
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 26.7.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
 
Prítomní:  A.Melicharová, J.Bôcik, M.Naď, Ľ.Novacká, A.Smik, S.Svoreňová 
Neprítomní :   P.Petrovič, 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. Podklady 
k rokovaniu k jednotlivým bodom, boli členom predstavenstva zaslané v predstihu. Prítomní 
členovia P-BTB súhlasili s nasledovným programom.  

1. Informácia z rokovania so štátnym tajomníkom MDV SR Ďurčekom k téme krátenia 
dotácie pre BTB na rok 2018. 

2. Informácia o návrhu zmluvy na dotáciu a nové implementačné podmienky 
3. Zmena rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2018 - v zmysle krátenia. 
4. Žiadosť o partnerstvo v projekte "Slovak GeoAwards 2018 - Za pokladmi starej 

Bratislavy” 
5. Ponuka na členstvo BTB v organizácii European Best Destinations 
6. Info o prebiehajúcej kontrole UHK - zmena smerníc - pracovný poriadok, 

organizačný a odmeňovací v zmysle usmernenia kontrolnej skupiny 
7. Rôzne  

 
Bod č. 1 Informácia z rokovania so štátnym tajomníkom MDV SR Ďurčekom k téme 
nepriznania časti dotácie pre BTB na rok 2018. 
Dňa 23.7.2018 sa uskutočnilo rokovanie so štátnym tajomníkom MDV SR, pánom Ďurčekom 
na pôde ministerstva. Za BTB sa ho zúčastnili PP-BTB a VR-BTB. Na stretnutí zástupcovia BTB  
namietali netrasparentnosť rozhodovania komisie pre udeľovanie dotácii pre OOCR 
a neskorý termín, kedy OCR dostali informáciu o nepridelení dotácie v niektorých aktivitách. 
Záver však bol, že rozhodnutie ministra pre rok 2018 je nemenné. Do budúceho obdobia sa 
Sekcia CR MDV SR pokúsi stanoviť jasnejšie kritériá pre schvaľovanie oprávnených položiek 
projektu a najmä zoptimalizovať časové hľadisko pre informovanie OOCR, aké aktivity budú 
z dotácie pokryté a ktoré nie. Neistota, ktorá rozhodnutím nepokryť časť aktivít 10tich OOCR 
z dotácie, ktorých veľká časť však už bola zrealizovaná, je vážnym zásahom do spolupráce 
a dôvery jednotlivých OOCR voči MDV SR. Dôvodom je skutočnosť, že väčšinu aktivít, na 
ktoré bola znížená dotácia už OOCR realizovali.  

 

Bod č. 2 Informácia o návrhu zmluvy na dotáciu a nové implementačné podmienky. 
Najdôležitejšou zmenou v znení Zmluvy na dotáciu pre BTB na rok 2018 je nutnosť viesť 
samostatný účet pre dotačné zdroje. V praxi to znamená, že je potrebné takmer s polročným 
predstihom vedieť presne, ktoré aktivity a v akej výške budú kryté z dotačných zdrojov 
a ktoré z členských príspevkov a vlastných zdrojov organizácií. Pri rozpočtoch nad pol milióna 
eur je tento systém veľmi náročný na manažment financií. 
 

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


                                                                                                                 

 
Bod č. 3 Zmena rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2018 - v zmysle krátenia 
Na základe uznesenia č.  2/27062018 PP-BTB listom informovala GR Sekcie CR, štátneho 
tajomníka a ministra dopravy o nesúhlasnom stanovisku BTB s rozhodnutím komisie 
o nepriznaní dotácie pre BTB na rok 2018 v nasledovných aktivitách: 
 

 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 
 
Na základe vyššie uvedeného nesúhlasného stanoviska BTB boli PP-BTB a VR-BTB prijatí 
štátnym tajomníkom Ďurčekom dňa 23.7.2018. Po dvojhodinovej debate a argumentácii 
však MDV SR trvá na návrhu Zmluvy na dotáciu, ktorá neobsahuje krytie plánovaných aktivít 
v rozsahu 67.500 EUR. Minister svoje stanovisko zaslal listom v Prílohe č. 1. Tvrdí, že 
nepodporené aktivity boli v rozpore s ustanoveniami Zákona 91/2010 Z.z. Bližšie však tento 
rozpor nedefinuje. 
Nakoľko pre uvedené rozhodnutie neexistuje odvolací orgán výkonná zložka BTB 
prepracovala plán práce a rozpočtu BTB v zmysle krátenia dotácie o 67.500 EUR a predkladá 
ho na schválenie P-BTB viď Príloha č. 2. 
Uznesenie č. 1/26072018: P-BTB žiada, aby PP-BTB listom požiadala ministra o stanovenie 
transparentných kritérií na hodnotenie projektov pre udelenie dotácií v zmysle zákona 
o podpore cestovného ruchu do budúcna. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2/26072018: P-BTB schvaľuje upravený plán práce a rozpočet BTB na rok 
2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 3/26072018: P-BTB ukladá predsedom komôr informovať svojich členov 
o nepriznaní časti dotácie MDV SR pre BTB v požadovanej výške a o zmene plánu práce 
a rozpočtu BTB na rok 2018. Upravený plán práce a rozpočet BTB na rok 2018 bude 
prerokovaný na najbližšom VZ-BTB.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:  0 

 
Pán Buocik sa ospravedlnil z rokovania P-BTB. 
  
Bod č.4 Žiadosť o partnerstvo v projekte "Slovak GeoAwards 2018 - Za pokladmi starej 
Bratislavy” 
Na BTB bola dňa 11.7.2018 doručená žiadosť o spoluprácu a partnerstvo pri projekte "Slovak 
GeoAwards 2018 - Za pokladmi starej Bratislavy”. V pláne práce bola spolupráca na 
uvedenom projekte predbežne schválená. Organizátor očakáva účasť cca 1 tis zahraničných 
návštevníkov. P-BTB požaduje dokumentáciu k registrácii s tým, aby bolo preukázateľné, aká 
bude reálna návštevnosť mimo Bratislavských účastníkov. P-BTB  žiada vydokladovať účasť 
zahraničných návštevníkov za predchádzajúce dva ročníky. 



                                                                                                                 

Uznesenie č.  4/26072018: P-BTB schvaľuje spoluprácu na programe v projekte „Slovak 
GeoAwards 2018 - Za pokladmi starej Bratislavy” max. do výšky 3.000 EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

Bod č.5 Ponuka na členstvo BTB v organizácii European Best Destinations (EBD) 
Za vstup do EBD destinácie platia jednorazový poplatok za členstvo cca 1000 EUR, potom 

ročný poplatok cca 500 EUR. Do súťaže sa dá prihlásiť aj ako nečlen. Účasť v súťaži 

European Best Destination Award je cca 4 000,- EUR. 

Uznesenie č.  5/26072018: P-BTB prerokovalo návrh na  členstvo Bratislavy v organizácii 
European Best Destinations a navrhuje vstúpiť do organizácie European Best Destinations. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 0, Proti: 5, Zdržal sa: 0  
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 
 
Bod č. 6 Info o prebiehajúcej kontrole UHK - zmena smerníc - pracovný poriadok 
a organizačný poriadok v zmysle usmernenia kontrolnej skupiny.  
Nové smernice aj s dôvodovými správami tvoria Prílohu 3ab a 4ab zápisu. 
Uznesenie č.  7/26072018: P-BTB schvaľuje Smernice č. S01 a S09 -  Organizačný poriadok a 
Pracovný a poriadok  s účinnosťou od 1.8.2018 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č.8 Rôzne: P-BTB schvaľuje preloženie plánovaného zasadnutia P-BTB, ktoré sa malo 
konať 22.8. na 27.8.2018 o 15.30. PP-BTB dá per rollam hlasovať o tejto zmene.  

 

 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 







členské

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové zmena členské zmena dotácia

1. 69 000,00 € 629 120,00 € 0,00 €

1.1 20 000,00 € 121 420,00 € 0,00 €

1.1.1 0,00 € 11 000,00 € 0,00 €

1.1.2 0,00 € 25 420,00 € 0,00 €

1.1.3 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

1.1.5 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €

1.1.6 20 000,00 € 32 000,00 € 0,00 €

1.2 0,00 € 114 200,00 € 0,00 €

1.2.1 0,00 € 38 000,00 € 0,00 €

1.2.2 0,00 € 24 000,00 € 0,00 €

1.2.3 0,00 € 23 000,00 € 0,00 €

1.2.4 0,00 € 29 200,00 € 0,00 €

1.3 18 000,00 € 274 300,00 € 0,00 €

1.3.1 0,00 € 13 000,00 € 0,00 €

1.3.2 10 000,00 € 137 500,00 € 0,00 € -7 000,00 €

1.3.3 3 000,00 € 89 800,00 € 0,00 € -6 000,00 €

1.3.4 0,00 € 16 000,00 € 0,00 €

1.3.5 3 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

1.3.6 2 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €

1.4 0,00 € 43 000,00 € 0,00 €

1.4.1 0,00 € 24 000,00 € 0,00 €

1.4.2 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

1.4.3 0,00 € 16 000,00 € 0,00 €

1.5 31 000,00 € 76 200,00 € 0,00 €

1.5.1 2 000,00 € 12 200,00 € 0,00 € 2 000,00 € -2 000,00 €

1.5.2 3 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € -3 000,00 €

1.5.3 26 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 21 000,00 € 5 000,00 €

1.5.4 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € -4 000,00 €

1.5.5 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € -18 000,00 €

1.5.6 0,00 € 25 000,00 € 0,00 € -3 000,00 €

2. 291 715,00 € 21 001,00 € 7 000,00 €

2.1 291 715,00 € 21 001,00 € 7 000,00 €

2.1.1 0,00 € 7 001,00 € 0,00 €

2.1.2 6 000,00 € 10 500,00 € 7 000,00 € -6 000,00 €

2.1.3 285 715,00 € 3 500,00 € 0,00 €

 

3. 6 654,00 € 83 000,00 € 0,00 €

3.1 6 654,00 € 83 000,00 € 0,00 €

3.1.1 6 654,00 € 83 000,00 € 0,00 € -6 000,00 €

4. 3 000,00 € 64 000,00 € 0,00 €

4.1 3 000,00 € 64 000,00 € 0,00 €

4.1.1 2 000,00 € 31 000,00 € 0,00 €

4.1.2. 1 000,00 € 33 000,00 € 0,00 €

5. 20 000,00 € 26 000,00 € 33 000,00 €

5.1 20 000,00 € 26 000,00 € 33 000,00 €

5.1.1 20 000,00 € 26 000,00 € 33 000,00 €

6. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1.1 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6 000,00 € -23 500,00 €

7. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1.1 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8 183 596,00 € 18 929,00 € 0,00 €

8.1 183 596,00 € 18 929,00 € 0,00 €

8.1.1 4 150,00 € 15 215,00 € 0,00 €

8.1.2 2 500,00 € 3 714,00 € 0,00 €

8.1.3 63 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.4 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.5 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.6 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.7 900,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.8 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.9 200,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.10 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.11 100 346,00 € 0,00 € 0,00 €

576 965,00 € 842 050,00 € 40 000,00 € 14 000,00 € -67 500,00 €

úprava rozpočtu po VZ BTB 

(doplatené členské o 4 000 EUR a 

krátení dotácie MDV (- 67 500 EUR)

1. 21000= 4000 (čl. magi) + 6000 (kap. 6. 

strat) + 6000 (kap. 2. infopoint) + 5 000 

(BRT)    2. 5000 v dotácii z horných položiek

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

Členské do AOCR - asociácia organizácií cestovného ruchu

Členské do AICES

Členské do Zvaz cestovneho ruchu SR

Členské do KOCR BRT

Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské  z dotácie a vlastných  zdrojov: 202 525,00 €

Stretnutia OOCR, KOCR, AOCR, prípadne sekcie CR MDV SR, účasť na vzdelávacích aktivitách/workshopoch/stretnutiach vyplývajúcich z členstva BTB v medzin. organizáciách CR (ECM, DCC ap.)

Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva

Členské v Danube Competence Centre

Členské do ECM 2018

Členské do ARGE

Členské do European City Cards

Analýza kvality poskytovanych sluzieb v podnikoch CR, najmä TIC, spolupráca s MINDOP a AICES, ev. funkcionalita systémov pre sledovanie spotrebiteľov v destinácii

Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR: 3 000,00 €

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské 

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské

Pracovné workshopy, školenia, odborné semináre a konferencie,vzdelávacia kampaň - zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia ev. stakeholderi (priebežne rok 2018)

Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov

Zabezpečenie dokumentu Ekonomické účinky CR na destináciu Bratislava v oblasti Leasure a MICE, ev. iného strategického dokumentu preukazujúceho vplyv CR na ekonomiku mesta Bratislavy, štatistiky, doplnkové prieskumy, kontext CR pre tvorbu HDP a pod.

Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov: 0,00 €

Systém hodnotenia kvality služieb CR 

Systém hodnotenia kvality služieb CR

Infraštruktúra cestovného ruchu

Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie
Projektovanie, budovanie a repsácia turistickej inf. a navigačnej infraštruktúry a technológií v meste, napr. minismerovníky, rozšírenie umiestnení máp centra prostredníctvom osadenia citylightov, smart riešenia pre TIC, dotykové systémy na vstupných bodoch 

do destinácie a v centre mesta (cca 31 000 KV) - demontáž existujúeho stánku na letisku, prenájom priestoru pre dotykové obrazovky 12 000; budovanie a prevádzka WiFi siete v centre mesta a na miestach pohybu turistov (spolupráca MagiBA, MČ Staré 

Mesto, TSSM, ev. + komerčný partner cca 24 000), ev. doplnenie funkcionalít wifi v TIC, bezbariérový vstup do TIC Klobučnícka (cca 5 000), označníky na zastávky MHD a fotopoint v centre mesta ev. iné aktivity súvisiace s podporou rozvoja infraštruktúry ako 

infopointy na vstupných bodoch do destinácie so súkr. subjektami cca 15 000 

Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 79 000,00 €

Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov

Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu

Infocesty

Infocesty, presstrips, famtrips, inšpekčné cesty (spolupráca s  KOCR BRT, MDV SR, AOCR,  leteckými spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a incomingovými agentúrami atd.) - doprava, vstupy, prezentácie, ochutnávky, sprievodcovské služby, 

ubytovanie, hospitality a pod. Spolupráca s bloggermi/vlogermi pri prezentovaní destinácie

Infocesty zamerané na nákupcov podujatí, incentívne famtripy, automoto famtrip, inšpekčné cesty, podpory kandidatúr, post veľtržné infocesty atď. podľa aktuálneho vývoja situácie, záujmu, možností

Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 67 000,00 €

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov: 319 716,00 €

Spolupráca - produkty cestovného ruchu (Tvorba a podpora produktov CR)

Podujatia/projekty/produkty/eventy - spolupráca
Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov priritne členov BTB + Prevádzka KORUNOVAČNÉHO INFOPOINTU (aj personálne zabezpečenie, repasácia zariadenia ap.), ďalej napr. korunovačná a keltská tematika, víno, zelená BA/geocacheing, 

cyklo, kultúra v meste počas hlavnej sezóny a iné. Tiež komunikácia destinácie a produktov na DCR. Aktivity na tvorbu a podporu produktu v súlade s marketingovou stratégiou BA. Podpora nosných podujatí (KLaHS, Bratislavské Korunovačné Dni, BA pre 

všetkých, Limes Days/Rímske hry, podujatia k 25. výročiu Hl. mesta SR Bratislavy tiež ku 150 výročiu MMBA ap.), podpora produkctu CR - Bratislava Card (VO na dva roky zber dát, technická podpora akceptačných a predajných miest BA a región, distribúcia, 

zaškolovanie a pod.)

Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov: 89 654,00 €

698 120,00 €

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Činnosť TIC

IC v BA, letisko, železničná, autobusova stanica - rozvoj, digitalizacia, brigádnici, informačnonavigačné systémy, najmä náklady na brigádnické prezentačné služby

Mobilný infopoint so smart prvkami v centre mesta - sezónny, prezentačné steny, zabezečenie doplnkových súčastí prezentácie ponuky destinácie a informovanosti turistov, distribúcia materiálov

Činnosť TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica, autobusová stanica*, brending a prevádzka sezónneho TIC Schwedenplatz, úprava interiéru TIC Klobučnícka, IC železničná stanica ev. inde.

Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných trhoch  aúčasť na medzinárodných MICE workshopoch, meetingoch, prezentáciách ako napr. M&Iforums, ICCA EU Event, ICJ MICE Advantage, SITE / MPI Global Forum, ev. iné podľa aktuálnej situácie 

a spolupráce s partnermi 

Konzultačné služby zamerané na podporu MICE stratégie, budovanie o povedomí Bratislavy ako destinácie pre kongresy, konferencie atď.

Upgrade a dotlač Meeting Planner´s Guide, tlač a distribúcia Stratégie MICE 2018 - 2021 vrátane prezentačných stretnutí, tvorba dizajnmanuálu loga Bratislava Convention Bureau vychádzajúceho z loga BTB a iné.

Bratislava MICE Days - séria MICE prezentácií, Bidovanie za destináciu, náklady spojené s poskytnutím benefitov pre podujatia v BA, ambasádorský program 

Spoluorganizácia MICE podujatí, ev sprievodné programy ku MICE podujatia slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava a pritiahnutie nadväzujúcich, online kampaň pre Bratislavu ako MICE destináciu

Spolu výdavky na Marketing a propagaciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov:

Podpora predaja a propagačné nástroje

Merkantil /VO na prezentačné bežné predmety ako aj v súlade so schválenými komunikáčnými témami destinácie, napr. korunovačné mince, korunky, keltská tematika, Dunaj a pod.

Zvuková technika, projektor, premietacia stena, notebooky (prezentačné akcie BTB + TIC), iné propagačné nástroje slúžiace na podporu činnosti a propagácie

Prevádzka systému BC, štatistické zisťovanie, obstaranie software-u na dve sezóny 2018-2020 vrátane online predaja a generovania online kariet, obchodný a marketingový koncept, výroba BC kariet, kúpa termotlačiarne na tlač kariet a ich distribúciu, set k 

predaju BC karty  na front desk hotelov

MICE
MICE content marketing - príprava a distribúcia článkov o BA & MICE, správa soc. sietí a médií, ideové leaderstvo v oblasti, pozicioning BA ako destinácie pre kongresový cestovný ruch, tvorba obsahu s komunitou, kampane na web a sicálne siete pred IMEX a 

pre EIBTM, Bratislava Motor City

Zmena štruktúry webu, doplnenie praktických funkcionalít, obsahu a prekladov - 7 000 EUR

Doplnenie funkcionalít a prekladu aplikácie Bratislava do ďaľších jazykov - 2 000EUR

Bratislava City Card aplikácia - 3 000EUR

iné počas roka ad hoc - 4 000 EUR

Preklady a tlmočenie -  brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, zmlúv, brožúr, aktivít marketingu a MICE odd., preklad webu do novej jazykovej mutácie

Dopĺňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov - VO na zabezpečenie celoročný fotografií, - ročný obdobia, produkty, podujatia, gatronómia, kultúra a iné

Komunikačná podpora produktom CR, projektom CR a podujatiam s priamym vplyvom na rozvoj turizmu, t.j. návštevníci a prenocovania online (sociálne siete, google, youtube, "see, think, do, care") a offline (na verejných plochách ako stanice, letiská, 

citylighty/digilighty a v dopravnej infraštruktúre), takisto inzercia v časopisoch, palubných magazínoch, denníkoch atď.

Kampaň na cielovýh trhoch (AT, GER, UK, ČR, SR) počas zimnej a pred jarnou turistickou sezónou -                                                                                        online - 26 500 EUR /offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň na cielovýh trhoch ((AT, GER, UK, ČR, SR) pred letnou turistickou sezónou -                                                                                                                   online - 26 500 EUR / offline + inzercia - 8 000EUR

Kampaň na cielovýh trhoch (AT, GER, UK, ČR, SR) pred jesennou a počas zimnej turistickej sezóny -                                                                                       online - 26 500 EUR / offline + inzercia - 8 300 EUR 

Webstránka/aplikácie - údržba, editovanie, upgrade funkcionality, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia (www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC)

Služby PR agentúr v SR prípadne na zahraničnom trhu + monitoring médií, Zazmluvnenie PR agentúry, ktorá zastrešuje nemecky hovoriace krajiny, primárne Nemecko a Rakúsko, ev. media intelligence monitoring, tvorba textov/článkov/eventov - contentu pre 

komunikáciu destinácie na online vrátane Slovenska, ev. tvorba contentu pre komunikáciu Bratislavy doma a v zahraničí

ATL a BTL kampane  - media mix komunikácia destinácie v médiách printy/ audio/video/grafika online (sociálne siete, google, youtube, "see, think, do care") a ofline (na verejných plochách ako stanice, letiská, citylighty/digilighty a v dopravnej infraštruktúre), 

takisto inzercia v časopisoch, palubných magazínoch, denníkoch atď.

Kampaň v Rakúsku -                                                                                                                                                                                                                                             online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň v Nemecku -                                                                                                                                                                                                                                            online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň  v Anglicku -                                                                                                                                                                                                                                            online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň v Česku -                                                                                                                                                                                                                                                  online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Náklady spojené s prezentáciami a naviazanou účasťou zamestanancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách v zahraničí, akvizácia SACR - najmä Fitour Madrid, CONVENTA Ljubljana, Holiday World 

Praha, ITB Berlín, IMEX Frankfurt, EIBTM Barcelona, WTM Londýn ev. iné. Najmä spoluvystavovateľské poplatky, doprava, ubytovanie, iné produkčné náklady. Z toho MICE cca 10 000.

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

Edičná a video tvorba

Tvorba a upgrade máp/brožúr - vytvorenie Produktového katalógu ev. Bratislava Guide (doplnenie a spojenie existujúcich DL brožúr), ponuka destinácie Bratislava (služby, atraktivity, témy/produkty) napr. cyklomapy, mapa MHD /deň, noc/, informačné letáky 

BC Card/IDSBK/MHD pre turistov, Keltská/Rímska BA, aktualizácia existujúcich brožúr (Gastro, Múzeá a Galérie, Secret Doors), a iné.

Grafické a kreatívne služby - brožúry, upgrade, kampane, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a MICE, atď. 

Kúpa licencovaných brožúr, máp a tlačovín vytvorených mimo BTB /VO na mapové podklady pre potreby BTB, sprievodca BA

Tlač tematických brožúr + máp + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov / dotlač, celoročne. Zásoba TIC  a destinácie atď. spolupráca formou tlače

Tematické video spoty  + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy. Napr.: Zelená BA, MICE klip, koncept dvojice na sociálne siete, séria videí, tvorba video contentu pre rok 2019 na promo destinácie ev. 

iné

Kampaň na Slovensku - DCR, promo BC Card a inzercia Marketingovej a komunikačnej stratégie 2018 - 2022/MICE stratégie 2018 - 2021 a ad hoc                  online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2018
PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB 2018

Marketing a propagácia, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ...

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

Program a sprievodné služby a výdavky spojené s prezentáciou BA na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách/ najmä Ferien Messe Viedeň (realizácia stánku, sprievodný program, energie atď.)

Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2018 a 2019 (napr. Ferien Messe 2019, ev. iné počas roka)

Verejné prezentácie v centrách miest v zahraničí, napr. Budapešť, Viedeň, Praha - spolupráca s MagiBA, BKIS, Slovenskými inštitútmi MZV a EZ, Kultúrnymi inštitútmi, zahr. zastúpeniami MINDOP a pod. (napr. 100 výročie ČSR)



VZ 14.6.2018 Zmena MDV

45 000,00 €

87 000,00 € 5 000,00 €

7 000,00 €

87 000,00 €

1 045 000,00 € 20 000,00 €

875 050,00 € -67 500,00 €

2 146 050,00 € 25 000,00 € -67 500,00 €

členské

bežné

58 000,00 €

12 100,00 €

449 515,00 €

55 000,00 €

10 000,00 €

Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (zariadenie kancelárií, skrine, police, stolicky, kuchyňa, konvica, šálky, atď.) 24 000,00 €

13 600,00 €

9 000,00 €

7 600,00 €

1 600,00 €

10 000,00 €

2 500,00 €

9 000,00 €

6 420,00 €

2 200,00 €

3 500,00 €

13 000,00 €

687 035,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:  

SÚČET VÝDAVKOV:

členské

bežné

14 300,00 €

2 594,00 €

4 200,00 €

228 884,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

4 500,00 €

2 200,00 €

6 500,00 €

3 000,00 €

5 837,00 €

3 900,00 €

1 000,00 €

2 800,00 €

Predbežne spolu na pevádzku: 285 715,00 €

1 000,00 €

12 000,00 €

Repasácia podlahy klientskeho priestoru, interiérové úpravy

Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku

Poistenie priestorov a insolventnosti, post terminály, fiškalizácia a servis pokladní

Stravné lístky

Služobné cesty - DPC, ZPC

Telekomunikačné služby, nákup techniky (internet, pevné linky, mobily), postterminály, smartfóny, tablety

Služobné cesty - DPC, ZPC

Cestovné náhrady (diety) 

Poistenie za auto a servis

-5 000,00 €

11 000,00 €

úprava rozpočtu po VZ BTB (doplatené 

členské o 16 000 EUR)

3 000,00 €

Maľovanie – kancelária vedúceho, obvodová interiérová stena zo strany Primac. nám. – sanácia

Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, tonery, kancelársky materiál, ....)

Doplnky kancelárskeho vybavenia TIC (notebook, multifunkčné zariadenie, tlačiareň, 3 stoličky), rohože, overovače bankoviek, rohová sedačka, ohrievače atď.

Prevadzka TIK (prenajom, energie, udrzba, komunálny odpad, separovaný zber, RTVS)

Kontroly, revízie (komíny, vykurovací systém/plynový kotol/alarm), servis, čistenie klimatizácie, BOZP, PO

Upratovanie, deratizácia, pošta

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici) 

Údržba/oprava :  stolárske, zámočnícke, vodoinštal.,elektrikár.práce,murárske práce

Benzin

DPH za cely rok

Predbežne spolu na pevádzku:

45.000 + 87.000 + 7.000 + 87.000 + 1.045.000 + 875.050 = 2.146.050,- eur

576.965 + 875.050 + 7.000 + 687.035 = 2.146.050,- eur

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica NA ROK 2018

Vedenie bankového účtu + registrač. pokladne

Stravné lístky

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári)

Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, právne služby, iné) 

Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, kancelársky materiál, ....) tiež tonery do tlačiarní

Mobilné telefóny a poplatky, Internet a výdavky spojené so serverom, zdieľaním dát, zálohou a pod.

IT (sprava domen / web, server, licencie, office, notebooky, tlačiareň, sotware, káble, predlžovačky, ...)

Drobná prevádzka a repre fond (poplatky, kolky, poštovné, hygienicke a cistiace prostriedky ...) 

Dotácia MDVRR SR pre rok 2017 (odhad)

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2018

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2018

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

Upratovanie, vodne stočné, energie, OLO, opravy a údržba, revízie a kontroly

Disponibilné príjmy počas roka

Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MINDOP 2017

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

Členské pre rok 2018 (1 020 000 MagiBA + 25 000 od ostatných členov)
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ORGANIZAČNÝ PORIADOK – úplné znenie 

oblastnej organizácie cestovného ruchu  
„Bratislava Tourist Board – Bratislavská organizácia cestovného ruchu“ 

(v skratke „BTB“) 
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I.  Všeobecné ustanovenia 
II. Právne postavenie 
III.  Predmet činnosti BTB 
IV.  Riadenie BTB 
V.  Organizácia BTB 
VI.  Zastupovanie 
VII.  Plnomocenstvo 
VIII.  Delegovanie právomoci 
IX.  Odovzdávanie a preberanie funkcií 
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Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1.1.  Organizačný poriadok je základná riadiaca a organizačná norma BTB a je záväzný pre 

všetkých jej pracovníkov (ďalej len „Organizačný poriadok“). Upravuje formy a metódy 
riadenia BTB, organizačnú štruktúru, systém práce a náplň činnosti jednotlivých 
organizačných zložiek. 

1.2.  Vedúci zamestnanci BTB sú povinní zabezpečiť oboznámenie riadených 
 zamestnancov s Organizačným poriadkom BTB vrátane jeho zmien a dodatkov a 
 vyžadovať jeho dodržiavanie. 
1.3. Organizačný poriadok BTB je k dispozícii jej zamestnancom v kancelárii výkonného  

riaditeľa, alebo na internom serveri organizácie BTB. 
 
 

Článok II. 
Právne postavenie 

 
2.1.  „Bratislavská organizácia cestovného ruchu“, „Bratislava Tourist Board“ je oblastná 

organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 zákona 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného  
ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov 
a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov 
svojich členov. 
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2.2.  BTB bolo založené zakladateľskou zmluvou uzavretou medzi Hlavným mestom SR 
Bratislavou a subjektmi pôsobiacimi na území Bratislavy. Ustanovujúce valné 
zhromaždenie sa uskutočnilo  dňa 20.12.2011.   

2.3.  BTB vzniklo dnom zápisu do Registra krajských a oblastných organizácii cestovného 
ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky dňa 28.12.2011. 

2.4. BTB je právnickou osobou Slovenskej republiky a môže vo vlastnom mene 
 nadobúdať práva a zaväzovať sa. 
2.5.  BTB hospodári podľa svojho rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.  
 
 

Článok III. 
Predmet činnosti BTB 

 
Organizácia vykonáva tieto hlavné  činnosti: 
 

3.1. Podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného 
ruchu na území svojej pôsobnosti.  

3.2. Tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec 
doma a v zahraničí. 

3.3. Presadzuje spoločné záujmy svojich členov. 
3.4. Spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane 

spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na 
trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu. 

3.5. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva. 

