
                                                                                                                 

  
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 12.9.2018 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, J.Bôcik, M.Naď, Ľ.Novacká, M.Volek 
Neprítomní :   A.Smik, S.Svoreňová 
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. Návrh novely Smernice o VO 
2. Informácia o MICE aktivitách 
3. Protokol o vyradení majetku 
4. Informácia o návrhu členského pre Hlavné mesto SR na rok 2019  
5. Informácia o príprave a participácii BTB na MSLH 2019  
6. Informácia o participácii BTB na plnení Memoranda medzi MZV SR a HMBA 
7. Diskusia o termíne a programe rokovania VZ BTB december 2018 
8. Informácia o žiadosti BTB o predĺženie lehoty na použitie dotácie vo výške 7.000 EUR 

na kapitálové výdavky pre rok 2018 v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej 
len MDV SR) č. 607/BB00/2017, uzatvorenej s MDV SR dňa 2.10.2017 

9. Návrh projektu Poznaj svoje mesto  
10. Informácia o registrácii Stanov BTB 
11. Rôzne 

 
Bod č. 1 Návrh novely Smernice S 05 o VO 
Predstavenstvo BTB prerokovalo novelizovanú Smernicu o VO (viď Príloha č. 1). Novela je 
vypracovaná z dôvodu implementácie novely zákona o verejnom obstarávaní č. 248/2017 
Z.z, implementácie legislatívnej úpravy Vyhlášky č. 118/2018 Z. z. Úradu pre verejné 
obstarávanie z 5. apríla 2018, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, 
finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. Podľa § 113 a nasl. 
zákona o verejnom obstarávaní sa upravuje horná hranica podlimitnej zákazky na tovare 
(okrem potravín) a služby na 221 000 Eur bez DPH a spodná hranica podlimitnej zákazky na 
potraviny na 50 000 Eur bez DPH. Ďalej je v novelizovanej Smernici BTB S 05 o VO 
zapracovaná legislatívna úprava zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prílohe 9 smernice – Finančné limity 
sú aktualizované hodnoty v zmysle platnej legislatívy a doplnené ustanovenie o automatickej 
platnosti zákonnej úpravy finančných limitov pri novele zákona alebo novej zákonnej úprave 
bez potreby úpravy v smernici S 05 o verejnom obstarávaní. 

Uznesenie č.  1/12092018: P-BTB schvaľuje novelu Smernice BTB  S 05 o verejnom 
obstarávaní s účinnosťou od 1. 10. 2018.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

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


                                                                                                                 

 
Bod č. 2 Info o MICE aktivitách 
Vedúca odd. MICE, Nina Erneker, informovala členov predstavenstva o nasledovných 
okruhoch aktivít BA Convention Bureau. 

- stručné zhrnutie uplynulého Fam tripu a ECM summer school – viď Prílohy č. 2 a 3 
- informácia o dvoch úplne nových procesoch / agendách v rámci aktivít BTB/BCB – 

Sarah Fleming Associates – Lead generation a CRM system – (výhody pre BTB 
a benefity pre členov) 

- rozpočet určený na MICE aktivity z dotácie je vyčerpaný /resp. alokovaný v rámci 
zmluvných vzťahov do konca roka 2018 (v položke MICE nebola priznaná požadovaná 
dotácia) 

- primárna agenda na Q4:  

 druhy fam trip pre automotive segment – o týždeň 

 dva individuálne fam / press tripy  

 implementácia CRM systému 

 spracúvanie leadov v rámci SFA výstupov 

 tvorba marketingového obsahu 

 plnenia vyplývajúce z konzultačného kontraktu so Sool nua 

 IBTM Barcelona – prípravy a realizácia 11/2018 
Uznesenie č.  2/12092018: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie o okruhoch aktivít 
BA Convention Bureau. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 3 Protokol o vyradení majetku 
Vedúci ekonomického odd. Mário Turan informoval členov P-BTB o majetku – 10 ks 
kancelársky stôl + stolička + kontajner, ktoré sú odpísané a značne opotrebované 
(nadobudnuté 2013) a je potrebné ich vyradiť z majetku. Budú nahradené novým 
kancelárskym nábytkom v zmysle rozpočtu BTB schváleného VZ BTB. 
Uznesenie č. 3/12092018: P-BTB ako komisia súhlasí s vyradením majetku, ktorý je 
odpísaný a jeho účtovná hodnota je 0 EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
  
Bod č.4 Informácia o návrhu členského pre Hlavné mesto SR na rok 2019  
VR-BTB oboznámil prítomných, že   

Návrh rozpočtu na rok 2019 pre Bratislavskú  organizáciu cestovného ruchu (BTB) bol  
zaslaný na HMBA 8.8.2019. Tento bol upravený v súlade s aktualizovanou verziou Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy (PHSR) na roky 2018-2020. 
Finančná podpora rozvoja CR sa v programovom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy 
nachádza v Priorite A.V. Organizovanie kultúrnych, športových a ďalších podujatí,  v Opatrení 
A. V. a) Profesionálny marketing pre vyhľadávanie a uchádzanie sa o "globálne podujatia" 
(veľké medzinárodné podujatia) a zároveň aktívne organizovanie vlastných podujatí. 

Plánovaný členský príspevok mesta do BTB je kalkulovaný z predpokladaného príjmu z dane 
za ubytovanie za roky 2018 a 2019. Okrem členského príspevku sme uvádzali do rozpočtu na 
rok 2019 aj požadovaný príspevok mesta Bratislavy (nad rámec členského príspevku) vo 



                                                                                                                 

výške 100 000 EUR, na podporu kongresového cestovného ruchu v Bratislave, v zmysle 
podkladov spracovaných za BTB k aktualizácii PHSR. 

