
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 28.5.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, M.Naď, S.Svoreňová, M.Volek, Ľ.Novacká 
Neprítomní :   P.Petrovič, J.Buocik, A.Smik,  
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.  

1. Plán práce BTB na jún 2018 
2. Návrh zmeny rozpočtu - alternatívne 20.tis a 68 tis., ... 
3. Info o kampani na leto 2018 
4. Info o aktivitách MICE  
5. Info o workshope na aktivity MICE a leisure 19.a 20.6.2018 
6. Vystúpenie zo združenia z Medzinárodného združenia ARGE – Strasse der Kaiser und 

Könige 
7. Rôzne 

 
Bod. č. 1 Plán práce BTB na jún 2018 
Plán práce na jún 2018 v zmysle Prílohy č. 1 prezentoval VR-BTB. Okrem úloh, ktoré sú 
priebežné a prelínajú sa celým rokov, ako je napr. rozvoj informačnej turistickej 
infraštruktúry, správa obsahu webu, online sietí a obsahu dotykových obrazoviek, aplikácie 
atď. sa marketingové a komunikačné aktivity v júny 2018 budú zameriavať na spoluprácu a 
propagáciu najdôležitejších turistických produktov v Bratislave pre letnú sezónu 2018. Medzi 
ne patrí najmä Bratislavské kultúrne leto a hradné slávnosti, BA korunovačné dni, výstava 
Premeny Bratislavy, Cilinary Days – Jahodové dni, otvorenie BA foto-video pointu, Dobový 
piknik v Sade J.Kráľa, atď. V júni 2018 sa BTB sústreďuje na prezentácie a TK v Bratislave, ale 
aj vo Viedni, Budapešti a v Prahe. Počas verejnej prezentácie vo Viedni na festivale 
Donaukanaltreiben bude BTB spolupracovať so 4 členskými subjektami (Divoká Voda, Tou4U, 
Flora Tour a LOD). Organizátori očakávajú počas 4 dni trvajúceho podujatia cca 80 000 
návštevníkov (turistov aj domácich). Ďalej BTB nasadzuje historicky najväčšiu kampaň na 
domácom CR pod posolstvom „Bratislava je aj TVOJE hlavné mesto“ (viac v bode č. 3) a na 
realizáciu MICE plánu práce (viac v bode 4). Plán práce BTB na jún 2018 je plne v súlade so 
schváleným plánom práce a rozpočtom BTB na rok 2018, ktorý schválilo VZ BTB v decembri 
2017. 
Uznesenie č.  1/28052018: P-BTB berie na vedomie plán marketingových a komunikačných 
aktivít BTB na jún 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

Bod č. 2 Návrh zmeny rozpočtu - alternatívne 20.tis a 68 tis., 
Na základe uznesenia MsZ č. 1737/2014 zo dňa 25.09.2014, kedy bol na mestskom 
zastupiteľstve schválený princíp výpočtu členského príspevku hlavného mesta SR do BTB pre 
rok „n“ ako 30%-ný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“, by členský príspevok 

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


                                                                                                                 

mal byť pre aktuálny rok 2018 na základe predmetného uznesenia vo výške 1 068 623,60 
EUR (vypočítané na základe informácie z Oddelenia miestnych daní a poplatkov o príjme 
dane za ubytovanie za rok 2016 vo výške 3 562 078,78 EUR). V rozpočte hlavného mesta bol 
v decembri 2017 schválený členský príspevok BTB na rok 2018 vo výške 1 000 000 EUR. 
Z uvedených dôvodov BTB viac krát požiadalo vedenie mesta ako i finančnú sekciu 
o doplatenie čiastky vo výške 68 623,6 EUR. V návrhu úpravy rozpočtu, ktorá ide na MsZ dňa 
31.5.2018 je však doplatok len vo výške 20.000,- EUR. Z uvedených dôvodov predkladáme 
na P-BTB alternatívnu zmenu rozpočtu viď Príloha č. 2 v závislosti od schválenej výšky 
doplatku na MsZ. PP-BTB zašle podklady k rozpočtu aj DR BTB. 

Uznesenie č.  2/28052018: P-BTB schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu BTB na rok 2018 
alternatívne v závislosti od výšky doplatku členského hlavného mesta SR Bratislavy 
a predkladá tento návrh na rokovanie VZ BTB 14.5.2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č. 3 Info o kampani na leto 2018 
BTB spúšťa online aj offline kampane jednak v zahraničí a v tomto roku navyše kampaň na 
domácom trhu. V zahraničí pokračujeme kampaňou  „Osobnosti“, ktorá nadväzuje na 
minuloročnú úspešnú kampaň a to na cieľových trhoch – Česká republika, Rakúsko, Nemecko 
a Anglicko. Miesta: Česko – rádiá: Europa 2 a Frekvence 1 (80ks), MHD v mestách Brno, 
Plzeň, Olomouc a Zlín (500 obrazoviek až 1 mil opakovaní), Praha metro (300 bannerov); 
Berlín metro (350 bannerov); Londýn metro (30 veľkoplošných bannerov); Ryanair – soc. 
siete, newsletter, web; Rakúsko – 120 digilightov v ÖBB; vo všetkých krajinách – PR články. 
Sústrediť sa budeme najviac na online! BTB získalo nomináciu za kampaň Osobnosti v súťaži 
Emerging Europe Award v kategórii Turistická kampaň roka. 
O detailoch kampane, o posolstvách a nasadeniach v médiách a na sociálnych sieťach 
informoval členov P-BTB výkonný riaditeľ pán Koniar. SR kampaň je nová, komunikujeme 5 
tém - 1. množstvo kultúrnych podujatí (jedinečná atmosféra), 2. svetové umenie v múzeách 
a galériách, 3. tradičná aj moderná slovenská gastronómiu, 4. adrenalínové zážitky – šport, 5. 
história. Nasadzovaná bude  nasledovne:120 citylightov  v obchodných centrách krajských 
miest v SR, 120 bannerov vo vozňoch Železničnej spoločnosti Slovensko (trasy BA-KE a BA-
BB), 80 rádio spotov (Funrádio), PR články v lifestylových médiách (Bauer Media, Star 
Production) TOP: online t.j. sociálne siete (Facebook, Youtube) vyhľadávanie v Google, 
newsletter. 
Uznesenie č.  3/28052018: P-BTB berie na vedomie informácie o začínajúcich kampaniach 
BTB na letnú turistickú sezónu 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

