ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 16.5.2018
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava
Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava
Prítomní:
A.Melicharová, M.Naď, A.Smik, S.Svoreňová, P.Petrovič, M.Volek, Ľ.Novacká
Neprítomní : J.Buocik
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.
2.
3.
4.
5.

Správa o činnosti BTB za rok 2017
Kvartálna správa VR-BTB za január - marec 2018
Návrh na zvýšenie dani z ubytovania na máj 2019 - informácia
Schválenie návrh spoluorganizovania Festival kreativity - Zlatý klinec 2018
Schválenie doplnenia plánu ZSC o cestu do Londýna/BTB má nomináciu
v medzinárodnej súťaži
6. VZ krajskej organizácie CR BRT dňa 31.5.2018 – návrh predsedu BSK Juraja Drobu na
odvolenie predsedu a voľbu predsedu krajskej organizácie CR BRT
7. Rôzne
Bod. č. 1 Správa o činnosti BTB za rok 2017
Správu o činnosti a hospodárenie BTB za rok 2017 prezentoval VR-BTB, pán Koniar.
Dostupná je na uvedenom linku:
https://www.dropbox.com/s/kv5to1d9oovenit/Spr%C3%A1va%20o%20%C4%8Dinnosti%20
BTB%202017.pdf?dl=0
Zo správy možno poukázať na top čísla za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 a na podstatné
fakty ako:
- 100 % využitie dotácie MINDOP (745 121,- EUR)
- 27 domácich a zahraničných prezentácií
- 3 tlačové konferencie v zahraničí (Viedeň, Budapešť, Praha) a 7 v Bratislave
- 8 infocentier (stále a sezónne) - prevádzkovanie
- 4 nové informačné materiály - produkcia
- 5,27 % nárast počtu návštevníkov
- 4,45 % nárast počtu prenocovaní
- 80 % nárast unikátnych návštevníkov webu
- 44 % nárast predaja Bratislava Card (3 931 ks)
- 6,9 % nárast výberu členských prostriedkov
- 40 % nárast výberu dane za ubytovanie
- 104 % nárast príjmov z vlastnej činnosti oproti roku 2016
- 88 100 vybavených osobných, e mailových a telefonických dopytov v TIC
- 200 účastníkov infociest/famtripov/presstripov
- 11 podujatí podporených spoluorganizačne
- 150 a viac podujatí podporených komunikačne

-

32 % nárast zabezpečených prehliadok mesta v rámci ktorých bolo odsprevádzaných
15 842 osôb
- Letná kampaň 2017 vyhodnotenie:
- 2 225 084 pozretí (YT, FB)
- 13 136 000 zobrazení (Google Adwords)
- 82 % nárast unikátnych návštevníkov webu
- 355 % nárast návštev webu z ČR
- 110 % nárast návštev z ostatných zdrojových trhov
- 4 800 000 dosah postov na FB
Pán Petrovič v diskusii navrhol, aby sme Správu o činnosti doplnili o hodnotenie, t.j. o nejaké
závery, ktoré komentujú uvedené čísla. VR-BTB odpovedal, že takéto hodnotenie je uvedené
hlavne v úvode správy, kde je číselné aj verbálne hodnotenie aktivít a dosiahnutých
výsledkov. Pán Volek navrhol zmeniť cover photo celej správy. Podľa niektorých členov
súčasná fotografia nie celkom dobre reprezentuje tému turizmus.
Uznesenie č. 1/16052018: P-BTB schvaľuje Správu o činnosti a hospodárení BTB za rok
2017 a žiada ju predložiť na rokovanie VZ BTB, ktoré sa bude konať 14.6.2018.
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Na rokovanie predstavenstva sa dostavila pani Novacká.
Bod č. 2 Kvartálna správa VR-BTB za január - marec 2018
VR-BTB prezentoval uvedený materiál, ktorý bol vyhotovený na základe povinnosti
výkonného riaditeľa BTB podľa čl. XII bod 11 stanov BTB a tvorí Prílohu č. 1 tohto zápisu.
Všetky aktivity sa diali v súlade so schváleným plánom práce a rozpočtom BTB na rok 2018.
Uznesenie č. 2/16052018: P-BTB berie na vedomie Kvartálnu správu VR-BTB o činnosti
a hospodárení BTB za január-marec 2018 aj s prílohami.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Bod č. 3 Návrh na zvýšenie dani z ubytovania na máj 2019
Uznesenie č. 3A/16052018: P-BTB zaviazalo členku predstavenstva Soňu Svoreňovú
predložiť na MsZ hlavného mesta SR Bratislava návrh na zriadenie prípravného výboru pre
MSĽH 2019 so zastúpením BTB.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Uznesenie č. 3B/16052018: V súvislosti s navrhovaným zvýšením dane z ubytovania v máji
2019, P-BTB poveruje členku predstavenstva Soňu Svoreňovú žiadať MsZ o záväzok pre
hlavné mesto SR Bratislava nakladať so zvýšeným výnosom dane z ubytovania v súvislosti
s MSĽH v zmysle odporúčaní prípravného výboru k MSĽH za účelom skvalitnenia služieb
a bezpečnosti počas a po MSĽH 2019.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Bod č. 4 Schválenie návrh spoluorganizovania Festival kreativity - Zlatý klinec 2018
Organizátor, agentúra AD AWARDS ASSOCIATION sa zmluvne zaviazala, že voči BTB na
festivale, ktorý sa bude konať v dňoch 24. – 25. mája 2018 v Bratislave na lodiach River’s
Club, LOĎ a Istropolis, zabezpečí nasledovné:

