne vážne 
pripomienky, len predseda komory č. 1 navrhuje upraviť členské pre hotely 4 a 5 hviezd do 
50 izieb smerom dole na 550,- EUR a ubytovacie zariadenia triedy 1,2,3 hviezdy do 50 izieb 
na 450,- EUR. Ďalší členovia P-BTB však navrhovali, aby sa zjednotilo členské všetkých 
ostatných členov BTB (viď článok III bod b) Stanov BTB)  na 500,- EUR, nakoľko každý ostatný 
člen má jeden hlas a najmä je potrebné, aby v BTB boli za ostatných členov subjekty, ktoré 
reprezentujú určitú homogénnu parciálnu súčasť služieb CR. Rozsah činnosti BTB sa zväčšuje, 
BTB svojou prácou vytvára priestor pre rozvoj všetkých subjektov CR na území Bratislavy, 
preto nie je potrebné, aby všetci boli priamo členmi. Členstvo v BTB zakladá platformu pre 
odbornú diskusiu smerovania a zásadných činností BTB v oblasti marketingu destinácie. 
Členstvo subjektov, ktoré nemajú zamestnancov a svojou činnosťou sú len úzko 
špecializované má hájiť asociácia alebo združenie.   Predseda DR BTB navrhol členské 
zjednotiť na 600 EUR a výnimku na 190 EUR EUR udeliť len príspevkovým alebo rozpočtových 
organizáciám, neziskovkám a občianskym združeniam, ktoré nemajú komerčný charakter. 
Návrhy ešte prerokuje komora č. 2 na svojom zasadnutí 27.11.2017. Následne bude výška 
členského a dva finálne návrhy “Výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 
2018“  predmetom schválenia P-BTB dňa 1.12.2017. 
Uznesenie č.  4/21112017: P-BTB poveruje predsedu komory č. 2 pána Voleka návrhy (viď 
Príloha č. 4abc) prerokovať v komore č. 2 a závery predložiť na rokovaní P-BTB 1.12.2017.   
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

 



                                                                                                                 

Bod č. 5 Prijímanie nových členov, žiadosť spol. Donau Welle 
Na BTB bola dňa 6.11.2017 doručená prihláška spoločnosti Danau Welle za člena BTB. 

V zmysle uznesenia P-BTB sa so zástupcami uvedenej spoločnosti spojí najprv predseda 

komory č. 2, Mgr. Martin Volek, PhD. a následne predstavenstvu odporučí alebo neodporučí 

ich vstup do BTB, prípadne upresní termín ich prijatia. Pán Volek nás informoval, že ich 

členstvo bude predmetom rokovania komory č. 2 dňa 27.11.2017. 

Uznesenie č.  5/21112017: P-BTB berie na vedomie informáciu predsedu komory č. 2 
o prerokovaní vstupu spol. Donau Welle do BTB až 1.12.2017. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 6  Žiadosti o preradenie členov z komory II. do komory III. 
Dňa 8.11.2017 bolo mailom podpredsedovi BTB a predsedovi komory č. 3 pánovi Petrovičovi 
doručené oznámenie o ukončení členstva spoločnosti MeetCentives s.r.o. v komore č. 2 
a záujem tejto spoločnosti o vstup do komory č. 3. V  tom istom znení bola mailom dňa 
9.11.2017 doručená i žiadosť spoločnosti SATUR TRAVEL a.s . Podpredseda BTB, pán Petrovič 
mailom odpovedal na obe doručené oznámenia. Spoločnosť SATUR TRAVEL a.s následne dňa 
10.11.2017 doručila osobne do BTB oficiálnu žiadosť o preradenie spoločnosti z komory č. 2 
do komory č.3. O oboch žiadostiach predstavenstvo diskutovalo. 
Na základe článku X. odstavca 5. Stanov BTB – „Predstavenstvo rozhoduje o všetkých 
záležitostiach, ktoré podľa zákona, týchto stanov alebo uznesenia valného zhromaždenia 
neboli zverené inému orgánu organizácie.“ Predseda komory č. 3 sa v zmysle Uznesení P-BTB 
snažil spojiť so zástupkyňou spoločnosti Satur Travel s pani Máriou Krajčovičovou, tá však na 
jeho výzvu doposiaľ nereagovala. Predstavenstvo sa napriek tomu z dôvodu poznateľnosti 
činnosti a značky Satur Travel rozhodlo hlasovať  o ich žiadosti o preradenie. 
Uznesenie č.  6.2/21112017: P-BTB súhlasí s preradením spoločnosti SATUR TRAVEL a.s. 
z komory č. 2 do komory č. 3 s účinnosťou od 1.1.2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
 
 
Bod. č. 7 Informácia o rozšírení verejnej wifi siete  
Dňa 15.11.2017 sa konalo na Magistráte hlavného mesta Bratislava stretnutie kvôli zmluve 
medzi O2 Business Services a hlavným mestom k prevzatiu a rozšíreniu wifi. Na pracovnom 
rokovaní sa zúčastnili páni - Ing. Maroš Šinský z kancelárie riaditeľa Magistrátu hl.m., Martin 
Ďurov za O2BS a za BTB výkonný riaditeľ Tomáš Koniar a PP-BTB. Rokovanie bolo 
pragmatické a profesionálne a v zhode  všetkých zúčastnených.  

Záver: Zúčastnení zástupcovia smerujú k dohode, kde hlavné mesto vstupuje do projektu,  
v rozpočte mesta sú zapracované parciálne zdroje, s BTB sa počíta ako s partnerom na obsah 
úvodného portálu a s čiastkovou finančnou participáciou cca 2000,-EUR/mesiac. BTB má 
tieto financie zapracované v návrhu rozpočtu na 2018. 

