
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 1.4.2020 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: 17.00 -20.15 hod online rokovanie cez www.gotomeeting.com. 

 

 

Prezentujúci sa = prítomní A. Melicharová, P. Petrovič, M. Debnárová P. Hochschorner, M. Naď,  

Ľ. Novacká,  S. Svoreňová, M. Volek, 

Neprezentovaní  = neprítomní:      - 

Za DR BTB:     M. Farkaš 

 

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, poďakovala podpredsedovi 

predstavenstva BTB pánovi Petrovičovi za sprostredkovanie online platformy pre dnešné konania P-

BTB. Pozdravila všetkých, ktorý sa prezentovali.  PP-BTB navrhla na schválenie program rokovania P-

BTB. Podklady k rokovaniu boli členom predstavenstva zaslané vopred mailom. Zúčastnení členovia 

P-BTB súhlasili s nasledovným programom: 

1. Príprava mimoriadneho Valného zhromaždenia BTB v zmysle právnej úpravy § 5 Lex Covi-19 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476590. 

2. Informácia o úhrade ďalšej časti členského príspevku Hl. mesta do BTB k 15.4.2020 

v plánovanej výške 600.000,- EUR. 

3. Pokyn PP-BTB – dočasné krízové opatrenie. 

4. Opatrenia P-BTB počas krízy vo vzťahu k aktivitám výkonnej zložky BTB a vo vzťahu 

k disponibilným finančným zdrojom Informácia o práci jednotlivých oddelení BTB).  

- Informácia o zmene plánu aktivít za marec 2020, doplnenie projektu Turistom vo 

vlastnom meste. 

5. Schválenie členov pracovnej skupiny pre sprievodcovskú činnosť ako poradného orgánu pri P-

BTB. 

6. Informácia o podaní daňového priznania BTB za rok 2019. 

7. Informácia o aktuálnom dianí v odvetví CR vo svete a v EU. 

8. Časový harmonogram prípravy materiálov: 

 Účtovná závierka BTB za rok 2019 do PP, MsR, komisie CR a MsZ 

 Správa o činnosti a hospodárení BTB za rok 2019 do PP, MsR, komisie CR a MsZ 

9. Rôzne 

 

Bod č. 1 Príprava mimoriadneho Valného zhromaždenia BTB v zmysle právnej úpravy § 5 Lex Covi-

19 

S účinnosťou 27.3.2020 od bol prijatý zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.  

Podľa § 5 predmetného zákona: 

Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo 

obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať 

korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava
http://www.gotomeeting.com/
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476590


                                                                                                                 

stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane. 

Podľa stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 26.3.2020 možno dané ustanovenie použiť 

i v podmienkach oblastných organizácií cestovného ruchu.  

BTB sa v priebehu dňa 31.3.2020 dopytovalo na MS SR ohľadom podmienok realizácie MVZ formou 

per rollam. V priebehu dňa sme dostali stanovisko, že nemožno upustiť od požiadavky úradného 

osvedčenia podpisu, resp. kvalifikovaného elektronického podpisu, na hlasovacom lístku. Úvahy o 

využití rôznych elektronických platforiem sú preto bezpredmetné, aj keď sa javili byť vhodné. 

 

S ohľadom na túto skutočnosť bude v podmienkach BTB potrebné zorganizovať korešpondenčné 

hlasovanie. 

1. V rámci toho bude potrebné realizovať doručenie hlasovacích lístkov všetkým členom.  

2. Podpis hlasovacieho lístka musí byť osvedčený u notára, resp. na obecnom/miestnom/mestskom 

úrade. MS SR pripúšťa možnosť kombinácie listinných hlasovacích lístkov a elektronických - tie však 

musia byť podpísané kvalifikovaných elektronickým podpisom a musia byť opatrené aj kvalifikovanou 

časovou pečiatkou. Potrebné softvérové vybavenie nie je u členov bežné, preto navrhujeme, aby bolo 

hlasovanie realizované výlučne hlasovacími lístkami v listinnej podobe. 

3. Doručenie hlasovacích lístkov do BTB je potrebné stanoviť na deň pred plánovaným konaním 

mimoriadneho VZ BTB. Termín na doručenie hlasovacích lístkov by bol 15.4.2020, následne 16.4.2020 

by sa realizovalo sčítanie. Výsledkom by bola zápisnica, ktorá bude podkladom na registráciu zmien 

na MDV SR. 

S ohľadom na nominácie Hlavného mesta SR a jednotlivých komôr sa navrhuje nižšie 

uvedená formulácia uznesenia.  

a) Prevolenie (odvolanie a znovuzvolenie) 3 členov zvolených na MVZ BTB dňa 15. 4. 2019 sa 

odporúča vzhľadom na skutočnosť, že podľa aktuálneho stanoviska MDV SR plynie funkčné 

obdobie každému členovi samostatne, t.j. bez prevolenia by funkčné obdobie dotknutým 

členom uplynulo už v apríli 2023 a predmetom MVZ SR by mohla byť aktuálne voľba len 

ostatných členov P-BTB. 

b) Účinnosť uznesenia môže byť ešte predmetom diskusie P-BTB.  

c) Návrh v časti odvolávania PP-BTB bol vzhľadom na zánik funkčného obdobia PP-BTB voľbou 

nového PP-BTB vyhodnotený ako nadbytočný a primátor Hlavného mesta na zasadnutí P-BTB 

dňa 11. 3. 2020 uviedol, že nemá opodstatnenie. Nie je preto dôvod, aby sa ním MVZ BTB 

zaoberalo . 

Uznesenie č. 1a/01042020: Predstavenstvo BTB schvaľuje, že predkladá na mimoriadne VZ BTB, 

ktoré sa bude konať formou a spôsobom v zmysle lex COVID 19 nasledovné znenie návrhu 

uznesenia: 

1. Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena predstavenstva 

- Ing. Moniku Debnárovú  

- Petra Hochschornera a 

- Ing. Soňu Svoreňovú.  

2. Valné zhromaždenie BTB volí za členov predstavenstva  

- Ing. Vladimíra Greža,  

- Ing. Moniku Debnárovú, 

- Petra Hochschornera, 

- Ing. Soňu Svoreňovú,  

- Ing. Michala Naďa, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-190a


                                                                                                                 

- Mag. Martina Voleka, MBA, PhD., 

- Mgr. Petra Petroviča a 

- Prof. JUDr. Ľudmilu Novackú, PhD.,  

3. Valné zhromaždenie BTB volí za predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Greža 

4. Valné zhromaždenie BTB volí za podpredsedu predstavenstva Mag. Martina Voleka, MBA, 

PhD., 

5. Uznesenie nadobúda účinky dňa 16.4.2020 

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

Uznesenie č. 1b/01042020: Predstavenstvo BTB schvaľuje, že mimoriadne VZ BTB sa bude konať 

v zmysle lex Covid 19, a to korešpondenčným spôsobom. Vyplnený hlasovací lístok musí byť 

podpísaný členom BTB (ak ide o fyzickú osobu), štatutárnym zástupcom člena BTB(ak ide 

o právnickú osobu) alebo splnomocnencom člena, pričom musí byť opatrený notárskym 

potvrdením o pravosti podpisu, a zároveň hlasovací lístok, s vyplnením miesta a času podpisu musí 

byť doručený do BTB najneskôr do 15.4.2020. 

