
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 24.10.2018 

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, M.Volek, A.Smik, S.Svoreňová, 

Neprítomní :   J.Bôcik 

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. Správa o výsledkoch kontroly BTB - prerokovanie a plán implementácie opatrení  

2. Plán marketingových a komunikačných aktivít BTB na november a december 2018  

3. Návrh Plánu rozpočtu a aktivít BTB na rok 2019  

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

5. Schválenie Pozvánky na VZ BTB 13.12.2018  

6. Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2019 

7. Rôzne  

 

Bod č. 1 Správa o výsledkoch kontroly BTB - prerokovanie a plán implementácie opatrení 

Vedúci ekonomického odd. Mário Turan informoval členov P-BTB, že dňom 27.12.2017  

poverením č. 24/2017 bola začatá kontrola Hlavného mesta SR Bratislavy v Bratislavskej 

organizácii cestovného ruchu so zameraním na účtovníctvo a využívanie finančných 

prostriedkov BTB. Celkové trvanie kontroly bolo od 27.12.2017 do 24.8.2018 a kontrolované 

bolo obdobie od roku 2015 do ukončenia výkonu kontroly. Z kontrolovaného obdobie 2015 – 

2018 boli skontrolované smernice, objednávky, zmluvy, verejné obstarávania, pokladničné 

knihy, inventarizácie, zahraničné a tuzemské pracovné cesty, osobné zložky zamestnancov, 

dochádzka zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov, mzdové listy a dohody. Správa UHK 

obsahuje nasledovné zistenia: 

Inventarizácia – BTB vykonala inventarizáciu podľa ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve pri inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok, peňažných prostriedkov 

v hotovosti ako aj pri účtovných dokladoch. Kontrolná skupina má za to, že súčasťou 

inventarizácie podľa predmetného zákona má byť zinventarizovaný aj drobný hmotný 

majetok s obstarávacou sumou nižšou ako 1700 eur.  

 

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


                                                                                                                 

Zahraničné a tuzemské pracovné cesty – Kontrolná skupina kontrolovala doklady 

k pracovným cestám. BTB vytkla zlú administráciu príkazov na zahraničné pracovné cesty 

napr. chýbajúci podpis zamestnanca, prepísané poradové číslo atď.  

Evidencia dochádzky – Kontrolná skupina po kontrole dochádzky zamestnancov konštatuje 

zlú administráciu dovolenkových lístkov, priepustiek, účasť na pohrebe či dočasnej pracovnej 

neschopnosti. Napr. chýbajúci podpis nadriadeného na priepustke alebo chýbajúci vypísaný 

dátum nástupu do zamestnania na dovolenkovom lístku po ukončení dovolenky.  

Organizačný poriadok – Kontrolná skupiny vytkla BTB v organizačnej štruktúre nesúlad 

názvov pracovných pozícií s pracovnými zmluvami.  

Mzdové listy – Kontrolná skupina konštatuje, že v mzdových listoch zamestnancov nie sú 

jednotlivo identifikované dôležité osobné prekážky. Všetky prekážky sú na mzdovom liste 

evidované ako ostatné náhrady. 

Nakoľko nebolo konštatované žiadne porušenie zákona či porušenie hospodárnosti 

a efektívnosti, ktoré by viedlo k udeleniu pokuty či sankcie pre BTB, výsledkom kontroly sú  

dve opatrenia a jedno odporúčanie. Bratislavská organizácia cestovného ruchu súhlasí 

s navrhovanými opatreniami, ktoré vykoná do stanoveného termínu 31.1.2019 a následne 

predloží správu o plnení prijatých opatrení k 28.2.2019.  

 Prvé opatrenie: vykonať inventarizáciu ... pred splnením opatrenia musíme 

kontaktovať vedúcu kontrolnej skupiny a zistiť postup ohľadom vykonania 

inventarizácie k 31.1.2019, nakoľko účtovníctvo za rok 2018 bude skompletizované až 

25.1.2019. 

 Druhé odporúčanie: prijať mzdovú účtovníčku na riadny pracovný pomer .... členovia 

P-BTB konštatovali, že k uvedenému je potrebné vykonať finančnú analýzu, či 

uvedené odporúčanie je pre organizáciu veľkosti BTB efektívne. 

 Tretie opatrenie: vykonať inventarizáciu ZPC ....Inventarizácia ZPC bude vykonaná 

k 31.1.2019  

Uznesenie č. 1/24102018: P-BTB berie na vedomie opatrenia vyplývajúce zo Správy č. 

24/2017 UHK (Príloha č. 1) a žiada VR-BTB, aby zabezpečil analýzu výdavkov spojených 

s outsourcovaním mzdových účtovných služieb v porovnaní s nákladmi na zamestnanie 

mzdovej účtovníčky na riadny pracovný pomer.  

Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Na rokovanie P-BTB sa dostavila pani Soňa Svoreňová. 

 

Bod č. 2 Plán marketingových a komunikačných aktivít BTB na november a december 2018 

Materiál v Prílohe č. 2 prezentovala vedúca odd. stratégií, projektov a destinačného 

manažmentu, Daniela Chrančoková a vedúci odd. komunikácie a PR, Michal Foltýn. V diskusii 

sa predseda komory č. 2 pán Volek pýtal, že prečo má byť celá expozícia BTB na Ferien 



                                                                                                                 

Messe len v znamení MSĽH 2019. P-BTB žiada VR-BTB, aby expozícia Bratislavy vo Viedni 

nebola monotematicky zameraná len hokej. Ďalšia otázka od predsedu komory č. 3 pána 

Petroviča smerovala k zoznamu aktivít, ktoré BTB bude realizovať k MSĽH a objemu 

finančných prostriedkov. Odpoveď bola, že na kampaň pôjde cca 100 tis EUR. Samozrejme 

plánovaná  kampaň bude prioritne prezentovať destináciu Bratislava, ktorá bude hostiť 

majstrovstvá. Pán Smik navrhuje, aby súčasťou kampane bola ponuka podujatí a zážitkov 

destinácie v zmysle „čo tu hokejový fanúšik môže robiť, ak tu zostane“. Pani Novacká súhlasí 

s účasťou BTB na marketingovej kampani Majstrovstiev sveta v hokeji avšak zdôraznila 

prehodnotenie sumy, ktorú  treba efektívne využiť s cieľom spätnej väzby aj do CR. 

Deklarovala, že hokejoví návštevníci nemajú až tak veľmi záujem o niečo iné ako o hokej, ale 

vidí možnosť medializácie bratislavskej karty pre návštevníkov tohto podujatia.  Vedúci odd. 

PR a komunikácie doplnil, že v plánovaných zdrojoch je aj objem prostriedkov na nákup 

vysielacieho času na štadióne cez prestávky. Pán Smik deklaroval, že treba uviesť, že reálne 

sú MSĽH asi najväčší event, ktorý sa bude konať v BA a SR v roku 2019. Treba, aby sa mesto 

zameralo na vynikajúci servis pre tých, ktorí sem prídu ako fanúšikovania na hokej. Predseda 

komory č. 2 pán Naď sa pýtal na stav komunikácie s dobrovoľníkmi k MSĽH. Michal Foltýn 

odpovedal, že do dobrovoľníctva chceme zapojiť aj miestne obyvateľstvo, zvažujeme 

kampaň na tzv. „tourist angels“, ktorí by boli dobrovoľníkmi, ktorí by informovali 

návštevníkov a budú im vo všetkom pomáhať. Pán Petrovič sa pýtal, či nie je veľa zdrojov 

plánovaných ešte do konca roka na kampaň k Vianočným trhom. PP-BTB objasnila, že 

kampaň bude samozrejme zameraná na destináciu, ale v adventnom čase sa konkrétna 

inzercia  bude týkať aj Vianočných trhov, opery, baletu, a zážitkov v prírodnom zimnom 

prostredí okolia BA. P-BTB žiada VR-BTB, aby v marketingových a komunikačných plánoch 

predkladaných na P- BTB bolo pri väčších alokovaných sumách na aktivity napísaných viac 

konkrétností – koľko zo zdrojov pôjde na produkciu, koľko na vysielací čas, aký je časový 

horizont nasadenia kampaní.  Ostatné aktivity bez významných nárokov na rozpočet stačí 

uvádzať v odrážkach. 

