
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 17.1.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, J.Buocik, M.Naď, L.Novacká, S.Svoreňová, M.Volek,  
Neprítomní – ospravedlnení :  P.Petrovič; A. Smik 
Za DR BTB:  Marek Farkaš,   
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB. 

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB, s čím prítomní členovia P-BTB 
súhlasili. 

1. Informácia o stave ekonomiky a financií BTB k 31.12 
2. Plán marketingových aktivít na január a február 2018 
3. Schválenie zmlúv a objednávok nad 10.000 EUR aktualizované k 5.1.2018 
4. Žiadosť o prijatie Taste Bratislava, s.r.o - len zmena právnej formy 
5. Smernica o ochrane osobných údajov  
6. Informácia o kontrole dotácie z MDV SR za rok 2016 
7. Materiál - doprava v okolí Osobného prístavu 
8. Informácia - plnenie Uznesení VZ BTB k 31.12.2017 
9. Informácia - žiadosť o stanovisko MDV SR k Stanovám BTB  
10. Rôzne 

 

Bod. č. 1 Informácia o stave ekonomiky a financií BTB k 31.12.2017 
Informáciu prezentoval vedúci ekonomického odd., Bc. Mário Turan. Uviedol, že plánovaná 
dotácia BTB v roku 2017 bola vo výške 738 121 eur a kofinancovanie z vlastných zdrojov vo 
výške 55 000 eur. Tento plán bol dodržaný takmer na 100%, dotácia bola vyčerpaná na 100% 
a BTB kofinancovalo aktivity z vlastných zdrojov vo výške 35 494,6 eur. Ďalej uviedol, že réžia 
BTB bola rozdelená na backoffice a TIC – pôvodný plán prevádzkových nákladov ako celku na 
backoffice aj so mzdami a odvodmi bol 665 735 eur a odhadované reálne čerpanie bolo 
611 692,26 eur a plán celkových prevádzkových nákladov pre TIC bol 240 265 eur 
a odhadované reálne čerpanie 226,906,82 eur, t.j. prevádzka BTB neprekročila plánované 
sumy a odhadovaná úspora činí cca 162 301,80 eur. Tieto zdroje tvoria základ pre 
financovanie prevádzky oboch súčastí BTB (back office a front office) a tiež financovanie 
marketingových aktivít počas obdobia kedy dôjde najmä k úhrade prvej časti členského zo 
strany Hlavného mesta SR Bratislavy. Nenárokovateľná dotácia Ministerstva dopravy 
a výstavby SR a jej pripísanie na účet BTB je reálne až po schválení projektu na rok 2018, 
v priebehu júna/júla 2018. Pripísanie časti kapitálových prostriedkov až v priebehu 
septembra/októbra 2018. Dovtedy organizácia uhrádza všetko z vlastných zdrojov 
a následne v dvoch fázach členské zdroje naspäť refinancuje z pripísaných dotačných. 
Zároveň BTB v roku 2017 zaplatila všetky svoje záväzky. BTB do roku 2018 vstupuje 
s vyrovnaným rozpočtom bez záväzkov po splatnosti. Presné čerpanie plánovaného rozpočtu 
tak v časti dotácia ako i vlastné zdroje bude vo finálnej podobne k dispozícii ako súčasť 
Správy o činnosti a hospodárení BTB v roku 2017 v odhadovanom termíne v priebehu 
marca/apríla 2018.   

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


                                                                                                                 

Uznesenie č.  1/17012018: P-BTB zobralo na vedomie informáciu  o stave ekonomiky 
a financií BTB k 31.12.2017 a poverilo VR-BTB spracovať záverečnú správu a účtovnú 
závierku do 30.4.2018.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:0 ,  
 
 
Bod č. 2 Plán marketingových aktivít na január a február 2018 
Materiál v Prílohe č. 1 prezentoval VR-BTB. Plán práce BTB na január a február 2018 
vychádza z  plánu práce schváleného valným zhromaždením a rozpočtu BTB na rok 2018. 
Stručne zhodnotil účasť na Ferien Messe 2018, ďalej uviedol, že z plánovaných aktivít sú 
dôležité najmä sezónne infopoity, nové mapy so citylights, ďalej informoval o súťažiach na 
ročné kontrakty dodávateľských služieb ako sú preklady, sprostredkovanie inzercie 
a kampaní – k čomu organizáciu nútia pravidlá VO, promo-viodeo film z tematikou Green 
Bratislava. Na základe podnetov komory č. 2 BTB bude v roku 2018 produkovať propagačný 
materiál s vybranými produktami a kontaktami na členov BTB so zameraním najmä na leisure 
segment.  V 2018 sa bude realizovať redizajn webovej stránky visitbratislava.com.  Treba 
aktualizovať aj členov na webe BTB. Všetky aktivity, ktoré BTB začína realizovať z kraja roku 
2018 sú podrobne popísané v podkladoch, ktoré členovia P-BTB dostali k dnešnému 
zasadnutiu vopred. Predseda komora č. 2 pán Volek požiadal o aktualizáciu členov na webe. 
Uznesenie č.  2/17012018: P-BTB berie na vedomie plán marketingových aktivít BTB na 
január a február 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
 
Bod č. 3 Schválenie zmlúv a objednávok nad 10.000 EUR aktualizované k 5.1.2018 
Materiál prezentoval VR-BTB. Ide o retrospektívny sumár zmlúv a objednávok, ktoré boli 
priebežne odsúhlasované na P-BTB a sú zverejnené na webe BTB. 
Uznesenie č.  3/17012018: P-BTB schvaľuje zmluvy a objednávky BTB nad 10.000 EUR 
v zmysle Stanov BTB, cl. X, písmena g) a h) podľa Prílohy č. 2 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

 

Na rokovanie P-BTB sa dostavil pán Buocik. 

