
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 13.6.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, Ľ.Novacká, A.Smik, M.Volek,  
Neprítomní :   J.Buocik, M.Naď, S.Svoreňová, 
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. Informácia o kontrole ÚHK v BTB 
2. Informácia o prerokovaní podkladov na VZ BTB k komorách  
3. Rôzne 

 
Bod. č. 1 Informácia o kontrole ÚHK v BTB  
K uvedenému bodu bola predbežne dohodnutá účasť hlavného kontrolóra mesta pána 
Šinályho. Nakoľko sa však odkladá predloženie záverečnej správy z kontroly v BTB z júna na 
september, kontrola bude pokračovať. PP-BTB informovala členov o doterajších zisteniach, 
v prevažnej miere išlo o chyby v evidencii dochádzky, služobných ciest a dokladov 
k personalistike. V mnohých prípadoch bude potrebné ešte zvýšiť administratívne sledovanie 
zákonom vyžadovaných náležitostí pri spracovaní miezd a služobných ciest. Komunikácia 
s kontrolnou skupinou prebieha korektne, nezrovnalosti sa vyskytli len pri predkladaní 
výstupov z účtovného systému, ktorý používa dodávateľ služieb pre BTB a ktorý je odlišný od 
toho, aký je používaný na MagiBA a v jeho príspevkových a rozpočtových organizáciách. 
P-BTB odporúča PP-BTB navrhnúť hlavnému kontrolórovi prerokovanie záverečnej správy 
z kontroly v BTB za účasti členov P-BTB a aspoň predsedu DR-BTB. 
Uznesenie č.  1/13062018: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie o priebehu 
kontroly UHK v BTB. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 2 Informácia o prerokovaní podkladov na VZ BTB k komorách 
Členovia P-BTB diskutovali a informovali sa navzájom o komunikácii podkladov na VZ BTB 
v komorách. Komora č. 1 sa zišla na prerokovaní podkladov k programu na BTB, krátko boli 
prezentované všetky body, ďalej sa konala rozsiahla diskusia, ktorá skončila konštatovaním 
spokojnosti s prácou BTB. Komora č. 1 delegovala pána riaditeľa Radisson Blu Carlton na 
komisiu CRaMS, kde pán Robert Toth vyjadril nespokojnosť komory hotelov s návrhom 
zvýšenia dane z ubytovania na máj 2019 počas MSĽH. Predseda komory č. 2 pán Volek 
informoval členov P-BTB, že v svoju komoru informoval o bodoch VZ BTB a neboli vznesené 
námietky ani pripomienky. Predseda komory č. 3 pán Petrovič vyzval všetkých členov svojej 
komory, aby vzniesli svoje otázky a návrhy k programu a podkladom na VZ BTB, do dnešného 
dňa však žiadne neprišli. Predsedníčka komory č. 4 informovala členov P-BTB, že ani nik 
z komory č. 4 nevzniesol žiadne pripomienky ani návrhy k bodom rokovania VZ BTB. 

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


                                                                                                                 

Uznesenie č.  2/13062018: P-BTB konštatuje, že zo žiadnej komory BTB neprišli 
k podkladom na VZ BTB dňa 14.6.2018 žiadne pripomienky ani návrhy na zmeny.   
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod. č. 7 Rôzne 
Pani Gunišová z galérie Nedbalka informovala členov P-BTB, že sa im podarilo zorganizovať 
obrovskú, v EU turistických destináciách veľmi populárnu akciu „Umbrella Street”, ktorá sa 
bude konať  30.6.2018 od 17.00 hod na Nedbalovej ulici. Požiadala predsedov komôr, aby 
informovali členov BTB o možnosti podporiť tento projekt galérie Nedbalka dobrovoľným 
sprievodným programom počas akcie Umbrella Street a vytvorenie slovenského rekordu v 
počte otvorených dáždnikov.  Akcia sa bude konať 30.6.o 17.00h na Nedbalovej ulici. Pani 
Gunišová-Pavúková zaslala na P-BTB žiadosť o spoluprácu na uvedenej akcii, s vedomím, že 
návrh partnerstva predkladá neskôr ako bol stanovený termín a s odôvodnením, že 
povolenie od pamiatkového KPÚ dostala len pred týždňom. Usporiadatelia hľadajú niečo 
obdobné ako je na http://divadlopodbalkonom.sk/ziva-propagacia-kulturneho-programu-
choduliari/ - napr. choduliarov, ktorí by nosili dáždniky a lákali by ľudí na ulicu. Pokiaľ by 
členovia mali záujem, môžu spojiť svoje ponuky a prezentovať svoje služby, napr. krátky 
umelecký program alebo vystúpenie na Nedbalovej ulici v deň konania podujatia 
svetoznámeho projektu Umbrella Street. 

Uznesenie č.  3/13062018: P-BTB súhlasí s partnerstvom BTB na podujatí Umbrella Street 
a v prípade, že to rozpočet BTB umožní, s obstaraním sprievodného programu pre tento 
projekt. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

Pán Petrovič, predseda komory č. 3 informoval P-BTB, že MICE komora ho požiadala, aby 
tlmočil predsedníctvu BTB, nesúhlas tejto komory, s uvedením spoločnosti PaxTravel v 
Meetings Planers Guide z nasledujúcich dôvodov: 

 Spoločnosť Pax travel nepreukázala svoju činnosť v oblasti mítingov incentív či 
konferencií. 

 Nedodala v požadovanom termíne podklady na prezentáciu v MPG. 
Spoločnosť Pax travel  nebude preto do MPG zaradená 
 
 
 
Ďalšie zasadnutie P-BTB sa bude konať 27.6.2018 už o 14.30 hod. 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 

http://divadlopodbalkonom.sk/ziva-propagacia-kulturneho-programu-choduliari/
http://divadlopodbalkonom.sk/ziva-propagacia-kulturneho-programu-choduliari/