3.6. Spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov. 
3.7. Poskytuje svojim členom poradensko - konzultačné služby. 
3.8. Spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu, 
3.9. Presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali 

všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob 
života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva 

3.10. Zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného 
ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja CR Hl. Mesta 
SR Bratislavy, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 – 2020, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie 
cestovného ruchu. 

3.11. V spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej 
organizácie vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o 
činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu na svojom území. 

3.12. Iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov 
cestovného ruchu a poskytovaných služieb cestovného ruchu na svojom území. 

3.13. Zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. 
3.14. Aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti. 
3.15. Mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s 

obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti. 
3.16. Zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach. 
3.17. Zabezpečuje funkcie turisticko - informačnej kancelárie. 
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3.18. Predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných 
prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok. 

3.19. Realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: 
vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie. 

3.20. Tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne 
propagačné materiály mesta Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu. 

3.21. Tvorí pozitívny obraz Bratislavy ako cieľového miesta cestovného ruchu. 
3.22. Koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu 

Bratislavy s dopytom zo zahraničia. 
3.23. Zabezpečuje účasť destinácie Bratislava na medzinárodných výstavách a veľtrhoch 

cestovného ruchu. 
3.24. Zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj 

elektronického informačného systému, vytvára informačný systém cestovného ruchu. 
3.25. Tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na 

území mesta Bratislavy. 
3.26. Poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma a v 

zahraničí, organizuje študijno-poznávacie cesty po Bratislave pre zahraničných 
novinárov a iných relevantných partnerov. 

3.27. Spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na 
území mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými 
ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými 
združeniami, odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, 
kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí. 

3.28. Spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a jej oficiálnymi zastúpeniami 
v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí 
pri prezentácii mesta a vytváraní partnerských vzťahov, 

3.29. Zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu a plní záväzky v rámci členstva 
v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a zároveň spolupracuje na 
medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, v ktorých nie 
je členom (partnerské DMO a pod.). 
 

 
Okrem hlavných činnosti je predmetom činnosti organizácie aj: 

 
  
3.30. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 
3.31. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. 
3.32. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. 
3.33. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. 
3.34. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. 
3.35. Vydavateľská činnosť. 
3.36. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom. 
3.37. Prenájom hnuteľných vecí. 
3.38. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. 
3.39. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 
3.40. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení. 
3.41. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 
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3.42. Reklamné a marketingové služby. 
3.43. Prieskum trhu a verejnej mienky. 
3.44. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov. 
3.45. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie. 

 
 

Článok IV. 
Riadenie BTB 

 
4.1. Riadiacim orgánom BTB je predstavenstvo, ktoré zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v 

období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.  
4.2. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov organizácie. 
4.3. Predseda je štatutárnym orgánom organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju 

funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu 
štatutárneho orgánu organizácie podpredseda. 

4.4. Valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov 
predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa. 

4.5. V mene organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ, pričom je viazaný 
uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami predstavenstva. 

4.6. Riadiacimi aktmi BTB sú: 
1) Uznesenia valného zhromaždenia, uznesenia predstavenstva, rozhodnutia 

štatutárneho orgánu, 
2) Príkazy výkonného riaditeľa, smernice, zápisy z porád a pracovné manuály 

a príručky. 
 
 

Článok V. 
Organizácia BTB 

 
Organizačnými útvarmi BTB sú útvary výkonného riaditeľa a ich podriadené zložky. 
Organizačná schéma BTB je v prílohe č. 1: 
 
Organizačná štruktúra a funkčná náplň jednotlivých útvarov: 
 
5. VÝKONNÝ RIADITEĽ – priamo riadi všetky nasledujúce útvary a pracoviská, okrem 
toho ešte: 

 iniciuje a zúčastňuje sa na tvorbe smerníc, interných riadiacich aktov a kontroluje ich 
plnenie 
zodpovedá za koncepčné návrhy na odstránenie prípadných nedostatkov 

 vybavuje  prešetrenie sťažností,  oznámení  a podnetov 

 zodpovedá a vykonáva všetky činnosti, ktoré mu zveruje zákon č. 91/2010 Z.z. 
o podpore cestovného ruchu, Stanovy a iné interné normy BTB a uznesenia 
predstavenstva BTB 

 
 
5.1. Oddelenie marketingu, eventov a destinaćného manažmentu 

 
5.1.1. Stratégie,  prieskumy, štatistiky a regionalistika 
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 sledovanie trendov na medzinárodnom trhu cestovného ruchu, ale aj na 
domácom trhu, štatistika, prieskumy, analýza konkurencie, spotrebiteľské 
správanie a pod. 

 stratégia a koncepcia rozvoja cestovného ruchu hlavného mesta 
Bratislavy 

 marketingová stratégia a koncepcia rozvoja cestovného ruchu 

 tvorba databáz a podpora produktov CR, atraktivít 

 analýza prostredia (primárna, sekundárna ponuka) + atraktivity mesta, 
mapovanie podujatí a služieb CR 

 odborné poradenstvo, vzdelávanie, školenia  

 metodické poradenstvo pre zamestnancov front office BTB a ľudí prvého 
kontaktu 

 destinačný manažment - analýzy a strategické plánovanie turistických 
informačných systémov  

o orientačné tabule 
o informačné značenie 
o turisticko-informačné spoje MHD, parkoviská pre autobusy, 

dopravný systém 

 a iné koordinované aktivity potrebné pre rozvoj CR  
5.1.2. Projekty v CR, printy, videotvorba, kampane 

 spracovanie textov pre komunikáciu  

 zabezpečenie printových, multimediálnych a elektronických propagačných 
materiálov 
koordinácia projektov zameraných na rozvoj CR v destinácii 
zabezpečovanie výkonu marketingových kampaní v spolupráci 
s oddelením komunikácie, PR a médií 

 zabezpečenie prezentačných reklamných materiálov 

 distribúcia propagačných materiálov a vedenie skladovej evidencie 
propagačných materiálov a prezentačných predmetov 

5.1.3. Veľtrhy, eventy a prezentácie 

 organizačné zabezpečenie veľtrhov a výstav CR, workshopov 

 priamy marketing (street prezentácie, B2C prezentácie, B2B prezentácie, 
kampane a pod.)  

 podujatia a spolupráca na podujatiach, ktoré sú produktom domáceho 
a zahraničného cestovného ruchu 

 podpora predaja produktov a služieb 
5.1.4. Medzinárodné vzťahy a spolupráca v cestovnom ruchu  

 plnenie záväzkov vyplývajúce z členstva oblastnej organizácie cestovného 
ruchu v medzinárodných organizáciách CR 

 spolupráca s organizátormi medzinárodných podujatí  

 sledovanie členského a záväzkov z medzinárodných zmluvných vzťahov 

 štatistiky a informácie z dostupných strategických materiálov, ktoré 
zverejňujú asociácie, zväzy a iné medzinárodné inštitúcie a platformy 
cestovného ruchu 
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5.2. Oddelenie komunikácie, PR a médií 
 
 
5.2.1 PR, médiá a hovorca 

 komunikácia s médiami a reprezentácia BTB v pozícii hovorcu 

 spolupráca s médiami, PR články a inzercia v tlači a TV 

 príprava tlačových konferencií a tlačových správ;  

    podklady pre prezentáciu destinácie Bratislava a BTB v audio a video 
   médiách;  

    publikácie, rešerše, výročné správy, brožúry, plagáty, články, 

 monitoring médií a styk s informačnými agentúrami 

 rozvoj elektronického PR 

 zabezpečenie mediálnej kampane a PR produktu BC (destinačná karta 
Bratislava Card) 

 zabezpečiť rozšírenie znalosti zákazníka o produkte BC 

 šírenie pozitívneho PR organizácie vzhľadom na rozširovanie členskej 
základne a laickú verejnosť 
 

5.2.2. Famtripy touroperátorov a infocesty novinárov 

 príprava, zabezpečenie a účasť na infocestách zahraničných 
touroperátorov 

 príprava, zabezpečenie a účasť na infocestách zahraničných médií 

 spracovávanie informácii o uvedených famtripoch a infocestách 

 vedenie databázy účastníkov 

 vedenie databázy pre potreby oddelenia (novinári, cestovné 
agentúry/kancelárie, médiá, emailové adresy pre newslettre a pod.)  

 podpora poznania značky destinácie formou partnerstva na týchto 
projektoch  

 podpora predaja produktov a služieb destinácie BA na trhu CR 
 
5.2.3. Web, sociálne siete a online komunikácia 

 spracovanie podkladov pre všetky formy elektronickej prezentácie 

 správa domén, webu a fb/twitter/instahram profilov 

 internetová komunikácia, databázy 

 internetové infopointy  

 tvorba a evidencia fotobanky 

 spracovanie textov, grafických podkladov 

 inzercia, grafické podklady pre inzerciu 

 rozširovanie funkcionalít webstránky 

 google Adwords, SEO, ATL, BTL komunikácia 
 

 
5.3. Oddelenie  MICE, kongresového a incentívneho cestovného ruchu 

 
5.3.1. Bratislava Convention Bureau, Slovak Convention Bureau, eventy 

 databáza subjektov kongresového a konferenčného CR 

 zastupovanie destinácie organizáciou na MICE veľtrhoch a výstavách CR, 
prezentáciách 
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 tvorba BID a lobbying vo vzťahu k prilákaniu partnerov do destinácie na 
organizovanie medzinárodných podujatí, kongresov, konferencií, a pod. 

 aktívna spolupráca s organizátormi medzinárodných podujatí, 
poskytovanie informácií o destinácii, o základnej infraštruktúre mesta, 
doprave, ubytovacích kapacitách, spoločenských priestoroch, ponuke na 
postkonferenčné a postkongresové aktivity 

 vytvoriť produkt konferenčná a kongresová Bratislava a aktívne 
zabezpečiť jeho predaj a podporu 

 spolupráca na ďalších projektoch MICE segmentu (prenos know-how, 
inovácie a pod.) 

 
5.3.2. Inšpekčné cesty a spolupráca s MICE médiami 

 participácia na príprave základných komunikačných nástrojov 
kongresového CR (internetová stránka, Planner’s Guide Bratislava ai.) 

 pôsobenie ako koordinátora, sprostredkovateľa medzi organizáciami a 
subjektmi, ktoré majú záujem realizovať svoj event, konferenciu, kongres, 
podujatie a miestnymi poskytovateľmi služieb, sprostredkovanie kontaktov 
na priestory, profesionálnych organizátorov konferencií (PCO) a 
spoločnosti pre miestny manažment (DMC) a na orgány samospráv, 
zástupcov odvetvia a pod. 

 podpora tvorby printov/video prezentácií pre MICE v spolupráci s 
partnermi 

 
 

5.4.  Turistické informačné centrum, projekt BC, podnikateľaká činnosť 

 
1) riadenie Front offices (FO) 

zabezpečenie informovanosti návštevníkov a turistov na prístupových bodoch do 
mesta Bratislava a v TIC na Klobučníckej ul. 

2) turistická informačná činnosť a servis zákazníkom 

 zabezpečenie kontinuálnej informovanosti domácich aj zahraničných 
turistov prostredníctvom I-čiek 

 zabezpečenie servisu zákazníkom 

 call centrum  

 správa písomnej komunikácie 

 zber turistických informácii 

 správa obsahu a update informácií,  turistické informačné zdroje 

 získavanie spätnej väzby o spokojnosti s poskytovanými službami 
v destinácii 

 interná štatistika 

 manažment riešenia sťažností 
3) podpora predaja BC karty 

 akvizícia partnerov 

 spolupráca na kampani a PR produktu BC 

 zabezpečiť rozšírenie znalosti zákazníka o produkte BC 

 distribúcia BC prostredníctvom provízneho predaja 
4) analýza , vývoj a tvorba  produktov cestovného ruchu 
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5) osobný predaj produktov BTB a členov a partnerov BTB - činnosť CK 
a sprostredkovateľská činnosť  

6) zabezpečovanie zmluvných vzťahov s partnermi 
7) osobný predaj BC karty 
8) content managementu a tvorba databáz 

 
 

5.5.  Oddelenie stratégie, projektov a destinačného manažmentu 
 

5.5.1. Výskum trhu a stratégie, poradenstvo a konzultácie  

 vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu, zastupovanie a podpora 
záujmov cestovného ruchu na území Bratislavy so zreteľom na záujmy členov 
organizácie 

 vypracovávanie analýz a strategických zámerov, realizácia koncepčných 
a koordinačných aktivít na území Bratislavy 

 zabezpečovanie kompletnej agendy analytických prác v oblasti cestovného ruchu 

 spracovávanie marketingového prieskumu trhu cestovného ruchu  

 poskytovanie súčinnosti, dostupných podkladov a informácií orgánom štátnej 
správy, samosprávy a členským organizáciám, zabezpečovanie spracovania 
štatistík 

 výkon poradenskej a konzultačnej činnosti predovšetkým pre členov organizácie, 
orgány miestnej štátnej správy a územnej samosprávy a ostatné podnikateľské 
subjekty cestovného ruchu na území Bratislavy 

 vedenie databázy domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu 
5.5.2. Projektové a dotačné riadenie 

 aktívne vyhľadávanie ďalších/projektových zdrojov financovania organizácie 
v programoch financovaných Európskou úniou, grantami poskytovanými inými 
verejnými alebo súkromnými subjektami 

 vypracovávanie a koordinácia finalizácie dokumentácie pre čerpanie externých 
finančných zdrojov pre hlavnú činnosť organizácie – dotácie, granty, projekty 

 vypracovávanie a administrovanie podávania žiadostí o dotácie, granty a pod., 
podanie projektov, plánovanie finančného krytie jednotlivých projektov 

 dohľad nad implementáciou projektov, zúčtovanie žiadostí o platbu 

 príprava monitorovacích  a hodnotiacich správ k projektom 
5.5.3. Destinačný manažment, sieťovanie subjektov cestovného ruchu,  výchova, 

vzdelávanie, osveta 

 spolupráca s členmi organizácie, s ďalšími podnikateľskými a nepodnikateľskými 
subjektmi v cestovnom ruchu, so vzdelávacími inštitúciami so zameraním na 
vzdelávanie v cestovnom ruchu, orgánmi verejnej a štátnej správy, v ktorých 
kompetencii je rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavy, so záujmovými 
združeniami, odbornými školami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma 
aj v zahraničí 

 vyhľadávanie a sprostredkovávanie možnosti spolupráce medzi subjektmi 
cestovného ruchu a inými subjektmi s cieľom získania komunikačných a finančných 
synergií, príp.  tvorby produktov cestovného ruchu 

 komunikácia výhod a benefitov vyplývajúcich z členstva v organizácií 

 príprava programov a kampaní na zvýšenie povedomia odborných a laických 
kruhov o ekonomických, sociálnych prínosoch cestovného ruchu 
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5.5.4. Medzinárodná spolupráca 

 budovanie zahraničných vzťahov s odbornými organizáciami a inštitúciami 

 vyhľadávanie možností čerpania externých zdrojov z EÚ, resp. cez iné dostupné 
finančné mechanizmy, pre ktorých čerpanie sa kvalifikuje Bratislava 

 plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v rôznych medzinárodných organizáciách 

 spolupráca s obchodno-ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov 
Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti propagácie turistických atraktivít 

