
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 28.11.2018 

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

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

 

 

Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, Ľ.Novacká, A.Smik, S.Svoreňová, M.Volek, 

Neprítomní :   J.Bôcik, 

Za DR BTB:   --- 

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. Spolupráca BTB na ČSOB Marathon 2019 
2. Informácia o splatenom členskom príspevku členov BTB za rok 2018 
3. Informácia predsedov komôr BTB o záveroch zo zasadnutia komôr BTB 

k materiálom na VZ BTB 13.12.2018 - k plánu práce, k rozpočtu a k výške členského 
na rok 2019  

4. Návrh na výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2019  
5. Úprava NÁVRHU plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2019 + zdôvodnenie 
6. Návrh koncoročných odmien členom orgánov BTB + zdôvodnenie 
7. Rôzne  

 
Bod č. 1 Spolupráca BTB na ČSOB Marathon 2019 
Dňa 23.11.2018, po viacerých osobných rokovaniach pána Pukaloviča, riaditeľa ČSOB 
Marathonu, s manažmentom BTB bola na BTB doručená žiadosť člena BTB, spoločnosti BE 
COOL, s.r.o. o spoluprácu na 14. ročníku ČSOB Marathonu Bratislava 2019. 
Predmetom spolupráce sú činnosti zamerané na propagáciu mesta a regiónu Bratislava na  
uvedenom podujatí a to hlavne prostredníctvom balíka výhod zahrnutých v turistickej karte 
Bratislava City and Region a na prezentácii s ňou spojenou, ako aj prostredníctvom 
umiestnenia Infostánku s informáciami o destinácii Bratislava pre domácich a zahraničných 
návštevníkov Bratislavy na podujatí. Ďalšou formou by malo byť pozvanie vybraných 
zahraničných médií a športovcov a vytvorenie programu pre nich s cieľom následnej 
medializácie a prezentácie destinácie a podujatia v zahraničí. 

Organizátor predpokladá predbežné náklady na zabezpečenie ČSOB Marathonu  vo výške 
480.000,-€, pričom predpokladané plnenie zo strany BTB organizátor odhaduje na 6.000,-€ 
formou nefinančného plnenia (online PR podpora na web stránke a sociálnych sieťach 
visitbratislava.com, Infostánok na podujatí, prezentácia podujatia na promo nosičoch BTB, 
zabezpečenie tripu pre zahraničné športové médiá). 

Vychádzajúc z údajov z predchádzajúcich ročníkov podujatia je predpokladaná účasť viac ako 
14.000 aktívnych účastníkov – bežcov zo 60 krajín sveta a pre informáciu uvádza, že v roku 
2018 bola evidovaná účasť 2.007 hostí zo zahraničia a 6.645 účastníkov mimo Bratislavy. 

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


                                                                                                                 

Konkrétny plán spolupráce na ČSOB Marathone 2019 ako i návrh spolupráce pri vytvorení 
špeciálnych ubytovacích a produktových balíčkov tvoria Prílohy 1-3 tohto zápisu. 
Uznesenie č. 1/28112018: P-BTB schvaľuje spoluprácu BTB so spoločnosťou BE COOL na 
ČSOB Marathone Bratislava 2019, v nefinančnom plnení zo strany BTB do výšky max. 
6.000,- EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2 Informácia o splatenom členskom príspevku členov BTB za rok 2018 
Členovia P-BTB boli informovaní o skutočnosti, že všetci členovia BTB splatili členské na rok 
2018 v stanovej výške. S termíny úhrady ešte pretrvávajú menšie nedostatky. Sumárne 
vybrané členské od ostatných členov BTB za rok 2018 bol v súhrnnej výške 28 370,00 €. 
Uznesenie č.  2/28112018: P-BTB berie uvedenú informáciu na vedomie. 

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

 

Na rokovanie predstavenstva sa dostavili pani Novacká a pán Smik. 

