
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 31.1.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, A. Smik, M.Naď, S.Svoreňová,  
Neprítomní – ospravedlnení :  Ľ.Novacká, J.Buocik, M.Volek,  
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. Podklady k väčšej časti programu rokovania boli členom zaslané v predstihu. 

1. Plán VO BTB na rok 2018 - doplnené 
2. Návrh spolupráce s členom BeCool k ČSOB Maratónu Bratislava 
3. List na predstavenstvo VW 
4. Opatrenia za účelom odstránenia nedostatkov zistených kontrolnou skupinou MDV 

SR 
5. Prijímanie nových členov – žiadosť o prijatie za člena od Double Tree by Hilton 
6. Štatistiky príjazdov a prenocovaní ¾ rok 2016/2017 
7. Vyhodnotenie zimnej kampane 2017 
8. Diskusia - komunikačné posolstvo Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu 

výhľadovo pre 3-5 rokov 
9. Diskusia o zásadách spolupráce členov s predsedami komôr 
10. Rôzne 

 

 

Bod. č. 1 Plán VO BTB na rok 2018  
Materiál v zmysle Prílohy č. 1 prezentoval VR-BTB. Plán obstarávania plnohodnotne kopíruje 
plán aktivít, t.j. plán práce a rozpočet BTB na rok 2018, ktorý schválilo VZ BTB 15.12.2017. 
Pán Petrovič v diskusii uviedol, že k plánu VO je potrebné vypracovať aj časový 
harmonogram. VR-BTB uviedol, že časový harmonogram vychádza z prideľovania 
jednotlivých úloh v rámci agendy jednotlivých oddelení. VR-BTB prisľúbil dopracovať plán 
práce o hrubý časový harmonogram. Pán Smik uviedol, že je k dispozícii na konzultácie pri 
návrhu vecného zadania obstarávaní, ktoré súvisia s kreatívnou a marketingom, t.j. garant 
pre túto oblasť bude vopred informovaný o týchto zadaniach. Všetci garanti budú zapojení 
do vecných zadaní obstarávaní v agende, v ktorej sú odbornými garantmi, navyše aktivity 
v bodoch 8,9,10 budú prerokované ešte na P-BTB. 
Uznesenie č.  1/31012018: P-BTB berie na vedomie plán VO na rok 2018 podľa Prílohy č. 1 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
 
Bod č. 2 Návrh spolupráce s členom BeCool k ČSOB Maratónu Bratislava 
P-BTB prerokovalo návrh spolupráce s pánom Pukalovičom. VR-BTB informoval, že 
spoločnosť BeCool sa stáva obsahovým garantom podstránky visitbratislava.com/sport.  

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


                                                                                                                 

Uznesenie č.  2/31012018: P-BTB súhlasí so spoluprácou s BeCool k ČSOB Maratónu 
v Bratislave v zmysle Prílohy č. 2. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
 
Bod č. 3 List na predstavenstvo VW 
BTB a jeho oddelenie MICE (Bratislava Convention Bureau) plánovalo aktivity v rámci 
kampane Bratislava Motor City. Koncom minulého roka BCB launchlo kampaň 
www.visitbratislava.com/motorcity, ktorej primárnym účelom bolo a je osloviť nákupcov 
podujatí, konkrétne incentívy (incentívne agentúry, korporátni klienti). Cieľom je dostať do 
BA 6-8 nákupcov na tzv. Fam trip, ktorý sa uskutoční  19-21.4.2018. V rámci tohto fam tripu 
BCB malo v pláne nákupcom predstavili VW Slovakia v tom najlepšom svetle a to 
prostredníctvom krátkej prehliadky montážnej linky s robotmi a off road experience na 
Touaregoch alebo jazda E-upmi po Bratislave. BTB obratom dostalo od vedenia marketingu 
VW informáciu, že prehliadky ani jazdy na offroad drahe nie su u nich možné. Keďže celá 
prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie bola dlhodobo vystavaná na našej excelentnosti 
vo výrobe a montáži svetovo známych a predávaných značiek aut rozhodol sa podpredseda 
predstavenstva reagovať na situáciu, na ktorú nás ani DMCs nik neupozornil listom na 
predstavenstvo VW. 
Uznesenie č.  3/31012018: P-BTB poverilo podpredsedu predstavenstva a predsedu 
komory č. 3 pána Petroviča skoncipovaním listu so žiadosťou o stretnutie 
s predstavenstvom VW. Návrh listu bude členom predstavenstva zaslaný mailom na 
odsúhlasenie. 
Hlasovanie: Prítomní:  5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

