
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 27.6.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, Ľ.Novacká, A.Smik 
Neprítomní :   J.Bôcik, S.Svoreňová, M.Volek, 
Za DR BTB:   M.Farkaš 
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB. Navrhla na schválenie program rokovania P-BTB, ku ktorému boli 
podklady členom predstavenstva zaslané v predstihu. Prítomní členovia P-BTB súhlasili 
s nasledovným programom.  

 

1. Zhodnotenie VZ BTB, ktoré sa konalo 14.6.2018 
2. Plán marketingu a komunikácie BTB na júl a august 2018 
3. Informácia o krátení dotácie pre BTB na rok 2018 + diskusia o zaslaní nesúhlasného 

stanoviska 
4. Úprava rozpočtu v zmysle listu MDV SR č. 03144/2018/SCR/46231 
5. Doplnenie ZPC na II. polrok 2018 (predložíme na zasadnutí) 
6. Plán zasadnutia P-BTB na II. polrok 2018 
7. Informácia o GDPR 
8. Rôzne 

 
 

Bod č. 1 Zhodnotenie VZ BTB, ktoré sa konalo 14.6.2018 
K uvedenému bodu viedli prítomní členovia BTB rozsiahlu diskusiu, kde konštatovali, že 
atmosféra rokovania VZ sa výrazne zlepšila. P-BTB  víta najmä uspokojivú účasť členov BTB. 
P-BTB konštatuje, že VZ BTB, ktoré sa konalo 14.6.2017 bolo konštruktívne a uskutočnilo sa 
plne v súlade so Zákonom 91/2010 Z.z. a Stanovami BTB.  
 

Bod č. 2 Plán marketingu a komunikácie BTB na júl a august 2018 
Dokument, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto zápisu prezentoval VR-BTB. Počas prezentácie 
prešiel najdôležitejšie aktivity počas najbližších dvoch mesiacov. Napríklad uviedol, že 
aktuálne v sobotu sa otvára výstava Premeny Bratislavy na Hviezdoslavovom nám. kde bude 
inštalovaná počas mesiaca júl. Výstava je putovná a BTB sa pokúsi o jej umiestnenie počas 
augusta do priestorov Primaciálneho nám. resp. primaciálneho paláca či MMBA, ďalej do 
Prahy na oslavy 100. výročia Československa (7.-9.9.2018), centrálny stánok budeme mať na 
Staromestskom nám, okrem toho bude mať česká strana prezentáciu na Karolínum 
a slovenská strana v Betlehemskej kapli. VR-BTB ďalej uviedol, že BTB je partnerom projektu 
Dobový piknik, BTB bude realizovať prezentácie v Budapešti a v Székesfehérvári. V lete bude 
opätovne v prevádzke fotopoint v Michalskej veži, sezónne Ičko na Hviezdoslavovom nám. 
Dokončujú sa práce na video spote Green Bratislava, ďalšie video, ktoré vzniká v spolupráci 
s Fashion TV. Výkonná zložka sa, i keď v dovolenkovom období, plne sústredí na všetky 
aktivity v zmysle plánu práce. Plán marketingu a komunikácie BTB na júl 2018 je plne 

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


                                                                                                                 

v súlade so schváleným plánom práce a rozpočtom BTB na rok 2018, ktoré schválilo VZ BTB. 
Detailne sú aktivity popísané v prílohe k zápisu. 
Uznesenie č.  1/27062018: P-BTB berie na vedomie plán marketingových a PR aktivít BTB 
na júl a august 2018.   
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
Bod č. 3 Informácia o krátení dotácie pre BTB na rok 2018 + diskusia o zaslaní 
nesúhlasného stanoviska 
Dňa 19.júna 2018 bol na BTB doručený list MDV SR č. 03144/2018/SCR/46231, kde nám 
oznámili, že komisia MDV SR na svojom rokovaní 30.5.2018 uznala žiadosť o poskytnutie 
dotácie BTB na rok 2018 ako vyhovujúcu s výhradou. V liste však nie je žiadna vecná výhrada 
voči obsahu projektu uvedená, uvádza sa len finančné krátenie v jednotlivých oprávnených 
aktivitách projektu.  
Listom nám oznámili, že minister dopravy a výstavby SR schválil organizácii Bratislavská 
organizácia CR dotáciu vo výške 875.050,00 EUR, čo je o 67.500,00 EUR menej ako 
organizácia v projekte na dotáciu žiadala. 
V skratke komisia bez akéhokoľvek vecného zdôvodnenia znížila dotáciu pre BTB nasledovne: 