Uznesenie č.  2/24102018: P-BTB berie na vedomie plán marketingových a komunikačných 

aktivít BTB na november a december 2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 3 Návrh Plánu rozpočtu a aktivít BTB na rok 2019  

Návrh plánu aktivít BTB a návrh rozpočtu BTB na rok 2019 v Prílohe č. 3 prezentovala Daniela 

Chrančoková. 

Plán práce aj rozpočet BTB na rok 2019 počíta s nasledovnými disponibilnými zdrojmi: 

DISPPNIBILNÉ ZDROJE PRE ROK 2019:  

Predpokladaný príjem z podnikateľskej činnosti  

(predaj BC karty a sprievodcovských činností)  

65 000,00 €  

Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC  110 000,00 €  

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MDV SR 2018 14 140,00 €  



                                                                                                                 

Členské z hlavného mesta sme predbežne počítali v zmysle Uznesenia MsZ 

č. 1737/2014 zo dňa 25. 09. 2014, t.j. na úrovni 30 % vybranej dane z 

ubytovania  

v roku n-2                      

1 514 502 € 

Nenárokovateľná dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR je vo výške 

členských prostriedkov organizácie z roku n-2 

992 450 € 

Odhad prenesených zdrojov 120.000 € 

                  

BTB zostavuje návrh vyrovnaného rozpočtu, predo výdavky spojené s realizáciou plánu práce 

BTB na rok 2019 sú v rovnakej výške ako plánované disponibilné zdroje.  

Nosným projektom v roku 2019, ktorý je pretavený do väčšiny položiek aktivít BTB sú 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019. BTB pripravuje súbor rozsiahlych prezentačno – 

propagačných aktivít spojených s podujatím, vrátane komunikačnej podpory, ako aj 

posilnenie informačných služieb poskytovaných návštevníkom v destinácii v období konania 

športového podujatia, vrátane rozšírenia infopointov v destinácii. 

Okrem toho bude organizácia kontinuálne pokračovať v projektoch a aktivitách, ktoré sú jej 

každoročnou prioritou: edičná a videotvorba, účasť na veľtrhoch a výstavách CR na 

zdrojových trhoch, účasť na prezentáciách Bratislavy v zahraničí (v roku 2019 aj pri 

príležitosti pripomenutia si 30 rokov od Nežnej revolúcie). PR a komunikačné aktivity budú 

v súlade s Marketingovou a komunikačnou stratégiou destinácie Bratislava zamerané na 

prioritné zdrojové trhy: ČR, AUT, DE, GB a SR. Dominancia online kampane oproti offline 

kampani (v pomere cca 65:35) bude zachovaná aj v roku 2019. Komplexná prevádzka 

kamenného informačného centra a sezónnych infopointov na vstupných a strategických 

bodoch v destinácii bude ďalšou z priorít v budúcom roku. V rámci podpory produktov 

a podujatí sa dôraz bude klásť na podporu vlastných produktov BTB – BC karta 

a Korunovačný foto – video point. K BC karte sa vzťahujú  technologické a obsahové 

vylepšenia, podpora predaja, rozširovanie partnerov a miest distribúcie ap. Plánuje sa aj 

prevádzka Korunovačného foto – video pointu v Michalskej veži, resp. v inom priestore 

v prípade rekonštrukcie Michalskej veže. Ako spoluorganizátor sa BTB obdobne ako 

v minulých rokoch zapojí do dominantných projektov a podujatí v rámci kultúrnej ponuky 

destinácie (BA korunovačné dni, BA mestské dni, Majáles, ČSOB Marathon, KLaHS, Rímske 

hry/Limes days, Culinary Days, Dobový piknik, Vianoce v BA, ap.). MICE aktivity sa budú 

zameriavať na implementáciu MICE stratégie, prácu s partnermi a komunitou, vzdelávacie 

aktivity, ambasádorský program a asociačný biznis v destinácii, fam tripy a inšpekčné 

cesty. BTB bude pokračovať v úspešných projektoch v rámci podpory infraštruktúry CR : free 

wifi v centre mesta, spolupráca s partnerskými TIC, osádzanie a prevádzka dotykových 

panelov v destinácii, smart riešenia pre turistov. Organizovanie  infociest so zameraním na 

pozývanie bloggerov, vloggerov, žurnalistov a zástupcov touroperátorov do destinácie 

bude pokračovať aj v roku 2019.  Rozpočet počíta aj so vzdelávacími aktivitami pre 



                                                                                                                 

zamestnancov, členov a partnerov organizácie, vrátane členského do národných 

a medzinárodných organizácií CR. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe podkladov za jednotlivé oddelenia BTB, ktoré 

vyčíslili náklady na svoje plánované aktivity a tie boli zohľadnené v celkovom rozpočte 

organizácie, v rozsahu limitovanom disponibilnými príjmami organizácie, so zohľadnením 

prevádzkových nákladov BTB. 

Realizácia plánu aktivít na rok 2019 je priamo závislá na reálnom schválení výšky členského 

hlavného mesta SR mestským zastupiteľstvom. Nakoľko sme pred komunálnymi voľbami je 

potrebné vziať do úvahy, že je možné, že mesto sa bude začiatkom roka nachádzať 

v rozpočtovom provizóriu, čo by významne ovplyvnilo akcieschopnosť a platobnú disciplínu 

BTB, nakoľko od začiatku existencie organizácie, táto v prvom polroku financuje všetky 

aktivity z projektu na dotáciu z MDV SR len z členských príspevkov a to najmä z financií od 

hlavného mesta. Dotácia zvykne byť na účet BTB pripísaná až tesne pred koncom prvého 

polroku kalendárneho roku. Tým sa BTB ocitá v situácii, že v mesiacoch január – február, 

kedy sa konajú najdôležitejšie a finančne najnáročnejšie aktivity, ako sú veľtrhy a zadávanie 

kampaní, nebude mať organizácia peniaze ani z mesta ani z dotácie MDV SR. Prenesené 

zdroje budú postačovať len na úhradu miezd a odvodov. Predseda komory č. 1 pán Naď si 

vyžiadal podklady k rozpočtu a plánu za rok 2018 a rozdiely medzi 2018 a 2019. Predseda 

komory č. 2 pán Volek požiadal o stručné zhodnotenie „čo fungovalo viac a čo menej v roku 

2018“. Ďalej požiadal o zväčšenie písma a formátovania v tabuľke. 

Uznesenie č.  3/24102018: P-BTB schvaľuje predbežný Plán práce a predbežný návrh 

rozpočtu BTB na rok 2019 a žiada predsedov komôr, aby ho prerokovali na zasadnutiach 

komôr najneskôr do 26.11.2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, 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. V zmysle 

uznesenia P-BTB sa so zástupcom spoločnosti musí najprv stretnúť predseda vecne príslušnej 

komory. Pán Michal Naď už má dohodnuté so zástupcom spoločnosti Viking pracovné 

rokovanie. P-BTB bude o prijatí spoločnosti za člena BTB hlasovať až na svojom ďalšom 

zasadnutí. 

Uznesenie č. 4/24102018: P-BTB berie uvedenú informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 

 

Bod č. 5 Schválenie Pozvánky na VZ BTB 13.12.2018  

P-BTB schválilo uznesením č. 6/26092018 program rokovania VZ BTB, ktoré sa bude konať 

13.12.2018. Riešilo sa ešte miesto konania. Takmer všetky hotely aj iné sály sú v danom 

termíne už obsadené zväčša Vianočnými večierkami. Hlavné mesto sa zachovalo ústretovo 



                                                                                                                 

a prenajalo BTB priestory Justiho siene za režijné náklady. 