 
 
Bod č. 4 Opatrenia za účelom odstránenia nedostatkov zistených kontrolnou skupinou 
MDV SR 
Správa z finančnej kontroly na mieste č.51-A420/2017-OKŠDD bola na BTB doručená dňa 
24.1.2018. Správa obsahovala sedem odporúčaní za účelom odstránenia nedostatkov, resp. 
zabezpečenia, aby sa tieto v budúcom období neopakovali. PP-BTB prezentovala návrh 
opatrení členom predstavenstva aj predsedovi DR BTB. PP-BTB navrhujem členom 
predstavenstva schváliť  OPATRENIA, ktoré pripravila. 
Uznesenie č.  4/31012018: P-BTB schvaľuje opatrenia na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolnou skupinou MDV SR na dotáciu za rok 2016.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:0 ,   
 
 
Bod č. 5 Prijímanie nových členov - žiadosť o prijatie za člena od Double Tree by Hilton 
Predseda komory č. 1 pán Michal Naď sa stretol so zástupcami spoločnosti Tehelné pole, a.s. 
a to s riaditeľom hotela Double Tree by Hilton Bratislava a odporúča P-BTB prijať hotel za 
člena BTB. 
Uznesenie č.  5/17012018: P-BTB prijíma hotel Double Tree by Hilton za člena BTB 
a zaraďuje ho do komory č. 1 s výškou členského 600 EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
 

http://www.visitbratislava.com/motorcity


                                                                                                                 

Bod č. 6 Štatistiky príjazdov a prenocovaní ¾ rok 2016/2017 
Uznesenie č.  6/31012018: P-BTB berie na vedomie štatistiky príjazdov a prenocovaní ¾ rok 
2016/2017 spracované v Prílohe č 3. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 7 Vyhodnotenie zimnej kampane 2017 
Uznesenie č.  7/31012018: P-BTB berie na vedomie vyhodnotenie zimnej kampane 2017 
spracované v Prílohe č 4. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod. č. 8 Diskusia - komunikačné posolstvo Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu 
výhľadovo pre 3-5 rokov 
Členovia BTB viedli dlho diskusiu k tomuto bodu. VR BTB informoval, že ku kreatívnemu 
posolstvu „sei kein Tourist, sei ein Genieser“, ktoré pre BTB vytvorila spoločnosť Zaraguza na 
veľtrh CR Ferien Messe ešte v roku 2017 máme vynikajúcu odozvu. Marketing BTB ho 
navrhuje na ďalšie rozpracovanie aj v iných jazykových mutáciách a jeho používanie 
v súvislosti s leisure kampaňami na ďalších 3-5 rokov, samozrejme za predpokladu, že sa 
s ním stotožní členská základňa a hlavné mesto. Prioritne však musí s návrhom súhlasiť 
predstavenstvo. Pán Smik, garant za marketing sa vyjadril, že odporúča najprv naštudovať 
Marketingovú stratégiu BTB do roku 2020 a vziať do úvahy komunikačné línie pre jednotlivé 
cieľové trhy a až na základe tejto analýzy ďalej zvažovať návrh marketingu BTB. S uvedeným 
návrhom sa členovia stotožnili a dohodli sa, že o tejto téme sa bude diskutovať na P-BTB 
a zvažovať odborné návrhy ešte niekoľko krát, minimálne do konca februára. 
Uznesenie č.  8/31012018: P-BTB súhlasí, že bod „komunikačné posolstvo Bratislavy ako 
destinácie CR“ bude zaradené do programu na nasledujúce dve zasadnutia P-BTB. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za:5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 9 Diskusia o zásadách spolupráce členov s predsedami komôr 
Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť predsedu komory č. 2 pána Voleka sa tento bod 
predkladá na rokovania P-BTB 14.2.2018. 
 