 

Bod č. 4 Žiadosť o prijatie Taste Bratislava, s.r.o - len zmena právnej formy 
Na BTB bola doručená žiadosť členky z komory č. 2 pani Daniely Adamcovej, ktorá žiada 
o zmenu subjektu na Taste Bratislava, s.r.o.. V súčasnosti je živnostníčka a žiada o zmenu na 
s.r.o. Nakoľko mení právnu formu, má iné IČO, musí byť nanovo schválená predstavenstvom 
ako nový člen. Žiadosť, čestné prehlásenie a výpis z OR doručila na BTB dňa 8.1.2018. 
Členovia P-BTB konštatovali, že pokiaľ nebude na BTB doručené oznámenie fyzickej osoby 
Daniely Adamcovej o vystúpení z BTB, jej členstvo ako fyzickej osoby trvá. 
Uznesenie č.  4/17012018: P-BTB v zmysle uznesenia P-BTB č. 5b/24082016 poveruje 
predsedu komory č. 2 stretnutím so zástupcom spoločnosti Taste Bratislava, s.r.o. ešte 
pred  rozhodovaním P-BTB o členstve tejto spoločnosti v BTB. 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
 



                                                                                                                 

Bod č. 5 Informácia o príprave Smernice o ochrane osobných údajov  
Obsah a proces prípravy smernice prezentoval vedúci ek. odd. BTB, pán Turan. Podklady 
budú zaslané aj predsedovi DR BTB. Predseda DR BTB navrhuje prípravu informačného 
seminára o tejto EU legislatíve pre členov BTB. 
Uznesenie č.  5/17012018: P-BTB berie na vedomie informáciu o príprave Smernice  
o ochrane osobných údajov. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
 
Bod č. 6 Informácia o kontrole dotácie z MDV SR za rok 2016 
Na základe Poverenia č. 51-A420/2017-OKŠDD zo dňa 3.11.2017 a Dodatku č. 1 k Povereniu 
č. 51-A420/2017-OKŠDD zo dňa 29.11.2017 vykonávajú zamestnanci Odboru kontroly, 
štátneho dozoru a dohľadu MDV SR v čase od 13.11.2017 finančnú kontrolu na mieste (v 
BTB) zameranú na overenie hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia 
verejných financií poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej 
kapitoly MDV SR č. 327/B700/2016 za obdobie roku 2016. Návrhom správy o kontrole bolo 
Bratislavskej organizácii cestovného ruchu vytknutých 7 nedostatkov. Dňa 19.12.2017 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu ako povinná osoba v zmysle zákona č. 357/2015 
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podala 
vyjadrenie a námietky k záverom návrhu správy z kontroly Ministerstva dopravy a výstavby 
SR (ďalej len „MDV SR“) zo dňa 12.12.2017. Dňa 15.1.2018 bolo s členmi kontrolnej skupiny 
prerokované vyhodnotenie námietok Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktoré 
realizovalo MDV SR. Bratislavskej organizácii cestovného ruchu boli oznámené závery, 
ktorých  obsahom je konštatovanie, že kontrolná skupina v súlade s § 20 ods. 4 písm. c) 
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite preverila opodstatnenosť 
predložených námietok a kontrolovanému subjektu vytkla zmluvy o spolupráci 
s komerčnými „Ičkami“, kde sa v žiadostiach aj v zmluve nachádza pojem „príspevok“, čo nie 
je v súlade s podmienkami dotácie, a preto finančné plnenia z týchto zmlúv (8.000,- EUR) 
neuznala z dotácie a navrhla ho kryť z iných zdrojov. Neuznala ani argumentáciu, že nejde 
o príspevok ale o zmluvu o spolupráci. Ďalej z  pôvodne namietanej sumy  30.997,99 EUR 
vynaloženej na vybavenie fotovideo pointu v Michalskej veži a vybavenia TIC na 
Klobučníckej ulici vyčlenila sumu 17.838,74 EUR, ktorú neuznala ako bežný výdavok – tak 
ako ju definovala Bratislavská organizácie cestovného ruchu vo svojom účtovníctve, ale 
klasifikuje ju ako kapitálový, ktorý neuznala z poskytnutej dotácie. Na záver ešte neuznala 
z dotácie výdavok na software a wifi v sume 1.000,- EUR, ktorý Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu inštalovala v TIC Klobučnícka ako súčasť aktivity Zavedenie hodnotiaceho 
systému kvality služieb. Pri prerokovaní predbežného záveru kontrolná skupina z MDV SR 
požiadala BTB o vrátenie časti dotácie v sume 26.838,74 EUR (t.j. 3,76% z pridelenej dotácie 
v roku 2016) na účet MDV SR ešte pred odovzdaním záverečného protokolu, aby sme sa tak 
vzájomne vyhli správnemu konaniu na Úrade vlády. Všetky namietané nedostatky 
vychádzajú z názorov kontrolnej skupiny MDV SR, ktoré vzhľadom na doterajšiu kontrolnú 
činnosť aj vo vzťahu k iným OCR neboli predvídateľné a vyplývajú z možnosti odlišného 
posúdenia tej istej právnej skutočnosti. Proti záverečnému rozhodnutiu neexistuje opravný 
prostriedok, len súdna cesta. Suma, ktorú požaduje kontrolná skupina vrátiť je krytá 
z ušetrených vlastných prostriedkov BTB v roku 2016, ktoré boli prenesené do roku 2017. 
Formálne je možné túto vrátenú sumu považovať za spolufinancovanie projektu BTB v roku 
2016 (kde bolo oproti plánu na kofinacovanie aktivít ušetrených v tejto kapitole 39.848,22 



                                                                                                                 

EUR). Platba bude realizovaná v roku 2018 z ušetrených a prenesených prostriedkov 
z vlastných zdrojov z roku 2017. Diskusia členov P-BTB sa venovala najmä právnemu 
a účtovnému titulu k vráteniu uvedenej časti dotácie, nakoľko BTB nemá k dispozícii 
záverečnú správu, ani platobné rozhodnutie a tak je potrebné úhradu účtovne oprieť 
o interný zápis z predbežného prerokovania záverov kontroly, ktoré sa konalo na BTB dňa 
15.1.2018. 
Uznesenie č.  6/17012018: P-BTB sa nestotožňuje s právnym posúdením kontrolnej skupiny 
na vytknuté nedostatky, ale predbežné závery akceptuje.  P-BTB berie na vedomie 
informáciu o prebiehajúcej kontrole dotácie z MDV SR za rok 2016 a schvaľuje vrátenie 
sumy 26.838,74 EUR na účet MDV SR v zmysle usmernenia kontrolnou skupinou v termíne 
do 22.1.2018.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Z rokovania P-BTB sa ospravedlnil pán Naď. 
 