 
 
Bod č. 4 Info o aktivitách MICE 
Vedúca odd. MICE, pani Erneker informovala o aktivitách MICE na koniec mája/jún/júl: 

 nastupuje „novy“ zamestnanec na MICE = Zuzana Valacsai, uvedenie do agendy 

 finalizácia doplnenia MPG - zatiaľ len elektronická verzia 

 vysúťažený dodávateľ na CRM systém – školenia na nový systém už s novým 
zamestnancom 



                                                                                                                 

 NE účasť na podujatí M&I Forum v Dubrovníku 

 Sarah Fleming Associates – absolvovali sme fam trip v zmysle zmluvy, SFA začínajú 
pracovať na prvotnom rešerši asociácii, ktoré by sme mohli prilákať do BA 

 príprava dvoch workshopov pre leisure a MICE komunitu, v rámci ktorého prebehne 
aj prieskum vnímania kvality spolupráce v destinácii jednotlivými pozvanými, dni 19 + 
20/6 od 9-17:00 

 oslovovanie nákupcov za účelom fam tripu, zber aplikácii, vyhodnocovanie, VO na 
organizáciu fam tripu v auguste 

 Bratislava Motor City – tvorba vizuálnej identity a kvalifikácia buyerov na fam trip, VO 
na organizáciu fam tripu.  

 Tech Summit spoluorganizácia (6/6) – uvítanie Martin Volek na večernej recepcii, info 
pult, atd... náklad 5000 EUR 

 EELA – 21-23/6 – spoluorganizácia podujatia (sprievodcovia z BTB + infopult)  

 Polyglot Meeting – 30/5-3/6 – spolu organizácia  

 pracovná skupina MICE na MINDOP (Nina E.) = stretnutie na MINDOP za účelom 
zmeny pravidiel pri uvádzaní loga BTB/Mindop ako spoluorganizátora 
podujatia..             

 stretnutie SARIO + BTB + EBCG + Martin Jesny? – prípadová tvorba produktu – 
Automotive conference 

Uznesenie č.  4/28052018: P-BTB berie na vedomie informácie o plánovaných aktivitách 
v MICE segmente. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

 

 
Bod č. 5 Info o workshope na aktivity MICE a leisure 19.a 20.6.2018 
BTB pripravuje workshopy pre lokálnu leisure a MICE komunitu na tému Spolupráca na 
tvorbe produktu cestovného ruchu (leisure)/ Professional Collaboration within the 
destination (MICE).  Jedná sa o dva autorské workshopy s obsahom, ktorý je prispôsobený 
potrebám BTB a jej členskej základni a stakeholderom.  
 
Workshopu sa zúčastní odhadom cca 2 x 30 osôb.  
 
PROGRAM WORKSHOPU – LEISURE GROUP  
Čas konania:  19. JÚN 2018, 09.00 – 17.00 hod. (Leisure) 
Miesto konania: bude upresnené 
Stručný priebeh podujatí:  
9:00 – registrácia, ranná káva 
9:30 – 10:30 prvý blok tém:  
-             Ako porozumieť zákazníkovi 
-             Zásady na prilákanie medzinárodného biznisu 
-             Profesionálna spolupráca v rámci destinácie 
-             Nároky  zahraničného klienta  „dneška“ a „zajtrajška“ 
-             2 x best practice a  1 x worst practice príklady z iných destinácií  



                                                                                                                 

-             Ako si získať zákazníka 
10:30 – 11:00 coffee break, následne druhý blok tém:  
-             Destinácia je vždy primárna 
-             Ako predávať našu destináciu a služby,  
-             Spoločné zdroje 
-             Ako vytvárať a udržiavať vhodné produkty a služby pre medzinárodného zákazníka 
(spotrebiteľ alebo sprostredkovateľ) 
-             Ako pracovať so zákazníkom a hovoriť jeho jazykom  
12:00 – 13:00 prestávka na obed, následne interaktívny blok  
-             SPOLU + PRÁCA = Ako splniť a zabezpečiť prísľub kvality destinácie = práca v malých 
skupinách a moderovaná panelová diskusia  
14:30 – 15:00 coffee break, následne ďalší interaktívny blok:  
-             Medzinárodné turistické štandardy a procedúry (status quo v Bratislave) , 
pokračovanie práce v skupinách a moderovaná panelová diskusia  
17:00     Záver 
 
Čas konania:  20. JÚN 2018, 09.00 – 17.00 hod.  (MICE) 
Miesto konania: bude upresnené 
MICE téma je podobná, šitá výrazovými prostriedkami skôr na aktuálne potreby MICE... 
 