 
5.6. Ekonomicko-personálne oddelenie  

 
1) zodpovednosť za ekonomickú agendu organizácie a styk s bankou 
2) vedenie pokladne a pokladničnej hotovosti 
3) vedenie a archivácia personálnej a mzdovej agendy, 
4) sledovanie čerpania dovoleniek, ich administrácia 
5) zúčtovanie preddavkov na drobné nákupy, služobné cesty domáce aj zahraničné 
6) vedenie administratívnych činností organizácie súvisiace so zmluvami, faktúrami, 

objednávkami a personálno-mzdovou agendou 
7) zabezpečenie podkladov k organizačno-administratívnym a právnym činnostiam 

vo vzťahu k MDVRR a členskej základni v spoluprácami s asistentom/kou 
8) zabezpečenie prevádzky kancelárskych priestorov BTB,  
9) zabezpečenie platby nájmu, energií a všetkých prevádzkových potrieb BTB 
10) evidencia prevádzky služobného auta,  
11) sledovanie, zabezpečenie a úhrada poistiek, opráv, údržby a evidencia čerpacích 

hmôt služobného auta 
12) evidencia a dopĺňanie skladových zásob kancelárskych potrieb a materiálov 
13) zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám 
14) evidencia majetku organizácie 
15) evidencia dochádzky 

 
5.7. Právnik 

 
1) zabezpečovanie právnej agendy, stanoviská, posudky, návrhy 
2) spolupráca s predstavenstvom BTB na ich zasadnutiach a na zasadnutiach VZ 

BTB 
3) zabezpečenie zápisov z VZ, poradenstvo pri vedení VZ 
4) kontrola zmlúv BTB vyplývajúcich z akýkoľvek dvojstranných vzťahov 
5) právne činnosti vo vzťahu k registru organizácií CR na MDVRR SR 
6) riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych   záležitostí 
7) vykonávanie štúdií a analýz právnej agendy 
8) tvorba vnútroorganizačných noriem, interných smerníc a interných príkazov ich    

aktualizácia a evidencia 
9) spracúvanie návrhov rozličných podaní a zmlúv 
10)  vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti v podmienkach  

zamestnávateľa 
11)  v zložitejších a obtiažnejších prípadoch požadovanie posúdenia od právnych 

expertov 
12)  poskytovanie poradenskej služby vo výklade právnych predpisov vo vnútri 

zamestnávateľa 
13)  evidencia externých kontrol 
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14)  príprava a správa dohôd o spolupráci s inými organizáciami 
15)  vykonávanie dohľadu nad ochranou osobných údajov 
16)  sledovanie legislatívnych zmien 

 
5.8. Verejný obstarávateľ 

 
1) navrhovanie metód obstarávania v závislosti od predpokladanej ceny predmetu 

obstarávania 
2) komplexné zabezpečovanie verejného obstarávania v súlade s platnou 

legislatívou SR 
3) overovanie dokumentov vo verejnom obstarávaní a ich uloženie v archíve; 
4) poradenstvo pri posudzovaní zmluvných vzťahov v súvislosti so Zákonom 

25/2006, Z,z, aj mimo neho 
5) navrhovanie sledovania limitov obstarávania tovarov a služieb 
6) spolupráca s predstavenstvom BTB 

 
 
5.9. Informačné technológie 
 

1) údržba a starostlivosť o IT techniku – hardware aj software, tlačiarne a kabeláž 
2) správa serveru 
3) licencie, anitivírové programy, ochrana dát 
4) služobné telefóny a všetka ďalšia komunikačná technika 
5) webové sídlo, domény, sociálne siete z hľadiska uplatnenia technických poznatkov 
k prevádzke a správe 

 
 

5.10. Asistent/ka výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva BTB (PP-BTB) 
1) plnenie pokynov výkonného riaditeľa na zabezpečenie chodu kancelárie predsedu 
predstavenstva 
2) zápisy z porád zamestnancov BTB a zo zasadnutí predstavenstva BTB (P-BTB) 
3) zodpovednosť a starostlivosť o archiváciu dokumentácie z VZ a zasadnutí P-BTB 
4) výpisy uznesení P-BTB  a VZ za jednotlivé obdobia (mesiac/rok) 
4) evidencia a spracovanie korešpondencie 
5) písomný styk s inštitúciami a korešpondencia PP-BTB a výkonného riaditeľa v mene 
organizácie BTB 
5) administratívne činnosti organizácie, archivácia dokumentácie mimo ekonomických 
činností (najmä inštitúcií ako je Magistrát hl. mesta SR, MDVRR SR, komory, členovia 
BTB, ...) 
6) register členov, ich kontaktných údajov, databáz, pozvánok na VZ a zasadnutia P- 
BTB 
 

 

 
 

Článok VI. 
Zastupovanie 
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6.1. Vedúci organizačnej zložky BTB na každej riadiacej úrovni písomne určí svojho 
zástupcu. 

6.2. Zástupca zastupuje vedúceho zamestnanca v jeho neprítomnosti v písomne 
 stanovenom rozsahu povinností, práv a z toho plynúcej zodpovednosti. Zastupovaný a 
 zástupca sú povinní sa vzájomne informovať o stave plnenia úloh. 
 
 

Článok VII. 
Poverenie 

 
7.1. Pod pojmom poverenie sa rozumie jedna z foriem zastúpenia, a to písomným 

poverením, v ktorom musí byť vymedzený rozsah a čas oprávnenia povereného 
zamestnanca. 

7.2. Vedúci zamestnanec môže, zásadne písomne, poveriť iného zamestnanca 
zabezpečovať alebo zrealizovať tie úkony, ktoré sú v pôsobnosti vedúceho 
zamestnanca. 

 
 

Článok VIII. 
Delegovanie právomoci 

 
8.1. Pod pojmom delegovanie sa rozumie presun právomoci a s ňou spojenej 
 zodpovednosti na iný subjekt. 
8.2. Vedúci zamestnanec organizačnej zložky na každej riadiacej úrovni v organizácii môže v  

odôvodnených prípadoch písomne delegovať časť svojej právomoci na svojich 
podriadených. 

8.3. Delegovaním časti svojej právomoci sa vedúci zamestnanec nezbavuje svojej 
zodpovednosti. 

 
 

Článok IX. 
Odovzdávanie a preberanie funkcií 

 
9.1. Pri odovzdávaní funkcie vedúceho zamestnanca vyhotovuje jeho priamy   
 nadriadený zápis, ktorý musí obsahovať údaje o: 

1) stave plnenia úloh organizačnej zložky, 
2) odovzdávaných dokladoch, spisoch, korešpondencii a pod., 
3) stave odovzdávaných finančných prostriedkov a ostatných majetkových hodnôt, 
4) podriadených zamestnancoch, 
5) ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odovzdávanej funkcie. 

9.2. Zápis potvrdzuje odovzdávajúci, preberajúci zamestnanec a priamy nadriadený 
zamestnanec. 

9.3. Pri odovzdávaní funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou za zverené hodnoty sa 
vykoná ich mimoriadna inventarizácia. 

 
 

Článok X. 
Pracovný styk 
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10.1.  Každý zamestnanec je priamo podriadený iba jedinému vedúcemu zamestnancovi. Od 
 neho prijíma pracovné úlohy a jemu zodpovedá za ich plnenie. 
10.2.  Pokiaľ bola zamestnancovi uložená úloha priamo vyšším vedúcim pracovníkom, je 

zamestnanec, ktorému bola úloha uložená, povinný v čo najkratšej dobe informovať 
svojho bezprostredného vedúceho o zadaní úlohy. Vyšší vedúci, ktorý úlohu zadal, by 
mal informovať zamestnancovho priameho nadriadeného o zadaní úlohy. 

10.3.  Zamestnanci predkladajú všetky písomné materiály, správy alebo informácie iba 
 prostredníctvom priameho vedúceho. 
10.4.  Formy pracovného styku je potrebné voliť s ohľadom na princípy tímovej spolupráce v 
 organizácii. Zamestnanci organizácie sú povinní pri plnení pracovných úloh navzájom 
 spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie. 
10.5.  V prípade vytvorenia tímu zloženého so zamestnancov z rôznych pracovísk, musí vedúci 
 tímu bezprostredne spolupracovať a informovať priamych vedúcich zamestnancov 
 členov tímu. 

 
 

Článok XI. 
Práva, povinnosti a zodpovednosť 

 
11.1.  Základné práva a povinnosti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sú stanovené 
 v Zákonníku práce, príslušných pracovnoprávnych predpisoch a riadiacich aktoch 
 BTB. 
11.2.  Základnou úlohou vedúcich zamestnancov organizácie je v určenom rozsahu pôsobnosti: 

1) zodpovedať za účelné a efektívne používanie zdrojov vymedzených v pláne 
aktivít a rozpočte organizácie na bežný rok , 

2) riadiť, organizovať a kontrolovať plnenie úloh vyplývajúcich 
   - zo všeobecne záväzných právnych a iných predpisov 

- z platných interných organizačných noriem a riadiacich aktov, 
vzťahujúcich sa na činnosti vykonávané v organizácii. 

11.3.  Okrem práv, povinností, zodpovednosti a základných povinností vedúcich zamestnancov 
 sú títo povinní vo svojej pôsobnosti najmä: 

1) cieľavedome a plánovite zvyšovať úroveň procesu riadenia, 
2) vytvárať účinný systém organizácie práce pre splnenie uložených úloh, 
3) vykonávať sústavne a včas analýzu plnenia uložených úloh ako 

neoddeliteľnej súčasti svojej riadiacej práce, 
4) reagovať účinne na nepriaznivý vývoj v plnení úloh a ihneď pôsobiť na 

odstránenie jeho príčin, 
5) organizovať a vykonávať kontrolnú činnosť 

11.4. Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov ďalej vyplýva: 
1) z konkrétneho funkčného zaradenia a pracovnej náplne priradenej k funkčnému 

miestu, na ktoré bol zamestnanec zaradený 
2) z individuálnych rozhodnutí, príkazov a pokynov vydaných nadriadeným 

vedúcim zamestnancom. 
11.5.  Každý zamestnanec má právo: 

1) požadovať vytvorenie pracovných podmienok, ktoré mu umožnia podávať 
kvalitný pracovný výkon a zabezpečia mu bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, 

2) žiadať o bližšie objasnenie obsahu pracovných úloh a príkazov, ktoré má plniť 
alebo žiadať pokyny pre ďalší postup pri ich plnení. 
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11.6.  Okrem základných povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení Zákonníka práce je 
 každý zamestnanec povinný najmä: 

1)    zoznámiť sa a riadiť predpismi a normami, ktoré majú bezprostredný vzťah k 
jeho práci, 

2)    poskytovať ostatným pracovníkom pracovné informácie potrebné pre ich 
činnosť, 

3)    informovať včas priameho nadriadeného o závažných skutočnostiach, s 
ktorými sa pri plnení povinností oboznámil. 

11.7.  Každý zamestnanec zodpovedá za včasné, kvalitné a hospodárne plnenie všetkých 
 povinností, za neprekročenie vymedzenej právomoci a za škody, ktoré svojim zavinením 
 spôsobil organizácii. 
11.8. Každý zamestnanec musí za súčasť svojej zodpovednosti považovať aj zdokonaľovanie 
 svojej odbornosti, organizácie práce a sledovanie najnovších poznatkov v oblasti 
 vykonávanej činnosti. 
11.9.  Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať pracovná dobu, ktorá je 8 hod denne, bez 

prestávky na obed. 
 Pracovný čas je pohyblivý nasledovne: 

1) voliteľný začiatok pracovného času: 8:00 – 9:00 
2)    základný pracovný čas: 9:00 – 16:00 
3)    voliteľný koniec pracovného času: 16:00 – 19:30. 

 
 

Článok XII. 
Evidencia a uchovávanie písomností 

 
12.1.  Centrálnu evidenciu a uchovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

oznámení vyhlasovaných v Zbierke zákonov vedie právnik a ekonomicko-personálne 
oddelenie. 

12.2.  Centrálnu evidenciu a uchovávanie interných právnych predpisov, smerníc a 
metodických pokynov platných v BTB, akty riadenia (písomné rozhodnutia a príkazy), 
ktoré vydáva výkonný riaditeľ, majú svoj číselník, centrálne vedie a archivuje právnik a 
ekonomicko-personálne oddelenie. Ostatné riadiace akty vedúcich zamestnancov vedú a 
archivujú organizačné zložky podľa vecnej príslušnosti. Zmluvy a záväzné dokumenty 
medzi organizáciou a zmluvnými stranami eviduje ekonomicko-personálne oddelenie. 

12.3.  Ekonomicko-personálne oddelenie, právnik a asistent/ka evidujú písomnosti a 
zabezpečujú ich archiváciu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

Článok XIII. 
Ochrana utajovaných skutočností 

 
13.1.  Ochrana utajovaných skutočností je upravená v smernici č. 5/2014/ Smernica 

o slobodnom prístupe k informáciám, čl. 10:   „Zoznam skutočností, ktoré BTB nebude 
zverejňovať“. 

 
 

Článok XIV. 
Záverečné ustanovenia 
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14.1. Návrhy na zmeny a dodatky tejto smernice sa predkladajú výkonnému riaditeľovi. 
14.2. Rozhodovanie v prípadných kompetenčných sporoch pri aplikácii tejto smernice je v 

pôsobnosti predstavenstva. 
14.3. Do smernice môže každý zamestnanec nahliadnuť v kancelárií výkonného riaditeľa alebo 

na internom serveri organizácie BTB. 
14.4. Zamestnancov organizácie BTB so smernicou a jej zmenami a doplnkami oboznámi 

bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec, pričom každý zamestnanec svojim 
podpisom na tzv. obežníku potvrdí, že sa oboznámil so smernicou a jej zmenami. 

14.5. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie BTB. 
14.6. Akékoľvek zmeny smernice je možné vykonať na základe písomných rozhodnutí 

predstavenstva organizácie BTB, pričom musí byť pri každej zmene zároveň vyhotovené 
jej úplné znenie.  

14.7. Táto smernica nadobúda platnosť  dňom jej schválenia predstavenstvom BTB 
14.8. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.12.2015 
14.9. Bod 5.10. článku V. nadobúda účinnosť 1. 1. 2017. 
14.9. Zmena zo dňa 26. 7. 2018 nadobúda účinnosť 1. 8. 2018. 
 
 
Za smernicu zodpovedá: výkonný riaditeľ 
 
 
 
 

V Bratislave dňa  
 
 
 

 
 
..................................................        

 
 
               .................................................. 