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

 

 

Bod č. 2 Informácia o úhrade ďalšej časti členského príspevku Hl. mesta do BTB k 15.4.2020 

v plánovanej výške 600.000,- EUR. 

PP-BTB informovala členov predstavenstva, že oslovila finančnú sekciu a riaditeľa Magistrátu HMBA 

s požiadavkou, aby bolo dostatočne včas zabezpečené vystavenie platobného príkazu v systéme 

NORIS na 2 splátku členského príspevku HMBA do BTB dňa 24.3. a dňa 27.3.2020 s prosbou 

o akúkoľvek informáciu, ktorá by ozrejmila finančné možnosti HMBA zaplatiť členské do BTB 

v krízových časoch. Do konania dnešného P-BTB bez akejkoľvek spätnej väzby. 

Uznesenie č. 2/01042020: P-BTB žiada členov orgánov BTB za mesto, aby apelovali na vedenie 

HMBA, aby BTB dostalo druhú časť členského príspevku v termíne a v dohodnutej výške. 

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

 

 

Bod č. 3 Pokyn PP-BTB – dočasné krízové opatrenie 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 12. marca 2020  pre územie Slovenskej  republiky mimoriadnu 

situáciu z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Ústredný 

krízový štáb SR rozhodol o uzatvorení medzinárodných letísk a špeciálnom režime na hraniciach SR, 

t.j. nie je možný vstup cudzích štátnych občanom na územie SR. Boli zatvorené všetky školy, všetky 

maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem výnimiek určených hlavným 

hygienikom. Platí zákaz organizovania hromadných podujatí. Aktuálne fungujú všetky inštitúcie 

a zamestnávatelia v SR v mimoriadnom režime. Podľa odborných predpokladov bude pandémia 

COVID-19 v SR kulminovať najskôr v polovici mesiaca júna 2020. Normalizáciu vnútorných pomerov 

v SR možno pri optimistickom scenári predpokladať až v letných mesiacoch, pričom s ohľadom na 

nebezpečenstvo importu koronavírusu a hrozbu ďalšej vlny pandémie nie je zrejmé, kedy dôjde 

k otvoreniu hraníc. Možno dospieť k jednoznačnému záveru, že za daného stavu podpora 

cestovného ruchu nie je vo verejnom záujme. Podľa WTTC sa v roku 2020 očakáva 25 % pokles 

výkonov v CR a turizmus sa celosvetovo zastaví na min 10 mesiacov (podľa Oxford Economics 

zotavenie sa predpokladá v roku 2022 až 2023). 



                                                                                                                 

Vzhľadom na skutočnosť, že územná samospráva sa musí vysporiadať so vzniknutou situáciou, za 

účelom  krytia svojich mimoriadnych výdavkov na riešenie mimoriadnej situácie pristupuje k zmenách 

svojich rozpočtov. BTB očakáva od Hlavného mesta SR v polovici apríla 2020 úhradu 2. splátky 

členského príspevku v sume 600.000,- eur.  Táto má slúžiť na zabezpečenie prevádzky BTB. Za 

daného stavu však nie je isté, či a v akom rozsahu bude zo strany Hlavného mesta SR uhradená. BTB 

uskutočňuje svoje aktivity z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ide o nenárokovateľný 

zdroj financovania aktivít BTB, preto je dôvodné v kontexte aktuálnej situácie nebude BTB 

predpokladať, že ak nebudú dotácie zrušené, dotácia nebude BTB poskytnutá v požadovanie výške. 

Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite je BTB povinné využívať verejné financie  

hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Pri  zohľadnení aktuálnej situácie je zrejmé, že BTB nemalo a 

nemá istotu finančných prostriedkov na aktivity BTB z dotácie, ale ani na krytie prevádzkových 

nákladov na obdobie presahujúce cca 5 mesiacov.  

Predsedníčka predstavenstva BTB preto dňa 9.3.2020 najprv požiadala VR_BTB o zváženie všetkých 

výdavkov BTB na aktivity a zváženie nariadenia čerpania dovolenky zamestnancom BTB, a následne 

dňa 26.3.2020 pristúpila k nariadeniu mimoriadnych neodkladných opatrení, ktoré predkladá na 

rokovanie na dodatočné schválenie P-BTB. 

1. Do odvolania sa zastavujú všetky činnosti/úkony BTB smerujúce k vytváraniu akýchkoľvek 

finančných záväzkov, zmlúv, aj rámcových zmlúv, objednávok, a to bez ohľadu na 

kompetencie k ich uzatváraniu v Stanovách BTB. 

2. Do odvolania sa nebudú uzatvárať nové pracovno-právne zmluvy a predlžovať pracovné 

pomery na dobu určitú, a to bez ohľadu na kompetenciu konať v pracovno-právnym 

záležitostiach v Stanovách BTB. 

3. Všetky výdavky, či z pokladne, či z účtu BTB, je možné uhradiť len so súhlasom PP-BTB a na 

základe podpisu PP-BTB. 

4. Bez osobitného súhlasu PP-BTB je možné realizovať len úhrady miezd, odmien členom 

orgánov a zákonných odvodov. 

Uznesenie č. 3/01042020: P-BTB schvaľuje vydanie dočasných mimoriadnych neodkladných 

krízových opatrení PP-BTB  vydaných 26.3.2020.  

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

 

 

Bod č. 4 Opatrenia P-BTB počas krízy vo vzťahu k aktivitám výkonnej zložky BTB a vo vzťahu 

k disponibilným finančným zdrojom.  Informácia o práci jednotlivých oddelení BTB a Informácia 

o zmene plánu aktivít za marec 2020, doplnenie projektu Turistom vo vlastnom meste. 

Uznesenie č. 4a/01042020: P-BTB berie n a vedomie doplnenie plánu aktivít BTB na marec-apríl 

2020 v zmysle Prílohy č. 1 

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

Uznesenie č. 4b/01042020: P-BTB žiada VR BTB dodržať nasledovné opatrenia smerujúce ku 

minimalizácii výdavkov organizácie BTB počas krízového stavu vyhláseného ÚVZ a vládou SR, a to 

s účinnosťou od 1. apríla 2020 na obdobie pokiaľ nebude organizácii pripísané členské zo strany Hl. 

mesta SR Bratislavy a zároveň nebude organizácii oznámené priznanie dotácie MDV SR na krytie 

aktivít z projektu na dotáciu BTB z finančnej kapitoly MDV SR na rok 2020.  