 
10.Rôzne.  
Informačný stánok na letisku BA.  
Nakoľko IC stánok v príletovej hale letiska BA sa dá len ťažko rozobrať tak, že by ho bolo 
možné po reinštalácii opätovne v nepoškodenom stave použiť,  vstúpila PP-BTB do 
komunikácie s PP letiska BA s pánom Pojedincom a hľadala riešenie, kam dať stánok, tak aby 
ho BTB nemusela úplne zničiť. Po obhliadke miesta a následných rokovaniach sa ako 
najekonomickejšie (nakoľko aj skladové priestory pre rozobratý stánok sa musia platiť) bude 
posunúť IC stánok na voľné miesto pri predajni Delli v príletovej hale letiska, kde sa plánuje 
dobudovanie ďalšieho terminálu pre Schengenské letové spojenia a kde nájomné kleslo na 
12 EUR bez DPH za m2 na mesiac. Tu ho bude môcť BTB ďalej využívať nad rámec 
umiestnených dotykových smart touchsceenov, prípadne ho obsadiť živým informátorom 
v najväčšej turistickej sezóne. 



                                                                                                                 

Uznesenie č. 10/31012018: PP-BTB súhlasí s umiestnením – presunutím informačného 
stánku BTB do príletovej haly letiska BA k predajni Delli a to za symbolické nájomné 12 
EUR bez DPH za m2/mesiac, s tým, že jeho využiteľnosť P-BTB posúdi po sezóne 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:  0 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



Plán VO BTB na rok 2018 

 

Č. PLÁN VO 2018 Spôsob obstarania zákazky Max. hodnota 

zákazky 

s DPH/finančný 

rámec 

Služba 

je/nie je 

bežne 

dostupná 

na trhu 

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

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

sprievodcovské služby, ubytovanie ap. vrátane MICE (Fam tripy a iné 

konferencie, semináre a workshopy), čiastkové ad hoc obstarávania 

tovarov a služieb. Tiež inšpekčné cesty, program pre významných 

účastníkov konferencií a pod.   

Obstarávanie kompletného programu infocesty, alebo iba jednotlivých 

zložiek podľa aktuálnej potreby. Ide napríklad o ubytovanie, stravu, 

program, a podobne. Tiež aj malé parciálne súťaže. 

§ 117 ZVO – Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky 

/výnimka v zmysle Prílohy č. 1 ZVO/ 

Najnižšia cena 

33.000,- EUR 

/PR/ 

34 000,- EUR 

/MICE fams/ 

Nie je 

2. Prezentácie, veľtrhy, výstavy - prezentácia počas významných podujatí na 

SVK a v zahraničí, v centrách  miest ako Viedeň, Praha, Budapešť. a.i. 

Napr.: (expozície, realizácie, program, catering, prenájom plochy atď.), 

Menšie špecificky rozdelené súťaže podľa potreby konkrétnej prezentácie. 

Pôjde najmä o Viedeň, Prahu, Budapešť. Okrem toho zabezpečenie 

parciálnych účastí na veľtrhoch prostredníctvom MDV SR, k tomu 

naviazané sprievodné služby atď. 

 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky  

/výnimka v zmysle Prílohy č. 1 ZVO/  

Najnižšia cena a kreatívny návrh 

65.000,- EUR  

 

   Nie je 

3. Meetingy, workshopy, odborné semináre ap. v rámci Bratislava 
MICE Days série, služby spojené s ich realizáciou, spríkri a lektori, iné 
produkčné náklady ap.  
Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie /položka MICE/ na 

zahraničných trhoch, účasť na B2B podujatiach ap.  Menšie špecificky 

rozdelené súťaže.  

 
 

§ 117 ZVO – Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

/výnimka v zmysle Prílohy č. 1 ZVO/ 

 

20.000,- EUR  

 

Nie je 
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Najnižšia cena  

4. Grafické/kreatívne služby – kreatívne spracovanie vizualizácie spojenej 

s hlavnými tematickými zadaniami organizácie; grafické spracovanie 

nových tematických brožúr, aktualizácia, merkantil, prezentačné 

materiály,  nálepky,  plagáty, rollupy, projekty, produkty, zalamovanie 

grafiky na web a do printu, 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 máj 2018. Predpokladáme rámcovú dohodu na dlhšie 

obdobie, cca 20 000 ročne čerpanie. 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3. cenové ponuky 
 