   Ing. Alžbeta Melicharová 
  predseda predstavenstva 
 

                          Mgr. Peter Petrovič 
                          člen predstavenstva 

 
 
 
 

Príloha: organizačná štruktúra BTB 



Príloha S 01 Organizačného poriadku BTB s účinnosťou od 1.8.2018 

 

valné zhromaždenie 

dozorná rada 
 (predseda, podpredseda) 

predstavenstvo  
(predseda, podpredseda) 

 
výkonný riaditeľ 

TURISTICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM, 

PROJEKT BC, 

PODNIKATEĽ. ČINNOSŤ 

 

vedúci oddelenia 

ODDELENIE 

MARKETINGU, 

EVENTOV 

A DESTINAĆNÉHO  

MANAŽMENTU 

 

vedúci oddelenia 

 

 

EKONOMICKO -

PERSONÁLNE 

ODDELENIE 

 

vedúci oddelenia 

 

ODDELENIE  MICE, 

KONGRESOVÉHO 

A INCENTÍVNEHO 

CESTOVNÉHO 

RUCHU 

 

vedúci oddelenia 

 

ODDELENIE 

KOMUNIKÁCIE, 

 PR A MÉDIÍ 

 

vedúci oddelenia 

 

Stratégie, prieskumy, 

štatistiky, 

regionalistika 

1 prac. miesto 

 

printy, spoty, 
 produkty  

2 prac. miesta 

veľtrhy, eventy, 

prezentácie 

1 prac. miesto 

 

Hovorca, mediálna 

spolupráca  

1 prac. miesto 

 

 M. Plitko 

kampane, newslettre, 

infocesty, databázy 

1 prac. miesto 

 

web, sociálne siete, 

online marketing 

1 prac. miesto 

 

 A, 

SCB, BCB, eventy, 

spolupráca 

1 prac. miesto 

 

 

inšpekčné cesty, 

prezentácie, printy, 

databázy 

1 prac. miesto 

 

Backoffice – podpora 

predaja, callcentrum, 

prehliadky  

2 prac. miesta 

TIC  Klobučnícka - 

info, predaj služieb 

a  produktov  

4 prac. miesta 

 

ekonóm, personalista 

1 prac. miesto 

 

IT 

1 pracovné 

miesto 

Asistent/ka výkonného 

riaditeľa 

1 prac. miesto 

 

medzinárodná 

spolupráca 

1 prac. miesto 

 

TIC Hlavná stanica - info,  

predaj služieb a produktov  

2 prac. miesta 

 

ODDELENIE 
STRATÉGIÍ, 
PROJEKTOV 

A DESTINAĆNÉHO 
MANAŽMENTU 

   vedúci oddelenia 

 

výskum trhu a stratégie, 

porad. a konzultácie, 

projektové a dotačné 

riadenie, sieťovane 

subjektov CR, 

vzdelávanie 

a medzinárodná  spol. 

1 prac. miesto 

 

ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIC Letisko - info,  

predaj služieb a produktov  

2 prac. miesta 

 



Návrh na zmeny Organizačného poriadku BTB S 01 s účinnosťou od 1. 8. 2018:  

 

 V  článku V. Organizačného poriadku BTB S 01 (Organizácia BTB) sa menia nadpisy 

jednotlivých bodov nasledovne: 

 

Nadpis podbodu 5.1. znie: 
„5.1. Oddelenie marketingu, eventov a destinaćného manažmentu“ 

 

Nadpis podbodu 5.2. znie: 
„5.2. Oddelenie komunikácie, PR a médií“ 

 

Nadpis podbodu 5.3. znie: 
„5.3. Oddelenie  MICE, kongresového a incentívneho cestovného ruchu“ 

 

Nadpis podbodu 5.4. znie: 
„5.4.  Turistické informačné centrum, projekt BC, podnikateľská činnosť“ 

 

Nadpis podbodu 5.5. znie: 
„5.5. Ekonomicko-personálne oddelenie“ 
 

Nadpis podbodu 5.5. znie: 
„5.9. Asistent/ka výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva BTB (PP-BTB)“ 
 

 

 Podbod 5.10. Oddelenie stratégie, projektov a destinačného manažmentu sa ako 
podbod 5.5. zaraďuje za podbod 5.4. Organizačného poriadku BTB S 01. Ostatné 
podbody sa primerane prečísľujú. 
 

 Slovné spojenie „s oddelením PR“ v 2. bode podbodu 5.1.2. Organizačného poriadku BTB 

S 01 sa mení na „s oddelením komunikácie, PR a médií“. 

 

 Slovné spojenie „ekonomický referát“ sa v celom v článku XII. Organizačného poriadku 

BTB S 01 mení na „ekonomicko-personálne oddelenie“. 

 

 Slovo „asistentka“ sa v podbodoch 5.6. 7) a 12.3. Organizačného poriadku BTB S 01 mení 

na „asistent/ka“ v príslušnom gramatickom tvare. 
 

 Schvaľuje sa nové znenie prílohy č. 1 Organizačného poriadku BTB. 
 

Odôvodnenie:  

 

Názvy jednotlivých podbodov sa zosúlaďujú s názvami jednotlivých oddelení BTB 

tak, ako sú vedené v pracovných zmluvách zamestnancov. 

Systematické zaradenie Oddelenia stratégií, projektov a destinačného manažmentu ako 

podbodu 5.5. odráža jeho postavenie v BTB.  

_________ 

 

 Skratka BCC sa v celom Organizačnom poriadku BTB S 01 nahrádza skratkou „BC“ 

 

 Za skratku BC v 7. bode podbodu 5.2.1. Organizačného poriadku BTB S 01 sa dopĺňa text: 

„(destinačná karta Bratislava Card)“. 

 



Odôvodnenie:  

 

Návrh reflektuje zmenu názvu destinačnej karty Bratislava City Card na Bratislava 

Card (City and Region).  

 

_________ 

 

 Mení sa podbod 11.9. Organizačného poriadku BTB S 01, ktorý znie nasledovne: 

 
„11.9.  Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať pracovná dobu, ktorá je 8 hod 

denne, bez prestávky na obed. 
  Pracovný čas je pohyblivý nasledovne: 

1) voliteľný začiatok pracovného času: 8:00 – 9:00 
2)    základný pracovný čas: 9:00 – 16:00 
3)   voliteľný koniec pracovného času: 16:00 – 19:30“ 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovaná zmena vyplýva z potreby kooperácie zamestnancov BTB pri plnení 

pracovných úloh a smeruje k  časovému zladeniu ich prítomnosti na pracovisku.  
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PRACOVNÝ PORIADOK  
úplné znenie účinné od 1. 8. 2018 

 
 

Obsah: 
 
PRVÁ ČASŤ – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
DRUHÁ ČASŤ-PRACOVNÝ POMER 

I. Oprávnenosť konať v pracovných veciach 
II. Vznik pracovného pomeru 
III. Zmena pracovného pomeru 
IV. Skončenie pracovného pomeru 
V. Vedúci zamestnanec 
VI. Zastupovanie, odovzdávanie a preberanie funkcie 

 
TRETIA ČASŤ-PRACVNÁ DISCIPLÍNA 

I.  Základné povinnosti zamestnancov 
II.  Základné povinnosti vedúcich zamestnancov 
III. Porušenie pracovnej disciplíny 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ-PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE, PREKÁŽKY V PRÁCI 

I. Pracovný čas 
II. Pracovná pohotovosť a práca nadčas 
III. Dovolenka  
IV. Prekážky v práci 

 
PIATA ČASŤ-MZDA A NÁHRADA MZDY  A INÉ FORMY ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV 

I. Mzda 
II. Odmeny 

 
ŠIESTA  ČASŤ-PRACOVNÉ CESTY A NÁHRADA VÝDAVKOV 

I. Pracovné cesty a náhrada výdavkov 
 
SIEDMA ČASŤ-BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
OSMA ČASŤ-PRACOVNÉ PODMENKY A STAROSTLVOŤ O ZAMESTNANCOV 

I. Pracovné podmienky a starostlivosť o zamestnancov 
 
DEVIATA ČASŤ-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

I. Predchádzanie škodám 
II. Zodpovednosť zamestnanca za škodu 
III. Zodpovednosť BTB  za škodu 
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DESIATA ČASŤ- DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU 
           I.         Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
 
JEDENÁSTA ČASŤ-DORUČOVANIE 

I. Doručovanie 
 
DVANÁSTA ČASŤ-SMERNICE 
 I. Smernice 
 
TRINÁSTA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

I. Záverečné ustanovenia 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. „Bratislava Tourist Board – Bratislavská organizácia cestovného ruchu“, (ďalej len 
„zamestnávateľ“ alebo „BTB“) vydáva na základe ustanovenia § 84 Zákonníka práce tento 
pracovný poriadok, ktorý je všeobecne záväzným vnútorným predpisom v oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa a upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa 
a zamestnancov v tuzemsku i v zahraničí (ďalej len „Pracovný poriadok“). 

 
2.  Základným účelom Pracovného poriadku je bližšie rozviesť niektoré ustanovenia Zákonníka 

práce, podľa osobitných podmienok zamestnávateľa v záujme riadneho zabezpečenia 
všetkých činností, dodržiavania pracovnej disciplíny a dobrých vzájomných vzťahov. 

 
3.  Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a všetkých jeho zamestnancov. Na 

zamestnancov, ktorí vykonávajú pre zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa Pracovný poriadok vzťahuje v rozsahu 
príslušných pracovnoprávnych predpisov a uzavretej dohody. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ – PRACOVNÝ POMER 
 

Článok I. 
Oprávnenosť konať v pracovnoprávnych veciach 

 
1 V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje BTB vo svojom mene a má zodpovednosť 

vyplývajúcu z uvedených vzťahov. 
2 V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za BTB jej výkonný riaditeľ. Iní 

zamestnanci BTB môžu vykonávať právne úkony v mene BTB v rozsahu a za podmienok 
určených pre funkciu, ktorú vykonávajú.  

3 Výkonný riaditeľ BTB môže písomne poveriť ďalších zamestnancov, aby vykonávali určité 
právne úkony v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnení 
povereného zamestnanca. 
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Článok II. 
Vznik pracovného pomeru 

 

1 Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa zakladá písomnou 
pracovnou zmluvou, ktorú za zamestnávateľa podpisuje výkonný riaditeľ BTB. Pracovnú 
zmluvu zabezpečuje Ekonomicko – personálny referát v spolupráci s príslušnou 
organizačnou jednotkou  BTB. 

2 Pracovná zmluva sa uzatvára písomne najneskôr v deň nástupu zamestnanca do 
pracovného pomeru, pričom podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy je: 
a) dohodnutý druh práce, 
b) miesto výkonu práce, 
c) deň nástupu do práce 
c) mzdové podmienky. 

3       Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné 
termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Ďalšími 
náležitosťami pracovnej zmluvy sú: doba, na ktorú sa zmluva uzatvára a dĺžka skúšobnej 
doby, ktorá bude dohodnutá najviac na tri mesiace u všetkých zamestnancov. Skúšobná 
doba musí byť dohodnutá písomne pred nástupom zamestnanca do pracovného 
pomeru, inak je neplatná. Okrem toho je možné v zmluve dohodnúť ďalšie podmienky, o 
ktoré majú účastníci záujem v súlade so Zákonníkom práce, napr. kratší pracovný čas a 
pod.  

4 Uchádzač o zamestnanie je povinný pred uzatvorením pracovnej zmluvy predložiť 
Ekonomicko - personálnemu referátu zamestnávateľa tieto doklady: 
a) osobný dotazník, 
b) pracovný životopis, 
c) doklad o dosiahnutej kvalifikácii,  
d) výpis z registra trestov. 

5 Vedúci zamestnanec organizačnej zložky zamestnávateľa, kam je uchádzač prijímaný, 
musí zamestnanca oboznámiť s právami a povinnosťami, ktoré by pre neho z pracovnej 
zmluvy vyplynuli a s pracovnými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať. 

6 Pri nástupe do práce môže zamestnanec predložiť Ekonomicko – personálnemu referátu 
zamestnávateľa vyhlásenie k dani z príjmov fyzických osôb. 

7 V deň nástupu do zamestnania zamestnanec dostane  pracovnú zmluvu. Zamestnanec 
dostane tiež pracovnú náplň, ktorá obsahuje popis práce a pracovných činností.  

8 Zodpovedný zamestnanec Ekonomicko – personálneho referátu je povinný oboznámiť 
každého nového zamestnanca s obsahom jeho pracovnej zmluvy, s jeho pracovnými 
podmienkami a pracovnou náplňou. Zodpovední zamestnanci oboznámia zamestnanca s 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

9. Zamestnanec Ekonomicko – personálneho referátu je povinný umožniť novému 
zamestnancovi oboznámiť sa s aktuálnym znením všetkých interných riadiacich aktov. 
Nový zamestnanec je povinný oboznámenie sa s aktuálnym znením všetkých interných 
riadiacich aktov potvrdiť svojim podpisom. 

 
 
 
 
 

Článok III. 
Zmena pracovného pomeru 
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1.  Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy je možné meniť len: 
            a) na základe písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom,  

            b) rozhodnutím zamestnávateľa podľa § 55 Zákonníka práce.  
2. Návrh na zmenu pracovnej zmluvy predkladá zamestnanec výkonnému riaditeľovi. O 

spôsobe vybavenia návrhu informuje zamestnanca a návrh dohody o zmene obsahu 
pracovnej zmluvy pripravuje Ekonomicko – personálny referát. 

3. Vykonávať práce iného druhu alebo v inom mieste, ako bolo dohodnuté v pracovnej 
zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to za podmienok uvedených v § 55 
Zákonníka práce. 

 
 

Článok IV. 
Skončenie pracovného pomeru 

 
1. V mene zamestnávateľa rozväzuje pracovný pomer výkonný riaditeľ, alebo osoba  

poverená riadením  BTB. 
2.    Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom je možné rozviazať len 

písomnou formou, a to na základe: 
a)  dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom v súlade s § 60 Zákonníka 

práce, 
b)  výpovede danej zamestnávateľom v súlade s § 63 Zákonníka práce, 
c)  výpovede danej zamestnancom (z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu 

v súlade s § 67 Zákonníka práce), 
d)  okamžitého skončenia v súlade s § 68 a 69 Zákonníka práce, 
e)  skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa i 

zamestnanca v súlade s § 72 Zákonníka práce. 
3. Pracovný pomer sa môže tiež skončiť: 

a) uplynutím doby, ak bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, 
b) smrťou zamestnanca. 

4. Ku skončeniu pracovného pomeru dohodou môže dôjsť z podnetu zamestnanca alebo 
zamestnávateľa podľa § 60 Zákonníka práce. Dohoda musí mať písomnú formu. 

5. Výpoveď zo strany zamestnanca musí byť daná písomne a doručená výkonnému 
riaditeľovi BTB. Výpoveď, ktorá bola takto doručená, môže byť odvolaná len so súhlasom 
výkonného riaditeľa BTB. Ak bola daná výpoveď, skončí sa pracovný pomer uplynutím 
výpovednej doby, ktorá začne plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede a skončí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca. 

6. Návrh na rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa formou dohody, 
výpovede, okamžitého skončenia alebo skončenia pracovného pomeru počas skúšobnej 
doby predkladá vedúci zamestnanec organizačnej jednotky zamestnávateľa, v ktorej 
príslušný zamestnanec vykonáva prácu alebo výkonný riaditeľ. 