Bod č. 7 Materiál - doprava v okolí Osobného prístavu 
Materiál v Prílohe č. 3 prezentoval jeho autor a člen komory č. 2 pán Miroslav Csonga. 
Členovia predstavenstva vyjadrili uznanie a poďakovanie za odbornú prípravu materiálu 
a ocenili prístup člena BTB ako ukážkovú spoluprácu. P-BTB dlho diskutovalo o uvedených 
návrhoch na riešenie časti kolíznej situácie v doprave v centre mesta súvisiacej s rozmachom 
turizmu a začiatkom turistickej sezóny v Bratislave. V diskusii odznela vôľa členov P-BTB, aby 
P-BTB malo zástupcu v cestnom správnom orgáne, ktorý rozhoduje o dopravnom značení 
a logistike riadenia dopravy a jej obmedzení v meste. P-BTB poverilo zástupcov mesta v P-
BTB, aby  požiadali KP a odbor dopravy o zaradenia zástupcu P-BTB do cestného správneho 
orgánu. 
Uznesenie č.  7/17012018: P-BTB berie na vedomie a poveruje PP-BTB postúpením 
materiálu – doprava v okolí Osobného prístavu na hlavné mesto SR. P-BTB rozhodlo o 
doplnení pracovnej skupiny pri P-BTB pre dopravu o Ing. Janu Mešťaníkovú, vedúcu 
oddelenia dopravy mestskej časti Staré mesto. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod. č. 8 Informácia - plnenie Uznesení VZ BTB k 31.12.2017 
Uznesenie č.  8/17012018: P-BTB konštatuje, že všetky uznesenia VZ BTB za rok 2017 boli 
splnené. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 9 Informácia - žiadosť o stanovisko MDV SR k Stanovám BTB  
Právna zástupkyňa BTB dňa 8. januára oslovila právneho zástupcu MDV SR a to v nadväznosti 
na stretnutie zástupcov BTB so štátnym tajomníkom JUDr. Petrom Ďurčekom vo veci 
registrácie stanov BTB dňa 30.11.2017.Na uvedenom stretnutí bolo prisľúbené, že v súvislosti 
s predmetom rokovania bude BTB doručené stanovisko, resp. usmernenie MDV SR. 
Obratom sme na BTB dostali informáciu, že na stanovisku MDV SR sa pracuje a bude nám 
doručené po návrate pána štátneho tajomníka z dovolenky. 
Uznesenie č.  9/17012018: P-BTB berie uvedenú informáciu na vedomie.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 



                                                                                                                 

10.Rôzne. 
Žiadosť CK Liber o členstvo v BTB 
Predseda komory č. 2 opätovne požiadal členov P-BTB, aby sa zaoberali prijatím CK Liber, 
s.r.o. za člena BTB a tlmočil podporné stanovisko časti členov komory č. 2 k prijatiu tejto 
spoločnosti. 
Uznesenie č. 10/17012018: P-BTB súhlasí s členstvom CK Liber, s.r.o. v BTB a zaraďuje 
spoločnosť do komory č. 2 s výškou členského 200,- EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 2, Proti: 0, Zdržal sa: 3  (Novacká, Svoreňová, Buocik) 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
Na základe Uznesenia č. 5b/24082016 bude predstavenstvo BTB rozhodovať o prijatí resp. 
neprijatí nových členov až po stretnutí uchádzačov s predsedami príslušných komôr. Preto 
P-BTB žiada VR-BTB zabezpečiť, aby sa všetky žiadosti o členstvo v BTB zasielali mailom na 
predstavenstvo BTB ešte pred jeho zasadnutiami.  
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



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

január – február 2018

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 17. 1. 2018



1. Wifi+analytika v Starom meste 

V spolupráci s Magi BA, ktoré prevezme pod seba správu pokrytia Wifi signálu v Starom meste so spoločnosťou O2 Business Services (pôvodne v správe MČ Staré 
mesto, ktoré kapacitne nevie ďalej riešiť), bude BTB zabezpečovať správu wifi signálu, zodpovedať za obsah a prevádzku uvítacieho portálu MAXIFI. V súčasnosti sa 
pripravuje zmluva medzi BTB, O2, a Magistrátom BA.  

Predpokladaná suma: 2000 EUR/mesačne, Položka: 5.1.

2. Prevádzka a správa obsahu na LCD obrazovkách v TIC Klobučnícka

Doriešenie 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 stretnutia všetkých zainteresovaných do prevádzky LCD TIC – Connect Partners, Bonbon apps, IT odd. Magistrát BA a BTB. Prepojenie na 
dotykové obrazovky na letisku (2 ks).

Položka: 5.1.1.

3. Smart corner v TIC

Rozmiestnenie 3 stojanov na tablety obstaraných VO 2017 a príprava konceptu na zriadenie Smart corner v TIC.  

Položka 5.1.

4. Manažovanie grafiky a tlače   

Manažovanie štandardných výkonov grafiky a tlače s vysúťaženými dodávateľmi. Dotlač materiálov podľa potreby.

Predpokladaná suma: 5000 EUR, Položka: 1.1.5.

5. Zabezpečenie rollupov, minirollupov

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

Predpokladaná suma: 300 EUR, Položka: 1.1.2.



6.  VO na obstaranie dodávateľa prekladateľských služieb

Po vyčerpaní objemu predchádzajúcej zmluvy obstaranie dodávateľa prekladateľských služieb, ktoré budú využité pri prekladoch PR textov, článkov, tlačových správ, 
turistického webu, brožúr, letákov, programov podujatí, zmlúv a ekonomických dokumentov. Položky z rámcovej zmluvy sa budú čerpať čiastkovými objednávkami 
podľa reálnych požiadaviek, pričom nie je povinnosť vyčerpať všetky druhy a celý rozsah prekladov. 

Predpokladaná suma: 26.000 EUR, Položka:  1.3.5.

7. VO a príprava scenára na videofilm s tematikou „Zelená Bratislava“

V  nadväznosti na leták s tematikou zelených zón a aktivít Bratislavy, ktorý sme vydali minulý rok, rozšírime prezentáciu aktuálnej zelenej témy o ďalšiu vizuálnu formu.  
Cieľom výroby videofilmu je podpora turistickej ponuky Bratislavy v téme pôvodné prírodné prostredie, autentická divoká príroda, unikátna flóra a fauna, relax, šport a 
aktivity pre rôzne vekové a záujmové skupiny, atrakcie, aktuálne novinky a podujatia v zelenom prostredí mesta a blízkeho okolia s dôrazom na oslovenie návštevníkov 
aj zo zahraničných trhov. Videofilm bude dodaný aj v zostrihoch v rôznych dĺžkach a obsahových verziách zostrihov. Videofilm bude v troch samostatných jazykových 
mutáciách. 

Predpokladaná suma: 36.000 EUR, Položka:  1.1.

8. VO mapových podkladov

Obstaranie dodávateľa licencií na mapové podklady vrátane redakčného spracovania máp podľa individuálnych požiadaviek do pripravovaných propagačných 
materiálov, citylightov príp. aj na online použite na rok 2018.

