
                                                                                                                  

    

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 
zo dňa 28.3.2018 

Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

Prítomní:        A.Melicharová, P.Petrovič, , M.Naď, , S.Svoreňová, M.Volek,  

Neprítomní :  J.Buocik, A.Smik, Ľ.Novacká  

Za DR BTB:     M.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 programu rokovania boli členom zaslané v predstihu.  

1. Plán marketingu a komunikácie na apríl 2018  

2. KODEX - interné kritéria pre schvaľovanie prihlášok nových členov BTB  

3. Pozvánka na VZ BTB 14.6.2018  

4. Rámcová zmluva na konzultačné služby MICE  

5. Žiadosť o prijatie za člena BTB - Viatory, s.r.o.  

6. Dopravný turistický generel + rokovanie na DPMB  

7. Žiadosť Múzea petržalského opevnenie (p. Hajestek) o prestup do komory č. 4  

8. Bronzový model Bratislavy – M.Svoboda  

9. Rôzne  

Bod. č. 1 Plán marketingu a komunikácie na apríl 2018  

Členov P-BTB oboznámil s agendou BTB v marketingu a komunikácii vedúci odd. PR a komunikaácie, 

M.Foltýn. Plnenie jednotlivých úloh, postup prác v apríli 2018 plne korešponduje so schváleným 

plánom práce a rozpočtom BTB na decembrovom VZ BTB. Pán Volek sa spýtal, či na plánované 

rozšírenie free wifi sú plánované aj zdroje na propagáciu tejto témy. Pán Foltýn odpovedal, že áno, 

táto informácia bude uvedená na všetkých komunikačných výstupoch, ktoré sú cielené na už 

prítomného návštevníka. Pán Petrovič sa spýtal na finančné rámce aktivít, ktoré sú v materiály, t.j. 

či uvedená suma bude vyplatená dodávateľovi. Melicharová odpovedala, že to je len maximálny 

objem zdrojov, ktoré sú plánované v rozpočte a len determinujú, že výsledok obstarávania nemôže 

bez súhlasu PBTB túto sumu prekročiť. Pani Svoreňová sa informovala na mobilný TIC, tvorbu 

databázy a press tripy. Na otázky odpovedal pán Foltýn. Ďalej pani Svoreňová poukázala na to, že 

projekt Culinary Days je potrebné rozpracovať do reálneho turistického produktu s adekvátnym 

programom a propagáciou, inak neodporúča v ďalšom roku participáciu BTB na uvedenom projekte. 

Členovia P-BTB vyjadrili potrebu na každom zasadnutí predstavenstva dostať správu o postupe 

aktivít pri kampaniach. Veľkú čas energie celej výkonnej zložky BTB, nad rámec plánovaných úloh, 

bolo koncom marca a začiatkom apríla potrebné vynaložiť na vyúčtovanie projektu na dotáciu z roku 

2017. MDV SR zaslalo rozsiahle požiadavky na zmenu systému vyúčtovania, ktorý si vyžaduje 

neúmerné množstvo ďalšej administratívy pre ktorý ocr neplánovali človekohodiny vo svojich 

výkonoch. K tomuto zaťaženiu sa vyjadrila aj AOCR, žiadala MDV SR o redukciu požadovaných 

scanov, tabuliek a reportov napaľovaných na DVD, dosiaľ však bez úspechu.  

Uznesenie č.  1/28032018: P-BTB berie na vedomie plán marketingu a komunikácie BTB na mesiac 

apríl 2018 v zmysle Prílohy č. 1  

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

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


                                                                                                                  

Bod č. 2 KODEX – interné kritéria pre schvaľovanie prihlášok nových členov BTB   

P-BTB sa venuje na svojich rokovaniach nastaveniu kritérií pre schvaľovanie nových členov BTB na 

základe stanoviska MDV SR, ktoré uvádza, že len predstavenstvo ocr rozhoduje o prijatí resp. 

neprijatí členov. Martin Volek, predseda komory č.2, navrhol, aby jedným z kritérií v KODEXE 

figurovala dĺžka pôsobenia subjektu na trhu, ďalej navrhol eliminovať kritérium na počet 

servisovaných klientov sprievodcov a zahrnúť kritéria pre podnikateľskú serióznosť a dobré meno 

subjektu na trhu. Zásadne nesúhlasí s kritériom obratu. Po dlhej diskusii a zohľadnení všetkých 

návrhov a pripomienok od členov predstavenstva, sa P-BTB rozhodlo hlasovať o kompromisných 

kritériách viď Príloha č. 2.  

Uznesenie č.  2/28032018: P-BTB schvaľuje KODEX – interné kritéria pre schvaľovanie prihlášok 

nových členov BTB s okamžitou účinnosťou.  

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (M.Volek)  

  

  

Bod č. 3 Pozvánka na VZ BTB 14.6.2018  

Predseda DR-BTB požiadal o čo najskoršie doručenie ÚZ BTB za rok 2017 k jej preskúmaniu v zmysle 

Stanov.  