1. neuzatvárať žiadne nové pracovno-právne vzťahy 

2. existujúce pracovné zmluvy na dobu určitú predĺžiť na max. o 4 mesiace   



                                                                                                                 

3. osloviť dodávateľov outsoursingových služieb, nájomných zmlúv a ďalších už platných 

rámcových zmlúv k úprave plnenia pri utlmení činnosti organizácie 

4. neuzatvárať finančné záväzky vo forme zmlúv, rámcových zmlúv a objednávok na tovary 

a služby okrem nevyhnutných potrieb na zabezpečenie prevádzky organizácie 

5. nevydávať z pokladne finančné prostriedky na úhradu tovarov a služieb okrem nevyhnutných 

potrieb na zabezpečenie prevádzky organizácie. 

6. pri výdavkoch na aktivity BTB dohliadať na nevyhnutné činnosti spojené najmä 

s komunikačnými potrebami BTB, udržaním len nutných licencií a smerovať činnosť 

k utlmeniu marketingových aktivít BTB počas trvania krízových opatrení. 

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

 

 

Bod č. 5 Schválenie členov pracovnej skupiny pre sprievodcovskú činnosť ako poradného orgánu pri 

P-BTB. 

Uznesenie č. 5/01042020: P-BTB ruší Uznesenie č.  6/24082016 a schvaľuje panie Evu Mazuchovú a 

Dagmaru Gubovú a pána Mariana Bilačiča za členov pracovnej skupiny, ktorá bude poradným 

orgánom predstavenstva BTB vo veciach týkajúcich sa sprievodcovskej činnosti v meste Bratislava. 

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 1(Ľ.Novacká) 

 

 

Bod č. 6 Informácia o podaní daňového priznania BTB za rok 2019 

Výkonný riaditeľ BTB informoval, že Bratislavská organizácia cestovného ruchu si splnila svoju 

povinnosť podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  znení neskorších predpisov a podala v 

zákonnej lehote (podanie v prílohe) Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019.  

Následne výkonný riaditeľ stručne vysvetlil DPPO BTB za rok 2019 nasledovne : Hospodársky výsledok 

účtovný k 31.12.2019 bol vo výške 5 529,12 EUR. Po započítaní pripočítateľných a odpočítateľných 

položiek sme dostali hospodársky výsledok po úprave vo výške 5 401,43 EUR.  Od sumy 5 401,43 eur 

sme na základe § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov odpočítali stratu z predchádzajúcich zdaňovacích 

období.  Za rok 2019 sme mali nárok na odpočet straty vo výške 5019,82 eur, čo znamená že náš 

základ dane sa znížil na 381,61 eur. Daň, ktorú Bratislavská organizácia cestovného ruchu na základe 

DPPO za rok 2019 zaplatila bola vo výške  80,13 EUR. 

Uznesenie č. 6/01042020: P-BTB berie na vedomie informáciu o podaní daňového priznania BTB za 

rok 2019.  

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

 

 

Bod č. 7 Informácia o aktuálnom dianí v odvetví CR vo svete a v EU. 

Uznesenie č. 7/01042020 P-BTB berie na vedomie informácie v Prílohe č. 2 ab 

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

 

Bod č. 8 Časový harmonogram prípravy materiálov: 

 Účtovná závierka BTB za rok 2019 do PP, MsR, komisie CR a MsZ 

 Správa o činnosti a hospodárení BTB za rok 2019 do PP, MsR, komisie CR a MsZ 

Účtovná uzávierka BTB za rok 2019 a Správa o hospodárení BTB by mali byť: 



                                                                                                                 

-  predložené DR-BTB a prerokované P-BTB najneskôr dňa 22.4.2020, 

-  následne by mali byť tieto materiály predložené do PPP 28.4.2020 

- do MsR 14.5.2020 

- a na MsZ 28.5.2020.  

Správa o činnosti BTB za rok 2019 by mala byť spracovaná: 

- do 04.júna 2020, aby ju mohlo prerokovať P-BTB,  

- predložená na rokovanie PPP 26.5.2020 

- do MsR 11.6.2020 

- potom by mala byť predložená na schválenie VZ BTB ideálne 18.júna 2020;  

-  a 25.júna 2020 na rokovanie MsZ;  

Uznesenie č.8/01042020 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie ohľadne termínov prípravy 

a predkladania materiálov uvedených v bode 8  

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

 

 

Bod č. 9 Rôzne 

Michal Naď, predseda komory č. 1 navrhol rozšíriť program  mimoriadneho VZ BTB o návrh 

mimoriadnej odmeny pre predsedníčku predstavenstva, Ing. Alžbetu Melicharovú, ktorá vykonáva 

plnohodnotne činnosť štatutára BTB, prijíma krízové opatrenia, pripravuje podklady na zasadnutie 

predstavenstva a riadi ho a najmä pripravuje konanie mimoriadneho VZ BTB za mesiac apríl 2020, 

kedy už nie je v pracovnom pomere na HMBA a teda nemá mzdu za uvedený mesiac. 

Výška navrhovanej mimoriadnej odmeny je: 1.500,- eur brutto 

Splatnosť mimoriadnej je: 4.mája 2020 

Uznesenie č.9/01042020 P-BTB rozširuje program mimoriadneho VZ BTB o bod „návrh mimoriadnej 

odmeny pre PP-BTB, Ing. Alžbetu Melicharovú vo výške 1.500,- eur brutto s dátumom splatnosti 

4.mája 2020“. 

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Melicharová) 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová        ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                          ______________________________ 



Projekt Turistom vo vlastnom meste 

Účasť na sérii praktických workshopov s aktérmi spolupráce Interreg BAUM 2020 – Iniciatíva 

mesta Bratislavy a spolkových krajín Dolného Rakúska a Burgenlandska. Prvé stretnutie sa 

konalo 12. februára 2020, druhé je naplánované na 17. marca 2020. 

V rámci karanténnych opatrení na Slovensku v súvislosti s koronavírsuom COVID-19 
chceme interaktívnym spôsobom predstaviť lokálnym obyvateľom Bratislavy, ako aj 
Slovákom jednotlivé pamiatky a atrakcie Bratislavy v rámci projektu Turistom vo vlastnom 
meste. Vzniknúť by malo 15 krátkych 3-5 minútových imidžových video-reportáží, ktoré bude 
moderovať moderátor na základe podkladov z BTB a od sprievodcov CR. Obsah musí byť 
zaujímavý a vhodný pre mladšieho diváka – pikošky, zaujímavosti, legendy, vtipné fakty 
a podobne (štruktúrovaný obsah zabezpečí BTB). Pôjde aj o imidžové zábery 
s voiceoverom prepojené so zábermi na moderátora ktorý rozpráva o danom mieste. 
Predpoklad nasadenia je od začiatku apríla v pravidelných časových intervaloch.  
 

Predpokladaná suma: Do 5000 EUR Položka: 1.1.4. 

