
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 10.7.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

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

 

Prítomní:  A. Melicharová, P. Petrovič, P. Hochschorner, M. Debnárová, M. Naď,  

M. Volek, 

Neprítomní :     Ľ. Novacká, S. Svoreňová, 

Za DR BTB:   - 

 

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných členov 

predstavenstva BTB. PP-BTB navrhla na schválenie program rokovania P-BTB. Podklady k rokovaniu 

k jednotlivým bodom boli členom predstavenstva zaslané vopred mailom. Prítomní členovia P-BTB 

súhlasili s nasledovným programom.  

1. Žiadosť o spoluprácu s Mestský ústav ochrany pamiatok - Rímske hry  
2. Bratislava digital - prezentácia p. Matuška 
3. Informácia z komisie CRaM 26.6.2019 
4. Informácia z pracovného stretnutia k problémom s parkovaním a pohybom turistických 

vláčikov -A.Královičová  
5. Kocr BRT – Andrea Ambrózy ku „Gate to Bratislav“ 
6. Informácia o príprave BA korunovačných dní  
7. Informácia o situácii pri schvaľovaní projektov od ostatných ocr  
8. Informácia zo stretnutia s visit Liptov 
9. Doplnený plán marketingových a komunikačných aktivít BTB na júl/august 2019 – účasť na 

ECM summer school Londýn 
10. Vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie: 
11. Rôzne 

 

 

Bod č. 1 Žiadosť o spoluprácu s Mestským ústavom ochrany pamiatok na podujatí Rímske hry 2019 

Dňa 24.júna 2019 bola na BTB doručená žiadosť MUOP o spoluprácu s BTB na medzinárodnom 

podujatí Rímske hry-Limes day 2019. Na základe predchádzajúcich skúseností, MOUP žiada BTB 

o zabezpečenie troch autobusov na 7.9.2019, nakoľko zahraniční účastníci  nasmerovaní z Carnuntum 

vyjadrili požiadavku sedieť v autobuse, kde sa bude výlučne hovoriť po nemecky alebo anglicky, podľa 

potreby, ale nie v kombinácii so slovenskými účastníkmi. Nábor zahraničných účastníkov chce MUOP 

tentoraz robiť aj prostredníctvom informačného centra BSK vo Viedni na Hauptbahnhofe (Gate to 

BA), takže predpokladajú ich nárast, aj vzhľadom na zápis lokality Gerulaty do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO v júli t.r.  

Aktivita je v zahrnutá v schválenom pláne práce a rozpočte BTB na rok 2019, položka 3.1.2. BTB 

zabezpečí archeobusy z Bratislavy do Rusoviec a rakúskeho Carnunta, sprievodcovské služby, 

rozdávanie lístkov na archeobusy v TICu, preklady programu do angličtiny a nemčiny a propagáciu 

podujatia. Celkové náklady zo strany BTB sa odhadujú do 1.300 EUR.  

Uznesenie č. 1/10072019 P-BTB schvaľuje spoluprácu BTB s MUOP na projekte Rímske hry 2019. 

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

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


                                                                                                                 

Bod č. 2 Bratislava digital - prezentácia p. Matuška 

Pán Peter Matuška z Ústavu technológií a inovácií oslovil VR BTB s ponukou prezentácie myšlienky 

pomocou moderných technológií vytvoriť digitálny expozičný priestor s množstvom audio vizuálnych 

dojmov a podnetov. Prezentácie budú prebiehať vo forme digitálnych  projekcii, holografických  

projekcií, virtuálnych prehliadok, 360 panoramatických premietaných záberov, prehliadok miest, 

nevšedných záberov vrátane zvuku, digitálnych kioskov s naplnenými databázami informácii. 

Vytvorenie zážitkových sekcii tak, aby návštevník za približne 40 min nasal posolstvo, ktoré chceme 

odovzdať. Priestor bude navrhnutý tak, aby dokázal poskytnúť plnohodnotnú a dôstojnú prezentáciu 

spomínaných tém. Jednotlivé sekcie budú navrhnuté tak aby bol možný voľný pohyb návštevníka 

v sekcii aby vnímal veľkoformátové projekcie a tak získal čo najväčší emočný zážitok a tak v ňom 

vyvolali čo najintenzívnejšiu túžbu vidieť prezentované miesta.  Priestor bude  disponovať sekciou na 

samoštúdium (interaktívne kiosky) kde návštevník môže prechádzať databázou rôznych informácií, 

dokumentov, listín, fotografií a videí.   