Uznesenie č.  3/28032018: P-BTB schvaľuje znenie Pozvánky na VZ BTB, ktoré sa bude konať 

14.6.2017. Pozvánku na členov BTB je v zmysle Stanov potrebné zaslať 21 dní pred konaním VZ, 

t.j. najneskôr do 24.5.2018. Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

  

  

Bod č. 4 Rámcová zmluva na konzultačné služby MICE  

Predstavenstvo viedlo dlhú diskusiu k uvedenému návrhu zmluvy. Cieľom kontraktu nie je 

bezprostredné získavanie obchodných príležitostí, ale partnerstvo s renomovaným subjektom na 

medzinárodnom trhu MICE. Pán Volek, požiadal o informáciu s vyčíslením prínosu spolupráce so 

spoločnosťou SOOLNUA MARKETING Ltd. Informáciu dostal od predsedu komory č. 3 pána 

Petroviča.  

Uznesenie č.  4/28032018: P-BTB schvaľuje Rámcovú zmluva na konzultačné služby MICE. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

  

  

Bod č. 5 Žiadosť o prijatie za člena BTB - Viatory, s.r.o.  

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. Pán Volek prezentoval, že je prínosom, že sa spoločnosť orientuje na frankofónny trh, ale 

nemá ešte dvojročnú históriu na trhu.  

Uznesenie č.  5/28032018: P-BTB schvaľuje prijatie spoločnosti Viatory, s.r.o. za člena BTB, 

zaraďuje ho do komory č. 2 s výškou členského príspevku 200,- EUR.  

Hlasovanie:  Prítomní:  5,  Za:  0,  Proti:  3  (Volek,  Naď  Petrovič),  Zdržal  sa:  2  

(Svoreňov, Melicharová)   

Uznesenie nebolo prijaté!  

  

  

  

 



                                                                                                                  

Bod č. 6 Dopravný turistický generel + rokovanie na DPMB  

Materiál – Dopravný turistický generel v druhom variantnom vyhotovení spracoval člen BTB pán 

Miroslav Csonga v súčinnosti s pracovnou poradnou skupinou pre dopravu pri P-BTB.  

Predstavenstvo vyjadrilo poďakovanie členom pracovnej skupiny, ako i osobne pánovi Csongovi za 

reálnu pomoc pri navrhovaní riešení kolízie dopravy v centre BA počas turistickej sezóny. Návrh 

regulácie vstupu do centra mesta Bratislava, najmä pre autokarové turistické autobusy vyplynul ako 

požiadavka z rokovania s riaditeľom a ďalším zástupcom odboru dopravy na MagiBA, ktoré sa BTB 

uskutočnilo 5.3.2018. Materiál je v Prílohe č. 3.  

Uznesenie č.  6a/28032018: P-BTB odporučilo prepracovať materiál v časti - navrhovaná 

kompetencia BTB na vyberanie poplatku za vstup do tzv. „modrej zóny“  mesta Bratislavy,  

t.j. za vstup do centra mesta pre turistických dopravcov na iný subjekt, ideálne touto úlohou 

poveriť správny orgán samosprávy. Doplniť materiál o odhadované náklady na zavedenie 

elektronického systému kontroly a výberu poplatkov. Doplniť materiál, o navrhované plochy 

záchytných parkovísk.  

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,    

Uznesenie č.  6b/28032018: P-BTB poverilo členku P-BTB, predsedníčku komisie CR MS o 

postúpenie doplneného materiálu na dopravnú komisie zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a následné sprocesovanie.  

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,    

  

  

Bod. č. 7  Bronzový model Bratislavy – M.Svoboda  

Pán Sloboda prezentoval zámer členom P-BTB. OZ SS uvažovalo aj nad súdobou Bratislavy, ale tá sa 

veľmi rýchlo mení a skúsenosti (najmä z východného Nemecka) ukazujú, že nie je možné model 

aktualizovať a tiež, že obyvateľov aj návštevníkov najviac zaujíma história, ktorá je pre nich menej 

vizibilná. Model BA z 18steho storočia bude základ pre bronzový model, ktorý bude zväčšený. Bude 

osadený tak, aby aj deti videli na maketu, bude tam Braillové písmo, okolo budú historické súvislosti 

(t.j. príbeh) popísaný vo viacerých jazykoch a logá partnerov. Pri siluete modelu bude mapka, kde 

budú očíslované budovy s popisom čo je čo. Miesto umiestnenia by nemalo byť v konfrontácii s 

inými pamiatkami (tak ako pri súsoší MT). Plán B) ak nevyjde Primaciálne nám. je ešte stále možnosť 

umiestniť model pred hotelom Radisson Blu Carlton.   

Uznesenie č. 7/28032018: P-BTB súhlasí so spoluprácou s OZ Skrášlime Slovensko na Bronzovom 

modeli Bratislavy na prácach a postupoch smerujúcich ku vzniku novej turistickej atrakcie do 

výšky 5.000,- EUR.  

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (P.Petrovič),    

  

  

Bod č. 9 Rôzne – diskusia o Uznesení MsZ k úprave dane z ubytovania pre máj 2019.  