Predpokladaná suma:  rámcová zmluva do 6500 EUR, Položka:  1.1.3.

9. Príprava destinačno-produktovej brožúry, Produktová brožúra BTB

Obsahová a grafická príprava nového propagačného materiálu s opisom turistickej ponuky a s vybranými produktami, kontaktami prioritne členov BTB. Brožúra sa bude 
používať na prezentáciu destinácie a leisure ponuky na veľtrhoch, prezentáciách ako koncepčná pomôcka pre B2B rokovania, ale taktiež aj pre B2C segment v 
turistických informačných kanceláriách a na podujatiach. 

Predpokladaná suma: 2500 EUR, Položka:  1.1.1., 1.1.2., 1.1.5.



10. Príprava celej veľtržnej expozície Ferien Messe Wien 2018

Realizačné práce na príprave medzinárodnej expozície FMW 2018 11. – 14. 1. 2018, prezentácia destinácie vrátane účasti členov BTB a sprievodcov, sprievodný program, 
ubytovanie, diéty, energie na stánku, gastro prezentácia a i.

Predpokladaná suma: 35.0000 EUR (úhrada za plochu 20.000 EUR zaplatených v r. 2017), Položka: 1.2.

11. Príprava účasti na veľtrhoch CR v Prahe, Berlíne, Budapešti

Príprava účasti na  veľtrhoch CR v Berlíne ITB: 7. – 11. 3. 2018, v Prahe Holiday World: 15.-18. 2. 2018, Utazás Budapešť: 01.3.-04.3. 2018 vrátane účasti zástupcu 
sprievodcov. 

Predpokladaná suma: 5000 Eur, položka:  1.2.

12. Príprava účasti na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2018, Bratislava Incheba, príprava prezentácie na veľtrhu Region Tour Brno

Účasť na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 25. - 28. 1. 2018 - prezentačný pult na expozícii BRT za účasti členov BTB, sprievodcov; program formou degustácie. Brno – akvizícia 
vystavovateľov z členov BTB

Predpokladaná suma: 2000 Eur, Položka:  1.2.3.

13. Dokončenie prípravy tematických propagačných materiálov Keltská-rímska Bratislava/Židovská Bratislava a Tajné fajné miesta

Kvôli nedodaným alebo neúplným podkladom sa posunula príprava týchto dvoch tematických brožúr/letákov na rok 2018. Leták Keltská-rímska Bratislava sa pripraví v 
spolupráci s MUOP v troch jazykových verziách a praktická brožúra vybraných tipov gastronomických a iných zaujímavých miest a prevádzok tiež v troch jazykových 
verziách. Predpokladáme začiatok prípravy brožúry Židovská Bratislava.

Predpokladaná suma: 2000 EUR, Položka: 1.1.1.

14. Rozmiestnenie citylightov s mapami + prospektorov

V spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava, mestskými časťami Bratislavy a prevádzkovateľmi turistických služieb vytipovanie lokalít na umiestnenie citylightov s 
turistickou mapou Bratislavy a naštartovanie administratívnych procesov potrebných na technické osadenie. Potrebné VO na zabezpečenie rozvozu, osadenia, inštalácie a 
zapojenia citylightov a tiež stojanov/prospektorov

Predpokladaná suma: 5000, Položka: 5.1.1.



15. Selekcia verejného podujatia vo Viedni na prezentáciu Bratislavy v roku 2018, komunikácia prezentácií v Prahe a v Budapešti

Na základe Zmluvy o spolupráci pri prezentácií umenia a kultúry SR v zahraničí podpísanej Hlavným mestom SR Bratislavou a MZVaEZ SR v marci 2016, oslovilo 
ministerstvo BTB s možnosťou spolupráce na verejných podujatiach – Ulička v Prahe pri príležitosti 100. výr. vzniku Československa, Budapešť – Pozsonyi Piknik, Viedeň –
návrh podujatia. BTB oslovilo pre spoluprácu a selekciu podujatia vo Viedni Slovenský inštitút - p. Heribanovú a zástupkyňu MDaV SR p. Kučerovú . 

Predpokladaná suma: 20 000 EUR, Položka: 3.1.

16. Príprava konceptu na zabezpečenie mobilného TIC pre rok 2018

Príprava konceptu na zabezpečenie mobilného TIC pre rok 2018 v spolupráci s Hlavnou architektkou mesta BA. Sezónny TIC v centre mesta bude typizovaný model so 
smart a eko riešeniami. Náklady na obstaranie stánku, plus personálne náklady. Predpoklad je prevádzka jún – september.

Predpokladaná suma: 25 000 EUR, Položka: 2.1., 5.1. 

17. Objednanie a inštalácia 2 ks informačných dotykových obrazoviek na letisko M. R. Štefánika

Objednanie a inštalácia dotykových totemov na základe VO na vstupných bodoch do destinácie Bratislava. Aby sme kontinuálne zabezpečili poskytovanie informácií 
prichádzajúcim návštevníkom po zrušení prevádzky TIC letisko k 31. 1. 2018, 2ks totemov budú nainštalované k 1. 2. 2018 v príletovej hale letiska M. R. Štefánika. Ďalšie 
dotykové panely plánujeme umiestniť 1ks na železničnú stanicu, 1 ks na autobusovú stanicu, resp. do osobného prístavu. Ako software bude použitá aplikácia BTB a 
software so statickými užitočnými informáciami viažucimi sa k danému miestu, kde bude totem inštalovaný. 

Predpokladaná suma: 16 000 EUR, Položka: 5.1.

18. Rozmiestnenie stojanov pre tlačoviny a propagačné materiály

Rozmiestnenie stojanov pre tlačoviny a propagačné materiály v priestoroch partnerských subjektov poskytujúcich služby CR v destinácii. Spolu 40 ks, 20 ks širokých a 20 
ks úzkych. Info aj v bode 14.

19. Príprava VO na fotografické služby

Príprava VO na zabezpečenie fotografických služieb s cieľom zabezpečiť fotodatabázu pre jednotlivé témy, ktoré v priebehu roka BTB komunikuje (ročné obdobia, 
produkty, podujatia, gastronómia, kultúra a pod.) 

Predpokladaná suma: 6000 EUR, položka: 1.3.6.



20. Spracovanie dát z cyklosčítačov

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiace január a február 2018 o prechodoch cez cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste.