 

Bod č. 3 Informácia predsedov komôr BTB o záveroch zo zasadnutia komôr BTB 

k materiálom na VZ BTB 13.12.2018 

Predseda komory č. 1 pán Naď informoval členov P-BTB, že z komory č. 1 neboli formulované 
zásadné pripomienky k materiálom na VZ, len žiadajú vyvážene plánovať zdroje na MICE 
a leisure CR. Pre komoru č. 1 je dôležitý aj príjazdový CR cez víkendy, navrhujú pokračovať 
v prezentovaní Bratislavy ako city break destinácie. Predseda komory č. 2 pán Volek 
informoval členov P-BTB, že všetky procesy v BTB sa zlepšili, nikdy nebol plán práce aj 
rozpočet tak dobre a v takom predstihu komunikovaný ako v tomto roku. Členovia komory č. 
2 sú za zachovanie členského BTB v rovnakej výške  ako v roku 2018. Pán Volek žiadal členov 
predstavenstva, aby pochopili, že tržby a zisky hotelov sú násobne vyššie ako tržby a zisky 
cestovných kancelárií a sprievodcov. Na to mu pán Naď odpovedal, že je potrebné 
porovnávať rovnakú veľkosť podnikov  v CR. Pán Petrovič vyjadril názor, že za rovnakú službu 
je potrebné platiť rovnakú odplatu, napr. lístok na vlak má rovnakú cenu pre všetkých. Pán 
Volek zopakoval, že komora č. 2 je jednohlasne za zachovanie výšky členského pre rok 2019, 
tak ako bolo v roku 2018. Predsedníčka komory č. 4 pani Novacká deklarovala, že o návrhu 
výšky a lehoty splatnosti členského pre rok 2019 zaslala hlasovanie per rollam na komerčné 
subjekty zo 4. komory. Ozval sa len jeden subjekt a ten bol proti navyšovaniu členského. 
K plánu práce BTB a k rozpočtu BTB na rok 2019 neboli pripomienky.  
Uznesenie č.  3/28112018: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie.  

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (S. Svoreňová) 

 

  

Bod č.4 Návrh na výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 2019 

Členovia P-BTB dlho diskutovali o návrhu výšky členského do BTB na rok 2019. V diskusii 

odznelo aj konštatovanie, že nastal čas sa pýtať, ktorí členovia a ktorých komôr dávajú do 

činností a aktivít BTB nejaké svoje služby alebo produkty bezplatne, aby tak podporili 

propagáciu Bratislavy a prácu BTB. Inak povedané, či si členovia BTB uvedomujú, že od 

členov sa očakáva viac ako len platba členského. Komora č. 1 považuje za nekorektné  



                                                                                                                 

 

a neférové mať rovnakú výšku hlasu za podstatne rozdielnu výšku členského. Pán Smik 

uviedol, že sa stotožňuje s názorom komory č. 1, že za rovnaké práva, rovnaké povinnosti, 

ale upozorňuje, že dôležité je zistiť názor hlavného mesta k uvedenému. Pán Naď informoval 

členov P-BTB, že zo strany mesta aj v minulosti zaznieval argument, že pokiaľ navyšuje výšku 

členského hlavné mesto, mali by tak konať aj ostatné subjekty. Pani Novacká nepovažuje 

v súčasnosti za reálne  riešiť problematiku výšky členského a navrhla, aby sme sa k tejto 

problematike vrátili v budúcnosti. Vzhľadom na aktuálnu situáciu: za prvé že sa komory 

nedohodli na jednotnej výške členského pre rok 2019 a zároveň, že nie je jasná stratégia 

nového vedenia HMBA navrhuje, aby P-BTB  nemenilo model výpočtu členského pre rok 

2019. 

Uznesenie č. 4/28112018: P-BTB schvaľuje návrh Výšky a lehoty splatnosti členských 

príspevkov do BTB na rok 2019 a tento v zmysle Prílohy č. 4 predkladá na rokovanie VZ BTB 

dňa 13.12.2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (M.Naď)  

 

Bod č. 5 Úprava NÁVRHU plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2019 

V pláne práce BTB na rok 2019 neboli vykonané žiadne zmeny oproti verzii predloženej na 

rokovania komôr. 