 

Časový harmonogram: marec - apríl 2020 Položka: v realizácii 

 



Činnosť Bratislava Tourist Board počas krízy spojenej s COVID-19 
 
Bratislava všeobecne voči návštevníkom – zavreté sú všetky múzeá, galérie, štadióny, 
plavárne/wellness, hotely, atrakcie, divadlá, športoviská, ZOO, obchody (mimo potravín, drogérií, 
lekárni,..), zrušené sú všetky podujatia. Vyžaduje sa minimum pohybu na verejnosti. Obmedzená je 
doprava (zákaz vstupu na územie SR cudzincom, zavreté sú letiska a medzinárodná doprava), 
reštaurácie (len donáška, výdaj cez okienko).  Trvanie do odvolania 
 
Rýchle opatrenia BTB – zavreli sa TIC (naďalej však poskytujú informácie 
online/telefonicky/emailom), zastavil sa predaj Bratislava Card, turistické prehliadky, zastavili sa 
kampane + nespustila sa plánovaná veľká kampaň. Zrušili sme vlastné podujatie Veľká noc. Vznikla 
podstránka visitbratislava.com, ktorá poskytuje info v súvislosti s krízou v 3 jazykoch, zriadenie home 
office u zamestnancov a práca via online 
 

 Komunikujeme s našimi členmi a riešime s nimi ich problémy 
 Vypracovali sme možné opatrenia na zmiernenie krízy (spolu s SSSCR, ZCRSR voči vláde SR) 

dotazníkovým prieskumom 
 
Aktivity – primárne home office, nakrúcanie v uliciach 
TIC: poskytovanie informácií, storno kariet a prehliadok, úprava a aktualizácia databáz, výpomoc odd. 
marketingu a odd. PR a komunikácie, príprava Bratislava Card na novú sezónu, administratíva, 
informácie klientom o storno možnostiach atď. 
Marketing: aktualizácia všetkých a tvorba nových propagačných materiálov, grafické práce, údržba 
foto-video pointu, príprava podujatí a prezentácii na 2. polrok 2020, VO a administrácia rôznych 
služieb pre 2020, sledovanie a analýza štatistických ukazovateľov, osadenie dvoch dotykových 
totemov, príprava témy bezbariérová BA – mapa, aktivity so zväzmi atď. 
PR: interaktívna komunikácia na soc. sieťach, aktualizácia a úprava webu, príprava projektu Turistom 
vo Vlastnom meste, celková príprava kampane 72h mesto, tvorba newslettra a špeciálnej podstránky 
webu „Čo robiť v apríli v Bratislave“, komunikácia s mestom, médiami a ďalšími partnermi a členmi 
BTB 
MICE: aktualizácia a pridávanie subjektov do MPG, správa CRM, RFP manažment, VO na rôzne služby 
komunikácia s partnermi a príprava pokrízových aktivít, vytváranie databáz hosted buyerov 
Stratégie: monitoring situácie doma, v Európe a vo svete, príprava materiálov za rok 2019, príprava 
VO, výstup z webinára, podanie projektu na MDV SR, online vzdelávanie, príprava bilančných 
materiálov za rok 2019 – Správa o činnosti 
Ekonomické: administrácia účtovníctva, pošty, faktúr, VO na rôzne služby, príprava daňového 
priznania, komplexná inventarizácia hmotného a nehmotného majektu, účtovná závierka a príprava 
Správy o hospodárení za rok 2019 
 

 Primárne sa zameriavame na Bratislavčanov a DCR, potom až cudzincov 
 
 

Vyjadrenia projektových manažérov turistických destinačných kariet 
k súčasnej situácii v súvislosti s COVID 19 v ich mestách  
 
Bologna, Bologna Welcome 
Nachádza sa v oblasti, ktorá je v súčasnosti najviac postihnutá COVID 19. Majú zámer plánovať 
najbližšie mesiace – ale situácia je momentálne ťažko predvídateľná. Čo v budúcnosti, ešte len 
premýšľajú, momentálne sa venujú lokálnemu obyvateľstvu, poskytujú informácie o aktivitách, ktoré 
môžu sledovať/realizovať doma.  



 
Petrohrad, St. Peterburg Card 
Pre zahraničných návštevníkov je uzatvorený do 30. apríla, informácie poskytujú online, rovnako 
múzeá , galérie a divadlá sa prezentujú online. 
 
 
 
Amsterdam, Amsterdam & Partners 
Nemajú turistov, múzeá a divadlá sú zatvorené, rovnako veľké podujatia nad 100 ľudí sa nemôžu 
konať min. do 6. apríla. pracujú v rámci homeoffice. Museli refundovať veľa kariet predaných online, 
niektorých turistov však presviedčajú, aby nestornovali – že karty im budú platiť do konca roka 2021 
– čím dúfajú, že turisti si posunú návštevu Amsterdamu. Je pre nich ešte ťažké plánovať – ako ďalej, 
ale majú taký pocit, že aj keď sa múzeá a atrakcie znova otvoria, potrvá ešte chvíľu, kým prídu 
medzinárodní návštevníci do Amsterdamu. Pre ich kartu to bude ťažký rok. 
 
Berlín, Visit Berlin 
V Berlíne rovnako žiadni turisti, žiaden predaj. Visit Berlin pracuje v rámci home office už dva týždne, 
tiež by ich zaujímalo – ako ďalej, či niekto plánuje špeciálne kampane. Predaj karty predbežne 
zastavili do 19. apríla. 
Kolegovia z tímu pre kľúčových zákazníkov zriadili hotline pre subjekty pôsobiace v CR, ktorá funguje 
Po – Pia od 9.00 do 18.00 hod., kde ich informujú o možnostiach dotačnej podpory, kde získať 
preklenovací úver, ako postupovať v prípade skrátenej pracovnej doby......  
https://about.visitberlin.de/en/coronavirus-support-berlins-businesses 
V Berlíne bolo vytvorených veľa špecifických platforiem a kampaní cez sociálne média, ktoré 
organizujú rôzne spoločnosti na podporu reštaurácií, atrakcií, atď. 
Prostredníctvom linku: 
https://www.visitberlin.de/de/live-uebertragungen-und-digital-angebote-aus-berlin 
ponúkajú živé/digitálne podujatia. 
 
Ženeva, Geneva Tourism 
Atrakcie a múzeá sú u nich predbežne zatvorené do 19. apríla . Zatvorili TIC, stopli predaj karty. Celý 
tím Geneva Tourism pracuje z domu, zdolávajú krízu s hotelmi a pracujú na reklamnej kampani pre 
toto leto. Žiaľ, rozpočet na promo karty im bol krátený, takže nebudú môcť promovať poskytovateľov 
zliav Geneva City Pass. 
 
Kodaň, Wonderful Copenhagen 
Múzeá a atrakcie v Kodaní sú zatvorené najmenej do 27. marca, pravdepodobne sa to predĺži. keďže 
hranice sú zatvorené, nemajú turistov a Dání sa usilujú zotrvávať doma čo najviac. Zamestnanci 
Wonderful Copenhagen pracujú z domu už viac ako týždeň a stretávajú sa len virtuálne. Vo svojich 
plánoch sa fokusujú na domácich turistov – Dánov. 
 

Insbruck, Insbruck Tourismus 

Všetko je zatvorené, rovnako hranice, predaj karty bol zastavený. usilujú sa vykonávať backofficovú 

prácu – aktualizácia databáz. Čo sa týka karty, pripravujú jej budúcnosť s neistotou a s jej zmenou 

plánujú od 1. mája. Spoločenský život je redukovaný na minimum najmenej do 13. apríla. 

