
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 27.8.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, A.Smik, S.Svoreňová, M.Volek 
Neprítomní :   J.Bôcik, M.Naď, Ľ.Novacká 
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. Plán marketingových a komunikačných aktivít BTB na september 2018 
2. Žiadosť o členstvo v BTB od Park In 
3. Návrh na spoluprácu k podujatiu Rímske hry  
4. Doplnený plán ZSC  
5. Diskusia k témam MICE a BCB - uplynulý fam trip, nasledujúci fam trip, SFA – 

bidding výstupy a distribúcia, Bratislava MICE Day  
6. Rôzne - Návrh opatrení k správe č. 24/2017 o kontrole UHK v BTB 

 
 

Bod č. 1 Plán marketingových a komunikačných aktivít BTB na september 2018 
Plán aktivít BTB na september 2018 prezentoval VR-BTB, uviedol, že vychádza už zo 
schváleného plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2018. Medzi najväčšie akcie počas 
septembra patrí Československý festival v Prahe, kde sa zúčastníme spolu so zastúpením SCR 
MVD SR a s kocr BRT. Bude stan a Staromestskom námestí a prezentácia v Betlehemskej 
kapli. Odhadované nálady na strane BTB sú 10.-12. tis EUR. Druhá veľká aktivita je účasť na 
Požoni piknik v Budapešti, tradične budeme účastný so stánkom, informáciami o Bratislave 
a ochutnávkou BA rožkov a malokarpatským vínom. Spolupráca s pani Vlčkovou na World 
Music Festival je veľmi komplikovaná a problematická najmä voči agende  a úlohám 
zamestnancov, preto participáciu BTB na ďalšom ročníku WMF zo strany BTB 
neodporúčame. Veľa času venuje výkonná zložka BTB a príprave prezentácie Bratislavy pred 
a počas MSLH. Členovia P-BTB viedli krátku diskusiu k niektorým aktivitám na september 
2018, hlavne k tým, ktoré sú uvedené opakovane a teda vykonávajú sa kontinuálne. Suma 
bola vždy schvaľovaná už v pláne práce na celý rok a „púšťa“ sa parciálne počas jednotlivých 
mesiacov. V septembri sa bude konať stretnutie marketingu a PR SND s vedením BTB 
o rozšírení spolupráce. Toto stretnutie zorganizoval šéf 2. komory, pán Volek. Z P-BTB sa 
zúčastní predsedníčka, pán Volek a pán Petrovič. V jednotlivým parciálnym aktivitám sa 
viedla diskusia, na mnohé sa pýtal pán Smik, pán Volek, pán Petrovič. Všetky otázky 
vyčerpávajúco zodpovedal  VR-BTB. 
Uznesenie č.  1/27082018: P-BTB berie na vedomie Plán marketingových a komunikačných 
aktivít BTB na september 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

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


                                                                                                                 

 

 

Bod č. 2 Žiadosť  hotela Park In o členstvo v BTB 
Dňa 13.8.2018 bola na BTB doručená žiadosť spoločnosti OMEGA Investments, a.s., ktorá 
prevádzkuje hotel Park In o členstvo v BTB. Predseda komory č. 1 pán Naď ich členstvo v BTB 
odporúča. 
Uznesenie č.  2/27082018: P-BTB súhlasí s členstvom spoločnosti OMEGA Investments, 

a.s. v BTB od 1.9.2018, zaraďuje ju do komory č. 1 s výškou členského 600,- EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa:  1 (S.Svoreňová). 
 
 
Bod č. 3 Návrh na spoluprácu k podujatiu Rímske hry 
Dňa 8.8.2018 bol na BTB doručený list riaditeľa MUOP, ktorým oslovil BTB v súvislosti s XXI. 
Ročníkom podujatia Rímske hry a Limes Day 2018, ktoré sa budú konať 8.9.2018. Na základe 
spolupráce v minulých rokoch MÚOP počíta s tým, že BTB bude spoluorganizáctorom 
podujatia a zabezpečí na svoje náklady dva archeobusy v smere Bratislava – Petronell-
Carnuntum – Rusovce-Gerulata a 4 sprievodcami, ktorí budú v cudzích jazykoch sprevádzať 
účastníkov nielen zo Slovenska do Rakúska, ale aj účastníkov z Rakúska na Slovensko. Dvaja 
z týchto sprievodcov budú sprevádzať cyklistický pelotón – tzv. cyklolimes na trase cca 64 
km. Odhadované náklady, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, sú cca 1200.-€:  z toho 

sprievodcovské služby- 4 sprievodcovia (500.-€), dva autobusy po 49.- ľudí – 700.-€.  

V minulom roku, na XX. Ročníku Rímskych hier a 4. ročníku Limes day 2018 sa podujatia 

zúčastnilo v doobedňajších hodinách v Gerulate 850 návštevníkov, poobede na veľkom 

programe cca 3500 osôb. Z toho bolo 120 účastníkov, ktorí prišli tromi archeobusmi a 35 

cyklistov, ktorí smerovali po trase rímskych pamiatok na území Rakúska a Slovenska. 

