
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 21.3.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, A.Smik, J.Buocik, Ľ.Novacká, S.Svoreňová 
Neprítomní :  M.Volek, 
Za DR BTB:   
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 programu rokovania boli členom zaslané 
v predstihu. 

 

1. Informácia o hlasovaní per rollam - Socha Márie Terézie pred SAS Carlton 
2. Smernica o VO - úprava 
3. KODEX - odporúčacie kritériá pre prijímanie nových členov do  BTB – preložené na 28.3.18 
4. Prihlášky nových členov - LOD, Viatory, s.r.o. 
5. Žiadosť o spoluprácu - projekt „Bronzový model barokovej Bratislavy“ 
6. Žiadosť o spoluprácu World Music Festival BA 2018 
7. TK k Stratégii - 10.4.2018 o 14.00 hod 
8. VZ BTB - 14.6.2018 o 15.00 hod 
9. Diskusia - komunikačné posolstvo Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu výhľadovo 

pre 3-5 rokov  
10. Informácia o prerokovaní Dopravného turistického generelu s odd. dopravy na MagiBA - 

Uznesenie č.  6/28022018 - preložené na 28.3.18 
11. Informácia o VZ BRT 
12. Rôzne 

 

 

Bod. č. 1 Informácia o hlasovaní per rollam – Socha Márie Terézie pred SAS Carlton 
Dňa 6.3.2018 bola členom P-BTB mailom doručená žiadosť Bratislavského okrášľovacieho 
spolku (BOS) o podporu umiestnenia súsošia Márie Terézie na plochu pred hotel SAS Carlton 
aj s vizualizáciou. viď príloha mailu. BOS plánoval predložiť svoju žiadosť o súhlas 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.3.2018 na rokovanie MsZ. Z časového 
hľadiska dala PP-BTB o podpore hlasovať per rollam. 
Členovia P-BTB hlasovali za materiál nasledovne: 
Uznesenie č.  1/19022018: P-BTB podporuje snahu Bratislavského okrášľovacieho spolku 
o umiestnenie bronzového súsošia Márie Terézie od sochárky Mgr. Art. Martiny Zimanovej 
v centre Bratislavy pred hotel Carlton. P-BTB vyjadruje presvedčenie, že toto súsošie sa 
stane vyhľadávanou turistickou atrakciou, prispeje k poznateľnosti mesta a podporí 
budovanie prívlastku Bratislavy ako bývalého kráľovského korunovačného mesta. P-BTB 
odporúča doplniť návrh podstavca pre súsošie o popis histórie súvisiacej s panovníčkou, 
ideálne v anglickom jazyku. 

Hlasovanie: oslovení 8; za 6(Melicharová, Svoreňová, Buocik, Naď, Petrovič, Smik,); proti: 1 
(Novacká), zdržal sa: 1(Volek) 

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


                                                                                                                 

Bod č. 2 Smernica o VO - úprava 

Členom P-BTB bola vopred zaslaný návrh upravenej smernice o VO. Potreba usmernenia, ako 
aj úpravy smernice vznikli na základe školenia o VO a konzultácie s ďalšími verejnými 
obstarávateľmi a dodávateľmi služieb spojených s konzultáciami o VO. V prílohe č. 1 je 
uvedený sumár zmien a postupov, ktoré schválením upravenej Smernice VO začnú platiť od 
23.3.2018. Všetky zmeny, úpravy a postupy sú plne v súlade s platným Zákonom o VO č. 
343/2015 Z. z. Výsledkom schválenie upravenej Smernice o VO bude úspora na službách 
dodávaných spol. LegalTenders a menšia administratívna záťaž v procese súťaže, pri 
zachovaní účelnosti, efektívnosti a hospodárení s verejnými zdrojmi. Finálna verzia bude 
podpísaná štatutárom dodávateľskej spoločnosti LegalTenders. 
Uznesenie č.  1/21032018: P-BTB schvaľuje upravenú Smernicu o VO s účinnosťou od 
22.3.2018 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
 
Bod č. 3 KODEX - odporúčacie kritériá pre prijímanie nových členov do  BTB 

Tento bod rokovania sa prekladá na 28.3.2018. 
 