Aktuálne je na Leisure prihlásených 21 pax, na MICE 24 osôb. 
Pred oboma workshopmi bude rozposlaný prieskum cez Survey Monkey o vnímaní úrovne 
spolupráce v rámci destinacie, výsledky budú k dispozícii BTB. Pani Ľ.Novacká pozitívne 
hodnotila predpokladaný prieskum, ktorý má širšie využitie aj z aspektu dokumentácie 
aktivity účastníkov, ktorá je potrebná pre vyhodnotenie  účinkov podujatia. 
Uznesenie č.  5/28052018: P-BTB berie na vedomie informácie o pripravovanom 
workshope na aktivity MICE a leisure.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

 

 

Bod č. 6 Vystúpenie zo združenia z Medzinárodného združenia ARGE – Strasse der Kaiser 
und Könige 
Medzinárodné združenie ARGE – Strasse der Kaiser und Könige prepája krajiny, regióny 
a mestá v povodí rieky Dunaj, ktoré spája história dynastie Habsburgovcov. BTB je členom 
združenia od roku 2013. Ročný členský poplatok BTB do združenia je 3 000,- EUR. 
Marketingové aktivity združenia za ostatné obdobie nepreukazujú efektívnosť, ani 
systematickosť, nezaznamenali sme výstupy, ktoré by nás presvedčili o potrebe 
a opodstatnenosti členstva v tomto združení. Širšie súvislosti sú uvedené v Prílohe č. 3. 
Pani Ľ.Novacká sa opýtala, či BTB je členom alebo sa stane členom obdobného združenia 
Wien, alebo Nieder Oesterreich. V prípade, že áno, tak súhlasí s vystúpením a s uvedenou  
substitúciou.   
Uznesenie č.  6/28052018: P-BTB súhlasí s vystúpením BTB z Medzinárodného združenia 
ARGE – Strasse der Kaiser und Könige k 1.1.2019. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Novacká) ,   

 
 
 



                                                                                                                 

 
Bod. č. 7 Rôzne 
Komora č. 1 bude zasadať v piatok 1.6.201á o 9.00 zrejme v zasadačke BTB, ak má ktokoľvek 
z členov P-BTB záujem, môže sa zúčastniť.  
Mapa Bus drivers guide bude vydaná v 4 jazykových mutáciách (sj,aj,nj a mj). Propagovaná 
a komunikovaná bude na webe BTB, v TIC. Zaslaná bude na mestskú políciu aj všetkým 
členom BTB.  Cieľom mapy je nasmerovať autobusové zájazdy CKaA a šoférov autobusov na 
záchytné parkoviská, aby neparkovali v cente mesta a nekomplikovali tak dopravu. 
 
  
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



 

Plán marketingovo-komunikačných aktivít 

odd. Marketingu, PR a komunikácie, MICE a Stratégie 

 

pre obdobie: jún 2018 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 28. 5. 2018 
 

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

Doriešenie prevádzky a správy obsahu na LCD v TIC. Zmapovanie súčasného stavu 

konektivity v TIC. Prepojenie na dotykové obrazovky na letisku (2 ks). 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1.1 
 

2. 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 
 

3. 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 v zostrihoch v rôznych dĺžkach a obsahových verziách zostrihov. Videofilm bude v 

troch samostatných jazykových mutáciách.   

 

Predpokladaná suma: 35 280 EUR Položka: 1.1. 
 

4. 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. Spracovanie vstupných údajov 

pozbieraných od členov, prispôsobenie tematického rozloženia obsahu. Predpokladaná tlač 

200 ks v slovenskom, a po 500 ks v anglickom a nemeckom jazyku.  

Predpokladaná suma: 4500 EUR  Položka: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 
 



 

5. Spracovanie tematických propagačných materiálov Keltsko-rímska Bratislava / 

Židovská Bratislava  

Leták Keltská-rímska Bratislava bude pripravený v spolupráci s MUOP v troch jazykových 

verziách v 2. polovici roka 2018. Ďalšou témou, ktorú plánuje BTB spracovať a pripraviť, je  

leták Židovská Bratislava. 

 

Predpokladaná suma: 2000 EUR Položka: 1.1.1 
 

6. Príprava procesu inštalácie citylightov s mapami  

V spolupráci s vybranými mestskými organizáciami spustenie procesu inštalácie citylightov 

v navrhovaných lokalitách, v prvej fáze ZOO, STARZ – pozdĺž cyklotrasy Eurovelo 6, MMBA 

Devín a Rusovce a Čunovo – Divoká voda. Vybavenie administratívnych povolení a príprava 

technických procesov. Rokovanie s Magistrátom hl. mesta SR o možnosti osadenia citylightov 

s orientačnými turistickými mapami mesta na pripravovaných dokovacích staniciach nového 

bike sharingového systému Slovnaft BAjk.   

 

Predpokladaná suma: 5000 EUR Položka: 5.1.1 
 

7. 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 BTB, či majú záujem o umiestnenie stojanu spolu 

s pravidelným zásobovaním materiálmi BTB. Zatiaľ bolo umiestnených 11 ks stojanov. 

V druhej fáze budú oslovené Slovenské inštitúty MZV v okolitých krajinách. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1 
 

8. Umiestnenie 1 ks informačného dotykového totemu 

 

Finalizácia obsahu do totemu umiestnenom na Hlavnej železničnej stanici Bratislava. 

