
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 14.11.2018 

Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 

 

Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, , M.Naď, Ľ.Novacká, J.Bôcik, 

Neprítomní :   M.Volek, 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. Informácia o navrhovanej výške členského HM BA do BTB na rok 2019  
2. Návrhy z komôr k plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2019 
3. Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2019 

4. Prihláška nových členov - Viking s.r.o. (reštaurácia FACH) 

5. Doplnený plán činnosti BTB na november/december 2018 
6. Informácia o produkcii videospotov k MSĽH máj 2019 
7. Rôzne - Informácia o účasti na WTM Londýn, a ďalšie 

 

 

Bod č. 1 Informácia o navrhovanej výške členského HM BA do BTB na rok 2019  
PP-BTB informovala členov predstavenstva BTB, o komunikácii s riaditeľom finančnej sekcie 
Magistrátu HMBA a KP. PP-BTB zaslala do návrhu rozpočtu HMBA na rok 2019 členské v plnej 
nerolovateľnej výške, zároveň v zmysle PHSR hlavného mesta SR Bratislavy. Nakoľko návrh 
rozpočtu mesta na rok 2019 nebol prerokovaný v odborných útvaroch ani v komisiách MsZ 
a doteraz ani nebol predmetom rokovania MsZ, výkonná zložka nedisponuje žiadnymi 
informáciami ako sa návrh rozpočtu HMBA bude vyvíjať  a kedy bude prerokovaný 
a schválený MsZ. Predpokladáme však, že najskôr vo februári 2019. Adekvátne realite bude 
následne rozpočet upravený a zaslaný do komôr a na najbližšie VZ BTB na preschválenie.  
Uznesenie č. 1/14112018: P-BTB berie na vedomie informáciu, že P-BTB predkladá na 
rokovanie VZ rozpočet, ktorý počíta s členským HMBA do BTB na rok 2019 v plnej výške 
v zmysle Uznesenia  MsZ č. 1737/2014, t.j. 30% vybranej dane z ubytovania v roku n-2. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2 Návrhy z komôr k plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2019 
Plán práce a rozpočet BTB na rok 2019 prerokovali zatiaľ komory č. 1,3 a 4. Žiadne návrhy na 
zmeny neboli z komôr na P-BTB predložené. Posledné prerokovanie návrhu rozpočtu BTB na 
rok 2018 sa uskutoční na zasadnutí P-BTB 28.11.2018. 
Uznesenie č.  2/14112018: P-BTB berie uvedenú informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

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


                                                                                                                 

 

Bod č. 3 Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2019 

S navrhovanou výškou členského pre ostatné subjekty na rok 2019 boli oboznámení členovia 

komory č. 1,3. Z informácií predsedov komory č. 1 a 3 vyplýva, že členovia sú ochotní nový 

vyvážený návrh členského podporiť. Predsedníčka komory č. 4 pani Novacká informovala 

o dianí na zasadnutí komory č. 4. Uviedla, že na zasadnutí boli prítomní šiesti členovia 

komory, z týchto štyria odporúčali zachovať členské z roku 2018 a dvaja sa zdržali.  Predseda 

komory č. 1 navrhoval, že ak komora č. 4 bude súhlasiť s navrhovanou výškou členského pre 

členov 4 komory vo výške 500 a 200 eur na rok 2019, tak členovia komory č. 1 sú ochotní 

platiť 600 eur. Má to byť vnímané ako ústretový krok, napriek tomu, že sú presvedčení, že 

ostatní členovia komerčného charakteru by mali mať za rovnaké práva aj rovnaké povinnosti. 

Uznesenie č.  3/14112018: P-BTB súhlasí, že predsedníčka komory 4 dá o návrhu výšky 

členského na rok 2019 hlasovať per rollam, aby sa mohli vyjadriť aj členovia, ktorí sa na 

zasadnutí komory č. 4 o prerokovaní výšky členského na rok 2019 nezúčastnili. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

  

Bod č.4 Prihláška nových členov - Viking s.r.o. (reštaurácia FACH) 

Dňa 15.10.2018 bola na BTB doručená záväzná prihláška spoločnosti Viking, s.r.o. Predseda 

komory č. 1 pán Naď sa so zástupcami spoločnosti stretol a odporúča ich prijatie, nakoľko 

majú aj eventové priestory a aj unikátny projekt reštaurácie.  