Bod č. 4 Prihlášky nových členov - LOD, Viatory, s.r.o. 
Dňa 5.3.2018 bola na BTB doručená prihláška akciovej spoločnosti Slovenská plavba 
a prístavy – lodná osobná preprava (LOD) za člena BTB. Predsedníčka komory č. 4 pani 
Novacká sa stretla so zástupcom uvedenej spoločnosti. LOD prehlásil, že rozumie poslaniu 
BTB a je plne pripravený spolupracovať. Predsedníčka komory č. 4 ich členstvo v BTB 
odporúča. 
Uznesenie č.  2/21032018: P-BTB schvaľuje prijatie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy 
– lodná osobná preprava (LOD) za člena BTB, zaraďuje ho do komory č. 4 s výškou 
členského príspevku 600,- EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

Dňa 15.3.2018 bola na BTB doručená prihláška spoločnosti Viatory, s.r.o. za člena BTB. 
Uvedená prihláška bola s informáciou o ich záujem o členstvo v BTB postúpená predsedovi 
komory č. 2 pánovi Volekovi. Ten sa k ich členstvu vyjadrí po návrate zo SC na ďalšom 
zasadnutí. 
 
 
Bod č. 5 Žiadosť o spoluprácu - projekt „Bronzový model barokovej Bratislavy“ 
Na BTB bola dňa 8.3.2018 doručená žiadosť OZ Skrášlime Slovensko o spoluprácu pri 
projekte osadenia brondzového modelu starej Bratislavy v centre mesta. OZ SS sa venuje 
kultúrnym projektom v Bratislave a na celom Slovensku. V tomto roku by chceli centrum 
Bratislavy obohatiť o bronzový model mesta, ktorý je známy z mnohých miest v Európe aj na 
Slovenku. Vybrali si vzor, ktorý sa nachádza v Múzeu mesta Bratislavy a ktorý zachytáva naše 
mesto v barokovej podobe počas vlády Márie Terézie. Tento sadrový model vznikol v roku 
1913. Chceli by ho naskenovať v 3D, vyrobiť model na odliatie a následne vyhotoviť bronzovú 
mierne zväčšenú verziu tohto modelu. Model mesta v rozmeroch 1,5x1,5m na kamennom 
alebo kovovom podstavci by chceli osadiť pri vchode do budovy magistrátu na Primaciálnom 
námestí, kde by bol dostatočne na očiach turistom aj domácim. Projekt by realizovali v úzkej 
spolupráci s Múzeom mesta Bratislava. Bronzový model plánuje realizovať akademický 
sochár, ktorý má bohaté skúsenosti s pomníkovou tvorbou, takže práca bude mať výtvarnú 

http://www.epi.sk/zz/2015-343


                                                                                                                 

hodnotu. Celý proces bude komunikovaný aj s Krajským pamiatkovým úradom. OZ SS žiada 
BTB o spoluprácu najmä pri vyhotovení skenu makety, bronzového odliatku a makety diela 
v odhadovanej sume do 5000 euro. Celkový rozpočet, ktorý bude potrebný na realizáciu 
odhadujú na 35-40.000 eur, pričom veľkú časť prostriedkov majú dohodnutú od ďalších 
partnerov. Model by chceli slávnostne odhaliť v septembri 2018 za účasti predstaviteľov 
mesta a predstaviteľov kultúrnej obce. Pani Novacká navrhuje, aby maketa historickej 
Bratislavy bola užitočná aj pre nevidomých návštevníkov a odporúča porozmýšľať nad 
maketou súčasného centra Bratislavy. Pán Smik vyjadril názor, že mu v uvedenom projekte 
chýba príbeh, umiestnenie by malo byť napr. pri Dóm sv. Martina, aby bol zrejmý cieľ a to 
podporiť korunovačnú históriu. Pán Petrovič víta model starého mesta minulých storočí. 
Vyslovil prianie aby to nebol  len pamätník, ale aby bol prístupný na verejnom mieste 
a názorne mohol demonštrovať bývalý stav mesta Bratislava. 

Uznesenie č.  3/21032018: P-BTB žiada OZ Skrášlime Slovensko o dopracovanie projektu, 
tak aby bol zrejmý cieľ a účel, využiteľnosť pre rozvoj CR (príbeh, pridaná hodnota, atď). 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

 
 