Najnižšia cena a kreatívny návrh 

 

60 000,- EUR 

 

 

 

 

Nie je 

5. Prevádzkovo-servisné náklady TIC a back office – nákup 1 počítača so 

softwérom, nákup 1 sieťového  multifunkčného zariadenia, nákup 1 ks 

termotlačiarne, nákup ohrievačov, overovačov bankoviek, rýchlovarná 

konvica, stojan na dáždniky, vnútorné rohože, nákup  čiernych 

monochromatických pások do termotlačiarne, nákup mobilnej nájazdovej 

plošiny pre hendikepovaných (dotácia), repasácia podlahy klientskeho 

centra, maľovanie,  servisovanie registračnej pokladne, servisovanie 

plynového kotla, servisovanie klimatizačných jednotiek, servisovanie 

elektronického zabezpečovacieho zariadenia. Nákup tlačiarní pre back 

office, doplnkov kancelárskeho vybavenia pre dennú agendu. Viacero 

jednotlivých súťaží.  

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky  

Pozn: bežne dostupné položky v rámci 

EKS (Podľa výšky PHZ) 

 

Najnižšia cena 

15.000,- EUR 

 

 

 Nie je/Je 

 

 

 

 

6. 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, MDV 

SR, MZV atď. 

 

§ 117 ZVO – Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

  4. EKS 

Najnižšia cena 

24.000,- EUR Je 

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

premietacia stena, notebooky, iné propagačné nástroje. Všetko ad hoc 

podľa potreby dovybavenia  

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

3. 000,- EUR Je / Nie je 
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4. 3 cenové ponuky  

5.  EKS 

 

Najnižšia cena 

8. 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. 

Viacero špecifických samostatných súťaží. Dôraz na online oproti offline 

65 % ku 35 %. 

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 

 

 

 

154.500,- EUR 

 

 

 

Nie je 

9. 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.  

Viacero špecifických samostatných súťaží. Dôraz na online oproti offline 

65 % ku 35 %. 

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  

98.800,- EUR –  

 

Nie je 

10. Prieskumy, výskumy, spracovanie analýz a štatistík CR – obstaranie 

strategických a koncepčných dokumentov/materiálov. 

Obstaranie strategického materiálu s pracovným názvom „Ekonomické 

účinky CR v destinácii BA (Leisure + MICE) 

 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky 

 

Najnižšia cena 

29 500,- EUR Nie je 
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11. Tlač - tematické brožúry, mapy, letáky, plagáty, iné tlačené materiály, 

dotlač ap. 

(brožúry, mapy, plagáty, vizitky, prezentačné flyery, papierový tlačený 

materiál – záložky, akceptačné a predajné nálepky pre Bratislava CARD 

a pod.). Obstaranie po ukončení spolupráce s terajším dodávateľom. 

Rámcová zmluva na obdobie viac ako 1 rok.  

EKS 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. EKS – do 10 dní 

 

Najnižšia cena 

 

 

60.000,- EUR 

 

 

 

 

Je 

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

licencie pre foto a texty v jazykových mutáciách, zabezpečenie prekladov 

a korekcií, licencie na mapy, ap. Ad hoc vysúťaženie a zazmluvnenie 

dodávateľov aj pre prioritné témy BTB na rok 2018 – update MPG, iné 

MICE materiály, židovská Bratislava, keltská/rímska BA. Viacero 

špecifických súťaží zameraných tematicky podľa obsahu. 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky  

 

Autorské zmluvy 

 

 

 

19.000,- EUR 

 

 

 

    Nie je 

13. 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 

pointu atď. 

Citylighty a stojany na letáky  – obstaranie služieb na osadenie citylightov 

a stojanov na strategicky vybraných miestach v BA a okolí v spolupráci 

s MgiBA.   

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 cenové ponuky  

 

Najnižšia cena 

20.000,- EUR 

/infraštruktúra/ 

 

 

 

10.000,- EUR 

/Citylighty/ 

Nie je 

14. 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. Upravovať sa bude 

ad hoc, ale pôjde hlavne o zmenu hlavného menu a tvorbu kategórií 

tematických /sport, /culture atď. Takisto sa bude programovať 12 landing 

pages pre uzly v rámci wifi verejnej siete v centre mesta. 