Uznesenie č. 4/14112018: P-BTB súhlasí so prijatím Viking s.r.o. za člena BTB ešte v tomto 

roku s výškou členského 330,-EUR na rok 2018 a zaraďuje ich do komory č. 1. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 

 

Bod č. 5 Doplnený plán činnosti BTB na november/december 2018 

Doplnený plán práce BTB v zmysle Prílohy č. 1 prezentoval VR-BTB. Členovia P-BTB 

diskutovali o nesprávne nastavených podmienkach zo strany MDV SR, ktoré si vyžadujú 

plánovanie jednotlivých podaktivít v rámci hlavných oprávnených aktivít projektu na dotáciu 

OCR na presnú sumu viac ako rok vopred. Aplikácia v praxi dokazuje, že nie je možné rok 

dopredu odhadnúť náklady na jednotlivé aktivity „do centa“ presne a zároveň na realizáciu 

všetkých aktivít súťažiť náklady a dodávateľov. Zároveň však je pokyn z MDV SR minúť 

dotáciu do posledného eura.  

Uznesenie č. 5/14112018: P-BTB berie na vedomie doplnený plán aktivít BTB na mesiace 

november/december 2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 

 

 



                                                                                                                 

 
Bod č.6 Informácia o produkcii videospotov k MSĽH máj 2019 
Viac ako dva týždne BTB rokuje s OV SZĽH, s Visit Košice a s MDV SR o produkcii 
propagačného videa destinácie Bratislava a Košice k MSĽH v máji 2019. Viackrát sme hovorili 
na predstavenstve o tom, že chceme využiť toto propagačné video nielen ako pozvánku do 
Bratislavy (a Košíc), ale najmä na spojenie majstrovstiev s propagáciou miest/atrakcií 
Bratislavy pre fanúšikov hokeja k ich ďalšej návšteve a ukážke čo všetko v Bratislave je možné 
z pohľadu turistu navštíviť a zažiť. 

Po mnohých rokovaniach sme sa dnes dostali do časového presu, kedy ešte dnes je 
potrebné, aby P-BTB uznesením rozhodlo, či BTB ide do vzťahu s Wiktor Leo Burnett, ktorá je 
jedinečnou dodávateľskou spoločnosťou pre OV MSĽH 2019, resp. aj pre Slovenský zväz 
ľadového hokeja. Tým pádom aj držiteľom všetkých práv a licencií na komunikáciu 
oficiálnych vizuálov/lôg/výstupov ku majstrovstvám. 

Z uvedenej produkčnej spoločnosti WLB prišli kompletné podklady rozpočtu k projektu 
16tich videí, z ktorých 8 sa má točiť v Bratislave a 8 v Košiciach. Rovnako BTB dostalo 
k posúdeniu variantné návrhy kreatívy, z ktorých sme spolu so zástupcami Visit Košice 
a OVMSLH vybrali ten, ktorý prikladám v prílohe a ktorý sme vám stručne už prezentovali.  

Po mnohých rokovaniach je definitívny rozpočet na celkovú produkciu promovideí 
o Bratislave a Košiciach ako hosťujúcich mestách MSĽH 2019 v prílohe mailu: 

Celková suma je 55 710 bez DPH. (suma nezahŕňa ubytovanie štábu v Košiciach, ani poplatky 
za úpravu rolby, ani náklady spojené s vybratými lokáciami, t.j. môže sa ešte mierne navýšiť). 

BTB má v rozpočte projektu na rok 2018 schválenú sumu 29.000 EUR (spolu s DPH), ktorú 
schválilo P-BTB, VZ BTB a MDV SR. 