V návrhu rozpočtu BTB na rok 2019 boli vykonané nasledovné zmeny: 

- navýšenie členských príspevkov (ostatné subjekty) z 27 tis. Eur na 28,7 tis. Eur  (aktuálna 
informácia z ekonomického odd. BTB vzhľadom na prijatie nových členov ku koncu roka). 
Celkovo sa navýšila kolónka členské o 1 700 EUR z 1 514 502 EUR na 1 516 202 EUR. 

V návrhu rozpočtu sa zároveň vytvorila rezerva na plnohodnotné nové pracovné miesto na 
odd. PR a komunikácie, a to nasledovnou úpravou: 

- poníženie prostriedkov alokovaných na mobilný infopoint v kapitole 2. (-20 tis. Eur 
z členských) a na ekonomickú štúdiu v kapitole 6. (- 10 tis. EUR) a ich presun do položky 
mzdy, odvody poistenie backoffice Šafárikovo (spolu + 30 tis. EUR). Aktuálny stav: 520 000 
EUR. 

Táto úprava je nevyhnutná vzhľadom na nástojčivú potrebu posilniť odd. PR a komunikácie 
o jedného špecialistu na infocesty a presstripy. V roku 2018 ich bolo uskutočnených 
v spolupráci s BTB trojnásobne viac ako v roku 2015, túto agendu však stále má v náplni 
práce jeden zamestnanec BTB spolu s TK,TS, newslletrami a ďalšími aktivitami. Navýšenie 
mzdových prostriedkov pre nového zamestnanca BTB sa bude realizovať len za podmienky 
uhradenia navrhovanej výšky členského príspevku zo strany HMBA a so súhlasom P-BTB. 
Uznesenie č. 5/28112018: P-BTB schvaľuje návrh predbežného plánu práce BTB a upravený 
návrh predbežného rozpočtu BTB na rok 2019 v zmysle Prílohy č. 5 a tento predkladá na 
rokovanie VZ BTB dňa 13.12.2018 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
 
 



                                                                                                                 

Bod č.6 Návrh koncoročných odmien členom orgánov BTB 
Predstavenstvo BTB zasadá takmer pravidelne minimálne dva krát za mesiac s výnimkou 
letných mesiacov. Stav počtu prerokovaných materiálov a bodov na zasadnutiach 
predstavenstiev BTB od 1.1.2018 do 14.11.2018 bol nasledovný: 

- 18 zasadnutí P-BTB  

- Prerokovaných 145 bodov (151 bodov ak rátame aj podbody)  

- Hlasovanie pri návrhu 129 uznesení  
Pred každým zasadnutím P-BTB posiela PP-BTB členom materiály na naštudovanie. Na 
každom P-BTB sa rokuje priemerne o 8 zásadných aktivitách ako sú napr. plány práce na 
nasledujúci mesiac, priebežné čerpanie rozpočtu, komunikácia s verejnou správou, interné 
smernice, účasti na veľtrhoch a prezentáciách, návrhy dohôd o spolupráci, pravidlá VO, 
služobné cesty, a ďalšie. Pred každým zasadnutím P-BTB si jeho členovia musia naštudovať 
10 až 30 strán textu a tabuliek. Jedno rokovanie P-BTB trvá v priemere 3 hodiny. 
Predsedovia komôr venujú ďalší čas na zasadnutia komôr a komunikáciu so svojimi členmi. 
V roku 2018 sa práca počas rokovaní predstavenstva zefektívnila, všetky zasadnutia boli 
uznášaniaschopné. Predstavenstvo sleduje čerpanie rozpočtu priebežne. Jednotliví členovia 
predstavenstva majú v zmysle Uznesenia P-BTB 5/25012016 navyše vo svojej gescii 
jednotlivé oblasti  a to nasledovne:  

- Strategické a koncepčné úlohy –  L. Novacká a A. Smik,  
- MICE – P. Petrovič,   
- Veľtrhy a výstavy, podujatia – M. Naď,  
- PR a komunikácia – A. Smik a M. Volek,  
- Spolupráca na projektoch s hl. mestom SR – S. Svoreňová,  
- TIC, CK a CA, infocesty – M. Volek, 
- Prevádzka a financie – J. Buocik. 