Plánovaná inštalácia totemu v priestore Zákazníckeho centra stanice bola posunutá vzhľadom 

na prípravné práce zo strany ŽSR na termín 10.6.2018. 

   

Predpokladaná suma: 8000 EUR Položka: 5.1. 
 

 

9. Výstava „Premeny Bratislavy 1918-100-2018“ 

BTB v spolupráci s MMBA pripravuje exteriérovú výstavu fotografií Bratislavy 1918-100-2018. 

MMBA poskytlo licenciu na použitie fotografií starej Bratislavy a BTB obstaralo fotky, tzv. 

dvojičky s rovnakým, resp. podobným záberom súčasnej Bratislavy. Cieľom je ukázať, čo na 



 

meste bolo/je pekné, pôvodné/moderné, aj z pohľadu CR. V riešení je VO na tlač a inštaláciu 

výstavy, ktorá bude počas mesiaca 07/2018 nainštalovaná na Hviezdoslavovom nám.  

 

Predpokladaná suma: 6000 EUR Položka: 1.2 ev. 1.3 
 

 

10. Prezentácia Bratislavy na verejnom podujatí 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, pripravuje BTB prezentáciu 

Bratislavy na verejnom podujatí vo Viedni Donaukanaltreiben Festival (31.5. – 3.6.2018), 

v Budapešti - Pozsonyi Piknik (1.9.2018), Česko-slovenský festival v Prahe pri príležitosti 100. 

výr. vzniku Československa (8. – 9.9.2018).  

Predpokladaná suma: 30 000 EUR Položka: 1.2 
 

11. Účasť na open-air podujatí Donaukanaltreiben vo Viedni  

 

BTB sa v termíne 31.5.2018 – 3.6.2018 zúčastňuje 12. ročníku podujatia Donaukanaltreiben. 

Festival je zameraný na kultúrnu a gastronomickú prezentáciu pozdĺž nábrežia Dunaja od 

Spittelau po Franzensbrücke a bude obohatený o rôzne rodinné programy, súťaže, remeselné 

trhy. Dôležitou súčasťou programu sú koncerty rôznych žánrov na viacerých miestach, čo 

pritiahne najmä mladú generáciu. Rakúsky trh vzhľadom na geografickú blízkosť 

a relevantnosť ponuky patrí medzi prioritné trhy pri propagácii turistickej ponuky Bratislavy 

v zahraničí. BTB v brandovanom prezentačnom stánku bude poskytovať turistické informácie 

a propagačné materiály v spolupráci s členmi BTB, ktorí prejavili záujem o spoluúčasť (Flora 

Tour, LOD, Tour4U). V spolupráci s Divokou vodou bude pripravený interaktívny sprievodný 

program – fotenie sa v rafte.  

Predpokladaná suma: 3 500 EUR Položka: 1.2 
 

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

Hlavného mesta SR Bratislavy v Prahe 

Slovenský inštitút MZV SR v Prahe zastúpeným p. Valovičom oslovil BTB s možnosťou 

spolupráce na podujatí Česko-slovenský festival v Prahe organizovaný v rámci podujatia 

Wine&Art pod záštitou predsedu Poslaneckej snemovne v Prahe Radka Vondráčka, 

primátorky hl. mesta ČR Prahy Adriany Krnáčovej, predsedu Zväzu miest a obcí ČR Františka 

Lukla a veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa. Podujatie sa uskutoční 8. – 9.9.2018 na 

Staromestskom námestí, v priestoroch v časti Karolínum a  v reprezentatívnych priestoroch 

Lapidária Betlehemskej kaplnky, kde bude vyhradený priestor pre prezentáciu SR. BTB sa 

plánuje zapojiť s prezentáciou Bratislavy v spolupráci s KOCR BRT a Zahraničným 

zastúpením MDV SR.  

 

Predpokladaná suma: 20 000 EUR Položka: 1.2 
 



 

13. Turistické informačné služby na Letisku M. R. Štefánika 

V spolupráci s Letiskom M. R. Štefánika a.s. pripravujeme spustenie prevádzky sezónneho 

TIC na Letisku formou infopultu. Jeho prevádzková doba bude zabezpečovaná v mesiacoch 

jún – september  denne v trvaní 8 hodín od 9.00 do 17.30 hod.  Úlohou TIC bude 

poskytovanie základných turistických informácií o meste a okolí, doplnkovo ho budú 

podporovať 2 už inštalované informačné totemy. Zriadením tohto infopultu vznikajú pre BTB 

personálne a režijné náklady. 

Predpokladaná suma: 10 000 EUR Položka: 2.1 

 

14. 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. Ev. Bude umiestnený na nám. E. Suchoňa, ev. 

v prípade nemožnosti realizácie sa pristúpi k zriadeniu info pointu podľa roka 2017 na Hviezd. 

nám.  