Uznesenie č. 4/12092018: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie vzťahujúce sa 
k návrhu členského z HMBA do BTB na rok 2019 (viď Príloha č. 4) a s možnými zmenami 
v závislosti od zasadnutia zastupiteľstva HMBA. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 
Na rokovanie P-BTB sa dostavil pán Ján Buocik. 
 
Bod č. 5 Informácia o príprave a participácii BTB na MSLH 2019  
VR-BTB uviedol nasledovné skutočnosti týkajúce sa prípravy MSĽH 2019 a participácie BTB 
na marketingu podujatia. Rozrokované témy za BTB k MS 2019 s organizačným výborom a so 
zástupcom za Visit Košice sú nasledovné: 

- potenciálna participácia v rozpočte 2019 na fotopointe k MS (inštalovaný by mal byť 
v priebehu septembra/októbra), tu je potrebná súčinnosť magistrátu k lokalizácii 
a povoleniam, náklad pre BTB cca 10 000,- EUR 

- potenciálna participácia v kontexte návštevníkov mesta pri oficiálnej fanzóne SZĽH a 
Bratislavy, tu potrebná súčinnosť magistrátu k lokalizácii a povoleniam, náklad pre 
BTB cca 10 000,- EUR 

- spolupráca s Visit Košice na spoločnom materiáli pre návštevníkov, tlač cca 60 000,- 
ks, distribúcia po informačkách BTB, plus štadión, hotely; mal by to byť jednoduchý 
materiál na rozsev, možno skladačka formátu A3 po rozložení, náklad cca 25-30 000,- 
EUR 

- spoločný prístup k vizuálom a videám promujúcim mestá BA aj Košice. Košice sa 
ponúkli s dodaním celej produkcie, je to v štádiu riešenia, náklad cca 30 000,- EUR 

- propagácia BC karty na portáli ticketportal v sekcii kde sa budú predávať lístky na 
zápasy – náklad je v štádiu rokovania 

- spolupráca s dobrovoľníckymi skupinami z BA (Bratislavské dobrovoľnícke centrum), 
snaha o zapojenie lokálnych obyvateľov, aby sa stali reálnymi hostiteľmi MS 2019, 
v štádiu riešenia, KE sú mestom dobrovoľníctva 2019 

- spoločný prístup ku kampaniam dotýkajúcim sa MS 2019, sociálne siete, online 
propagácia, zdieľanie linkov atď. 

- hokejová tematika stánku na Ferien Messe vo Viedni – január 2019, snaha o spoločnú 
expozíciu s MINDOP a Visit Košice, náklad pre BTB cca 60.000,- EUR 

- poskytnutie časti priestoru na Klobučníckej v TIC na predaj oficiálnych predmetov 
k MS 2019 – spolupráca s oficiálnym predajcom (inak len na štadióne a vo fanzóne 
IIHF pri Istropolise) 

- otvorených 8 infopointov počas MS 2019 (Klobučnícka, letisko, hlavná stanica, 
autobusová stanica, železničná stanica v Petržalke, Hviezdoslavovo nám./Nám E. 
Suchoňa, prístav/Huma 6, štadión) - nálad pre BTB cca 20.000,- E 

Ak by sa BTB malo plnohodnotne podieľať na týchto plánovaných úlohách k majstrovstvám, 
znamená to pre BTB v rozpočte cca 160.000 EUR pre rok 2019 len na výdavky spojné s MSĽH. 

Uznesenie č. 5/12092018: P-BTB berie na vedomie informácie o príprave a participácii BTB 
na MSĽH 2019.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  



                                                                                                                 

 
Bod č.6 Informácia o participácii BTB na plnení Memorandum s MZV SR a HMBA 
V tomto bode uviedol VR-BTB podrobnosti najmä o účasti BTB na zahraničných trhoch vo 
Viedni, Budapešti a v Prahe. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe. 
Uznesenie č.  6/12092018: P-BTB berie na vedomie informácie (viď Príloha č. 5) uvedené 
k participácii BTB na plnení memoranda medzi MZV SR a HMBA. . 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 7 Diskusia o termíne a programe rokovania VZ BTB december 2018 
Uznesenie č.  7/12092018: P-BTB stanovuje termín VZ-BTB na 13.12.2018 od 16.00 hod. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 8 Informácia o žiadosti BTB o predĺženie lehoty na použitie dotácie vo výške 7.000 
EUR na kapitálové výdavky pre rok 2018 v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len 
MDV SR) č. 607/BB00/2017, uzatvorenej s MDV SR dňa 2.10.2017. 
Uznesenie č.  8/12092018: P-BTB berie na vedomie informácie uvedené k žiadosti 
o predĺženie lehoty na použitie kapitálových zdrojov z dotácie MDV SR. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 9 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. Uvedený projekt zapracujeme do 
projektu na dotáciu na rok 2019.  Projekt by sa realizoval v spolupráci s BKIS. Martin  Volek 
navrhol, aby k tomuto prebehlo rokovanie s BKIS a šéfkou asociácie ZŠ na Slovensku. BKIS 
spustilo hraciu aplikáciu pre deti k projektu „poznaj svoje mesto“. 
Uznesenie č.  9/12092018: P-BTB odsúhlasilo, že VR-BTB bude iniciovať stretnutie s BKIS 
k uvedenému projektu.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 10 Informácia o registrácii Stanov BTB 
Uznesenie č.  10/12092018: P-BTB berie na vedomie, že Stanovy BTB, schválené VZ BTB 
v máji 2018 boli zaregistrované na MDV SR. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



                                                                                                                 

 
Bod č. 11 Rôzne: 
Ekonomická univerzita BA, Obchodná fakulta, Katedra služieb v CR navrhla a požiadala, aby 
BTB poskytlo 3 sprievodcov pre cca 100 študentov, ktorí prostredníctvom sprievodcovaných 
prehliadok Bratislavy, aktuálne spoznajú prácu sprievodcov a najdôležitejšie atrakcie mesta. 
P-BTB poveruje VR-BTB, zabezpečením troch sprievodcov na 2 hodiny pre uvedené skupinu 
študentov. Zároveň bude BTB  kontaktovať pani Krošlákovú z EUBA, ktorá navrhuje využiť 
študentov na aktivitu k vypracovaniu vopred určeného zadania pre potreby BTB.  
Uznesenie č.  11/12092018: P-BTB súhlasí so zabezpečením 3 sprievodcov na náklady BTB. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



