
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 16.10.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

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

 

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

Svoreňová, M. Volek, 

Neprítomní :      

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 

boli členom predstavenstva zaslané vopred mailom. Prítomní členovia P-BTB súhlasili s nasledovným 

programom: 

1. Pracovné stretnutie s BRT dňa 6.11.2019, ... 

2. Rokovanie s hlavnou architektkou k téme meeting points 

3. Príprava Ministerskej rady OBSE v Bratislave  

4. Návrh Pozvánky na VZ BTB 17.12.2019  

5. Návrh kritérií na výberové konania na pozíciu výkonného riaditeľa BTB na ďalšie funkčné 

obdobie 

6. Návrh výšky členského príspevku do BTB na rok 2020 

7. Výhody a nevýhody hromadného členstva - návrh výšky členského 

8. Informácia o postupe prípravy nominácií do orgánov BTB na ďalšie funkčné obdobie 

9. Rôzne  

 

 
Bod č. 1 Pracovné rokovanie s BRT dňa 6.11.2019 
Dňa 8.10.2019 PP-BTB pozvala predsedu krajskej organizácie CR Bratislava Region Tourism, pána 
Zajaca a výkonného riaditeľa kocr BRT pána Františka Stana,  na pracovné rokovanie k téme 
spoločných a komplementárnych aktivít v pláne práce a rozpočte oboch organizácií na rok 2020 so 
žiadosťou, že výkonná zložka na základe PRIORÍT predstavenstva musí pripraviť podklady k plánu 
práce a rozpočtu BTB na rok 2020 najneskôr do 29.10.2019, kedy tieto idú následne do komôr BTB. 
Pán Zajac sa ospravedlnil členom predstavenstva za neúčasť a navrhol termín stretnutie na 
6.novembra 2019. Členovia predstavenstva dnes prerokovávali návrh zo strany BRT a zhodli sa na 
tom, že i keď viacerí zamestnanci BTB sú na veľtrhu CR v Londýne, predstavenstvo BTB sa rado 
s predsedom kocr BRT stretne. Nakoľko navrhovaný termín 6.11. je bežný pracovný deň a navyše je 
v tento deň opäť plánované rokovanie P-BTB od 16.00 hod., ideálny termín stretnutia je teda o 15.00 
hod na Šafárikovom. nám v priestoroch BTB. 
Uznesenie č. 1/16102019 P-BTB žiada PP-BTB, aby predsedovi kocr BRT napísala mail, v ktorom ho 
pozve na stretnutie s členmi P-BTB o 6.11.2019 o 15.00 hod. na Šafárikovo nám.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 
 
Na rokovanie P-BTB sa dostavila pani Soňa Svoreňová 
 

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


                                                                                                                 

Bod č. 2 Rokovanie s hlavnou architektkou k téme meeting points 
Na základe podnetu členky P-BTB, pani Moniky Debnárovej, bola na dnešné rokovanie P-BTB prizvaná 
hlavná architektka mesta Bratislavy pani Ingrid Konrád k téme umiestnenia tzv. „meet points“. Táto 
téma bola prerokovaná aj na komisii CR, ktorá sa konala 1.10.2019, zápis zatiaľ nie je k dispozícii. 
Podklady a požiadavka k osadeniu značených miest pre stretnutia sprievodcov a touroperátorov 
s návštevníkmi mesta vzišla od komory č. 2, ktorá spracovala podklady k navrhovanému umiestneniu. 
Pani Konrád informovala členov P-BTB o pripomienke pána Vagača, člena komisie CRaMS, či uvedená 
aktivita nezvyšuje vizuálny smog v centre mesta. Pani Debnárová ešte doplnila informáciu, že komisia 
riešila aj osadenie informačných touchscreenov. BTB má obstaranie týchto interaktívnych 
informačných panelov v pláne a má v rozpočte na ne kapitálové zdroje z dotácie MDV SR. Plánované 
je ich osadenie na vlakovej stanici v Petržalke a v osobnom prístave. Ďalšou témou bolo zapožičanie 
citylights s turistickou mapou Bratislavy mestským častiam. Členka Monika Debnárová osloví v mene 
BTB mestské časti a ponúkne im na zapožičanie citylights, v ktorých na jednej strane bude turistická 
mapa mesta a výsek s atraktivitami v priamom okolí miesta osadenia, t.j. mestskej časti. 
Ďalej sa predstavenstvo venovalo prezentácii pani hlavnej architektky. Útvar HABA navrhuje, že 
s ohľadom na nezvyšovanie vizuálneho smogu by sa dali použiť už existujúce, ale aj nové nosiče mini 
smerovníkov na označenie aj ako meet points. 
Členovia P-BTB sa s úctou poďakovali pani Konrád za účasť aj za spracovanie podkladov a prezentácie 
v Prílohe č. 1. BTB zašle sformulovanú žiadosť o vyjadrenie sa k zámeru osadenia meet pointov na 
konkrétnych miestach na pozemkoch HMBA na ÚHABA s požiadavkou na zabezpečenie možnosti 
umiestnenia prezentovaných 5 meet points na vybraných lokalitách mesta do 25.10.2019. 
Uznesenie č. 2a/16102019 P-BTB poveruje členku P-BTB pani Moniku Debnárovú, aby oslovila 
mestské časti Bratislavy a zistila záujem o osadenie citylights s turistikou mapou do konca roku 
2019. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2b/16102019 P-BTB na základe dlhodobej spolupráce a po dohode s hlavnou 
architektkou mesta Bratislava žiada pani Konrád o záväzné stanovisko k vizualizácii, technickým 
parametrom a osadeniu meet pointov na konkrétne miesta na pozemkoch HMBA do konca 
decembra 2019. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Na rokovanie P-BTB sa dostavila pani Ľudmila Novacká. 