 

Predpokladaná suma: 25 000 EUR Položka: 2.1, 5.1 
 

15. Spolupráca BTB na podujatí Culinary Days 2018 – Jahodové dni 

BTB aj tento rok spolupracuje na organizácii a propagácii podujatia Bratislava Culinary Days – 

Jahodové 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: 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: 400 EUR Položka: 3.1.1 
 

16. Spolupráca BTB pri príprave mestských podujatí - Bratislavské korunovačné dni         

22. - 30.6.2018 a Kultúrne leto 06-09/2018 

Hlavné mesto pripravuje 2. ročník 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, v rámci spolupráce obstará prenájom obrazovky na Hlavnom námestí v 

mesiaci jún 2018 a vybrané umelecké výkony. V spolupráci s BKIS zabezpečí BTB obsah 

obrazovky s cudzojazyčným programom (SK/EN/DE), 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.) Na Korunovačné dni BTB zabezpečí tematické 

prehliadky, PR podporu, infocestu pre novinárov z Maďarska, umelecké výkony v rámci 

sprievodného programu, korunky pre deti a vlajky do sprievodu.  

 

Predpokladaná suma: 50 000 EUR Položka: 3.1.1 
 

17. Otvorenie Korunovačného foto-video pointu v sezóne 2018  

Korunovačný foto-video point plánuje BTB otvoriť od 15.6. do 16.9.2018. Slávnostné otvorenie 

pointu je naplánované v deň začiatku Bratislavských korunovačných dní v piatok 22.6. 

o 16.30. Počas BKD od 22. – 29.6.2018 bude point pre návštevníkov otvorený bezplatne. Pri 

príležitosti slávnostného otvorenia vystúpi o 16.30h pred Michalskou vežou Tovarišstvo 

starých bojových umení a remesiel. Návštevníkov pointu budú vítať dobovo oblečení ľudia 

rozdávajúci Bratislavské rožky, s ktorými sa budú môcť okoloidúci turisti odfotiť. O 16.50 

prejde okolo veže Detský korunovačný sprievod organizovaný MMBA. Otvorením 

Korunovačného pointu vznikajú pre BTB personálne náklady.  

Predpokladaná suma: 4500 EUR Položka: 3.1.1 
 

 

18. Dobový piknik v Sade J. Kráľa 1.7.2018 

Príprava zmluvy o spolupráci BTB na podujatí Bratislavský dobový piknik, ktorého druhý 

ročník sa uskutoční 1. 7. 2018 v Sade Janka Kráľa v Bratislave v rámci Urban Art Festivalu. 

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. Otvorená možná spolupráca s pani 

Dekánkovou aj na Česko-slovenskom festivale v Prahe. 

  

Predpokladaná suma: 3000 EUR Položka: 3.1 
 

19. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

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

cyklosčítače na hrádzi Berg a Viedenskej ceste. 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1.1 
 

20. 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 

marketingu BTB bude kontrolovať plnenie zmlúv o poskytnutí služby. 

 

Predpokladaná suma: 6000 EUR Položka: 5.1.1 

 

21. 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 
 

22. VO rozšírenie analytiky návštevnosti v TIC Klobučnícka 

 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na rozšírenie analytiky návštevnosti 

v TIC Klobučnícka. Rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: 3000 EUR Položka: 7. 
 

23. VO propagačných predmetov 

Proces verejného obstarávania na dodávateľa propagačných predmetov pre potreby 

prezentácie Bratislavy. Rámcová kúpna zmluva na rok. 

 

Predpokladaná suma: 20 000 EUR Položka: 1.4.1 
 

24. Spracovanie a publikovanie ubytovacích štatistík od ŠÚSR za 1. kvartál roku 2018 a 

doplnenie dát do systému TourMIS 

Úprava a spracovanie dát z ubytovacích štatistík od Štatistického úradu SR za 1. kvartál roku 

2018 a ich publikovanie. Spracovanie údajov o počte návštevníkov, prenocovaní, ubytovacích 

zariadení, izieb, lôžok, cenách ubytovania a priemernej obsadenosti pre širokú verejnosť. 

Doplnenie informácií o počte návštevníkov a prenocovaní v Bratislave od Štatistického úradu, 

do marketingovo-informačného systému pre turistických manažérov, TourMIS 

www.tourmis.info. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

25. Dotlač propagačných materiálov 

Obsahový update a dotlač propagačných materiálov Malá BA – 9 jazykových mutácií, Trhacia 

mapa BA - A3, „Secret doors“, Korunovačná BA, Zelená BA. 

 

http://www.tourmis.info/


 

Predpokladaná suma: 15 000 EUR Položka: 1.1. 
 

26. Spustenie kampane pred letnou sezónou a priebežná úprava online kampane 

(domáca aj zahraničná kampaň) 

Spustenie kampane (online, offline, rádiá, PR články) je plánované od 1.6.2018.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

27. Tvorba textového a foto obsahu 

Priebežné dodávanie, kontrola a nasadzovanie tematických článkov v 3 jazykoch dodaných od 

úspešného uchádzača z VO.  

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

28. Globálna databáza novinárov, influencerov s globálnym monitoringom médií 

 

Školenie a následné využívanie služby Meltwater.  

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

29. Spolupráca s Fashion TV 

Cieľom spolupráce by malo byť vytvorenie 5-6 minútovej reportáže na tému móda v Bratislave, 

ktorá by bola vysielaná na Fashion TV v 86 reprízach a na sociálnych sieťach Fashion TV. 

Z reportáže by sme chceli pripraviť kratšie cca 30 sek. – 1min. video, ktoré by slúžilo na 

propagáciu BA aj prostredníctvom našich kanálov. Súčasťou spolupráce je aj poskytnutie 

vysielacieho času na spoty BTB. 

  

Predpokladaná suma: 3500 EUR Položka: 1.3. 
 

30. Nasadenie vlogových videí na sociálne siete a kontinuálna príprava ďalších videí 

Od júna plánujeme spustiť online kampaň spojenú s nasadením vlogových videí o Bratislave 

na sociálne siete. 