§ 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 

 

16.000,- EUR 

 

Nie je 
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15. 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 

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

tematické videospoty, videodokumenty, vizuálne projekty v rámci 

prezentácie destinácie, vytvorenie contentu pre kampane 2018/2019, pre 

rok 2018 obsah „Zelená Bratislava“. 

§ 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 

52.000,- EUR Nie je 

17. 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 

 

Najnižšia cena a kreatívny návrh 

10.000,- EUR Nie je 

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

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

základe existujúcej zmluvy/, po ukončení spolupráce s terajším 

dodávateľom, súťaž na dva roky, suma uvedená na viac ako 1 rok, podľa 

potreby trvanie rámcovej zmluvy do vyčerpania limitu vyplývajúceho zo 

zmluvy. 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena 

 

 

30 000,- EUR 

 

 

 

 

Nie je 

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

a tlačových správ, získanie novinárskej databázy (zahraničných 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

13.000,- EUR  

 

Nie je 

 



Plán VO BTB na rok 2018 

i lokálnych), globálny a/alebo lokálny monitoring médií, prioritne 

prebehne snaha o zazmluvnenie PR rakúskej/nemeckej agentúry pre 

vytvorenie bázy spolupráce počas roka 2018. 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena za množstvo výstupov 

 

20. Prevádzka systému Bratislava Card – licencia na softwér, implementáciu 

systému a jeho servisovanie, technická podpora BC vrátane spracovania 

dát využiteľnosti karty na akceptačných miestach,  upgrade softwéru 

mobilnej aplikácie pre BC – elektronická karta, marketing produktu, 

výroba a konfigurácia 7 000 ks BC kariet, online skenery/smartfóny pre 

akceptáciu elektronickej karty podľa priebehu agendy.  

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie  bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3. cenové ponuky 

 

Najnižšia cena 

16.000. EUR Nie je 

21. Konzultačné služby MICE - konzultačné a poradenské služby zamerané na 

implementáciu už vypracovaného dokumentu Bratislava MICE Strategy 

2018-2022 a plánu aktivít vrátane vzdelávania širšej lokálnej MICE 

komunity (nielen členovia BTB). Financované z členských prostriedkov 

pkiaľ dôjde k navýšeniu zo strany MagiBA, pokiaľ nie, realizácia na základe 

prioritizácie tejto agendy v kontexte iných aktivít MICE oddelenia BTB. 

 

§ 117 ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie niebežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3. cenové ponuky 

 
Najnižšia cena, splnenie podmienok účasti 

36.000,- EUR Nie je 

22. Letenky a ubytovanie -  zabezpečenie spoločnosti pre sprostredkovanie 

leteniek, ubytovania a súvisiacich služieb – priebežné čerpanie počas roka 

2018 (cca I. Q) na účasť na pracovných cestách ZPC, prepravné a logistické 

služby, odhad trvania nového kontraktu cca 2 roky.  

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena za sprostredkovanie 

50.000,- EUR Nie je 

23. 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. Denná prevádzka počas cca 4 mesiacov jú – 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

15.000,- EUR Nie je 
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september 2018. Požiadavky na personál budú striktne orientované na 

kvalitu poskytovaných služieb. 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena 

24. Tvorba marketingového obsahu pre cieľovú skupinu leisure – obstaranie 

tvorby obsahu v SJ, AJ a NJ pre účely šírenia cez online a print (napr. 

brožúry, tlačové správy a.i.) 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 

Najnižšia cena, splnenie podmienok účasti 

15.000,- EUR Nie je 

25.  Tvorba a redistribúcia marketingového obsahu pre cieľovú skupinu MICE 

nákupcov podujatí zo zahraničia – obstaranie tvorby obsahu v AJ a jeho 

redistribúcie na databázu nákupcov online a print. Snaha o zabezpečenie 

agentúry, ktorá počas roka vyprodukuje dostatočné množstvo obsahu 

relevantného pre čo najväčšiu časť komunity. 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 
Najnižšia cena, splnenie podmienok účasti 

16.000 EUR  Nie je 

26.  Obstaranie tzv. „Lead generation services in association field“ –

generovanie obchodných príležitostí v rámci asociačného biznisu (voľný 

preklad).  