Oslo, Oslo Visitor Center 

V Oslo je rovnako všetko zatvorené, vrátane hraníc, kartu nepredávajú, rovnako museli pozastaviť 

spustenie svojej novej aplikácie na kartu. Visitor Centre pracuje z domu, rovnako obyvatelia Oslo sú 

https://about.visitberlin.de/en/coronavirus-support-berlins-businesses
https://www.visitberlin.de/de/live-uebertragungen-und-digital-angebote-aus-berlin


vyzývaní zostávať doma. Presmerovali marketing na lokálne obyvateľstvo a obyvateľov Nórska. 

Navigujú ich ako sa dostať k online koncertom a podujatiam, robia live stream kultúrny kalendár.  

Barcelona, Barcelona Tourism 

V Barcelone je obdobná situácia ako v iných mestách, čo sa týka CR. Je predpoklad, že keď sa vírus 

utíši v Ázii, turisti začnú znova cestovať od júna. V roku 2020 mali v zámere fokusovať sa na USA, ale 

rozhodli sa venovať pozornosť národným a geograficky bližším trhom, pretože sa vo všeobecnosti 

hovorí, že to ešte chvíľu potrvá, kým ľudia začnú cetovať na dlhšie vzdialenosti, pretože ekonomický 

efekt zasiahne každého. Nezatvorili svoj – e-shop, lebo chcú stimulovať potenciálnych zákazníkov, 

aby rozmýšľali o cestovaní, keď to pominie. Majú v pláne aj špeciálne akcie a zľavy. 

Tallin, Tallin City Tourist Office & Convention Bureau 

V Talline je obdobná situácia ako v iných mestách Európy, tiež je všetko zatvorené, 13. marca prestali 

predávať Tallin Card. Klientom, ktorí si kúpili kartu dopredu, buď vrátia peniaze alebo im odporúčajú 

využiť kartu neskôr. Pracujú z domu, zbierajú informácie o virtuálnych výstavách, podujatiach, 

koncertoch, ktoré promujú prostredníctvom newslettera, webu a sociálnych sietí. Múzeá majú svoje 

vlastné e-shopy na predaj vstupeniek, tak každý, kto navštíviu virtuálnu výstavu, môže kúpou 

vstupenky podporiť múzeum. Nevedia, ako s kartou po tejto kríze, Tallin Card si kupovali len 2% 

Estóncov. Preto chcú propagovať kartu v susedných krajinách – Fínsko, Rusko, Lotyšsko. Monitorujú 

situáciu a pripravujú si plán.  

Nice, Office de Tourisme 
Je tu obdobná situácia ako v iných mestách, múzeá a galérie zatvorené, rovnako reštaurácie. Hotely 
môžu byť otvorené – ale väčšina z nich je zatvorená. Pracujú z domu, updatujú si databázy. Kartu 
predávajú momentálne len online.  
 
Valencia, Visit Valencia 
Vo Valencii je obdobná situácia ako v iných mestách Európy. Zatvorené sú múzeá, hotely, TIC. 
Pracovníci Valencia Tourism pracujú z domu. Zatvorili všetky svoje predajné kanály a orientujú sa na 
update materiálov, databáz, webu. Museli ukončiť veľkonočnú kampaň, čo sa týka letnej sezóny – 
nevedia, či ľudia budú mať peniaze a budú chcieť vôbec cestovať... 
 
Bergen, Bergen Information Centre 
Pracujú z domu, situácia je obdobná ako u nás, múzeá a atrakcie sú zatvorené, rovnako TIC. 
Refundujú nevyužité karty, ich karta je síce nerefundovateľná – ale v tejto situácii vychádzajú 
v ústrety každému klientovi. Každý, kto vstúpi do krajiny musí ísť do 2-týždňovej karantény. Hodnota 
nórskej koruny v posledných dňoch klesla, rovnako záujem cestovať do zahraničia, predpokladajú, že 
Nóri budú tráviť ich tohtoročné dovolenky v Nórsku. Obvykle mávali veľa turistov z Talianska 
a Španielska – predpokladajú, že k ním nebudú cestovať tak ako kedysi.  
  
Antwerpy, Visit Antwerpen 
Predaj karty zastavili 13. marca, bolo to vtedy, keď sa zatvorili všetky múzeá a atrakcie. Zatvorené sú 
školy, reštaurácie, otvorených je len pár hotelov. Väčšina firiem pracuje z domu, vrátane Visit 
Antwerpen, rozmýšľajú o tom ako udržať Antverpy na mape sveta a ako prinútiť ľudí navštíviť 
Antverpy.  
 
Viedeň, Wien Tourismus 
TIC vo Viedni sú zatvorené, pracovníci bakcofficu pracujú z domu. Austrian Airlines nelieta, letisko je 
otvorené pre spiatočné lety Rakúšanov, ktoré organizuje vláda. Múzeá, obchody, reštaurácie sú 
zatvorené, nechodí doprava na letisko a nepremávajú vyhliadkové autobusy. ľudia môžu vychádzať 



len na nákup alebo do práce. Majú veľa storien na kúpené karty keďže partnerské múzeá, galérie 
obchody a reštaurácie sú zatvorené. Momentálne len brainstormujú, ako ďalej. 
  
Vypracovala: Eva Mazuchová, Maroš Plitko 



Mapovanie ekonomických opatrení na obnovu CR v súvislosti s pandémiou 

COVID-19  
 

Zrušené verejné podujatia  
Vybrala som podujatia týkajúce sa CR alebo kultúrno-spoločenského života: 

Slovensko, najmä Bratislava: 

 Bratislavský Majáles (máj) 

 Visegrad Film Forum (marec) 

 Febiofest (marec; náhradný termín: september/október 2020) 

 ČSOB Bratislava Marathon (apríl; náhradný termín jeseň 2020) 

 Národný beh Devín – BA (apríl) 

 Veľká noc v Bratislave a regióne (apríl) 

 Bratislavské mestské dni (24-26. apríl) 

 Noc múzeí a galérií (máj; náhradný termín predbežne 14. nov. 2020) 

EÚ, svet: 

 IMEX Frankfurt (máj) 

 ITB Berlín (marec) 

 Donausalon (marec) 

 World Travel and Tourism Council, WTTC, (Cancun) (náhradný termín jeseň 2020) 

 European Cities Marketing spring meeting, Graz 

 Arabian Travel Market, Dubai (apríl, náhradný termín jún 2020) 

 Geneva International Motor show (marec) 

 ProWine Dusseldorf (marec) 

 Mobile World Congress, Barcelona (február) 

 UNWTO konferencia (jún 2020, náhradný termín jún 2021) 

 

Čo hovoria svetové organizácie? 

WTTC (World Travel & Tourism Council) 

 75,2 mil. pracovných miest v globálnom turizme je ohrozených a môže zaniknúť (z toho 48,7 mil. 

v Ázii, 10,1 mil. v Európe). V rámci Európy je najviac ohrozené Nemecko (riziko zániku 1,6 mil. 

pracovných miest v turizme), za ním je Rusko (1,1 mil.) a na treťom miesta Taliansko a UK (okolo 

1 mil.) 