7. Návrh na rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnanca dohodou, výpoveďou, 
okamžitým skončením a skončením počas skúšobnej doby predkladá zamestnanec 
písomne výkonnému riaditeľovi BTB. K návrhu zamestnanca o rozviazanie pracovného 
pomeru dohodou sa vyjadruje vedúci zamestnanec organizačnej jednotky, v ktorej 
zamestnanec vykonáva prácu. 

8. Počas výpovednej doby je zamestnanec povinný vykonávať prácu dohodnutú v 
pracovnej zmluve, prípadne inú prácu, na ktorú bol zamestnanec preradený v súlade s   
§ 55 Zákonníka práce. Zamestnanec je povinný pred skončením pracovného pomeru 
informovať vedúceho zamestnanca organizačnej zložky, v ktorej vykonáva prácu, o stave 
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plnenia pridelených úloh, odovzdať agendu, iné písomnosti a odborné pomôcky. O 
odovzdaní agendy vedúci zamestnanec spíše záznam. Zamestnanec je ďalej povinný 
odovzdať vypožičanú literatúru, pridelené pomôcky, hodnoty zverené na vyúčtovanie na 
základe dohody o hmotnej zodpovednosti a predmety zverené v zmysle § 185 Zákonníka 
práce.  

9. Pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom, s ktorým sa uzatvorila dohoda o 
hmotnej zodpovednosti sa musí vykonať inventarizácia, za čo zodpovedá bezprostredne 
nadriadený vedúci zamestnanec. 

10. Zamestnanec je povinný pri skončení pracovného pomeru predložiť  Ekonomicko – 
personálnemu referátu výstupný list. Ekonomicko – personálny referát  je v mene 
zamestnávateľa povinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru 
potvrdenie o zamestnaní v zmysle § 75 Zákonníka práce, pričom na žiadosť 
zamestnanca podá Ekonomicko – personálny referát posudok, ktorý vypracuje v 
spolupráci s bezprostredne nadriadeným vedúcim zamestnancom. 

Strana 4 zo 16 
 

Článok V. 
Vedúci zamestnanec 

 

1. Vedúcim zamestnancom zamestnávateľa v zmysle § 9 odseku 3 Zákonníka práce sú 
zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia a sú oprávnení 
určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a 
kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny. 

2. Vedúcimi zamestnancami sú výkonný riaditeľ a vedúci referátov (organizačných 
zložiek/jednotiek). 

3. Určenie vedúcich zamestnancov vyplýva z platného organizačného poriadku. 
4. Výkonného riaditeľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie BTB. 
5.     Každý zamestnanec je priamo podriadený iba jedinému vedúcemu zamestnancovi. Od 

neho prijíma pracovné úlohy a jemu zodpovedá za ich plnenie. Pracovná zmluva môže 
určiť, že zamestnanec má viac vedúcich zamestnancov, musí však jednoznačne vymedziť 
pracovné činnosti zamestnanca, ktoré podliehajú jednotlivým vedúcim zamestnancom.  

6. Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva zamestnávateľa sú oprávnení zadávať úlohy 
priamo všetkým zamestnancom bez ohľadu na ich postavenie v organizačnej štruktúre 
zamestnávateľa. 

7.   Pokiaľ bola zamestnancovi uložená úloha priamo vyšším vedúcim zamestnancom, je 
zamestnanec, ktorému bola úloha uložená, povinný čo v najkratšej dobe informovať svojho 
bezprostredného vedúceho o zadaní úlohy. Vyšší vedúci, ktorý úlohu zadal, je povinný 
informovať zamestnancovho priameho nadriadeného o zadaní úlohy.  

8.   Formy pracovného styku je potrebné voliť s ohľadom na princípy tímovej spolupráce. 
Zamestnanci sú povinní pri plnení pracovných úloh navzájom spolupracovať a poskytovať 
si potrebné informácie.  

9.     V prípade vytvorenia tímu zloženého so zamestnancov z rôznych pracovísk, musí vedúci 
tímu bezprostredne spolupracovať a informovať priamych vedúcich zamestnancov členov 
tímu.  

 
Článok VI. 

Zastupovanie, odovzdávanie a preberanie funkcie 
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1. V prípade absencie vedúceho zamestnanca trvajúcej viac ako 3 po sebe nasledujúce 
dni, určí vedúci zamestnanec písomne svojho zástupcu. 

2. Určený zástupca zastupuje vedúceho zamestnanca v jeho neprítomnosti v písomne 
stanovenom rozsahu povinností a práv a z toho plynúcej zodpovednosti. Zastupovaný 
i zástupca sú povinní sa informovať o stave plnenia úloh.  

3. Počas neprítomnosti dlhšej ako 4 týždne, ak zastupovanie nie je súčasťou povinností 
určeného zástupcu vyplývajúce z pracovnej zmluvy, vyžaduje sa pre zástupcu písomné 
poverenie na zastupovanie, ktoré udeľuje výkonný riaditeľ. 

4. Po skončení zastupovania v prípade uvedenom v bode 3. tohto článku podáva zástupca 
vedúcemu zamestnancovi správu o plnení úloh. 

5. Odovzdávanie a preberanie funkcie sa vykonáva písomne formou protokolu, najmä v 
týchto prípadoch: 
a) ak ide o vedúceho zamestnanca BTB, 
b) ak ide o funkciu spojenú s hmotnou zodpovednosťou, 
c) ak o tom rozhodne bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec. 

6. Rozsah protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie určí vedúci zamestnanec. V protokole, 
ktorý podpíše odovzdávajúci, preberajúci a vedúci zamestnanec sa uvedie najmä: 
-  stav plnenia úloh príslušnej organizačnej jednotky, 
-  komplexnú agendu o riadených zamestnancoch, napr. počet, pracovné náplne, 

mzdové náležitosti, stav čerpania dovoleniek, 
- stav písomnej agendy, 
- stav čerpania rozpočtu, 
- stav hotovosti, cenín, tovaru, zásob materiálu alebo iných hodnôt, ktoré je 

zamestnanec povinný vyúčtovať.  
7. Pri odovzdávaní funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou na výkon, ktorej uzavrel 

zamestnávateľ so zamestnancom písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, sa vykoná 
mimoriadna inventarizácia. 

8    Protokol potvrdzuje odovzdávajúci, preberajúci zamestnanec a priamy nadriadený 
zamestnanec.  

 
 

TRETIA ČASŤ – PRACOVNÁ DISCIPLÍNA 
 

Článok I. 
Základné povinnosti zamestnancov 

 

1. Zamestnancom zamestnávateľa podľa § 11 odsek 1 Zákonníka práce je fyzická osoba, 
ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa 
jeho pokynov za mzdu alebo odmenu. 

2.  Zamestnanec je povinný konať v súlade so Zákonníkom práce a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a vnútornými organizačnými aktmi zamestnávateľa. 

3. Zamestnanci sú povinní osobne vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy v určenom 
pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

4. Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov vyplýva z konkrétneho 
funkčného zaradenia a pracovnej náplne priradenej k pracovnému miestu, na ktoré bol 
zamestnanec zaradený a tiež z individuálnych rozhodnutí, príkazov a pokynov vydaných 
nadriadeným vedúcim zamestnancom. Každý zamestnanec je však povinný najmä:  
a)   dodržiavať právne predpisy, organizačné normy a interné riadiace akty vydané 

BTB, dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými zamestnancami a nekonať v 
rozpore s oprávnenými záujmami BTB, 
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b)   zachovávať zásady slušného správania v konaní s občanmi, ich požiadavky riešiť 
správne, včas a na primeranej odbornej úrovni, 

c)   zachovávať úplnú mlčanlivosť o mzdových náležitostiach, 
d)   udržiavať v poriadku svoje pracovisko, 
e)   vopred oznámiť svojmu bezprostrednému nadriadenému vedúcemu 

zamestnancovi dôvod osobnej prekážky v práci a bez zbytočného odkladu 
preukázať túto prekážku, 

f)   nepožívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky v mieste výkonu práce, 
alebo v riadnom pracovnom čase aj mimo miesta výkonu práce a nenastupovať 
pod ich vplyvom do práce, 

g)   oznámiť bez zbytočného odkladu zmeny v osobných pomeroch a iné skutočnosti, 
ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie nárokov z pracovného pomeru, napr.: 
- zmeny osobného stavu, 
- narodenie alebo úmrtie člena domácnosti zamestnanca, 
- zmenu bydliska, 
- skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre nároky z nemocenského poistenia a 

dôchodkového poistenia a preddavok na daň z príjmu, 
- povolanie na výkon služby v ozbrojených silách, doklad o nariadenom 

výkone, rozhodnutia zrážkami z platu, 
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin. 

h)  hospodárne a šetrne zaobchádzať s prostriedkami zverenými zamestnávateľom, 
ochraňovať ich pred poškodením a zničením, nekonať v rozpore so záujmami 
BTB, oznamovať bezprostredne nadriadenému vedúcemu zamestnancovi zistené 
nedostatky v oblasti ochrany majetku zamestnávateľa a podľa možností 
zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, 

i)  postupovať na pracovnej ceste tak, aby sa účel cesty dosiahol čo 
najhospodárnejšie, 

j)   nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania 
vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb 
alebo právnických osôb. Táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru. 

k) zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky 
zaväzujúce zamestnávateľa  

5. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
pri vykonávaní práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 
osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru, to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil 
štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec. 

6. V súvislosti s vykonávaním  práce sa zamestnanec zaväzuje neprijímať dary a zdržať sa 
konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu so záujmami zamestnávateľa, najmä 
nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním zamestnania vo vlastný 
prospech alebo v prospech niekoho iného. 

 7.  Zamestnanci sú povinní vykonávať všetky činnosti vedúce k dôslednému napĺňaniu 
zákona č. 211/2002 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 
 
 
 

Článok II. 
Základné povinnosti vedúcich zamestnancov 
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1. Vedúci zamestnanec je povinný tiež: 
a)  riadiť a kontrolovať prácu a pravidelne hodnotiť vzťah zamestnancov k práci, k 

pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky, 
b)  racionálne organizovať prácu riadenej organizačnej jednotky, vytvárať priaznivé 

pracovné podmienky a zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
c)  zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov a pracovných zmlúv a diferencovať odmeňovanie podľa výkonnosti 
zamestnanca a zásluh o konečné výsledky práce riadenej organizačnej jednotky, a to 
podávaním návrhov týkajúcich sa odmeňovania podriadených zamestnancov 
výkonnému riaditeľovi. 

d) zabezpečovať dodržiavanie pracovnoprávnych a iných právnych predpisov, 
organizačných noriem a interných riadiacich aktov, tak aby nedochádzalo k 
porušovaniu pracovnej disciplíny a k neplneniu povinností zamestnancami, dôkladne 
prešetriť porušenie pracovnej disciplíny a neplnenie pracovných povinností a 
navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, 

e) oboznámiť nových zamestnancov s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z 
pracovného zaradenia, poskytnúť im všetky predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi 
vykonávanú a dbať, aby všetci zamestnanci dôsledne ovládali odbornú problematiku 
a sústavne sa oboznamovali s novými právnymi a inými predpismi týkajúcimi sa ich 
pracovného zaradenia a pôsobnosti BTB, 

f)  pravidelne prehodnocovať pracovnú náplň zamestnancov a aktualizovať ju v súlade 
so zmenou pôsobnosti riadenej organizačnej jednotky, 

g)  prijímať včasné a účinné opatrenia na zabezpečenie ochrany majetku a pôsobiť 
preventívne v tejto oblasti, 

h)  účelne a hospodárne nakladať s finančnými, materiálovými a ostatnými prostriedkami 
zamestnávateľa 

ch) plniť povinnosti vyplývajúce z vnútorných organizačných aktov zamestnávateľa. 
 

 
Článok III. 

Porušenie pracovnej disciplíny 
 

1. Nedodržanie povinností uvedených v čl. I a II tejto časti Pracovného poriadku vrátane 
základných povinností podľa § 81 a 82 Zákonníka práce sa považuje za porušenie 
pracovnej disciplíny. 

2. Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä: 
a)  krádež veci z majetku zamestnávateľa bez ohľadu na hodnotu veci, 
b)  neoprávnené používanie motorového vozidla, ktoré je v majetku alebo v užívaní 

zamestnávateľa, 
c)  odmietnutie splnenia priameho príkazu alebo pokynu nadriadeného, oprávneného 

kontrolného orgánu vydaného v súlade s právnymi predpismi, 
d)  urážanie nadriadeného a podriadeného pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou, 
e)  požitie alkoholických nápojov alebo omamných látok, konanie v rozpore s dobrými 

mravmi v pracovnom čase, opilstvo alebo toxikománia na pracovisku. 
f)  fyzické napadnutie iného zamestnanca pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou, 
g)  využívanie prostriedkov zamestnávateľa na vlastné podnikanie, 
h)  neospravedlnená neprítomnosť v práci, nedodržiavanie podmienok výkonu práce 

v domácom prostredí,  
i)  nesprávne zaznamenávanie príchodu a odchodu v evidencii dochádzky , 
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j)  výkon inej zárobkovej činnosti v pracovnom pomere, ktorá má k predmetu činnosti 
zamestnávateľa konkurenčný charakter, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
zamestnávateľa, 

k)  nedodržiavanie tohto Pracovného poriadku, 
l)    prijímanie úplatkov, 
m)  porušenie mlčanlivosti o dôverných informáciách zamestnávateľa, o obchodnom 

tajomstve zamestnávateľa a o osobných údajoch, ktorými disponuje zamestnávateľ,  
na základe ktorého došlo k vzniku škody  zamestnávateľovi, jeho klientom alebo 
tretej osobe. 

3. Závažnosť konkrétneho porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom posúdi 
bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec (podľa miery zavinenia a miery 
následkov konania zamestnanca). Bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec 
zároveň po prerokovaní s príslušným vedúcim organizačnej jednotky navrhne spôsob 
riešenia. 

4. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba upozorní zamestnávateľa na porušenie 
povinnosti zamestnanca, zamestnávateľ je povinný zistiť, či zamestnanec porušil 
povinnosti, a do 30 dní od prijatia upozornenia oboznámiť túto právnickú osobu alebo 
fyzickú osobu s výsledkom, ako aj s prijatým opatrením. 

5. Zamestnávateľ je povinný konať v zmysle bodu 4. tohto článku, ak písomné upozornenie 
je podpísané, je z neho zrejmé, kto ho podáva, akého porušenia povinnosti zamestnanca 
sa týka, vrátane uvedenia skutočností, z ktorých možno odvodiť porušenie povinnosti.  

 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ – PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE, PREKÁŽKY V PRÁCI 

 
Článok I. 

