
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 17.12.2018 

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

Miesto konania: hotel Grand River park, Dvořákovo nábr., Bratislava 

 

 

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

Neprítomní :   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 mailom. Prítomní 

členovia P-BTB súhlasili s nasledovným programom.  

 

1. Zhodnotenie priebehu a výsledkov VZ BTB, ktoré sa konalo 13.12.2018 
2. Rozpočet BTB na rok 2019 - upravený v zmysle záverov VZ BTB 
3. Plán práce BTB na rok 2019 - upravený v zmysle záverov VZ BTB 
4. Plán zasadnutí P-BTB na prvý polrok 2019 - v prílohe 
5. Informácia o možnosti vytvorenia tzv. „dohadnej položky“ (očakávaný budúci 

náklad) v účtovníctve BTB na rok 2019 pre krytie nákladov na odmeny orgánov za 
činnosť v roku 2018 

6. VZ kocr BRT 18.12.2018 
7. Rôzne  

 
 
Bod č. 1 Zhodnotenie priebehu a výsledkov VZ BTB 13.12.2018 
Členovia P-BTB dlho diskutovali o priebehu VZ BTB. Uistili sa, že predstavenstvo v zmysle 
stanov BTB zaslalo HMBA všetky podklady na VZ BTB včas a v plnom rozsahu ku všetkým 
plánovaným bodom programu. Za najväčšiu chybu v komunikácii považujú fakt, že 
zástupcovia HMBA, ktorých primátor poveril zastupovaním na VZ BTB sa neoboznámili 
dostatočne s podkladmi a neinformovali P-BTB, že HMBA má problém hlasovať za jednotlivé 
návrhy uznesení, nakoľko mesto sa dočasne nachádza v rozpočtovom provizóriu. Následne 
až po rokovaní zástupcov mesta v BTB s primátorom Matúšom Vallom bolo možné pristúpiť 
k hlasovaniu za pozmenené návrhy uznesení v bodoch 5, 7 a 8. 
Uznesenie č. 1/17122018: P-BTB berie na vedomie Uznesenie VZ BTB z 13.12.2018, ktoré 
pozmenilo návrh na schválenie výšky a lehoty splatnosti členského HMBA do BTB na rok 
2019 v zmysle textu v Prílohe č. 1. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Na rokovanie P-BTB sa dostavil pán Ján Buocik. 

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


                                                                                                                 

 

Bod č. 2 Rozpočet BTB na rok 2019 – bol upravený v zmysle záverov VZ BTB 

      Disponibilné príjmy počas roka (predaj sprievodcovských služieb, predaj BC) 60 000,00 € 

 Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC a v 

rámci Bratislaav Card – City and region 110 000,00 € 

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

 Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka 120 000,00 € 

 Členské pre rok 2019 (1 020 000 hl. mesto + 28 700 od ostatných členov) 1 048 700,00 €  

 Dotácia MDV SR pre rok 2019 (odhad podľa nároku v zmysle zákona) 992 450,00 € 

 Disponibilné zdroje celkom pre rok 2019 2 345 290,00  € 

 Uznesenie č.  2/17122018: P-BTB berie na vedomie, že predbežný rozpočet BTB na rok 
2019 bol upravený v zmysle záverov VZ BTB z 13.12.2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

 

Bod č. 3 Plán práce BTB na rok 2019 - upravený v zmysle záverov VZ BTB 
Valné zhromaždenie schválilo plán práce BTB na rok 2019 a rozpočet dotačných zdrojov BTB na 
rok 2019 (Príloha č. 2). Celkový rozpočet BTB na rok 2019 vrátane prevádzky a kofinancovania 
aktivít pre rok 2019 bol upravený v zmysle schválenej výšky členského členov BTB na rok 2019. 
Uznesenie č.  3/17122018: P-BTB berie na vedomie plán práce schválený na VZ BTB dňa 
13.12.2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

  

Bod č.4 Plán zasadnutí P-B TB na prvý polrok 2019  
Príloha č. 3 
Uznesenie č. 4/17122018: P-BTB schvaľuje predbežný plán zasadnutí P-BTB na prvý polrok 
2019. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 
Bod č. 5 Informácia o možnosti vytvorenia tzv. „dohadnej položky“ 
Uznesenie č. 5/17122018: P-BTB schvaľuje vytvorenie dohadnej položky vo výške 8.975 Eur 
a predloženie schválenia návrhu mimoriadnych odmien orgánom P-BTB a DRBTB (suma 
ceny práce) bodu č. 9 programu VZ BTB z 13.12.2018 na ďalšie rokovanie VZ BTB. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
 