 
 
Bod č. 8 Informácia o doplnení informačného turistického navigačného systému v Starom 
Meste 
BTB dodalo spracovaný návrh  repasácie a doplnenia turistického informačného značenia 
msč. Staré mesto, ktorá v spolupráci so spoločnosťou JCDecaux Slovakia, s. r. o., pristúpila 



                                                                                                                 

k ich obnove v zmysle Zmluvy uzatvorenej medzi týmito doma spoločnosťami. BTB 
navrhovalo širší rozsah doplnenia značenia, to však v tejto fáze nie je možné. Realizovať sa 
bude následné: 

 
 
Z rokovania predstavenstva sa ospravedlnila Soňa Svoreňová 
 
 
Bod č. 9 Rôzne   
9.1. VZ kocr BRT – citujem časť mailu, ktorý zaslal podpredseda P-BTB právnej 

zástupkyni kocr BRT: 
„Vážená pani doktorka Šurinová, opäť sme dostali materiály na VZ KOCR o štvrtej popoludní 
tri pracovné dni pred jeho konaním. To znamená, že členovia predstavenstva  si ich majú v 
priebehu dvoch pracovných dní naštudovať, prediskutovať a zhodnúť sa na názore, ktorý 
potom majú zástupcovia BTB na Valnom zhromaždení krajskej organizácie cestovného ruchu 

  
NÁVRHY NA DOPLNENIE 
minismerovníkov     

 
  

  LOKALIZÁCIA SMEROVKA 1 SMEROVKA 2 SMEROVKA 3 SMEROVKA 4 

a) Šafárikovo nám. v parku pred 
univ.- 1 ks 
 CKN č. 8897 

NOVÁ BUDOVA SND 
SLOVAK NATIONAL 
THEATRE 
NEW BUILDING 

MODRÝ KOSTOL 
BLUE CHURCH 
 

HISTORICKÉ CENTRUM 
HISTORICAL CENTRE 
 

SAD JANKA 
KRÁĽA 
JANKO KRÁĽ 
PARK 
 

b) Grösslingova / Bezručova – 1 ks 
 CKN č. 21760/3  

MODRÝ KOSTOL 
BLUE CHURCH 

HISTORICKÉ CENTRUM 
HISTORICAL CENTRE 
 

NOVÁ BUDOVA SND 
SLOVAK NATIONAL 
THEATRE 
NEW BUILDING 

- 

 Grösslingova (roh Medená – 
Štúrova) – 1 ks 
EKN č. 8857 

MODRÝ KOSTOL 
BLUE CHURCH 
 

UNIVERZITA 
UNIVERSITY 

HISTORICKÉ CENTRUM 
HISTORICAL CENTRE 
 

NOVÁ BUDOVA 
SND 
SLOVAK 
NATIONAL 
THEATRE 
NEW BUILDING 

c) Hviezdoslavovo námestie – 1 ks 
Parc.reg. CKN č. 21383/4   

MESTSKÉ HRADBY 
CITY WALLS 
 

MODRÝ KOSTOL 
BLUE CHURCH 

OSOBNÝ PRÍSTAV 
PASSENGER PORT 

HLAVNÉ  
NÁMESTIE 
MAIN SQUARE 

d) 

Panská ul., 1 ks 
CKN č. 21392  

HRAD 
CASTLE 

DÓM SV. MARTINA 
ST. MARTIN´S  
CATHEDRAL 

HLAVNÉ NÁMESTIE 
MAIN SQUARE 

MICHALSKÁ 
BRÁNA 
MICHAEL´S  
GATE 

e) Beblavého, 1 ks 
EKN č. 21435  

HISTORICKÉ 
CENTRUM 
HISTORICAL CENTRE 
 

DÓM SV. MARTINA 
ST. MARTIN´S  
CATHEDRAL 
 

MESTSKÉ HRADBY 
CITY WALLS 
 

- 

f) Michalská, 1 ks 
CKN č. 21411/2  

HISTORICKÉ 
CENTRUM 
HISTORICAL CENTRE 
 

HRAD 
CASTLE 
 

PREZIDENTSKÝ PALÁC 
PRESIDENTIAL PALACE 

ŽELEZNIČNÁ 
STANICA 
RAILWAY 
STATION 

g) Poštová ul. (križovatka Poštová-
Obchodná₎, 1 ks 
CKN č. 21753/1 

HISTORICKÉ 
CENTRUM 
HISTORICAL CENTRE 

PREZIDENTSKÝ PALÁC 
PRESIDENTIAL PALACE 

HRAD 
CASTLE 

NEMOCNICA tel. 
112 
HOSPITAL 

  Poštová (pred vstupom do 
podchodu₎  1 ks 
 CKN č. 21753/1    

ŽELEZNIČNÁ 
STANICA 
RAILWAY STATION 

WC 
TOILETS 

 - 

h) 
Farská ul., 1 ks 
CKN č. 21417  

DÓM SV. MARTINA 
ST. MARTIN´S  
CATHEDRAL 

HLAVNÉ NÁMESTIE 
MAIN SQUARE 

HRAD 
CASTLE 

- 



                                                                                                                 

prezentovať. Dva dni sú príliš krátka doba na to, aby sa vyjadrila aspoň uznášaniaschopná 
časť členov predstavenstva BTB, čo i len písomne. Nejde pritom, ako dobre viete, o nejaké 
rutinné prevádzkové rozhodnutia, ale o účtovú závierku, správu o činnosti, správu o 
finančnej kontrole atď. celkom v rozsahu 105 strán! Opakovane sme vás ústne žiadali, aby 
ste nám podklady posielali vo väčšom predstihu, keďže sa to opakuje, volím písomnú formu. 
Dovolím si pripomenúť, že VZ je najvyšším orgánom krajskej organizácie. Pre členov je 
najdôležitejším fórom na ktorom môžu ovplyvňovať činnosť organizácie. Ak pri vedomí 
týchto skutočností nie je príprave VZ venovaná dostatočná pozornosť a čas, svedčí to o 
nedostatočnej profesionalite predstaviteľov KOCR.“ 

PP-BTB zaslala materiály na VZ kocr BRT členom P-BTB k pripomienkam a k vyjadreniu sa. Tí 
následne odporučili zástupcom BTB na VZ BRT nehlasovať, nakoľko materiály neboli 
prerokované v predstavenstve BTB. Plán Práce a rozpočet kocr BRT bol napokon z rokovania 
VZ BRT stiahnutý. 

Uznesenie č.  7/21112017: P-BTB žiada predsedu krajskej organizácie BRT, aby podklady na 
VZ kocr BRT boli členom zasielané min. 7 dní pred konaním VZ. Táto žiadosť zo strany BTB 
bola už prednesená na VZ BRT dňa 13.11.2017.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
9.2 Školenie sprievodcov 
Komora č. 2 vyjadrila záujem o vzdelávanie sprievodcov a odporučila BTB zabezpečiť 
školiteľku pani p. Matwij. Pani Matwij je však v zahraničí až do 20.11.2017. V komunikácii 
s vedúcou TIC Evou Mazuchovou, navrhla realizovať školenie v pondelok, lebo z dôvodu 
Vianočných trhov sú sprievodcovia vyťažení CK a loďami. O realizácii školenia ešte tento rok 
alebo o jeho presune na rok 2018 sa rozhodne po 20.11. v komore č. 2. 