 

Predpokladaná suma: 400 EUR Položka: 1.3. 
 

31. Web 

 

Príprava pop-up kontaktu pre TIC, nový dizajn vo WP - one pager, filtrovanie POI v rámci 

sekcie „Places“ a podobne. 



 

Predpokladaná suma: do 2000 EUR Položka: 1.3. 
 

32. 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. 
 

33. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB  

 

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach plánujeme zabezpečiť propagáciu členských 

subjektov BTB. 

 

Predpokladaná suma: 200 EUR Položka: 1.3. 
 

34. Príprava tlačových správ na aktuálne témy  

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

35. Korunovačný newsletter 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

36. PR podpora podujatí 

Propagácia podujatí cez sociálne siete. Napríklad výstava Daphne Guinness v GMB, Urban 

Art Festival, Street Food Park, Eurokontext, Korunovačné dni, KLHS a podobne.   

 

Predpokladaná suma: 1000 EUR Položka: 1.3. 
 

37. PR spolupráce s inštitúciami 

Propagácia významných inštitúcií a ich podujatí v bártrovej spolupráce s KOCR BRT, GMB, 

ÚĽUV, SND, Dunajským fondom, ZSSK, MMB a podobne.  

 

Predpokladaná suma: 200 EUR Položka: 1.3. 
 

38. Infocesty, Presstripy 

Nemecký presstrip – 6 os. ubytovanie, obed, v spolupráci s MDV SR, všeobecná propagácia 

destinácie 



 

Srbská televízia – 4 os. tipy, informácie, Bratislava Card, všeobecná propagácia destinácie 

Nemecký novinár – 1 os. letenky, ubytovanie, Bratislava Card, v spolupráci s BRT 

Infocesta Szekesfehérvár – 4 os. korunovácie 

rumunský bloger – 1 os., Bratislava Card, informácie 

 

Predpokladaná suma: do 1700 EUR Položka: 4.1. 
 

39. Inzercie v rámci kampane na DCR 

Príprava PR článkov v slovenských periodikách, s ktorými máme zmluvný vzťah. 

 

Predpokladaná suma: do 1000 EUR Položka: 1.3. 
 

40. VO Adobe Creative Cloud, PC pre prácu s grafikou a strihom videí 

Predpokladaná suma: do 2000 EUR Položka: 1.4. 
 

 

41. Google for Nonprofits 

Nastavenie Search kampane v službe Google for Nonprofits. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

 

42. Spolupráca na Tlačových konferenciách  

 

Viedeň 28.5.2018 (materiály, roll-upy)  

Budapešť 30.5.2018 (účasť, materiály, roll-upy) 

Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 14.6.2018 (účasť, doplnenie TS, materiály) 

Bratislavské korunovačné dni 21.6.2018 (doplnenie TS, materiály, roll-upy) 

Predpokladaná suma: - Položka: 
  

43. Pokračovanie v spolupráci v rámci kontraktu Konzultačné služby pre oblasť MICE 

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

Pokračovanie spolupráce s vysúťaženým dodávateľom, riešenie agendy projektov v rámci 

vysúťažených okruhov. Prioritné riešenie okruhov okolo agendy Fam trips a CRM system.  

 

Predpokladaná suma: 30 000 EUR/ročne Položka: 1.5.3 
 

 

44. Naštartovanie spolupráce v rámci kontraktu na poskytovanie expertných služieb 

v oblasti tzv. Lead generation services.  



 

Fam trip úspešne prebehol, spolupráca zahájená, follow up so subjektami zo stretnutí, 

začiatok práce na prvotnom rešerši.  

 

Predpokladaná suma: 12 000 EUR/ročne  Položka: 1.5.5 
 

45. 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. 
 

46. Update materiálu Meeting Planners Guide 2018 

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

elektronická verzia. Spolupráca s BRT na začlenení relevantných subjektov z regiónu 

prebehla úspešne.  

 

Predpokladaná suma: odhad do 1500 EUR Položka: 1.5.4 
 

47. VO - Nákup licencie na destinačný CRM systém  

VO prebehlo, príprava zmluvy s vysúťaženým dodávateľom, príprava školenia po 1/6, nástup 

novej kolegyne na MICE oddelenie.  

 

Predpokladaná suma:  cca 5500 EUR/rok 2018  Položka: 1.5.3 
 

48. TECHSUMMIT 2018 6-7/6/2018 – spoluorganizácia BTB   

 

Podpis zmluvy TECHSUMMIT 2018, najväčšej stredoeurópskej technologicko-inovatívnej 

konferencie. BTB sa predstaví ako hostiteľ slávnostnej recepcie pre cca 200 hostí v rámci 

prvého večera podujatia. Čerpanie zmluvy v mesiaci jún 2018.  

 

Predpokladaná suma:  cca 5000 EUR   Položka: 1.5.6 
 

49. Polyglot Gathering 2018, Bratislava, 30/5-3/6/2018, – spoluorganizácia BTB 

Podpis zmluvy s organizátorom podujatia, spoluorganizácia zo strany BTB – 200 ks lístkov na 

mestskú hromadnú dopravu. 

 

Predpokladaná suma:  cca 1 400  EUR  Položka: 1.5.6 
 

50. Účasť na M&I Forum, Dubrovník, ZPC 5.-10.6.2018  

 

Aktívna účasť na podujatí, follow up po stretnutiach 



 

 

Predpokladaná suma: 7000  EUR Položka: 1.5. 
 