 V roku 2020 sa očakáva 25 %- ný pokles vo svetovom turizme (v prepočte sa to rovná 3 

mesiacom v globálnom cestovaní) Poznámka: Oxford Economics predpovedá 10,5-18 %-ný 

pokles. 

 Zotavenie sa turizmu bude trvať cca 10 mesiacov (Poznámka: podľa Oxford Economics 

podstatne dlhšie, úplné zotavenie v roku 2022 alebo 2023) 

WTTC navrhuje tieto opatrenia na zotavenie sa cestovného ruchu po pandémii COVID-19 a vyzýva 

štáty na celom svete, aby robili takéto opatrenia (13.3.) 



1. Improve travel facilitation (uľahčenie cestovania/napomáhanie cestovaniu) – odstránenie 

alebo zjednodušenie vízovej povinnosti tam, kde to je možné, znížiť náklady a zlepšiť proces 

vydania víz, akceptovať iné víza, ak je to vhodné, predstaviť účinnejšie technológie pre 

bezpečné cestovanie 

2. Odstránenie bariér – odstránenie zbytočných bariér na vstupoch, letiskách vrátane 

dočasného suspendovania pravidla 80-20 slot, flexibilné pracovné víza v niektorých krajinách 

s obmedzeniami, najmä v oblasti služieb a turizmu. 

3. Uľahčiť fiškálnu politiku – znížiť dane a poplatky cestujúcich, ktoré zvyšujú cenu cestovania 

napr. air passanger duty a podobné letiskové, vstupné a iné poplatky vo svete. 

4. Prijať podporné/incentívne opatrenia – incentíva na podporu kontinuity obchodu pre 

spoločnosti, ktoré boli najviac negatívne dotknuté vírusom. 

5. Podpora destináciám – zvýšiť budget na propagáciu, marketing a product development 

v destináciách, keď budú opäť schopné prijímať návštevníkov 

 

Otvorený list WTTC vládam vo svete: mali by okamžite prijať tieto opatrenia na záchranu CR, ktoré 

môžu podľa WTTC zachrániť sektor turizmu, ktorý čelí kolapsu (17.3.) 

1. Finančná pomoc v záujme zabezpečenia príjmov miliónov zamestnancov v sektore turizmu, 

ktorí čelia závažným ekonomickým ťažkostiam. 

2. Vlády musia poskytnúť vitálne, neobmedzené bezúrokové úvery globálnym firmám v oblasti 

turizmu, ako aj miliónom malých a stredných podnikov ako stimul zabraňujúci ich kolapsu. 

3. Všetky vládne dane a poplatky  uvalené na sektor turizmu treba pozastaviť s okamžitým 

účinkom na najmenej 12 mesiacov. 

 „WTTC si uvedomuje, že ide v prvom rade globálnou zdravotnou katastrofou a vlády robia všetko 

preto, aby spomalili/zastavili jej dramatické šírenie. No zároveň, kým sa snažia zachrániť životy ľudí, 

milióny ľudí v sektore turizmu strácajú svoje joby. Niektoré vlády síce rýchlo prisľúbili pomoc, no 

väčšina podnikov stále netuší ako sa dostane k „záchranným“ úverom a daňovým úľavám. Práve 

preto apelujeme na vlády, aby urýchlene ujasnili, ako sa môžu podniky dostať k podpore, ktorou 

predídu devastácii pracovných miest v sektore turizmu.“ 

Cestovný ruch tvorí 10,4 % globálneho HDP. V posledných ôsmich rokoch spadalo 1 z 10 pracovných 

miest na svete práve do oblasti cestovného ruchu a rýchlosť rozvoja CR predbehol aj rast globálnej 

ekonomiky (zdroj: WTTC, 2020). 

 

WB 
Svetová banka (WB) už predstavila núdzový plán v hodnote 12 miliárd amerických dolárov na 

ochranu ekonomík pred škodami spôsobenými novým koronavírusom, ktorý si doteraz vo svete 

vyžiadal viac ako 3200 obetí.  

OECD 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v pondelok vyzvala vlády, aby „konali rýchlo 
a dôrazne“ s cieľom prekonať šírenie choroby a prijali opatrenia na ochranu príjmov zraniteľných 
sociálnych skupín a podnikov. Vlády by mohli pomôcť napríklad poskytnutím poistenia v 
nezamestnanosti pracovníkom, ktorí musia čerpať neplatenú dovolenku a pokrytím nákladov 
spojených so šírením vírusu pre všetkých poškodených. 



EÚ 
Európska únia (EÚ) v rámci boja s novým typom koronavírusu umožní štátnu pomoc pre postihnuté 

firmy a vytvorí investiční fond v hodnote 25 miliárd eur s cieľom zmierniť dlhodobý ekonomický dopad 

súčasnej epidémie (info z 15.3.2020) 

ECB 
Európska centrálna banka (ECB) ohlásila komplexný balík monetárnych stimulov, ktorý má zmierniť 

dôsledky pokračujúceho šírenia nového koronavírusu. Rada guvernérov rozhodla, že dočasne bude 

poskytovať dodatočné dlhodobé úvery prostredníctvom programov dlhodobých operácií (LTRO), aby 

bezprostredne podporila likviditu vo finančnom systéme eurozóny. Tieto operácie majú zabezpečiť 

účinnú záchranu v prípade potreby a zabezpečia likviditu za priaznivých podmienok na preklenutie 

obdobia do júnových cielených dlhodobejších refinančných operácií. Od júna 2020 do júna 2021 sa 

výrazne zlepšia podmienky dlhodobých úverov pre banky, poskytovaných v rámci cielených 

dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III). Tieto operácie majú podľa Rady guvernérov podporiť 

úverovanie subjektom najviac postihnutým nákazou nového koronavírusu, a to najmä malým a 

stredným firmám. Počas uvedeného obdobia sa zníži úročenie týchto operácií a zvýši sa objem peňazí, 

ktorý budú môcť protistrany v jeho rámci získať. 

 

Opatrenia lokálnych DMO a európskych miest (info z ECM monitoringu) 

Londýn, UK (London & Partners – promotional company for London) 
V spolupráci so starostom Londýna a stakeholdermi destinácie rokujú o tom, ako môže vláda a iné 

subjekty podporiť turizmus. Pripravujú sériu virtuálnych seminárov s radami, ako prekonať toto 

obdobie. Tvoria plán ekonomického zotavenia turizmu (nešpecifikované aký). 

 

Berlín (visitberlin.de) 
K tomu, čo písala p. Mazuchová v jej zhrnutí, ešte doplním, že: 

 CEO každý týždeň posiela email partnerom obsahujúci dôležité informácie/novinky 

 Teraz fungujú v duchu „zažite Berlín z domu“, pričom existuje viacero ponúk, ktoré sú dostupné 

online (to sú tie živé/digitálne podujatia, ktoré spomínala p. Mazuchová), napr. počúvanie 

filharmónie online (streaming) a pod. 