Návrh novely Smernice BTB  S 05 o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 10. 2018:  

V článku V. Zadávanie jednoduchých zákaziek – sa mení bod 6. a) nasledovne: 

„(6) Postup verejného obstarávateľa  

a) rozhoduje o zákazke - verejný obstarávateľ zistí svoju potrebu zadania zákazky t. j. nákupu určitého 

tovaru, služby alebo stavebných prác a zistí aj predpokladanú hodnotu tejto zákazky. V prípade, že ide 

o zákazku nie bežne dostupnú na trhu s predpokladanou hodnotou od 1 000 EUR bez DPH do 50 000 EUR 

bez DPH (tovary a služby), do 150 000 EUR bez DPH (práce), do 50 000 EUR bez DPH (potraviny), do 

200 000 EUR bez DPH na služby podľa prílohy 1 ZVO. A v prípade, že ide o zákazku (tovar, služba, 

stavebná práca) bežne dostupnú na trhu s predpokladanou hodnotou od 1 000 EUR bez DPH do 15 000 

EUR bez DPH príslušný organizačný útvar BTB vystaví prílohu č. 2 tejto smernice a  postúpi externému 

poskytovateľovi služieb v oblasti verejného obstarávania, ktorý zrealizuje určenie PHZ a/alebo prieskum 

trhu v závislosti od typu zákazky, v prípade ak je vyhodnocovacím kritériom najnižšia cena použije 

sa  prieskum trhu na určenie PHZ súčasne aj ako prieskum trhu po odsúhlasení takéhoto postupu v Prílohe 

1 tejto smernica oprávnenou osobou za BTB, ktorou je výkonný riaditeľ, podpredseda predstavenstva 

alebo predseda predstavenstva v zmysle podpisového poriadku. “ 

Odôvodnenie: 

Implementácia novely zákona o verejnom obstarávaní č. 248/2017 Z.z.  

Mení sa finančný limit na potraviny. 

__________________ 

 

V Čl. VI. - Pravidlá a postupy pri zadávaní podlimitných zákaziek sa menia odseky 1. a 3. nasledovne:  

 

1. ods.  
„Pri zadávaní týchto zákaziek (tovary, stavebné práce alebo služby bežne dostupné na trhu) použije verejný 

obstarávateľ postup podľa § 113 zákona, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka 

alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká 

alebo vyššia ako  

- 15 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako  221 000 EUR bez DPH pri tovare (okrem potravín) a službe,  

- 150 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 5 548 000 EUR bez DPH pri stavebných prácach,  

- 50 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 221 000 EUR bez DPH, ak ide o tovar, ktorým sú potraviny.  

- 200 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 750 000 EUR bez DPH, ak ide o službu podľa Prílohy č. 1 

zákona.“ 

 

3. ods.  

„Pri zadávaní zákazky, ktorá nie je zákazkou na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu (tovar, stavebné práce alebo služby iné 

ako bežne dostupné na trhu) postupuje verejný obstarávateľ podľa § 109 zákona, ak jej predpokladaná 

hodnota je rovnaká alebo vyššia ako  

- 50 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako  221 000 EUR bez DPH pri tovare (okrem potravín) a službe,  

- 150 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 5 548 000 EUR bez DPH pri stavebných prácach,  

- 50 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 221 000 EUR bez DPH, ak ide o tovar, ktorým sú potraviny,  



- 200 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 750 000 EUR bez DPH, ak ide o službu podľa Prílohy č. 1 

zákona.“ 

 

Odôvodnenie: 

Implementácia legislatívnej úpravy Vyhlášky č. 118/2018 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie z 5. apríla 

2018,ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a 

finančný limit pri súťaži návrhov.  

Podľa § 113 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní sa upravuje horná hranica podlimitnej zákazky na tovare 

(okrem potravín) a služby na 221 000 Eur bez DPH a spodná hranica podlimitnej zákazky na potraviny na 

50 000 Eur bez DPH 

__________________ 

 

Do smernice sa dopĺňa článok XII. Zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní na účely 

plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorý znie: 

 

„(1) BTB má ako zamestnávateľ povinnosť sledovať dodržiavanie zamestnávania osôb so 

zdravotným postihnutím v rozsahu a za podmienok § 63 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti. Tento článok sa aplikuje v prípade, ak BTB vznikne ako zamestnávateľovi povinnosť 

zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. 

 

(2) Za účelom plnenia povinností podľa § 63 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti BTB 

bude využívať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a bude vyhlasovať okrem iného aj vyhradené 

zákazky. 

 

(3) Vyhradenou zákazkou je zákazka vyhradená výlučne len pre registrované integračné sociálne 

podniky, chránené dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo 

vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo ide o zákazku v rámci 

programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov 

registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v 

chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so 

zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osôb. 

 

(4) Na účely plnenia povinností podľa § 63 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti BTB je 

oprávnená využívať aj postup zadávania zákaziek podľa § 1 ods. 12 písm. v) a ods. 13 zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

(5) Hodnota sumy na započítanie jedného občana  so zdravotným postihnutím na účely splnenie 

povinnosti podľa § 63 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. je 2 000 eur. Realizácia 

vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní sa preukazuje kópiou súťažných podkladov verejného 

obstarávania a kópiou zmluvy o realizácii vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní.“ 

 

Nasledovné články smernice t.j. pôvodné články XII. a XIII. sa primerane prečíslovávajú. 