umiestni logo BA na všetkých propagačných materiáloch podujatia a tiež v priestoroch
konania
podujatia; umiestni na webe
http://www.zlatyklinec.sk/
preklik na
www.visitbratislava.com a logo partnera; dodá partnerovi monitoring propagácie a autorsky
vysporiadanú fotodokumentáciu z podujatia v minimálnom rozsahu 5 ks v elektronickej
podobe pre prezentáciu a propagáciu partnera; dodá partnerovi 4 lístky na podujatie pre
potreby partnera. BTB recipročne zabezpečí pre 11 zahraničných speakrov podujatia
ubytovanie. Uvedené podujatie má dosah na rozvoj CR a najmä brand mesta BA.
Uznesenie č. 4/16052018: P-BTB schvaľuje spoluprácu s AD AWARDS ASSOCIATION,
s.r.o a participáciu BTB na Festivale kreativity Zlatý klinec 2018, finančné plnenie zo strany
BTB max do výšky 5.000,- EUR.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Bod č. 5 Schválenie doplnenia plánu ZSC o cestu do Londýna/BTB má nomináciu
v medzinárodnej súťaži
BTB sa začiatkom roka 2018 zapojilo do Emerging Europe Awards, ktoré organizuje
organizácia Emerging Europe (prevádzkovateľ významného web magazínu a publikácií
týkajúcich sa ekonomického rozvoja v strednej a východnej Európe) pod záštitou Európskej
banky pre obnovu a rozvoj a britského Ministerstva pre medzinárodných obchod.
Vychádzajúc z misie podpory hospodárskeho a sociálneho rastu v regióne strednej a
východnej Európy boli zorganizované Emerging Europe Awards, významné a prestížné
ocenenie na rozpoznanie úspechov, popredných projektov a osvedčených postupov,
podporu leadership-u. Ocenenia sa odovzdajú organizáciám a firmám, ktoré preukázali
skvelé výsledky v troch hlavných oblastiach: zvyšovanie povedomia, sociálny pokrok a
hospodársky rozvoj. Porota súťaže má rozsiahle skúsenosti v celom rade odvetví a je
podporovaná špecializovaným tímom. Emerging Europe Awards oslavujú vynikajúce úsilie
tých, ktorí dôsledne pracujú na hospodárskom a sociálnom rozvoji regiónu a najviac
prispievajú k jeho rastu.
BTB sa do oceňovania (do kategórie „Tourism Campaign of the Year“) prihlásila
s minuloročnou online kampaňou („Osobnosti Bratislavy“), ktorá bola inovatívna, kreatívna,
dokázala zaujať a vďaka prepracovanému nasadeniu v online prostredí (video, bannery,
vyhľadávanie, Facebook, Instagram) excelovala svojimi výsledkami. Do úvahy bol braný aj
faktor nízkej celkovej investície do kampane, ktorá však vďaka už spomenutým kvalitám
dosiahla nadmieru výborné výsledky a prejavila sa na zvýšení návštevnosti webu ako aj
poznania značky Bratislava.
BTB bolo napokon v prvej polovici mája zahrnutá do úzkeho výberu nominovaných
destinácií v kategórií „Tourism Campaign of the Year,“ spolu s ďalšími významnými
destináciami ako Slovinsko, Gruzínsko, Tallinn, Riga, Sarajevo, Tirana, Wroclaw či Jerevan.
21. a 22. júna sa v Londýne koná odovzdávanie cien, súčasťou ktorého je aj rozsiahly