 Aktivita č. 1 Marketing a propagácia v súvislosti s PR službami -13.000 EUR 

 Aktivita č. 1 Marketing a propagácia v súvislosti s konzultačnou činnosťou - 
Konzultačné služby pre Implementáciu MICE stratégie  -25.000 EUR  

 Aktivita č. 4 Tvorba a podpora produktov CR, podpora podujatia Bratislavský Majáles 
-6.000 EUR 

 Aktivita č. 7 Stratégie a analýzy – Ekonomické účinky CR na Bratislavu -23.500 EUR 
 
Obdobným spôsobom komisia na hodnotenie žiadostí o poskytnutí dotácie znížila 
požadované zdroje na krytie aktivít ďalším 9 organizáciám CR v priemere cco o 5%. Všetky 
organizácie sa odvolali listom, kde žiadajú generálneho riaditeľa Sekcie CR MDV SR, štátneho 
tajomník ako i ministra o prehodnotenie rozhodnutia komisie o krátení dotácie.  
Organizácie svoju žiadosť zdôvodňujú prevažne nasledovnými faktami: 

- rozhodnutím komisie o znížení dotácie sa menia uznesenia VZ ocr, ktoré v zmysle 
Zákona 91/2010 Z.z. sú povinné schváliť plán práce a rozpočet jednotlivých ocr 
najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roka 

- väčšina aktivít, na ktoré bola dotácia krátená až v pol roku bežného roka, bola už 
realizovaná a to v režime predfinancovania z členských príspevkov ocr 

- peniaze, ktorými sa predfinancovali aktivity v prvom polroku 2018 však boli 
uvoľňované len zálohovo, s tým, že sa po pripísaní dotácie od MDV SR vrátia na účet 
vlastných zdrojov jednotlivých ocr, nakoľko v rozpočtoch boli pôvodne plánované na 
financovania prevádzky, miezd a neoprávnených nákladov projektu, 

- všetky organizácie sú systémom schvaľovania projektov a prideľovania dotácie až 
v júny bežného roka nútené financovať aktivity zálohovo z vlastných zdrojov, inak by 
ocr nemohli vykonávať žiadnu činnosť do dátumu pripísania dotácie na účet. 

- Od vzniku ocr doteraz všetci tak konali v zhode vychádzajúc z dobrej praxe, že 
ministerstvo toto nútené predfinancovanie aktivít zohľadní pri schvaľovaní projektov, 
ktoré sú vopred konzultované na Sekcii CR MDV SR, 

- v tomto roku vznikol precedens, ktorý uvrhol všetky dotknuté organizácie do polohy 
porušenia rozpočtových pravidiel verejnej správy (viď Zákon 91/2010 Z.z.), nakoľko 



                                                                                                                 

pri podpise predfinančnej kontroly mnohé projekty rozhodnutím komisie 
o nefinancovaní vybraných aktivít, neboli kryté v rozpočtoch ocr. 

- v neposlednom rade treba spomenúť, že rozhodnutie o krátení rozpočtu pre PR 
aktivity BTB, o nepreplatení nákladov na Bratislavský majáles (štatisticky je tu účasť 
cca 60% turistov z toho až 20 % zahraničných) a rozhodnutie nepodporiť štúdiu 
o ekonomických inpaktoch CR na ekonomiku v Bratislave nemôže mať z odborného 
hľadiska žiadnu oporu. 

Uznesenie č.  2/27062018: P-BTB schvaľuje nesúhlasné stanovisko BTB s rozhodnutím 
komisie o dotáciách pre ocr a súhlasí s listom na GR Sekcie CR, štátneho tajomníka 
a ministra s horeuvedenou argumentáciou. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Novacká) 

 
 