   

  

  

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________  

  

  

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________  



 

Plán marketingovo-komunikačných aktivít 

odd. Marketingu, PR a komunikácie, MICE a Stratégie 

 

pre obdobie: apríl 2018 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 28. 3. 2018 

 

1. Wifi+analytika v Starom meste 

Finalizácia zmluvy medzi Hl. mestom, BTB a O2 Business Services o spolupráci pri 

zabezpečení a správe pokrytia Wifi signálu v Starom meste (pôvodne v správe MČ Staré 

mesto, ktoré kapacitne nevie ďalej riešiť). BTB bude od 1. 4. 2018 zabezpečovať správu wifi 

signálu, zodpovedať za obsah a prevádzku uvítacieho portálu MAXIFI.   

 

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). 

Predpokladaná suma: 
 

Položka: 5.1.1 
 

3. 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 
 

4. Zabezpečenie rollupov, minirollupov 

VO na zabezpečenie roll-upov, s využítím na prezentácie a propagáciu destinácie s 

aktuálnou tematikou BA card, Wifi TIC, touch screeny a pod.  

 

Predpokladaná suma: 1.000 EUR Položka: 1.1.2 
 

5. Priebežná konzultácia s dodávateľom videofilmu 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: 35.280 EUR Položka: 1.1. 
 

6. Príprava destinačno-produktovej brožúry BTB 

Obsahová a grafická príprava nového propagačného materiálu s opisom turistickej ponuky a s 

vybranými produktmi, kontaktmi prioritne členov BTB. Brožúra sa bude používať na 

prezentáciu destinácie a leisure ponuky na veľtrhoch, prezentáciách ako koncepčná pomôcka 

pre B2B rokovania a na prezentačných podujatiach.  

Predpokladaná suma: 2.500 EUR  Položka: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 
 

7. Spracovanie tematických propagačných materiálov Keltská-rímska 

Bratislava/Židovská Bratislava  

Kvôli nedodaným podkladom sa posunula príprava tematického letáku. Leták Keltská-rímska 

Bratislava bude pripravená v spolupráci s MUOP v troch jazykových verziách. Ďalšou témou, 

ktorú plánuje BTB spracovať a pripraviť leták je Židovská Bratislava. 

 

Predpokladaná suma: 2000 EUR Položka: 1.1.1 
 

8. Príprava adaptovanej verzie Bratislava City Guide na rok 2018  

Obstaranie aktualizovaných licencovaných publikácií v anglickom jazyku - Bratislava City 

Guide (v edícii Spectacular Slovakia) na rok 2018 s adaptovaním vizuálu a s propagáciou 

produktov Bratislava Tourist Board (BC karta, mobilná aplikácia). Publikácie budú využité pre 

zahraničných partnerov, pre účastníkov infociest, počas prezentácií a tlačových konferencií 

pre odbornú verejnosť na prezentáciu destinácie na zahraničných trhoch 

  

Predpokladaná suma: 1.600 EUR Položka: 1.1 
 

9. Príprava procesu inštalácie citylightov s mapami  

V spolupráci s vybranými mestskými organizáciami spustenie procesu inštalácie citylightov 

v navrhovaných lokalitách (v prvej fáze ZOO, Mestské lesy príp. výmena starých nosičov 

BKIS) – vybavenie administratívnych povolení a príprava technických procesov.  

 

Predpokladaná suma: 5.000 EUR Položka: 5.1.1 
 



 

10. 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. 

V prvej fáze boli oslovení členovia 1. a 4. komory BTB, kde sú na základe ich záujmu  

umiestňované prezentačné stojany so zásobovaním (5ks). V ďalšej fáze budú mailom oslovení 

členovia 2. a 3. komory, či majú záujem o umiestnenie stojanu spolu s pravidelným 

zásobovaním materiálmi BTB.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1 
 

11. Umiestnenie 1 ks informačného dotykového totemu 

 

Po inštalácii a úspešnom spustení 2ks informačných dotykových totemov na letisku M. R. 

Štefánika, sme v ďalšej fáze v rokovaní s Hlavnou železničnou stanicou, kde bude umiestnený 

1 informačný totem v priestore Zákazníckeho centra. 

 

Predpokladaná suma: 8.000 EUR Položka: 5.1. 
 

12. 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 
 

 

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

Prahe a 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 a organizátora vybraného open-air podujatia.  

Predpokladaná suma: - Položka: 3.1 
 

14. Spolupráca BTB pri príprave podujatia pri príležitosti 100. výročia ČSR a 25. výročia 

Hlavného mesta Bratislavy 

BTB  pripravilo návrh prezentácie Bratislavy v Prahe pri príležitosti významných výročí. Návrh 

tzv. Ulička Bratislavy v Prahe a Ulička Prahy v Bratislavy s prepojením kultúry, histórie, 

tradícií, gastronómie  a cestovného ruchu bol predložený Hl. mestu - kancelárii primátora so 



 

žiadosťou o zastrešenie projektu a prizvanie ostatných mestských organizácií na spoluprácu. 