21. Spracovanie a publikovanie trištvrte-ročných ubytovacích štatistík od ŠÚSR a doplnenie dát do systému TourMIS

Úprava a spracovanie dát z ubytovacích štatistík od Štatistického úradu SR za tretí kvartál 2017 a ich publikovanie. Spracovanie údajov o počte návštevníkov, prenocovaní, 
ubytovacích zariadení, izieb, lôžok, cenách ubytovania a priemernej obsadenosti pre širokú verejnosť. Doplnenie informácií o počte návštevníkov a prenocovaní v 
Bratislave od Štatistického úradu, do marketingovo-informačného systému pre turistických manažérov, TourMIS www.tourmis.info.

22. Vyúčtovanie dotácie 2017 

Spustenie procesu prípravy vyúčtovania poskytnutej dotácie s termínom do 10.4.(finančné a vecné), získavanie a spracovanie podkladov k ročnému vyúčtovaniu dotácie 
MDaV SR a nadväzne na to Výročnej správy organizácie za rok 2017.

23. Projekt k žiadosti o dotáciu na rok  2018 

Spustenie procesu prípravy kľúčového dokumentu na financovanie aktivít z dotácie na rok 2018, získavanie a spracovanie podkladov k zostaveniu Projektu k žiadosti o 
nenárokovateľnú finančnú dotáciu z MDaV SR na rok 2018 pre organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. s termínom do 15.3.

24. European Cities Marketing

Priebežné spracovanie agendy súvisiacej s členstvom BTB v združení European Cities Marketing /plánovanie aktivít-vzdelávanie, veľtrhy- v priebehu roka 2018/, príprava 
podkladov na účasť vedenia BTB na pravidelnom ECM Spring Meeting, v roku 2018 v Reykjavik, Island.

Členské 3000 EUR, Položka 8.

25. Členstvo BTB v združení ARGE Staße der Kaiser und Könige

Dodanie podkladov na tvorbu nového webu a blogu združenia, pripomienkovanie dizajnu a textu, kontrola zapracovania pripomienok. Priebežná agenda spolupráce v 
roku 2018.

Členské 3000 EUR, Položka 8.



26. Členstvo BTB v Danube Competence Centre

Priebežné spracovanie agendy, projekty spolupráce na rok 2018. 

Členské 2000 EUR, Položka 8.

27. Poskytovanie stáží študentom 

Priebežné spracovanie agendy (zmluvy medzi vzdelávacími inštitúciami a BTB o poskytnutí stáže), plán práce stážistov, priebežná kontrola jeho plnenia, hodnotenie 
študentov ap.

28. Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava

Sprostredkovanie výstupov dokumentu zamestnancom BTB, P-BTB, partnerom a stakeholderom. Práca s dokumentom v kontexte nastavenia koncepčných a 
strategických cieľov BTB na rok 2018. Zosúladenie plánu propagácie stratégie spolu so stratégiou pre segment MICE pre odbornú verejnosť i širšiu verejnosť.

29. Spolupráca s EUBA na projekte „Analýza nákupného správania turistov prichádzajúcich do BA na výletných lodiach“

Iniciovanie úvodného stretnutia so zástupcami EUBA a Blue Danube Tours k realizácii projektu podľa vzoru MODUL Vienna University.

30. Členstvo v profesnej asociácii SITE (Society of Incentive Travel Excellance) na rok 2018

V zmysle implementácie dokumentu Bratislava MICE Strategy 2018-2020 a plánu aktivít na rok 2018 navrhujeme, aby sa BTB stalo členom tejto profesnej asociácie, 
ktorá sa zameriava na incentívu. 

Predpokladaná suma: 495 EUR/ročne, Položka 1.5.2.

31. Organizačné zabezpečenie  a účasť BTB na podujatí SITE/MPI Forums v Ríme 11.-15.1.2018

Interná dokumentácia z 2017. Platba registration fee v roku 2018, náklady na dopravu a ubytovanie zástupcov BTB. Účasť 1 os., Nina Erneker, 

Predpokladaná suma: cca 2500 EUR, Položka 1.5.2.



32. Organizačné zabezpečenie workshopu v rámci Bratislava MICE days na tému GDPR na február 2018

V zmysle nových regulácií ochrany osobných údajov (General Data Protection Regulation), ktoré vstupujú do platnosti 25.5.2018, navrhujeme pre zamestnancov a 
členov BTB (nielen MICE komoru) usporiadať školenie na túto tému, zamerané na právne aspekty týkajúce sa CR. Akcia v rámci Bratislava MICE days. 
Náklady na speakra, prenájom priestorov na workshop, grafické práce, iné náklady. Prioritne bude participovať právny zástupca BTB, ak nebude kapacitne možné tak 
externý dodávateľ.

Predpokladaná suma: odhad 5000 EUR, Položka 1.5.5. 

33. Organizačné zabezpečenie a účasť na veľtrhu Conventa v Ljubljane (SLO) 23.-26.1. 2018

Aktivita v rámci plánu na 2018, plocha už bola zaplatená z rozpočtu 2017. Náklady na cestu, ubytovanie, iné náklady. 

Predpokladaná suma: 1500 EUR, Položka 1.2.4. 

34. Príprava podkladov a naštartovnie VO procesov na zabezpečenie konzultačných služieb pre oblasť MICE v zmysle implementácie stratégie Bratislava MICE 2018-2020 
na rok 2018 

Definícia predmetu zákazky  a stanovenie PHZ, následný proces VO. Výstupom by mal byť kontrakt na cca 10 mesiacov. 

Predpokladaná suma: odhad do 36 000 EUR, Položka 1.5.3.

35. Organizačné zabezpečenie účasti BTB na podujatí ICJ Mice Advantage v Marburgu v marci 2018

V zmysle navrhovaného plánu marketingových aktivít na rok 2018 - vypracovanie internej dokumentácie a zabezpečenie účasti 1 zamestnanca BTB na podujatí  -
MICE platforma pre B2B. Platba registration fee v januári 2018, obstaranie leteniek pre zástupcu BTB. Účasť 1 os. 

Predpokladaná suma: 6000 EUR, Položka 1.5.2.

36. Organizačné zabezpečenie účasti BTB na podujatí M&I Forums v Dubrovniku v júni 2018

V zmysle navrhovaného plánu marketingových aktivít na rok 2018 - vypracovanie internej dokumentácie a zabezpečenie účasti 1 zamestnanca BTB na podujatí –
MICE platforma pre B2B. Platba registration fee v januári 2018, náklady na dopravu a ubytovanie zástupcov BTB. Účasť 1 os.  