program, ktorý okrem networkingu s destináciami a tourist boardmi ponúkne stretnutie
s britským ministrom pre medzinárodných obchod, londýnskym primátorom a ďalšími
partnermi v oblasti cestovného ruchu a rozvoja hospodárstva a ekonomiky v strednej
a východnej Európe.
Z týchto dôvodov má BTB záujem na Emerging Europe Awards poslať dvoch zástupcov.
Odhadované náklady pre 2 osoby sú cca 1500 EUR.
Uznesenie č. 5/16052018: P-BTB súhlasí s doplnením plánu ZSC 2018 o účasť 2 zástupcov
BTB na odovzdávaní cien Emerging Europe Awards v Londýne v termíne 21.-22.6.2018.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 6 VZ krajskej organizácie CR BRT – odvolenie predsedu a voľba predsedu krajskej
organizácie.
Dnes (16.5.2018) bola na BTB doručená pozvánka na VZ krajskej organizácie CR Bratislava
Region Tourism s programom viď Príloha č. 2. Z funkcie odstúpil doterajší predseda krajskej
organizácie RNDr. Martin Zaťovič (vo funkcii od 7.10.2014) a VZ BRT bude hlasovať
o nominácii Ing. Tomáša Zajaca na uvedenú pozíciu. Pán Zajac v roku 2002 ukončil štúdium
na Národohospodárskej fakulte EUBA. Z praxe uvedenej v jeho CV je možné spomenúť
riadiace funkcie v marketingu a komunikácii FUN Rádia, Dopravného podniku BA a aktuálne
ako spolumajiteľ a CEO personálnej agentúry SmartChoice, s.r.o. Vo veci voľby predsedu
krajskej organizácie je potrebné poukázať na Obchodný zákonník a Zákonník práce, ktoré
zakotvujú princíp, že podmienky výkonu funkcie/pracovného pomeru štatutárneho orgánu
stanovuje/schvaľuje orgán, ktorý tento štatutárny orgán/člena štatutárneho orgánu
ustanovil/zvolil (ide o schválenie príslušnej zmluvy, vrátane odmeny). Tento princíp je
potrebné aplikovať aj v prípade ustanovenia štatutárneho orgánu kocr BRT. Túto
kompetenciu VZ kocr BRT rozhodovať o odmene štatutárneho orgánu ako aj o ostatných
náležitostiach mandátnej zmluvy možno tiež vyvodiť zo skutočnosti, že VZ je najvyšším
orgánom kocr BRT.
V tomto duchu VZ kocr BRT postupovalo aj v minulosti, t.j. VZ uplatnilo svoju právomoc
rozhodovať o odmene a ostatných podmienkach právneho vzťahu k osobe štatutára.
Uvedené skutočnosti sú obsahom Zápisnice zo zasadnutia VZ krajskej organizácie
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism konaného dňa 07.
októbra 2014, v uzneseniach 3,4 a 5.
Uznesenie č. 6/16052018: P-BTB žiada doplniť podklady na rokovanie VZ kocr BRT, ktoré
sa bude konať 31.5.2018 o návrh mandátnej zmluvy a výšky odmeny pre predsedu krajskej
organizácie Turizmus regiónu Bratislava v zmysle Obchodného zákonníka a Zákonníka
práce.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Bod. č. 7 Rôzne
7.1 - Zasadnutie DR BTB
Predseda DR-BTB informoval, že na zasadnutí DR, ktoré sa konalo dňa 10.5.2018 boli
schválené nasledovné dokumenty:
 Stanovisko DR BTB k Účtovnej závierke a Správe o činnosti BTB za rok 2017
 Správa o činnosti DR BTB za rok 2017