Uznesenie č. 5/24102018: P-BTB schvaľuje Pozvánku na VZ BTB, ktoré sa bude konať 

13.12.2018. Zároveň zaväzuje PP-BTB, aby pozvánka na VZ BTB bola odoslaná všetkým 

členom najneskôr 21 dní pred konaním VZ, t.j. do 21.11.2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

 

 

Bod č.6 Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2019 

Členovia P-BTB prerokovali návrh jednotného členského pre všetkých ostatných členov na 

rok 2019. Predseda komory č. 2 pán Volek informoval P-BTB, že členovia komory č. 2 

principiálne nesúhlasia s navýšením členského pre členov 2. komory na rok 2019. Toto bude 

téma aj ďalšieho zasadnutia komory č. 2 dňa 19.11.2018. Predstavenstvo BTB sa 

k uvedenému bodu vráti na svojom ďalšom zasadnutí. Predsedníčka komory č. 4 p.  Novacká 

považuje za potrebné túto tému prediskutovať, lebo  zvýšenie sa týka aj členov komory č.4.  

Uznesenie č.  6/24102018: P-BTB žiada prerokovať návrh výšky a lehoty splatnosti 

členských príspevkov do BTB na rok 2019 v Prílohe č. 4 na komorách do 21.11.2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 7 Rôzne: 

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. 

V NRSR prešla zmena Zákona 91/2010 od 1.1.2019, znenie zmien však ešte nie je zverejnené. 

 

 

 

 

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 24.10.2018 

 

1. Wifi+analytika v Starom meste 

Príprava vizuálu komunikácie, jazykových mutácií v prístupovom portáli Maxifi, lokalizovaných 

landing pages, dotazníka, promokampane atď.   

 

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

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

a v obrazovkách na letisku, hlavnej železničnej stanici 

Kontrola a servis operačného systému, vyladenie aktualizácií, prispôsobovanie 

aktualizovaného obsahu, prevádzka aplikácie. 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 5.1.1. 
 

3. Manažovanie grafiky a tlače    

Manažovanie štandardných výkonov grafiky a tlače s vysúťaženými dodávateľmi. Dotlač 

materiálov podľa potreby skladových zásob a potrieb informačných centier. 

 

Predpokladaná suma: 5 000 EUR Položka: 1.1.5. 
 

4. Príprava expozície na Ferien Messe Wien 2019 

Príprava konceptu, objednanie vystavovateľskej plochy, príprava VO na realizáciu expozície – 

s tematikou hlavne smerujúcou k MS v ľadovom hokeji 2019, sprievodný program, 

spoluvystavovatelia, atď. Ev. forma spolupráce s MINDOP na spoločnej expozícii a to formou 

prerozdelenia nákladov (MINDOP – plocha za oba subjekty, BTB – stavba expozície za oba 

subjekty a catering) 

Predpokladaná suma: 20 000 – 25 000 EUR Položka: 1.2. 

 

5. Príprava účasti na WTM London 2018 (4.-8.11.2018) 

Príprava konceptu, objednanie spoluvystavovateľského pultu, letenky, ubytovanie, promo 

aktivity, kalendár stretnutí. 

Predpokladaná suma: 4 500 EUR Položka: 1.2. 

 



 

6. Umiestnenie 4. dotykového totemu a úprava obsahu  

  

Doriešenie umiestnenia 4. dotykového totemu obstaraného na základe VO v roku 2017. 

Záujem Bratislavského hradu umiestniť totem v pokladni hradu. Príprava obsahu 

vychádzajúca z existujúcej grafiky a obsahu prispôsobená miestu, kde bude totem 

nainštalovaný.  

 

Predpokladaná suma: 8 000 EUR Položka:  5.1. 
 

7. Realizácia nových fotografií pre potreby BTB 

V spolupráci s vysúťaženým dodávateľom GreenFilms (vystavená objednávka) zabezpečenie 

fotodatabázy pre jednotlivé témy, ktoré v priebehu roka BTB komunikuje (ročné obdobia, 

produkty, podujatia, gastronómia, kultúra a pod.). Zapojenie sa aj zamestnancov BTB ako 

komparzu. 

 

Predpokladaná suma: rámc. zmluva na 14 000 EUR Položka: 1.3.6. 
 

8. Príprava spolupráce na prezentácii a marketingovej komunikácii MS v ľadovom 

hokeji 2019  

BTB pripravilo pre SZĽH návrh spolupráce na propagáciu MS v ľadovom hokeji 2019 na 

prezentáciách a domácich i zahraničných podujatiach plánovaných do konca roka 2018 a do 

mája 2019. Zo strany Hlavného mesta i SZĽH je záujem aktívne majstrovská propagovať 

a spolupracovať s BTB na prezentáciách, príprave letáku, fanzóny ako aj poskytnutie 

prezentačných priestorov pre prezentáciu Bratislavy v priestoroch Zimného štadióna O. 

Nepelu, s možnosťou využitia všetkých oficiálnych prezentačných a komunikačných nástrojov 

(maskot, logo, vizuály, nosiče, fotostena a pod.). Tiež sa spolupráca bude týkať prezentácie 

MS v TIC Klobučnícka stálou inštaláciou. V riešení je aj spolupráca s Visit Košice na 

spoločných videách a fotografiách prezentujúcich BA cez lokálne žijúcich zahraničných 

obyvateľov. 

 

Predpokladaná suma: 5 000 EUR/viacero aktivít Položka: 3.1., 1.2. 
 

9. Kontrola plnenia zmluvy o poskytnutí služby na rozvoj infraštruktúry CR a 

propagácia Bratislavy v IC 

Na základe nášho záujmu o rozvoj turistickej informačnej infraštruktúry, propagácie produktov 

cestovného ruchu v destinácii ako aj propagácie samotnej destinácie, si BTB tak ako po 

minulé roky objednalo turistické informačné služby u IC Flora Tour spol. s.r.o. a Slovenská 

plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s., ktoré sú situované na strategických miestach 

mesta, kadiaľ pravidelne prechádzajú domáci aj zahraniční turisti. Zodpovedný zamestnanec 

marketingu BTB bude kontrolovať plnenie zmlúv o poskytnutí služieb, zozbiera finálne správy 

o činnosti, štatistiky a sfinalizuje ohodnotenie celej sezóny. 

 

Predpokladaná suma: 6 000 EUR/spolu za 4 mes. Položka: 5.1.1. 



 

 

10. VO na rozšírenie analytiky návštevnosti v TIC Klobučnícka 

 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na rozšírenie analytiky návštevnosti 

v TIC Klobučnícka najmä o vizuálny monitoring prichádzajúcich klientov. Rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: 3 000 EUR Položka: 7. 
 

11. Vianočné trhy – zabezpečenie infostánku Bratislavy 

Príprava prezentačného stánku na Vianočných trhoch, ktoré sa budú konať na Hlavnom 

námestí a Františkánskom námestí v období od 23.11.2018 do 22.12.2018. V stánku 

Bratislavy, s brandom hlavného mesta, zabezpečí BTB jazykovo vybavený personál, 

cudzojazyčné brožúry a letáky, s cieľom propagácie mesta a informovania domácich 

i zahraničných turistov. Stánok bude zároveň slúžiť aj na predaj bratislavských rožkov. 

Predpokladaná suma: 1 Eur Položka: 3.1.1. 

 

12. Propagačné predmety a vianočný merkantil  

Príprava grafiky a postupné objedávanie propagačných predmetov pre potreby prezentácie 

Bratislavy na základe VO od vysúťaženej spoločnosti JEKA. V riešení aj propagačný vianočný 

merkantil a modranská šálka s brandom Bratislavy.  

 

Predpokladaná suma: 24 000 EUR/rámc. Zmluva Položka: 1.4.1. 
 

13. Príprava destinačno-produktovej brožúry BTB 

Obsahová a grafická príprava nového propagačného materiálu s opisom turistickej ponuky a s 

vybranými produktmi, kontaktmi prioritne členov BTB. Brožúra sa bude používať na 

prezentáciu destinácie a leisure ponuky na veľtrhoch, prezentáciách ako koncepčná pomôcka 

pre B2B rokovania a na prezentačných podujatiach. Spracovanie vstupných údajov 

pozbieraných od členov, prispôsobenie tematického rozloženia obsahu. Predpokladaná tlač 

200 ks v slovenskom, a po 500 ks v anglickom a nemeckom jazyku.  

Predpokladaná suma: 4 500 EUR  Položka: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.5. 
 

14. Spracovanie tematických propagačných materiálov Keltsko-rímska Bratislava / 

Židovská Bratislava  

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

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

v spolupráci s odborníkom na tému p. Borským z Enjoy Slovakia, www.jewishbratislava.sk. 