Bod č. 6 Žiadosť o spoluprácu World Music Festival BA 2018 
Dňa 13.3.2018 bola na BTB doručená žiadosť Jarmily Vlčkovej o spoluprácu pri  projekte 
World Music Festival, ktorý sa bude konať 13.-16. septembra 2018 v Bratislave ako 
multižánrový festival pre širokú verejnosť a pozvaných zahraničných novinárov, publicistov, 
redaktorov rádií a samozrejme aj promotérov a odborníkov z hudobného biznisu. Radi by 
nadviazali na minulé ročníky, ktoré mali pozitívnu odozvu doma i v zahraničí.  Medzi úspechy 
patrí prijatie festivalu do European Forum of Worldwide Music Festivals (www.efwmf.org), 
prenos z festivalu na BBC v relácii World on 3 s rozprávaním o Bratislave a festivale: 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b09529tz. Zaradenie festivalu a spomenutie Bratislavy v 
prestížnom SONGLINES Guide of Festivals 2018/2019, ktorý bude rozdávaný na festivaloch v 
Anglicku (WOMAD) a dostane ho každý z cca 3000 delegátov ako promo materiál v taške na 
veľtrhu WOMEX 2018: https://reader.exacteditions.com/issues/61993. Festival bol 
propagovaný v zahraničí - promo materiály o Bratislave a festivale boli prezentované na 
celosvetovom veľtrhu WOMEX 2017 v Katoviciach na slovenskom stánku aj na ďalších 
festivaloch (Mercat Musica Viva de Vic, Fira Mediterrania de Manresa, Budapest Ritmo, 
Tallin Music Week, MENT LJUBLJANA a podobne). V tomto roku bola uzatvorená  spoluprácu 
a partnerstvo s Mercat Music Viva de Vic ( http://www.mmvv.cat/en/presentation ). MMVV 
je jeden z najväčších festivalov v Španielsku s cca 300 pozvanými novinármi, delegátmi a 
profesionálmi. Významným úspechom sa stala  nominácia festivalu a Bratislavy ako miesta 
pre uskutočnenie MEMBER MEETING EFWMF v roku 2018 počas festivalu. Znamenalo by to 
mimoriadnu príležitosť zviditeľniť Bratislavu, okolie Bratislavy, jeho kultúru, umenie, 
turistické atrakcie. Spolu s cca 20 až 40 významnými riaditeľmi festivalov z celého sveta, by 
to znamenalo aj prítomnosť ďalších novinárov, médií, popularizácia v zahraničí a medializácia 
aj na Slovensku.  
V roku 2017 BTB ako partner projektu zabezpečovala tlač letáku A6, plagátu A3 - 2 verzie, 
programu formátu 12x12 cm – zložitejšia väzba, v celkovej hodnote spolu: 1375,- EUR s DPH. 
Treba však uviesť, že komunikácia s pani Vlčkovou nebola veľmi príjemná,  
naopak bola zdĺhavá a nejasná, boli problémy z ich strany s dodržaním termínov na dodanie 
podkladov a menili za behu aj zmluvne definované parametre a počty. Minulý rok BTB 

http://www.efwmf.org/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b09529tz
https://reader.exacteditions.com/issues/61993
http://www.mmvv.cat/en/presentation


                                                                                                                 

poskytla aj VIP darčekové tašky pre novinárov, ani toto plnenie nebolo prijaté s úctou. Na 
druhej strane je potrebné konštatovať, že plnenie dodali v poriadku podľa požiadaviek, aj 
fotodokumentáciu z podujatia, aj logá a weblinky boli uvedené na webe podujatia, aj na 
reklamných nosičoch.     
Uznesenie č.  4/21032018: P-BTB schvaľuje spoluprácu na BTB na projekte v obsahu aj 
v rozsahu z roku 2017, t.j. max. do hodnoty 1.500,- EUR.  
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

 

 

Bod. č. 7 Tlačová konferencia a prezentácia k Marketingovej stratégii BTB do roku 2022  
V spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou BTB pripravuje TK a prezentáciu 
k Marketingovej stratégii BTB do roku 2022. Podujatie sa bude konať 17.apríla 2018 vo 
Vodárenskom múzeu v Bratislave, Devínska cesta 1 od 14.00 hod. Na TK sa zúčastní 
primátor hl. mesta SR Ivo Nesrovnal, za BTB PP-BTB Melicharová a Alexander Smik a za 
dodávateľskú spoločnosť United Consultants pán Timoracký. Následne o 15.00 hod bude 
nasledovať prezentácia výstupov a odporúčaní našej Stratégie. Na túto prezentáciu 
predpokladáme pozvanie cca 80-100 hostí z radov členov BTB, poslancov komisie, zväzov, 
združení CR, kocr a oocr a aj MDV SR. Po skončení prezentácie pripravujeme skromný raut, 
kde predpokladáme pokračovanie diskusie k ďalším krokom pre implementáciu stratégie.  
K plánovanej TK sa ešte uskutoční pracovné stretnutie s garantom P-BTB za stratégie 
a marketing pánom Smikom a výkonnou zložkou BTB. 
 