Navrhovaný termín podujatia je 21. – 23. 9. 2018. BTB v spolupráci s MMBA pripravuje 

putovnú exteriérovú výstavu fotografií Bratislavy 1918-100-2018. MMBA poskytne licenciu na 

použitie fotografií starej Bratislavy a BTB obstará fotky, tzv. dvojičky s rovnakým / podobným 

záberom súčasnej Bratislavy, ukázať čo na meste bolo/je pekné, pôvodné/moderné, aj z 

pohľadu CR.  

 

Predpokladaná suma: 25.000 EUR Položka: 3.1 
 

15. 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. Mesto pripravilo návrh oddychovej zóny na Rybnom nám., ktorej 

súčasťou by mal byť aj sezónny TIC. Cieľom BTB je obstarať sezónny TIC v centre mesta, 

model so smart a eko riešeniami. Náklady na obstaranie stánku, personálne náklady, 

predpoklad je prevádzka jún – september. 

 

Predpokladaná suma: 25.000 EUR Položka: 2.1, 5.1 
 

16. Spolupráca BTB pri príprave mestského podujatia Bratislavské mestské dni 20. – 22. 

4. 2018, spolupráca na podujatí ČSOB Maratón (zabezpečenie infopointu pri 

registrácii pretekárov) 

 

BTB tak ako pominulé roky zabezpečí tematické prehliadky Bratislavy /TIC/, preklad programu 

a promo na web stránke a fcb. Aktívna spolupráca s mestskými organizáciami – BKIS, MÚOP, 

MMBA, GMBA. V rámci maratónu BTB ako destinačný partner, infopoint na registrácii bežcov, 

plus šírenie informácií o výlukách a obmedzeniach v meste. 

 

Predpokladaná suma: 1.300 EUR Položka: 3.1.1 
 

17. Spolupráca BTB na organizácii Culinary Days 2018 

BTB aj tento rok plánuje spoluprácu a propagáciu podujatia Bratislava Culinary days – 

Jahodové a Špargľové dni, ktoré organizuje spoločnosť Sharkam VIP Catering, s.r.o. ako 

jediný a výhradný organizátor. Cieľom podujatia je prezentovať Bratislavu ako destináciu 

kvalitnej kuchyne s tradíciou a priblížiť jedinečný gastronomický zážitok domácim i 

zahraničným návštevníkom. Termín konania podujatia: Špargľové dni 26. – 28. 4. 2018, 

Jahodové dni 14. – 16. 6. 2018. Finančné plnenie: úhrada za náklady za zaujatie verejného 

priestranstva na mieste konania podujatí (t.j. správny poplatok za užívanie verejného 

priestranstva). 

 

Predpokladaná suma: 800 EUR Položka: 3.1.1 
 



 

18. Spolupráca BTB pri príprave mestských podujatí - Bratislavské korunovačné dni 23. 

- 30. 6. 2018 a Kultúrne leto 06-09/2018 

Hlavné mesto plánuje prípravu 2. ročníka Bratislavských korunovačných dní v spolupráci s 

mestskými organizáciami BKIS, MUOP, MMBA, GMBA, MK a BTB.  

BTB s cieľom rozvoja CR a zabezpečenia programu pre domácich i zahraničných 

návštevníkov mesta, plánuje pre tento rok spoluprácu formou podpory vybraných umeleckých 

výkonov a prenájmu LED obrazovky na Hlavnom námestí v mesiaci jún 2018. V spolupráci s 

BKIS zabezpečí BTB dramaturgiu obsahu LED obrazovky (SK/EN) spolu s reprodukovanou 

hudbou dotvárajúcou atmosféru, aby návštevník vedel, čo sa aktuálne v meste deje, pri akej 

príležitosti, kde môže čo vidieť a navštíviť (video pozvánky na podujatia, program, zostrihy 

podujatí KL, BKD, prenos live rytierskeho turnaja a pod.) 

 

Predpokladaná suma: 50.000 EUR Položka: 3.1.1 
 

 

19. Dobový piknik v Sade J. Kráľa 1. 7. 2018 

Organizátor podujatia pani Jana Dekánková oslovila BTB so žiadosťou o spoluprácu pri 

organizovaní podujatia Bratislavský dobový piknik, ktorého druhý ročník sa uskutoční 1. 7. 

2018 v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Piknik je orientovaný na historické obdobie prvej 

Československej republiky. Vystúpi na ňom orchester Fats Jazz Band, módna prehliadka 

zoskupenia Prvorepubliková móda a iné aktivity korešpondujúce s daným historickým 

obdobím. Po schválení návrhu Bratislavskej uličky v Prahe magistrátom, možnosť spolupráce 

s pani Dekánkovou na prezentácii Bratislavská ulička v Prahe.     