 

Predpokladaná suma: 2 000 EUR Položka: 1.1.1. 
 



 

 

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

Update brožúry „malá BA“ v ESP/CHN/FR/RU/IT jazykových mutáciách. 

Predpokladaná suma: 4 000 EUR Položka: 1.1. 

 

16. Update Skladacej mapy v SK/CZ jazykovej mutácii 

Update Skladacej mapy v SK/CZ jazykovej mutácii. 

Predpokladaná suma: 1 000 EUR Položka: 1.1. 

 

17. Update brožúry „Tajné fajné miesta v Bratislave“ v 3 jazykových mutáciách 

Postupné oslovovanie prevádzok, aktualizácia obsahu a následné sfinalizovanie grafiky 

brožúry „Tajné fajné miesta v Bratislave“ v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.  

Predpokladaná suma: 4 000 EUR Položka: 1.1. 

 

18. Update brožúry Zlatá Bratislava 

Kompletný update a následná tlač brožúry Zlatá Bratislava. 

Predpokladaná suma: 1 500 EUR Položka: 1.1. 

 

19. Pokračovanie v procese inštalácie citylightov s mapami  

V spolupráci s vybranými mestskými organizáciami a partnermi pokračovanie v procese 

inštalácie citylightov v navrhovaných lokalitách. V prvej fáze boli osadené 3 obojstranné 

citylighty s mapami s vyznačením turistických zaujímavostí pozdĺž medzinárodnej cyklotrasy 

Eurovelo 6 v spolupráci so STARZ. V druhej fáze budú citylighty osádzané v réžii BTB 

v lokalitách spolupracujúcich mestských organizácií. ZOO obdržalo povolenie na osadenie 2 

citylightov vo svojom areáli. Príprava verejného obstarania dodávateľa na stavebné práce –

vzhľadom na počasie a rozpočet, očakávaná realizácia  v roku 2019 na jar. Zároveň je BTB 

v komunikácii s MMBA na osadenie CTL na Devíne a v Rusovciach, kde sa aktuálne riešia 

majetkové vzťahy a príslušné povolenia. 

 

Predpokladaná suma: 5 000 EUR/celkovo za viac inšt. Položka: 5.1.1. 
 

20. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiace október a november 2018 o 

prechodoch cez cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

 



 

 

21. Príprava zimnej kampane  

Kampaň zameraná na rakúsky, nemecký, český, anglický a domáci trh. Prostredníctvom 

presného cielenia máme záujem osloviť ľudí, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o 

návštevu Bratislavy počas vianočného obdobia a Silvestra. Máme v pláne využiť primárne 

online prostredie – videokampaň na Youtube, Google banerovú a search reklamu, Facebook a 

Instagram. Súčasťou kampane bude rozšírená ponuka o gastro, kultúru, produkty a podobne.  

  

Predpokladaná suma: Do 50 000 EUR Položka: 1.3. 
 

22. Videorozhovory s členmi BTB 

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

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

Celú produkciu zabezpečujú zamestnanci BTB. Počas novembra a decembra je plánovaných 

ďalších cca 5-10 členov. Následne sa budú videá strihať s kompletnou postprodukciou. Videá 

by mali byť použité pred letnou sezónou 2019. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

23. Spolupráca s organizačným výborom a ich partnermi na príprave konceptu kampane 

pred MS v ľadovom hokeji 2019  

Príprava konceptu v súlade s Marketingovou a komunikačnou stratégiou destinácie Bratislava 

na roky 2018 – 2022. V spolupráci s OOCR Visit Košice a organizačným výborom MS 2019 

a jeho partnermi (WLB a Fun rádio) máme záujem vytvoriť kampaň na oslovenie fanúšikov 

hokeja zo štátov, ktoré hrajú v Bratislave. Predbežná predstava spočíva vo vytypovaní ľudí 

z krajín, ktoré budú hrať na šampionáte v BA (ale aj v Košiciach) a ktorí už nejakú dobu žijú 

v Bratislave a svojou rodnou rečou pozvú krajanov na hokej, ako aj do Bratislavy 

prostredníctvom videa. Každá osoba bude napr. oblečená v národnom drese 

(mladí/starí/muž/pár/deti...) a bude zároveň predstavovať nejakú tému – napríklad pozvánka 

na hokej a gastro. Máme záujem vytvoriť video aj foto content. 

 

Predpokladaná suma: Do 25 000 EUR Položka: 1.1.6. 
 

24. Tvorba textového a foto obsahu 

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

úspešného uchádzača z VO. Celkovo má byť dodaných 30 článkov v 3 jazykových mutáciách 

so 150 fotografiami. Uvedená suma (13 000 EUR) je za celý projekt. Nadväzuje na vloggové 

videá obsahom a timingom. 

Predpokladaná suma: 13 000 EUR/počas roka Položka: 1.3. 
 

25. Globálna databáza novinárov, influencerov s globálnym monitoringom médií 



 

 

Pravidelné zasielanie tlačových správ a newslettrov na globálnu databázu novinárov 

a influencerov. Suma je za ročné používanie služby Meltwater.  

Predpokladaná suma: 7 200 EUR/počas roka Položka: 1.3. 
 

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

Zimná online kampaň s pracovným názvom „Zima s Barborou“ spojená s nasadením 

vlogových videí o Bratislave v angličtine na sociálne siete. Kontinuálna práca na nových 

videách. Celkovo má byť 20 videí + 60 fotografií. 

  

Predpokladaná suma: 414 EUR/1 video Položka: 1.1.6. 
 

27. Účasť na konferencii Digital Tourism Think Tank vo fínskych Helsinkách  

 

Spoluorganizátorom konferencie je European Cities Marketing (ECM) – BTB je členom ECM. 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 29. – 30.11.2018 a je tematicky zameraná na marketing a 

celkovú prezentáciu destinácií prostredníctvom digitálnych nástrojov a príležitostí. V rámci 

konferencie vystúpia významní spíkri zo svetových a európskych organizácií cestovného 

ruchu, ako aj ďalší odborníci na propagáciu destinácií s využitím najmodernejších digitálnych 

trendov a prostriedkov. Nakoľko BTB každoročne investuje do rôznych foriem digitálnej 

komunikácie, vrátane web stránky, sociálnych sietí, online reklamných kampaní, mobilnej 

aplikácie, je účasť na tejto konferencií prospešná pre celkové smerovanie organizácie. 

Predpokladaná suma: do 1 800 EUR Položka: 8.1. 
 

28. Web 

 

Filtrovanie POI v rámci sekcie „Places“, videosekcia a iné úpravy. Príprava API pre 

komunikáciu karty a jej aplikácie spolu s webom. 

Predpokladaná suma: do 1 500 EUR Položka: 1.3. 
 

29. Kontinuálna propagácia BC karty na zvýšenie online predaja  

 

Prostredníctvom tematického contentu na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme 

propagáciu subjektov zapojených v BC karte. 

 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 1.3. 
 

30. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB  

 

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme propagáciu 

členských subjektov BTB. 

 



 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 1.3. 
 

31. Príprava tlačových správ na aktuálne témy  

 

Priebežne podľa aktuálnej potreby. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

32. Príprava newslettera 

Príprava a zaslanie zimného newslettra. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

33. PR podpora podujatí 

Propagácia aktuálnych podujatí cez sociálne siete.    

 

Predpokladaná suma: 300 EUR Položka: 1.3. 
 

34. Infocesty, presstripy 

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

SR ap.).  