Bod č. 4 Úprava rozpočtu v zmysle listu MDV SR č. 03144/2018/SCR/46231 
PP-BTB zašle nesúhlasné stanovisko s krátením rozpočtu na MDV SR. Do definitívneho 
rozhodnutia a podpisu zmluvy je potrebné upraviť rozpočet BTB na rok 2018, t.j. ponížiť 
plánované príjmy o sumu zníženia dotácie. Ak nebude vyhovené odvolaniu sa BTB proti 
kráteniu dotácie, niektoré z plánovaných aktivít, ktoré ešte neboli zazmluvnené BTB nebude 
môcť realizovať. Mnohé však už boli vykonané a ich finančné krytie pôjde z vlastných zdrojov 
na úkor aktivít plánovaných v druhom polroku 2018. 
Uznesenie č.  3/27062018: P-BTB berie na vedomie upravený provizórny rozpočet BTB na 
rok 2018 v zmysle oznámenia MDV SR o krátení dotácie o 65.500,- EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č.5 Doplnenie ZPC na II. polrok 2018 
VR-BTB informoval prítomných členov BTB, že Plán ZSC na II. polrok 2018 viď Príloha č. 2 bol 
aktualizovaný. 
Uznesenie č.  4/27062018: P-BTB schvaľuje aktualizovaný plán ZSC BTB na druhý polrok 
2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č.6 Plán zasadnutia P-BTB na II. polrok 2018 
Uznesenie č.  5/27062018: P-BTB schvaľuje plán zasadnutí P-BTB na II. polrok 2018 viď 
Príloha č. 3 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 7 Informácia o GDPR 
Všetci členovia P-BTB boli písomne informovaní o spracovaní osobných údajov v nadväznosti 
na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov účinnú od 25. mája 2018 - nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov viď Príloha č. 4 
Uznesenie č.  6/27062018: P-BTB berie na vedomie informáciu o GDPR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 



                                                                                                                 

Bod č.8 Rôzne: 

VR-BTB informoval členov predstavenstva o liste dotknutých organizácií cestovného ruchu, 
ktorým sa obrátili na ministra, štátneho tajomníka a generálneho riaditeľa Sekcie CR MDV 
SR, kde žiadajú o zmenu rozhodnutia o znížení dotácií pre ocr na rok 2018 a navrhujú nové 
termíny na predkladanie žiadostí o dotáciu a ich odsúhlasenie pre rok 2019, tak aby 
rozhodnutia komisie na posudzovanie žiadostí o krátení dotácii nemalo tak fatálne následky 
pre dotknuté ocr. Podstatou je snaha o nastavenie logického a nadväzujúceho schvaľovania 
projektov a dotácií na strane ministerstva a následna interne v organizáciách 
prostredníctvom valných zhromaždení. 

 

VR-BTB informoval členov P-BTB, že Bratislava má záujem zúčastniť sa biddingu na 
usporiadanie General Assembly ECM v lete 2020 v Bratislave. K tomuto bude spracovaná 
písomná informácia, ktorá bude predložená na rokovanie P-BTB. 

 

Člen P-BTB a predseda komory č. 1 požiadal prítomných, aby napr. Jahodové hodovanie  
a všetky podujatia, v ktorých je BTB partnerom, museli do budúcnosti mať v Zmluvách 
podmienku, že komunikácia ich ponuky musí byť v angličtine. 

 

Pri obstarávaní sprievodného programu pre projekt galérie Nedbalka – Umbrella Street , a to 
zabezpečenie pouličných umelcov vrátane choduliarov, odd. marketingu BTB priebežne 

zistilo, že uvedený program zabezpečuje KOCR Turizmus regiónu Bratislava, ktorý sa 

organizačne spolupodieľa aj na programe Dáždniková ulička v rámci celého Urban Art 

Festivalu. Preto Uznesenie č.  3/13062018 je nevykonateľné. 

 

Spoločnosť PaxTravel nesplnila štandardné podmienky pre zverejnenie tohto subjektu 
v odbornej MICE publikácii, preto  nebude preto do MPG zaradená 
 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



 

Plán marketingovo-komunikačných aktivít 

odd. Marketingu, PR a komunikácie, MICE a Stratégie 

 

pre obdobie: júl-august 2018 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 27. 6. 2018 

 

1. Wifi+analytika v Starom meste 

Finalizácia technických a právnych otvorených bodov. Príprava vizuálu komunikácie, 

jazykových mutácií v prístupovom portáli Maxifi, lokalizovaných landing pages, dotazníka, 

promokampane atď.   

 

Predpokladaná suma: 2 000 EUR/mesačne Položka: 5.1. 
 

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

Demontáž počítačov a zaslanie do záručného servisu. Výmena servera. 

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: 5 000 EUR Položka: 1.1.5 
 

4. 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. 
 