51. Bratislava LEISURE + MICE Day 2018/19-20/6 2018 

 

Workshopy pre leisure a MICE komunitu za účelom aktivizácie členov a formovania ich 

proaktívneho partnerského prístupu. Dva celodenné workshopy sa budú konať v hoteli 

(prebieha VO) v dňoch 19. júna (leisure) a 20. júna (MICE). Prípadná účasť VIP hosťa, 

prezidenta ECM a ED Graz Tourist Board, p. Dietera Hardt Stremayra.  

 

Predpokladaná suma: Odhad 3500 EUR (leisure) Položka: 1.5. 

 Odhad 4000 EUR (MICE) Položka:   8.1.1 
 

52. EELA 2018  

 

Príprava podkladov a logistika v rámci spoluorganizácie podujatia EELA 2018, medzinárodnú 

konferenciu pracovného práva, ktorá sa koná v dňoch 21-23/6/2018 v Bratislave. 

Organizátorom podujatia je eventová agentúra Brand Advertising , viac na www.eela2018.org.   

BTB ako spoluorganizátor zabezpečí 20 anglicky hovoriacich sprievodcov dňa 21.6.2018 pre 

cca 400 účastníkov. BTB zabezpečí jednu informátorku o Bratislave/Slovensku na mieste 

konania konferencie dňa 22.6.2018 vrátane propagačných materiálov.  

Predpokladaná suma: Odhad 800 EUR  Položka: 1.5.6 
 

53. VO na organizačné zabezpečenie fam tripov 9-12/8 a 20-22/9/2018 

Príprava podkladov na VO, program oboch fam tripov bol diskutovaný a tvorený v spolupráci 

s MICE komorou. Podrobnosti po konzultácii so špecialistom na VO.  

Predpokladaná suma: Odhad 13 500 EUR (Fam1) Položka: 4.2 

Predpokladaná suma: Odhad   4 500 EUR (Fam2) Položka: 4.2 
 

54. Správa o činnosti a hospodárení BTB za rok 2017 

Odovzdanie materiálu o činnosti BTB za tok 2017 s termínom prerokovania v PPP 29.5. 2018 

a na MsZ 28.6. 2018.  

Predpokladaná suma: - Položka: - 

 

55. 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. 

https://www.linkedin.com/in/dieter-hardt-stremayr-a578901/
http://www.eela2018.org./


 

Členstvo v ARGE – Strasse der Kaiser und Könige: VZ ARGE sa uskutoční dňa 8.6. 2018 v 

Linzi – ambícia BTB znížiť členské z aktuálnych 3 000 EUR na 1500 EUR, inak otázna 

opodstatnenosť zotrvania v združení. 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

56. 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. Prezentácie pre zahraničné návštevy (napr. 

Erazmus študenti, študenti z USA ap.), priebežné poskytovanie konzultácií a rozhovorov 

k záverečným prácam študentov CR. 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

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

Finalizácia špecifikácie predmetu zákazky pre zadanie zákazky postupom VO. Cieľom štúdie 

je kvantifikácia ekonomických účinkov CR na destináciu Bratislava v leisure a MICE segmente 

(napr. príjmy z CR, zamestnanosť v CR, priemerné výdavky výletníka a návštevníka 

Bratislavy, tržby podnikov CR, prínos kongresového CR na destináciu, príjmy z MICE eventov, 

priemerné výdavky delegáta MICE podujatí ap.) 

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

58. Účasť teamu BTB na odbornom stretnutí s OOCR východného Slovenska a 

vzdelávacom pobyte v regióne Pieniny a Stará Ľubovňa 

V termíne od 6.-9.6.2018 plánujú zástupcovia BTB účasť na odbornom stretnutí 

a vzdelávacom pobyte v oblasti Pienin a Starej Ľubovne (Červený Kláštor, Ružbachy, 

Kežmarok, Hniezdne, Lesnica a pod.). Počas výjazdu prebehne stretnutie so zástupcami 

OOCR pôsobiacimi v oblasti a širšom okolí. Prebehne prenos know-how, odprezentovaná 

bude tvorba produktov CR a aktivít organizácií a miestnych stakeholderov v oblasti CR. 

Predpokladaná suma: Cca 4 000 EUR Položka: 8. 
 

 



Rozpočtovné položky BTB (prevádzkové náklady + aktivity 

na podporu CR v BA)

Predpokladaná 

suma 68 623,6 eur

Predpokladaná 

suma 20 000 eur

Zariadenie I medziposchodie Bratislavská organizácia CR, 

doplnenie mobiliáru 12 500,00 € 12 000,00

Návrat zamestnankyne v polovici roka po materskej 

dovolenke + doplatenie nevyčerpanej dovolenky 14 500,00 € 2 000,00

zvšok z plánovaných 

na odmeny

Firemný automobil - Akontácia, tiež mesačné splátky do 

konca roka 13 500,00 € 0,00

Outsourcing - účtovná firma, navýšenie počtu účtovných 

jednotiek, tzn. zvýšenie nákladov na dodávané služby 3 000,00 € 1 000,00

Navýšenie zdrojov na brigádnikov (novela Zákonníka práce 

od 1.5.2018 ) 2 000,00 € 1 000,00

Kofinancovanie projektu Bratislavská ulička v Prahe (100 

výročie ČSR) 

Komunikacia doma a v zahraničí o ponuke produktov CR 

(ATL/BTL kampane) 

Sezónny Infopoint v centre mesta BA (spolupráca s 

Hlavným mestom SR Bratislavou a MČ Staré Mesto)

Bratislavské korunovačné dni - podpora produktu 

(spolupráca s BKIS, MMBA, GMBA, MÚOP a pod.)