 Na webovej stránke majú vždy aktuálne informácie o koronavíruse a vývoji situácie: 

https://www.visitberlin.de/de/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-berlin vrátane: 

o informácie o okamžitej podpore malým a mikropodnikom (existuje u nich aj nejaký zväz 

turistických atrakcií, ktorý poskytuje po telefóne poradenstvo okrem iného na tému 

kurzarbeitu – skráteného pracovného úväzku a na tému žiadosti o úver); podporu poskytuje 

IBB (Investičná banka Berlín) 

o informácie o podpore likvidity (s názvom Sonderfall Corona) pre podniky, ktoré sú na trhu 

minimálne 3 roky.  

 

Mníchov (muenchen.de) 
Pokiaľ ide o reštart, Mníchov hovorí, že marketing pre nich teraz nie je priorita. Promovanie Mníchova 

bude závisieť hlavne od prevádzky letiska, ktoré je najväčším partnerom. Ani hotely (členovia) sa teraz 

nepýtajú na to, ako bude pokračovať marketing, ale na to, ako dostať finančnú podporu. 

https://www.visitberlin.de/de/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-berlin


Niektoré veľtrhy boli presunuté na jeseň, takže je možné, že biznis travel sa vráti do normálu ako 

prvý. 

  

Paríž (Pantou – Paris Convention and Visitors Bureau) 
Najprv sa zamerajú na domáci francúzsky trh, ktorý je najľahšie a najlacnejšie podchytiteľný. Na jeseň 

sa zamerajú na európske trhy v oblasti B2B. Ešte nevedia ako a kedy pracovať na B2C segmente. 

Členovia tejto francúzskej DMO sa teraz zaoberajú najmä kontinuitou svojho biznisu. DMO Pantou im 

pomôže im načrtnúť biznis plán kontinuty a dá im pár tipov a názorov (urobia k tomu svoju internú 

prezentáciu). 

 

Ostatné mestá resp. DMO´s 
Neuvádzajú konkrétne opatrenia. V tejto fáze skôr uvádzajú, že aktualizujú webstránky s ohľadom na 

aktuálne info o koronavíruse súvisiace s turizmom, t.j. že zavreté sú TIC, kaviarne, reštaurácie, hotely, 

atrakcie, ako to je s taxíkmi a pod. – podľa platných nariadení danej destinácie a že do kedy to tak je 

nariadené.  

Takto to má napr. aj Ľubľana a Slovenia Tourist Board (info o tom, čo je to koronavírus, odporúčania 

pre cestujúcich prichádzajúcich a odchádzajúcich z infikovanej oblasti, info o uzavretých hraniciach, 

MHD, a pod.). Viac info o ich krokoch na zotavenie turizmu nie je známe. 

Benidorm robí aj špeciálny newsletter a tiež video s poďakovaním tým, ktorí pomáhajú v kríze.  

 

Iné ekonomické opatrenia krajín Európy (týkajúce sa aj turizmu) 

Česká republika  
VPLYV PANDÉMIE NA CR (k 17.3.2020): 

 ohrozených je 100 tisíc pracovných úväzkov v CR v Prahe (z toho 5470 v kongresovom CR) 

 práve v tomto období sa zvyčajne koná najviac kongresov 

 okolo 1200 kongresových aktivít (alebo podobných podujatí) bolo presunutých na neskorší 

termín 

 straty plynúce zo zrušenia a presunu aktivít k v 13.3.2020 boli vo výške 980 mil. CZK  

PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 zákon 240/2000 Sb., krizový zákon, § 36: :stát má povinnost firmám a lidem, kterým v 

souvislosti s krizovým opatřením vznikla škoda, tuto škodu nahradit“. Musí to byť v priamej 

súvislosti s opatreniami v dobe núdzového stavu. Kompenzácia nie je limitovaná (čo do 

výšky), ale bude to závisieť od výkladu súdu, čo posúdia ako „priamo súvisiacu škodu“ 

a mnohé škody budú aj ťažko preukázateľné. Všetko treba dokumentovať – škodu a jej výšku! 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) prijíma žiadosti do programu Úver COVID 

(Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním 

podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny 

v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.)  

Vláda pošle Českomoravskej záručnej a rozvojovej banke ďalších 10 miliárd korún na podporu 

firiem postihnutých situáciou vo veci koronavírusu v rámci programu COVID 19. V prvej vlne 

im dali na program Úver Covid 600 miliónov a následne schválili ďalšiu miliardu.  



 Vláda plánuje podporiť podnikateľov a firmy postihnuté pandémiou 1 biliónom CZK. Na 

priamu pomoc (=kompenzácia náhrad miezd, odpustení odvodov, finančných injekcií, tzv. 

kurzarbeitu) dajú 100 miliárd CZK a na záruky (=vláda sa zaručí za úvery podnikov 

v komerčných bankách) 900 miliárd korún. 

 O náhradách mzdy zamestnancov v karanténe sa ešte rokuje (štát by mal namiesto 

zamestnávateľa zaplatiť ľuďom v povinnej karanténe náhradu mzdy, doplatiť by mal aj 

ošetrovné za dobu uzatvorenia škôl). 

 Ročný odklad splátok a splatnosti 2 roky 

 Podniky by mali dostať max. 90 percent ujmy, ktorú vyčíslia. Malé a stredné podniky by 

z úveru mohli financovať drobný majetok a zásoby, firmy staršie ako 3 roky aj mzdy alebo 

pohľadávky. 

 Nebudú sa ukladať pokuty za neskoré podanie daňového priznania (1. apríla je termín) ani za 

oneskorené výkazy týkajúce sa DPH. 

 

Maďarsko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 identifikovali 140 kľúčových podnikov (výrobné, dopravné, energetické, farmaceutické) 

a poskytovateľov služieb, ktorých prevádzka je kľúčová a je existenčného významu. Ak bude 

potrebné, ich riadenie preberie armáda.  

 Vláda prijala opatrenia týkajúce sa podpory rodiny (predĺženie podpory určenej na 

starostlivosť o dieťa a pod.), zmiernené daňové opatrenia najmä pre malé podniky.  

 Daňové opatrenia v oblasti turizmu: subjekty, ktoré dostávajú finančný príspevok na rozvoj 

turizmu a sú povinné podať štvrťročný resp. ročný výkaz, majú upravené obdobie, za ktoré 

tento výkaz podávajú (výkaz podávaný v apríli podávajú iba za mesiace január-február) 

 Oslobodenie od dane za mesiace marec, apríl, máj, jún 2020 pre malé podniky pôsobiace 

v oblasti:  

- športu a voľného času 

- organizovania konferencií, veľtrhov a pod. 

- poskytovania rekreačného a iného prechodného ubytovania 

- pohostinstva 

- poskytovania hotelových služieb a iné, ktoré nesúvisia vyslovene s turizmom 

 

Rakúsko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 Rakúsko sa zaviazalo poskytnúť vládnu pomoc vo výške 4 miliardy eur na riešenie 

ekonomických dosahov krízy spôsobenej koronavírusom. 