Tieto dokumenty DR BTB predkladá Valnému zhromaždeniu BTB v zmysle Stanov BTB
7.2 - Parkovanie pre turistické autobusy – vozovňa DPB Petržalka
Miesto: autobusová vozovňa Dopravného podniku Bratislava a.s., Lúky VIII, Betliarska ulica,
Bratislava – Petržalka
Dostupnosť z centra mesta: cez Most SNP po Panónskej ceste alebo Most Apollo po
Dolnozemskej ceste
Časová platnosť: v skúšobnom režime, od 1.6.2018 do konca roka 2018 (resp. do 6.1.2019)
Prístupnosť pre turistické autobusy : denne od 8.00 do 17.00 hod. = 9 hodín

Úhrada: 1 hodina parkovného á 3,50 EUR, celodenné parkovanie (= 9 hodín) za sumu 20,00
EUR
Možnosť využitia služieb: sociálne zariadenie, automat na kávu a iné drobné občerstvenie.
Niektoré spoje verejnej dopravy, ako napr. autobus č. 93, ktorý spája vozovňu s centrom
mesta, zachádzajú až priamo do vozovne.
Uznesenie č. 7/16052018: P-BTB žiada predsedov komôr BTB zaslať uvedenú informáciu
v bode ž. 7 Zápisnice na svojich členov komôr BTB.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Na návrh predsedníčky komory č. 4 pani Novackej a v súlade so závermi komory č. 4
z 03.05.2018, P-BTB odporúča zaradiť do dopravnej komisie zastúpenie spoločnosti LOD p.
Mareka Považana.
Uznesenie č. 8/16052018: P-BTB ruší stretnutie P-BTB dňa 30.5.2018 a zvoláva ho na
pondelok 28.5.2018 o 16.00 hod.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová

______________________________

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič

______________________________

Správa o činnosti Bratislava Tourist Board (BTB)
január – marec 2018
zasadnutie predstavenstva BTB dňa 16.5.2018
Vypracoval: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.

V Bratislave dňa 24.4.2018
Správa je vyhotovená na základe povinnosti výkonného riaditeľa BTB, ktorá vyplýva z čl. XII
bod 11 stanov BTB a to konkrétne v znení:
„Výkonný riaditeľ je povinný raz za tri mesiace predkladať predstavenstvu na jeho rokovaní
správu o činnosti organizácie, jej jednotlivých úsekov, sekcií a zoznam zmlúv a iných
právnych úkonov, ktoré uzatvoril a podpísal za predchádzajúce tri mesiace. Výkonný riaditeľ
je povinný poskytnúť predstavenstvu na jeho vyžiadanie potrebné podklady a informácie
i kedykoľvek medzi zasadnutiami predstavenstva.“
Všetky aktivity počas prvého kvartálu 2018 boli zrealizované plnohodnotne a v celom
rozsahu ako boli schválené na VZ dňa 11.12.2018. Počas prvého kvartálu roka 2018 došlo aj
k miernej úprave, resp. doplnení personálneho obsadenia pozícií v organizácii. Konkrétne sa
jedná o prijatie novej zamestnankyne Mgr. Hany Kuchárovej, ktorá nastúpila na oddelenie PR
a komunikácie na pozíciu, ktorá ma prioritne v popise práce tvorbu obsahu relevantného pre
komunikáciu na webe a sociálnych sieťach, správu databázy novinárov, bloggerov
a vloggerov a šírenie obsahu cez tieto kontakty. Takisto má novoprijatá kolegyňa na starosti
údržbu webového portálu, manažovanie dodávateľa autorských článkov na stanovené témy
počas roka, preklady jednotlivých článkov a sekcií do jazykových mutácií a výpomoc pri
ďalších projektoch oddelenia. Ďalším doplnením je pozícia na polovičný úväzok v rámci
činnosti TIC z dôvodu dlhodobej PN zamestnanca Mgr. Martina Bátoru. Na polovičný úväzok
bola prijatá Bc. Laura Mazuchová. Ku ďalším zásadným zmenám v rámci organizačnej
štruktúry BTB počas prvého kvartálu roka 2018 nedošlo. K najdôležitejším aktivitám patrilo
rozbehnutie novoročnej veľtržnej sezóny, kde sme boli účastní na viacerých stabilných
veľtrhoch CR na cieľových trhoch a na prezentáciách MICE (Conventa Ljubljana, ITF
Slovakiatour, Holiday World Praha, Utazás Budapešť, ITB Berlín, ICJ MICE Advantage
Marburg, SITE Forum Rím). Na veľtrhu vo Viedni došlo prvý krát ku spojeniu expozície
MINDOP a BTB v rámci jedného stánku a celkovej vizualizácie. Tiež boli rozbehnuté viaceré
procesy VO na základe ktorých sa budú realizovať aktivity počas ďalšieho priebehu roka.
Pokračovalo sa v natáčaní vloggerského video obsahu, začalo sa s natáčaním videa Zelená
Bratislava, aktívne sa pracovalo na koncepte sezónneho IC na Rybnom námestí v spolupráci
s hlavnou architektkou mesta Bratislava, aktívne sa dotláčali podstatné propagačné
materiály vrátane ich rozvozu atď. Z hľadiska administrácie organizácie bol vypracovaný
projekt na dotáciu na rok 2018, ktorý plne korešponduje so schváleným rozpočtom a plánom