 

Predpokladaná suma: 3000 EUR Položka: 3.1 
 

20. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiac marec 2018 o prechodoch cez 

cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste. 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1.1 
 

21. Kontrola plnenia zmluvy o poskytnutí služby na rozvoj infraštruktúry CR a 

propagácia Bratislavy  v IC 

Na základe nášho záujmu o rozvoj turistickej informačnej infraštruktúry, propagácie produktov 

cestovného ruchu v destinácii ako aj propagácie samotnej destinácie, si BTB tak ako pominulé 

roky objednalo turistické informačné služby u IC Flora Tour spol. s.r.o. a Slovenská plavba a 

prístavy - lodná osobná doprava, a.s., ktoré sú situované na strategických miestach mesta, 

kadiaľ pravidelne prechádzajú domáci aj zahraniční turisti. Zodpovedný zamestnanec BTB 

bude kontrolovať plnenie zmlúv o poskytnutí služby. 

 

Predpokladaná suma: 6.000 EUR Položka: 5.1.1 



 

 

 

22. VO na tlačové služby 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa tlačových služieb pre 

potreby BTB. Rámcová zmluva na cca dva roky. 

Predpokladaná suma: 48.000 Položka: 1.1.5 
 

23. VO na grafické služby/DTP 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa grafických služieb/DTP 

pre potreby BTB. Rámcová zmluva na cca dva roky. 

 

Predpokladaná suma: 40.000 EUR Položka: 1.1.2 
 

24. VO na zabezpečenie propagačných a prezentačných služieb  

VO na zabezpečenie brigádnikov a prezentátorov pre potreby BTB v IC, počas eventov, 

v korunovačnom pointe počas roka 2018. Rámcová zmluva na cca dva roky.  

 

Predpokladaná suma: 60.000 EUR Položka: 1., 2., 3. 
 

25. VO na letenky a ubytovanie 

 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa leteniek a ubytovania pre 

potreby BTB. Rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: 33.600 EUR Položka: 1.2.4 
 

26. VO kuriérske služby – logistika propagačných materiálov 

 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa kuriérskych služien 

a logistiky prop. mat.. Rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: 30.000 EUR Položka: 5.1 
 

27. VO rozšírenie analytiky návštevnosti v TIC Klobučícka 

 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na rozšírenie analytiky návštevnosti 

v TIC Klobučícka. Rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: 3000 EUR Položka: 7. 
 



 

28. Kontinuálna príprava komplexnej kampane pred letnou sezónou  

Kontinuálna príprava kampane, ktorá bude spustená 1.6.2018. Cieľové trhy: Anglicko, 

Nemecko, Česko, Rakúsko, Slovensko. Cieľom je pripraviť komplexnú mesačnú komunikačnú 

kampaň, ktorá bude zameraná na využite aj online aj offline/outdoor komunikačných nástrojov 

intenzívne počas mesiaca jún 

 

Predpokladaná suma: 156.000 EUR Položka: 1.3. 
 

 

29. Spustenie VO na tvorbu textového a foto obsahu 

Vzhľadom na rozsiahlu online ale aj offline komunikáciu, je nevyhnutnosťou disponovať 

kvalitným contentom, ktorý vieme využívať nielen na webe, ale aj do printovej inzercie, do 

zahraničných TS, do brožúr a podobne. Malo by sa jednať o dodanie 30 autorských článkov v 

3 jazykových mutáciách s imidžovými tematickými fotografiami. Témy by boli viazané na 

videoobsah formu vlogou, ktorý sa postupne tvorí – podľa ročných období, ako aj na iné 

dôležité témy. 

Predpokladaná suma: 11.500 EUR Položka: 1.3. 
 

30. Spustenie VO na globálnu databázu novinárov, influencerov s globálnym 

monitoringom médií 

Predpokladaná suma: 7800 EUR Položka: 1.3. 
 

31. Inzercie na cieľových trhoch 

Príprava tematických inzercií v online aj printových médiách na cieľových trhoch.  

 

Predpokladaná suma: 3000 EUR Položka: 1.3. 
 

32. Natáčanie jarných videí - vlogov 

V rámci séria 20 vlogových videí, plánujeme pokračovať v natáčaní a spracovaní videí, kde 

budeme chcieť zachytiť aj jarnú atmosféru mesta. 

 

Predpokladaná suma: 4000 EUR Položka: 1.3. 
 

33. Web 

Kontinuálna práca na napĺňaní, tvorbe nového a úprave starého obsahu. Zároveň budú 

pokračovať aj programátorské práce na tvorbu nových funkcionalít. Taktiež správa 

a obnovenie hostingu a domén.  

 

Predpokladaná suma: do 1000 EUR Položka: 1.3. 



 

 

34. Kontinuálna propagácia novej sezóny BC karty na zvýšenie online predaja  

 

Prostredníctvom tematického contentu na sociálnych sieťach plánujeme zabezpečiť 

propagáciu subjektov zapojených v BC karte. 

 

Predpokladaná suma: 300 EUR Položka: 1.3. 
 

35. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB  

 

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach plánujeme zabezpečiť propagáciu členských 

subjektov BTB. 

 

Predpokladaná suma: 200 EUR Položka: 1.3. 
 