 



                                                                                                                 

 
Bod č.6 Rokovanie VZ BRT 18.12.2018 

Dňa 17.12.2018 o 11.11 hod boli mailom členom predstavenstva doručené podklady na 
zajtrajšie rokovanie VZ BRT. PP-BTB informovala členov, že mala krátke stretnutie 
s predsedom krajskej organizácie CR BRT s pánom Tomášom Zajacom. Ten ju ubezpečil, že 
ide posledný časový stres s doručovaním podkladov na ich VZ a rovnako sa zaviazal 
prerokovávať podklady k plánom práce a rozpočtu BRT dostatočne v časovom predstihu a vo 
výbornej kvalite. 

P-BTB bolo z časového hľadiska schopné prerokovať len zmenu rozpočtu BRT 2018 a plán 
práce a rozpočet BRT na 2019. V dokumentoch identifikovali nasledovné nezrovnalosti: 

V dokumente s názvom „VZBodC6_RozpocetAplanPrace_KOCR_BRT_2019“: 

- na strane 8 v bode č. 4 Infraštruktúra je alokovaných 130 000,- EUR z členských 
prostriedkov, nie je jasné koľko z nich pripadá na spoluprácu s BTB (predpoklad na 
našej strane je 108 000,- EUR, je tiež pripravený návrh dodatku). V texte je chyba, je 
potrebné opraviť rok na 2019. BOD 20. ZO ZÁPISU V PRÍLOHE 

- na strane 7 v bode č. 2 Tvorba a podpora produktov CR je alokovaných 73 000,- EUR 
z členského a 113 500,- EUR z dotácie na Podujatia – tu chýba produkt CR – Bratislava 
Card – City and Region (predpoklad na našej strane je 20 000,- EUR na individuálne 
preplatenie vstupov do prevádzok v regióne, s výsledkom bezplatnosti 
a zatraktívnenia karty a 10 000,- EUR na náklady spojené priamo s prevádzkou karty – 
individuálna zmluva s BTB). Existuje alternatíva, že sa financie na Bratislava Card budú 
nachádzať aj v inej položke, pokiaľ to tak vyhovuje zástupcom krajskej organizácie. 
Podstatné je to, aby boli financie na podporu karty alokované v rozpočte na rok 2019. 
BOD 18. ZO ZÁPISU V PRÍLOHE 

- na strane 10 nie je rozpísaná prevádzka, je potrebné vedieť jednotlivé položky 
- aktivity sú rozpísané vo veľa častiach vágne. 

Ďalšie body zo zápisu treba prediskutovať na VZ, ktoré sa koná zajtra. Všetky sú spoločnými 
prioritami členov krajskej organizácie pre rok 2019. 
V dokumente „bodC4_NavrhZmenyRozpoctu“ v riadku 72 je potrebné upraviť členské BTB 
pre rok 2018 podľa oznámenej skutočnosti.  
Ostatné je ťažko skontrolovať v rámci časovej tiesne na odpoveď.  
Uznesenie č.  6a/17122018: P-BTB žiada do rozpočtu KOCR BRT na rok 2019 zapracovať 
požiadavky a návrhy na spoluprácu BTB aj všetkých ostatných OOCR, ktoré sú členmi KOCR 
BRT. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.  6b/17122018: P-BTB žiada rozšírenie programu rokovania VZ BRT o bod 
„Úprava Stanov KOCR BRT“ doplnený o lehoty na zasielanie, pozvánok, návrhu podkladov 
a finálu podkladov na VZ BRT. Zmenu Stanov KOCR BRT žiada predložiť na najbližšom 
rokovaní VZ BRT. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 

Bod č.7 Rôzne  
Členovia P-BTB sformulovali základné  myšlienky listu P-BTB na primátora MHBA: 
-  Sme radi, že došlo ku konsenzu a schválili sa dôležité body a BTB môže pokračovať 
v činnosti.  
- Ďakujeme menovite primátorovi za ústretovosť.  
- Je pre nás veľmi dôležité, aby spolupráca medzi súkromným sektorom a mestom 

prebiehala v synergii ... 
Uznesenie č.  7/17122018: P-BTB poverilo PP-BTB, aby požiadala primátora HMBA 
o stretnutie s členmi predstavenstva a DR BTB po 6.1.2019. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



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 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb 550 €

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

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 450 €

všetky triedy v kategórii 3,5,7:

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb 330 €

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb 330 €

Kemping 330 €

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:

Kasíno 1 100 €

Bar/ nočný klub/diskotéka 500 €

Reštaurácia/Vináreň 330 €

Cukráreň/Pekáreň  330 €

Kaviareň 330 €

Asociácie , zväzy a združenia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb 650 €

Cestovné kancelárie a agentúry 200 €

Sprievodcovia cestovného ruchu 200 €

Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov 400 €

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 600 €

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity 330 €

Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR 330 €

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 360 €

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 190 €
Vysoké školy 190 €
Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie 190 €

Neziskové organizácie  (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Občianske združenia  (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Uznesenie VZ BTB č. 5b zo dňa 13.12.2018 so splatnosťou členského príspevku ostatných členov k 

31.1.2019. 

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty



dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové KV z 2018

1. 732 700,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1 138 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.1. 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.2. 13 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.3. 55 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.4. 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2 124 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.1 45 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.2 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.3 30 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.4. 29 200,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3. 327 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.1. 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.2. 95 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.3. 30 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.4. 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. 96 000,00 € 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. 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.7. 12 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.8. 10 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2019

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: 12 000 EUR

Offline kapaň Česko: 12 000 EUR

Edičná a video tvorba

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.

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

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

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.)

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.)

Offline kampaň Nemecko: 12 000 EUR

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

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. 

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

PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný dotačný rozpočet BTB

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

Offline kampaň Anglicko: 12 000 EUR

Offline kampaň Slovensko a eventuelne iné trhy v zmysle stratégie: 19 000 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: 24 000 EUR 

Celoročná inzercia na CZ trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním českého trhu: české magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 25 000 EUR

Celoročná inzercia na DE trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním nemeckého trhu: nemecké magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 15 000 EUR 

Celoročná inzercia na SR trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním slovenského trhu: SK magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 13 000 EUR 

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: 20 000 EUR 

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"



1.3.9. 8 000,00 € 0,00 € 0,00 €

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



1.4 40 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4.1 40 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4.2 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5 102 400,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.1 14 800,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.2 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.3 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.4 10 600,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.5 25 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.6 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.7. 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2. 27 000,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1 27 000,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1.1 27 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.2 0,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1.3 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 000,00 €

3. 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.1. 15 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.2. 63 000,00 € 0,00 € 0,00 €

3.1.3. 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7 140,00 €

4. 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.1. 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2. 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5. 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1.1. 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.2. 9 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1.3. 22 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.4. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.5. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

6. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

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

Podpora predaja a propagačné nástroje

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.)

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.

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.

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

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

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Činnosť TIC

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.

Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov:

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

Činnosť TIC Klobučnícka,  TIC vlaková stanica, 

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov:

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, Veľká noc, Limes Days/Rímske hry, Culinary Days,Majáles, Dobový piknik, Geoawards, Vianoce v Bratislave, podujatia v destinácii k 30. výročiu Nežnej revolúcie, tematická vernisáž 

fotiek, projekt baroková Bratislava - bronzový model ap.), 

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

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:

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.

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

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:

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



6.1. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1.1. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1.1. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8. 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1. 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.1. 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.2. 2 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.3. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.4. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.5. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.6. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.7. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.8. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.9. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.10. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.11. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 140,00 €

975 850,00 € 16 600,00 € 14 140,00 €

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. Ev. evenmt calculator systém od ECM

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

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:

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské 

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské

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

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

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

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



členské

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové KV z 2018

1. 50 452,00 € 732 700,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1 4 000,00 € 138 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.1. 1 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.2. 1 000,00 € 13 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.3. 1 000,00 € 55 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.4. 1 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2 3 452,00 € 124 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.1 1 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € 0,00 €

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

1.2.3 1 000,00 € 30 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.4. 1 452,00 € 29 200,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3. 6 000,00 € 327 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.1. 1 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.2. 1 000,00 € 95 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.3. 1 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.4. 1 000,00 € 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. 1 000,00 € 96 000,00 € 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. 1 000,00 € 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 €

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2019

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: 12 000 EUR

Offline kapaň Česko: 12 000 EUR

Edičná a video tvorba

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.

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

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

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.)

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.)

Offline kampaň Nemecko: 12 000 EUR

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

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. 