 

Odôvodnenie: 

Implementácia legislatívnej úpravy zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



__________________ 

 

V článku XIV. Záverečné ustanovenia a účinnosť smernice sa mení bod 8, ktorý znie takto: 

„Táto smernica nadobudla účinnosť dňa 20. 6. 2017 a bola menená rozhodnutím Predstavenstva BTB 

zo dňa 21. 3. 2018 s účinnosťou od 22. 3. 2018 a zo dňa 12. 9. 2018 s účinnosťou od 1. 10. 2018.“ 

 

Odôvodnenie: 

Aktualizácia účinnosti smernice. 

__________________ 

 

Znenie Príloha 9 sa mená a znie nasledovne: 

 

Príloha č. 9 Finančné limity 

  

Finančné limity 
 

 

  
Bežne dostupné  tovary, služby, 

stavebné práce 
Nie bežne dostupné        
tovary, služby, stavebné práce 

 

 

    § 117 ZVO - prieskum trhu 
 

tovar, služba   
≥    1 000 € <  50 000 €   
    

 

stavebná práca   
≥    1 000 € <  150 000 €   
    

 

Potraviny   
≥    1 000 € <  50 000 €   
    

 

Služby podľa 

prílohy 1 ZVO  ≥    1 000 € <  200 000 €   
 

  Podlimit - EKS Podlimit - Vestník VO 
 

tovar, služba 
≥    15 000 € <  221 000 €    
  

≥    50 000 € <  221 000 €   
    

 

stavebná práca 

≥    15 000 €  <  5 548 000 €  

 
≥    150 000 € <  5 548 000 €   
    

 

Potraviny 
≥    50 000 € <  221 000 €   
    

≥    50 000 € <  221 000 €   
    

 

  Nadlimit - EKS/ Vestník VO Nadlimit - Vestník VO 
 

tovar, služba 
≥    221 000 €  
    

≥    221 000 €  
    

 



stavebná práca 
≥     5 548 000 €   
    

≥     5 548 000 €   
    

 

Potraviny 
≥    221 000 €  
    

≥    221 000 €   
    

 

    

Uvedené limity sú platné pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. b) - f) a § 7 ZVO  
 

 

V prípade aktualizácie finančných limitov je platná legislatívna úprava podľa zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Implementácia legislatívnej úpravy Vyhlášky č. 118/2018 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie z 5. apríla 

2018, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu 

a finančný limit pri súťaži návrhov. 

V prílohe 9 smernice – Finančné limity sú aktualizované hodnoty v zmysle platnej legislatívy a doplnené 

ustanovenie o automatickej platnosti zákonnej úpravy finančných limitov pri novele zákona alebo novej 

zákonnej úprave bez potreby úpravy v smernici S 05 o verejnom obstarávaní. 

 





ZHRNUTIE V SLOVENČINE

• Fam trip (z anglického familiarisation trip = 
cesta na oboznámenie sa s destináciou) je 
jednou z najefektívnejších foriem marketingu 
destinácie. 

• V zmysle strategického dokumentu Bratislava 
MICE Strategy 2018-2020 BTB/BCB každoročne 
organizuje fam tripy pre konkrétnu cieľovú 
skupinu – incentívne agentúry z Európy.

• Selekcia nákupcov prebiehala viac ako dva 
mesiace, pričom konkrétni záujemcovia boli 
viacfázovo konzultovaní s odborníkmi v tejto 
oblasti. 

• Skupina 11-tich nákupcov a 1 zástupcu 
relevantných médií z UK bola do Bratislavy 
pozvaná na 3-dňový fam trip, pričom väčšina 
nákladov na túto aktivitu bola pokrytá zo 
zdrojov dotácie MDV SR. 

• Nemalú zásluhu na zdarnom priebehu majú 
naši partneri, ktorí poskytli vstupy do programu 
zdarma 
(napr. Grand Hotel River Park – ubytovanie s 
raňajkami v hodnote ca 8000 EUR, Hotel X-
Bionic Sphere obed pre 20osôb...) alebo za 
nákladovú sumu (Sharkam Catering, UFO, 
Tour4U...a iní). 

• Výstupy z podujatia a fotografie sú uvedené 
nižšie (prieskum po podujatí, prvý mediálny 
výstup, sociálne médiá..)

• Na základe svojich skúseností a spätnej väzby 
od účastníkov hodnotím podujatie ako 
úspešné, Bratislava naplnila a vo viacerých 
prípadoch predčila očakávania hostí a všetci z 
respondentov by Bratislavu ako destináciu 
odporúčali klientom a kolegom v branži. 



BRATISLAVA FAM TRIP 

9-12/8/2018





BRATISLAVA FAM 2018 – 12 PARTICIPANTS FROM 5 
EUROPEAN COUNTRIES

Name Surname Company position email country

1 Karoline Antonia Gil Gil Incentive- und Bildungsreisen project manager __@gil-touristik.de DE

2 Matthias Klebinger groupsolutions GbR CEO/co-owner __@groupsolutions.de DE

3 Astrid Giesen HiCentives owner __@hicentives.de DE

4 Claudia Birgit Sylla Sylla Events owner __@sylla-events.de DE

5 Ursula Griemsmann C³Event Solutions owner __@c3event-solutions.com DE

6 Tony Höög Tailor Events Senior MICE consultant __@tailorevents.se SWE

7 Nina Revenko tendhouse event marketing GmbH proj. Manager, trend and digital 
expert

__@trendhouse.de DE

8 Ine Gerrits 3vents event manager __@3vents.be BE

9 Paul Colston Mash Media Group managing editor __@mashmedia.net UK

10 Brian John Morris Crescent Associates CEO __@bmcrescent.co.uk UK

11 Michael Packford Packfords & Young Ltd: 
EVENTWORLD

CEO __@eventworld.co.uk UK

12 Didier Amor Nefzi Magnitude events & services CEO/founder __@agence-magnitude.com FR

mailto:karoline@gil-touristik.de
mailto:mklebinger@groupsolutions.de
mailto:a.giesen@hicentives.de
mailto:info@sylla-events.de
mailto:ug@c3event-solutions.com
mailto:tony@tailorevents.se
mailto:nina.revenko@trendhouse.de
mailto:ine@3vents.be
mailto:pcolston@mashmedia.net
mailto:bm@bmcrescent.co.uk
mailto:michael@eventworld.co.uk
mailto:d.nefzi@agence-magnitude.com