V zmysle implementácie dokumentu Bratislava MICE Strategy 2018-2020 

a plánu aktivít na rok 2018 ide o zabezpečenie expertnej služby pre 

generovanie obchodných príležitostí v rámci asociačného trhu. 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 
Najnižšia cena, splnenie podmienok účasti 

15.000 EUR Nie je 

 

27.  Vzdelávanie v rámci činnosti TIC a profesijných pracovných skupín, 

vzdelávanie sprievodcov, školenia a vzdelávanie pre zamestnancov back 

office 

(Kvalita služieb, ich udržateľnosť, manažment riešenia sťažností, motivácia 

pracovníkov TIC; komunikačné zručnosti a interkultúrna komunikácia 

v rámci sprievodcovskej činnosti; stretnutie pracovných skupín City Cards 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 
Splnenie podmienok účasti 

10 000 EUR Je/nie je 
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a TIC expert meeting, komunikačné zručnosti zamestnancov BTB, iné). 

Viacero obstaraní podľa konkrétnych parametrov. 

28. Internet + kancelárske potreby 

Skvalitnenie internetových služieb pre Bratislavskú organizáciu 

cestovného ruchu zabezpečením optického internetu.  

Pravidelné zásobovanie kanc. potrebami pre účely bežnej prevádzky back 

officu a TICu. 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 
Najnižšia cena, splnenie podmienok účasti 

4.800 EUR 

 

 

 

2.700 EUR  

Nie je 

 

 

 

Je 

29. Tonery + Nábytok 

Pravidelné zásobovanie tonermi pre účely bežnej prevádzky back officu 

a TICu. Zabezpečenie kancelárskeho vybavenia do priestorov kancelárií na 

I. medziposchodí BTB za účelom zvýšenia kvality pracovného prostredia. 

Komplet dozariadenie priestorov podľa vzoru horného poschodia. Úprava 

vstupu, zasadačky a samotných kancelárií. 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. EKS 

 
Najnižšia cena, splnenie podmienok účasti 

26.000 EUR  je 

30. Nákup licencie na CRM systém 

Nákup licencie pre 2 osoby (predbežne)pre CRM systém využívaný 

oddelením MICE s možným rozšírením pre celé BTB. CRM (customer 

relationship management) systém zabezpečuje manažment a ukladanie 

dát, sleduje históriu vzťahov s nimi umožňuje sledovanie ich aktivity. Slúži 

hlavne ako zdroj informácií pre BCB o konkrétnom „potenciálnom 

klientovi“, a trackovanie deadlinov pre prípadné bidovanie. Podľa 

priebehu agendy počas roka sa bude realizovať. 

§ 117  ZVO - Prieskum trhu 

1. Odôvodnenie nie bežnej dostupnosti 

2. Špecifikácia 

3. PHZ 

4. 3 ponuky 

 
Najnižšia cena, splnenie podmienok účasti 

1000 EUR Nie je 

 

 



NÁVRH SPOLUPRÁCE AGENTÚRY BE COOL a BTB 
 
 
BE COOL s.r.o. 
Organizátor športových bežeckých podujatí v Bratislave - ČSOB Bratislava marathon, 
Telekom night run, DM ženský beh  
 
ČSOB Bratislava marathon - 7 športových disciplín, bohatý trojdňový program, akcie pre celé 
rodiny, rekreačných aj profesionálnych bežcov 
Celkovo odprezentovaných účastníkov v r. 2017: 9996  
Zahraničných: 2212 
Z mimo Bratislavy: cca 3000   
  
Návrh spolupráce v r. 2018 
13. ročník ČSOB Bratislava marathon 7. – 8. 4. 2018 
10. ročník Telekom night run   8. 9. 2018 
7. ročník DM ženský beh    22. 9. 2018 
 
 
BE COOL: 

- BC pripravil návrh mailovej komunikácie na členov BTB s možnosťou zapojenie sa 
členov a poskytnutie priestoru na ich prezentáciu na podujatiach, ktorý BTB po 
odsúhlasení rozpošle na svojich členov  

- BC pripraví pred podujatím cca 2 týždne informačný mail o dopravných 
obmedzeniach na členov BTB, ktorý bude rozposielaný z adresy BTB 

- BC sa zameriava a plánuje inzerciu, platené posty na týchto zahraničných trhoch: 
Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Slovinsko 