Doplatok členského do BTB na základe uznesenia č. 

1737/2014 68 623,60 € 20 000,00

23 123,60 € 4 000,00

Doplatenie členského príspevku do BTB na rok 2018



Členstvo BTB v združení ARGE – Strasse der Kaiser und Könige 

 (Cesta cisárov a kráľov) 

Medzinárodné združenie ARGE – Strasse der Kaiser und Könige prepája krajiny, regióny 

a mestá v povodí rieky Dunaj, ktoré spája história dynastie Habsburgovcov. Členmi združenia 

sú: 

Rakúsko 

- Oberösterreich Tourismus 

- Niederösterreich Werbung 

- Wien 

- Linz 

- Letisko Linz 

Nemecko 

- TVB Ostbayern 

- Regensburg 

- Passau 

- Wurm&Köck 

Maďarsko 

Slovensko (v zastúpení Bratislavy) 

 

BTB je členom združenia od roku 2013. Ročný členský poplatok BTB do združenia je 3 000,- 

EUR. Prehľad výšky členských poplatkov ostatných členov je prílohou dokumentu.  

Cieľom združenia je prezentácia a propagácia kultúrno – historického bohatstva a produktov 

cestovného ruchu viažucich sa na kráľovskú históriu na území členských krajín, regiónov 

a miest. K marketingovým nástrojom organizácie patrí:  

- web stránka (https://www.strassederkaiserundkoenige.com/) 

- Facebook profil (https://www.facebook.com/strassederkaiserundkoenige/) – 1986 fanúšikov 

k 25.5. 2018 (pre porovnanie údaj z výročnej správy 2016: 1980 fanúšikov k 2.2. 2017) 

- flickr(https://www.flickr.com/photos/strassederkaiserundkoenige/) – 5 sledovateľov 

- Youtube (https://www.youtube.com/user/strassederkundk).  – 8 odberateľov 

 

K ďalším aktivitám realizovaným za obdobie rokov 2017 a 2018 patrí inzercia a tematické 

články v časopisoch a printových médiách so zameraním na cestovanie, kultúru a voľný čas 

(napr. Routenmag) a iné aktivity (v zmysle predloženej Správy o činnosti za rok 2016). 

V priebehu rokov 2017 a 2018 postupne dochádzalo, resp. ešte stále dochádza k redizajnu web 

stránky, avšak ešte stále nie je tento projekt sfinalizovaný (, chýba anglická mutácia stránky. 

Marketingové aktivity združenia za ostatné obdobie nepreukazujú efektívnosť, ani 

systematickosť, nezaznamenali sme výstupy, ktoré by nás presvedčili o potrebe 

a opodstatnenosti členstva v tomto združení. Údaje o počte fanúšikov resp. odberateľov na 

sociálnych médiách sú jedným z dôkazov tohto tvrdenia. Pre detailnejšie informácie 

o aktivitách združenia prikladáme výročnú správu ARGE za rok 2016. Výročná správa za rok 

2017 ešte nie je k dispozícii. 

BTB otvorilo diskusiu s vedením združenia o výške členského poplatku. Aktuálne ročné 

členské BTB  vo výške 3000,- EUR je neporovnateľne vyššie oproti členskému iných miest 

združených v organizácii (napr. Viedeň – 1500,- EUR, Linz – 2500,- EUR, Regensburg – 

https://www.strassederkaiserundkoenige.com/
https://www.facebook.com/strassederkaiserundkoenige/
https://www.flickr.com/photos/strassederkaiserundkoenige/
https://www.youtube.com/user/strassederkundk


1530,- EUR ap.). Naša požiadavka na zníženie členského príspevku bola zamietnutá 

s odôvodnením, že ide o členské uhrádzané za celú krajinu (obdobne aj Maďarsko platí 3000,- 

EUR ako krajina). ARGE navrhlo BTB prizvanie partnerského subjektu a jeho participáciu na 

uhradení členského príspevku za SR (napr. MDaV SR, prípadne múzeum alebo inú kultúrnu 

inštitúciu).  

Vzhľadom k tomu, že BTB neeviduje významné benefity a výhody z členstva v ARGE, nemá 

ani relevantné argumenty, ktorými by presvedčila potenciálny partnerský subjekt o vstupe do 

združenia ARGE a teda o zdieľaní členského príspevku.  

Z uvedených dôvodov považujeme členstvo v združení ARGE pre BTB za nevýhodné 

a členský príspevok vo výške 3000,- EUR za neadekvátne vysoký. Uvedenú sumu by BTB 

vedelo efektívne využiť na iné marketingové aktivity. 

V prípade schválenia vystúpenia BTB zo združenia ARGE, je toto vystúpenie možné v zmysle 

Stanov združenia (v prílohe) k 31.12. kalendárneho roka, avšak oznámenie o vystúpení je 

potrebné doručiť združeniu minimálne 6 mesiacov vopred, t.j. k 30.6. kalendárneho roka. 

Týmto si dovoľujeme požiadať predstavenstvo BTB o schválenie vystúpenia BTB zo združenia 

ARGE – Strasse der Kaiser und Könige. 

 