36. TK a verejná prezentácia Marketingovej a komunikačnej stratégie destinácie 

Bratislava 

Tlačová konferencia je plánovaná na 17.4.2018 (14:00) za účasti primátora mesta Bratislava, 

p. Melicharovej (PP BTB), p. Timorackého (M A R K BBDO) a p. Smika (ČP BTB a odborník), 

na tému vytvorenie marketingovej stratégie mesta, vznik nového claimu a jeho implementácie 

v praxi. Po krátkom coffee breaku bude nasledovať verejná prezentácia Marketingovej 

stratégie mesta, ktorú p. Timoracký predstaví odbornej verejnosti t.j. MDV SR, MZVaEZ, rôzne 

združenia, zväzy, OCR, mesto a iní. Prezentácia sa uskutoční vo Vodárenskom múzeu. Na 

záver sa uskutoční spoločenský raut, ktorý pripraví cateringová spoločnosť. 

Predpokladaná suma: 4000 EUR Položka: 1.3 
 

37. Príprava tlačových správ na aktuálne témy  

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

38. Jarný newsletter 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

39. PR podpora podujatí 

Propagácia jarných podujatí cez sociálne siete. Napríklad ČSOB Maratón, Národný Beh Devín 

– Bratislava, Bratislavské mestské dni a podobne.   

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 



 

40. PR spolupráce s inštitúciami 

Propagácia významných inštitúcií a ich podujatí v rámci spolupráce s GMB, ÚĽUV, SND, 

Dunajským fondom, ZSSK, MMB a podobne.  

 

Predpokladaná suma: 300 EUR Položka: 1.3. 
 

41. Infocesty, Presstripy 

- nemecký novinár Der Tagesspiegel 

- presstrip Taliani/Španieli spoločne s BRT a Ryanair 

-  možná infocesta v rámci ČSOB Maratónu 

- komunikácia s vloggermi spoločne s BRT dohodnutie presstripov počas roka na rôzne 

témy 

 

Predpokladaná suma: do 300 EUR Položka: 1.3. 
 

42. Vyúčtovanie dotácie 2017 

Spracovanie podkladov k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie na rok 2017, s termínom 

odovzdania na MDaV SR do 10.4. Štruktúra podkladov: vecné vyhodnotenie a finančné 

vyhodnotenie poskytnutej dotácie. 

. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

43. Účtovná závierka s komentárom a Správa o činnosti BTB za rok 2017 

Spracovanie podkladov k odovzdaniu Účtovnej závierky BTB s komentárom pre potreby Magi 

BA a na to nadväzujúcej Správy o činnosti BTB za rok 2017 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

 

44. Odpočet PHSR mesta Bratislava za rok 2017 

Spracovanie podkladov k odpočtovaniu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Bratislava za rok 2017. Projekty v rámci Opatrení a Priorít PHSR v kompetencii BTB. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

 

45. Členstvo BTB v medzinárodných organizáciách CR 

ECM, DCC, Arge Strasse der Kaiser und Könige. Vypĺňanie údajov do prieskumov a analýz 

ECM (ECM Monitor, Finance study, Benchmarking report), príspevky na profily sociálnych sietí 

(DCC, ARGE), priebežná komunikácia o spoločných projektoch. 



 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

46. Poskytovanie stáží študentom 

Priebežné zabezpečenie agendy (zmluvy so vzdelávacími inštitúciami o poskytnutí stáže, plán 

práce stážistov, kontrola a priebežné konzultácie. Obdobie marec – máj: študentka UKF Nitra, 

obdobie apríl – jún: študentka Francúzsko. 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

47. 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. 

Predpokladaná suma: Max. 1000 EUR Položka: 6.1. 
 

48. Ekonomické účinky CR na Bratislavu (leisure + MICE) 

Príprava špecifikácie predmetu zákazky pre zadanie zákazky postupom VO. Cieľom štúdie by 

mala byť kvantifikácia ekonomických účinkov CR na destináciu v leisure a MICE segmente 

(napr. pridaná hodnota, zamestnanosť v CR, príjmová funkcia, funkcia zamestnanosti, prínos 

CR na miestne HDP, prínos kongresového CR na destináciu, príjmy z MICE eventov, 

konverzia RFPs ap.) 

Predpokladaná suma: Max. 29 500 EUR Položka: 6.1. 
 

49. Naštartovanie spolupráce v rámci kontraktu na poskytovanie konzultačných služieb 

pre oblasť MICE v zmysle implementácie stratégie Bratislava MICE 2018-2020 na rok 

2018  

Zahájenie spolupráce s vysúťaženým dodávateľom, nastavenia projektov v rámci 

vysúťažených okruhov. Predpokladaný termín osobného stretnutia s zástupcom/-ami 

dodávateľa v Bratislave je 11-12/4/2018.  

 

Predpokladaná suma: 30.000 EUR/ročne Položka: 1.5.3 
 

 

50. Naštartovanie spolupráce v rámci kontraktu na poskytovanie expertných služieb 

v rámci tzv. Lead generation services.  