 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



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 11. decembra 2017 o 15.30 hod, hotel Crowne Plaza– konferenčná 

miestnosť,  Hodžovo námestie 568/2, Bratislava s nasledovným programom:  
1. Otvorenie 
2. Voľba orgánov VZ BTB 
3. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2016 
4. Zmena Stanov s účinnosťou od 1.1.2018  
5. Výška členského pre členov BTB na rok 2018  
6. Plán práce BTB na rok 2018  
7. Rozpočet BTB na rok 2018  
8. Rôzne  
9. Záver 

 
Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 11. 12. 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 30.11. 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 4.12. 

2017.   
  
V Bratislave dňa 10.11. 2017  
   
                                                                                                     vr  

                                                                                        Ing. Alžbeta Melicharová 

                                                                                             predsedníčka predstavenstva  



Plán VO BTB na rok 2017 

Č. PLÁN VO 2017 Spôsob obstarania zákazky Max. hodnota 

zákazky 

s DPH/finančný 

rámec 

Služba 

je/nie je 

bežne 

dostupná 

na trhu 

1. Služby verejného obstarávateľa a konzultačné služby – v oblasti 

rešpektovania príslušnej legislatívy, hlavne Zákon o verejnom obstarávaní 

č. 343/2015 v znení neskorších predpisov a zásad hospodárneho a 

efektívneho využívania verejných zdrojov. Nie je bežne dostupná služba 

na trhu – Vyžadujú sa osobitné vedomosti súvisiace s osobitnou právnou 

formou verejného obstarávateľa – BTB – zriadeného na zákl. osobitého 

zákona č. 92/2010 Z.z. Rámcová zmluva na obdobie min. 1,5 roka. Po 

ukončení spolupráce s terajším dodávateľom, cca máj 2017. 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky 

 

Najnižšia cena 

16.000,- EUR Nie je 

2. Právne služby v oblasti obchodného práva so znalosťou prostredia 

implementácie Zákona 91/2010 Z.z., poradenstvo, vyhotovenie a kontrola 

zmlúv, vedenia a zápisov VZ, komunikácie s MDVRR SR a ďalšími 

verejnými inštitúciami, pracovno-právne zmluvy, personálna agenda 

vyplývajúca zo Zákonníka práce. Po ukončení spolupráce s terajším 

dodávateľom, cca máj 2017. 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky 

Najnižšia cena 

12.000,- EUR Nie je 

3. Služby spojené s organizovaním eventov (vrátane infociest, prezentácií, 

famtripov ap.) Služby: dopravné služby, vstupy, prezentácie, ochutnávky, 

sprievodcovské služby, ubytovanie ap. Vrátane MICE (Fam tripy, 

konferencie ap.), čiastkové ad hoc obstarávania tovarov a služieb 

- obstarávanie kompletného programu infocesty, alebo iba jednotlivých 

zložiek podľa aktuálnej potreby. Jedná sa napríklad o ubytovanie, 

stravu, program, a podobne. Tiež aj mále parciálne súťaže. 

§ 117 ZVO – Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky 

/výnimka v zmysle Prílohy č. 1 ZVO/ 

Najnižšia cena a kreatívny návrh 

25.000,- EUR  

18 000,- EUR 

/MICE/ 

31 000,- EUR 

 /MICE/ 

Nie je 

4. Prezentácie – veľtrhy, výstavy - prezentácia počas významných podujatí 

na SVK a v zahraničí, v centrách  miest ako Viedeň/Praha. Napr.: (plochy, 

realizácia, cestovné náklady, ubytovanie, program, catering atď.), Menšie 

špecificky rozdelené súťaže. 

Prezentácia MICE /BA ako MICE Venue na zahraničných trhoch/ 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky  

 

 

35.000,- EUR 

(marketing) 

11.000,- EUR 

 

 

   Nie je 
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/výnimka v zmysle Prílohy č. 1 ZVO/  

Najnižšia cena a kreatívny návrh 

/MICE/ 

5. Meetingy, workshopy, odborné semináre, MICE konferencia – 
služby spojené s ich realizáciou, produkčné náklady ap. vrátane 
prezentácie Bratislavy ako MICE destinácie /položka MICE/,  

MICE konferencia 2017, náklady spojené s organizáciou, ev. iné 
podujatia so a zameraním na MICE, ambasádorský program, ad hoc 
obstarávania podľa potreby oddelenia, vedenia  

 

§ 117 ZVO – Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

/výnimka v zmysle Prílohy č. 1 ZVO/ 

 

Najnižšia cena a kreatívny návrh 

24.000,- EUR 

a 

30.000,- EUR 

Nie je 

6. Grafické služby –  brožúry, aktualizácia, kampane, merkantil, prezentačné 

materiály, projekty, produkty, zalamovanie grafiky na web, facebook a iné 

sociálne siete, kampane doma a v zahraničí ap. Služby spojené 

s dennodennou agendou BTB. DTP práce atď. Obstará sa po ukončení 

spolupráce s doterajšou dodávateľskou spoločnosťou, cca apríl 2017. 

Kreatívne služby – služby spojené s navrhovaním konceptu, kreatívy 

a spracovania vizualizácií spojených s hlavnými tematickými zadaniami 

organizácie a tiež s prepojením na produkty CR 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3. cenové ponuky 
 
Najnižšia cena a kreatívny návrh 

 

24.000,- EUR 

 

 

24.000,- EUR 

 

Nie je 

7. Kancelársky nábytok, police, kuchynské zariadenie Back office a Front 

office/TIC – zabezpečenie kreatívneho návrhu spolu so zakreslením 

a dokumentáciou a tiež na to nadväzujúce dodanie adekvátnych 

interiérových prvkov pre archiváciu dokumentácie, zabezpečenie 

prijateľného pracovného prostredia zamestnancov (stoly, stoličky, 

zasadačka/sedenie/gauč pre rokovania/návštevy, lampy, ohrievače, 

vešiaky, police, skladové police, skrine pre oblečenie, vybavenie kuchynky  

atď.), sedenie v TIC a prevádzka TIC - rohože, overovače bankoviek, 

rohová sedačka, ohrievače atď. Mobilná bezbariérová plošina pri vstupe 

do TIC z námestia, repasácia klientského priestoru - podlahy; tiež návrh 

interiérového architekta a pod. 

EKS a Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky/EKS 

 

Najnižšia cena 

30.000,- EUR  

 

 

 Nie je/Je 
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8. Merkantil – reklamné prezentačné v súlade s dizajnmanuálom BTB a so 

schválenými komunikačnými témami destinácie, zabezpečenie predmetov 

ktoré sa poskytujú aj pre prezentačné účely magistrátu, primátora atď. 