 
 
Bod č. 3 Príprava Ministerskej rady OBSE v Bratislave 1.12.-8.12.2019 

Dňa 11.decembra 2019 sa na PP-BTB a VR-BTB obrátila kancelária primátora hlavného mesta SR 
s požiadavkou k spolupráci pri zabezpečení požadovaných služieb zo strany MZV SR počas konania 
ministerskej rady OBSE v Bratislave začiatkom decembra 2019. Následne sa dňa 16.10. konalo 
stretnutie, ktoré zvolala KP za účasti zástupcov MZV SR (p. Zuzana Kostaliková a p. Ingrid Horvay 
z MZV) a za účasti zástupcov BKIS a BTB. Na stretnutí boli sformulované požiadavky na BTB, ktoré 
budú odhadom nacenené zo strany BTB a následne predstavené zástupcom MZV SR. Požiadavky sa 
tykajú nasledovných oblastí: 
Sekcia na webe venovaná účastníkom zasadnutia rady OBSE, infostánok v Inchebe (2 informátori na 
10 hodín na 5 dní), zabezpečenie brožúr BTB pre účastníkov, citiyguide do 200 ks, Bratislavská City 
and Region Card pre cca 200 účastníkov. 
Uznesenie č. 3/16102019 P-BTB súhlasí s vykonaním aktivít na základy požiadavky HMBA pre 
úspešné zabezpečenie prezentácie Bratislavy počas zasadnutia ministerskej rady OBSE v decembri 
2019 do max. sumy finančných nákladov 15.000 EUR.    

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 



                                                                                                                 

 
Bod č. 4 Návrh Pozvánky na VZ BTB 17.12.2019 
Uznesenie č. 4/16102019 P-BTB schvaľuje Pozvánku na riadne VZ BTB v Prílohe č. 2, program 
a termín konania na VZ BTB dňa 17.decembra 2019 od 16.00 hod. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 5 Návrh kritérií na výberové konania na pozíciu výkonného riaditeľa BTB na ďalšie funkčné 

obdobie 

Stanovy BTB zakotvujú obligatórne výberové konanie na miesto VR (Čl. XII. bod 3. Stanov). Výberové 
konanie organizuje a o víťazovi rozhoduje P-BTB. Mesto ani ostatní členovia nemajú v tomto smere 
kompetencie. Predstavenstvo BTB sa však dohodlo, že na základe dohody s riaditeľom Magistrátu 
HMBA umožní nomináciu zástupcu vedenia hlavného mesta do výberovej komisie ako pozorovateľa 
transparentnosti priebehu výberového konania. PP-BTB požiada riaditeľa MagiBA u túto nomináciu. 
Po krátkej diskusii sa členovia P-BTB zhodli na znení kritérií na výber výkonného riaditeľa BTB. Inzerát 
pre uchádzačov na uvedenú pozíciu bude zverejnený na portáli profesia do 21.10.2019 a po dohode 
s HMBA aj na stránke hlavného mesta SR Bratislavy. Termín na preloženie náležitostí pre uchádzačov 
bol stanovený na 31.10.2019. Následne bude hodnotiaca komisia realizovať výberové konanie 
a rozhovory s úspešnými uchádzačmi tak, aby meno výhercu výberového konania bolo možné dať na 
posúdenie do komôr BTB do polovice novembra 2019. 
Uznesenie č. 5/16102019 P-BTB  schvaľuje znenie a výberové kritériá inzerátu pre výberové 
konanie na pozíciu VR BTB viď Príloha č. 3.  
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Z rokovania P-BTB sa ospravedlnila pani Alžbeta Melicharová 

 

 

Bod č. 6 Návrh výšky členského príspevku do BTB na rok 2020 

Členovia predstavenstva BTB sa k rokovaniu tohto bodu vrátia na svojom najbližšom zasadnutí dňa 

29.10.2019. 

 

 

Bod č. 7 Výhody a nevýhody hromadného členstva - návrh výšky členského 
Členovia predstavenstva BTB sa k rokovaniu tohto bodu vrátia na svojom najbližšom zasadnutí dňa 

29.10.2019.  

 

 

Bod. č. 8 Informácia o postupe prípravy nominácií do orgánov BTB na ďalšie funkčné obdobie 

BTB je právnickou osobou sui generis založenou podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného 
ruchu, pričom na proces voľby orgánov sa nevzťahuje Obchodný zákonník, resp. všeobecná právna 
úprava.  
Návrh na zloženie orgánov na ďalšie volebné obdobie (t.j. obdobie od 21. 12. 2019 do 20. 12. 2023) 
predkladá valnému zhromaždeniu BTB predstavenstvo BTB (Čl. X. bod 9. Stanov BTB) na základe 
nominácii hlavného mesta SR Bratislavy, jednotlivých komôr, resp. členskej základne. Voľba orgánov 
BTB je upravená v zákone č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, 
resp. podrobnejšie v Stanovách BTB.  



                                                                                                                 

Hlavné mesto SR Bratislava nominuje do predstavenstva BTB 4 svojich zástupcov (Čl. X. bod 2. 
Stanov BTB) a do dozornej rady BTB 2 svojich zástupcov (Čl. XI. bod 2. Stanov). 
Zároveň je potrebné osloviť jednotlivé komory, aby predložili každá návrh na  člena P-BTB. Rovnako 
je potrebné osloviť členskú základňu (ostatných členov) ohľadom záujmu o pôsobenie v DR-BTB, 
príp. návrhov na nomináciu osôb do DR-BTB.  
Z členov predstavenstva, ktorých do predstavenstva BTB nominovalo hlavné mesto SR Bratislava, volí 
valné zhromaždenie BTB predsedu predstavenstva (Čl. X. bod 11. Stanov), ktorý je štatutárnym 
orgánom BTB.  
Uznesenie č. 8/16102019 P-BTB žiada predsedov komôr, aby predložili na rokovanie 
predstavenstva za každú komoru jedného nominanta do predstavenstva BTB a žiadosti svojich 
členov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v DR BTB na nasledujúce funkčné obdobie december 2019 – 
december 2023 a to najneskôr do  15.novembra 2019. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 9 Rôzne – Pani Konrád, hlavná architektka mesta Bratislavy bude pozvaná aj na ďalšie 
zasadnutie P-BTB, nakoľko je viac tém, ktoré ako podnety vzišli z komôr BTB a majú súvis s prácou 
útvaru HABA. 
V rozprave odznel aj návrh Moniky Debnárovej na zapracovanie obstarania audio guides staničiek pre 
Primaciálny palác a obstaranie 5 ks meet points do návrhu plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2020. 
 
 
 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová        ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________ 
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REDUKOVAŤ PRVKY VO VEREJNOM PRIESTORE

REDUKOVAŤ VIZUÁLNY SMOG 

 SPÁJANIE FUNKCIÍ, NEVYHNUTNÝCH PRE 

ORIENTÁCIU VO VEREJNOM PRIESTORE

 SPÁJNEI FUNKCIIÍ MOBILIÁRU, NAPR. TERÉNNE 

ÚPRAVY, OPORNÝ MÚRIK - KVETINÁČ –

LAVIČKA – TIENIACI PRVOK

MINISMEROVNÍKY - MEETPOINT

ORIENTÁCIA
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1. Rybné námestie                                                                   (lavičky oproti
2. Parčík pri Redute
3. Župné námestie (Svätá trojica)
4. Bratislavský hrad
5. Eurovea – Nám. M.R. Štefánika
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navrhovaný meet point

bus drop off/ pick up
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1. RYBNÉ NÁMESTIE (MOROVÝ STĹP)
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2. Námestie Eugena Suchoňa 

BRATISLAVA_MEET POINTS_NÁVRH



3. ŽUPNÉ NÁMESTE (SVÄTÁ TROJICA)
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4. BRATISLAVSKÝ HRAD
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5. EUROVEA
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PROBLÉM S PARKOVANÍM BUSOV 
NA DEŇ
- Lafranconi – plné
- Tyršovo – bude zrušené
- Vydrica – bude zrušené
- Osobný prístav – predražené 

8 eur / 30 min
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Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika,  

           IČO 42259088, DIČ 2023399455  
  

  

 
  

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
  

 
Predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42 259 088 (ďalej ako “BTB”) týmto v zmysle čl. IX ods. 2 

Stanov BTB   

zvoláva valné zhromaždenie, 
  

ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2019 o 16.00 hod, v hoteli Crowne Plaza, 
Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava, miestnosť LONDON s nasledovným programom:  

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov VZ BTB 

3. Vylúčenie členov BTB z dôvodu porušenia stanov BTB 

4. Plán práce BTB na rok 2020 

5. Rozpočet BTB na rok 2020 

6. Výška členského pre členov BTB na rok 2020 

7. Voľba orgánov BTB na funkčné obdobie december 2019 - december 2023 

8. Rôzne  

9. Záver 

 
Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 17. 12. 2019 od 15.30 hod. do 15.50 hod.  

Každá osoba, ktorá sa ako člen BTB alebo zástupca člena BTB zúčastní VZ, preukáže  svoju totožnosť OP. 

V prípade, ak člen BTB na VZ nekoná osobne (fyzické osoby) alebo prostredníctvom osoby, ktorá je v 

zozname členov BTB zapísaná ako osoba oprávnená konať v mene člena (právnické osoby), ale je 

zastúpený zástupcom, je potrebné, aby zástupca predložil tiež originál písomného 

splnomocnenia/poverenia na zastupovanie člena BTB na VZ, vrátane hlasovania na ňom. V prípade 

generálnych plných mocí a poverení je potrebné predložiť originál alebo úradne overenú kópiu. Ak 

splnomocnenie/poverenie udeľuje iná osoba ako osoba oprávnená konať v mene člena BTB uvedená v 

zozname členov BTB, je potrebné predložiť tiež výpis z obchodného, iného registra, alebo inak hodnoverne 

preukázať oprávnenie tejto osoby konať v mene člena BTB. 

 
Ak v čase stanovenom ako začiatok konania valného zhromaždenia BTB (t.j. 16.00 hod.) nebude prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov BTB, valné zhromaždenie BTB sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku 

schôdze (t.j. o 17.00 hod.) bude považovať za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a 

bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu (čl. IX. bod 4. Stanov BTB). 

  
Do 3.12. 2019 si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie účasti/neúčasti na VZ BTB elektronicky na adresu: 

turan@visitbratislava.com.  
Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do 10.12. 

2019.   
  
V Bratislave dňa 15. 11. 2019  
                                                                                                     vr  

                                                                                        Ing. Alžbeta Melicharová 

                                                                                             predsedníčka predstavenstva  



 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42259088, Tel: 0907 980 927 

btb@bratislava.sk, www.visitbratislava.com 

 Pozícia výkonný riaditeľ – Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

• Miesto výkonu práce: Bratislava 

• Termín nástupu: december 2019  

• Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

• Ponúkaný plat (brutto): od 2400 € + pohyblivá zložka 

• Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- Zodpovednosť za komplexné vedenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava 
Tourist Board, zriadenej podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, 
v zmysle platnej legislatívy, vrátane vedenia obchodných a marketingových aktivít, 

- Vedenie, motivovanie a rozvíjanie prideleného výkonného tímu, zodpovednosť za 
operatívne riadenie 6 útvarov v celkovom počte do 25 zamestnancov, 

- Komplexná implementácia interných procesov organizácie, systematické koordinovanie 
činnosti a chodu organizácie, 

- Reprezentovanie a zastupovanie organizácie pred odbornou verejnosťou, členmi, 
klientami, partnermi organizácie, médiami a ostatnou verejnosťou na domácom 
a zahraničnom trhu, 

- Zodpovednosť za plnenie úloh v súlade s rozhodnutiami orgánov organizácie, 

- Budovanie značky “Bratislava” ako vyhľadávanej destinácie cestovného ruchu pre leisure 
a convention na národnom a medzinárodnom trhu cestovného ruchu v zmysle 
aktuálnych marketingových trendov so zameraním na rôzne cieľové skupiny, 

- Samostatné konanie v mene organizácie vo veciach ustanovených v Stanovách 
organizácie,   

- Dodržiavanie zákonov: č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve, č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v ich 
platnom znení. 

V spolupráci s priamym nadriadeným, ktorým je predseda predstavenstva, zabezpečuje: 

- Prípravu a realizáciu strategických cieľov v oblasti manažmentu a marketingu destinácie 
Bratislava, ročných plánov činnosti a rozpočtov organizácie, 

- Predkladanie plnenia mesačných plánov a predkladanie spracovaných materiálov na 
rokovanie predstavenstva, prípadne mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava, 

- Spoluprácu s členmi organizácie, potenciálnymi členmi, domácimi a zahraničnými 
partnermi,  

- Spoluprácu s predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy. 

 

 

 

 

 

mailto:btb@bratislava.sk


 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42259088, Tel: 0907 980 927 

btb@bratislava.sk, www.visitbratislava.com 

 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

Minimálne požadované vzdelanie: 
 
 - vysokoškolské II. stupňa  
 

Znalosti:  

Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, úroveň C1 
ďalšie jazyky aktívne sú vítané 
 
Počítačové znalosti - používateľ: 
Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft Excel - pokročilý 
Microsoft Outlook - pokročilý 
Microsoft PowerPoint - pokročilý 

 
Vodičský preukaz: 

B 
 
Požadovaná prax: 

v cestovnom ruchu, marketingu a projektovom riadení  min. 5 rokov 
prax v organizácii cestovného ruchu výhodou 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
- osobnosť s dobrými komunikačnými zručnosťami a  výborným písomným prejavom 
- odolnosť voči stresu 
- kreativita, flexibilita 
- aktívny a zodpovedný prístup k zvereným úlohám 
- orientácia na výsledky 
- bezúhonnosť 
- zodpovednosť a dynamickosť 
- manažérske zručnosti 
- koncepčné a analytické myslenie 
- organizačné a plánovacie schopnosti 
- skúsenosti v personalistike/HR 
- schopnosť pracovať samostatne, ako aj tímovo 
- praktické skúsenosti s partnerstvom verejného a súkromného sektora ideálne 

v štruktúrach cestovnom ruchu 
- praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou strategických dokumentov a 

marketingových kampaní ideálne v cestovnom ruchu 
- praktické skúsenosti s rozpočtovníctvom  
- prehľad a praktické skúsenosti v relevantných domácich a medzinárodných dotačných 

schémach  a mechanizmoch výhodou 
- skúsenosť s prácou v neziskovom sektore výhodou 
- praktické skúsenosti s verejným obstarávaním výhodou 
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- znalosť Bratislavy, podnikateľského prostredia a problematiky cestovného ruchu 
- znalosť zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, prehľad v aktuálnych 

strategických a koncepčných materiáloch Bratislavskej organizácie CR, Hlavného mesta 
SR, Bratislavského samosprávneho kraja a MDVRR SR týkajúcich sa cestovného ruchu 

- znalosť zákonov č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č . 431/2002 
Z. z. o účtovníctve, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a  č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní výhodou. 

 

O spoločnosti: 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Bratislava Tourist Board – organizácia destinačného manažmentu a marketingu rozvíja a promuje 
Bratislavu vo všetkých formách cestovného ruchu, podporuje jej prezentáciu, vytvára platformu 
spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu. Iniciuje  rozvoj cestovného 
ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov 
mesta prostredníctvom svojich turistických informačných centier v historickom centre mesta a na 
ďalších vstupných bodoch do destinácie. 
Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj 
cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu 
cestovného ruchu. 
 
Informácie o výberovom konaní: 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: november 2019 
 
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
1. Stručná žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
2. Štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list. 
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí najvyššieho vzdelania. 
4. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v dokladoch a materiáloch 
predložených do výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov/GDPR na účely realizácie výberového konania (podpísaný vlastnou rukou). 
5. Zoznam uskutočnených projektov/aktivít v marketingu, resp. v prostredí verejných zdrojov, 
a kontakt na osoby, ktoré môžu poskytnúť potrebné referencie. 
 
Vyššie uvedené je potrebné poslať poštou na adresu:  

Bratislava Tourist Board 
Šafárikovo námestie 3 
P.O.BOX 349 
811 02 Bratislava 

 
Na zatvorenú obálku je potrebné napísať: 
Výberové konanie – výkonný riaditeľ  - NEOTVÁRAŤ ! 
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