 Garancia malých pôžičiek pre ubytovacie zariadenia. 

 

Nemecko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 Kurzarbeit a okrem toho rozsiahle verejné investície v nasledujúcich rokoch na podporu 

ekonomiky. 



V porovnaní so SR: Opatrenie je nepoužiteľné pre SR v tejto podobe nakoľko sme to doteraz 

nezaviedli. SR môže využiť príspevky na udržanie pracovného miesta a flexikonto – avšak 

rozsiahla administratívna náročnosť a podmienky robia tieto mechanizmy zložitejšími. Napr.: 

podmienka troch mesiacov uvedená vo vete: „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže 

poskytnúť príspevok na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý 

najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta 

aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej 

dohode so zástupcami zamestnancov“. 

Osobitne Mníchov: 

Možnosť podať žiadosť o okamžitú podporu pre mníchovské podniky (tzv. „Soforthilfe Corona“), 

pričom výška podpory sa odvíja od počtu zamestnancov (smernica zo 17.3.): 

 do 5 zamestnancov – max. 5000 eur 

 do 10 zamestnancov – max 7500 eur 

 do 50 zamestnancov – max. 15000 eur 

 do 250 zamestnancov – max. 30 000 eur  

 

Dánsko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 Dánska vláda pokryje súkromným spoločnostiam, ktoré v súvislosti so šírením nového 

koronavírusu čelia drastickým opatreniam, 75 % platov zamestnancov, ak sľúbia, že nebudú 

prepúšťať. 

 Počas troch mesiacov do 9. júna štát ponúka preplatenie 75 % platov v maximálnej výške 23-

tisíc dánskych korún (3077,66 eura) mesačne, kým samotné firmy zaplatia zvyšných 25 %. 

 

Portugalsko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 Zjednodušenie a zatraktívnenie poskytovania úverov pre mikro, malé a stredné podniky, odklad 

platenia daní a odpustenie odvodov. Úvery pre podniky (4-ročné úvery, splácané v posledných 3 

rokoch, bezúrokové) pre: 

o reštaurácie a podobné podniky – 600 mil. eur (z toho 270 mil. eur pre mikro a malé 

podniky) 

o cestovné kancelárie a animátorské agentúry (tours a pod.), eventové organizácie – 200 

mil. eur 

o turistické ubytovacie zariadenia – 900 mil. eur 

 Plne hradená PN do výšky mzdy pre zamestnancov. 

 Čiastočné náhrady miezd pre dočasne prepustených 

 Turismo de Portugal (národná organizácia CR) poskytne 60 mil. eur na podporu likvidity 

mikropodnikom (podniky môžu dostať 750 eur/mesačne/zamestnanec počas troch mesiacov do 

výšky max. 20 000 eur) 

 Školy (Tourism public schools), ktoré prevádzkuje Turismo de Portugal, vytvorili špeciálnu online 

podporu podnikom garantovanú 60 školiteľmi, ktorí sú pripravení pomôcť identifikovať 

individuálne opatrenia pre každý segment biznisu a spolupracovať pri ich implementácii, aby sa 

zminimalizoval vplyv COVID-19. 



Slovinsko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

Balík opatrení Anti-Covid (prvý, bude aj ďalší): 

 Kofinancovanie miezd dočasne prepustených pracovníkov do 31. mája s možnosťou predĺženia 

 Zamestnanci/pracovníci, ktorí prišli o svoju prácu počas epidémie budú mať okamžite nárok 

na nezamestnanecké benefity  

 Dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorí zostávajú na svojom pracovisku, bude v tomto 

období platiť vláda, pričom práva a príjmy poistencov zostávajú zachované 

 

Holandsko a Luxembursko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 Skrátené pracovné úväzky a dočasné prepustenie zamestnancov.  

 Náhradu mzdy zamestnancom pri skrátených úväzkoch preplácajú prostriedky zo sociálnych 

fondov (nie je jasné či sú to fondy priebežne tvorené zamestnávateľom alebo forma štátnej 

podpory). 

 

Grécko 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 Zamestnávateľ má výnimku z platenia daní a odvodov do júna. 

 Pozastavenie platby DPH splatnej na konci marca po dobu 4 mesiacov v odvetviach a 

oblastiach, v ktorých je podnikanie pozastavené na základe nariadenia vlády na viac ako 10 dní. 

 Pozastavenie platby certifikovaných dlhov daňovým úradom, ako aj splátky dohôd o čiastočnej 

platbe certifikovaného dlhu, splatné na konci marca, na 4 mesiace v odvetviach a oblastiach, v 

ktorých je podnikanie pozastavené na základe vládneho príkazu na viac ako 10 mesiacov. dni. 

 Prijmú sa príslušné opatrenia týkajúce sa príspevkov na sociálne poistenie. 

 Vytvorenie mechanizmu na základe dostupných údajov nezávislého úradu pre verejné príjmy, 

transakcie elektronického bankovníctva a údajov ministerstva práce, ktoré budú monitorovať 

vývoj na trhu práce a príspevky na sociálne zabezpečenie, aby včas, cielene a účinne zasiahli v 

ekonomike a v regiónoch, kde dochádza k výraznému poklesu hospodárskej aktivity. 

 Administratívne požiadavky, ako napríklad povinnosť podávať správy o nadčasoch, sa 

pozastavujú s cieľom uľahčiť postupný prístup pracovníkov, aby sa zabránilo preplneniu na 

pracovisku a vo verejnej doprave. Existujúce ustanovenia týkajúce sa nadčasov a 

minimálneho času odpočinku nie sú dotknuté. Tam, kde je to možné, je k dispozícii zariadenie 

na prácu na diaľku. 

 

UK 
PLÁNOVANÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA: 

 Bank of England poskytne krátkodobé úverové schémy pre veľké firmy. 

 Coronavirus business interruption loan scheme (úverová schéma poskytujúca úvery do 5 mil. 

libier so 6-mesačnou bezúrokovou dobou). Úvery budú poskytovať normálne banky a iné 

úverové inštitúcie. 



 12-mesačné oslobodenie od „business rates“ (=daň z užívania zahraničného majetku) pre 

maloobchod, služby a oblasť leisure (všetok biznis v tomto sektore) 

 Podpora malým podnikom 3000-10 000 libier 

 Podpora 25 000 libier podnikom v oblasti maloobchodu, služieb a leisure (uplatniteľné pri 

podnikoch, ktoré majú odhadnuteľnú hodnotu 15000-51000 libier) 

 Uvoľnenie pravidiel najmä čo sa týka pubov a reštaurácií (napr. môžu ponúkať take away bez 

špeciálnych povolení a pod.) 

 Poistné udalosti (potvrdili, že odporúčanie vlády, aby sa ľudia vyhýbali reštaruáciám a leisure-

atraktivitám je dostatočným dôvodom na to, aby žiadali poisťovňu o náhradu škody v prípade, 

že ich prevádzka bola prerušená/ovplyvnená pandémiou) 

 

Spracovala: Marta Rajková, 25.3.2020 