- kanadská televízia – natáčanie/BTB zabezpečuje hotel, BC kartu, auto 

- EUBA – prehliadka mesta pre 100 účastníkov /buď koncom septembra alebo začiatkom 

októbra 

- presstrip Číňania s MDV SR /večera za účasti zástupcu BTB 

- presstrip V4 Rusi s MDV SR /večera za účasti zástupcu BTB 

- oslovenie bloggerov na veľký presstrip v BA (Meltwater) 

- BBC Travel – relácia zameraná na cestovanie, reportáž/článok na BBC (hotel, doprava, 

gastro) 

- Trio Orange – produkčná spoločnosť, štáb 4 ľudia z Kanady (hotel, transfery) 

- Eurail – 2 austrálski blogeri, zdieľaný projekt (BC, hotel) 

- talianska blogerka – BC, 

- taliansky bloger – BC, hotel 

- kanadská blogerská rodina – (ubytovanie, BC, častočne gastro) 

- ukrajinský bloger, novinár – (hotel, BC) 

- anglickí blogeri – (hotel, doprava, BC) 

- presstrip nemeckých novinárov – v spolupráci s MDV SR (hotel, večera) ešte sa čaká na 

potvrdenie 

- famtrip ázijských touroperátorov – v spolupráci s Turkish Airlines (ubytovanie, 2x večera, site 

inspections) 

- presstrip anglických/írskych novinárov/blogerov (plne preplatenie nákladov na pobyt aj cestu) 

 

 



 

Predpokladaná suma:  do 25 000  EUR Položka: 4.1. 
 

35. Príprava nových sekcií na web 

Príprava nových a dopĺňanie už vytvorených sekcií na webe na témy ako: Majstrovstvá sveta 

v ľadovom hokeji 2019, Vianočná Bratislava, Čo robiť keď prší, Zima v Bratislave, Silvester, 

židovská Bratislava, sakrálne pamiatky a podobne. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

36. Google for Nonprofits 

Priebežná úprava search kampane v službe Google for Nonprofits. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

37. Propagácia Bratislavy v spojení s MS 2019 v ľadovom hokeji 

 

Online propagácia s pozvánkou na MS 2019, vrátane informácie o predaji lístkov. Súčasne 

promo v už zazmluvnených periodikách, na webe, na podujatiach kde sa zúčastní BTB 

a podobne.  

Predpokladaná suma: do 200 EUR Položka: 1.3. 
 

38. Inzercia na domácom a zahraničnom trhu + vytváranie PR článkov 

Pravidelná inzercia na aktuálne témy v printe a online. S tým je spojená tvorba PR článkov.  

 

Predpokladaná suma: do 1 500 EUR Položka: 1.3. 
 

39. Správa webu a dotváranie jednotlivých sekcií 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu na web – novinky, blog, podujatia, podobne.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

40. Správa aplikácie cez systém Mappa 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu v aplikácii.  

 

Predpokladaná suma:  - Položka: 1.3. 
 

41. Správa sociálnych sietí 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu na sociálne siete na dennej báze, sharing, tvorba 

postov atď.  

 



 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

42. Príprava proma BA počas MS v ľadovom hokeji 2019 

Oslovenie televíznych staníc v rámci našich cieľových trhov, ktoré budú mať kúpené práva na  

vysielanie zápasov MS v ľadovom hokeji 2019. Cieľom je nadviazať spoluprácu a zabezpečiť 

promo počas vysielania.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

43. Inzercia v publikácii Bratislavský región 

V spolupráci s KOCR Bratislava Region Tourism a BSK máme záujem o inzerciu v kvalitne 

a imidžovo spracovanom magazíne, ktorý sa tlačí v 3 jazykových mutáciách v náklade cca 

50 000 ks. Rozsah inzercie: 2,5 strany + dodanie minimálne 240 ks na prezentačné účely. 

 

Predpokladaná suma: 1440 EUR Položka: 1.3. 
 

44. Vytvorenie videocontentu a reportáže v rámci spolupráce s Fashion TV 

Cieľom spolupráce by malo byť vytvorenie 5-6 minútovej reportáže na tému zima (spolu 

s gastrom, kultúrou a módou) v Bratislave, ktorá by bola vysielaná na Fashion TV vo viac 

ako 86 reprízach a na sociálnych sieťach Fashion TV. Z reportáže by sme chceli pripraviť 

kratšie cca 30 sek. – 1min. video, ktoré by slúžilo na propagáciu BA aj prostredníctvom našich 

kanálov. Súčasťou spolupráce je aj poskytnutie vysielacieho času na spoty BTB. Plánované 

vysielanie reportáží so začiatkom v Decembri 2018. 

 

Predpokladaná suma:  cca 4 000 EUR Položka: 1.3. 
 

45. Pokračovanie v spolupráci v rámci kontraktu Konzultačné služby pre oblasť MICE 

v zmysle implementácie stratégie Bratislava MICE 2018-2020 na rok 2018  

Pokračovanie spolupráce s vysúťaženým dodávateľom, riešenie agendy projektov v rámci 

vysúťažených okruhov. Prioritné riešenie okruhov okolo strategického plánu marketingových 

aktivít a CRM systému, otvorili sme tému elektronického „bid booku“.  

 

Predpokladaná suma: 30 000 EUR/ročne Položka: 1.5.3. 
 

46. Spolupráca na procese „bidovania“ na základe výstupov z konzultačného kontraktu 

expertných služieb v rámci tzv. Lead Generation Services.  

Zabezpečovanie plnenia a dodávanie reportov v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok, 

následná fakturácia Sarah Fleming Associates (SFA), spolupráca na bidovaní – oddelenie 

MICE.  

 

Predpokladaná suma: 12 000 EUR/ročne  Položka: 1.5.5. 



 

 

47. Tvorba obsahu o destinácii Bratislava pre cieľovú skupinu MICE 

Kontinuálna tvorba obsahu v zmysle kontraktu platného od marca 2018. Čiastkové plnenia 

budú fakturované v rámci Q III. 

  

Predpokladaná suma: 15 000 EUR/ročne Položka: 1.5.1. 
 

48. Nastavovanie spolupráce s dodávateľom destinačného CRM systému  

Školenia, import dát, testovacia prevádzka, kompletizácia databázy, aktívna komunikácia 

s členskou základňou ohľadom používania CRM systému aj pre členov a partnerov BTB, 

podpora členov BTB pre otázky nastavovania ich profilov organizácií, a podobne.  

 

Predpokladaná suma:  cca 3 600 EUR/rok 2018 Položka: 1.5.3. 
 

49. Spoluorganizácia post-tour, ktorá sa viaže na event spoluorganizovaný Mestským 

ústavom ochrany pamiatok v Bratislave 

Konferencia o moderných zobrazovacích technológiách v archeológii Visual Heritage 2018 sa 

koná v dňoch 12-15/11/2018 vo Viedni. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 

organizuje tzv. Post-Tour do Bratislavy pre 30-50 účastníkov s jednodenným programom. BTB 

bude spoluorganizátorom tejto post-tour. Realizácia v mesiaci november.  

Predpokladaná suma: 1 200 EUR  Položka: 1.5.6. 
 

50. Individuálny press trip 

V spolupráci s členmi 1. a 3. komory sme do destinácie pozvali MICE novinára z Nemecka. 

Manažment itineráru, VO na zabezpečenie čiastkových služieb.  

Predpokladaná suma: cca 1000 EUR  Položka: 4.1.2. 
 

51. IBTM Barcelona (27.-29.11.2018) 

 

Prípravy na veľtrh, manažment kalendára, brief a zaškolenie Zuzany na kontakt s buyermi, 

koordinácia aktivít s MDV SR. Prihláška, letenky a ubytovanie sú už sprocesované. 

Predpokladaná suma:  4 605 EUR Položka: 1.2.3. 
 

52. Site inspection AFCEA.org 

Inšpekčná cesta pre asociačný biznis event, https://www.afcea.org/event/TNE18-home , 

ktorá zvažuje Bratislavu ako svoju destináciu pre rok 2019 pre konferenciu s 300 pax. Odhad 

ekonomického dosahu ca 450.000,- EUR. Predpokladaný termín konania inšpekčnej cesty 19-

20/11/2018. Ubytovanie, prezentácia destinácie spojená s ukážkou prešporskej gastronómie.   

Predpokladaná suma: cca 1000 EUR  Položka: 4.1.2. 

https://www.afcea.org/event/TNE18-home


 

 

53. Prednášková činnosť 

V spolupráci s EUBA, OF, katedra Cestovného ruchu pripravujeme prednášku na tému 

destinačného marketingu v MICE pre študentov predmetu Medzinárodný marketing CR. 

Termín v priebehu novembra.    

Predpokladaná suma: - EUR  Položka: - 
 

54. Newslettre 11-12/2018 

Príprava špeciálnej edície Bratislava MICE newslettra pred VZ sumarizujúceho naše 

tohtoročné aktivity, úspechy a plány na rok 2019.  