 
Bod č. 8 Valné zhromaždenie BTB 
PP-BTB navrhuje zvolať VZ BTB vo štvrtok 14. júna 2018 o 15.30 hod. Nakoľko v programe VZ 
BTB bude Účtovná závierka BTB za rok 2017, je potrebné stanoviť dátum konania VZ BTB tak, 
aby bol po 31.5.2018, kedy uvedené materiály prerokuje zastupiteľstvo hlavného mesta 
a následne bude môcť zástupca hlavného mesta SR Bratislavy, ako člen BTB za ne na VZ 
hlasovať. 
Navrhovaný predbežný program VZ BTB v júni 2018 je nasledovný: 

1. Otvorenie 
2. Voľba orgánov VZ BTB 
3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2017, prípadne 

z iných zákonných dôvodov 
4. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2017, Správy o činnosti 

BTB za rok 2017 a mimoriadnej Účtovnej závierky za rok 2016. 
5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2017 
6. Schválenie Účtovej závierky BTB za rok 2017 
7. Schválenie mimoriadnej Účtovnej závierky za rok 2016 
8. Stanovy BTB s účinnosťou od 1.7.2018 
9. Rôzne  
10. Záver 

Uznesenie č.  5/21032018: P-BTB schvaľuje stanovenie termínu VZ BTB na 14.júna 2018 
o 15.30 hod. a žiada predsedu komory č. 1 pána Naďa o pomoc pri zabezpečení priestoru 
konferenčnej sály pre účely konania VZ BTB. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 



                                                                                                                 

Bod č. 9 Diskusia - komunikačné posolstvo Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu 
výhľadovo pre 3-5 rokov  
Vyplýva z Marketingovej stratégie BTB na roky 2018 -2022, ktorá stanovuje všeobecné 
hlavné posolstvo Bratislavy, ako dobrého miesta pre život. Z uvedeného bol odvodený aj 
strešný komunikačný slogan, motto, heslo pre turistickú Bratislavu, dobré miesto pre jej 
návštevu. Z podkladov a obsahu stratégie vyplynula marketingová hlavná informácia 
s obsahom, že mesto je vhodné pre návštevu, lebo sa v ňom každý cíti veľmi dobre, nie je 
preplnené turistami, je moderné a autentické zároveň, mesto má všetko a nič mu nechýba 
(i keď nie je v konkurencii blízkych destinácii mimoriadne jedinečné), má svoje genius loci 
lebo má príbeh a každý v ňom môže byť sám sebou. Táto myšlienka sa rozpracuje a bude 
prezentovaná na TK 17.4.2018. 
Uznesenie č.  6/21032018: P-BTB berie na vedomie informáciu o pokračovaní prác na 
stanovení komunikačného posolstva Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu 
výhľadovo pre 3-5 rokov. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
 
Bod. č. 10 Informácia o prerokovaní Dopravného turistického generelu s odd. dopravy na 
MagiBA - Uznesenie č.  6/28022018 
Tento bod rokovania sa prekladá na 28.3.2018. 
 

 
Bod č. 11 Informácia o VZ BRT 
O konaní valného zhromaždenia krajskej organizácie stručne informoval členov P-BTB 
podpredseda pán Petrovič a výkonný riaditeľ pán Koniar. 
 
 
Bod č. 12 Rôzne 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



Zmeny v procese verejného obstarávania u zákaziek s nízkou hodnotou 
 
1. Zmeny názvu príloh 
Špecifikácia predmetu zákazky (nahrádza Prílohu č. 2 Smernice o VO) 

Žiadosť o schválenie zákazky (nahrádza Prílohu č. 1 Smernice o VO) 

Zápisnica z vyhodnotenia (nahrádza Záznam o uskutočnení prieskumu trhu) 

 
2. CPV kódy sa nespočítavajú 
CPV kódy určuje zamestnanec v Špecifikácií predmetu zákazky, v prípade, že nevie určiť CPV, požiada M. 
Slobodníkovú, ktorá určí CPV. 
CPV je údaj, ktorý sa používa pre účely štatistického zisťovania. Nie je potrebné CPV spočítavať.  
V prípade, že sa v priebehu 1 roka jedná o viac zákaziek rovnakého druhu a je potrebné CPV spočítavať, 
bude o tom zamestnancov informovať M. Slobodníková.. Zamestnanci nemusia kontrolovať čerpanie CPV.  
 