BEST OF FEELINGS



DESTINATION PRESENTATION & WELCOME DINNER



RAFTING AT DIVOKA VODA



SPEEDBOATS RIDE ON DANUBE RIVER



OLD MARKET HALL LUNCH 





COFFEE TIME AT NEDBALKA GALLERY



DINNER AT UFO 





SOCIAL MEDIA #BRATISLAVAFAM



POST-FAM TRIP SURVEY





POST-FAM TRIP SURVEY





POST-FAM TRIP SURVEY



POST-FAM TRIP SURVEY

- fantastic Location X Bionic Sphere fantastic dinner in a very 
cozy and extraordinary restaurant UFO Skywalk 

- fantastic trip in the Speedboat
- Accessibility, people know English, nice venues for events 

around town. 
- Danube / Speed boat as an opportunity for transfer 
- Xbionic facilities 
- dinner/ garden + conference space at the Villa
- Theotor racing circuit Slovak Ring was a big pull .... There is 

clearly vision and the project is most impressive. Secondly, the 
equestrian centre is truly unique and has huge potential for 
events, as well as capacity and good bedroom stock. ... It ticked 
many boxes for event planners. On a personal level I enjoyed 
the chance of a half day to explore the city on my own ...Well 
organized by a lovely and professional team....

- ..., short distances, great variety of options in the program -
sportive part: rafting and speed boat - very good wine -
beautiful city center of Bratislava 

- 1) the people I met in the group 2) x-bionic sphere 3) food at 
UFO 

- Accessibility, level of costs, level of service. Rafting, 
Speedboat. 

- Xbionic Hotel Everything was more than expected... and th
Xbionic brought me in the Strato Sphere :) thanks a lot again 

- The city the Danube the people 





POST-FAM TRIP SURVEY

- For me was the atmosphere in The Old Market Hall not so 
pleasant, because of the Darkness and it was also too warm 
inside the building. 

- i am not sure >I can think of any. 
- visiting/ meeting with start ups/ activities around their 

working culture and facilities (for example work 4.0) 
- potential of multicultural history/ minorities in Slovakia 
- events in three countries as an idea for product Morning in 

Austria, Lunch in Hungary, Evening in Slovakia 
- With a largish group, the information of what is happening next 

sometimes has to delivered a few times. 
- The final transfer was a bit of a muddle due to one delegate 

being late and wasting other peoples' time. 
- The teambuilding exercise was good at the old market and 

maybe another couple of such exercises could have been built 
in to bind the group together. 

- At meal times the dynamic dropped a little and cliques tended 
to form as a result. ..... It was a pity that we couldn't have the 
dinner in the garden on the first day. 

- Try not to pack too many activities in one day. Less 
presentations and more actual experiencingthe destination. 

- Show more the traditional side of Slovakia. 
- a bit later start in the morning 
- Try to create unique venues typical for the country. 
- Keep pushing ! 
- Marketing





POST-FAM TRIP SURVEY





POST-FAM TRIP COVERAGE / CONFERENCE & MEETINGS WORLD, UK

HTTP://WWW.C-MW.NET/FEELING-NEED-SPEEDIN-BRATISLAVA/



With the support of:

Project lead: Nina Erneker, Zuzana Valacsai 
Project Execution: Natália Vancáková, Denis Lacho, Creative Pro 
Facilitator/moderator: Patrick Delaney, Sool Nua
Partners/suppliers: Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Creative Pro, 
Tour4U, Enjoy Slovakia, Wiegerova Vila, Stará tržnica, Nedbalka Gallery, Divoká voda, 
UFO Watch-Taste-Groove; Sharkam catering, Národná rada Slovenskej republiky, 
Slovakiaring, X-Bionic Sphere.
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ZHRNUTIE 

zahraničnej pracovnej cesty – podujatia: 

32nd ECM Summer School 2018 

Údaje o podujatí:  

Bratislava Tourist Board je členom medzinárodnej asociácie European Cities Marketing, 

ktorá okrem iných aktivít pravidelne organizuje pre svojich členov medzinárodné odborné 

konferencie na aktuálne témy v cestovnom ruchu. V roku 2018 sa konal 32. ročník ECM 

Summer School. ECM letná škola je intenzívny vzdelávací program - komplexné školenie 

pre mladých profesionálov v oblasti Meetings Industry, ktorý ponúka príležitosť uviesť sa do 

problematiky kongresového cestovného ruchu, ukážky a analýzy konkrétnych prípadov zo 

skúseností Európskych organizácií cest. ruchu, DMC a PCO, návrhy konkrétnych 

dopytovaných riešení, účasť medzinárodných expertov a speakrov z oblasti MICE, 

prednášky, workshopy a interaktívne panelové diskusie. 

Účastníkov programu (študentov) bolo 62 z celého sveta, najmä predstavitelia európskych 

mestských či celonárodných CVB a 16 členov fakulty Letnej školy (prednášajúcich) vrátane 

odborníka na zdravý životný stýl a výživu. 

Prednášajúci boli z rôznych oblastí Meetings industry (IMEX group, CVB Dublin, CVB 

Bolzano, PCO Dublin, CVB Vienna, ICCA, TW tagungswirtschaft Nemecko (press) atd..) : 
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Harmonogram školenia bol celodenný od 8:00 rána do 18:00 s prestávkou na obed 

a krátkymi prestávkami na malé občerstvenie. Hlavné témy prezentácií pojednávali o 

novodobých trendoch a javoch v Meetings industry, podľa ktorých pracujú CVB, DMC, PCO, 

jednotlivé asociácie a meeting planneri. Poukazovali na dôležitosť štatistík a očakávaného 

smerovania Meetings industry v ďalších rokoch.   