aktivít zo zasadnutia VZ BTB v decembri 2017. Okrem toho sa začalo s prípravou vyúčtovania
dotácie za rok 2017, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pre uvoľnenie finančných
prostriedkov z dotácie ministerstva. Okrem ďalších administratívnych odpočtov, ktoré boli
vypracované počas tohto obdobia (odpočet PHSR a akčných plánov, aktualizácia priorít,
vypracovanie Správy o hospodárení organizácie BTB ako prílohy k účtovnej závierke za rok
2017, Plán ZPC, Plán VO) prebiehala aj intenzívna kontrola Hlavného kontrolóra mesta
Bratislava.
Z hľadiska efektivity a transparentnosti procesov, administrácie agendy a fungovania
BTB boli zabezpečené dodržiavaním pravidiel predbežnej, priebežnej aj následnej finančnej
kontroly výdavkov, aktualizované a kontrolované zverejňovanie všetkých faktúr, objednávok
a zmlúv, ktoré prešli cez zamestnancov a vedenie organizácie, dôsledná kontrola zaraďovania
výdavkov do položiek schváleného rozpočtu ako aj položiek projektu na rok 2018.
Najdôležitejšie aktivity oddelení za január až marec 2018:
-

-

-

-

Priebeh celkovej prezentácie na januárovom veľtrhu Ferien Messe vo Viedni
(vystavovateľská plocha, spoluvystavovatelia, program ku 100 výročiu ČSR, VO
procesy na zabezpečenie naviazaných služieb, organizácia návštev expozície,
prepojenie konceptu s expozíciou Slovenska, gastronomické prezentácie –
bratislavský vinári, mestský pivovar, degustácia bratislavských rožkov atď.)
Organizácia stretnutia zástupcov Asociácie organizácií cestovného ruchu a ďalších
zástupcov OOCR a KOCR na Slovensku
Organizácia odbornej prezentácie a workshopu MICE Day – ochrana osobných údajov
– GDPR
Organizácia školenia zamestnancov TIC – problémový zákazník, riešenie krízových
situácií
Organizácia odporného školenia pre zamestnancov back office a front office –
komunikácia, neverbálne komunikačné zručnosti, vystupovanie pred kamerou a pod.,
tiež organizácia školenia pre sprievodcov CR ktorí sú zazmluvnení v rámci spolupráce
s TIC/BTB
Účasť na veľtrhoch CR (Conventa Ljubljana, ITF Slovakiatour, Holiday World Praha,
Utazás Budapešť, ITB Berlín, Donausalon 2018)
Účasť zástupcov BTB na podujatí Tourism X Games, organizovanom Czech Tourism a
MINDOP
Účasť na MICE prezentáciách (ICJ MICE Advantage Marburg, SITE Forum Rím)
Účasť zástupcov BTB na podujatí ECM Spring Meeting – Hack the City! v Reykjavíku
Kontinuálne pokračovanie kampane na sociálnych sieťach facebook, Google, Youtube
a Instagram počas zimnej kampane vrátane inzercií napr. Reise Aktuell, Fly OK, Leo
Express.
Obstaranie prezentačných a propagačných materiálov a merkantilu