3. Zadávanie PHZ (rozpočtovanej sumy) do výzvy 
PHZ (sumu z rozpočtu) nie je nutné uvádzať vo výzve. Treba to však vždy individuálne riešiť na osi 
„Zamestnanec – Výkonný riaditeľ – M. Slobodníková“ 
 
4. Doplnenie výzvy – možnosť rokovaní po ukončení súťaže, možnosti zrušenia súťaže 
Do výzvy sa dopĺňajú : 

- možnosti, kedy môžeme zrušiť súťaž (odstúpenie od zmluvy), 
- informácia, že s víťazom súťaže je možné rokovať o znížení vysúťaženej ceny. 

 
5. Spojenie PHZ s ostrou súťažou 
Pri postupe VO prieskumom trhu, kedy je jediným kritériom najnižšia cena, sa výsledky z prieskumu trhu 
považujú za cenové ponuky v prípade, že to bolo uvedené vo výzve v rámci prieskumu trhu a že sa víťazná 
suma zmestí do zákonných finančných limitov (bežne dostupné tovary a služby do 15.000 €; nie bežne 
dostupné tovary a služby do 50.000 €). 
 
6. Zoznam dokumentácie 
Zoznam dokumentácie sa prikladá po ukončení procesu verejného obstarávania. Je potrebné aby boli 
vypracované všetky prílohy podľa použitého typu verejného obstarávania (prieskum trhu, EKS, 
jedinečnosť, na priamo). Všetky verejné obstarávania bude po sfinalizovaní kontrolovať M. Slobodníková. 
 
7. Prenájmy nehnuteľností: 
Dlhodobý prenájom: ak je výlučne nájom nehnuteľnosti, ide to mimo VO (robí sa nájomná zmluva). 
Prieskumom trhu sa musia samostatne riešiť súvisiace služby (internet, elektrina, ...) 
Krátkodobý prenájom: školenia, konferencie a s tým súvisiace služby  vykonať VO (Prieskum trhu) 
 
8. Spoluvystavovateľský poplatok (MDV SR) 
V prípade veľtrhov (IMEX, IBTM, WTM, IBT...) kde vystupujeme ako spoluvystavovatelia, robíme 
objednávku na MDV SR. K objednávke prikladáme kontrolný list, interný list, záväznú prihlášku 
a odôvodnenie jedinečnosti. Pri veľtrhoch, ktoré nejdú cez MDV SR sa prikladá doklad, kde je vidno cenu, 
parametre stánku a podmienky vystavovania.  
 

  



9. Postup u  zákaziek s kritériom najnižšia cena:  
9.1. Zamestnanec BTB vypracuje Špecifikáciu predmetu zákazky ktorú schváli výkonný riaditeľ. 

V Špecifikácií sa uvedie suma, ktorá je rozpočtovaná na danú zákazku a info o tom či sa táto suma 
uvedie vo výzve (bod 3) a či sa PHZ spája s ostrou súťažou (bod 5). Zamestnanec pošle M. 
Slobodnikovej spracované podklady spolu s e-mailovými adresami na firmy, ktoré budú oslovené.  

9.2. M. Slobodníková vypracuje výzvu. Po schválení výzvy v BTB, rozpošle firmám žiadosti o nacenenie. 
Prijaté cenové ponuky posiela na schválenie do BTB.  

9.3. V prípade, že nie je odsúhlasené spojenie PHZ s ostrou súťažou robí sa samostatne PHZ a samostatne 
ostrá súťaž. 

 

 
  

 

 

10. Postup u zákaziek s inými kritériami napr. najlepší pomer kvality a ceny (súťaže s prvkami súťaže 
návrhov):  

Súťaž musí ísť v 2 krokoch. 
Najprv sa určí PHZ  určuje ju zamestnanec, pričom kritériom je iba cena. 
Po vypracovaní PHZ sa postupuje do ostrej súťaže, ktorú sprocesuje M. Slobodníková. 

 
 

11. Postup u zákaziek napriamo do 1.000 EUR bez DPH 
Zamestnanec vytvára iba objednávku (spolu s kontrolným a interným listom). K objednávke doloží 3 
cenové ponuky (napr. z internetu), ktoré slúžia na potvrdenie hospodárnosti.  
Pri jedinečnosti priloží k objednávke cenovú ponuku (z internetu, e-mailu...) od jedinečného dodávateľa 
(priložiť potvrdenie hospodárnosti).  
Interný list nie je potrebné robiť pri prevádzkových potrebách – zásobovaní. 

 
 

 

12. Postup u zákaziek na jedinečnosť  
Zamestnanec vypracúva všetky podklady, ktoré konzultuje s výkonným riaditeľom a M. Slobodníkovou. 
Pri každej jedinečnosti je potrebné preukázať hospodárnosť (napr. zľava od dodávateľa). 

 
 

 