- BC pošle aktuálne info ku všetkým zaujímavým bežeckým eventom v BA – text 
v jazykových mutáciách + foto  

- BC súhlasil, že bude odborným garantom novej podsekcie stránky 
visitbratislava.com/sport – dodanie obsahu a jeho aktualizácia podľa požiadaviek 
BTB 

- Používanie loga Bratislava v kombinácii s Bratislava Card a s webom 
visitbratislava.com v materiáloch k ČSOB maratónu  

           
 

- Pridanie loga BTB na web BC 
- Pridanie do komunikácie na fcb a newslettrov BC „VISIT BRATISLAVA“, alebo „Viac 

o Bratislave“ s preklikom na web BTB  
- BC dodá prestrihané 20-30s video a 6s verziu   

 
 
 
 
 

BTB: 
- BTB zabezpečí rozposlanie mailu s informáciami o podujatí s možnosťou zapojenia 

sa členov, rozposlanie info mailu cca 2 týždne pred podujatím s 
dopravnými obmedzenia vyplývajúcimi z organizácie podujatia   

- Online promo podujatí ČSOB Bratislava marathon (7. – 8. 4. 2018), Telekom night 
run (8. 9. 2018), DM ženský beh (22. 9. 2018)  

http://visitbratislava.com/sport
http://visitbratislava.com/


- Bežecké podujatia v kalendári podujatí na webe, ako tomu bolo aj doteraz 
- Newsletter BTB – promo bežeckých podujatí  
- Vytvorenie novej podsekcie visitbratislava.com/sport  
- Súťaž na fcb BTB (02_03 2018) – BC navrhne otázky a poskytne ceny do súťaže  
- Infostánok s informátorom BTB na ČSOB maratóne 5. – 7. 4. 2017, ktorý by priamo 

v stane maratónu s brandingom Bratislava poskytoval informácie pre domácich 
i zahraničných návštevníkov (25% účastníkov cudzinci) – mapy, turisticky atraktívne 
miesta, ubytovanie, strava, zábava   

http://visitbratislava.com/sport


 

1.-3. kvartál 2017 

 

Celkovo za 1.-3.Q 2017 
Počet 

návštevníkov 
Počet prenocovaní 

Priemerný 
počet 

prenocovaní 

(%) nárast/pokles počtu 
návštevníkov 1.-3.Q 2017/ 1.-

3.Q 2016 

(%) nárast/pokles počtu 
prenocovaní 1.-3.Q 2017/ 1.-

3.Q 2016 

Slovenská republika 310 019 948 092 3,06 8,68 8,81 

Cudzinci 663 195 1 158 851 1,75 6,25 4,34 

Spolu 973 214 2 106 943 2,16 7,01 6,31 
 

Prvé 3 kvartáli roka 2017 priniesli nárast v počte návštevníkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka o + 7%. V počte prenocovaní bol nárast o viac 

ako + 6%. 

 

Nárast/pokles v počte ubytovacích zariadení, lôžok a tržieb za ubytovanie v 1.-3. kvartáli 2017 

 

 

Počet 
ubytovacích 
zariadení  1.-

3.Q /2017 

Počet 
ubytovacích 
zariadení 1.-

3.Q /2016 

Zmena 
Počet lôžok spolu 

1.-3.Q /2017 
Počet lôžok spolu 

1.-3.Q/2016 
Zmena 

Tržby za 
ubytovanie 1.-

3.Q /2017 

Tržby za 
ubytovanie 1.-3.Q 

/2016 
Zmena 

Bratislava 
Total 

156 148 5,41% 18 212 19 742 -7,75% 73 947 093,00  € 68 202 437,00  € 8,42% 

  

Napriek tomu že klesol počet lôžok skoro o - 8% v porovnaní s minulým rokom, počet ubytovacích zariadení narástol o viac ako + 5% a tržby za 

ubytovanie narástli o viac ako + 8%. 