Špecifikácia:      Návrh tém pre expozície: 

1. úvodná prezentácia Bratislavy a Slovenska - emócia, zážitky, imidžové zábery (príroda, 

architektúra, view points - najkrajšie výhľady v BA, život v meste, zábava) 

2. história - dejiny mesta, kostolíky, hrad, Kelti, Rimania, Habsburgovci, Maria Terézia 

3. povojnová a socialistická Bratislava, z čias železnej opony, pred rokom 1989 - architektúra 

(Istropolis, rozhlas, most SNP, Slavín, Petržalka), staré električky a škodovky/trabanty, bunkre, život v 

socializme - postsocialistická city tour 

4. moderná BA a život v nej - nová výstavba a architektúra, sídlo svetoznámych korporátov, 

osobnosti, startupy, inkubátory/hub, svetovo známe prototypy (eco capsule, airomobil,…), 

automobilky, číslo 1. v IT priemysle 

5. Kultúra a zábava - kultúrne podujatia v BA a okolí, divadlo (Shakespearovské slávnosti), SND, 

filharmónia, festivaly, vínne cesty, umenie (SNG, Nedbalka, Danubiana,…) 

6. Príroda a šport - najstarší park Sad Janka Kráľa, Dunaj, okolie BA, žitný ostrov, Tatry leto/zima, 

Slovenský raj, jaskyne, pralesy, turistika, cykloturistika, lyžovanie, vodné športy (Čunovo, Wakelake,  

splav Dunaja…), aquaparky,  

7. Nehmotné kultúrne dedičstvo - folklór, tance (Lúčnica, SĽUK), tradície, hudba, spev, 

8. Sekcia SLOVENSKO a JEHO KRÁSY 

BTB by na spolupracovať s Ústavom technológií a inovácií: 

1. mentorstvo pri tvorbe tematík / sprievodcovia nech povedia čo chcú návštevníkom ukázať, čo je 

pre nich top a čo chýba, 

2. materiály video audio ktoré chceme ukázať a vieme ich dať aj s autorskými právami pre plné 

použitie, 

3. pri propagácii v rámci externého marketingu, pomoc pri prezentácii, otvorení za účasti primátora, 

vlogeri zo sveta, promo do okolia, kontakty na spolupracujúce organizácie CR, 

4. pri príprave video upútavky na tento digitálny priestor a to spôsobom trvalej inštalácie mappingu 

na budovu/oproti Bibiane (v oknách sú gašparkovia a kresby) a podlahu priamo pred budovou, 

v ktorej bude  tato digitálna Galéria. 

Uznesenie č. 2/10072019 P-BTB schvaľuje spoluprácu na projekte Bratislava digital, na úrovni 

obsahovej a komunikačnej. Bez finančného plnenia do vzniku projektu. 

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

 



                                                                                                                 

 

Bod č. 3 Informácia z komisie CRaM 26.6.2019 

V téme Airbnb BTB komunikovalo s pánom Berounom, a ten informoval BTB, že komunikuje priamo 

so zástupcami hlavného mesta vo veci poplatku, či dane z ubytovania cez systém Airbnb.  

BTB spracovalo množstvo materiálov, ktoré si vyžiadala komisia CRaM a boli členom predstavenstva 

zaslané. BTB však nemá žiadnu spätnú väzbu.  

PP-BTB požiadala o zápisy z komisie CRaM, nie len o výpisy, nakoľko agenda komisie sa prioritne týka 

CR a bez zápisov nemá výkonná zložka BTB prehľad o úlohách komisie pre iné útvary MagiBA ani 

o záveroch a odporúčaniach komisie CRaM. 

Uznesenie č. 3/10072019 P-BTB žiada zástupcov mesta v komisii CRaM o súčinnosť aj spätnú 

komunikáciu vo všetkých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu. 

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

 

 

Bod č. 4 Informácia z pracovného stretnutia k problémom s parkovaním a pohybom turistických 

vláčikov 

Na dňa 2.júla2019 zvolala námestníčka primátora BA pani Kratochvílová pracovné stretnutie 

k prevádzke turistických vyhliadkových vozidiel. Pani Andrea Královičová z Blue Danube Tours, ktorá 

vedie pracovnú skupiny pre dopravu informovala členov P-BTB a obsahu rokovania, ktoré zvolala pani 

námestníčka Kratochvílová a zúčastnili sa ho všetci prevádzkovatelia „vláčikov“. 

Prítomná bola aj pani Izabela Kubíková z FloraTours. Požiadala, aby sa v diskusiách o pohybe 

a parkovaní neoddeľovala téma vláčiky a busy. Uviedla, že väčšie problémy robia zahraniční 

dopravcovia, zájazdové busy robia veľké problémy, vodiči sa zavrú do kabíny a nekomunikujú. 

Paradoxne, pokuty skôr dostávajú naši dopravcovia. Mestská polícia však môže udeliť pokutu len do 

výšky 50 eur, čo nie je pre cudzie CK žiadna represia. Pani Kubíková, sa sťažovala na taxíky na 

zastávke 70tky. Polícia má problém prísť, ak sa jedná o cudzinca kvôli jazykovej bariére.  

Z porady na MagiBA vyplynula pre prevádzkovateľov turistických vyhliadkových vozidiel úloha, zaslať 

na sekciu dopravy informáciu koľko má ktorá spoločnosť vláčikov, aké sú trasy, nástupné a výstupné 

body a harmonogram pristávania lodí na Humme 6. Termín: do konca júla 2019. 

Pani Královičová uviedla ďalšie informácie z porady a to, že na jar 2020 bude uzávierka nábrežia. 

Bude nové trasovanie nie len pre vláčiky, ale aj pre busy. Nám SNP, Kapucínska a Obchodná budú 

zrejme vylúčená z trás pre vláčiky. Nám E.Suchoňa sa pripravuje ostĺpikovanie. Pre komoru č. 2 je 

téma dopravy veľmi dôležitá. Pani Svoreňová bola za náčelníkom mestskej polície s témou zastávky č. 

70, že tam dlho stoja hlavne cudzie autobusy. Pán Gajdoš žiadal, aby mu členovia napísali vždy ak 

vznikne kolízna situácia na marek.gajdoš@mp.bratislava.sk. Na šéfa komory č. 2 pána Voleka sa 

obrátil aj pán Bilačič, že reguláciu dopravy v meste je potrebné riešiť nie len pre vláčiky, ale aj pre 

autobusy. Pán Hochschorner, deklaroval, že sú zle osadené značky a preto je to problém, ktorý musí 

riešiť aj štátna polícia. Nik nedohliada na poriadok. Pán Naď sa spýtal, či tam môže parkovať 

akýkoľvek autobus, odpovedala pani Kubíková, že len turistický. Mestská polícia zrejme má právo 

pokutovať porušovateľov predpisov.  

Uznesenie č. 4/10072019 P-BTB berieme uvedené informácie na vedomie a žiada prevádzkovateľov 

vyhliadkových turistických vozidiel o doručenie spracovaných informácií o pohybe a zastavovaní 

turistických vyhliadkových vozidiel na sekciu dopravy MagiBA, riaditeľovi pánovi Bánovcovi na 

adresu peter.banovec@bratislava.sk v termíne do konca júla 2019. 

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

mailto:marek.gajdoš@mp.bratislava.sk
mailto:peter.banovec@bratislava.sk


                                                                                                                 

 

Pán Martin Volek sa ospravedlnil z rokovania BTB. 

 

Bod č. 5 kocr BRT  - TK k podujatiam v okolí BA v Gate to BA    

K tomuto bodu prijala pozvanie výkonná riaditeľka Bratislava Region Tourism, pani Andrea Ambrózy.  

Informovala, že TK, ktorá sa konala 25.juna 2019 v prístave Twin City Liner vo Viedni pripravoval kocr 

BRT a bola určená len pre novinárov. Zhodnotila ju ako úspešnú. BTB na nej zastupovala pani 

Svoreňová. VR BTB vyjadril nespokojnosť s tým, že BRT nepracuje v sľúbených pracovných skupinách 

a stále viazne komunikácia medzi BRT a BTB. Pani Ambrózy uviedla, že jednotlivé oddelenia ocr spolu 

k agende komunikujú. PP-BTB ju požiadala, aby tlmočila predsedovi kocr jej žiadosť o pracovné 

stretnutia aj medzi VZ BRT. Pani Ambrózy uviedla, že v pondelok má byť stretnutie na kreatívny 

koncept kampane online 2019. PP-BTB ďalej upozornila VR BRT na zmluvu s OZ Twin CityLive, aby si 

overila, či je zo strany OZ TCL podpísaná štatutárom, nakoľko v živnostenskom registri je pod tým 

istým IČOM 42176531 registrovaná živnosť s obchodným menom Twin City Live, ktorej štatutár je 

Ing. Oto Klosterman, nie MUDr. František Stano, ktorý je popísaný na zmluve s predsedom kocr BRT 

pánom Zajacom a má za úlohu prevádzkovať IC Gate to Bratislava na lodnej stanici vo Viedni. Ďalej 

členovia P-BTB požiadali VR BRT o preverenie, či podpísaný zástupca OZ Twin City Live neprevádzkuje 

zároveň agentúru poskytujú služby CK – tzv. Viecha Expres. Išlo by o konflikt záujmov. Ďalej členovia 

BTB vyjadrili záujem vidieť personálny audit BRT. 

Uznesenie č. 5/10072019 P-BTB súhlasí, že VR BRT, Andrea Ambrózy dodá predstavenstvu BTB 

Stanovy OZ Twin City Live, aktuálne znenie a znenie Stanov OZ v termíne podpisu Zmluvy na 

prevádzku Gate to Bratislava. P-BTB žiada revíziu plnenia bodov/požiadaviek členov BRT z októbra 

2018. 

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

 

 

Bod č. 6 Informácia o príprave BA korunovačných dní 

Pani Debnárová uviedla, že k dnešnému dátumu sa pracovná skupina pre prípravu Korunovačných 

dní zaoberá cca štyrmi variantmi návrhov programu. Pani Ambrózy uviedla, že BRT má eminentný 

záujem poznať navrhovaný program  čím skôr, nakoľko subjekty z regiónu majú záujem sa 

odprezentovať a podporiť podujatie kompaktnou prezentáciou „kráľovských miest“.  Plánovaný 

termín podujatia je 15.-18.september 2019. Pridať by sa chceli Skalica, Holíč, ale aj vinári 

z Malokarpatského regiónu.  

Uznesenie č. 6/10072019 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. 

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

 

 

Bod č.7 Informácia o situácii pri schvaľovaní projektov od ostatných ocr – prekladá sa na ďalšie 

rokovanie P-BTB 

 

 

Bod č. 8 Informácia zo stretnutia s visit Liptov – prekladá sa na ďalšie rokovanie P-BTB 

 

 



                                                                                                                 

Bod č. 9. Doplnený plán marketingových a komunikačných aktivít BTB na júl/august 2019 – účasť 

na ECM summer school Londýn 

V dňoch 24.8. – 28.8.2019 bude prebiehať v Londýne letná škola European Cities Marketing. BTB je 

členom ECM, z čoho jej vzniká možnosť zúčastniť sa tejto vzdelávacej aktivity za zvýhodnený 

registračný poplatok. ECM letná škola je intenzívny vzdelávací program - komplexné školenie pre 

mladých profesionálov v oblasti Meetings Industry, ktorý ponúka príležitosť uviesť sa do 

problematiky kongresového cestovného ruchu, ukážky a analýzy konkrétnych prípadov zo skúseností 

Európskych organizácií CR, DMC a PCO, návrhy konkrétnych dopytovaných riešení, účasť 

medzinárodných expertov a speakrov z oblasti MICE, prednášky, workshopy a interaktívne panelové 

diskusie. V rámci schváleného rozpočtu na vzdelávanie plánuje BTB účasť dvoch zamestnancov 

(zastúpenie TIC a MICE). 

Uznesenie č. 7/10072019 P-BTB berie na vedomie doplnený Plán marketingových a komunikačných 

aktivít BTB na júl/august 2019. 

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

 

 

Bod č. 10 Vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie: 

Uznesenie č. 8/10072019 P-BTB schvaľuje vyradenie majetku tlačiareň HP Colour LJ z roku 2014 

a kontajnera k pracovnému stolu z roku 2013, oba so zostatkovou hodnotou 1 EUR, z majetku BTB. 

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

 

 

Bod č. 11 Rôzne:  

Bezbariérová Bratislava - podnet z TIC– prekladá sa na nasledujúce rokovania P-BTB 

Diskusia o príčinách poklesu DCR za rok 2018 – prekladá sa na nasledujúce rokovania P-BTB 

 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová               ______________________________ 

 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________ 