Predpokladaná suma: 6000 EUR, Položka 1.5.2



37. Vypracovaní podkladov a naštartovanie VO  procesov - tvorba marketingového obsahu/content management o destinácii Bratislava pre cieľovú skupinu MICE v AJ

V zmysle navrhovaného plánu aktivít na rok 2018 – vypracovanie internej dokumentácie a začatie procesov VO pre tvorbu odborného marketingového obsahu o 
destinácii Bratislava pre cieľovú skupinu nákupcov podujatí z Európy v AJ, plus následná redistribúcia cez online a print. Výstupom by mal byť kontrakt na 11 
mesiacov roku 2018. 

Predpokladaná suma: do 18 000 EUR, Položka 1.5.1.

38. Vypracovanie podkladov na VO „Lead generation services in association field“ – voľný preklad do SJ „generovanie obchodných príležitostí v rámci asociačného 
biznisu“. 

V zmysle implementácie dokumentu Bratislava MICE Strategy 2018-2020 a plánu aktivít na rok 2018 navrhujeme za pomoci nástrojov VO zabezpečiť expertnú službu 
pre generovanie obchodných príležitostí v rámci asociačného trhu. Vypracovanie internej dokumentácie a započatie VO. Výstupom by mal byť kontrakt na cca 10 
mesiacov. 

Predpokladaná suma: odhad max 18 000 EUR, položka 1.5.5.

39. Príprava podkladov a naštartovnie VO procesov pre zabezpečenie balíka služieb organizačno-logistického zabezpečenia Fam tripu Bratislava Motor City, apríl 2018 

Definícia programu a predmetu zákazky a stanovenie PHZ, následný proces VO. 

Predpokladaná suma: odhad do 12 000 EUR, Položka 1.5.3.

40. Príprava kampane pred letnou sezónou 2018 – spolupráca so spoločnostami Expedia, Ryanair, ZSSK, OBB, 

Aktuálne prebieha komunikácia so spoločnosťami Expedia, Ryanair, ZSSK, OBB, s ktorými by sme radi nadviazali spoluprácu a v rámci možností si aj prerozdelili 
náklady na kampaň, ktorej cieľom bude pozvať potenciálnych návštevníkov do BA pred letnou sezónou. V tomto roku sa primárne zameriavame na online kampaň, 
ktorá bude doplnená napríklad o printy, citylighty, rádio, bannery na letiskách a v metre. Cieľové trhy na rok 2018 sú Česko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko s 
tým, že máme v pláne posilniť komunikáciu v ČR v spojitosti s témou spoločných tohtoročných významných výročí. Okrajovo budeme prezentovať Bratislavu aj Poľsku 
– nová letecká linka BA – Varšava, a v Budapešti – nová autobusová linka Regiojet.



41. Content na web, do inzercií a a PR článkov, brožúr tlačových správ atď.

Koncom roka 2017 sa konalo niekoľko stretnutí so spoločnosťami, ktoré dodávajú kvalitný content aj v jazykových mutáciách a v priebehu januára - februára by sme 
chceli pripraviť VO na tvorbu obsahu. V tomto roku sa chceme výraznejšie zamerať na online komunikáciu a jedným zo základných pilierov je práve kvalitný content, 
ktorý by sme propagovali na cieľových trhoch.

Predpokladaná suma: celoročne dokopy cca 7 000 EUR, Položka: 1.3.

42. Celoročná printová inzercia doma a v zahraničí

Príprava plánu inzercií počas roka 2018 na cieľových trhoch. Komunikácia s vydavateľstvami Bauer Media, Ringier Axel Springer, s rakúskymi magazínmi Reise Lust, 
Reise Aktuell a podobne. 

Predpokladaná suma: do 20 000  EUR, Položka: 1.3.

43. Web a aplikácia – priebežné aktivity 

Vývoj interaktívnej mapy, príprava podstránky pre video content, prepojenie instagramu s webom, implementácia BC karty do aplikácie, úprava menu a podobne.

Predpokladaná suma: do 4 000  EUR, Položka: 1.3.4.

44. Príprava zimného vlogu

Súčasťou 20-tich vlogových videí, ktoré majú tematicky prezentovať Bratislavu, bude aj vlog zameraný na to, čo sa dá v Bratislave robiť počas zimy.

Predpokladaná suma: do 500 EUR, Položka: 1.3.

45. 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, Položka 1.3.



46. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB 

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

Predpokladaná suma: do 200 EUR, Položka 1.3.

47. Príprava tlačových správ na aktuálne témy – veľtrhy

Spracovanie tlačových správ k veľtrhom cestovného ruchu a ich distribúcia médiám.

48. Koncept propagácie na sociálnej sieti Facebook na rok 2018

Príprava konceptu propagácie na sociálnej sieti Facebook na rok 2018. See, do, think, care.

49. Príprava VO na monitoring elektronických médií

Zabezpečenie monitoringu elektronických médií, podľa zadaných kľúčových slov.

Predpokladaná suma: do 2400 EUR/ rok, položka 1.3.

50. Príprava a zaslanie zimného newslettru

Zaslanie zimného newslettra s aktuálnymi témami na databázu kontaktov.

51. Infocesty pre novinárov a blogerov 

Spolupráca primárne v poskytnutí informácií a vstupov do múzeí a galérií (BC karta)
2.-4.1.2018 svitforyou.com, Ukrajina
5.-8.1.2018 Nie je túra bez Štúra, Slovensko
8.-11.1.2018 Cocco on the road blog viaggi e lifestyle di Marika, Taliansko

Predpokladaná suma: do 100 EUR, Položka 4.1.



52. Propagácia zimných podujatí a sezóny v hudobných inštitúciách

Prezentácia a promo vybraných podujatí konajúcich sa počas zimy 2018 v Bratislave

Predpokladaná suma: do 300 EUR, Položka 1.3.

53. Nastavenie celoročnej propagácie Bratislavy prostredníctvom služby Google AdWords na cieľových trhoch, See, do, think, care

Kampaň zameraná na cieľové trhy. Prostredníctvom presného cielenia máme záujem osloviť ľudí, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o návštevu Bratislavy počas 
jednotlivých ročných období, aktuálnych podujatí a tém . Máme v pláne využiť videokampaň 6 sek. videá (ktoré nie je možné preskočiť), klasické videá cez Youtube, 
Google banerovú a search reklamu

Predpokladaná suma: do 20 000 EUR, Položka 1.3.

54. VO na školenia ohľadne online kampaní na Google Adwords počas roka 2018

Účasť zamestnancov BTB na odborných školeniach k nastaveniu, správe a analýzam online kampaní na Google Adwords

Predpokladaná suma: do 1 000 EUR, Položka 1.3.