Pracovný čas 
 

1. V organizácii BTB je zavedený a uplatňovaný pružný pracovný čas v súlade 
s ustanovením § 88 Zákonníka práce. 

2. Pracovný čas je stanovený na  8 hodín denne v jednozmennom prevádzkovom režime. 
Týždenný pracovný čas je 40 hodín. 

3. Prestávka v práci na jedenie a oddych sa nezapočítava do pracovného času.  
4. Pružné pracovné obdobie  je pracovný deň: 

 Základný pracovný čas: 
Pondelok - piatok: 09:00 – 16:00 

 Voliteľný začiatok pracovného času: 
Pondelok - piatok: 08:00 – 09:00 

 Voliteľný koniec pracovného času: 
Pondelok - piatok: 16:00 – 19:30 

5. Vzhľadom na plnenie naliehavých pracovných úloh môžu vedúci zamestnanci príslušnej 
organizačnej jednotky určiť iný začiatok a koniec pracovného času. 

6. Priamy nadriadený vedúci zamestnanec môže v odôvodnených prípadoch so 
zamestnancom dohodnúť, prípadne mu povoliť, ak to dovolí prevádzka BTB, inú vhodnú 
úpravu určeného pracovného času. 

7. Využívanie pracovného času kontroluje bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec. 
8. Zamestnanec sa môže vzdialiť zo svojho pracoviska len so súhlasom bezprostredne 

nadriadeného vedúceho zamestnanca. 
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9. Začiatok, prerušenie a koniec pracovného času je zamestnanec povinný zaznamenať 
stanoveným spôsobom v osobitnej knihe "Kniha príchodov a odchodov". 

 
 

Článok II. 
Pracovná pohotovosť a práca nadčas 

 
1. Pracovnou pohotovosťou je písomne nariadená alebo so zamestnancom dohodnutá 

práca vykonávaná zamestnancom BTB v mimopracovnom čase, ktorou sa vytvárajú 
podmienky na plynulé plnenie úloh. 

2. Pracovnú pohotovosť v mimopracovnom čase nariaďuje zamestnancovi písomne 
výkonný riaditeľ alebo osoba poverená riadením BTB v súlade s podmienkami 
stanovenými v § 96 Zákonníka práce. 

3. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca nad určený denný pracovný čas, ktorú 
zamestnancovi výkonný riaditeľ BTB podľa bodu 2. tohto článku nenariadil, ani ju 
neschválil.  

4. Práca nadčas nesmie u zamestnanca byť viac ako osem hodín v týždni. V kalendárnom 
roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. 

5. Pri nariadení práce nadčas, poskytnutí odmeny za prácu nadčas, prípadne pri poskytnutí 
náhradného voľna, zamestnávateľ postupuje podľa platných právnych noriem a interných 
riadiacich aktov zamestnávateľa. 

6. Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť výnimočne, za podmienok 
ustanovených v § 94 Zákonníka práce. 

 
 

Článok III. 
Dovolenka  

 
1.         Podľa Zákonníka práce má zamestnanec právo na:  

            a) platenú dovolenku za kalendárny rok, resp. jeho pomernú časť,  

            b) platenú dovolenku za odpracované dni.  

2.       Zamestnanec, ktorý nepretržite odpracoval u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní v 
kalendárnom roku, má právo na platenú dovolenku za daný kalendárny rok, resp. na jej 
pomernú časť, ak pracovný pomer netrval súvislo počas celého kalendárneho roka. Deň, 
kedy zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej pracovnej zmeny, je považovaný za 
odpracovaný deň. Časti zmien odpracované v rôzne dni sa nespočítavajú. Pomerná časť 
dovolenky predstavuje jednu dvanástinu nároku na dovolenku za daný kalendárny rok pri 
splnení podmienky nepretržitej práce u toho istého zamestnávateľa.  

3.       Základný nárok na platenú dovolenku je päť týždňov. Nárok na platenú dovolenku v 
trvaní šiestich týždňov prináleží zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 
33 rokov veku.  

4.       Zamestnanec, ktorý nemá nárok na platenú dovolenku za daný kalendárny rok ani na jej 
pomernú časť, nakoľko odpracoval v danom kalendárnom roku u zamestnávateľa menej 
ako 60 dní, má nárok na platenú dovolenku za odpracované dni predstavujúci jednu 
dvanástinu platenej dovolenky za kalendárny rok za každých 21 dní odpracovaných v 
príslušnom roku.  

5.     Za každý bezdôvodne neodpracovaný pracovný deň má zamestnávateľ právo skrátiť 
platenú dovolenku zamestnanca o jeden až dva dni. Bezdôvodne neodpracované časti 
jednotlivých dní sa spočítavajú.  
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6.     Rozvrh platených dovoleniek stanovuje zamestnávateľ, a to spravidla tak, aby 
zamestnanec mohol vyčerpať svoj nárok na dovolenku do konca kalendárneho roka. Pri 
plánovaní platenej dovolenky je potrebné zohľadniť úlohy zamestnanca ako aj jeho 
oprávnené záujmy.  

7. Zamestnanec vyčerpá dovolenku spravidla do konca kalendárneho roka. Ak sa 
zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak, zamestnanec môže preniesť do 
nasledujúceho roka dovolenku v rozsahu najviac 10 dní, túto je povinný vyčerpať do 31. 
marca, zamestnávateľ je oprávnený túto lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť. 

 
 

Článok IV. 
Prekážky v práci 

 
1. Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času 

posudzujú ako výkon práce iba v rozsahu, v ktorom nevyhnutne zasiahli do základného 
pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času sa 
posudzujú ako ospravedlnené, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada 
mzdy. 

2. Pokiaľ Zákonník práce a príslušné vykonávacie predpisy pri prekážkach v práci na strane 
zamestnanca stanovujú presnú dĺžku nevyhnutného pracovného času, počas ktorého 
zamestnancovi patrí pracovné voľno, posudzuje sa ako výkon práce celý tento čas. 

3. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa posudzujú ako výkon práce, pokiaľ 
zasiahli do pracovného času zamestnanca, najviac v rozsahu dĺžky stanoveného 
pracovného času. 

4. O poskytnutie pracovného voľna pre prekážku v práci požiada zamestnanec 
bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca. Prekážku v práci a jej trvanie je 
zamestnanec povinný preukázať. 

5.    O poskytnutí pracovného voľna pri prekážkach v práci rozhodne príslušný vedúci 
zamestnanec.  

6.   Ak zamestnanec vie o prekážkach v práci vopred, je povinný vopred požiadať 
zamestnávateľa o voľno. Ak zamestnancovi prekážka v práci nie je vopred známa, je 
povinný bez zbytočného odkladu o nej upovedomiť bezprostredne nadriadeného 
vedúceho zamestnanca a zároveň mu oznámiť aj predpokladané trvanie. Ak nepatrí 
zamestnancovi náhrada mzdy, príslušný vedúci zamestnanec dohodne so 
zamestnancom nadpracovanie pracovného voľna.  

7. Ak príslušný vedúci zamestnanec neospravedlní neprítomnosť zamestnanca, rozhodne o 
krátení dovolenky na zotavenie podľa § 109 Zákonníka práce. V prípade, že 
zamestnanec dosahuje mimoriadne pracovné výsledky, môže mu vedúci zamestnanec 
krátenie dovolenky pre skoršie neospravedlnenú neprítomnosť v práci odpustiť. 

8. Ak je zamestnanec  práceneschopný pre chorobu alebo úraz, je povinný prekážku v práci 
oznámiť najneskôr do 10:00 hodiny príslušného pracovného dňa svojmu vedúcemu 
zamestnancovi a do troch dní predložiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti Ekonomicko 
– personálnemu referátu; pri dlhodobej pracovnej neschopnosti preukaz o trvaní 
pracovnej neschopnosti. 

9. Po skončení pracovnej neschopnosti je zamestnanec povinný predložiť Ekonomicko – 
personálnemu referátu IV. časť potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Obdobne 
si zamestnanec na predpísaných tlačivách uplatňuje nárok na dávky po dobu materskej 
dovolenky, karantény, ošetrovaní chorého člena rodiny a po dobu starostlivosti o dieťa 
mladšie ako 10 rokov. 



Názov:    Pracovný poriadok  
Číslo:  S 09 
Účinnosť:  pôvodné znenie od 13.11.2014, zmeny od 1. 8. 2018 

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
Primaciálne  námestie 1 
814 99  Bratislava 

 

12 

 
 
PIATA ČASŤ – MZDA, NÁHRADA MZDY A INÉ FORMY ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV 

 
Článok I. 

Mzda 
 

1. Zamestnancom prislúcha za vykonanú prácu mzda. Mzdové podmienky dohodne 
zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej zmluve. 

2. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda.  
3. Zamestnancovi s dohodnutým kratším pracovným časom ako určený týždenný pracovný 

čas prislúcha mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. 
4. Mzda sa vypláca výhradne prevodom na účet zamestnanca do 15. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. Ak výplatný deň pripadne na deň pracovného pokoja, plat sa 
vypláca v bezprostredne predchádzajúci pracovný deň. 

5. Zamestnanec v odôvodnených prípadoch (napr. nástup na dovolenku) môže požiadať o 
výplatu mzdy alebo preddavku na mzdu i mimo dňa určeného na výplatu. V tomto 
prípade je zamestnanec povinný svoju písomnú žiadosť, schválenú výkonným riaditeľom,  
predložiť tri dni pred žiadaným výplatným dňom Ekonomicko – personálnemu referátu. 

6. Ekonomicko – personálny referát je povinný predložiť zamestnancovi na jeho žiadosť na 
nahliadnutie doklady, na základe ktorých bola mzda vypočítaná. Vrátenie neprávom 
vyplatených čiastok môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca, ak zamestnanec 
vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o čiastky nesprávne určené alebo 
omylom vyplatené, a to do troch rokov od ich výplaty. 

7. Zrážky zo mzdy  možno vykonať len na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Inak môže 
zamestnávateľ vykonať zrážky z platu len v prípadoch určených § 131 Zákonníka práce. 

 
 

Článok II. 
Odmeny 

 
1. V prípade ak to rozpočet zamestnávateľa umožňuje, môže zamestnávateľ rozhodnúť 

o vyplatení odmien zamestnancom nad rámec ich miezd. Odmeny v zmysle tohto článku 
nie sú nárokovateľné. O výške odmien jednotlivých zamestnancov rozhoduje 
zamestnávateľ. 

2. Zamestnancovi možno poskytnúť odmenu za 

a) kvalitné vykonávanie pracovných činností,  
b) šetrenie finančných zdrojov organizácie vzhľadom ku hospodárnosti 

a transparentnosti procesov a synergického spájania projektov 
c) vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 

z dohodnutého druhu práce, 
d) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, 

prípadne jej ucelenej etapy, 
e) za prácu vykonávanú nad rámec pracovnej náplne a nad rámec pracovného času vo 

večerných hodinách, počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, 
f) za úlohy, ktorými ich poverí výkonný riaditeľ nad rámec bežných úloh, 
g) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do výšky zmluvnej mzdy, 
h) poskytovanie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti a pri 

likvidácii a odstraňovaní ich následkov. 
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Poskytnutie odmeny zamestnancovi je zamestnávateľ povinný písomne odôvodniť. 
3. Zamestnávateľ pri rozhodovaní o poskytnutí odmeny zohľadní i dodržiavanie pracovnej 

disciplíny zamestnancom a dochádzku zamestnanca. 
4. Zamestnancom môže   byť poskytnutá   odmena   spravidla vo výplatnom termíne za 

mesiac jún a za mesiac november, tiež však počas roka. 
 
  

ŠIESTA ČASŤ – PRACOVNÉ CESTY A NÁHRADA VÝDAVKOV 
 

Článok I. 
potrebu Pracovné cesty a náhrada výdavkov  

 
1 Zamestnanca vysiela na pracovnú cestu výkonný riaditeľ BTB, ktorý mu určí najmä 

miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, dobu trvania a miesto ukončenia pracovnej 
cesty, pritom je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ 
môže  zamestnanca vyslať na  pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného 
pracoviska  alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné  obdobie len s  jeho 
súhlasom. To neplatí, ak vyslanie  na pracovnú  cestu vyplýva  priamo z  povahy 
dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na 
pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec  
vykonáva  prácu  podľa  pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu 
vyslal.  

2. Zamestnanec je povinný po návrate z pracovnej cesty neodkladne predložiť správu zo 
služobnej cesty a informovať o jej výsledku priameho nadriadeného zamestnanca. 

3. Výdavky na pracovnú cestu je zamestnanec povinný zúčtovať po návrate zo služobnej 
cesty do 10 pracovných dní, najneskôr však do konca príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

 
 

SIEDMA ČASŤ – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

Článok I. 
potrebu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 
1. Zamestnávateľ, zamestnanci, zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri 

práci navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní systému opatrení v oblasti 
ochrany práce vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä Zákonníka práce a zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), organizačných opatrení, 
zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na vytváranie pracovných 
podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovania zdravia a 
pracovnej schopnosti zamestnanca. 

2. Na plnení úloh v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a 
zlepšovania pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce sa podieľa: 
a) zamestnávateľ, prostredníctvom vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch 

riadenia, ktorí podľa § 147 Zákonníka práce sú v rozsahu pôsobnosti svojich funkcií 
povinní najmä: 
- starať sa o zlepšovanie pracovných podmienok a prispôsobovať ich potrebám 

zamestnancov, zohľadňovať pri tom skutočné predvídateľné okolnosti a 
dosiahnuté vedecké a technické poznatky, 
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- sústavne zaisťovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci, vykonávať 
potrebné opatrenia vrátane prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného 
systému na riadenie ochrany práce, zlepšovania jej úrovne a prispôsobovaniu sa 
meniacim sa skutočnostiam, 

- zaradovať zamestnancov na prácu s prihliadnutím na ich schopnosti, zdravotný 
stav, ich začlenenie do osobitných skupín a oprávnenia podľa osobitných 
predpisov, 

- vykonať a operatívne realizovať opatrenia na ochranu života a zdravia 
zamestnancov v prípadoch nepredvídateľných situácií vrátane požiarov a na 
poskytovanie prvej pomoci, 

- bezodkladne zisťovať a odstraňovať príčiny pracovných úrazov a chorôb z 
povolania a vykonávať opatrenia potrebné na ich nápravu, 

b) všetci zamestnanci zamestnávateľa, ktorí majú podľa § 148 Zákonníka práce najmä 
tieto práva a povinnosti: 
- dodržiavať predpisy a pokyny na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, 
- nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné omamné prostriedky  v 

pracovnom čase , ani nenastupovať pod ich vplyvom do práce, 
- podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo 

iných omamných prostriedkov, 
- dodržiavať zákaz fajčenia vo vyznačených priestoroch, pri rokovaniach, 

schôdzach a poradách v uzavretých priestoroch a v pracovných priestoroch, kde 
sú účinkom fajčenia vystavení nefajčiari, 

- používať pri práci príslušné ochranné zariadenia a pridelené osobné ochranné 
prostriedky, 

- dodržiavať pokyny týkajúce sa používania elektrických spotrebičov a 
informačných médií, 

- oznamovať bezprostredne nadriadenému vedúcemu zamestnancovi nedostatky a 
závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci. 

3. Zamestnanec má právo: 
a) na vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch, a to s ohľadom 

na skutočné pracovné podmienky na pracovisku, ak o to požiada, 
b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko, aby sa odobral do bezpečia, 

ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo jeho 
zdravie, alebo zdravie iných osôb. 