-

-

-

-

Osadenie dvoch dotykových totemov v priestoroch príletovej haly letiska M. R.
Štefánika ako súčasti náhrady informačného stánku, ktorý bol z priestorov letiska
odinštalovaný
Dotlač materiálov podľa rozpisu a potreby zabezpečenia subjektov ktoré ako BTB
zásobujeme
Organizácia presstripov v spolupráci s MINDOP (napr. českí bloggeri,
Zazmluvnenie spoločnosti na dodanie videospotov na tému Zelená Bratislava
Zazmluvnenie dodávateľskej spoločnosti na dodávanie obsahu v oblasti MICE
Zazmluvnenie dodávateľskej spoločnosti na manažovanie karty BC – City and Region,
tiež dodávateľskej spoločnosti na dodanie software a výroby kariet
Aktualizácia portálu BaGoClas, tiež profilov na sociálnych sieťach facebook,
instagram, správa webového portálu a aplikácie, vytváranie nových kategórií, PR
článkov, tvorba contentu (foto, video)
Rozbeh sezóny 2018/2019 a kontinuálne dopĺňanie projektu Bratislava Card – City
and Region (partneri z regiónu, predajné miesta, software, technická podpora,
partneri, PR)
Natáčanie časti vloggerského video contentu pre rok 2018 a tiež rozhovorov
s turistami na rôzne témy pre rok 2018
Upgrade a prevádzka software na dotykových paneloch v TIC, analýza a nastavenie
analytického systému v rámci WiFi v TIC
Poskytovanie sprievodcovských služieb mimo hlavnej turistickej sezóny v TIC
Klobučnícka a na letisku
Pravidelná komunikačná podpora podujatí konaných v destinácii, newsletter Leasure
a MICE
Denná správa a aktualizácia sociálnych sietí Facebook, Instagram, Youtube - Leasure
a MICE
Propagácia na LCD monitoroch a na polepoch v neverejnej časti terminálu
bratislavského letiska
viac info na: https://www.visitbratislava.com/sk/media/newslettre-na-stiahnutie/

Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach predstavenstva BTB kde pravidelne
informuje jeho členov o uskutočnených resp. plánovaných aktivitách výkonnej zložky. Tiež
pravidelne raz za mesiac dáva na schválenie celkový plán aktivít všetkých oddelení. Ten
vychádza prioritne zo schváleného predbežného plánu aktivít a rozpočtu, ktorý schválilo VZ
dňa 11.12.2017. Spravidla raz za dva týždne sú organizované spoločné porady výkonnej
zložky BTB Zápisy zo zasadnutí predstavenstva vrátane príloh sú zverejňované na webovom
portáli BTB na linku: http://btb.visitbratislava.com/zapisy-z-predstavenstva/.
Prílohy:
1. Objednávky 1 Q 2017
2. Zmluvy 1 Q 2017

3. Faktúry 1 Q 2017

člen
krajskej organizácie
cestovného ruchu

Naša značka

Vaša značka

19/KOCR/2018

Vybavuje / Tel.

V Bratislave

Lukáš Dobrocký

10.05.2018

Vec: Pozvánka na valné zhromaždenie
Dovoľujem si Vás pozvať v zmysle článku 7, bod 7.4 a) Stanov krajskej organizácie cestovného
ruchu na valné zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu
Bratislava/Bratislava Region Tourism, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2018 o 10.00 hod. v sídle
organizácie Sabinovská 16, Bratislava s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie valného zhromaždenia
Odvolanie predsedu krajskej organizácie na základe vlastnej žiadosti
Voľba predsedu krajskej organizácie
Záver

Svoju účasť, prosím potvrďte do .05.2018 na mailovú adresu lukas.dobrocky@gob.sk. Materiály
na rokovanie valného zhromaždenia budú zaslané elektronicky.

v.r.
RNDr. Martin Zaťovič
predseda krajskej organizácie

Bratislava Region Tourism
Sabinovká ul. 16
820 05 Bratislava
Slovakia

IČO: 42 259 967
DIČ: 2023476565
Tel.: +421 2 48264 610
www.tourismbratislava.com
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