 

§ 117 ZVO – Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. EKS 

 

Najnižšia cena 

22.000,- EUR Je 

9. Reklamné a propagačné nástroje – zvuková technika, projektor, 

premietacia stena, notebooky, iné propagačné nástroje 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky v rámci limitu CPV 

do 5.000 EUR 

 

Najnižšia cena 

3. 000,- EUR Je 

10. Nákup reklamného a inzertného priestoru – média mix (inzercia, spoty, 

citylighty, polepy, plagáty, online /offline, ...) SR, AT, CZ, HU, DE, GB - 

podľa cieľových skupín a nástrojov zvolenej komunikácie. Napr. aj MHD, 

medzimestská doprava, letiská, železnice, verejné plochy a pod. Špecificky 

nastavované a realizované podľa cieľových skupín, komunikačných 

kanálov a tiež cieľových trhov. 2 dominantné kampane pred hlavnou 

letnou sezónou a pred zimnou sezónou, kombinácia online/offline 

Prieskum trhu, jedinečnosť 

komunikačných kanálov 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. Ak je možné tak 3 cenové ponuky ak 

nie tak priamy výber dodávateľa 

5. Zazmluvnenie, objednávka 

 

Najnižšia cena za množstvo nosičov 

 

 

 

99.500,- EUR 

 

 

 

Nie je 

11. Komunikačná kampaň  a podpora produktom, podujatiam a projektom 

CR na vybraných cieľových trhoch doma a v zahraničí /SK, CZ, AT, DE, GB. 

Špecificky nastavované a realizované podľa aktuálnej ponuky a rozvoja 

projektov a produktov CR. 

Prieskum trhu, jedinečnosť 

komunikačných kanálov 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. Ak je možné tak 3 cenové ponuky ak 

44.800,- EUR – 

zahraničie – ACR 

30.000,- EUR – 

domáci CR - DCR 

Nie je 
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nie tak priamy výber dodávateľa 

5. Zazmluvnenie, objednávka 

 

Najnižšia cena za množstvo nosičov 

12. Prieskumy, výskumy, spracovanie marketingovej komunikačnej 

stratégie destinácie BA a analýz a štatistík CR – obstaranie strategických 

a koncepčných dokumentov/materiálov 

Marketingová a komunikačná stratégia BTB na roky 2018 – 2022 – 

vypracovanie strednodobého materiálu pre potreby BTB (rozpočty, 

aktivity, prístup ku komunikácii, kanály propagácie atď. zásadné 

smerovanie v kontexte so strategickými dokumentmi SACR, BSK, KOCR 

BRT, MINDOP) 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky 

 

Najnižšia cena 

38.000,- EUR Nie je 

13. Tlač- tematické brožúry, mapy, letáky, plagáty, iné tlačené materiály, 

dotlač ap. 

(brožúry, mapy, plagáty, vizitky, potlač kariet, prezentačné flyery, 

papierový tlačený materiál – záložky, potlač napr. plastových kariet (BA 

City Card). Obstaranie po ukončení spolupráce s terajším dodávateľom, 

cca marec 2017 

EKS 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. EKS – do 10 dní 

 

Najnižšia cena 

 

 

60.000,- EUR 

 

 

 

 

 

Je 

14. Tvorba obsahu máp a brožúr, aktualizácia existujúcich materiálov BTB-  

licencie pre foto a texty v jazykových mutáciách, zabezpečenie prekladov 

a korekcií, ap. Ad hoc vysúťaženie a zazmluvnenie dodávateľov aj pre 

prioritné témy BTB na rok 2017 – zelená Bratislava, smart city/MICE, 

židovská Bratislava, keltská/rímska BA.  

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky  

 

Autorské zmluvy 

 

 

 

10.000,- EUR 

 

 

 

    Nie je 

15. Infraštruktúra CR – osadenie minismerovníkov/oprava 

existujúcich/doplnenie v spolupráci s hlavnou architektkou, navigačná 

infraštruktúra, technológie pre lepšiu informovanosť návštevníkov, 

úprava interiéru TIC – tzv. „smart kútik“ s tabletmi, obrazovky pre 

premietanie spotov, úprava vstupnej miestnosti do korunovačného 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky  

20.000,- EUR 

 

 

 

 

Nie je 



Plán VO BTB na rok 2017 

pointu atď. 

Citylighty a prospektory – obstaranie nosičov pre mapy a nekomerčné 

vizuály spojené s miestom osadenia, zabezpečenie policových systémov 

pre distribúciu propagačných materiálov BTB a jej členov 

 

Najnižšia cena 

 

36.000,- EUR 

16. Údržba webu/aplikácií a editovanie – pokračovanie v spolupráci so 

spoločnosťou vlastniacou licenciu na web, ktorá bude k dispozícii pre 

údržbu a upgrade web stránky a aplikácií (zmena vizuálu, grafika, 

funkcionalita atď.) na základe rámcovej zmluvy s BTB. 

PRK 

1. rokovanie so spoločnosťou, ktorá 

poskytovala služby v roku 2016  

2. Zazmluvnenie 

 

Najnižšia cena za služby 

 

20.000,- EUR 

 

Nie je 

17. Informačná infraštruktúra, Technika TIC – prezentačné nástroje: mobilný 

kontajner, prenosný stánok, prezentačné steny ap. Koncept sezónneho 

TIC na Hviezdoslavovom námestí pre potreby poskytovania informácií na 

ďalšom mieste v centre mesta vrátane personálnych nákladov 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

 

Najnižšia cena 

20.000,- EUR Nie je 

18. Tvorba prezentačných klipov/videí/virálu/úprava existujúcich – 

tematické videospoty, videodokumenty, vizuálne projekty v rámci 

prezentácie destinácie, MICE klip na podporu kongresového CR, 

vytvorenie contentu pre kampane 2017  

§ 117 - Prieskum trhu s prvkami súťaže 

návrhov 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. Prieskum trhu –  2-3 týždne 

 

Najnižšia cena a kreatívny návrh 

25.000,- EUR Nie je 

19. Doplnenie fotodatabázy -  obstarávanie tematických fotografií pre 

potreby marketingových aktivít BTB –  lokácie, kreatíva, kvalita, licencia, 

casting 3D fotografie . Manažment kontentu vizuálov – ročné obdobia, 

produkty, podujatia, gastro iné. Prepojenie s obstaraním videí/spotov. 