Predpokladaná suma: - EUR  Položka: - 
 

55. Členstvo BTB v medzinárodných organizáciách CR 

ECM, DCC, Arge Strasse der Kaiser und Könige. Vypĺňanie údajov do prieskumov a analýz 

ECM (ECM Monitor, Finance study, Benchmarking report), spracovanie výstupov v rámci 

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

priebežná komunikácia o spoločných projektoch. 

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

Členstvo platné do konca roka 2018. 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

56. Poskytovanie stáží študentom 

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

práce stážistov, kontrola a priebežné konzultácie. Prezentácie pre zahraničné návštevy (napr. 

Erazmus študenti, študenti z USA ap.), priebežné poskytovanie konzultácií a rozhovorov 

k záverečným prácam študentov CR.  

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

57. Presun finančných prostriedkov z dotačného účtu na členský účet BTB 

Príprava podkladov k finančnej transakcii v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie medzi 

BTB a MDaV SR č. 478/BBOO/2018. Presun oprávnených výdavkov v zmysle Projektu, 

uhradených z členského účtu BTB do termínu pripísania dotácie na dotačný účet BTB. Dotácia 

vo výške 826 650,- EUR (BV) bola na účet BTB pripísaná 25.7.2018. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 



 

58. Príprava podkladov k čerpaniu rozpočtu za rok 2018 a k vyúčtovaniu dotácie MDV 

SR na rok 2018 

Spracovanie prehľadu čerpania rozpočtu za rok 2018 z dôvodu potreby vyčerpania 

a zúčtovania dotácie MDV SR. Začiatok procesu prípravy vecného a finančného vyúčtovania 

dotácie MDV SR na rok 2018.  

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

59. Výroba 4 DL letáku Veľká noc v Bratislave 

Spracovanie návrhu a výroba DL letáku, ktorý by zahrňoval komplexnú ponuku subjektov CR 

zameranú na pobyt domácich a zahraničných návštevníkov mesta a regiónu v čase 

Veľkonočných sviatkov. Formát 4 DL, jazyk: SJ/EN/DE. 

Predpokladaná suma: cca 600 EUR Položka: 1.1. 

  
 
60. Príprava 13. sezóny Bratislava CARD 

Návrh konceptu na 24, 48 a 72 hodinovú kartu, sieťovanie partnerov, stretnutie s IDBSK – 

spoločný projekt digitálnej karty, hľadanie nových technických riešení – online ticket. 

Predpokladaná suma: - Položka: 3. 

 
 

 



členské

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové KV z 2018

stav v roku 

2018

rozdiel          

(2019 vs 2018) dôvod zmeny

1. 233 452,00 € 719 700,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1 20 000,00 € 131 000,00 € 0,00 € 0,00 € 141 420,00 € 9 580,00 €

1.1.1. 5 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.2. 5 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.3. 5 000,00 € 55 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.4. 5 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2 16 452,00 € 124 500,00 € 0,00 € 0,00 € 114 200,00 € 26 752,00 €

1.2.1 2 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.2 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.3 7 000,00 € 30 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.4. 7 452,00 € 29 200,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3. 135 000,00 € 321 300,00 € 0,00 € 0,00 € 292 300,00 € 164 000,00 €

1.3.1. 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.2. 35 000,00 € 95 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.3. 10 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.4. 10 000,00 € 66 000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.3.5. 70 000,00 € 90 000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.3.6. 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.7. 5 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.8. 0,00 € 10 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.9. 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4 8 000,00 € 40 500,00 € 0,00 € 0,00 € 43 000,00 € 5 500,00 €

1.4.1 3 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4.2 5 000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5 54 000,00 € 102 400,00 € 0,00 € 0,00 € 107 200,00 € 49 200,00 €

1.5.1 0,00 € 14 800,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.2 3 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.3 36 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.4 0,00 € 10 600,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.5 10 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.6 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.7. 5 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

698 120,00 € 255 032,00 €

2. 428 400,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 7 000,00 €

2.1 428 400,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 7 000,00 €

2019

ATL a BTL prezentácia destinácie zameraná na cieľovú skupinu MICE, pripomínací mailing so zážitkovým konceptom, tematické videospoty, výroba video dokumentov a participácia na audiovizuálnych projektoch 

prezentujúcich Bratislavu ako kongresovú destináciu  ap.

Bratislava MICE Days - séria networkingových workshopov, prezentácií a prednášok odborníkov v meetings industry pre členov, partnerov a stakeholderov 

Spoluorganizácia MICE podujatí v destinácii, ev. sprievodné programy k MICE eventom slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava a pritiahnutie nadväzujúcich podujatí do destinácie

Spolu výdavky na Marketing a propagaciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov: 953 152,00 €

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Činnosť TIC

Tvorba tematického obsahu na web stránku visitbratislava.com, kalendár podujatí, aktivity, produkty CR, články s fotkami a k nim obsah, napĺňanie web sekcie BAGO Classical ai.

Webstránka/aplikácie - správa, údržba, editovanie, upgrade funkcionality, dopĺňanie obsahu a jeho aktualizácia, dopĺňanie prekladu do jazykových mutácií stránky, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia 

(www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC), spoločná aplikácia s BKIS k téme "Poznaj svoje hlavné mesto"

Preklady a tlmočenie -  brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, zmlúv, brožúr, aktivít marketingu a MICE odd., preklad webu do nových  jazykových mutácií, preklady pre potreby MS v hokeji
Dopĺňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov, zabezpečenie celoročný fotografií tematicky prispôsobených komunikovanému obsahu, vrátane fotografií pre online prostredie a soc. siete, najmä ročné 

obdobia, produkty, podujatia, gastronómia, kultúra, život v meste, ľudia v meste a iné

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. Merkantil tematicky súviasiaci s 

MS 2019 (hokejová tematika, šály, čiapky, okuliare ap. - v spolupráci so SZĽH), merkantil pre potreby oddelenia MICE, licenčný merkantil IIHF, samostatný merkantil pre potreby TIC

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

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 ap.

Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných trhoch  a účasť na medzinárodných MICE workshopoch, meetingoch, prezentáciách a odborných fórach 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 implementáciu a podporu MICE stratégie (2018-2020), budovanie povedomia o Bratislave ako destinácii pre kongresy, konferencie, práca s odbornou komunitou atď., prevádzka a 

spravovanie CRM systému, zaškolovanie partnerov v destinácii ap.

Bidding na asociačné podujatia, s tým súvisiace expertné konzultačné služby, ambasádorský program pre destináciu, spoluorganizácia kongresových a incentívnych podujatí ai.

Celoročná inzercia na GB a ev. ďalšom trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním anglického (ev. iného) trhu: anglické (ev. iné) magazíny, časopisy, online inzercia, 

rádio, TV: 30 000 EUR 

Offline kampaň spojená najmä s hlavnými kampaňami pred letnou a zimnou sezónou, ako aj s MS v hokeji 2019, umiestnenie vizuálnych nosičov na strategických miestach a dopravných uzloch s vysokou 

frekvenciou pohybu ľudí, v centrách veľkých miest v zdrojových krajinách (napr. Viedeň, Berlín, Praha, Londýn ev. iné) - metro, vlakové stanice, letiská. Využitie najmä billboardov, citylightov, digilightov, reklama v 

metre ap.