Finalizácia VO a následne zahájenie spolupráce s vysúťaženým dodávateľom, nastavenia 

projektov v rámci vysúťažených okruhov. Predpokladaný termín osobného stretnutia 

s zástupcom/-ami dodávateľa v Bratislave bude upresnený.  

 

Predpokladaná suma: 12.000 EUR/ročne  Položka: 1.5.5 



 

 

51. Tvorba obsahu o destinácii Bratislava pre cieľovú skupinu MICE 

Kontinuálna tvorba obsahu v zmysle kontraktu platného od marca 2018. Čiastkové plnenia 

budú fakturované v rámci QII.  

 

Predpokladaná suma: 15.000 EUR/ročne Položka: 1.5.1. 
 

52. Update materiálu Meeting Planners Guide 2018 

Doplnenie nových členov a update materiálu s následnou dotlačou strán, prioritná je 

elektronická verzia.  

 

Predpokladaná suma: Odhad do 1500 EUR Položka: 1.5.4 
 

53. VO  - Nákup licencie na destinačný CRM systém  

Nákup licencie pre 3 osoby pre CRM systém využívaný oddelením MICE a PR/marketing 

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 projekt managementu pre prípadné následné bidovanie. Uvedená suma je už aj 

s DPH.  

 

Predpokladaná suma:  cca 5500 EUR ročne  Položka: 1.5.3 
 

54. Príprava podkladov pre PHSR – podpora kandidatúr na kongresové podujatia  

Príprava pravidiel pre podporu kandidatúr na kongresové podujatia s odhadom potrebného 

rozpočtu na nasledujúce tri roky.  

 

Predpokladaná suma: -  Položka: -  
 

55. TECHSUMMIT 2018 – spoluorganizácia BTB  

 

BTB pripravuje zmluvu o je spoluorganizácii podujatia TECHSUMMIT 2018, najväčšej 

stredoeurópskej technologicko-inovatívnej konferencie. BTB sa predstaví ako hostiteľ 

slávnostnej recepcie pre ca 200 hostí v rámci prvého večera podujatia. Detaily sú predmetom 

rokovaní s organizátorom a hotelom, kde sa podujatie koná (Double Tree by Hilton).  

 

Predpokladaná suma: Odhad ca 5000 EUR total  Položka: 1.5.6 
 

56. Pre-IMEX kampaň 2018  



 

 

V spolupráci s dodávateľmi konzultačných služieb a služieb tvorby obsahu pripravujeme online 

kampaň s využitím už vytvoreného contentu. Cieľovou skupinou budú nákupcovia podujatí, 

ktorí sa zúčastňujú veľtrhu IMEX. Princípom kapane bude tzv. re-share cez čo možno 

najväčšie množstvo našich kanálov a kanálov našich partnerov. Kampaň bude sponzorovaná 

na online facebooku a / alebo Linked-ine.    

 

Predpokladaná suma: Odhad ca 300 EUR total  Položka: 1.5. 
 

57. Pracovná cesta do Košíc – stretnutie s lokálnymi zástupcami MICE odvetvia  

 

Z iniciatívy košickej MICE komunity sa zástupca MICE oddelenia, Nina Erneker, zúčastní 

pracovnej cesty do Košíc. Cieľom cesty je výmena skúseností a zdieľanie výstupov zo 

strategického dokumentu Bratislava MICE Strategy 2018-2020. Náklady na ubytovanie 

zabezpečuje pozývateľ.  

 

Predpokladaná suma: Odhad ca 200 EUR Položka: 1.5. 
 

58. M&I Forum Dubrovnik – zabezpečenie leteniek a ubytovania, príprava profilu  

 

Nákup leteniek a zabezpečenie ubytovania v predstihu na 5-9/6/2018, príprava profilu 

vystavovateľa, účasť NE. 

 

Predpokladaná suma: Odhad ca 1500 EUR Položka: 1.5.2 
 

 

 

 

 



KODEX _ Interné  kritériá pre schvaľovanie prihlášok nových členov BTB 
 

V zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

môže o členstvo v BTB na základe prihlášky doručenej do sídla BTB požiadať mestská časť 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré 

podnikajú alebo pôsobia na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Jednou  z podmienok vzniku členstva v BTB je prijatie rozhodnutia P-BTB o prijatí člena. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že dobré meno, profesionalita, solventnosť, odbornosť, know-how, 

kvalifikovanosť a postavenie na trhu jednotlivých členov BTB má priamy vplyv na relevanciu BTB, 

ako aj jej možnosti byť činnou pri  tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území 

svojej pôsobnosti a pri tvorbe a realizácii marketingu a propagácii cestovného ruchu a pod., je 

legitímne, aby P-BTB venovalo problematike prijímania nových členov náležitú pozornosť a 

pri rozhodovaní o prijatí uchádzača o členstvo posúdilo, či tento okrem zákonom jednoznačne 

daných  podmienok spĺňa i nasledovné predpoklady:   

 

1. Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú pôsobnosť súvisiacu s cestovných ruchom (§ 1 zákona 

č. č. 91/2010 Z.z.). 