Predposledný deň bola súčasťou programu site inspection hotelov, mestskej filharmónie 

a budovy radnice v Thessalonikách a členmi fakulty Letnej školy zadaná prípadová štúdia 

na vypracovanie bidu pre vedenie ECM Summer school z pohľadu destinácie mesta 

Thessaloniki, ktorá sa uchádza o hosťovanie letnej školy, prezentácia bidu a itineráru site 

inspection v Thessalonikách. Všetci účastníci boli rozdelení do 4 teamov. Každý team mal 

danú obhliadku jedného priestoru, ktorého prezentáciu mal spolu s vypracovaným bidom a 

podrobným itinerárom site inspection predniesť členom fakulty v posledný deň programu. 

Účastníčka vyslaná BTB -  Zuzana Valacsai – bola súčasťou výherného teamu, ktorý bol 

ocenený za najlepšie vypracovaný bid a navrhnutý itinerár s najlepšou kreativitou a vecným 

obsahom  

 

 
 
Cieľom pracovnej cesty bolo  získanie všeobecných a nových poznatkov z oblasti Meetings 

Industry a európskych trendov, získavanie relevantných kontaktov nielen zo susedných 

štátov, ale aj z USA,  možnosť výmeny poznatkov, skúseností a situácií v iných CVB, 

transfer know - how, networking. 
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Výstupom bol certifikát potvrdzujúci účasť na vzdelávacom programe, podmienkou 

získania ktorého bola 100% účasť na celom programe (všetkých prednáškach, 

workshopoch, diskusiách) a aktívna spolupráca na riešení prípadovej štúdie. 

 

Fotodokumentácia je uložená na internom úložisku BTB W:\2018_MICE_ECM Summer 
School 2018 
 
Všetky prezentácie zo školenia vo forme pdf sú uložené na internom úložisku BTB v sekcii 
W:\ECM_DCC_členstvo_iné\ECM\Prezentacie Thessaloniki 
 
Výber a zhrnutia z najzaujímavejších prednášok: 
 
Christian Mutschlechner - The Meetings Industry Definitions, players, tools – an overview 

- Úvodná prednáška vedená riaditeľom Viedenského Convention Bureau 
zdôrazňujúca dôležitosť odvetvia MICE* pre destináciu z pohľadu príjmov a 
celkového podielu na tvorbe HDP 

o *MICE skratka sa už neodporúča používať na označenie odvetvia z dôvodu 
jej misinterpretácie, resp.viacerých možností interpretácie a nahradiť by ju 
malo jednotné označenie Meetings Industry združujúce všetky oblasti MICE 
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Pier Paolo Mariotti - SMALL IS BEAUTIFUL 
Opportunities for second tiered destination 

- P.P Mariotti je riaditeľ ECM Summer School a zároveň jedným z prednášajúcich 
lektorov, ktorí sa vo svojej prezentácii zameral na okrajové mestá s malou 
populáciou a rozlohou a ich výhody v rámci destinačného managementu. Keďže 
sám pochádza z malého južno-tirolského mestečka v Taliansku, kde popri 
taliančine 90% populácie hovorí aj po nemecky a od roku 1994 pôsobil v miestnom 
Convention Bureau. V roku 2000 toto zaniklo no aj napriek tomu, ako ambasádor 
destinácie s podporou vedenia mesta a kooperáciou s vedeckými inštitúciami tam 
dokázal v nasledujúcich rokoch pritiahnuť množstvo medzinárodných konferencií 
a meetingov. Zdôraznil potrebu spolupráce všetkých úrovní od magistrátu na 
čele so starostom až po taxikára či predavača v miestnych lahôdkach:  
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- Generátorom podujatí a meetingov by mali byť inštitúcie z oblasti vedy a techniky, 
ktoré sú v danom teritóriu etablované, resp. sú pre daný region charakteristické a 
keď aj nie sú prítomné, charakter destinácie dáva príležitosť pre organizovanie 
tematicky zameraných podujatí a kongresov. Ako príklad uviedol kongres 
Medzinárodného zväzu nemecky-hovoriacich učiteľov alebo Svetový kongres 
Medicíny vo vysokých nadmorských výškach, fyziológie a pohotovostnej medicíny 
v horách. 
 

 
 
-  v nadväznosti na tieto body zdôraznil potrebu ambasádorského programu a celou 
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svojou prezentáciou dal nádej aj malým mestám ako je Bratislava možnosť byť skvelou 
destináciou v oblasti Meetings industry. 
 
Miguel Neves - How to use social media to communicate and promote in the meetings 
industry 

- Veľmi zaujímavú prednáškú z oblasti Social media a komunikácie, nielen pre PR 
ľudí mal Miguel Neves – konzultant digitálnej angažovanosti pre IMEX Group a 
zakladateľ Social Media Chefs, ktorého kariéru v tejto oblasti naštartoval pred 
niekoľkými rokmi jeho krátky tweet z niektorého európskeho letiska, kd práve sedel 
v lietadle a oblasť zasiahla nečakaná snehová búrka a on ako prvý a aj jediný 
oznámil svetu prostredníctvom Tweetru aktuálny stav a dôvod rušenia letov 
(myslím na Frankfurtskom medz. Letisku, ktoré denne odbavuje a prijíma tisícky 
letov z celého sveta). Za chvíľu sa mu ozvali reportéri zo CNN a Miguel mal živý 
vstup v správach CNN. Vtedy pochopil výhodu sociálnych sietí – autentickosť a 
časovú a miestnu aktuálnosť “tu a teraz”. Povedal, že dnes už vie každý pomocou 
smart phonov a iphonov komunikovať čokoľvek na široké masy, ak je to správne 
zacielené a prezentované s určitou dávkou kreativity a nevšednosti.Vo svojej 
prezentácii ukázal rebríček najpoužívanejších soc, sietí, ako aj čas, ktorý strávia 
dospelí a deti v jednotlivých svetadieloch na PC či telefóne. 
 