Offilne kampaň Rakúsko: 14 000 EUR

Offline kapaň Česko: 14 000 EUR

Offline kampaň Nemecko: 14 000 EUR

Offline kampaň Anglicko: 14 000 000 EUR

Offline kampaň Slovensko a eventuelne iné trhy v zmysle stratégie: 20 000 EUR

Celoročná inzercia v médiách - najmä lifestylové magazíny s tematikou venujúcou sa cestovaniu, gastro, kultúre, životnému štýlu ap., časopisy, online inzercia, rádiá, TV ap. Propagácia MS v hokeji 2019 - v 

relevantných printoch. Možné zabezpečenie PR agentúry na dané služby, s orientáciou na zdrojové trhy (ČR, AUT, DE, GB, SR)

Celoročná inzercia na AUT trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním rakúskeho trhu: rakúske magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 40 000 EUR 

Celoročná inzercia na CZ trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním českého trhu: české magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 40 000 EUR

Celoročná inzercia na DE trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním nemeckého trhu: nemecké magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 30 000 EUR 

Celoročná inzercia na SR trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním slovenského trhu: SK magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 20 000 EUR 

ATL online a media kampaň - media mix komunikácia destinácie priebežne počas celého roka a kampane v médiách: online (sociálne siete: Google Adwords, Youtube, Facebook, Instagram, koncept: "see, think, do, 

care"), dôraz na trend "User Generated Content". Zameranie na cieľové zdrojové trhy (ČR, AUT, DE, GB, SR), vrátane propagácie MS 2019 

BTL online kampaň, priebežne počas celého roka, vrátane webbanerovej reklamy s využitím portálov ako napr. rezervačné systémy ako Expedia, Ryanair, Booking, Tripadvisor ap.)

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2019

PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB

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

Edičná a video tvorba

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

Monitoring médií, media intelligence monitoring na medzinárodnom trhu, spracovanie výstupov, tlačové konferencie na Slovensku a v zahraničí, primárne na zdrojových trhoch v zmysle marketingovej stratégie

Grafické a kreatívne služby - brožúry, upgrade, kampane, MS 2019, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a MICE, atď. Kúpa licencovaných máp a 

mapových podkladov

Kúpa licencovaných brožúr vytvorených mimo BTB pre potreby BTB

Tlač tematických brožúr + máp + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov / dotlač, celoročne. Tlač materiálov k MS 2019. Zásoba TIC  a destinácie atď. 

spolupráca na projektoch a podujatiach formou tlače
Tematické video spoty  + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy.  Tvorba obsahu ku kampaniam počas celého roka vrátane tvorby obsahu na rok 2020, 

tvorba video online contentu ap.

Verejné prezentácie v centrách miest v zahraničí, tlačové konferencie na zdrojových trhoch, prezentácie pre odbornú verejnosť (B2B) v spolupráci s partnermi, najmä MagiBA, BKIS, Slovenskými inštitútmi MZV a EZ, 

Kultúrnymi inštitútmi, zahr. zastúpeniami MDV SR a pod. (napr. Székesféhervár, Pozsonyi piknik, prezentácie  a verejné eventy najmä: Viedeň, Praha, Budapešť, ev. Nemecko, Poľsko, ČR, prezentácia k 30. výročiu 

Nežnej revolúcie. Tiež prípadné prezentácie v Rakúsku (Burgenland, Niederosterreich) u poskytovateľov služieb a pod.

Náklady spojené s prezentáciami a na to naviazanou účasťou zamestanancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách v zahraničí, akvizácia MDV SR - najmä 

CONVENTA Ljubljana, Holiday World Praha,  Utazás Budapešť, ITB Berlín, IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, WTM Londýn ev. iné. Najmä spoluvystavovateľské poplatky, doprava, ubytovanie, iné produkčné náklady. 

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

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

Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2019 a 2020 (napr. Ferien Messe 2020, ev. iné počas roka)

posilnenie kreatívnych a grafických 

prác a najmä tlače z dôvodu konania 

MS v hokeji 2019, taktiež príprava 

nových edičných titulov a 

videotvorby.

účasť na verejných prezentáciách v 

zahraničí pri príležitosti 30 výročia od 

r. 1989 - s tým spojené produkčné 

náklady, posilnenie sprievodného 

programu na veľtrhoch a výstavách, s 

tým súvisiace sprievodné a 

produkčné náklady ap.

navýšenie dotačných a členských 

prostriedkov BTB prioritne alokované 

do marketingových aktivít BTB s 

dôrazom na komunikačnú podporu 

produktom, podujatiam, členom atď. 

Kampane na zdrojových trhoch v 

zahraničí - posilnenie komunikácie, 

zachovanie pomeru dominancie 

online vs offline (cca 35 : 65), 

využívanie nových efektívnych PR 

nástrojov, spolupráca s rezervačnými 

portálmi, zintenzívnenie promo 

aktivít v online i offline priestore s 

efektívnym zameraním na cieľové 

skupiny ap. Všetky tieto aktivity si 

vyžadujú navýšenie zdrojov. 

Komunikačná podpora aj v rámci MS 

v hokeji 2019 - sústredenie sa nie na 

prilákanie na MS ale na 

prezentovanie ponuky Bratislavy (s 

konkrétnym obsahom: kultúra, 

gastro, podujatia, pamiatky, umenie 

atď), aby športoví fanúšikovia 

spoznali aj tieto stránky BA a 

prípadne sa sem vrátili alebo o tom 

povedali svojim známym. 

merkantil súvisiaci s MS v hokeji 

2019

implementácia MICE stratégie 2018 - 

2020, intenzívnejšia propagácia 

Bratislavy ako kongresovej destinácie 

pre cieľovú skupinu (ATL, BTL 

kampane), podpora kongresových 

podujatí v destnácii, tvorna 

špecializovaného obsahu - všetky 

aktivity vo väčšom rozsahu oproti r. 

2018



2.1.1 10 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.2 100 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 7 000,00 €

2.1.3 318 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 000,00 € 319 716,00 € 155 684,00 €

3. 37 300,00 € 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1 37 300,00 € 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.1. 4 500,00 € 15 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.2. 27 800,00 € 63 000,00 € 0,00 € 0,00 €

3.1.3. 5 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7 140,00 € 89 654,00 € 53 086,00 €

4. 10 000,00 € 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1 10 000,00 € 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.1. 5 000,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2. 5 000,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

67 000,00 € -1 000,00 €

5. 54 700,00 € 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1 54 700,00 € 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1.1. 13 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.2. 16 000,00 € 9 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1.3. 5 000,00 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.4. 3 900,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.5. 16 800,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

79 000,00 € 34 700,00 €

6. 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1. 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1.1. 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

projekt nepodporený zo strany MDV 

SR v roku 2018, na trhu je potreba 

vzniku danej štúdie z hľadiska 

argumentácie potreby podpory CR

0,00 € 40 000,00 €

7. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1.1. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zachovaná úroveň podpory z roku 

2018

3 000,00 € 0,00 €

8. 201 050,00 € 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1. 201 050,00 € 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.1. 10 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.2. 3 696,00 € 2 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.3. 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.4. 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.5. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.6. 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.7. 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.8. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.9. 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.10. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.11. 104 804,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 140,00 € 202 525,00 € 17 975,00 €
nárast výšky členského do KOCR, 

podpora vzdelávania

1 007 902,00 € 955 850,00 € 36 600,00 € 14 140,00 € 1 459 015,00 € 555 477,00 €

60 000,00 €

110 000,00 €

14 140,00 €

120 000,00 €

1 514 502,00 €

992 450,00 €

2 811 092,00 €

 

220 500,00 €

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

Disponibilné príjmy počas roka (predaj sprievodcovských služieb, predaj Bratislava Card - city and region)

Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC a v rámci Bratislava Card - City and region

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MDV SR z roku 2018

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

Členské pre rok 2019 (1 487 502 MagiBA + 27 000 od ostatných členov)

Dotácia MDV SR pre rok 2019 (odhad podľa nároku v zmysle zákona)

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2019

Pracovné workshopy, školenia, odborné semináre a konferencie, vzdelávanie v rámci ECM podujatí, vzdelávacia kampaň - zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia ev. stakeholderi (priebežne rok 2019)

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

Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva

Členské v Danube Competence Centre

Členské do ECM 2019

Členské do SITE

Členské do European City Cards

Členské do AOCR - asociácia organizácií cestovného ruchu

Členské do AICES

Členské do Zväz cestovného ruchu SR

Členské do KOCR BRT

Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské  z dotácie a vlastných  zdrojov:

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

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: 40 000,00 €

Systém hodnotenia kvality služieb CR 

Systém hodnotenia kvality služieb CR

Analýza kvality poskytovanych služieb 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

Podpora informačnej infraštruktúry - zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom partnerských infocentier v destinácii

Podpora informačnej infraštruktúry - zabezpečenie služieb zásobovania v destinácii

Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 113 700,00 €

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: 66 000,00 €

Infraštruktúra cestovného ruchu

Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie

Projektovanie, budovanie, podpora a repsácia turistickej a navigačnej  infraštruktúry a SMART technológií v meste: napr. rozšírenie umiestnení máp centra prostredníctvom osadenia informačno navigačných 

nosičov, smart riešenia pre TIC - prevádzka, servis a údržba dotykových obrazoviek a wifi splash screen, ev. doplnenie funkcionalít wifi v TIC, prevádzka a údržba cyklosčítačov ai.