§ 117 - Prieskum trhu s prvkami súťaže 

návrhov 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. Prieskum trhu –  2-3 týždne 

 

8.000,- EUR Nie je 
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Najnižšia cena a kreatívny návrh 

20. Preklady a tlmočenie (konzekutívne aj simultánne) – brožúr, webu, 

aplikácií, článkov, zmlúv, brpžúr, PR a marketingových aktivít ap. /resp. na 

základe existujúcej zmluvy/, po ukončení spolupráce s terajším 

dodávateľom. 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena 

 

 

15. 000,- EUR 

 

 

 

 

Nie je 

21. Služby zahraničných/slovenských PR agentúr – Preberanie PR článkov 

a tlačových správ, získanie novinárskej databázy, monitoring médií, 

prioritne prebehne snaha o zazmluvnenie PR rakúskej/nemeckej agentúry 

pre vytvorenie bázy spolupráce počas roka 2017. 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena za množstvo výstupov 

7.000,- EUR Nie je 

 

 

22. Prevádzka systému Bratislava City Card – štatistické zisťovanie, upgrade 

softwéru,  marketing, výroba BCC kariet ap./  

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3. cenové ponuky 

 

Najnižšia cena 

5.000,- EUR Nie je 

23. Konzultačné služby MICE - Predmetom priameho rokovacieho konania 

(PRK) je zabezpečiť konzultačné a poradenské služby zamerané na 

kongresový cestovný ruch s cieľom pripraviť 3- ročnú stratégiu a ročný 

plán činností verejného obstarávateľa, ktoré kreatívnym spôsobom tvoria 

image Bratislavy ako relevantnej destinácie kongresového cestovného 

ruchu. 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3. cenové ponuky 

 

Najnižšia cena 

24.000,- EUR Nie je 

24. Letenky a ubytovanie -  zabezpečenie spoločnosti pre sprostredkovanie 

leteniek, ubytovania a súvisiacich služieb – priebežné čerpanie počas roka 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

24.000,- EUR Nie je 
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na účasť na pracovných cestách, odhad trvania kontraktu cca 2 roky. 2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena za sprostredkovanie 

25. Personálne zabezpečenie foto/video point a sezónny TIC na 

Hviezdoslavovom námestí – obstaranie brigádnických a prezentačných 

služieb spolu s poskytovaním informácií na oboch bodoch návštevnosti 

turistov, sezónny charakter 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena 

15.000,- EUR Nie je 

26. Dotykové obrazovky – obstaranie dotykových obrazoviek pre 

umiestnenie na vstupných bodoch do destinácie s možnosťou použitia 

software vyrobeného pre dotykové obrazovky osadené v TIC 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena 

30.000,- EUR Nie je 

 



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

november – december 2017

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 7. 11. 2017



1. Vyhodnotenie spolupráce prevádzkovania sezónnych IC

Vyhodnotenie spolupráce 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. 
Podľa zmluvy do 5. 11. 2017 prevádzkovatelia pošlú faktúru a konečné vyhodnotenie činnosti IC. Prebehne aj celková sumarizácia.

Predpokladaná suma: 8 500 s DPH, Položka: 5.

2. 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. 2 000 EUR/mesačne, Položka: 5.1 z dotácie 2018

3. 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

4. Príprava konceptu Smart corner v TIC

Príprava konceptu na zriadenie Smart corner v TIC. Negociácia konceptu s architektom. Vytvorenie stanovíšť pre umiestnenie tabletov. Príprava VO na zabezpečenie 
mobilných stojanov na tablety.

Predpokladaná suma: 1 500 EUR s DPH, Položka 5.1

5. Manažovanie grafiky a tlače   

Manažovanie štandardných výkonov grafiky a tlače s vysúťaženými dodávateľmi.

Položka: 1.1.5



6. 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. 
Súbežne prebehne aj podporná súťaž na sociálnej sieti s možnosťou interaktívneho zapojenia lokálnych obyvateľov s návrhmi vyskúšaných a odporúčaných podnikov.
Príprava reedície Skladacej mapy A2 v šiestich jazykových mutáciách, zabezpečenie prekladu, kontroly a korekcie správnosti prekladu, update a doplnenie údajov v 
mape – konzultácie s prekladateľmi, personálna kontrola prekladu s prekladateľom a grafikom. 

Predpokladaná suma: do 5 000 EUR, Položka: 1.1.1., 1.1.3.,1.1.5.

7. Ukončenie prípravy tlače jazykových mutácií tematického letáku „Zelená Bratislava“ a doplnenie tematickej sekcie webu www.visitbratislava.com/green

Po úspešnej publikácii a distribúcii slovenskej verzie letáku „Zelená Bratislava“ pripravujeme anglickú a nemeckú jazykovú mutáciu s finalizáciou tlače v mesiaci 
november. O distribúciu týchto tematických letákov prejavili záujem aj zahraničné turistické zastúpenia Ministerstva dopravy a výstavby SR. Súčasne sa priebežne 
doplnia aj údaje, články a kontakty do tematickej sekcie webu zameranej na Zelenú tému.

Predpokladaná suma:  600 EUR, Položka: 1.1.

8. Prezentácia Bratislavy na veľtrhu cestovného ruchu WTM Londýn 2017, účasť na stretnutí predstaviteľov ECM v Helsinkách 3.-4.12.2017

Realizácia prezentácie Bratislavy na 38.ročníku veľtrhu cestovného ruchu WTM Londýn v termíne 6. – 8. 11. 2017. Príprava meeting schedule na stánku, zabezpečenie 
reprezentanta magistrátu BA na WTM. 

Predpokladaná suma: do 2500 EUR, Položka: 1.2. 

9. 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



10. Príprava videa na tému Zelená Bratislava 

V spolupráci s Hl. mestom plánuje  BTB v rámci rozšírenia prezentácie témy Zelená Bratislava pripraviť propagačné videofilmy 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.  
Príprava verejného obstarávania a administrácie výberu dodávateľa a príprava predbežného scenára do konca roka 2017 s realizáciou a finančným plnením v roku 2018.

Predpokladaná suma:  30 000 EUR (10 000 EUR BTB, 20 000 EUR Hl. mesto), Položka: 1. 1. z dotácie 2018

11. 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.

12. 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.

13. Pravidelná ročná údržba cyklosčítačov

VO na pravidelnú ročnú údržbu dvoch cyklosčítačov, jeden na hraničnom prechode Berg a jeden na Viedenskej ceste. Každý rok v novembri je potrebné vymeniť batérie v 
cyklosčítačoch a zaplatiť ročný poplatok za licenciu programu Eco-Visio, vrátane automatického prenosu dát prostredníctvom siete GSM a funkcií SmartSensor a EcoAlert. 
Výsledkom VO bude servisná zmluva na 4 roky.

Predpokladaná suma: ročný poplatok 1 100 EUR s DPH (nie je platcom DPH), Položka: 5.1.