DR_BTB sa stretla štyri krát v roku 2018, svoju činnosť vykonávala s súlade s právnymi 
predpismi, námatkovo boli vykonané viaceré kontroly účtovných podkladov BTB ako i plnení 
uznesení P-BTB. Zo zasadnutí DR BTB sú vyhotovované zápisy. DR-BTB nenašla počas roku 
2018 žiadne závažné pochybenia v práci predstavenstva BTB. Výkonnej zložke boli 
adresované niektoré upozornenia na administratívne pochybenia, čím sa predišlo 
závažnejším chybám. 
Prácu členov P-BTB a DR-BTB v roku 2018 je možné hodnotiť veľmi dobre, z uvedeného 
dôvodu navrhujeme členom orgánov mimoriadne odmeny v zmysle Prílohy č. 6 zápisu. 
Členom P-BTB boli navrhnuté dve varianty mimoriadnych odmien, o týchto členovia P-BTB 
hlasovali per rollam.  
Uznesenie č.  6/28112018: P-BTB schvaľuje návrh mimoriadnych koncoročných odmien 
členom orgánov BTB v zmysle Prílohy č. 6, z ušetrených zdrojov a za podmienky 
neprečerpania plánovanej výšky prostriedkov pre odmeny orgánov v tomto roku. Materiál 
navrhne podpredseda P-BTB na rokovanie VZ BTB 13.12.2018 v bode Rôzne. 
Hlasovanie: oslovení per rollam: 8, za variant v prílohe č. 6: 4, za iný variant: 2 (Novacká, 
Svoreňová) , zdržal sa: 1 (Naď), nehlasoval: 1 (Buôcik) 
 

 

Bod č. 7 Rôzne:  

a) Príprava na veľtrh CR Ferien Messe Wien od 10. do 13. januára 2019 



                                                                                                                 

Za strany BTB, z adresy durica@visitbratislava.com,  boli zaslané tri druhy oslovujúcich 

mailov k spoluúčasti na Ferien Messe Wien 2019: 

1. Dňa 13.11.2019 akvizičný list k možnosti spoluvystavovania počas 4 dní veľtrhu na 

všetkých členov BTB 

2. Dňa 27.11.2019 na vybratých členov 2. a 4. komory mail s ponukou možnosti 

mimoriadnej účasti, ktorá si týka len špeciálne nositeľov konkrétnej produktovej 

ponuky (múzeá, galérie, festivaly, trhy, ...) a to s možnosťou zúčastniť sa jeden deň na 

veľtrhu Ferien Messe 2019 na stánku Bratislavy za zvýhodnených podmienok 

3. Dňa 28.11.2019 akvizičný mail na členov 1. a 3. komory s možnosť prezentácie na 

kuchárskej show konajúcej sa v rámci veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 

2019 pod názvom Genuss Welt, ktorá je súčasťou sprievodných akcií a ktorého 

organizátorom je spoločnosť Reed Exhibition Messe Wien. Jedná sa o prezentáciu 

konkrétnej spoločnosti z gastro bussinesu.  