Účastníci boli z celého Slovenska, ale i z Rakúska. Postupne sa pozitívne informácie 

dostávajú do povedomia  rakúskych aj slovenských občanov žijúcich v pohraničí, ktorí sa 

podujatia radi zúčastňujú.  
Uznesenie č. 3/27082018: P-BTB súhlasí so spoluprácou na projekte XXI. ročníka podujatia 
Rímske hry a Limes Day 2018, ktoré sa budú konať 8.9.2018, do výšky max 2.500 EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:  0 

 
  
Bod č.4 Doplnený plán ZSC  
VR-BTB obdržal pozvanie ako spíker na World Small Town Economy Forum (Blue Economy 
International Professionals and Industry-Academia-Research Cooperation Conference) a 
World MICE Day China (22.-27.10.2019) v meste Qingdao. Cestovné náklady a náklady na 
ubytovanie sú pokryté usporiadateľom. BTB uhradí účastníkovi len prípadné diéty. 
Uznesenie č. 4/27082018: P-BTB súhlasí doplnením plánu ZSC o účasť v Qingdao, Čína. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 
Bod č. 5 Diskusia k témam MICE a BCB 
Z dôvodu dovolenky šéfky BCB, pani Erneker sa uvedený bod prekladá na nasledovné P-BTB 
 
 
Z rokovania P-BTB sa ospravedlnil predseda DR BTB, pán Farkaš. 



                                                                                                                 

Bod č.6 Rôzne 
Návrh opatrení k správe č. 24/2017 o kontrole UHK v BTB 
K tomuto bodu sa na zasadnutie P-BTB dostavili zástupcovia kontrolnej skupiny ÚHK, páni 
Michalová a hlavný kontrolór pán Šinály. Pán Šinály poďakoval za prácu svojim kolegom 
z ÚHK a zároveň poďakoval za súčinnosť zamestnancov BTB. V čase od 28.12.2017 do 
20.8.2018 kontrolná skupina kontrolovala splnenie opatrení, ktoré vyplynuli z kontroly v roku 
2013-2014, kontrolovali vedenie pokladne, faktúr, interné predpisy organizácie, cestovné 
príkazy, dodržiavanie pracovno-právnych vzťahov, evidenciu dochádzky, služobné cesty 
zamestnancov, dodržiavanie zákonníka práce, inventarizáciu majetku, dodržiavanie zákona 
o VO, outsourcované služby a ďalšie povinnosti BTB. Hlavný kontrolór mesta pán Šinály 
uviedol, že mnohé nezrovnalosti výkonná zložka BTB opravila v priebehu kontroly, niektoré 
zistenia v oblasti evidencie dochádzky, vedení administratívy k služobným cestám,  príloh 
v osobných spisoch a inventarizácie majetku však boli rozsiahlejšie a nebolo ich možné 
v krátkom čase odstrániť. Tieto sa stali následne obsahom opatrení, na vykonanie ktorých 
bude mať výkonná zložka BTB dostatočný časový priestor. Niektoré z navrhovaných opatrení 
však vytvárajú nároky na rozpočet a systém riadenia BTB (napr. zamestnanie mzdovej 
účtovníčky, či zmena účtovného software) a bude o nich musieť rozhodnúť P-BTB a následne 
VZ-BTB pri schvaľovaní rozpočtu. Návrh celej správy dostane BTB následne k dispozícii a bude 
sa môcť k správe vyjadriť v zákonnej lehote. K priebehu kontroly a zisteniam sa viedla 
diskusia, objasnené boli mnohé otázky členov P-BTB. Na záver sa PP-BTB poďakovala 
prítomným hosťom z UHK za korektné postupy a poučnú interakciu v priebehu výkonu 
kontroly. 
Uznesenie č.  5/27082018: P-BTB berie na vedomie informácie uvedené na stretnutí 
s kontrolnou skupinou UHK. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Návrh projektu Poznaj svoje mesto 
Návrh projektu, zameraného na pritiahnutie záujmu detí na druhom stupni ZŠ o hlavné 
mesto Bratislava ako destináciu CR s dôrazom na jeho postavenie ako hlavného mesta SR, na 
jeho históriu a kultúru, predniesol predseda komory č. 2 pán  Volek.  Ide o zaujímavý projekt, 
ktorý by mohol nadviazať na interaktívnu aplikáciu BKIS „spoznaj svoje mesto“. Soňa 
Svoreňová navrhla, aby zamestnanci v prvom rade našli tú časť Smart koncepcie BA, ktorá je 
venovaná budovaniu vzťahu Bratislavčanov k svojmu mestu. Následne sa navrhovanému 
projektu bude BTB venovať na svojom ďalšom zasadnutí. 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 