4. Zamestnávateľ môže uložiť zamestnancovi, aby sa podrobil vyšetreniu za účelom 
zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov, pri 
podozrení z použitia alkoholu alebo iných omamných prostriedkov. K tomuto úkonu je 
oprávnený: 
a)  výkonný riaditeľ - všetkým zamestnancom, 
b) vedúci organizačných jednotiek - všetkým podriadeným zamestnancom, ktorých 

činnosť riadi. 
5. Zamestnancovi, ktorému sa preukázalo, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných 

omamných prostriedkov, vedúci zamestnanec zabráni v ďalšom výkone práce, zabezpečí 
jeho odchod z pracoviska, spíše o tom záznam a posudzuje túto skutočnosť ako 
porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako sa postupuje aj voči zamestnancovi, ktorý sa 
odmietol vyšetreniu podrobiť. 

 
 

OSMA ČASŤ – PRACOVNÉ PODMIENKY A STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 
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Článok I. 

potrebu Pracovné podmienky a starostlivosť o zamestnancov 
 

1. Zamestnávateľ najmä: 
a)  sústavne vytvára podmienky na zvyšovanie kultúry práce a pracovného 

prostredia, uspokojovanie zdravotných, rekreačných, hygienických a kultúrnych 
potrieb a požiadaviek zamestnancov, 

b)  zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov, 
vydaných zmluvným partnerom, ktoré platia na celom území Slovenskej republiky, 

c)  dbá na dodržiavanie osobitných pracovných podmienok pre ženy, tehotné ženy a 
matky a mladistvých zamestnancov. 

2. Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie svojich zamestnancov v súlade s 
dosiahnutým stupňom ich vzdelania a pracovného zaradenia dohodnutého v ich 
pracovnej zmluve.  

3. Zamestnancovi účasť na vzdelávacej aktivite navrhuje a schvaľuje bezprostredne 
nadriadený vedúci zamestnanec. Nadväzne na vyjadrenie príslušného vedúceho 
zamestnanca sa vyžaduje aj súhlas  výkonného riaditeľa. 

4.  Výkonný riaditeľ môže v rozsahu najviac 2 pracovných dní mesačne povoliť 
zamestnancovi prácu v domácom prostredí. Návrh na prácu v domácom prostredí 
podáva zamestnanec výkonnému riaditeľovi spolu s návrhom plánu úloh na čas výkonu 
práce v domácom prostredí, ktorý musí odsúhlasiť bezprostredne nadriadený 
zamestnanec. V čase výkonu práce v domácom prostredí je zamestnanec povinný byť 
zamestnávateľovi k dispozícii prostredníctvom služobného telefónu a pracovného emailu. 
Po ukončení práce v domácom prostredí je zamestnanec povinný preukázať 
bezprostredne nadriadenému zamestnancovi splnenie plánu úloh.  

5. Výnimočne môže výkonný riaditeľ prácu v domácom prostredí nariadiť. V prípade, ak je 
práca v domácom prostrední nariadená, vyžaduje sa súhlas dotknutého zamestnanca. 

O 
 

DEVIATA ČASŤ – ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

Článok I. 
Predchádzanie škodám 

 
1. Zamestnanci sú povinní konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku, 

ako i k neoprávnenému prospechu na úkor zamestnávateľa alebo iného zamestnanca. 
2. Ak hrozí škoda, je zamestnanec povinný na túto skutočnosť upozorniť bezprostredne 

nadriadeného vedúceho zamestnanca. V prípade, ak je na odvrátenie škody potrebný 
bezprostredný zákrok, je zamestnanec povinný zakročiť. 

 
  

Článok II. 
Zodpovednosť zamestnanca za škodu 

 

1. Zamestnanec zodpovedá za škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi: 
a)   zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej 

súvislosti s nimi, 
b)   nesplnením povinnosti na odvrátenie hroziacej škody, 
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c)   za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať na základe 
dohody o hmotnej zodpovednosti, 

d)   za stratu na zverených predmetoch. 
2. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa uzatvára všade tam, kde zamestnanec prichádza 

do styku so zverenými hotovosťami, ceninami alebo inými hodnotami, ktoré je povinný 
vyúčtovať.  

3. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa uzatvára písomne. Dohoda o hmotnej 
zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od 
tejto dohody podľa § 183 Zákonníka práce. Zánikom dohody o hmotnej zodpovednosti 
nezaniká zodpovednosť zamestnanca za schodok vzniknutý v dobe jej platnosti a 
účinnosti. 

4. Vznik škody spôsobenej zamestnávateľovi oznamuje písomne vedúci zamestnanec, 
ktorý sa o škode dozvedel, bez zbytočného odkladu škodovej komisii zamestnávateľa 
zriadenej na základe interného aktu zamestnávateľa (smernica S08). 

5. Výšku požadovanej náhrady škody určuje v súlade so zákonom, na návrh škodovej 
komisie, výkonný riaditeľ. 

 
 

Článok III. 
Zodpovednosť BTB za škodu 

 

1. BTB zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla: 
a)  pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, porušením právnych 

povinností alebo úmyselným konaním proti pravidlám slušnosti a občianskeho 
spolužitia, 

b)  porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa 
zamestnancami konajúcimi v jeho mene, 

c)  pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, 
d)  na odložených veciach, 
e)  pri odvracaní škody. 

2. Zamestnanec, ktorý je svedkom pracovného úrazu, prípadne sa o ňom dozvie, 
zabezpečí prvú pomoc a lekárske ošetrenie zraneného. Postihnutý zamestnanec, pokiaľ 
je to možné, alebo zamestnanec, ktorý je svedkom pracovného úrazu, alebo sa o ňom 
dozvie prvý, upovedomí o pracovnom úraze bezprostredne nadriadeného vedúceho 
zamestnanca. 

3. Ak k pracovnému úrazu dôjde v čase, kedy nie je možné zabezpečiť spísanie záznamu, 
je potrebné, aby si zamestnanec podľa možností zabezpečil dôkaz, že úraz utrpel pri 
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. 

4. Pri škode na odložených veciach oznamuje zamestnanec vznik škody do 15 dní odo dňa, 
kedy sa o škode dozvedel. Inak jeho nárok na náhradu škody zanikne. Vedúci 
zamestnanec, ktorému bola takýmto spôsobom škoda nahlásená, vznik škody písomne 
nahlási škodovej komisii. 

5. Príčiny vzniku a rozsah škody spôsobenej zamestnancovi zisťuje škodová komisia.  
6. Návrh na náhradu škody predkladá škodová komisia na rozhodnutie oprávnenému 

vedúcemu zamestnancovi. 
 

 
DESIATA ČASŤ – DOHODY O PRÁCACH  

VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU 
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Článok I. 
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

 

1. Zamestnávateľ môže výnimočne na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečovanie 
svojich potrieb uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
(dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej 
činnosti) 

2. Pracovnoprávne vzťahy, vyplývajúce z týchto dohôd, sa riadia ustanoveniami Zákonníka 
práce a inými súvisiacimi právnymi predpismi. 

3. Dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru sa uzatvárajú v písomnej forme, 
pripravuje ich Ekonomicko – personály referát a schvaľuje ich výkonný riaditeľ. 

 
 

JEDENÁSTA ČASŤ – DORUČOVANIE 
 

Článok I. 
Doručovanie 

 

1. Písomnosti BTB  týkajúce sa vzniku a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmien a 
zániku povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohôd o prácach mimo 
pracovného pomeru musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk v zmysle 
ustanovenia § 38 Zákonníka práce. 

2. Zamestnanec je povinný doručiť svoje písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia 
pracovného pomeru alebo vzniku, zmien a zániku povinností vyplývajúcich z pracovnej 
zmluvy alebo z dohody o prácach mimo pracovného pomeru so zamestnávateľom, pokiaľ 
nie je uvedené inak, Ekonomicko – personálnemu referátu. 

 

 

DVANÁSTA ČASŤ – SMERNICE 
 

Článok I. 
Smernice 

 
1.  Smernice sú normatívne akty riadenia zamestnávateľa záväzné pre všetkých 

zamestnancov,  vrátane osôb vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru. 
2. Návrh na prijatie novej smernice alebo zmenu existujúcej smernice je oprávnený podať 

predsedovi predstavenstva každý člen predstavenstva a člen dozornej rady. Návrh na 
prijatie novej smernice alebo zmenu existujúcej smernice môže písomne predložiť aj 
každý zamestnanec, a to výkonnému riaditeľovi; výkonný riaditeľ je povinný návrh 
prerokovať s predsedom predstavenstva. 

3. Všetky vnútorné smernice a ich zmeny sa vypracúvajú na základe rozhodnutia predsedu 
predstavenstva zamestnávateľa, ktorý ich predkladá na schválenie predstavenstvu 
zamestnávateľa.  

4. Smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia predstavenstvom zamestnávateľa.  
Smernica sa zverejňuje na intranete. Ak v smernici nie je uvedený neskorší dátum 
účinnosti, smernica nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na intranete 
zamestnávateľa. 

5. V prípade schválenia zmien existujúcej smernice, je potrebné vyhotoviť vždy úplné 
znenie smernice. 
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6. Za zverejnenie a realizáciu jednotlivých smerníc zodpovedá výkonný riaditeľ. Výkonný 
riaditeľ je povinný informovať všetkých zamestnancov o schválení smernice alebo jej 
zmien.  

7. V prípade, ak sa smernica odvoláva na zákon, ktorý bol zrušený, odvolávka sa vzťahuje 
na zákon, ktorým bol zrušený zákon nahradený, alebo zákon, ktorý upravuje danú 
problematiku. 

 
 
 

 
TRINÁSTA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I. 

Záverečné ustanovenia 
 
1.    Návrhy na zmeny a dodatky tejto smernice sa predkladajú výkonnému riaditeľovi.  
2.  Rozhodovanie v prípadných kompetenčných sporoch pri aplikácii tejto Smernice je v  

pôsobnosti predstavenstva. 
3.    Smernica je zverejnená na internom serveri/úložisku zamestnávateľa. 
4.   Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie BTB. 
5.  Akékoľvek zmeny smernice je možné vykonať na základe písomných rozhodnutí 

predstavenstva organizácie BTB, pričom musí byť pri každej zmene zároveň vyhotovené 
jej úplné znenie.  

6.    Táto smernica nadobúda platnosť  dňom jej schválenia predstavenstvom BTB. 
7.    Táto smernica nadobudla účinnosť dňa 13. 11. 2014 a bola menená rozhodnutím 

predstavenstva zamestnávateľa zo dňa  16. 5. 2016 s účinnosťou od 1. 6 . 2016, 
rozhodnutím zamestnávateľa zo dňa 16. 5. 2017 s účinnosťou od 1. 6. 2017 
a rozhodnutím zamestnávateľa zo dňa 26. 7. 2018 s účinnosťou od 1. 8. 2018. 

 
 
V Bratislave dňa ..................2018 

 

 
.............................                                                          ............................. 

Ing. Alžbeta Melicharová,                                                 Mgr. Peter Petrovič  
predsedníčka predstavenstva                                        podpredseda predstavenstva,  

 
 
 



Návrh na zmeny Pracovného poriadku BTB S 09 s účinnosťou od 1. 8. 2018:  

 

V druhej časti článku II. Pracovného poriadku BTB S 09 (Vznik pracovného pomeru) sa 

menia body 4. a 6. nasledovne. 

 

 Znenie bodu 4. sa mení a znie: 

 
„4. Uchádzač o zamestnanie je povinný pred uzatvorením pracovnej zmluvy 

predložiť Ekonomicko - personálnemu referátu zamestnávateľa tieto doklady: 
a) osobný dotazník, 
b) pracovný životopis, 
c) doklad o dosiahnutej kvalifikácii,  
d) výpis z registra trestov.“ 

 

Odôvodnenie:  

 

Vypúšťa sa povinnosť uchádzača preložiť žiadosť o prijatie do zamestnania. Uvedená 

žiadosť má len formálny charakter a nie je pre posúdenie kvalít uchádzača o zamestnanie 

nevyhnutná.  

_________ 

 

 Znenie bodu 6. sa mení a znie: 

 
„6. Pri nástupe do práce môže zamestnanec predložiť Ekonomicko – 

personálnemu referátu zamestnávateľa vyhlásenie k dani z príjmov fyzických 
osôb.“ 

 

Odôvodnenie:  

 

Vypúšťa sa povinnosť uchádzača predložiť zápočtový list. Zamestnanci BTB sú 

odmeňovaní v zmysle Zákonníka prace tzv. zmluvnou mzdou, t.j. mzdou určenou na základe 

dohody v zmysle Poriadku odmeňovania, nie na základe počtu odrobených rokov. S ohľadom 

na uvedené predloženie zápočtového listu nie je potrebné. 

Vyhlásenie k dani z príjmov sa predkladá zamestnávateľovi len fakultatívne, nakoľko 

nejde o zákonnú povinnosť zamestnanca.  

 

_________ 

 

 V štvrtej časti článku I. Pracovného poriadku BTB S 09 (Pracovný čas) sa mení bod 

4., ktorý znie  nasledovne:  
 

„4. Pružné pracovné obdobie  je pracovný deň: 
 Základný pracovný čas: 

Pondelok - piatok: 09:00 – 16:00 
 Voliteľný začiatok pracovného času: 

Pondelok - piatok: 08:00 – 09:00 
 Voliteľný koniec pracovného času: 

Pondelok - piatok: 16:00 – 19:30.“ 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovaná zmena vyplýva z potreby kooperácie zamestnancov BTB pri plnení 

pracovných úloh a smeruje k  časovému zladeniu ich prítomnosti na pracovisku.  



_________ 

 

 V piatej časti článku II. Pracovného poriadku BTB S 09 (Odmeny) sa menia body 2. 

a 4., ktoré znejú  nasledovne:  
 

„2.      Zamestnancovi možno poskytnúť odmenu za 
a) kvalitné vykonávanie pracovných činností,  
b) šetrenie finančných zdrojov organizácie vzhľadom ku hospodárnosti 

a transparentnosti procesov a synergického spájania projektov 
c) vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 

z dohodnutého druhu práce, 
d) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej 

pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy, 
e) za prácu vykonávanú nad rámec pracovnej náplne a nad rámec 

pracovného času vo večerných hodinách, počas víkendov, štátnych 
sviatkov a dní pracovného pokoja, 

f) za úlohy, ktorými ich poverí výkonný riaditeľ nad rámec bežných úloh, 
g) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do výšky zmluvnej 

mzdy, 
h) poskytovanie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej 

udalosti a pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov. 
Poskytnutie odmeny zamestnancovi je zamestnávateľ povinný písomne 
odôvodniť.“ 

 
„4.    Zamestnancom môže   byť poskytnutá   odmena   spravidla vo výplatnom 

termíne za mesiac jún a za mesiac november, tiež však počas roka.“ 
 

 

Odôvodnenie:  

 

Cieľom novej úpravy je zosúladenie textu Pracovného poriadku BTB so znením 

Poriadku odmeňovania BTB.  