Všetky akvizičné maily išli aj na predsedov komôr 1. až 4., ktorí by prípadne mali svojich 

členov kontaktovať a podporiť ponuku BTB k možnej spoluúčasti na prezentácii Bratislavy 

a jej produktov a podujatí CR. 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 

mailto:durica@visitbratislava.com


 

 

 

  

Bratislava Tourist Board 

Ing. Alžbeta Melicharová 

predsedníčka predstavenstva  

Šafárikovo nám. 3 

811 02 Bratislava 

V Bratislave, dňa 22.11.2018 

 

Vec: Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o spolupráci – 14. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2019 

 

Vážená pani predsedníčka predstavenstva, 

v zmysle našej spolupráce na ČSOB Bratislava marathon 2018, následného vyhodnotenia spolupráce, 

ako aj niekoľkých rokovaní o koordinácii vzájomných aktivít v roku 2019, si Vás dovoľujem požiadať 

o uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení propagácie 14. ročníka ČSOB Bratislava 

Marathon 2019, organizovaného našou spoločnosťou v dňoch 6.4. – 7.4.2019.  

Predmetom spolupráce sú činnosti zamerané na propagáciu regiónu Bratislava na vyššie uvedenom 

Podujatí a to hlavne prostredníctvom balíka výhod zahrnutých v karte Visit Bratislava a prezentácii 

s ňou spojenou, ako aj prostredníctvom umiestnenia Infostánku s informáciami o destinácii Bratislava 

pre domácich a zahraničných návštevníkov Bratislavy. Ďalšou formou by malo byť pozvanie 

vybraných zahraničných médií a športovcov a vytvorenie programu pre nich s cieľom následnej 

medializácie a prezentácie destinácie a podujatia v zahraničí. 

Organizátor Podujatia predpokladá predbežné náklady na zabezpečenie Podujatia na 480.000,-€, 

pričom predpokladané plnenie zo strany Vašej organizácie odhadujeme na 6.000,-€ formou 

nefinančného plnenia (online PR podpora na web stránke a sociálnych sieťach visitbratislava.com, 

Infostánok na podujatí, prezentácia podujatia na promo nosičoch BTB, zabezpečenie tripu pre 

zahraničné športové médiá). 

Vychádzajúc z údajov z predchádzajúcich ročníkov Podujatia predpokladáme účasť viac ako 14.000 

aktívnych účastníkov – bežcov z 60 krajín sveta a pre informáciu uvádzame, že v roku 2018 sme 

evidovali 2.007 účastníkov zo zahraničia a 6.645 účastníkov mimo Bratislavy. 

Podľa poskytnutých údajov OC EUROVEA navštívilo počas konania Podujatia EUROVEA a priľahlé 

priestory, ktoré tvoria centrum Podujatia len za samotný maratónsky víkend od piatku do nedele        

130.941 ľudí, pričom popri trati vedúcej mestskými časťami Staré Mesto, Ružinov a Petržalka 

povzbudzuje bežcov približne 40.000 divákov. 

 

 



 

 

 

 

Predpokladáme niekoľko spôsobov propagácie destinácie Bratislava, ktoré sú zadefinované 

v marketingovom pláne, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto žiadosti. 

Sme presvedčení, najmä zo skúseností z predchádzajúcich ročníkov, že pre destináciu Bratislava je 

Podujatie značným ekonomickým prínosom. Víkendový pobyt pre tisíce mimo bratislavských 

účastníkov, divákov a ich rodinných príslušníkov prináša nemalé finančné prostriedky najmä pre 

oblasť hotelierstva a ubytovacích služieb, služieb v gastronómii a turistických služieb. 

V Prílohe č.2 k tejto žiadosti prikladáme výpis z Obchodného registra, ktorým preukazujeme 

oprávnenie organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia, ktorým 14. ročník ČSOB 

Bratislava Marathon bezpochybne je. Podujatie sa koná v spolupráci a na zmluvnom základe 

založenom s Hlavným mestom SR Bratislava. 

S hlbokou úctou 

 

  

 

       Mgr. Jozef Pukalovič 

      riaditeľ ČSOB Bratislava marathon 

          BE COOL, s.r.o. 

  

 

 



BE COOL Propagácia BTB/CITY CARD

O Bratislave/About Bratislava s linkom na www btb

1-dňová karta/ 12€ (predtým 15€)

2-dňová karta/14€ (predtým 18€)

Facebook 15 000 15 000 fanúšikov

Instagram 2000 sledovateľov

Inzercia/PR Magazín 10000-12000 ks 1/1 str. Info s výhodami karty

DM Newsletter 11.000 svk+cz/1.000 cudzinci 3x Info s výhodami karty

Stánok na podujatí 3x3m

Scenár moderátor niekoľkokrát spomenuté informácie ku karte

BTB Propagácia ČSOB BAM 2019

www www.visitbratislava.com

APP APP Bratislava

Facebook 28 000 fanúšikov

Instagram 4600 sledovateľov

Youtube
v priemere viac ako 10 000 videní 

videí)
video ČSOB BAM 2019

Prezentácie/Veľtrhy SVK/Zahraničie 4x Rakúsko, Slovensko - Január Maďarsko, Česko - Február

Informačné centrá I-čka 2 celoročné a 6 sezónnych

Infocesty a presstripy novinári, bloggeri, vloggeri

Newsletter

Meltwater

viac ako 50 tis. databáza 

novinárov a blogerov píšucich o 

CR, ale aj o športe

1-2 články

PRINT

Online

Iné
Promo Projekty destinácie 

Bratislava
 video prezentácie a rozhovory s členmi, blogy

keď sa zlepší kolegov zdravotný stav, 

dohodneme si termín natáčania

Inzercia

PROMO

DM

200 000/mesiac

www.bratislava.com

Soc. siete 

BTB

viac ako 30 článkov počas roka na cieľových trhoch)

presné info o inzerciách Vám budem vedieť povedať až začiatkom roka, ale určite budeme podujatie promovať

1-2x

Podklady dodá BE COOL - kalendár 

podujatí, info k jednotlivým 

podujatiam

sponzorovaný post o ČSOB BAM + súťaž o 

štartovné taktiež sponzorované

 ako sme sa bavili aj na stretnutí, ak by ste si vytipovali nejakých 

novinárov, blogerov alebo bežcov, kt. by ste chceli ešte pred 

podujatím priniesť do BA aby promovali maratón, vieme Vám s tým 

pomôcť a financovať napr. ubytovanie, stravu a podobne

SVK/ANG verzia
Bratislava CARD City & Region 20% zľava

160000/rok

letáky k BAM 2019

www

Soc. siete      

BE COOL

PROMO na 

podujatí

115 000 návštevníkov Eurovea             

06.-07.04.2019

1x/mesiac

1x/mesiac
plus extra boostované príspevky pre zahraničie s 

linkom na kartu
Texty+foto - dodá BTB

Text+foto+video - dodá BE COOL

možnosti prezentácie v pripravovaných článkoch na aktuálne témy, v 

sekcii podujatia, aj ako TOP podujatie 2019



 

 

 

Bratislava, 20.11.2018 

 

VEC:  Ponuka na vytvorenie ubytovacieho balíčka pre účastníkov 14. ročníka 

ČSOB Bratislava marathon 2019 (06.04.-07.04.2019) 

 

Milí kolegovia, milí členovia BTB, 

 

dovoľte mi osloviť vás po roku opäť s ponukou na vytvorenie špeciálneho ubytovacieho balíčka pre 

účastníkov najväčšieho športového podujatia organizovaného na území nášho mesta - 14. ročníka 

bežeckého festivalu ČSOB Bratislava marathon, ktorý sa uskutoční počas prvého aprílového týždňa,  

s vyvrcholením počas víkendu 06.-07. apríla 2019.   

 

ČSOB Bratislava marathon 2018 prilákal začiatkom apríla 2018 do Bratislavy 13 499 športovcov v 52 

krajín celého sveta. Z tohto počtu bolo 4 847 Bratislavčanov,  2 007 boli samotní zahraniční účastníci, 

plus ich rodiny a známy, ktorí ich prišli podporiť, takže celkovo v súvislosti s týmto víkendom prišlo 

do Bratislavy približne 5.000 zahraničných turistov. Zvyšní účastníci – 6 645 – prišli na podujatie 

z celého Slovenska, pre mnohých je akcia častokrát jedinou návštevou nášho mesta počas roka.  

 

Rovnako ako v minulých ročníkoch je našim cieľom pripraviť nielen po športovej, ale aj po 

spoločenskej stránke pre účastníkov podujatia a ich doprovod, pestrý a zaujímavý program, ktorý ich 

priláka do Bratislavy na niekoľko dní. V spolupráci s BTB sa budeme v roku 2019 venovať oveľa 

výraznejšie prezentácii Bratislava Card, na ktorú by som rád nadviazal a odprezentoval aj ponukou 

zaujímavých balíčkov ubytovania pre účastníkov podujatia. 

 

Dávam vám do pozornosti a ponúkam možnosť vytvoriť ubytovacie balíčky, prípadne aj 

s doplnkovými službami (late checking, free ponuka spa / welness vo vašich zariadeniach, free ponuka 

nealko nápoja na privítanie a iné), ktoré by sme následne od začiatku roka 2019 prezentovali 

a ponúkali na našich komunikačných kanáloch: 

- FB – 15.000 fans 

- Instagram – 2000 followers 

- Newslettrom – 12.000 mailových kontaktov 

- na web stránke podujatia bratislavamarathon.com 

- v PR správach. 

 

BTB okrem doterajšej spolupráce a propagácie cez online kanály plánuje  v roku 2019 zriadiť v stane 

maratónu Infostánok s informátorom BTB s brandingom Bratislava, s cieľom zabezpečiť propagáciu 

turistickej ponuky destinácie pre domácich i zahraničných návštevníkov. Be Cool v  rámci spolupráce 

bude v materiáloch ČSOB maratónu používať logo Bratislava v kombinácii s Bratislava Card a s 

visitbratislava.com. 

              



 

 

  

 

Sme presvedčení, že ako členovia BTB, čiže organizácie, ktorej jednou z kľúčových úloh je podpora 

a rozvoj turistického ruchu v našom meste, máte mať možno aj takouto osobnejšou formou možnosť 

zapojiť sa a v dobrom slova zmysle participovať na podujatí, samozrejme tak aby to aj nám ako 

organizátorom podujatia spadalo do celkového rámca podujatia a tvorilo jeho pridanú hodnotu. 

 

Ak vás táto ponuka oslovila, napíšte nám prosím do 31.12.2018 na tomas©becool.sk, pošlite nám vašu 

ponuku, doplnenú prípadne aj o obrázky a linky na vaše web stránky, detaily ponuky, prípadne FB 

a kontaktnú osobu s ktorou môžu potom moji kolegovia komunikovať. 

 

Samozrejme s podujatím sú spojené aj určité obmedzenia, čo je vzhľadom na počet účastníkov už dnes 

absolútne nevyhnutné. V spolupráci s našimi partnermi na dopravnej, resp. mestskej polícii, či na 

dopravnom podniku, však robíme a pripravujeme všetky aktivity tak, aby rozsah obmedzení bol čo 

možno najkratší a najmenší.  

 

Rovnako ako v minulých rokoch, resp. pri ďalších našich podujatiach (Telekom night run, dm ženský 

beh) vás budem pred akciou informovať o rozsahu obmedzení, tak aby sa v čo najmenšej miere dotkli 

vašich prevádzok a činnosti, a aby ste aj vy domohli informácie ďalej podľa vašich potrieb šíriť. Ak by 

ste následne mali záujem aj o bližšie informácie, píšte mi prosím na jozo©becool.sk. 

 

Prajem pekný deň a teším sa na spoluprácu 

 

 

 

       Mgr. Jozef Pukalovič 

      riaditeľ ČSOB Bratislava marathon 

          BE COOL, s.r.o. 

  

 

 



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. ... zo dňa 13.12.2018 so splatnosťou členského príspevku ostatných členov k 

31.1.2019 a členské obce v troch splátkach do 31.1.2019, do 15.4.2019 a do 30.6.2019

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty



členské

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové KV z 2018

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

1.1 20 000,00 € 131 000,00 € 0,00 € 0,00 €

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 €

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 €

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 €

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 

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.)