55. Vytvorenie 12 onepage na webe pre wifi v centre mesta

Vytvorenie 12 onepage na webe BTB, ktoré budú slúžiť ako landing page pre wifi nainštalovanú v centre mesta v spolupráci s O2 Slovakia a Magistrátom BA.

Predpokladaná suma: 2000 EUR, Položka: 1.3.

55. Účasť zástupcov BTB na prezentácii a konferencii ECM v Reykjavíku s témou „Hack the city“ – február 2018  

Predpokladaná suma: 4000 EUR, Položka: 8.



Poradové číslo 

zmluvy

Dátum 

podpisu
Zodpovedná osoba Zmluvný partner Obsah zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia Suma konečná

2016-03-0001 16.3.2016 Veronika Rybárová Dolis s.r.o. Tlač Zmluva o poskytovaní služieb 10.3.2016 20 878,00

2016-03-0005 9.3.2016 Eva Mazuchová Cardberg,s.r.o. Softwarový produkt a konfigurácia BCC kariet Zmluva o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach 9.3.2016 14 364,00

2016-04-0003 7.4.2016 Veronika Rybárová Aha Slovakia,s.r.o. Dodanie grafických služieb Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb 7.4.2016 16 218,00

2016-04-0008 25.4.2016 Alžbeta Szabóová The Rock, s.r.o. Aktualizácia, adaptácia, vyhotovenie a dodanie brožúry Kúpna zmluva 25.4.2016 69 930,00

2016-04-0013 27.4.2016 Michal Foltýn Rail Ad GmbH Úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii komunikačnej kampane Zmluva o realizácii komunikačnej kampane v Rakúsku 27.4.2016 19 437,60

2016-04-0015 26.4.2016 Mário Turan TRAVELKO CK,s.r.o. Zabezpečenie komplexných ekonomických a poradenských služieb Znluva o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služieb 26.4.2016 34 889,79

2016-05-0004 6.5.2016 Mário Turan JUDr. Lucia Kralovičová Úprava vzájomných práv Zmluva o poskytovaní právnych služieb 6.5.2016 18 734,00

2016-05-005 10.5.2016 Alžbeta Szabóová Hauerland Nákup reklamných predmetov Kúpna zmluva 10.5.2016 17 040,00

2016-05-008 17.5.2016 Michal Foltýn Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. Mediálny priestor Zmluva o poskytnutí reklamných služieb 17.5.2016 23 455,20

2016-05-010 31.5.2016 Michal Foltýn Bonbon apps,s.r.o. Technická podpora vo vzťahu k mobilným aplikáciám Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 31.5.2016 13 990,00

2016-06-009 22.6.2016 Veronika Rybárová Občianske združenie Korunovačná Bratislava Korunovačné slávnosti Zmluva o zvájomnej spolupráci 22.6.2016 17 800,00

2016-06-016 8.6.2016 Betty Szaboóvá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Spectacular - bedeker SK PRES Darovacia zmluva 8.6.2016 59 856,00

2016-06-018 30.6.2016 Alžbeta Melicharová JUDr.Miriam Slobodníková Konzultačné služby, služby VO Zmluva o poskytovaní služieb VO 30.6.2016 19 000,00

2016-07-001 8.7.2016 Veronika Rybárová Lexman ten, s.r.o. Prekladateľské služby Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských služieb 8.7.2016 13 400,00

2016-07-019 26.7.2016 František Morong Connect partners Dotyková stena Kúpna zmluva a licenčná zmluva 26.7.2016 21 660,00

2016-07-096 12.7.2016 Veronika Rybárová Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o. Grafika Dodatok č. 1 12.7.2016 13 168,00

2016-07-097 12.7.2016 Veronika Rybárová Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o. Tlač Dodatok č. 1 11.7.2016 96 957,30

2016-10-003 24.10.2016 František Morong Black & Biscuit,s.r.o. Dotyková obrazovka Kúpna a licenčná zmluva 24.10.2016 11 500,00

2016-10-013 20.10.2016 Mário Turan MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Dodávka služieb spojených s nájmom Zmluva o nájme nebytového priestoru 20.10.2016 19 525,00

2016-11-015 24.11.2016 František Morong Múzeum mesta Bratislavy Projekt  "Staň sa Kráľom" Zmluva o spolupráci 24.11.2016 BTB 17 805, MMBA 19 000

2016-12-004 21.12.2016 Peter Ďurica Agentúra Evka Zabezpečenie prezentácie destinácie na veľtrhu Ferien Messe Viedeň Zmluva o poskytovaní služieb 21.12.2016 24 493,- bez DPH

2016-12-009 22.12.2016 Michal Foltýn Zaraguza, s.r.o. Kreatívne grafické a copywriterské návrhy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 23.12.2016 24 000,00

2017-01-0009 23.1.2017 Nina Erneker 4seasons, s.r.o. Zabezpečenie leteniek, víz, ubytovania Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb 24.1.2017 19.900-Eur bez DPH

2017-01-0012 30.1.2017 Alžbeta Melicharová TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA poskytnutie informačných služieb o hl. meste Bratislave a bratisl. Regióne v TIC Zmluva o spolupráci 30.1.2016 82 000,00 EUR Príjem BTB 7 454,45 EUR mesačne

2017-02-0013 24.2.2017 Alžbeta Melicharová A3A s.r.o. Architektonický návrh interiéru II. poschodia BTB - Šafarikovo nám. 3 + realizácia Zmluva o dielo a licenčná zmluva 24.2.2017 23 856,00 EUR

2017-04-0003 3.4.2017 Sára Hanulíková REDA s.r.o. Reklamné predmety Rámcová dohoda č. Z201714595_Z 3.4.2017 18.099,07 EUR bez DPH

2017-04-0005 11.4.2017 Peter Ďurica UltraPrint s.r.o. Zabezpečenie tlačiarenských služieb Rámcová dohoda č. Z201716013_Z 10.4.2017 33.999 € bez DPH

2017-04-0006 12.4.2017 Eva Mazuchová Bratislavský samosprávny kraj Spolupráca na zabezpečovaní produktu destinačnej karty Zmluva o spolupráci 20.4.2017 10 000,00 EUR Príjem BTB

2017-04-0013 19.4.2020 Michal Foltýn Ing. Milan Michalík - Master Vision Zabezpečenie a dodanie propagačných spotov ku kampani "Osobnosti v BA" Zmluva o dielo a licenčná zmluva 20.4.2017 23 904,00 EUR

2017-04-0014 19.4.2017 Michal Foltýn Matahari s.r.o. Zabezpečenie a dodanie propagačných fotografií ku kampanni "Osobnosti v BA" Zmluva o dielo a licenčná zmluva 20.4.2017 23 640,00 EUR