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

Podujatia/projekty/produkty/eventy - spolupráca

Podpora vlastných produktov: Prevádzka a podpora systému BC, štatistické zisťovanie, technická podpora systému, online predaj a generovania online kariet, rozširujúci sa obchodný a marketingový koncept, 

výroba BC kariet, tlač a distribúcia kariet, podpora predaja v spolupráci s partnermi, zaškolovanie. Korunovačný foto- video point: prevádzka, údržba, personálne náklady, branding, repasácia, podpora a servis tech. 

zaridenia ap., zriadenie sezónneho fotopointu v TIC a pod.

Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov priritne členov BTB, ďalej napr. korunovačná a keltská tematika, víno a gastro, 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, Bratislavské 

mestské dni, Limes Days/Rímske hry, Culinary Days,Majáles, Dobový piknik, Geoawards, Vianoce v Bratislave, podujatia v destinácii k 30. výročiu Nežnej revolúcie, tematická vernisáž fotiek ap.), 

Dotykové systémy/infopanely na vstupných bodoch do destinácie a v centre mesta na strategických miestach výskytu turistov, prenájom priestoru a súvisiace náklady na dotykové infopanely - existujúce z roku 

2018 a plánované na rok 2019 (servis, údržba, aktualizácia obsahu ap.). V roku 2018 osadené 4 ks, plán na rok 2019: 4 ks 

Budovanie a prevádzka WiFi siete v centre mesta a na miestach pohybu turistov (spolupráca s MagiBA, O2, MČ Staré Mesto, TSSM - celoročná prevádzka

MS 2019 - podpora športového eventu svetového formátu, spoluorganizácia sprievodného programu k podujatiu (fanzóny, fotopoint, prezentačné a propagačné nástroje, sprievodný kultúrny program, fotopointy v 

meste, propagácia v meste ap.)

Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov: 135 600,00 €

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, delegácie v rámci MS 2019

IC v BA, letisko, hlavná železničná stanice (ev. stanica Petržalka), autobusová stanica, sezónny infopoint na Hviezdoslavovom námestí - rozvoj, úprava interiérov v IC, digitalizácia, brigádnici, informačnonavigačné 

systémy, najmä náklady na prezentačno - propagačné služby, informačné služby počas MS 2019 v dočasne zriadených infocentrách

Mobilný infopoint so smart prvkami v centre mesta - sezónny, prezentačné steny, interiérové vybavenie, zabezečenie doplnkových súčastí prezentácie ponuky destinácie a informovanosti turistov, poplatky spojené 

so zaujatím verejného priestranstva ap.

Činnosť TIC Klobučnícka,  TIC vlaková stanica, 

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov: 468 400,00 €

potreba navýšenia informačno - 

prezentačných služieb a posilnenia 

infopointov v meste z dôvodu 

konania MS v hokeji 2019, alokácia 

prostriedkov na projekt osadenia 

mobilného infopointu v meste 

vzhľadom na PHZ z roku 2018

kontinuálna podpora nosných 

podujatí v rámci kultúrnej ponuky 

BA, ich kvalitatívne zlepšovanie, 

adaptácia pre zahraničných 

návštevníkov, aktivity spojené s MS v 

hokeji 2019

zachovanie úrovne podpory v 

položke 4. z roku 2018

SMART prvky infraštruktúry CR, 

opodstatnenosť potreby osádzania 

dotykových inopanelov potvrdená v 

roku 2018, rozšírenie aktivity na rok 

2019 - osadenie nových totemov, 

pokračovanie v projekte free wifi - 

populárny a efektívny projekt pre 

návštevníkov



členské

bežné

stav v roku 

2018 rozdiel 2018 vs 2019

dôvod 

zmeny

61 000,00 €

13 100,00 €

490 000,00 €

83 000,00 €

9 000,00 €

Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (zariadenie kancelárií, skrine, police, stolicky, kuchyňa, konvica, šálky, atď.) 10 000,00 €

15 500,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

1 000,00 €

13 500,00 €

2 500,00 €

10 000,00 €

7 000,00 €

30 000,00 €

5 000,00 €

28 000,00 €

796 600,00 € 687 035,00 € 109 565,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:  

SÚČET VÝDAVKOV:

členské

bežné

stav v roku 

2018 rozdiel  2018 vs 2019

dôvody 

zmeny

14 300,00 €

1 800,00 €

8 600,00 €

255 000,00 €

5 000,00 €

500,00 €

4 800,00 €

2 900,00 €

8 500,00 €

3 000,00 €

6 200,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €

2 800,00 €

Predbežne spolu na pevádzku: 318 400,00 € 285 715,00 € 32 685,00 €

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici) 

DPH za celý rok

Predbežne spolu na pevádzku:

60.000 + 110.000 + 14.140 + 120.000 + 1.514.502 + 992.450 = 2.811.092,- eur

1.007.902 + 992.450 + 14.140 + 796.600 = 2.811.092,- eur

Cestovné náhrady (diéty) 

Kúpa služobného vozidla - akontácia, poistenie za auto, servis, súvisiace náklady

Benzín

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

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

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.

Stravné lístky

Služobné cesty - DPC, ZPC

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica NA ROK 2019

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.

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

Repasácia podlahy klientskeho priestoru, interiérové úpravy

Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku

Prevádzka 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

Stravné lístky

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov

Služobné cesty - DPC, ZPC

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

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

Vedenie bankového účtu + registrač. pokladne

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

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

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici)

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2019

potreba 

zazmluvnenia 

outsourcovanýc

h služieb na 

ďalšie obdobie, 

nárast agendy s 

čím súvisí 

navýšenie 

týchto položiek, 

kúpa 

služobného 

automobilu pre 

potreby 

organizácie a 

stým spojené 

ďalšie súvisiace 

náklady, ev. 

posilnenie 

výkonnej zložky 

BTB

údržba, 

repasácia 

objektu TIC, 

nárast 

spotreby 

materiálu, 

personálne 

náklady



Určenie výšky a lehoty splatnosti čl.príspevkov BTB 2019

Členský príspevok obcí členský príspevok

Hlavné mesto SR Bratislava

podľa rozpočtu 

hl. mesta SR BA

Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)

Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 2019

triedy 4* a 5*  v kategórii č. 1:

Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb 500 €

triedy 1* , 2 * , 3 *  v kategórii č. 1 a 2: 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až  100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb 500 €

všetky triedy v kategórii 3,5,7: 500 €

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb 500 €

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb 500 €

Kemping 500 €

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:

Kasíno 1 100 €

Bar/ nočný klub/diskotéka 500 €

Reštaurácia/Vináreň 500 €

Cukráreň/Pekáreň  500 €

Kaviareň 500 €

Asociácie , zväzy a združenia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb 600 €

Cestovné kancelárie a agentúry 500 €

Sprievodcovia cestovného ruchu 500 €

Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov 600 €

Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie 600 €

Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie 600 €

Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb 600 €

Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb 600 €

Podporný servis pre konferencie 600 €

Cateringové spoločnosti 600 €

Asociácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente 1 000 €

Letisko/Stanica/Prístav 1 100 €

Dopravcovia/Požičovne automobilov, autobusov/Taxi 500 €

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity 500 €

Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR 500 €

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 500 €

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 200 €
Vysoké školy 200 €
Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie 200 €

Neziskové organizácie  (mimo skupín v komorách 1-3) 200 €

Občianske združenia  (mimo skupín v komorách 1-3) 200 €

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 200 €

Uznesenie VZ BTB č. 4 zo dňa 13.12.2019 so splatnosťou členského príspevku k 31.1. 2019

a členské obce v troch splátkach do 31.1.2019, do 15.4.2019 a do 30.6.2016

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty