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

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 

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

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2019

PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - PREDBEŽNÝ ROZPOČET BTB 2019

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

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

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)

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. 

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.



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

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 €

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 €

2. 408 400,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 7 000,00 €

2.1 408 400,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 7 000,00 €

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

2.1.2 80 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 7 000,00 €

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

7 000,00 €

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 €

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 €

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 €

6. 31 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

113 700,00 €

66 000,00 €

135 600,00 €

448 400,00 €

Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:

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

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

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:

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.

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

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.

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, projekt baroková 

Bratislava - bronzový model ap.), 

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.

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

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



6.1. 31 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1.1. 31 700,00 € 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. 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 €

979 602,00 € 955 850,00 € 36 600,00 € 14 140,00 €

60 000,00 €

110 000,00 €

14 140,00 €

120 000,00 €

1 516 202,00 €

992 450,00 €

2 812 792,00 €

 

členské

bežné

61 000,00 €

13 100,00 €

520 000,00 €

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 €

3 000,00 €

31 700,00 €

Stravné lístky

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

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.

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

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

Členské pre rok 2019 (1 487 502 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

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

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

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

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 

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

Zabezpečenie dokumentu Ekonomické účinky CR na destináciu Bratislava v oblasti Leisure 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:



2 500,00 €

10 000,00 €

7 000,00 €

30 000,00 €

5 000,00 €

28 000,00 €

826 600,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:  

SÚČET VÝDAVKOV:

členské

bežné

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 €

Služobné cesty - DPC, ZPC

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

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

Predbežne spolu na pevádzku:

60.000 + 110.000 + 14.140 + 120.000 + 1.516.202 + 992.450 = 2.812.792,- eur

979.602 + 992.450 + 14.140 + 826.600 = 2.812.792,- eur

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

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov

Služobné cesty - DPC, ZPC

Cestovné náhrady (diéty) 

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

Benzín

DPH za celý rok



. 17.1.2018 31.1.2018 14.2.2018 28.2.2018 21.3.2018 28.3.2018 11.4.2018 27.4.2018 16.5.2018 28.5.2018 13.6.2018 27.6.2018 26.7.2018 27.8.2018 12.9.2018 26.9.2018 24.10.2018 14.11.2018 28.11.2018 12.12.2018 6.2.2018 10.5.2018 5.6.2018 11.9.2018

Alžbeta Melicharová 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 individálne

Peter Petrovič 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 individuálne

Martin Volek 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 14 700,00 €             

Michal Naď 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 900,00 €             

Soňa Svoreňová 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14 700,00 €             

Ján Bôcik 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8 400,00 €             

Ľudmila Novacká 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 750,00 €             

Alexander Smik 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 14 700,00 €             

Marek Farkaš 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 425,00 €             

Marek Farkaš 1 1 1 1 1 5 250,00 €             

Iveta Plšeková 1 1 1 0 1 4 200,00 €             

Slavomír Drozd 1 1 1 1 1 5 250,00 €             

Peter Jakušík 1 1 1 1 1 5 250,00 €             

155 5 525,00 €          

brutto odmena

Predseda predstavenstva 2 000,00 €         

Podpredseda predstavenstva 1 500,00 €         

Predstavenstvo + Dozorná rada 5 525,00 €         členom P-BTb za účasť na zasadnutí P-BTB v hrubom 50 eur, pre predsedu DR BTB na zasadnutí P-BTB 25 eur a členom DR BTB za účasť na zasadnutí DR BTB v hrubom 50 eur

9 025,00 €         

Plánované zdroje na odmeny 

orgánov v rozpočte 2018: 63 000,00 €       

Cena práce odmien už vyplatených 41 990,60 €       
Cena práce odmien navrhovaných 

mimoriadnych odmien 12 201,80 €       

Zostatok 8 807,60 €         

P-BTB 2018 DR-BTB

Spolu Odmena brutto