 
 
Veľa ďaľších zaujímavých postrehov, odporúčaní a trendov v tomto odvetví odznelo aj v 
ostatných prezentáciach, ktoré nájdete na W:\ECM_DCC_členstvo_iné\ECM\Prezentacie 
Thessaloniki 
 
 
 
 

Vyhotovila: 
                   3.9.2018 .............................................................. 

Zuzana Valacsai, odd. Convention Bureau BTB 

file:///W:/ECM_DCC_členstvo_iné/ECM/Prezentacie%20Thessaloniki
file:///W:/ECM_DCC_členstvo_iné/ECM/Prezentacie%20Thessaloniki
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Návrh rozpočtu na rok 2019 

 

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu 
 

Zámer: 

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu 
            

Cieľ Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Vytváranie podmienok na 

rozvoj cestovného ruchu 

členský príspevok do Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu (Sieťovanie subjektov CR 

v destinácii Bratislava a efektívny marketing 

v destinácii Bratislava) 

 

1 487 502, 73 EUR 

 
Podpora strategických MICE podujatí, vrátane 

budovania značky „Bratislava Convention Bureau“ 

(Kongresová Bratislava) 

 

 
100 000 EUR 

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) – organizácia destinačného manažmentu 

a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy bola založená v roku 2011. Organizácia vytvára 

podmienky na rozvoj   cestovného   ruchu   s cieľom   vybudovať   z Bratislavy   významnú   

a medzinárodne renomovanú  destináciu  cestovného  ruchu.  Členský  príspevok  Bratislavy  

na   rok  2019 predstavuje  objem  1 487 502, 73 EUR (v zmysle Uznesenia č. 1737/2014 zo 

dňa 25. 09. 2014 Mestského zastupiteľstva, časť A: Princíp výpočtu členského príspevku 

hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácii cestovného ruchu pre rok „n“ ako 30 

%-ný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“). Organizácii,  podľa  čiastky,  ktorú  

vyzbiera od členských subjektov, prispeje aj štát vo forme nenárokovateľnej dotácie 

Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta sú používané 

najmä  na  financovanie  prevádzkových  nákladov  organizácie,  a to  najmä  mzdy,  odvody, 

prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného 

centra (TIC), sezónnych TIC, údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými 

službami  (účtovníctvo,  právne  služby,  verejné  obstarávanie),  vzdelávacie  aktivity,  služby 

spojené   s   činnosťou   BTB,   úhrada   členského   v domácich   a zahraničných  asociáciách 

a zväzoch a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na podporu rozvoja CR, 

hradených prioritne z dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR, 

na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej 

dotácie.  

Vďaka každoročnému navyšovaniu členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do BTB 

v zmysle prijatého VZN (znenie vyššie), má BTB možnosť intenzívnejšie realizovať aktivity 

s dôrazom na: 

- zlepšovanie infraštruktúry v meste, ktorú využívajú turisti i domáci obyvatelia,  

- aplikovanie SMART technológií, ktoré uľahčujú pohyb, orientáciu a celkový komfort turistov 

i domáceho obyvateľstva v meste,  

- zvyšovanie úrovne a rozsahu podujatí a kultúrneho programu ako produktov CR, ktoré 

zabezpečuje mesto v spolupráci s mestskými organizáciami pre domácich a návštevníkov, 

- zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, intenzívne zabezpečovať nárast počtu a kvality 

turistických informačných centier a infopointov na vstupných miestach do destinácie a na 

miestach zhusteného pohybu turistov ap. 



Okrem členského príspevku uvádzame do rozpočtu aj požadovaný príspevok mesta Bratislavy 

nad rámec členského príspevku vo výške 100 000 EUR, na podporu kongresového cestovného 

ruchu v Bratislave, v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR 

Bratislavy na roky 2018 – 2020.  

 

 

Štruktúra výdavkov: 

- Bežný transfer                                                                                                 1 587 502, 73 EUR  
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Informácia o participácii BTB na plnení Memoranda s MZV SR a HMBA 

 

 

Dátum:  10. septembra 2018 

 

Miesto: MZVaEZ SR, salónik Diplomat 

 

Účasť za MZVaEZ SR: 

Jana Tomková, riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie MZVaEZ SR 

Miroslava Píšová, Odbor kultúrnej diplomacie MZVaEZ SR 

Karol Dendis, Odbor kultúrnej diplomacie MZVaEZ SR 

 

Účasť za hlavné mesto SR Bratislava (HMBA): 

Marta Dömöková, poradkyňa primátora 

Štefan Komjaty, BKIS 

 

Prizvaní :  

Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva BTB  

Tomáš Koniar, výkonný riaditeľ BTB  

 

Témy zasadnutia: 

1. Vyhodnotenie akcií spoločnej prezentácie v roku 2018  

2. Výber spoločných podujatí na rok 2019 

 
Priebeh a závery zasadnutia: 

 

1. Vyhodnotenie akcií spoločnej prezentácie v roku 2018  

 

Ako príklady dobrej vzájomnej spolupráce spoločná komisia ocenila projekty, pri ktorých 
participovalo aj BTB: 
 
Viedeň: Tlačová konferencia (ďalej TK) „Bratislava žije kultúrou 2018“, 28. 5. 2018  – BTB 

dodalo prezentačné materiály o BA 

 
Budapešť:  

1. TK „Prezentácia hlavného mesta Bratislavy v Budapešti“, 30. 5. 2018 v priestoroch SI 
v spolupráci s so zahraničným zastúpením cestovného ruchu SR v MR, SI, MDV SR. 
TK bola realizovaná za podpory  a aktívnej účasti BTB 

 
2. „Pozsonyi Piknik“,  1.-2. 9. 2018, aktívna účasť BTB s samostatnom stánku 

v rámci ktorého BTB zabezpečilo odborné informácie prostredníctvom kolegov z BTB, 
ďalej propagačné materiály, tradičné bratislavské gastro špeciality a sprievodný 
kultúrny program. 