 

 



 

5. 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: 4 500 EUR  Položka: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 
 

6. Spracovanie tematických propagačných materiálov Keltsko-rímska Bratislava / 

Židovská Bratislava  

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

verziách. Ďalšou témou, ktorú plánuje BTB spracovať a pripraviť, je leták Židovská Bratislava. 

 

Predpokladaná suma: 2 000 EUR Položka: 1.1.1 
 

7. Pokračovanie v procese inštalácie citylightov s mapami  

V spolupráci s vybranými mestskými organizáciami a partnermi pokračovanie v procese 

inštalácie citylightov v navrhovaných lokalitách po obdržaní príslušných povolení, v prvej fáze 

ZOO, STARZ – pozdĺž cyklotrasy Eurovelo 6, MMBA Devín a Rusovce, príp. výmena starých 

nosičov BKIS a Čunovo – Divoká voda. Vybavenie administratívnych povolení a príprava 

technických procesov.  

 

Predpokladaná suma: 5 000 EUR Položka: 5.1.1 
 

8. 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 12 ks stojanov. 

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

 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1 
 

9. Umiestnenie 1 ks informačného dotykového totemu 

 

Inštalácia dotykového totemu  do Zákazníckeho centra na Hlavnej železničnej stanici 

v Bratislave je pripravená, obsah je hotový, čakáme na potvrdenie ZSSK, kedy budú zásuvky 

do elektriny a siete pripravené, aby sme mohli totem nainštalovať.  

 



 

Predpokladaná suma: 8 000 EUR Položka: 5.1. 
 

10. 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: 14 000 EUR Položka: 1.3.6 
 

 

11. Príprava účasti/prezentácie Bratislavy na verejnom podujatí Pozsonyi Piknik, 

Budapešť 2018 

Na základe Zmluvy o spolupráci pri prezentácii umenia a kultúry SR v zahraničí podpísanej 

Hlavným mestom SR Bratislavou a MZVaEZ SR v marci 2016, plánuje BTB prezentáciu na 10. 

ročníku kultúrno-spoločenského podujatia Pozsonyi (Bratislavský) piknik na nábreží Dunaja  

v spolupráci so zahraničným zastúpením MDV SR a Slovenským inštitútom v Budapešti. 

Termín 1.9.2018.  

Predpokladaná suma: 2 000 EUR Položka: 1.2 
 

12. Príprava účasti/prezentácie Bratislavy na verejnom podujatí Korunovačné dni 2018 

v bývalom maďarskom korunovačnom meste Székesfehérvár 

Na základe reciprocity dve korunovačné mestá Bratislava a Székesfehérvár sa navzájom 

predstavujú v rámci Korunovačných podujatí partnerského mesta, t.j. Székesfehérvár v júni 

v Bratislave a Bratislava v auguste v Székesfehérvári. Účasť so stánkom a propagačnými 

materiálmi o ponuke Bratislavy.  

Predpokladaná suma: 2 000 EUR Položka: 1.2 
 

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

Hlavného mesta SR Bratislavy v Prahe 

Pri príležitosti 100. výročia Československa a 25. výročia Bratislavy ako Hlavného mesta SR, 

pripravuje BTB v spolupráci so Slovenským inštitútom MZV SR v Prahe zastúpeným p. 

Valovičom a zahraničným zastúpením MDV SR, zastúpeným p. Badinkovou, slovenskú časť 

prezentácie v rámci Česko-slovenského festivalu v Prahe.  Podujatie sa uskutoční 8. – 

9.9.2018 na Staromestskom námestí, v priestoroch v časti Karolínum a  v reprezentatívnych 

priestoroch Lapidária Betlémskej kaple, kde bude vyhradený priestor na prezentáciu SR. 

Aktuálne pracuje BTB s partnermi a organizátorom podujatia Wine&Art na programe 

a príprave prezentácie Bratislavy a SR na Staromestskom námestí a v Betlémskej kapli.  

 

Predpokladaná suma: 13 000 EUR Položka: 1.2 
 



 

14. Geowards 2018 - Za pokladmi Bratislavy  

BTB oslovil so žiadosťou o spoluprácu organizátor podujatia Slovak Geoawards, p. Nemoga - 

riaditeľ. Tretí ročník podujatia pod záštitou primátora Bratislavy sa uskutoční 7. – 9. 9. 2018 

v Sade Janka Kráľa na Tyršovom nábreží. Cieľom eventu je interaktívnou formou predstaviť 

domácim i zahraničným návštevníkom geocaching. Popri tom bude prebiehať sprievodný 

program orientovaný na históriu Bratislavy. Organizátor očakáva návštevnosť podujatia ca 

10.000 ľudí. BTB s abude podieľať ako spoluorganizátor na programe podujatia. 