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

PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB 2019

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

Offline kampaň Anglicko: 12 000 EUR

Offline kampaň Slovensko a eventuelne iné trhy v zmysle stratégie: 19 000 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: 24 000 EUR 

Celoročná inzercia na CZ trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním českého trhu: české magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 25 000 EUR

Celoročná inzercia na DE trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním nemeckého trhu: nemecké magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 15 000 EUR 

Celoročná inzercia na SR trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním slovenského trhu: SK magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 13 000 EUR 

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: 20 000 EUR 

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"



1.4 4 000,00 € 40 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4.1 2 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4.2 2 000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5 33 000,00 € 102 400,00 € 0,00 € 0,00 €

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

1.5.2 1 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.3 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

1.5.5 1 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 €

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

1.5.7. 1 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2. 314 400,00 € 27 000,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1 314 400,00 € 27 000,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1.1 1 000,00 € 27 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1.3 313 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 000,00 €

3. 10 300,00 € 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1 10 300,00 € 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.1. 1 500,00 € 15 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.2. 7 800,00 € 63 000,00 € 0,00 € 0,00 €

3.1.3. 1 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7 140,00 €

4. 2 000,00 € 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1 2 000,00 € 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.1. 1 000,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2. 1 000,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5. 27 700,00 € 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1 27 700,00 € 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1.1. 1 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.2. 1 000,00 € 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 €

6. 6 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1. 6 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

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

Podpora predaja a propagačné nástroje

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.)

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.

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.

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

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

783 152,00 €

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Činnosť TIC

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.

Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov: 108 600,00 €

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

Činnosť TIC Klobučnícka,  TIC vlaková stanica, 

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov: 341 400,00 €

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, Veľká noc, Limes Days/Rímske hry, Culinary Days,Majáles, Dobový piknik, Geoawards, Vianoce v Bratislave, podujatia v destinácii k 30. výročiu Nežnej revolúcie, tematická vernisáž fotiek, projekt 

baroková Bratislava - bronzový model ap.), 

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

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: 58 000,00 €

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.

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

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: 86 700,00 €

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

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



6.1.1. 6 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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 €

8. 193 050,00 € 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1. 193 050,00 € 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.1. 2 000,00 € 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 €

607 602,00 € 975 850,00 € 16 600,00 € 14 140,00 €

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. Ev. evenmt calculator systém od ECM

Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov: 6 700,00 €

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

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: 212 500,00 €

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD



60 000,00 €

110 000,00 €

14 140,00 €

170 000,00 €

1 048 700,00 €

992 450,00 €

2 395 290,00 €

 

členské

bežné

61 000,00 €

13 100,00 €

505 000,00 €

82 498,00 €

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 €

5 000,00 €

28 000,00 €

781 098,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:  

SÚČET VÝDAVKOV:

členské

bežné

14 300,00 €

1 800,00 €

8 600,00 €

250 000,00 €

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: 313 400,00 €

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

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

Stravné lístky

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov

Benzín

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

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 (1 020 000 MagiBA + 28 700 od ostatných členov)

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

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2019

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

Služobné cesty - DPC, ZPC

Cestovné náhrady (diéty) 

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

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici)

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.

Vedenie bankového účtu + registrač. pokladne

DPH za celý rok

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

Predbežne spolu na pevádzku:

60.000 + 110.000 + 14.140 + 170.000 + 1.048.700 + 992.450 = 2.395.290,- eur

607.602 + 975.850 + 16 600 + 14.140 + 781.098 = 2.395.290,- eur

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

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

Repasácia podlahy klientskeho priestoru, interiérové úpravy

Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku

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

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

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici) 

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



NÁVRH na plán rokovaní P-BTB v prvom polroku 2019 

Stretnutia navrhujeme zväčša na stredu poobede, s ohľadom na účasť back office na 

veľtrhoch/výstavách/prezentáciách a s ohľadom na štátne sviatky a prázdniny. Miesto konania BTB, 

Šafárikovo nám č. 3, Bratislava, vždy od 16.00 hod: 

 

16.1.2019 od 16.00 hod 

31.1.2019 od 16.00 hod (možno 30.1.) 

06.2.2019 od 16.00 hod 

19.2.2019 od 16.00 hod (od 20.2. Utazáš Budapešť) 

06.3.2019 od 16.00 hod 

20.3.2019 od 16.00 hod 

03.4.2019 od 16.00 hod 

17.4.2019 od 16.00 hod 

30.4.2019 od 16.00 hod 

Rezerva pred VZ BTB !!!! 13.5.2019 ??? 

22.5.2019 od 16.00 hod 

12.6.2019 od 16.00 hod 

26.6.2019 od 16.00 hod 