 

 

 



 

Top 15 zdrojových trhov podľa počtu návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 1.-3.Q 2016 vs. 1.-3.Q 2017 

 

  1.-3.Q 2017 1.-3.Q 2016 Porovnanie 

 TOP 15 KRAJÍN 
Počet 

návštevníkov 
Počet 

prenocovaní 

Priemerný 
počet 

prenocovaní 

Počet 
návštevníkov 

Počet 
prenocovaní 

Priemerný 
počet 

prenocovaní 

Nárast/pokles počtu 
návštevníkov 1.-3.Q 
2017/ 1.-3.Q 2016 

Nárast/pokles počtu 
prenocovaní 1.-3.Q 
2017/ 1.-3.Q 2016 

1 Česká republika 80 059 132 876 1,66 77 771 125 781 1,62 2,9% 5,6% 

2 Nemecko 73 608 123 213 1,67 67 224 117 088 1,74 9,5% 5,2% 

3 Rakúsko 42 740 61 980 1,45 38 686 58 876 1,52 10,5% 5,3% 

4 

Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a 

Severného ĺrska 

41 401 84 027 2,03 42 243 82 383 1,95 -2,0% 2,0% 

5 Poľsko 38 569 64 081 1,66 34 598 59 445 1,72 11,5% 7,8% 

6 
Čínska ľudová 

republika 
38 420 47 496 1,24 24 126 32 600 1,35 59,2% 45,7% 

7 Taliansko 29 572 52 411 1,77 34 842 59 020 1,69 -15,1% -11,2% 

8 
Spojené štáty 

americké 
24 880 41 998 1,69 25 609 42 513 1,66 -2,8% -1,2% 

9 Francúzsko 18 572 31 007 1,67 19 424 33 628 1,73 -4,4% -7,8% 

10 Španielsko 17 511 30 802 1,76 21 085 37 248 1,77 -17,0% -17,3% 

11 Rusko 16 828 34 740 2,06 14 226 28 507 2,00 18,3% 21,9% 

12 Maďarsko 15 939 27 263 1,71 14 702 25 066 1,70 8,4% 8,8% 

13 Ukrajina 12 701 38 111 3,00 10 945 33 508 3,06 16,0% 13,7% 

14 Izrael 11 719 23 560 2,01 7 152 14 563 2,04 63,9% 61,8% 

15 Rumunsko 11 710 22 531 1,92 10 314 20 067 1,95 13,5% 12,3% 

 



 

 

Tradične návštevníci z Českej republiky tvorili najväčšiu časť zahraničných turistov, a v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016, narástli o + 3%. 

Najvýznamnejší nárast, o skoro + 64%, zaznamenal Izrael, čo môže byť spôsobené tým, že na konci roka 2016 nám pribudla nová letecká linka Bratislava-

Eilat. Druhý najvýznamnejší nárast sme zaznamenali z Čínskej Ľudovej Republiky, a to o + 59%. 

 

 

 

 

 

Turistické informačné centrá za rok 2017 

Turistické informačné centrá BTB zaznamenali v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 rovnakú návštevnosť. Návštevnícky najsilnejšími mesiacmi boli 

august, júl a jún. Návštevnícky najsilnejšími dňami boli pondelok, piatok a sobota. 

 celkový počet dopytov: 84 376   

o z toho v TIC Klobučnícka: 62 449 

o z toho v TIC Letisko: 21 927 

 počet dopytov na Hlavnej stanici: 12 219 

 počet dopytov na Autobusovej stanici: 2 002 

 počet telefonických dopytov: 1 971 

 počet emailových dopytov: 1753 

 návštevnosť v letných mesiacoch priemerne: 400 - 430 denne 

 návštevnosť v zimných mesiacoch priemerne: 120 - 150 denne 

 

 

 



 

Predaj Bratislava Card za rok 2017 

Za rok 2017 bolo predaných celkovo 3 931 ks kariet, z toho 1 013 jednodňových, 1 117 dvojdňových a 1 801 trojdňových. U províznych partnerov 

bolo predaných 950 ks kariet.  V roku 2016 bolo predaných 2 724 kariet, čo predstavuje nárast o + 44,3 %. 
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Prehliadky mesta za rok 2017 

V roku 2017 zabezpečili 1 338 prehliadok mesta, v rámci ktorých bolo odsprevádzaných 15 842 osôb. V porovnaní s rokom 2016, v ktorom bolo 

zorganizovaných 1 011 prehliadok a odsprevádzaných 11 993 osôb, sa jedná o + 32 % nárast.  
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