 

Predpokladaná suma: 5 000 EUR Položka: 3.1.1 
 

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 júl (10.) – september. Príprava alternatívy z minulého roku (stánok na 

Hviezdoslavovom námestí). 

 

Predpokladaná suma: 10 000 EUR Položka: 2.1, 5.1 
 

16. Spolupráca BTB na podujatí Kultúrne leto a hradné slávnosti 06-09/2018 

BTB v zmysle rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi BKIS a BTB zabezpečuje 

čiastočne umelecké výkony v rámci programu Kultúrneho leta a hradných slávností, ďalej 

rôzne formy propagácie podujatia v rámci komunikačných kanálov BTB (web, sociálne siete, 

newsletter), preklady programov a tlač letákov.  

 

Predpokladaná suma: 6 500 EUR Položka: 3.1.1 
 

17. Prevádzka Korunovačného foto-video pointu v sezóne 2018  

Korunovačný foto-video point bol v piatok 22. 6. 2018 slávnostne otvorený a počas BKD od 

22. – 29. 6. 2018 je otvorený pre návštevníkov mesta bezplatne. Prevádzka korunovačného 

pointu v sezóne 2018 je plánovaná od 15. 6. do 16. 9. 2018. Korunovačný point plánuje BTB 

zahrnúť aj do pravidelných tematických prehliadok.   

Predpokladaná suma: 4 620 EUR Položka: 3.1.1 
 

18. 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 
 

19. Dobový piknik v Sade J. Kráľa 1.7.2018 

Realizácia podujatia v zmysle zmluvy o spolupráci medzi OZ Mostík a BTB – zabezpečenie 

umeleckých výkonov 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.  

 

Predpokladaná suma: 3 000 EUR Položka: 3.1 
 

20. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiace jún a júl 2018 o prechodoch 

cez cyklosčítače na hrádzi Berg a 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 po 

minulé 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: 6 000 EUR Položka: 5.1.1 
 

 

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: 3 000 EUR Položka: 7. 
 

23. VO propagačných predmetov 



 

Príprava grafiky a objednanie propagačných predmetov pre potreby prezentácie Bratislavy. 

Rámcová kúpna zmluva na rok. 

 

Predpokladaná suma: 24 000 EUR Položka: 1.4.1 
 

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

Prevádzka sezónneho TIC na Letisku formou infopultu bude zabezpečovaná v mesiacoch jún 

– september  denne v trvaní 8 hodín od 9.00 do 17.30 hod.  Úlohou TIC je poskytovanie 

základných turistických informácií o meste a okolí, doplnkovo ho budú podporovať 2 už 

inštalované informačné totemy. Zriadením tohto infopultu vznikli pre BTB personálne a režijné 

náklady. 

Predpokladaná suma: 9 521,48 EUR Položka: 2.1 

 

25. Update brožúry „malá Bratislava“ v 7 jazykových mutáciách 

Update brožúry „malá BA“ v SK/HU/ESP/CHN/FR/RU/IT 

Predpokladaná suma: 4 000 EUR Položka: 2.1 

 

26. Update Skladacej mapy v SK/CZ jazykovej mutácii 

Update Skladacej mapy v SK/CZ jaz. mutácii 

Predpokladaná suma: 1 000 EUR Položka: 2.1 

 

27. Priebeh kampane pred letnou sezónou a priebežná úprava online kampane (domáca 

aj zahraničná kampaň) 

Plánovaný priebeh kampane pred letnou sezónou do cca polovice mesiaca júl. Následne sa 

kampaň vyhodnotí. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

28. Videorozhovory s členmi BTB 

Príprava rozhovorov s členmi BTB – predstavenie ich produktov a obľúbených miest 

v Bratislave. Dĺžka max. 5 minút, spojené s imidžovými zábermi. Vhodné ako online content. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

29. Príprava konceptu kampane na rok 2019 



 

Príprava konceptu v súlade s Marketingovou a komunikačnou stratégiou destinácie Bratislava 

na roky 2018 – 2022. Plánovaná postupnosť krokov: koncept a brief, následne súťaž návrhov, 

potom VO na produkciu. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

30. Tvorba textového a foto obsahu 

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

úspešného uchádzača z VO.  

