
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 16.1.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: kancelárie BTB, Šafárikovo nám č. 3, 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. Informácia o stave ekonomiky a financií BTB k 31.12.2018 

2. Plán marketingových aktivít na január a február 2019 

3. Žiadosť o ukončenie členstva  

4. Novela smernice o VO 

5. Informácia - plnenie Uznesení VZ BTB k 31.12.2018 

6. Stanovy BTB s účinnosťou od 1.1.2019 

7. Diskusia online kampane - Expédia 

8. Rôzne 

9.  

Bod č. 1 Informácia o stave ekonomiky a financií BTB k 31.12.2018 

Informáciu prezentoval vedúci ekonomického odd., Mgr. Mário Turan. Uviedol, že pridelená 

dotácia MDV SR na rok 2018 pre BTB bola vo výške 826 650 Eur, s lehotou na použitie 

pridelených financií do 31.12.2018. Dotácia bola v stanovenej lehote vyčerpaná na 100 % . 

Pridelená dotácia pre BTB od MDV SR na úhradu kapitálových výdavkov bola pripísaná na 

účet BTB v roku 2018 vo výške 48 400 Eur, s lehotou na použitie pridelených financií do 

30.9.2019. V roku 2017 boli BTB pridelené aj kapitálové zdroje vo výške 7 000 Eur, účelovo 

viazané za obstaranie exteriérového promo-info stánku.  Schválením žiadosti o predĺženie 

lehoty na ich použitie zo strany MDV SR sú tieto zdroje využiteľné do termínu 30.9.2019. 

Čerpanie pridelenej dotácie z MDV SR v roku 2019: 
AKTIVITA NÁZOV DOTÁCIA ZOSTATOK ČERPANIE

2.1. Marketing a propagácia 613120,00 0,00 613120,00

2.2. Činnosť TIC 21001,00 0,00 21001,00

2.3. Tvorba a podpora produktov CR 83100,00 0,00 83100,00

2.4. Podpora atraktivít danej lokality 64000,00 0,00 64000,00

2.5. Infraštruktúra CR 26500,00 0,00 26500,00

2.6. Prieskumy a štatistiky 0,00 0,00 0,00

2.7. Zavedenie hodnotiaceho systému kvality 0,00 0,00 0,00

2.8. Vzdelávacie aktivity 18929,00 0,00 18929,00

SPOLU 826650,00 0,00 826650,00  

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


                                                                                                                 

 

Mgr. Turan ďalej uviedol, že réžia BTB bola rozdelená na backoffice (Šafárikovo nám.) 

a frontoffice (TIC Klobučnícka a Železničná stanica). Pôvodný plán na backoffice Šafárikovo 

bez mzdových prostriedkov bol 237 520 eur a odhadované reálne čerpanie bolo 186 401,11 

eur a plán pre frontoffice (TIC Klobučnícka a Železničná stanica) bez mzdových prostriedkov 

bol 56 831 eur a odhadované reálne čerpanie 22 256,49 eur, t.j. prevádzka BTB neprekročila 

plánované sumy a odhadovaná úspora činí cca 85 693,4 eur. Do tejto úspory nie sú zahrnuté 

ostatné ušetrené zdroje ale predstavuje reálnu úsporu z prevádzky BTB za rok 2018. Plán 

mzdových prostriedkov BTB na rok 2018 predstavoval sumu 678 399 eur a predbežné reálne 

čerpanie mzdových prostriedkov BTB bolo 675 540,83 eur. Úspora mzdových prostriedkov 

BTB za rok 2018 predstavuje sumu 2 858,17 eur. Zároveň BTB v roku 2018 zaplatila všetky 

svoje záväzky. BTB do roku 2019 vstupuje s vyrovnaným rozpočtom bez záväzkov po 

splatnosti. Presné čerpanie plánovaného rozpočtu tak v časti dotácia ako i vlastné zdroje 

bude vo finálnej podobne k dispozícii ako súčasť Správy o  hospodárení BTB v roku 2018 

v odhadovanom termíne ku koncu marca 2019.   

Uznesenie č. 1/16012019 P-BTB berie na vedomie informáciu o stave ekonomiky a financií 

BTB k 31.12.2018 a poveruje VR-BTB spracovať Správu o hospodárení a účtovnú závierku 

do 24.4.2019 

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

 

 

Bod č. 2 Plán marketingových aktivít na január a február 2019 

Členovia P-BTB dlho diskutovali o pláne práce BTB na január a február 2019 v Prílohe č. 1. 

K diskusii boli prizvaní Daniela Chrančoková a Michal Foltýn, ktorí odpovedali na množstvo 

doplňujúcich otázok členov P-BTB. Prioritne sa diskutovalo o online kampaniach a o prínose 

financovania free wifi pre BTB. Pán Smik navrhol opätovné otvorenie diskusie s partnermi 

projektu free wifi a obnovenie diskusie o vzájomnom poskytovaní si dát. Rovnako je 

potrebné sa opätovne pozrieť na financovanie tohto projektu. Pán Volek požiadal, aby sa 

v materiály doplnili a upravili texty pri položkách pri google a facebook. Pani Novacká a pán 

Petrovič mali otázky týkajúce sa projektu „Veľkonočnej Bratislavy“ a to najmä k realizácii 

veľkonočných stánkov. Pani Novacká vyjadrila nespokojnosť s nezapojením sa mestských 

podnikov do projektu, najmä čo sa týka MMB a GBM, ktorí sú členmi komory 4 a nebudú mať 

múzeum a galériu otvorenú počas Veľkonočného pondelku. Navrhla opätovné rokovanie 

s vedením týchto inštitúcií. Pán Farkaš sa zapojil do rozpravy s návrhom na určitú 

kompenzáciu nákladov pre MMB a GMB zo strany BTB ktorá by prispela k otvoreniu týchto 

kultúrnych inštitúcií počas Veľkonočných sviatkov. Pán Petrovič požiadal, aby BTB po 

realizácii projektu k Veľkej noci zabezpečila vyhodnotenie efektívnosti a spätnej väzby od 

turistov, CK a od sprievodcov. Prítomní zamestnanci BTB upravia predložený plán práce 

v zmysle pripomienok členov predstavenstva. Na ďalšie rokovanie P-BTB bude prizvaná pani 

Mazuchová, projektový manažér Veľkonočného turistického produktu k objasneniu detailov. 



                                                                                                                 

Uznesenie č.  2/16012019: P-BTB berie na vedomie marketingový plán práce BTB na január 

a február 2019. 

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

 

 

Bod č. 3 Informácia o ukončení členstva a prijatie nového člena BTB.  

Členovia P-BTB boli informovaní o skutočnosti, že sa zmenil prevádzkovateľ hotela Sheraton 

(pôvodného prevádzkovateľa - spoločnosť EUROVEA, a. s. nahradil nový prevádzkovateľ – 

spoločnosť EUROVEA Hotel, s.r.o.). 

V tejto súvislosti bolo BTB doručené oznámenie spoločnosti EUROVEA, a. s. so sídlom 

Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO:  35 825 600, o vystúpení z BTB.  

BTB boli doručené tiež oznámenia o vystúpení členov Olympic Casino Slovakia, s.r.o. so 

sídlom  Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO 35 953 080 a M&L Hardcorrect, s.r.o. (Bike 

Bratislava) so sídlom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO 31 331 424.  

Oznámenia o vystúpení z BTB sú v zmysle čl. VI. bod 1. Stanov BTB bez ďalšieho hlasovania 

podkladom na vyčiarknutie členov zo zoznamu členov BTB. 

Uznesenie č. 3a/16012019 P-BTB berie na vedomie ukončenie členstva spoločnosti 

EUROVEA, a. s.; Olympic Casino Slovakia, s.r.o. a M&L Hardcorrect, s.r.o. v BTB, tieto 

spoločnosti boli vyškrtnuté zo zoznamu členov BTB.  

Dotknutým spoločnostiam je potrebné oznámiť, že ich členstvo zaniklo. Tieto skutočnosti je 

potrebné oznámiť aj  MDV SR – zodpovední Bc. Turan + JUDr. Kralovičová. 

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

 

Ako nový prevádzkovateľ hotela Sheraton požiadala o členstvo v BTB spoločnosť EUROVEA 

Hotel, s.r.o. so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO:  45 235 309. 

Uznesenie č.  3b/16012019: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosť EUROVEA Hotel, s.r.o. 

v BTB s výškou členského poplatku 600 eur a zaraďuje nového člena do Komory č. 1.  

Je potrebné zabezpečiť vyrubenie členského príspevku za rok o 2019 a po jeho úhrade zápis 

nového člena do zoznamu členov BTB a do registra OOCR na MDV SR – zodpovední Bc. Turan 

+ JUDr. Kralovičová. 

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

 

  

Bod č.4 Novela smernice o VO 

Návrh na zmeny Smernice verejného obstarávania 05 s účinnosťou od 16. 1. 2019 vyplývajú 

zo zmeny národnej legislatívy a vyžiadali si nasledovné úpravy: 

V  článku II. sa mení bod 1. nasledovne: 

 Znenie bodu 1. sa mení a znie: 



                                                                                                                 

(1) Zákazka je nadlimitná,  podlimitná alebo zákazka s nízkou hodnotou v závislosti od jej 

predpokladanej hodnoty. 

Odôvodnenie: Dopĺňa sa zákazka s nízkou hodnotou na presnejšie rozdelenie zákaziek podľa 

finančných limitov.  

_________ 

V článku V. sa mení: 

 bod 1, ktorý sa nahrádza bodmi 1-8, ktoré znejú  nasledovne:  

Podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní: 

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 

vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na 

predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný 

zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný 

obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať 

celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na 

použité prostriedky komunikácie. 

 

(2) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 

109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. 

 

(3) Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho 

existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 

 

(4) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení 

kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, 

predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané 

spravodajskými službami. 

 

(5) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem 

prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. 

 

(6) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich 

rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

(7) V § 1 odsek 14 sa uvádza: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná 

hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, 

ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

(8) Súčasne  § 10 ods. 10, ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť uverejniť do 30 dní po 

skončení kalendárneho štvrťroka zverejňovať v profile  súhrnnú správu o zmluvách, so 

zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a 

na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Povinnosť zverejňovania súhrnnej 



                                                                                                                 

správy o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur  sa nevzťahuje na zmluvy, 

ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 

Dopĺňa sa bod 12 nasledovne: 

(12) Verejnému obstarávateľovi sa ukladá pri zadávaní týchto zákaziek dodržať povinnosti 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní  (ide najmä o uplatnenie základných princípov 

verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov 

alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť) a zabezpečiť, aby vynaložené 

náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Pri zadávaní 

zákazky s nízkou hodnotou postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložené náklady na 

predmet zákazky boli hospodárne. Verejný obstarávateľ má povinnosť  zdokumentovať celý 

priebeh VO, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky 

komunikácie 

 

Bod 13 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1000 EUR sa mení na 5000 EUR 

dopĺňa sa text:   

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú nasledovné ustanovenia zákona 

o verejnom obstarávaní : 

•§  4 (koncesia),  

•§ 20 (elektr. komunikácia),  

•§ 24 (dokumentácia)  a 

•§ 25 ods. 3 (trhové konzultácie) 

 

Evidencia 

Dokumentácia z verejného obstarávania sa uchováva 10 rokov. 

Bod 14 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

2. zákazky 1000 – 5 000 EUR bez DPH/rok - zodpovedný zamestnanec BTB: predloží 

externému dodávateľovi  služieb v oblasti verejného obstarávania - Prílohu 2 

na proces prieskumu trhu. Po ukončení procesu verejného obstarávania predloží 

Prílohu č. 1 tejto smernice na odsúhlasenie oprávnenej osobe za BTB, ktorou je 

výkonný riaditeľ v zmysle podpisového poriadku. 

3. zákazky 5000 – 70 000 EUR bez DPH/rok - nie bežne dostupné tovary, služby a 5000 – 

180 000 EUR bez DPH/rok stavebné práce :  

zodpovedný zamestnanec BTB: predloží externému dodávateľovi  služieb v oblasti 

verejného obstarávania - Prílohu 2 na proces prieskumu trhu. Po ukončení procesu 

verejného obstarávania predloží Prílohu č. 1 tejto smernice na odsúhlasenie 



                                                                                                                 

oprávnenej osobe za BTB, ktorou je výkonný riaditeľ, podpredseda predstavenstva 

alebo predseda predstavenstva v zmysle podpisového poriadku. 

 

Externý dodávateľ služieb v oblasti verejného obstarávania – zverejňuje kvartálne správy 

o zákazkách v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pripravuje a aktualizuje smernicu 

o verejnom obstarávaní a zabezpečuje školenia pre zamestnancov BTB pri legislatívnych 

zmenách. 

Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z novelizovaného znenia § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní + nadväznosť povinností verejného obstarávateľa pre zákazky s PHZ od 1000 – 

5000 EUR bez DPH ako aj povinnosti vyplývajúce z § 117 a zmeny finančných limitov. 

_________ 

 

V článku VI. sa menia finančné limity nasledovne:  

Pri zadávaní týchto zákaziek (tovary, stavebné práce alebo služby bežne dostupné na trhu) 

použije verejný obstarávateľ postup podľa § 113 zákona, ak ich predpokladaná hodnota je v 

priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 

obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako  

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

a službe,  

- 180 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 5 548 000 EUR bez DPH pri stavebných prácach,  

- 70 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 221 000 EUR bez DPH, ak ide o tovar, ktorým sú 

potraviny.  

- 260 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 750 000 EUR bez DPH, ak ide o službu podľa 

Prílohy č. 1 zákona. 

 

Použitie elektronického kontraktačného systému závisí od rozhodnutia verejného 

obstarávateľa. 

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

uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu (tovar, 

stavebné práce alebo služby iné ako bežne dostupné na trhu) postupuje verejný obstarávateľ 

podľa § 109 zákona, ak jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako  

- 70 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako  221 000 EUR bez DPH pri tovare (okrem potravín) 

a službe,  

- 180 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 5 548 000 EUR bez DPH pri stavebných prácach,  

- 144 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 221 000 EUR bez DPH, ak ide o tovar, ktorým sú 

potraviny,  



                                                                                                                 

- 260 000 EUR bez DPH a súčasne nižšia ako 750 000 EUR bez DPH, ak ide o službu podľa 

Prílohy č. 1 zákona. 

 

Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z aplikácie nových  finančných limitov. 

_________________ 

 

Článok VIII. sa dopĺňa o body 10 a 11 nasledovne:  

(10) Nemožnosť uzavretia zmluvy s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti – 32 ods. 1 

písm. e) – doklad o oprávnení  a písm. f) má zákaz účasti vo VO alebo existujú dôvody na 

vylúčenie. 

(11) Povinnosť verejného obstarávateľa - uverejniť súhrnnú správu v profile  do 30 dní po 

ukončení príslušného štvrťroku. 

Odôvodnenie: Navrhovaná zmena vyplýva z  § 10 ods. 10 a § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

_________ 

V článku IX.  sa mení bod 1 nasledovne:  

(l) BTB po vykonanej analýze a preukázaní hospodárnosti pri vynakladaní finančných 

prostriedkov spojených s prieskumom trhu vymedzuje okruh obstarávaní, pri ktorých nie je 

potrebné výber dodávateľa realizovať prieskumom trhu. Pre tieto vymedzené okruhy pri 

zadávaní jednoduchých zákaziek (ak predpokladaná cena a neprekročí  15 000 EUR pri bežne 

dostupných zákazkách a u nie bežne dostupných zákaziek 70 000 EUR bez DPH pri tovaroch a 

službách a 180 000 EUR bez DPH pri stavebných prácach a 260 000 EUR bez DPH, ak ide 

o zákazku podľa prílohy č. 1 ZVO v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy 

ak nie je uvedené inak) stanovuje vecný okruh takto: 

a) služby 

- služobné cesty zamestnancov (ubytovanie, parkovanie, taxi služba a iné), 

- reklamné služby,  

- inzertné služby v médiách TV, rozhlas, 

- inzertné služby  v printovej podobe – časopisy, noviny, letáky a prezentácie, 

- sprievodcovské služby 

- propagácia destinácie podľa schváleného marketingového plánu 

- Výber kreativity nápadu autora contentu a umeleckých počinov  

-  organizácia a spoluorganizácia podujatí, workshopov a konferencii.- prenájom priestorov a 

ubytovanie účastníkov týchto podujatí, 

- služby súdnych znalcov, služby geodetov, 



                                                                                                                 

- školenia, kurzy, semináre; - služby, súvisiace so stykom s verejnosťou 

- výdavky na reprezentačné účely; 

- montáž a demontáž tematickej výzdoby   

 - kúpa resp. prenájom  plôch na výstavách a veľtrhoch 

- kampane a inzercia v priestoroch výstavísk 

 - havarijné situácie 

 

b) tovary 

- pohonné hmoty, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do dopravných prostriedkov;  

- vecné a kvetinové dary 

- Uvedené komodity spadajú pod výnimky vo verejnom  obstarávaní. Ak však by boli vyššie 

ako 5000 EUR bez DPH ročne pre nie bežne dostupné tovary a služby, výnimku schvaľuje 

predseda predstavenstva. 

+ Prečíslovanie nasledujúcich odsekov na č. 2 – 4 z dôvodu logickej postupnosti. 

Odôvodnenie:  Navrhovaná zmena vyplýva z aplikácie zmeny finančných limitov. 

Uznesenie č. 4/16012019: P-BTB schvaľuje novelu Smernice 05 o VO s účinnosťou od 

16.1.2019.  

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

 

 

Bod č. 5  Informácia - plnenie Uznesení VZ BTB k 31.12.2018 

Príloha č.2 

Uznesenie č. 5/16012019: P-BTB berie na vedomie informáciu o plnení uznesení VZ BTB 

k 31.12.2018 

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

 

 

 

Bod č.6 Stanovy BTB s účinnosťou od 1.1.2019/Informácia k novele zákona č. 91/2010 Z.z. 

o podpore cestovného ruchu účinnou od 1. 1. 2019 

Zákon č. 347/2018 Z.z, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného 

ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. 

1. 2019 zmenil aj niektoré zákonné ustanovenia týkajúce sa fungovania oblastných 

organizácii cestovného ruchu.  

Najzásadnejšou zmenou, ktorá sa dotkla aj priamo znenia Stanov BTB je zmena väčšiny 

nevyhnutnej na prijatie uznesenia VZ v tzv. zásadných otázkach (z 60% všetkých obcí 



                                                                                                                 

a zároveň 60% všetkých ostatných členských subjektov) na 60 % prítomných obcí a zároveň 

60% prítomných ostatných členských subjektov (pri zachovaní kvóra na uznášaniaschopnosť 

VZ, ktorým je nadpolovičná väčšina členov + predseda alebo podpredseda P-BTB). 

V dotknutej časti sa ex lege s účinnosťou od 1. 1. 2019 menia Stanovy BTB, t.j. bez potreby 

rozhodnutia orgánov BTB.  

Ďalšie zmeny sa týkajú najmä 

a) zvýšenie min. počtu prenocovaní, ktoré musia mať obce, aby mohli založiť OOCR na 

100.000 (ak OOCR zakladá min. 5 obcí) a 250.000 (ak OOCR zakladá menej ako 5 

obcí), definovanie povinnosti pravidelne preukazovať MD plnenie povinného limitu 

prenocovaní  

b) povinné prizývanie VR KOCR, ktorej je OOCR členom,  na rokovanie P a VZ OOCR 

c) možnosť poskytnúť dotáciu na prevádzku TIC (okrem miezd). 

Uznesenie č.  6/16012019: P-BTB berie na vedomie zmenu Stanov BTB ex lege (Príloha č. 3) 

s účinnosťou od 1.1.2019, ktorá vznikla na základe novely zákona 91/2010 Z.z. o podpore 

CR. 

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

 

 

 

Bod č. 7 Diskusia online kampane – Expedia – uvedený bod sa prekladá na nasledujúce 

rokovanie P-BTB. 

 

 

Bod č.7 Rôzne – členovia P-BTB sa dohodli, že z dôvodu polročných prázdnin a neúčasti 

viacerých členov sa ruší predbežne plánované zasadnutie 31. januára 2019 a nasledujúce 

bude až v stredu 6. februára 2019. 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



 

Plán marketingovo-komunikačných aktivít 

odd. Marketingu, PR a komunikácie, MICE a Stratégie 

 

pre obdobie: január - február 2019 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB dňa 16. 1. 2019 
 

 

1. Príprava účasti na veľtrhoch a výstavách  

ITF Slovakiatour (24. – 27.1.2019) 

Holiday World Praha (21. – 24.2.2019) 

Utazás Budapešť (21. – 24.2.2019) – prvý krát súbežne s Prahou, náročnejšia logistika 

ITB Berlín (6. – 10.3.2019) 

Zazmluvnenie plochy, partnerov, príprava programu a prezentácie Bratislavy. 

Predpokladaná suma: všetky veľtrhy 9 100 EUR Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram: január – marec Stav: Príprava 

 

2. Príprava produktu CR Veľká noc v Bratislave  

Príprava nultého ročníka produktu  Veľká noc v Bratislave pod záštitou hlavného mesta,  

sieťovanie partnerov – poskytovateľov produktov a služieb CR a prevádzkovateľov 

ubytovacích zariadení. Nadviazane partnerstva  s BSK, KOCR BRT, OOCR Malé Karpaty a 

ÚĽUV, organizácia Veľkonočných trhov v termíne 19.-22.4.2019 na Primaciálnom námestí a 

dvojdňového sprievodného programu s prezentáciou tradičných veľkonočných zvykov, 

remesiel  a folklóru. BRT by sa malo podieľať sumou cca 20 000,- EUR. 

Stav príprav: prebehli viaceré stretnutia s členmi a partnermi, záujem o spoluprácu prejavilo 

cca 60 subjektov (hotely, reštaurácie, kultúrne zariadenia, poskytovatelia atraktivít), ktorí 

pracujú na veľkonočnej ponuke ako súčasti produktu destinácie. Je vytvorená samostatná 

brožúra k podujatiu s programom a sekcia na webe, kde sa aktualizuje program. Je 

spracovaný zoznam poskytovateľov služieb, ktorých služby sú počas Veľkej noci dostupné. 

Priebežne sa vyvíja úsilie o zapojenie ďalších partnerov, rozšírenie spolupráce. Plánuje sa 

verejné obstarávanie na komplexné technické a produkčno – kreatívne zabezpečenie 

podujatia (do 24 tis. EUR). Bude sa iniciovať opätovné stretnutie s predstaviteľmi mestských 

kultúrnych inštitúcií ohľadne dostupnosti ich zariadení počas podujatia, ako aj sprístupnenia 

doplnkovej infraštruktúry (napr. verejné toalety). 

 

Predpokladaná suma: Do 30 000 EUR Položka: 3.1. 

 

Časový harmonogram: 19. - 24. 4. 2019 Stav: príprava 

 

 



 

 

3. Spolupráca na 14. ročníku ČSOB Marathon 2019  

Spolupráca BTB na najväčšom bežeckom podujatí v Bratislave. Propagácia podujatia cez 

kanály BTB, presstrip pre zahraničných novinárov a influencerov. Propagácia BC karty cez 

kanály BeeCool v rámci komunikácie na účastníkov ČSOB Marathonu (web, fcb, instagram, 

newsletter, magazín podujatia). V riešení zabezpečenie predaja BC karty pre  účastníkov 

marathonu cez portál predpredaj.sk. Počas marathonu info stánok Bratislava v registračnom 

stane na propagáciu destinácie a výdaj, resp. predaj Bratislava CARD City&Region. 

 

Predpokladaná suma: max. 6 000 EUR Položka: 3.1. 

 

Časový harmonogram: 1. – 7. 4. 2019 Stav: zazmluvnenie 

 

4. Vytypovanie podujatí na prezentáciu destinácie na zahraničných trhoch    

Vytypovanie podujatí pre verejnosť na možnosť prezentácie Bratislavy v zahraničí – Česko, 

Rakúsko, Maďarsko príp. Nemecko/Poľsko. 

  

Predpokladaná suma: upresní sa Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram: máj – október 2019 Stav: príprava 

 

5. Pokračovanie príprav a spolupráce na prezentácii a marketingovej komunikácii MS 

v ľadovom hokeji 2019  

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

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

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

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

prezentačných priestorov pre prezentáciu Bratislavy v priestoroch Zimného štadióna O. 

Nepelu, s možnosťou využitia všetkých oficiálnych prezentačných a komunikačných nástrojov 

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

MC v TIC Klobučnícka stálou inštaláciou, ktorá je v stave riešenia, momentálne tam je maskot. 

  

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

 

Časový harmonogram: január – máj  Stav: Príprava 

 

6. Adaptácia Bratislava City Guide 2019 na tému MS v hokej s vizuálom BTB 

Nadviazanie spolupráce s vydavateľstvom a  príprava podkladov špeciálneho vydania 

licencovanej reprezentačnej publikácie a mapy v anglickom jazyku Bratislava City Guide 

s adaptáciou pre potreby propagácie počas MS v hokeji a celoročne pre VIP návštevy 

a infocesty médií. Predpokladaná tlač Bratislava City Guide 800 ks s vizuálom BTB, 

s vizuálom BTB a spracovanej témy MS 1200 ks + predpoklad 40 000 ks (počet závisí podľa 



 

dopytu) máp Bratislavy s adaptáciou na tému MS v hokeji, s vyznačením fanzón, záchytných 

parkovísk, štadióna, dopravy atď.   

Predpokladaná suma: cca 13 000 EUR + 20 000 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. 

 

Časový harmonogram: január – máj Stav: príprava 

 

7. VO na mapové podklady pre nové a aktualizované materiály na rok 2019 

Po ukončení platnosti zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy príprava a realizácia verejného 

obstarávania na zhotovenie špecifikovaných výrezov mapy Bratislavy,  redakčné spracovanie 

mapového podkladu, doplnenie tematického obsahu, dopravných trás, perokresieb 

historických objektov, vyznačenie bodov záujmu, úprava farebnosti do mapového podkladu 

podľa požiadaviek objednávateľa a poskytnutie licencie na použitie mapových podkladov na 

rok 2019. Zazmluvnenie dodávateľa rámcovou zmluvou, čerpanie na základe individuálnych 

objednávok.  

Predpokladaná suma: rámcová zmluva na 8 000 EUR Položka: 1.1.1. 

 

Časový harmonogram: celoročná implementácia 2019 Stav: príprava VO 

 

8. Finalizovanie a jazykové mutácie destinačno-produktovej brožúry BTB 

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

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

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

pre B2B rokovania a na prezentačných podujatiach. Spracovanie vstupných údajov 

pozbieraných od členov, prispôsobenie tematického rozloženia obsahu. Predpokladaná tlač 

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

Predpokladaná suma: všetky mutácie 4 500 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3. 

 

Časový harmonogram: január – marec Stav: v realizácii 

 

9. Spracovanie tematickej brožúry Keltsko-rímska Bratislava  

Leták Keltsko-rímska Bratislava je pripravovaný v spolupráci s MUOP v troch jazykových 

verziách – v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 

 

Predpokladaná suma: 2 000 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3. 

 

Časový harmonogram: február – marec Stav: príprava 

 

10. Príprava ďalších jazykových mutácií letáku Židovská Bratislava  

Leták Židovská Bratislava bol vydaný koncom roka 2019 v anglickej verzii. Tento rok pribudnú 

jazykové mutácie slovenčina, nemčina, hebrejčina. Leták Židovská Bratislava je pripravovaný 

v spolupráci s našim členom, Židovskou náboženskou obcou.  



 

 

Predpokladaná suma: 2 000 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3. 

 

Časový harmonogram: január - marec Stav: príprava 

 

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

Finalizácia anglickej verzie Tajné fajné miesta v Bratislave a následná príprava slovenskej 

a nemeckej verzie.  

Predpokladaná suma: tlač a produkcia 3 500 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3. 

 

Časový harmonogram: január - marec Stav: v realizácii 

 

12. Update Skladacej mapy v SK/CZ jazykovej mutácii 

Update Skladacej mapy v SK/CZ jazykovej mutácii. 

Predpokladaná suma: 1 000 EUR Položka: 1.1. 

 

Časový harmonogram: február 2019 Stav: príprava 

 

13. Propagačné predmety na prezentáciu destinácie v roku 2019 

Príprava grafiky a postupné objedávanie propagačných predmetov pre potreby prezentácie 

Bratislavy na základe VO od vysúťaženej spoločnosti JEKA. Propagačné predmety (drobný 

merkantil) bude využitý najmä na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách a eventoch s účasťou 

BTB, kde je o tieto predmety vždy veľký záujem. Časť z nich (v rámci obmedzených možností) 

poskytuje BTB aj pre oficiálne potreby prezentácie zástupcov mesta pri ich účasti na 

zahraničných SC, či pri zahraničných návštevách. 

 

Predpokladaná suma: 24 000 EUR /rám. zmluva Položka: 1.4.1. 

 

Časový harmonogram: implementácia do 18. 7. 2019 Stav: v realizácii 

 

14. Pokračovanie v procese inštalácie citylightov s mapami v r. 2019  

V spolupráci s vybranými mestskými organizáciami a partnermi pokračovanie v procese 

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

citylighty s mapami s vyznačením turistických zaujímavostí pozdĺž medzinárodnej cyklotrasy 

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

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

citylightov vo svojom areáli. Zároveň je BTB v komunikácii s MMBA na osadenie CTL na 

Devíne a v Rusovciach, kde sa aktuálne riešia majetkové vzťahy a príslušné povolenia. 

Záujem o osadenie 3 ks citylightov má aj náš člen – Divoká voda. Aktuálne sa rieši 

zazmluvnenie výpožičky a pripravuje sa verejné obstarávanie na zabezpečenie prepravy 



 

citylightov zo skladu BTB na miesto osadenia zazmluvnených partnerov. Osadenie citylightov 

zabezpečuje druhá zmluvná strana. Oslovenie ďalších potenciálnych záujemcov o osadenie 

navigačných máp Bratislavy.  

 

Predpokladaná suma: 4 420 EUR max. celkovo za inšt. Položka: 5.1.1. 

 

Časový harmonogram: január - september Stav: zazmluvnenie  

 

15. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za celý rok 2018, ako aj za mesiac január 

2019, o prechodoch cez cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste. 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1. 

 

Časový harmonogram: január - február Stav: príprava 

 

16. Objednanie/oprava roll-upov  

Objednanie 11 ks nových tematických roll-upov od vysúťaženej firmy MADNESS 

ADVERTISING k.s. podľa potreby na jednotlivé podujatia ako aj univerzálne roll-upy na 

všeobecné využitie. Oprava súčiastok alebo výmena vizuálu na 4 ks už v minulosti 

zakúpených roll-upoch. 

 

Predpokladaná suma: 930 EUR / rámcová zml. Položka: 1.1.1 

 

Časový harmonogram: implementácia do 24. 4. 2019 Stav: príprava 

 

17. Wifi+analytika v Starom meste 

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

landing pages, dotazníka, promokampane atď. Plánované je stretnutie s hl. mestom ohľadom 

pokračovania v spolupráci (22.1.2019). Ambíciou BTB je v roku 2019 prispôsobiť vizuál 

a obsah úvodnej stránky top podujatiam v Bratislave (Veľká noc, MS v hokeji, Korunovačné 

dni ap.). Okrem toho sa BTB, v rámci možností GDPR, pokúsi získať, resp. získavať všetky 

emailové adresy na marketingové účely. 

 

Predpokladaná suma: mesačne 2 000 EUR Položka: 5.1 

 

Časový harmonogram: Mesačne Stav: príprava 

 

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

a v obrazovkách na letisku, hlavnej železničnej stanici 

Kontrola a servis operačného systému, vyladenie aktualizácií, prispôsobovanie 

aktualizovaného obsahu, prevádzka aplikácie. 



 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 5.1.1. 
 

Časový harmonogram: január – február Stav:  príprava 

 

19. Manažovanie grafiky a tlače    

Manažovanie štandardných výkonov grafiky a tlače s vysúťaženými dodávateľmi. Dotlač 

materiálov podľa potreby skladových zásob a potrieb informačných centier. 

 

Predpokladaná suma: spolu na grafiku a t. 5 000 EUR Položka: 1.1.5. 
 

Časový harmonogram: Priebežne počas roka Stav: v realizácii 

 

20. Realizácia nových fotografií pre potreby BTB 

V spolupráci s vysúťaženým dodávateľom GreenFilms (vystavená objednávka) zabezpečenie 

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

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

komparzu. Existencia rámcovej zmluvy z roku 2018. 

 

Predpokladaná suma: cca 2 000 EUR Položka: 1.3.6. 
 

Časový harmonogram: január – február 2019 Stav: v realizácii 

 

21. VO na rozšírenie analytiky návštevnosti v TIC Klobučnícka 

 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na rozšírenie analytiky návštevnosti 

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

 

Predpokladaná suma: celkovo na projekt 3 000 EUR Položka: 7. 

 

Časový harmonogram: marec 2019 Stav:  realizácia 

 

 

22. VO na letenky a ubytovanie 

Procesovanie kompletného verejného obstarávania na zabezpečenie leteniek a ubytovania. 

Zazmluvnenie dodávateľa rámcovou zmluvou, čerpanie na základe individuálnych objednávok.  

Predpokladaná suma: súťaž na 70 000 EUR Položka: 1.1.1 

 

Časový harmonogram: implementácia priebežne Stav: príprava VO 

 

 



 

 

23. VO tlač 

Procesovanie kompletného verejného obstarávania na zabezpečenie tlačových služieb. 

Zazmluvnenie dodávateľa rámcovou zmluvou, čerpanie na základe individuálnych objednávok.  

 Predpokladaná suma: súťaž na 70 000 EUR Položka: 1.1.1 

 

Časový harmonogram: implementácia priebežne Stav: príprava VO 

 

24. Príprava 13. sezóny Bratislava CARD 

Sieťovanie a zazmluvňovanie partnerov (mesto a región), aktualizácia brožúry a letáku pre 

držiteľov Bratislava CARD, grafické práce,  VO na dodávku a konfiguráciu 7000 ks datových 

nosičov. Nastavenie obchodného konceptu, príprava digitálnej karty v spolupráci s IDS BK , 

nové technické riešenia – online ticket – karta ako pdf. Nastavenie podmienok spolupráce 

s predpredaj.sk – predaj Bratislava CARD pre registrovaných účastníkov ČSOB maratónu. 

Predpokladaná suma: do 4 000 EUR Položka: 3.1.1 

 

Časový harmonogram: január – február Stav: príprava  

 

25. Príprava VO na zabezpečenie programátorských prác na webe a v APP 

V roku 2019 plánujeme vylepšiť responzívny dizajn, vytvoriť nové šablóny, integrovať do 

mobilnej app BC kartu, prepojiť Simpleview API s webom, upraviť a zjednodušiť homepage, 

zabezpečiť pokročilé filtrovanie POI bodov, a podobne. Výstupom verejného obstarávania 

bude ročná rámcová zmluva s úspešným uchádzačom. Predpoklad rámcovej zmluvy. 

 

Predpokladaná suma: 20 000 EUR Položka: 1.3. 

 

Časový harmonogram: implementácia priebežne Stav: prebieha proces VO 

 

26. Príprava VO na Google  

Aj v roku 2019 sa chceme zameriavať na online kampane cez platformu Google AdWords 

(reklama vo vyhľadávaní, bannerová reklama, reklama cez Youtube).  70 000 EUR (limit 

zákazky s nízkou hodnotou) je maximálna suma, ktorú by sme chceli vyčerpať počas celého 

roka 2019 na tejto platforme. Bude zostavený rozpis čerpania alokovanej sumy na jednotlivé 

kampane a aktivity, ktorý bude predložený Predstavenstvu BTB na schválenie v rámci 

komunikačného plánu BTB na rok 2019, tak ako každý rok.  Jednotlivé kampane a rozsah 

plánovaných financií budú následne uvádzané v plánoch práce na nasledujúce obdobia.  

 

Predpokladaná suma: do 70 000 EUR Položka: 1.3. 

 



 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019/2020 Stav: príprava procesu VO 

 

27. Príprava VO na Facebook 

Rovnako ako cez Google, tak aj cez Facebook plánujeme pripravovať online kampane počas 

celého roka 2019. Bude zostavený rozpis čerpania alokovanej sumy na jednotlivé kampane 

a aktivity, ktorý bude predložený Predstavenstvu BTB na schválenie v rámci komunikačného 

plánu BTB na rok 2019, tak ako každý rok.  Jednotlivé kampane a rozsah plánovaných financií 

budú následne uvádzané v plánoch práce na nasledujúce obdobia.  

 

Predpokladaná suma: do 70 000 EUR Položka: 1.3. 

 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019/2020 Stav: príprava procesu VO 

 

28. Príprava VO na PR/mediálnu agentúru 

Tak ako v minulom roku, radi by sme spolupracovali s PR/mediálnou agentúrou, ktorá by nám 

zabezpečovala umiestňovanie tlačenej aj online inzercie na cieľových trhoch počas celého 

roka 2019. V rozpočte 60 000 je zahrnutá samotná inzercia aj služby agentúry počas rokov 

2019 a 2020. 

 

Predpokladaná suma: do 60 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019/2020 Stav: začiatok VO: február 

 

29. Propagácia destinácie Bratislava mimo hlavnej turistickej sezóny 

S cieľom podporiť prezentáciu Bratislavy mimo hlavnej turistickej sezóny máme zámer posilniť 

kampaň v obdobiach zima – jar 2019. Komunikované témy: MS v ľadovom hokeji, zima a jar 

v BA (kultúra a gastronómia), Veľká noc, športové podujatia (napr. ČSOB Maratón, Beh Devín 

- Bratislava) ai. Dominantné využitie vlogových videí vytvorených v spolupráci s OV MS 2019 

a lokálnym youtuberom. 

 

Predpokladaná suma: do 15 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: január – február Stav: príprava  

 

30. Príprava VO na školenie k nastaveniu online kampaní cez službu Google AdWords 

Účasť zamestnancov BTB na odborných školeniach k nastaveniu, správe a analýze online 

kampaní na Google Adwords 

 

Predpokladaná suma: do 1 000 EUR / rok Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne  Stav: príprava VO 



 

 

31. Príprava VO na monitoring SR médií 

Zabezpečenie monitoringu elektronických médií, podľa zadaných kľúčových slov. Aktuálna 

zmluva končí vo februári 2019. Výstupom bude ročná rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: do 2 400 EUR / rok Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Február Stav: príprava VO  

 

32. Videorozhovory s členmi BTB 

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

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

Celú produkciu zabezpečujú zamestnanci BTB. Počas januára a februára je plánované natočiť 

približne 2-4 členov. Následne sa budú videá strihať s kompletnou postprodukciou. Videá by 

mali byť použité pred letnou sezónou 2019. Časť videí už bola natočená. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 

33. Tvorba textového a foto obsahu 

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

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

so 150 fotografiami. V priebežnomplnení už počas roka 2018. Víťaz z VO v roku 2018. 

Predpokladaná suma: 384 EUR/článok s fotkami Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii  

 

34. Globálna databáza novinárov, influencerov s globálnym monitoringom médií 

 

Pravidelné zasielanie tlačových správ a newslettrov na globálnu databázu novinárov 

a influencerov. Suma je za ročné používanie služby Meltwater, ročná licencia, databáza 

a fukcionalita. 

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

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019 Stav: v realizácii  

 

35. Nasadenie vlogových videí na sociálne siete 



 

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

vlogových videí o Bratislave v angličtine na sociálne siete. Počas roka 2019 zverejníme 15 

vlogových videí. 

 

Predpokladaná suma: 500 EUR / 1 video Položka: 1.1.6. 
 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019 Stav: v realizácii  

 

36. VO na súťaž European Best Destination 

 

Schválené P-BTB 9/2018. V súťaži hlasuje ročne viac ako 1,3 milióna ľudí. V rámci balíka nám 

ponúkli promo na domovskej stránke pol roka po ukončení súťaže a zaraďovanie Bratislavy do 

rôznych tematických článkov, ktoré sú následne šírené aj cez sociálne siete. Ročná 

návštevnosť webu je viac ako 5,5 milióna. V prípade výhry je mediálne krytie vyrátané až na 

cca 60 000 unikátov.  

Celú aktivitu bude sprevádzať podporná online kampaň zo strany BTB na pritiahnutie 

pozornosti slovenského obyvateľstva ale aj iných potenciálnych hlasujúcich v prospech 

Bratislavy. 

 

Predpokladaná suma: do 4 500 EUR + 2000 EUR kamp Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: január - február Stav: príprava VO 

 

37. Kontinuálna propagácia BC karty na zvýšenie online predaja  

 

Prostredníctvom tematického contentu na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme 

propagáciu subjektov zapojených v BC karte. Počas mesiaca cca 2-3 platené posty. 

 

Predpokladaná suma: 300 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: január - február Stav: v realizácii 

 

38. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB  

 

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme propagáciu 

členských subjektov BTB. Počas mesiaca cca 2-3 platené posty. 

 

Predpokladaná suma: 300 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: január - február Stav: v realizácii 

 

39. Príprava tlačových správ na aktuálne témy  

 

Priebežne podľa aktuálne témy – veľtrhy, MS 2019.  

 



 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: príprava  

 

40. Príprava newslettera 

Príprava a zaslanie zimného newslettra. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: január - február Stav: príprava  

 

41. PR podpora podujatí 

Propagácia aktuálnych podujatí cez sociálne siete. Počas mesiaca cca 2-3 platené posty.    

 

Predpokladaná suma: 300 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: január - február Stav: príprava  

 

42. Infocesty, presstripy 

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

SR ap.).  

- podpora stretnutia misie 30 dánskych podnikateľov združených v Danish Export Association 

na Slovensku s MDV SR, MZVaEZ SR, Sario- EUBA – prehliadka mesta pre 100 účastníkov 

(koniec januára) 

- Talianski blogeri – program + BC karta (február) 

- oslovenie bloggerov na veľký presstrip v BA (Meltwater) 

 

Predpokladaná suma:  do 1 000  EUR Položka: 4.1. 
 

Časový harmonogram: január – február Stav: príprava  

 

43. Príprava nových sekcií na web 

Príprava nových a dopĺňanie už vytvorených sekcií na webe na témy ako: Veľká noc v BA, 

Fašiangy, Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019, sakrálne pamiatky a podobne. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: január – február Stav: príprava  

 

44. Google for Nonprofits 



 

Priebežná úprava search kampane v službe Google for Nonprofits. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii  

 

45. Správa webu a dotváranie jednotlivých sekcií 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu na web – novinky, blog, podujatia, things to do a 

podobne.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 

46. Správa aplikácie cez systém Mappa 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu v aplikácii.  

 

Predpokladaná suma:  - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 

47. Správa sociálnych sietí 

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

postov atď.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 

48. Conventa Ljubljana, SLO  

Príprava a manažment stretnutí, fyzická participácia na podujatí, follow up po veľtrhu. Aktivita 

schválená P-BTB v roku 2018. Spolupráca s partnermi. 

Predpokladaná suma: sprievodné nákl. do 1500,- EUR Položka: 1.2. 
 

Časový harmonogram: 22.-25.1.2019 Stav: účasť v 01/19 

 

49. MCE Central & Eastern Europe Prague, 17-19.2. 2019 

MCE Central & Eastern Europe je B2B podujatie formátom podobné M&I Forums, ktoré 

prepája poskytovateľov z regiónu CEE s nákupcami zo severnej, západnej a južnej Európy (a 

i.). BCB má ambíciu „priniesť“ toto podujatie do Bratislavy, t.j. byť hostiteľskou destináciou 

v roku 2020 alebo 2021. Vzhľadom na obmedzený rozpočet a rozpočtovú situáciu sa na 



 

podujatí nezúčastňujeme ako vystavovateľ, ale radi by sme prijali pozvanie organizátorov na 

zoznámenia sa s konceptom. Zámerom je využiť blízkosť destinácie (Praha) a pozvanie na 

krátku edukačnú pracovnú cestu s max. jedným prenocovaním. Náklady: cesta vlakom, 

ubytovanie pre 2 os na jednu noc. BCB zároveň plánuje účasť na ďalšom vydaní podujatia 

v októbri vo Valencii.  

 

Prepdokladaná suma: cca 200 – 300 EUR  Položka: 1.5.2. 

 

Časový harmonogram: 18.-19.2.2019 Stav: príprava podkladov 

 

50. Organizačné zabezpečenie M&I Forums Spring, Benidorm, Španielsko, 24.-27.4.2019  

 

V spolupráci s Marriott hotelmi (Sheraton, Grand Hotel River Park) sme sa v minulom roku 

zúčastnili podujatia M&I Forums v Dubrovniku, Chorvátsko. Radi by sme v rámci tohto 

osvedčeného konceptu opäť zdieľali spoločný pult s jedným zo zástupcov hotelov. V rámci 01-

02/19 preto pripravujeme podklady ako aj prípadnú reklamnú kampaň pred podujatím 

postavenú na interných komunikačných kanáloch organizátora smerom na pozývaných 

buyerov s cieľom zvýšiť rozpoznateľnosť destinácie a maximalizovať počet relevantných 

stretnutí. Finálna suma závisí od zvolenej formy propagácie.  

 

Predpokladaná suma: bude upresnené Položka: 1.5.2., 1.5.5. 
 

Časový harmonogram: 23. – 28.4.2019 Stav: negociácia podmienok 

 

 

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

expertných služieb v rámci tzv. Lead Generation Services.  

Zabezpečovanie plnenia a dodávanie reportov v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok, 

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

MICE. Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 

 

Predpokladaná suma: bez výdavkov prvé 2 mesiace Položka: 1.5.4. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: v realizácii 
 

52. Tvorba obsahu o destinácii Bratislava pre cieľovú skupinu MICE 

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

budú fakturované v rámci februára, ca 3900,- EUR. Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 

2018. 

 

Predpokladaná suma: 3 900 EUR Položka: 1.5.1. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: v realizácii 



 

 

53. Nastavovanie spolupráce s dodávateľom destinačného CRM systému  

Školenia, testovacia prevádzka, aktívna komunikácia s členskou základňou ohľadom 

používania CRM systému aj pre členov a partnerov BTB, podpora členov BTB pre otázky 

nastavovania ich profilov organizácií, a podobne. Fakturácia v priebehu I. Q cca 1500 EUR. 

Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 

 

Predpokladaná suma:  1 500 EUR Položka: 
1.5.3. 
 

 

Časový harmonogram: január – február Stav: v realizácii 

 

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

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

Pokračovanie spolupráce s vysúťaženým dodávateľom, riešenie agendy projektov v rámci 

vysúťažených okruhov. Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 

 

Predpokladaná suma: bez výdavkov prvé 2 mesiace Položka: 1.5.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019 Stav: v realizácii 

 

55. Newslettre MICE 2019 

Príprava novoročnej edície Bratislava MICE newslettra sumarizujúceho aktivity, úspechy 

a plány na rok 2019.  

Predpokladaná suma: -  Položka: - 
 

Časový harmonogram: január Stav: príprava 

 

56. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie MDaV SR 2018 

Zhromaždenie a spracovanie podkladov k vecnému a finančnému vyúčtovaniu dotácie 

poskytnutej MDaV SR na rok 2018. Termín odovzdania je 10.4.2018. Podklady slúžia aj 

k spracovaniu výročnej správy organizácie za rok 2018. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 

 

Časový harmonogram: do 10.4.2019 Položka: príprava 

 

57. Spracovanie projektu k žiadosti o dotáciu MDaV SR na rok 2019 



 

Príprava a spracovanie Projektu k žiadosti o dotáciu MDaV SR na rok 2019. Termín je 

15.3.2019. Projekt k žiadosti o dotáciu bude v dohodnutom termíne predložený na schválenie 

P-BTB. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 

 

Časový harmonogram: do 15.3.2019 Položka: príprava 

 

58. Členstvo BTB v medzinárodných organizáciách CR 

ECM, DCC. Vypĺňanie údajov do prieskumov a analýz ECM (ECM Monitor, Finance study, 

Benchmarking report), spracovanie výstupov v rámci existujúcich analýz a prieskumov (ECM), 

príspevky na profily sociálnych sietí (DCC), priebežná komunikácia o spoločných projektoch. 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Položka: v realizácii 

 

59. Poskytovanie stáží študentom 

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

práce stážistov, kontrola a priebežné konzultácie. Priebežné poskytovanie konzultácií 

a rozhovorov k záverečným prácam študentov CR, prezentácie pre zahraničné návštevy: dňa 

16.1.2019 pre 33 študentov Tourismusschule HLTW13 Bergeheidengasse,  Viedeň a dňa 4.2. 

2019 pre Erazmus študentov EUBA v Bratislave v rámci podujatia Welcome Week. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Položka: v realizácii 

 

60. Účasť na konferencii ECM Spring Meeting 2019, Edinburgh 

V rámci členstva BTB v organizácii European Cities Marketing majú zamestnanci BTB 

možnosť zúčastniť sa za zvýhodnených podmienok medzinárodných konferencií 

a vzdelávacích programov, ktoré ECM organizuje. Pravidelná jarná konferencia tzv. Spring 

Meeting sa v roku 2019 uskutoční v Edinburghu v termíne 13. – 16.2.2019. Téma konferencie 

je „eventful cities“ – podujatia a eventy v mestských destináciách, prednášky budú viesť 

medzinárodní renomovaní spíkri. Konferencie ECM majú profesionálnu úroveň a vysokú 

pridanú hodnotu z pohľadu prísunu nových informácií a trendov v medzinárodnom CR.  

Vzhľadom na zameranie konferencie sa jej za BTB zúčastnia 2 zamestnankyne oddelenia 

Marketingu a podujatí BTB. Suma zahŕňa registračný poplatok na konferenciu, cestovné 

a ubytovacie náklady, sprievodné náklady (poistenie, cestovné náhrady). Cesta bola 

schválená v predbežnom plánne ZPC na rok 2019. 

Predpokladaná suma: cca 3000 EUR Položka: 8.1. 
 



 

Časový harmonogram: 13.2. – 16.2. 2019 Položka: príprava 
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Dátum konania 

VZ

Uznesenie

 číslo
Presné zmenie uznesenia

14.6.2018 Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovný program:

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov VZ-BTB 

3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2018, prípadne z iných zákonných dôvodov 

4. Vyjadrenie DR-BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2017, Správy o činnosti BTB za rok 2017 a opravnej Účtovnej závierky za rok 

2016 

5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2017 

6. Schválenie Účtovej závierky BTB za rok 2017 

7. Schválenie opravnej Účtovej závierky BTB za rok 2016 

8. Stanovy BTB s účinnosťou od 1. 7. 2018 

9. Rôzne 

10. Záver

x

14.6.2018 Uznesenie č. 2

Za členov orgánov VZ-BTB boli schválené navrhnuté osoby:

za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová

za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Naď

a skrutátorov: Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., Mgr. Monika Výbochová, Mgr. Sabina Šperglová a Ing. Silvia Renácsová

x

14.6.2018 Uznesenie č. 3
Valné zhromaždenie s okamžitou účinnosťou vylučuje členov BTB, ktorí ku dňa 13. 6. 2018 neuhradili členský príspevok za rok 2018, a to 

MEETCENTIVES, s.r.o. a BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s.r.o.
VZ-BTB √

14.6.2018 Uznesenie č. 4
Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie vyjadrenie dozornej rady BTB o preskúmaní Správy o činnosti BTB za rok 2017 a Účtovnej závierky 

BTB za rok 2017 ako aj opravnej Účtovnej závierky BTB za rok 2016.
VZ-BTB √

14.6.2018 Uznesenie č. 5 Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2017. VZ-BTB √

14.6.2018 Uznesenie č. 6 Valné zhromaždenie schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2017. NEBOLO PRIJATÉ VZ-BTB

14.6.2018 Uznesenie č. 7 Valné zhromaždenie BTB schvaľuje opravnú Účtovnú závierku BTB za rok 2016. NEBOLO PRIJATÉ VZ-BTB

14.6.2018 Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 7. 2018 schvaľuje nasledovné zmeny svojich stanov, ktorých znenie bolo naposledy zmenené 

rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 15. 12. 2015 a dňa 13. 12. 2016

a) V ustanovení článku III. bodu 1. písmena b) stanov sa na dvoch miestach vypúšťa čiarka a nasledovné slovné spojenia: „pričom ich činnosť 

alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom,“.

b) V ustanovení článku V. bodu 1. stanov sa vypúšťa na dvoch miestach čiarka a nasledovné slovné spojenia: „pričom jej činnosť alebo 

pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom,“.

c) V ustanovení článku V. bodu 3. stanov sa vypúšťa čiarka a nasledovné slovné spojenie: „ktorý podniká alebo pôsobí v cestovnom ruchu,“.

d) V ustanovení článku V. stanov sa za bod 7. vkladajú nové body 8. a 9., ktoré znejú nasledovne:

„8. Podmienky vzniku členstva v organizácii, vrátane podmienok, ktoré sú predmetom čestného prehlásenia podľa bodu 3., musí člen 

organizácie spĺňať počas celej doby trvania členstva v organizácii.

9. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok na vznik a trvanie 

členstva v organizácii. Člen organizácie je povinný splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii preukázať v lehote 30 dní od 

doručenia výzvy.“

VZ-BTB √

14.6.2018 Uznesenie č. 9a Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie správu dozornej rady o činnosti BTB za rok 2017. VZ-BTB √

14.6.2018 Uznesenie č. 9b Valné zhromaždenie BTB schvaľuje zmenu rozpočtu BTB za rok 2018. VZ-BTB √

13.12.2018 Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovný program:

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov VZ-BTB 

3. Účtovná závierka BTB za rok 2017

4. Opravná účtovná závierka BTB za rok 2016

5. Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB za rok 2019

6. Informácia DR-BTB - zhodnotenie činnosti za rok 2018

7. Rozpočet BTB na rok 2019

8. Plán práce BTB na rok 2019

9. Rôzne 

10. Záver

x

13.12.2018 Uznesenie č. 2

Za členov orgánov VZ-BTB boli schválené navrhnuté osoby:

za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová

za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Naď

a skrutátorov: Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., Mgr. Monika Výbochová, Mgr. Sabina Šperglová a Ing. Silvia Renácsová

x

13.12.2018 Uznesenie č. 3 Valné zhromaždenie BTB schvaľuje stiahnutie bodu č. 3 Účtovná závierka BTB za rok 2017 z rokovania. VZ-BTB √

13.12.2018 Uznesenie č. 4 Valné zhromaždenie BTB schvaľuje stiahnutie bodu č. 4 Opravná účtovná závierka BTB za rok 2016 z rokovania. VZ-BTB √

13.12.2018 Uznesenie č. 5a

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky a lehoty členských príspevkov členov BTB na rok 2019

a) v prípade Hlavného mesta SR Bratislavy v 6 splátkach s lehotou splatnosti 31.1.2019, 28.2.2019, 31.3.2019, 15.4.2019, 30.6.2019 a 30.9.2019,

b) v prípade ostatných členov v celosti s lehotou splatnosti 31.1.2019. NEBOLO PRIJATÉ.

x

13.12.2018 Uznesenie č. 5b

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predbežný návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislava v sume 1 020 000,- Eur. Táto suma 

predbežného návrhu sumy členského príspevku hlavného mesta SR Bratislava bude upravená v závislosti od rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislava na rok 2019, ktorý bude schválený v mestskom zastupiteľstve.

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh výšky príspevkov členov BTB na rok 2019 v prípade ostatných členov podľa prílohy v celosti s lehotou 

splatnosti do 31.1.2019.

VZ-BTB priebežne

13.12.2018 Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet BTB na rok 2019 s prihladnutim k prijatému uzneseniu k bodu č. 5, ktoré sa týka predbežného členského 

príspevku hlavného mesta SR Bratislava.

Tento rozpočet sa upraví v závislosti od rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na rok 2019, ktorý bude schválený v mestskom zastupiteľstve.

PP-BTB po MsZ

13.12.2018 Uznesenie č. 7 Valné zhromaždenie schvaľuje plán práce BTB na rok 2019 a rozpočet dotačných zdrojov BTB na rok 2019. VR-BTB √

13.12.2018 Uznesenie č. 8 Valné zhromaždenie BTB schvaľuje mimoriadne jednorazové odmeny pre výkonného riaditeľa BTB a to v sume 500,-  € brutto. PP-BTB √

Zoznam uznesení Valného zhromaždenia Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 

za rok 2018


