 
 
Rím: Výstava „Hranica Rímskej ríše - Dunajský limes: od Trajána po Marka Aurélia“ 5. 7. 
2018 – BTB poskytlo prezentačné materiály.  
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Praha: „Česko-Slovenského festivalu“, 8. a 9. septembra 2018. K podujatiu sa uskutočnila aj 
TK. BTB sa zúčastnilo aktívne asi najväčšej propagačnej akcie, ktorú sa zatiaľ v Prahe 
podarilo realizovať. Samostatný stánok malo BTB priamo na Staromestskom nám.v Prahe, 
kde kolegovia aktívne celý víkend informovali návštevníkov o Bratislave a o ponuke 
turistických produktov a služieb, BTB participovalo aj na kultúrnych sprievodných aktivitách, 
vystúpení kapiel a umelcov na pódiu, zabezpečilo prezentáciu miestnych gastro špecialít 
a losovanie o atraktívne ceny. Samostatnú prezentáciu Bratislavy zabezpečovalo BTB 
v Prahe v Batlehemskej kapli prostredníctvom výstavy Bratislava na fotografiách Alana Hyžu 
– ako sa Bratislava zmenila za posledných 100 rokov k výročiu ČSR. Okrem toho BTB 
zabezpečila prezentáciu remesiel z Bratislavy (šúpolie a tkáčstvo), plus predaj a prezentáciu 
bratislavských rožkov. 
 
Berlín: Prezentácia mesta Bratislavy k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji na 

Slovensku. 

 

Zahraničné zastúpenie MDaV SR v Nemecku organizuje prezentáciu Slovenska pre odbornú 

verejnosť (zástupcovia médií, CK a CA, touroperátori). Prezentácie sa uskutočnia v termíne 

1. – 4. 10. 2018 v Berlíne (1.10.2018), Lipsku (2.10.2018) a Mníchove (4.10.2018). 

Prezentované destinácie: Bratislava (BTB), mesto Košice (Visit Košice), región Košice 

(Košice Región Turizmus) a Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Za BTB bude zabezpečená 

účasť 1 zamestnanca a 1 sprievodcu v nemeckom jazyku. Prezentácia Bratislavy sa bude 

orientovať na hlavné atraktivity vrátane informácií o MS v ľadovom hokeji 2019. Sprievodný 

program môže obsahovať ochutnávku vína, príp. iných ukážok gastronómie – zabezpečí 

BTB. Celé v súčinnosti so SI Berlín. 

 
 
 
Nové námety na rok 2019 

 

Viedeň 

1. Tlačová konferencia „Bratislava žije kultúrou 2019“  

Termín:     máj 2019 v priestoroch SI  

BTB podporí podujatie propagačnými materiálmi. BTB zrealizuje prezentáciou ponuky 

turistickej sezóny v BA len v prípade ak bude zabezpečená adekvátna pozornosť a priestor 

aj pre tému CR.  

BTB  opätovne deklarovalo záujem o public street prezentáciu Bratislavy vo Viedni.  

 

 

Budapešť 

1. TK na SI v Budapešť – máj 2019, aktívna participácia BTB 

2.  „Pozsonyi Piknik“ 

Termín:    september 2019 

Predkladateľ projektu:  SI v spolupráci so Zahraničným zastúpením cestovného ruchu 

SR v Budapešti za aktívnej účasti BTB 

Opis projektu: Kultúrny veľtrh, na ktorom bude prezentované Slovensko a Bratislava 

rôznymi formami ako gastronómiou, cestovným ruchom a hudobnými 

vystúpeniami. SI Budapešť uvíta Participáciu HMBA formou  financovania 

kultúrnej časti (2 000 EUR) a BTB by zabezpečilo gastronomické špeciality 

a propagáciu HMBA. 
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Varšava 

 

1. Tlačová konferencia, venovaná kultúre, histórii, kultúrnohistorickým i 

súčasným atrakciám Bratislavy, vrátane turistických destinácií a CR v priestoroch 

SI Varšava v centre starého mesta. 

Termín:              máj 2019  

Opis projektu: TK by sa mala konať v podobnom móde ako TK vo Viedni 

a v Budapešti.  BTB  sa aktívne zúčastní len za predpokladu, že SI Varšava zabezpečí 

adekvátnu účasť ďalších relevantných subjektov zo Slovenska – Tatry a Východné SR.  

 

 

 

Berlín 

„Donau Salon“ - kultúrna prezentácia HMBA počas medzinárodného veľtrhu 

cestovného ruchu v Berlíne 

Termín:    marec 2019 

Opis projektu: Projekt je v počiatočnom štádiu prípravy, zámerom je prezentovať kultúru 

HMBA a gastronomické špeciality a Bratislavu ako zaujímavú, atraktívnu turistickú 

destináciu. Treba zvážiť účasť na tejto akcii, nakoľko ide o uzavretú spoločnosť a nemá 

dosah na zvyšovania povedomia o destinácií. 

 

Praha: „Česko-Slovenský festival 2019“ 

 

BTB predpokladá pokračovanie festivalu jeho druhým ročníkom. Prvé koordinačné stretnutie 

sa koná 20.9.2018 v Prahe za účasti zástupcov BTB.  

 

 

Ďalšie zasadnutie spoločnej komisie k napĺňaniu memoranda vzájomnej spolupráce medzi 

MZV SR a HMBA sa bude konať v prvom polroku 2019.  

 