Predpokladaná suma: 13 000 EUR Položka: 1.3. 
 

31. Globálna databáza novinárov, influencerov s globálnym monitoringom médií 

 

Školenie a následné využívanie služby Meltwater.  

Predpokladaná suma: 7200 EUR Položka: 1.3. 
 

32. 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. Plánované vysielanie reportáží so začiatkom v júli. 

 

Predpokladaná suma: 3 500 EUR Položka: 1.3. 
 

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

Letná online kampaň spojená s nasadením vlogových videí o Bratislave na sociálne siete. 

 

Predpokladaná suma: 400 EUR Položka: 1.3. 
 

34. Web 

 

Nový dizajn vo WP - one pager, filtrovanie POI v rámci sekcie „Places“ a podobne. 

Predpokladaná suma: do 2 000 EUR Položka: 1.3. 
 

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

 

Prostredníctvom tematického contentu na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme 

propagáciu subjektov zapojených v BC karte. 



 

 

Predpokladaná suma: 300 EUR Položka: 1.3. 
 

36. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB  

 

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme propagáciu 

členských subjektov BTB. 

 

Predpokladaná suma: 200 EUR Položka: 1.3. 
 

37. Príprava tlačových správ na aktuálne témy  

 

Priebežne podľa aktuálnej potreby. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

38. Príprava newslettera 

Vytvorenie letného a príprava jesenného newslettra. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

 

39. PR podpora podujatí 

Propagácia podujatí cez sociálne siete. Dobový piknik, Korunovačné dni, KLHS a podobne.    

 

Predpokladaná suma: 1 000 EUR Položka: 1.3. 
 

40. PR spolupráca s inštitúciami 

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

ÚĽUV, SND, ZSSK, MMB a podobne.  

 

Predpokladaná suma: 200 EUR Položka: 1.3. 
 

41. Infocesty, Presstripy 

Priebežne podľa aktuálnych dopytov a návrhov partnerskej spolupráce (KOCR BRT, MDaV 

SR ap.). Nemecký a španielsky presstrip v priebehu leta.  

 

Predpokladaná suma:  do 1 500  EUR Položka: 4.1. 
 



 

42. Inzercie v rámci kampane na DCR 

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

 

Predpokladaná suma: do 1 000 EUR Položka: 1.3. 
 

43. Google for Nonprofits 

Nastavenie Search kampane v službe Google for Nonprofits 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

 

44. Spolupráca na Tlačových konferenciách  

 

1. júl 2018 – brífing v rámci výstavy fotografií v spolupráci s MMBA na Hviezdoslavovom 

námestí.  

Predpokladaná suma: - Položka: 
  

45. 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.  

Vzhľadom na krátenie dotácie je potrebné nájsť dodatočné zdroje z členského. 

 

Predpokladaná suma: 30 000 EUR/ročne Položka: 1.5.3 
 

 

46. Naštartovanie spolupráce v rámci kontraktu na poskytovanie expertných služieb 

v rámci tzv. Lead generation services.  

Dodaná sektorová analýza, práca pokračuje v selektovaní potenciálnych asociácií.  

 

Predpokladaná suma: 12 000 EUR/ročne  Položka: 1.5.5 
 

47. 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. 
 

48. Zazmluvnenie dodávateľa na destinačný CRM systém  



 

Zazmluvnenie vysúťaženého dodávateľa, príprava školenia po 1.7. 2018, nástup novej 

kolegyne na MICE oddelenie.  

 

Predpokladaná suma:  cca 4 500 EUR/rok 2018 Položka: 1.5.3 
 

49. Organizačné zabezpečenie fam tripov 9-12/8 a 20-22/9/2018 

Podklady pripravené, súťaž prebieha na prelome júna a júla, program oboch fam tripov bol 

diskutovaný a tvorený v spolupráci s MICE komorou. V mesiaci júl sa začínajú aktívne 

prípravy na fam tripy.  

Predpokladaná suma: Odhad 18 000 EUR (Fam 1) Položka: 4.2 

Predpokladaná suma: Odhad   7 000 EUR (Fam 2) Položka: 4.2 
 

50. Nákup leteniek na fam trip 20-22/9/2018 

Selekcia účastníkov, nákup leteniek prostredníctvom vysúťaženého dodávateľa. 