14. Vydanie propagačného DVD z koncertu žiakov bratislavských základných umeleckých škôl 2016

V rámci spolupráce s Hl. mestom oslovil Magistrát BTB so žiadosťou o výrobu propagačného DVD zo spoločného koncertu žiakov bratislavských základných umeleckých 
škôl 2016. BTB vyrobí propagačné DVD v počte 2000 kusov - 1000 ks skrátená verzia záznamu z koncertu a 1000 ks plná verzia koncertu spolu s plnofarebným obalom na 
DVD a plnofarebnou potlačou samotného DVD. 

Predpokladaná suma: 2 126 EUR bez DPH, Položka: 1.4.



15. Príprava konceptu na zabezpečenie mobilného TIC pre rok 2018

Príprava konceptu na zabezpečenie mobilného TIC pre rok 2018. Uvažuje sa o zabezpečení typizovaného patentovaného modelu.

Predpokladaná suma: do 22 000 EUR, Položka: 2.1., 5.1. 

16. Príprava expozície na Ferien Messe Wien 2018

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

Predpokladaná suma: 17 000 EUR bez DPH (rozpočet 2017), 8000 EUR bez DPH (rozpočet 2018), Položka: 1.2., zvyšok cca 40 000 EUR z dotácie 2018 

17. Nové vizuály do crystalboxov v TIC

Výroba a zavesenie nových vizuálov do crystalboxov v Turistickom a informačnom centre s dominantami Bratislavy tematicky cielených na Aplikáciu/Web, BC kartu, 
Prehliadky mesta, Korunovačnú Bratislavu, Zelenú Bratislavu, Top 10. 

Predpokladaná suma: 500 EUR, Položka: 1.1.2

18. VO na Informačné dotykové obrazovky 

Prieskum trhu a príprava VO na dodanie 4 interiérových informačných dotykových obrazoviek na vstupné body do destinácie Bratislava. Aby sme kontinuálne zabezpečili 
poskytovanie informácií prichádzajúcim návštevníkom po zrušení prevádzky TIC letisko k 31. 1. 2018, 1-2 ks panelov plánujeme k 1. 2. 2018 umiestniť do príletovej haly 
letiska M. R. Štefánika. Ďalšie dotykové panely budú rozmiestnené 1ks na železničnú stanicu, 1 ks na autobusovú stanicu, resp. do osobného prístavu. Ako software bude 
použitá aplikácia BTB obstaraná v roku 2016 pre dotykové obrazovky v TIC Klobučnícka, ktorá je aktualizovaná a kompatibilná prostredníctvom prepojenia na oficiálnu 
mobilnú aplikáciu Bratislava a www.visitbratislava.com. 

Predpokladaná suma: 32 000 Eur s DPH, Položka: 5.1. z dotácie 2018



19. Verejné obstarávanie na stojany pre tlačoviny a propagačné materiály

Spustenie VO na stojany pre tlačoviny a propagačné materiály. Spolu 40 ks, 20 ks širokých a 20 ks úzkych.

Predpokladaná suma: 8 000 Eur s DPH, položka: 5.1.

20. Verejné obstarávanie prekladateľských služieb – čínsky jazyk

VO na zabezpečenie prekladateľských služieb na čínsky jazyk na 1 kalendárny rok. 

Predpokladaná suma: 1884 Eur s DPH, položka: 1.3.5.

21. Vytypovanie verejného podujatia vo Viedni na prezentáciu Bratislavy v roku 2018

Na základe Zmluvy o spolupráci pri prezentácii umenia a kultúry SR v zahraničí podpísanej Hlavným mestom SR Bratislavou s MZVaEZ SR v marci 2016, oslovilo 
ministerstvo BTB s možnosťou spolupráce na verejných podujatiach – v Prahe ulička pri príležitosti 100. výr. ČSR, Budapešť – Pozsonyi Piknik, Viedeň – oslovíme riaditeľku 
Slovenského inštitútu vo Viedni p. Heribanovú so žiadosťou o vytypovanie verejného podujatia vhodného na zabezpečenie prezentácie Bratislavy vo Viedni. 

Položka: 3.1.

22. Zabezpečenie koncoročného merkantilu

VO na vianočné darčeky pre predstavenstvo, dozornú radu, manažment BTB, magistrát BA a partnerov BTB.

Predpokladaná suma: do 2 500 EUR s DPH, Položka: 1.4.

23. Video content na sociálne siete – Vianočné video

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 dvadsať 2-3 minútových videí, ktoré budú formou vlogu a propagačných záberov 
zachytávať to, čo sa dá v Bratislave počas celého roka robiť. Reálne náklady v roku 2017 sa budú odvíjať od dodaných výstupov.

Predpokladaná suma : 8 240  EUR s DPH (celý projekt), Položka: 1.1. polovica z dotácie 2017 a polovica z dotácie 2018



24. Web a aplikácia – priebežné aktivity do konca roka

Úpravy na webe, spustenie podstránky k Bratislava Card, vývoj interaktívnej mapy, príprava podstránky pre video content, prepojenie instagramu s webom, úvodné 
stretnutia k implementácii BC karty do aplikácie a podobne. 

Predpokladaná suma: do 6 000  EUR s DPH, Položka: 1.3.4.

25. Kontinuálna 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 s DPH, Položka 1.3.

26. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB 

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

Predpokladaná suma: do 200 EUR s DPH, Položka 1.3.

27. Príprava tlačových správ na aktuálne témy

Spracovanie tlačových správ na aktuálne témy a ich distribúcia médiám.

28. Online a web

AdWords optimalizácia + školenia
BAGO – koncertná sezóna 
Priebežná aktualizácia webu, dopĺňanie eventov/news, príprava zimného/Vianočného/Silvestrovského obsahu



29. Príprava  newslettru s pozvánkou na Vianočné trhy a Nový rok v Bratislave

Príprava podkladov s kalendárom podujatí na vianočné obdobie a oslavu príchodu roku 2018.

30. Infocesty pre novinárov a blogerov - propagácia Vianočných trhov: 

Česi – 4ks s MDV (1200€) 16.-18.11.2017
Poliaci – 4ks s MDV (1200€) 1.-3.12.2017/8.-10.12.2017

Predpokladaná suma: do 2 400 EUR s DPH, Položka 4.1.

31. Propagácia jesenných a zimných podujatí a sezóny v hudobných inštitúciách

Prezentácia a promo vybraných podujatí konajúcich sa na jeseň v Bratislave

Predpokladaná suma: do 300 EUR s DPH, Položka 1.3.