2017-04-0015 19.4.2017 Michal Foltýn RailAd GmbH Propagácia v regionálnej doprave a priestoroch s ňou súviasiach v AT Zmluva o realizácií komunikačnej kampane v Rakúsku 20.4.2017 19 601,23 EUR bez DPH

2017-05-0004 4.5.2017 Peter Ďurica INOVATIVE s.r.o. zabezpečenie grafických a DTP služieb Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb 5.5.2017 16 320 EUR bez DPH

2017-05-0012 29.5.2017 Silvia Renácsová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Spolupráva na podujatí "Kultúrne leto a hradné slávnosti" v dňoch 31.5. -10.9.2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci 30.5.2017 max. 22.450,00 EUR

2017-06-0001 6.6.2017 Nina Erneker SoolNua Marketing Ltd. Konzultačné služby na kongresový cestovný ruch Zmluva o poskytnutí služieb 7.6.2017 19.950,00 EUR

2017-06-0002 8.6.2017 Silvia Renácsová Hlavné mesto SR Bratislava Spolupráca na podujatí "Bratislavské korunovačné dní" Zmluva o spolupráci a propagácií 8.6.2017 do 24 900 EUR Vrátane zmluvy s Tostabur, viď nižšie

2017-06-0006 8.6.2017 Silvia Renácsová Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel o.z. Vystúpenia historického šermu, herecké výkony, korunovačný sprievod a rytiersky súboj Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, Licenčná zmluva 8.6.2017 16 550,00 EUR

2017-06-0009 27.6.2017 Mário Turan JUDr. Lucia Královičová právne služby Zmluva o poskytovaní právnych služieb 27.6.2017 47 040,00 EUR

2017-06-0010 27.6.2017 Mário Turan Atrium group, s.r.o. konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania Mandátna zmluva 27.6.2017 48 300,00 EUR

2017-07-0001 18.7.2017 Mário Turan Ministerstvo dopravy a výystavby Slovenskej republiky Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVSR 23.7.2017 738 121,00 EUR Príjem BTB

2017-08-0004 9.8.2017 Peter Ďurica SATUR TRAVEL a.s. Letenky a súvisiace služby Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb 10.8.2017 28 772,80 EUR

2017-09-0002 27.9.2017 Foltýn Bonbon apps s.r.o. Programátorské práce na webe a v aplikácií Rámcová zmluva 28.9.2017 19 620,00 EUR

2017-09-0005 8.9.2017 Chrančoková UNITED CONSULTANTS s.r.o. Marketingová a komunikačná stratégia destinácie BA na roky 2018-2022 Zmluva o dielo 8.9.2017 37 200,00 EUR

2017-10-0007 25.10.2017 Foltýn PR Clinic s.r.o. Organizačné zabezpečenie mediálnej kampane Rámcová zmluva o poskytovaní služieb 26.10.2017 30 000,00 EUR

2017-11-0003 10.11.2017 Chrančoková RESULT reklamná agentúra s.r.o. Exteriérový cityligh Rámcová dohoda 14.11.2017 28 776,00 EUR

2017-12-0001 1.12.2017 Csibreiová AVsystems s.r.o. Interiérový informačný dotykový totem Rámcová kúpna zmluva 1.12.2017 40 272,00 EUR

2017-12-0003 21.12.2017 Turan Turizmus regiónu Bratislava Poskytnutie informačných služieb o hl. meste Bratislave a bratisl. Regióne v TIC Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci 21.12.2017 89 454,48 EUR Príjem BTB 7 454,45 EUR mesačne

2017-12-0004 19.12.2017 Turan Agentúra EVKA s.r.o. Realizácia expozície Ferien Messe Wien 2018 + catering Zmluva o poskytnutí služieb 21.12.2017 27 780,00 EUR

Poradové číslo 

objednávky

Dátum 

vystavenia
Zodpovedná osoba Obsah objenávky Suma konečná

2016/01/015 18.1.2016 Veronika Rybárová Facebook Ireland Limited Sociálne siete kampane 20000,00

2016/01/016 18.1.2016 Veronika Rybárová Google Ireland Limited Sociálne siete kampane 20000,00

2016/04/005 12.4.2016 Michal Foltýn WallDecaux Premium Outdoor Sales Kampaň Nemecko 15216,72

2016/04/007 12.4.2016 Michal Foltýn Flughafen Wien Aktiengesellschaft Kampaň letisko Viedeň 14340,00

2016/04/008 12.4.2016 Michal Foltýn Gewista Werbegesellschaft m.b.H. Kampaň Rakúsko 19538,70

2016/05/001 2.5.2016 Veronika Rybárová DOLIS s.r.o. Tlač 10161,80

2016/05/008 13.5.2016 Michal Foltýn JCDecaux Belgium S.A. Kampaň Belgicko 13286,10

2016/07/012 22.7.2016 Renáta Péterová LEXMAN TEN s.r.o. Preklady 13400,00

2016/11/006 16.11.2016 Jana Mičeková Carlton Property, s.r.o. Miesto konania Bratislava MICE DAY 2016 11522,75

2016/11/007 16.11.2016 Alžbeta Szaboóvá Reed messe Wien GmbH Plocha na veľtrh Ferien messe 2017 19188,00

2016/11/027 28.11.2016 Veronika Rybárová Ultra Print, s.r.o. Tlač Malé BA 11220,00

2017/04/022 25.4.2017 Michal Foltýn Flughafen Wien Aktiengesellschaft Kampaň na videnskom letisku 11 995,20 €

2017/04/023 25.4.2017 Michal Foltýn Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Kampaň na berlínskom letisku 10 260,00 €

2017/04/028 25.4.2017 Michal Foltýn WallDecaux Premium Outdoor Sales Kampaň v berlinskom metre 11 144,64 €

2017/06/026 30.6.2017 Andreas Bloom Google Ireland Limited Reklamný priestor prostredníctvom služby Google AdWords 12 000,00 €

2017/10/019 25.10.2017 Peter Ďurica Reed Messe Wien GmbH Vystavovateľská plocha Ferien-Messe 2018 19 670,76 €

2017/11/014 14.11.2017 Daniela Chrančoková RESULT reklamná agentúra s.r.o. Exteriérový citylight - 20 ks 28 776,00 € * totožné so Zmluvou 2017/11/0003

2017/12/002 4.12.2017 Barbara Csibreiová AVsystems, s.r.o. Interiérový informačný dotykový totem 15 528,00 €

Zmluva patrí pod Zmluvu s Hlavným mestom 