Je nutné dnes rozhodnúť o záväzku, či BTB za uvedených finančných a produkčných 
podmienok sa stane partnerom navrhovaného projektu k MSĽH 2019.  Uznesenie č.  
6/14112018: P-BTB súhlasí s vynaložením sumy 29.000 ,-EUR spolu s DPH na produkciu 8 
videí spojených s prezentáciou destinácie Bratislava ako miestom konania MSĽH v máji 
2019, ktoré bude realizovať spoločnosť Wiktor Leo Burnett, ako exkluzívna dodávateľská 
spoločnosť pre Slovenský zväz ľadového hokeja a OV MSĽH a licenčná spoločnosť pre 
produkciu reklamy spojenej s MSĽH 2019. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 7 Rôzne: 

a) PP-BTB a VR-BTB informovali členov P-BTB o účasti zástupcov BTB na veľtrhu CR WTM 
v Londýne o množstve rokovaní a stretnutí a výstupov, ktoré absolvovali. Správa 
z veľtrhu bude štandardne zverejnená na webovej stránke BTB. Zároveň PP-BTB 
informovala o bezprecedentnej situácii, kedy si niekoľko subjektov z celého Slovenska 
dohodlo rokovanie na národnom stánku, počas celých troch dní zaberali rokovacie 
stolíky, ale neboli spoluvystavovateľmi a nepodieľali sa na nákladoch a ani na riadenej 
prezentácii, ani neboli povinní dodržiavať povinnosti registrovaných vystavovateľov. 
Takáto situácia neprispieva profesionalizácii národnej prezentácie na tak prestížnom 
veľtrhu CR akým je WTM Londýn. 
 



                                                                                                                 

b) Členovia P-BTB viedli diskusiu k úprave odmien orgánov BTB pre roky 2019 v závislosti 

od množstva narastajúcej agendu súvisiacej s plánom práce a rozpočtom BTB. Od 

1.1.2018 doteraz členovia P-BTB prerokovali 139 bodov programu zasadnutí 

predstavenstva BTB a prijali 123 uznesení. 

 

c) Prezident nepodpísal návrh novely  Zákona 91/2010 od 1.1.2019 . 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



 

Plán marketingovo-komunikačných aktivít 

odd. Marketingu, PR a komunikácie, MICE a Stratégie 
 

pre obdobie: november - december 2018 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB dňa 14.11.2018 

 
 
1. Prevádzka korunovačného foto – video pointu počas adventu 

Spustenie prevádzky korunovačného foto – video pointu v Michalskej veži v období adventu – 
počas vianočných trhov (23.11. – 22.12. 2018). Zabezpečenie personálnych služieb, 
zabezpečenie dozariadenia a zatraktívnenia vybavenia foto – video pointu. Zakúpenie 
dobových šiat, drobného pamätného merkantilu – ručne robené obálky na fotografie 
s korunovačnou tematikou, razovňa pamätných mincí, ručne šité vrecká na razené mince, príp. 
iné. 
 

Predpokladaná suma: cca 4 100 EUR Položka: 3.1.6. 
 

2. Spoluorganizácia podujatia Vianoce v Bratislave 

Spoluorganizácia podujatia Vianoce v Bratislave – zmluva o spolupráci s BKIS ako 
organizátorom podujatia. BTB zabezpečí vybrané súčasti programu podujatia súvisiace 
s prezentovaním korunovačnej histórie Bratislavy – uzatvorenie zmluvy o zabezpečení 
umeleckého výkonu s vybranými umelcami (napr. Tostabur ap.). Cieľom je rozšíriť 
a zatraktívniť program podujatia ako aj prezentovať korunovačnú históriu a 
podujatie Bratislavské korunovačné dni. 
 

Predpokladaná suma: cca 3 500 EUR Položka: 3.1.1. 
 

3. Podpora produktu „Objavuj poklady v Bratislave“ 

Zabezpečenie podpory produktu tematicky súvisiaceho s geocacheingom a objavovaním 
pokladov v Bratislave na obdobie vianočných sviatkov. Interaktívna hra pre obyvateľov 
a návštevníkov Bratislavy, na základe ktorej sa dozvedia zaujímavosti o kultúrno – historických 
atraktivitách Bratislavy a lepšie spoznajú jej dominanty, ako aj menej známe miesta.  
 

Predpokladaná suma: cca 3 700 EUR Položka: 3.1.10. 
 

 