32. Príprava fotografií a videí na zimnú kampaň

V nadväznosti na kampaň „osobnosti v Bratislave“ pred letnou sezónou, budeme pokračovať vo vytvorení fotiek a videí s Einsteinom, prostredníctvom ktorého budeme 
propagovať predvianočnú a zimnú Bratislavu. Vzhľadom na to, že danú kampaň s určitými zmenami plánujeme použiť aj v roku 2018, niektoré zábery sa dotočia počas 
januára/februára. 

Predpokladaná suma: do 12 000 EUR s DPH, Položka 1.1.6.

33. Online Vianočná kampaň (+ Nový rok) 

Kampaň zameraná na rakúsky, nemecký, český a anglický trh. Prostredníctvom presného cielenia máme záujem osloviť ľudí, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o 
návštevu Bratislavy počas Vianočného obdobia a Silvestra. Máme v pláne využiť len online prostredie – videokampaň na Youtube, Google banerovú a search reklamu, 
Facebook a Instagram.

Predpokladaná suma: do 15 000 EUR s DPH, Položka 1.3.



34. Príprava Bratislava MICE newslettru na aktuálne témy (interná komunita v SJ (nov, dec) + buyers newsletter v AJ)

Príprava a spracovanie newslettru na aktuálne témy.

35. 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 6 000 EUR, Položka 1.5.4. 

36. príprava kampane Bratislava Motor City s presahom do roku 2018 

Produkcia videí, sourcing, direct marketing, telemarketing, grafické stvárnenie vizuálu, microsite, šírenie contentu na DB nákupcov, invitačný proces. Skutočné čerpanie 
bude fakturované v 2017, zostatok v roku 2018.

Predpokladaná suma: 9 230 EUR bez DPH, Položka 1.5.1.

37. Organizačné zabezpečenie účasti BTB na ICCA kongrese v Prahe 11-15.11.2017 

Registration fee, náklady na dopravu a ubytovanie zástupcov BTB. Účasť 1 os., Nina Erneker, 

Predpokladaná suma: cca 2 000 EUR, Položka 1.5.3.

38. účasť na veľtrhu IBTM Barcelona 

Appointment manažment, príprava destinačnej prezentácie, aktívna účasť, follow up po evente. Náklady: Spoluvystavovateľský poplatok, letenky BTB tím + poslanci 
MagiBA, ubytovanie tím BTB, transfery

Predpokladaná suma: cca 8 663 EUR, Položka 1.5.3.

39. vypracovanie podkladov a prípadné organizačné zabezpečenie účasti na SITE/MPI Global Forum, 12-14/1/2018, Rím

V zmysle navrhovaného plánu marketingových aktivít na rok 2018 - vypracovanie internej dokumentácie a zabezpečenie účasti 1-2 zamestnancov BTB na podujatí 
s presahom na rok 2018

Predpokladaná suma: registration fee 1 295 EUR /os. + náklady na letenky a ubytovanie, Položka 1.5. z dotácie 2018



40. Vypracovanie podkladov a prípadné organizačné zabezpečenie účasti na ICJ MICE Advantage 15-17/3/2018, Marburg, Nemecko

V zmysle navrhovaného plánu marketingových aktivít na rok 2018 - vypracovanie internej dokumentácie a zabezpečenie účasti 1-2 zamestnancov BTB na podujatí 
s presahom na rok 2018

Predpokladaná suma: 4 400 EUR bez DPH + náklady na letenky a ubytovanie, Položka 1.5. z dotácie 2018

41. Strategický dokument Bratislava MICE Strategy

Finalizácia a odovzdanie diela v zmysle zmluvy, splatnosť do konca roka 2017

Predpokladaná suma: 19 950 EUR bez DPH, Položka: 6.

42. Podieľanie sa na vypracovaní podkladov pre VO nástroja na globálny media monitoring a databázu zahraničných novinárov 

Príprava interných podkladov pre obstaranie tzv. globálneho monitoringu médií na celý rok 2018

Predpokladaná suma: odhad cca 12 000 EUR bez DPH (v závislosti od PHZ), Položka: 1.3. z dotácie 2018

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

Zabezpečenie obsahovej kompatibility dokumentu s pripravovaným dokumentom pre segment MICE – stretnutie tvorcov oboch dokumentov. Zorganizovanie workshopu 
v priebehu mesiaca november k predfinálnym výsledkom dokumentu. Finalizácia dokumentu, plánovaný termín odovzdania 16.11.2017. Výsledky dokumentu budú 
prezentované na P-BTB, VZ BTB, ako aj na MsZ. Následne plánovaná komunikačná podpora výsledkom dokumentu.

Predpokladaná suma: 37 200 EUR s DPH, Položka: 6.1.2.

44. 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.)



45. 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. Na výzvu BTB adresovanú BSK, KOCR BRT, OOCR Trnavia, TTSK reagovala zatiaľ len KOCR BRT. Následne prebehne dohodnutie možného 
termínu stretnutia u zainteresovaných strán.

AIRBNB grantová výzva, spracovanie projektu na osadenie interaktívnych informačných tabúľ v centre Bratislavy v rámci výzvy „Inovácie v CR“. Predpokladaný rozpočet 
projektu: 100 000,- EUR. Požadovaný príspevok z AIRBNB grantovej schémy: 80 000,- EUR. BTB projekt bol vybraný do druhého kola posudzovania projektov. Termín 
podania projektu: 10.11.2017. Vyhodnotenie projektu: Február 2018.

43. Obstaranie exteriérových citylightov v rámci aktivity 5. Infraštruktúra CR

Na základe uznesenia P-BTB z 17.10.2017 realizovala BTB procesy VO na obstaranie 20 ks exteriérových citylightov k podpore infraštruktúry CR v BA (osadenie 
veľkorozmerných máp na strategických miestach v meste a v sídle partnerských inštitúcií). VO v procese, s úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva. Termín 
realizácie: do konca roka 2017. Osádzanie plánované na rok 2018.

Predpokladaná suma: do 30 000 EUR s DPH, Položka: 5.1.

44. Stáž študentov VŠ

Administrácia, zostavenie plánu práce, dohľad a konzultácie stážistov: november – december, študentka doktorandského štúdia na UK v BA

45. Účasť na IBTM Barcelona 2018 za oddelenie stratégie

V spolupráci s oddelením MICE BTB účasť na veľtrhu IBTM Barcelona s cieľom zabezpečiť personálne  pokrytie veľtrhu za SR (a BA) vzhľadom na absenciu fungujúceho 
modelu SCB na národnej úrovni. Aktivita realizovaná v spolupráci s MDaV SR. 

46. Príprava rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2018 a konanie VZ dňa 11.12.2017

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 EUR. Na základe toho potom 
následne v roku 2018 príprava projektu na dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR.