Predpokladaná suma: Odhad 2 000 EUR  Položka: 4.2 
 

51. ICHO 2018 19-29 júl 2018 – spoluorganizácia BTB   

 

Podpis zmluvy s Univerzitou Komenského v Bratislave, organizátorom najväčšej 

stredoeurópskej technologicko-inovatívnej konferencie. BTB sa predstaví ako hostiteľ VIP 

recepcie pre ca 100 hostí (výbor) v rámci slávnostného večera na hrade Červený Kameň.  

 

Predpokladaná suma: Odhad 5 000 EUR   Položka: 1.5.6 
 

52. Spracovanie projektu v rámci výzvy EÚ: European Capital of Smart Tourism 

Vypracovanie projektu kandidatúry Bratislavy v rámci výzvy Európske hlavné mesto v Smart 

cestovnom ruchu. Projekt definuje 4 oblasti SMART konceptov v CR: Dostupnosť 

(Accessibility), Udržateľnosť (Sustainability), Digitalizácia (Digitalisation), Kreativita a kultúrne 

dedičstvo (Creativity and Cultural Heritage). Termín zaslania projektu cez online formulár: 

30.6.2018. 

  

Predpokladaná suma: - Položka: - 

 

53. 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), spracovanie výstupov v rámci 

existujúcich analýz a prieskumov (ECM), príspevky na profily sociálnych sietí (DCC, ARGE), 

priebežná komunikácia o spoločných projektoch. 



 

Členstvo v ARGE – Strasse der Kaiser und Könige: zaslané oznámenie o ukončení členstva. 

Členstvo platné do konca roka 2018. 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

54. Poskytovanie stáží študentom 

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

práce stážistov, kontrola a priebežné konzultácie. 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: - 
 

55. Príprava podkladov pre kandidatúru Bratislavy na zorganizovanie ECM eventu 

v roku 2020 

BTB ako člen medzinárodnej organizácie European Cities Marketing (ECM) má ambíciu 

kandidovať na usporiadanie jedného z pravidelných podujatí ECM (ECM Spring Meeting) 

v roku 2020. Podujatie sa koná každoročne vo februári – marci. Ide o medzinárodnú 

konferenciu zameranú na aktuálne témy a dianie na medzinárodnom trhu CR, za účasti 

popredných speakrov a odborníkov v CR. Účastníkmi konferencie sú zástupcovia členských 

DMOs, prípadne iní pozvaní hostia (akademická obec, marketingové a výskumné agentúry 

ap.). Hostiteľ podujatia organizačne zabezpečuje v spolupráci s ECM celkový priebeh ako aj 

sprievodný program. Predpokladaný počet účastníkov cca 150-200. K dispozícii je ECM bid 

manual, v zmysle ktorého je potrebné postupovať. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

 

 

 



Ferien Messe Viedeň Rakúsko 11.-14.1.2018 veľtrh

SITE + MPI Global Forum Rím Taliansko 12.-14.1.2018 MICE vzdelávanie, workshop

Conventa Ljubljana Slovinsko 24.-25.01.2018 MICE, veľtrh

FITUR Madrid Španielsko 17.-21.01.2018 veľtrh nerealizované

Street of Kings and Emperors General Assembly Rakúsko/DE/SR marec/apríl 2018 workshop, valné zhromaždenie nerealizované

Holiday World Praha Česká republika 15.-18.02.2018 veľtrh

ECM Spring Meeting, Reykjavik Island 21.-24.02.2018 vzdelávanie, konferencia

Utazás Budapešť Maďarsko 01.-04.03.2018 veľtrh

ITB Berlín Nemecko 07.-11.03.2018 veľtrh, vzdelávanie

ICJ MICE Advantage, Marburg Nemecko 15.-17.3.2018 MICE vzdelávanie, workshop

European City Breaks Press Event, Amsterdam Holandsko apríl - upresní sa prezentácie novinárom, blogerom nerealizované

IMEX Frankfurt  Nemecko 15.-17.05. 2018 veľtrh /MICE/, vzdelávanie

ECM Annual Meeting & General Assembly, Malmö Švédsko 13.-16.6.2018 valné zhromaždenie, vzdelávanie nerealizované

City Fair Londýn Veľká Británia 10.-11.06.2018 vzdelávanie nerealizované

The Meetings Show Londýn Veľká Británia 27.-28.6.2018 MICE veľtrh nerealizované

Donaukalaltreiben, Viedeň Rakúsko 31.5.-3.6.2018 destinačná prezentácia BA aktualizované

Emerging Europe Awards, Londýn Veľká Británia 21.-23.6.2018 konferencia, prezentácia

Kráľovské dni, Székesfehérvár Maďarsko august - upresní sa destinačná prezentácia BA

ECM Summer School, Thessaloniki Grécko 25.-29.8.2018 MICE vzdelávanie

Československý festival, Slovenský večer, (100 výročie ČSR) Praha Česká republika 7.-9.9. a 9.-11.10.2018 destinačná prezentácia BA aktualizované

Tourmis Users workshop (ECM) Rakúsko upresní sa workshop, vzdelávanie

European City Breaks Press Event, Londýn Veľká Británia september - upresní sa prezentácie novinárom, blogerom

Pozsonyi Piknik, Budapešť Maďarsko september - upresní sa destinačná prezentácia BA

City Cards Expert Meeting, Zürich(ECM) Švajčiarsko 04.-05.10.2018 vzdelávanie, workshopy

TIC Expert Meeting, Lviv (ECM) Ukrajina 25.-26.10.2018 vzdelávanie, workshopy

#DTTT Global - digitálny marketing (ECM), Helsinki Fínsko 29.-30.11.2018 vzdelávanie

Brusel -Association Sales mission/MICE/ Belgicko upresní sa MICE

WTM Londýn Veľká Británia 05.-07.11.2018 veľtrh, vzdelávanie

IBTM Barcelona Španielsko 28.-30.11.2018 veľtrh /MICE/

Slovenské/Bratislavské dni v Krakowe/Waršave Poľsko upresní sa destinačná prezentácia BA nerealizované

Predbežný plán ZPC 2018 Bratislava Tourist Board



NÁVRH plánu zasadnutí P-BTB na júl až december 2018: 

 

Júl 2018:   bude zvolené v prípade potreby ad hock 

August 2018:  v stredu 22.8. od 14.30 hod  

September 2018:  v stredu 12.9. a 26.9. o 16.30 hod 

Október 2018:  v stredu 3.10. a 24.10 o 16.30 hod 

November 2018:  v stredu 14.11. a 28.11. o 16.30 hod 

December 2018: v stredu 12.12.2018 o 16.30 hod 

VZ BTB – 6 alebo13.12. 



Informácia členom orgánov  
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu  

v zmysle GDPR 
 

V nadväznosti na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov účinnú od 25. mája 2018 - 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica č. 95/46/ES  - všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne nám. 1,  
814 99 Bratislava 1, IČO: 42 259 088, e-mail turan@visitbratislava.com 

(ďalej len ako „BTB“)  ako prevádzkovateľ Vás týmto informuje, 
že spracúva bez povinnosti súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, ktoré boli BTB poskytnuté 
v súvislosti s uzatvorením mandátnej zmluvy a počas trvania funkcie člena orgánu  BTB, a to 
na základe zákona, najmä zákona o podpore cestovného ruchu (č. 91/2010 Z.z.), zákona o dani 
z príjmov (č. 595/2003 Z.z.),  Obchodného zákonníka (č.513/1991 Z.z.),  zákona o sociálnom 
poistení (č. 461/2003 Z.z.) a zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z.z.) na účely: 

a) vzniku, trvania a skončenia funkcie v orgáne  BTB a výkonu všetkých práv a povinností BTB 
ako účastníka zmluvného vzťahu s členom svojho orgánu, 

b) vedenia osobných spisov členov orgánov BTB, 
c) vedenia evidencie o účasti členov orgánov na zasadnutiach orgánov do BTB, 
d) plnenia oznamovacej povinnosti do Sociálnej poisťovne a zdravotných poistení, komunikáciu 

s daňovým úradom.  
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vznik a trvanie zmluvného 
vzťahu k BTB. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť vzniku zmluvného 
vzťahu k BTB a riadny výkon práv a povinností BTB ako zmluvnej strany.   
Príjemcom údajov je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  

BTB uchováva spracúvané osobné údaje týkajúce sa členov orgánov BTB počas doby svojej 
činnosti a archiváciu realizuje v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Dotknuté osoby majú 
1, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú (právo 

získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, 
právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle GDPR); 

2, právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov); 
3, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;  
4, právo namietať spracúvanie osobných údajov;  
5, právo na prenosnosť osobných údajov; 
6, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky 
 

Bratislava 21. júna 2018 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

Mgr. Mário Turan 
vedúci Ekonomicko-personálneho oddelenia 

 