2. Má aspoň minimálnu relevantnosť na trhu, ktorá je definovaná niektorými z týchto bodov: 

- obratom min.  50 000,- Eur, pričom významný podiel obratu je z aktivít vykonávaných na 

území mesta Bratislava, 

- subjekt, ktorý prejavil záujem o členstvo existuje na trhu min 2 roky,  

- v prípade ubytovacieho zariadenia, významný podiel ubytovaných hostí tvoria turisti resp. 

MICE účastníci, 

- vlastníctvom majetku (loď, historické vozidlá, budova kľúčová pre cestovný ruch, softwer, 

patent, licencia,  brand, ktorý poskytuje na franchising a pod.) kľúčového pre poskytovanie 

služieb turistom v meste, 

- ponukou uchádzača o členstvo, ktorá je jedinečná, doplňuje chýbajúcu službu na trhu alebo 

zásadným spôsobom prispieva k zlepšeniu imidžu mesta v súlade s niektorou s oficiálnych 

propagačných línií. 

Vyhodnotenie minimálnej relevantnosti na trhu je vecou individuálneho posúdenia a vychádza 

z naplnenia vyššie uvedených predpokladov.  

3. Dobré meno, profesionalita, solventnosť a kvalifikovanosť uchádzača neboli spochybnené, pričom 

akékoľvek výhrady voči uchádzačovi musia byť dôvodné a ich podstata musí byť riadne preukázaná. 

4. Zástupca subjektu, ktorý má záujem o členstvo v BTB sa musí najprv stretnúť s predsedom 

komory, do ktorej patrí v zmysle Stanov BTB a ten musí P-BTB jeho vstup odporučiť, pričom 

rozhodujúca je miera naplnenia zhody cieľov subjektu s cieľmi BTB.  

 
 Vyššie uvedené interné kritéria prijímania nových členov BTB sú v súlade so stratégiou 

rozvoja BTB a majú vo vzťahu k členom P-BTB odporúčací charakter.  

 
BTB má záujem o spoluprácu so všetkými subjektami, ktorých ponuka je z pohľadu 

rozvoja cestovného ruchu na území pôsobnosti BTB prínosná, a to i v prípade, ak nespĺňajú 

vyššie uvedené predpoklady. Túto spoluprácu je však  vhodné rozvíjať na inej ako klasickej členskej 

báze, ktorá je spojená s radom práv, ktoré často členovia nevyužívajú, resp. o ne nemajú záujem, 

a povinností, ktoré členovia riadne a včas neplnia, čo následne podstatne znepružňuje činnosť BTB. 

Túto formu spolupráce je možné založiť na zmluvnom základe, pričom jej obsahom by okrem iného 

bolo právo byť propagovaný formou letákov na veľtrhoch, v online atď. Takáto alternatíva sa javí 

ako vhodná aj vo vzťahu k aktuálnym členom, ktorí nejavia záujem o prácu v BTB a sú členmi len z 

dôvodu záujmu o propagáciu svojich služieb. 

Účinné od 28.3.2018 





























Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika,  

           IČO 42259088, DIČ 2023399455  
  

  

  

 
  

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
  

 
Predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42 259 088 (ďalej ako “BTB”) týmto v zmysle čl. IX ods. 2 

Stanov BTB   

  

zvoláva valné zhromaždenie, 
  

ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2018 o 15.30 hod, v Radisson Blu Carlton Hotel -  konferenčná 

miestnosť na Hviezdoslavovom nám. č. 3,  811 02 Bratislava s nasledovným programom:  

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 

 

Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 14. 06. 2018 od 15.30 hod. do 16.00 hod.  

Každá osoba, ktorá sa ako člen BTB alebo zástupca člena BTB zúčastní VZ, preukáže  svoju totožnosť OP. 

V prípade, ak člen BTB na VZ nekoná osobne (fyzické osoby) alebo prostredníctvom osoby, ktorá je v 

zozname členov BTB zapísaná ako osoba oprávnená konať v mene člena (právnické osoby), ale je 

zastúpený zástupcom, je potrebné, aby zástupca predložil tiež originál písomného 

splnomocnenia/poverenia na zastupovanie člena BTB na VZ, vrátane hlasovania na ňom. V prípade 

generálnych plných mocí a poverení je potrebné predložiť originál alebo úradne overenú kópiu. Ak 

splnomocnenie/poverenie udeľuje iná osoba ako osoba oprávnená konať v mene člena BTB uvedená v 

zozname členov BTB, je potrebné predložiť tiež výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom je 

uvedený štatutár člena BTB.  

  
Do 30. 05. 2018 si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie účasti/neúčasti na VZ BTB elektronicky na 

adresu: turan@visitbratislava.com.  
Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do 7. 6. 

2018.   
  
V Bratislave dňa 23.05. 2017  
   
                                                                                                     vr  

                                                                                        Ing. Alžbeta Melicharová 

                                                                                             predsedníčka predstavenstva  