 

Určenie výšky a lehoty splatnosti čl.príspevkov BTB 2018

Členský príspevok obcí členský príspevok

Hlavné mesto SR Bratislava

podľa rozpočtu 

hl. mesta SR BA

Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)

Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 2017 2018

triedy 4* a 5*  v kategórii č. 1:

Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb 590 € 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb 540 € 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb 480 € 550 €

triedy 1* , 2 * , 3 *  v kategórii č. 1 a 2:

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb 480 € 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až  100 izieb 370 € 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb 260 € 450 €

všetky triedy v kategórii 3,5,7:

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb 210 € 330 €

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb 160 € 330 €

Kemping 160 € 330 €

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:

Casino 1 100 €

Bar/ nočný klub/diskotéka 210 € 500 €

Reštaurácia/Vináreň 210 € 330 €

Cukráreň/Pekáreň  210 € 330 €

Kaviareň 210 € 330 €

Asociácie , zväzy a združeia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb 650 € 650 €

Cestovné kancelárie a agentúry 160 € 200 €

Sprievodcovia cestovného ruchu 160 € 200 €

Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov 210 € 400 €

Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie 590 € 600 €

Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie 590 € 600 €

Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb 590 € 600 €

Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb 590 € 600 €

Podporný servis pre konferencie 590 € 600 €

Catringové spoločnosti 590 € 600 €

Asciácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente 590 € 1 000 €

Letisko/Stanica/Prístav 1 100 € 1 100 €

Dopravcia/Požičovňe automobilov, autobusov/Taxi 590 € 600 €

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity 320 € 330 €

Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR 320 € 330 €

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 350 € 360 €

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 

ktorých hl.činnosť súvisí s CR 180 € 190 €

Vysoké školy 180 € 190 €

Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie so zameraním aj na CR 180 € 190 €

Neziskové organizácie s pôsobnosťou v CR (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 190 €

Občianske združenia s pôsobnosoťu v CR (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 190 €

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 190 €

Uznesenie VZ BTB č ...... zo dňa 13.12.2016 so splatnosťou členského príspevku k 31.1. 2018

a členské obca v troch tretinových splátkach do 31.1.2018, do 15.4.2018 a do 30.6.2018

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty



 

Členský príspevok obcí členský príspevok

Hlavné mesto SR Bratislava

podľa rozpočtu 

hl. mesta SR BA

Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)

Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 2017 2018

triedy 4* a 5*  v kategórii č. 1:

Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb 590 € 500 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb 540 € 500 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb 480 € 500 €

triedy 1* , 2 * , 3 *  v kategórii č. 1 a 2: 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb 480 € 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až  100 izieb 370 € 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb 260 € 500 €

všetky triedy v kategórii 3,5,7: 500 €

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb 210 € 500 €

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb 160 € 500 €

Kemping 160 € 500 €

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb: 500 €

Casino 500 €

Bar/ nočný klub/diskotéka 210 € 500 €

Reštaurácia/Vináreň 210 € 500 €

Cukráreň/Pekáreň  210 € 500 €

Kaviareň 210 € 500 €

Asociácie , zväzy a združeia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb 650 € 500 €

500 €

Cestovné kancelárie a agentúry 160 € 500 €

Sprievodcovia cestovného ruchu 160 € 500 €

Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov 210 € 500 €

500 €

Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie 590 € 500 €

Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie 590 € 500 €

Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb 590 € 500 €

Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb 590 € 500 €

Podporný servis pre konferencie 590 € 500 €

Catringové spoločnosti 590 € 500 €

Asciácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente 590 € 500 €

500 €

500 €

Letisko/Stanica/Prístav 1 100 € 500 €

Dopravcia/Požičovňe automobilov, autobusov/Taxi 590 € 500 €

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity 320 € 500 €

Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR 320 € 500 €

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 350 € 500 €

500 €

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 

ktorých hl.činnosť súvisí s CR 180 € 500 €

Vysoké školy 180 € 500 €

Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie so zameraním aj na CR 180 € 500 €

Neziskové organizácie s pôsobnosťou v CR (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 500 €

Občianske združenia s pôsobnosoťu v CR (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 500 €

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 500 €

Uznesenie VZ BTB č ...... zo dňa 13.12.2016 so splatnosťou členského príspevku k 31.1. 2018

a členské obca v troch tretinových splátkach do 31.1.2018, do 15.4.2018 a do 30.6.2018

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty



 

Určenie výšky a lehoty splatnosti čl.príspevkov BTB 2018

Členský príspevok obcí členský príspevok

Hlavné mesto SR Bratislava

podľa rozpočtu 

hl. mesta SR BA

Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)

Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 2017 2018

triedy 4* a 5*  v kategórii č. 1:

Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb 590 € 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb 540 € 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb 480 € 600 €

triedy 1* , 2 * , 3 *  v kategórii č. 1 a 2: 600 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb 480 € 600 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až  100 izieb 370 € 600 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb 260 € 600 €

všetky triedy v kategórii 3,5,7: 600 €

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb 210 € 600 €

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb 160 € 600 €

Kemping 160 € 600 €

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb: 600 €

Casino 600 €

Bar/ nočný klub/diskotéka 210 € 600 €

Reštaurácia/Vináreň 210 € 600 €

Cukráreň/Pekáreň  210 € 600 €

Kaviareň 210 € 600 €

Asociácie , zväzy a združeia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb 650 € 600 €

600 €

Cestovné kancelárie a agentúry 160 € 600 €

Sprievodcovia cestovného ruchu 160 € 600 €

Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov 210 € 600 €

600 €

Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie 590 € 600 €

Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie 590 € 600 €

Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb 590 € 600 €

Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb 590 € 600 €

Podporný servis pre konferencie 590 € 600 €

Catringové spoločnosti 590 € 600 €

Asciácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente 590 € 600 €

600 €

600 €

Letisko/Stanica/Prístav 1 100 € 600 €

Dopravcia/Požičovňe automobilov, autobusov/Taxi 590 € 600 €

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity 320 € 600 €

Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR 320 € 600 €

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 350 € 600 €

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 

ktorých hl.činnosť súvisí s CR 180 € 190 €

Vysoké školy 180 € 190 €

Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie so zameraním aj na CR 180 € 190 €

Neziskové organizácie s pôsobnosťou v CR (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 190 €

Občianske združenia s pôsobnosoťu v CR (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 190 €

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 180 € 190 €

Uznesenie VZ BTB č ...... zo dňa 13.12.2016 so splatnosťou členského príspevku k 31.1. 2018

a členské obca v troch tretinových splátkach do 31.1.2018, do 15.4.2018 a do 30.6.2018

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty


