
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 14.4.2020 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: 17.00 -19.00 hod online rokovanie cez www.gotomeeting.com. 

 

 

Prezentujúci sa = prítomní A. Melicharová, P. Petrovič, Monika 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 

2. Posunutie termínu ukončenia korešpondenčného hlasovania na mimoriadnom VZ BTB 

3. Návrh na rozšírenie možností hlasovania o elektronickú formu, prípadne zabezpečenie 

notárskych služieb v priestoroch BTB – diskusia 

4. Rôzne 

4.1 Info o vzdaní sa funkcie PP-BTB v orgánoch BTB 

4.2 Informácia z MDV SR o otvorení projektov na dotáciu ocr na rok 2020 do 

10.mája 2020 a ich prepracovanie vzhľadom na opatrenia súvisiace so 

zabránením šírenia pandémie 

4.3 Návrh  opatrení na stretnutie RUZ s ministrom dopravy SR. 

 

 

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

19 

Všetky podklady k mimoriadnemu VZ BTB, ktoré je zvolené na 16.4.2020 sú zverejnené na webe BTB 

https://www.visitbratislava.com/sk/media/mimoriadne-valne-zhromazdenie-4-2020/. 

K online hlasovaniu boli členovia BTB vyzvaní mailom dňa 3.4.2020. V maili boli všetkým členom 

zaslané podklady na VZ BTB, dôvodové správy a hlasovací lístok. Členom bolo oznámené, že je 

potrebné hlasovací lístok vytlačiť, označiť na ňom svoju voľbu. Lístok musí s úradným overením 

podpísať štatutárny zástupca člena BTB, resp. samotný člen, alebo na základe písomného a notárom 

overeného splnomocnenia ním splnomocnená osoba. Toto splnomocnenie musí byť prílohou 

hlasovacieho lístku. Na hlasovacom lístku je potrebné uviesť miesto, dátum a čas podpisu. Doručiť je 

ho potrebné poštou do vlastných rúk alebo osobne do BTB najneskôr do 15.apríla 2020. 

Do dnešného online rokovania P-BTB, ktoré sa koná od 17.00 hod bola BTB doručených 29 
hlasovacích lístkov, a 7 členovia oznámili ich doručenie zajtra a siedmy informovali, že poslali 
hlasovacie lístky poštou. Na uznášaniaschopnosť VZ BTB je potrebné doručiť viac ako 50% 
z aktuálneho počtu 74 ostatných členov + 1 HMBA, t,j, 38 hlasovacích lístkov od ostatných 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava
http://www.gotomeeting.com/
https://www.visitbratislava.com/sk/media/mimoriadne-valne-zhromazdenie-4-2020/


                                                                                                                 

členov a hlasovací lístok za hlavné mesto SR Bratislavu. K tomuto bodu viedli členovia P-BTB 
diskusiu. Do prekovania tohto aj nasledujúcich bodov bola pripojená cez online platformu aj 
právna zástupkyňa BTB, JUDr. Lucia Královičová. Všetci členovia P-BTB obdržali tabuľku 
doručených hlasovacích lístkov (viď ) Príloha č. 1 na BTB aktualizovanú do začatia rokovania 
P-BTB. PP-BTB informovala prítomných o obvolávaní členskej základne a prísľuboch 
niektorých členov doručiť hlasovacie lístky ešte počas 15.4.2020. Z uvedených informácií 
bolo možné odvodiť predpoklad, že na BTB bude doručených cca 43 hlasovacích lístkov, t.j. 
mimoriadne VZ BTB bude možné považovať za uznášaniaschopné. JUDr. Královičová 
informovala, že po skončení korešpondenčného hlasovania skontroluje platnosť všetkých 
hlasov, nakoľko ich bude nutné spolu so zápisnicou doručiť na registráciu na MDV SR. 
Z predpokladaného počtu 43 doručených hlasov aj keby niektoré neboli platné, je rezerva na 
právoplatné odhlasovanie navrhovaných uznesení. PP-BTB informovala prítomných, že 
k vyhodnoteniu hlasovania pristúpia v zmysle návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho VZ BTB 
nasledovní členovia orgánov mimoriadneho VZ. 
1. Valné zhromaždenie BTB volí za zapisovateľa  JUDr. Luciu Kralovičovú. 
2. Valné zhromaždenie BTB volí za skrutátorov: Ing. Mária Turana, Ing. Mgr. Tomáša 

Koniara, PhD. 
3. Valné zhromaždenie BTB volí za overovateľov zápisnice: Ing. Alžbetu Melicharovú a Mgr. 

Petra Petroviča 
Toto sa bude konať dňa 16.apríla 2020 v priestoroch BTB na Šafárikovom nám. č. 3 
v Bratislave. O presnej hodine bude členov P-BTB informovať PP-BTB mailom aj sms. 

Uznesenie č. 1/14042020: Predstavenstvo BTB berie na vedomie uvedené informácie a súhlasí, že 

je vysoký predpoklad, že mimoriadne VZ BTB, ktoré sa realizuje formou korešpondenčného 

hlasovania s lehotou do 15.4.2020 bude uznášaniaschopné. 

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

 

 

Bod č. 2 Posunutie termínu ukončenia korešpondenčného hlasovania na mimoriadnom VZ BTB 

Vzhľadom na horeuvedené informácie v bode č. 1 programu dnešného rokovania P-BTB, prijali 

členovia predstavenstva nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 2/14042020: P-BTB súhlasí s posunom termínu ukončenia korešpondenčného 

hlasovania mimoriadneho VZ BTB na 28.apríla 2020 

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

Toto uznesenie nebolo prijaté 

 

 

Bod č. 3 Návrh na rozšírenie možností hlasovania o elektronickú formu, prípadne zabezpečenie 

notárskych služieb v priestoroch BTB 

Na náš dopyt z BTB, nám pán Peter Miškovič zo spoločnosti DIGIS.sk zaslal linku na stránku 

spoločnosti, kde je možné vyhotoviť kvalifikovaný elektronický podpis napr.  

kvalifikovaným certifikátom, ktorý je uložený v elektronickom občianskom preukaze (eID): 

https://zep.disig.sk/Portal 

Každý podpis vyhotovený prostredníctvom tohto portálu automaticky obsahuje aj kvalifikovanú 

elektronickú časovú pečiatku. 

Potrebnú aplikáciu pre použitie eID nájdete tu: https://eidas.minv.sk/download/Aplikacia_EID/ 

Uznesenie č. 3/14042020: P-BTB rozhodlo o stiahnutí tohto bodu z rokovania P-BTB. 

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

 

https://zep.disig.sk/Portal
https://eidas.minv.sk/download/Aplikacia_EID/


                                                                                                                 

K online rokovaniu P-BTB sa pripojil pán P. Hochschorner. PP-BTB ho stručne informovala o diskusii 

k predchádzajúcim bodom a výsledkoch hlasovania za jednotlivé uznesenia. 

 

 

Bod č. 4 Rôzne: 

4.1. Informácia od predsedníčky predstavenstva BTB, Ing. Alžbety Melicharovej, že sa písomne dňa 

14.4.2020 vzdala funkcie ako členka orgánu BTB v zmysle Stanov BTB, čl. X, bodu 4. 

"V prípade, ak sa člen predstavenstva, predseda alebo podpredseda predstavenstva vzdá svojej 
funkcie v priebehu svojho funkčného obdobia, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého 
zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen 
predstavenstva, predseda alebo podpredseda predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí  
valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani 
do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa 
nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty." 
JUDr. Královičová informovala prítomných, že účinnosť toho, že Ing. Alžbeta Melicharová už nebude 
po 15.4.2020 členkou predstavenstva BTB ani predsedníčkou predstavenstva BTB nastáva bez ohľadu 
na to, či bude mimoriadne VZ BTB uznášaniaschopné a bez ohľadu na výsledky hlasovania 
k jednotlivým uzneseniam.  
Uznesenie č. 4.1/14042020: P-BTB berie uvedenú informáciu na vedomie. 

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

 

 

4.2. Informácia z MDV SR o otvorení projektov na dotáciu ocr na rok 2020 do 10.mája 2020 a ich 

prepracovanie vzhľadom na opatrenia súvisiace so zabránením šírenia pandémie. 

VR BTB, pán Koniar informoval všetkých členov P-BTB, že dňa 3. apríla 2020 dostali všetci VR ocr 

nasledovnú výzvu od Ing. Michaely Kovačičovej zo Sekcie CR MDV SR: 
„ … ako gestor procesu prijímania, kontroly, vyhodnocovania a vyúčtovania žiadostí o poskytnutie dotácie si uvedomujeme 

vážnosť situácie spojenú s pandémiou COVID-19, a preto v zmysle príslušnej legislatívy a z poverenia predsedníčky komisie 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 91/2010 

Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov Vás vyzývam na doplnenie a úpravu Vašich aktivít v 

projektoch v súlade s § 29 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktoré 

v dôsledku pandémie COVID - 19 nie je a ani nebude možné v roku 2020 realizovať.  Žiadosti a projekty Vám budú od dnes t. 

j. 03.04.2020 sprístupnené na úpravu prostredníctvom aplikácie www.podporaturizmu.sk. Doplnené žiadosti a projekty je 

potrebné do 10.05.2020 zaregistrovať a systém bude opätovne uzavretý.  Pri úpravách projektov Vám 

odporúčame, nezameriavať sa na tvorbu aktivít, ktoré sú priamo naviazané na verejné podujatia, prezentácie, veľtrhy a 

výstavy, ale orientovať sa skôr na výstupy, ktoré sú relevantné a efektívne s ohľadom na existujúce obmedzenia: zavádzanie 

a skvalitňovanie digitálnych foriem marketingu, zlepšenie webových stránok, zvýšenie počtu jazykových mutácii, tvorbu 

virtuálneho obsahu, zabezpečenie a tvorbu TOP produktov cestovného ruchu v destináciách, cez ktoré bude možné 

navštíviť cieľové miesto aj online, resp, prostredníctvom sociálnych sietí, video 360° a virtuálnou resp. panoramatickou 

prehliadkou, infraštruktúrne, vývojárske, analyticko-štatistické aktivity, štúdie, infraštruktúrne aktivity a pod. Zároveň by 

som Vás chcela požiadať, aby ste doplnené a upravené podaktivity v časti zámer podľa možností a najmä pri sumách nad 10 

tis. eur detailnejšie/štruktúrovane finančne definovali. Cieľom je získanie prehľadných informácií o financovaní podaktivity. 

Opravené aktivity podpísané štatutárnym zástupcom treba následne doručiť na MDV SR.  Sme presvedčení, že výzvu o 

úpravu aktivít prijímete pozitívne a prehodnotením aktivít spoločne napomôžeme k zníženiu negatívnych dopadov 

pandémie na oblasť cestovného ruchu v príslušných destináciách Slovenska. „ 
 

Následne 8.apríla 2020 prišlo zo Sekcie CR MDV SR následné odporúčanie: 
1. Marketing a propagácia - OCR by mala využiť aktuálny priestor na revíziu a zlepšenie svojich informačných kanálov, 

destinačných portálov, príp. komplexnú SEO optimalizáciu webových stránok, doplnenie jazykových mutácií ai. Zároveň 

odporúčame do zámeru podativít ako: tlač/dotlač materiálov, promo predmety, stručne doplniť ich bližšiu špecifikáciu, 

http://www.podporaturizmu.sk/


                                                                                                                 
napríklad:  odhadovaný počet kusov propagačných materiálov, ktoré sa budú tlačiť, typy propagačných materiálov, 

predbežný počet jazykových mutácií a ich predpokladaný náklad.  

2. Veľtrhy a výstavy - odporúčame zohľadniť zrušenie veľtrhov a zamerať sa na výstupy, ktoré sú realizovateľné v súčasných 

podmienkach, resp. využiteľné v blízkej budúcnosti. V zámere aktivít chýba bližšia špecifikácia, čo konkrétne bude hradené a 

zabezpečené z dotácie ai. 

3. Online marketing, online/offline reklamy a rôznych kampaní, často nie je z popisu zámeru podaktivity jasné, čo 

konkrétne bude žiadateľ z dotácie hradiť (aké online kanály budete využívať, čo všetko je súčasťou  požadovanej finančnej 

položky podaktivity, Napr. či žiadateľ bude financovať z poskytnutej dotácie iba samotný priestor na propagáciu  alebo aj 

tvorbu textov, vizuál,  často absentuje uvedenie konkrétnych merateľných výstupov, a pod.). 

4. Tvorba videí, fotografického materiálu -  odporúčame aby OCR využili situáciu na vytvorenie, doplnenie foto databanky, 

ktorá bude využitá pri ďalších marketingových a prezentačných aktivitách. V zámere podaktivity opäť absentuje, jasne 

uchopiteľných popis, zámer, cieľ, prípadne výstupy,  bližšia špecifikácia témy videa, dĺžka videa, aspoň ich približný počet a 

pod. 

5. Podujatia - upozorňujeme, že vzhľadom na vyhlásenie Úradu verejného zdravotníctva o zákaze organizovania športových 

a kultúrnych podujatí a to až do odvolania, Vás žiadame o plánovanie podujatí, ktoré budú  organizované a realizované s 

ohľadom na tento zákaz (keďže termín je zatiaľ do odvolania a ťažko predpokladať, ako dlho bude trvať, neodporúčame 

plánovať aktivity skôr, ako  september - ak bude zákaz pretrvávať aj v tomto období, budeme Vás informovať, ako 

postupovať). Zároveň Vás žiadame o špecifikovanie finančných položiek, napr.  náklady spojené so zabezpečením daného 

podujatia, organizačné zabezpečenie, technické zabezpečenie, ozvučenie, produkcia, honoráre pre účinkujúcich a pod. 

6. Činnosť TIC - vzhľadom na skutočnosť, že práve Turistické informačné centrá sú kontaktným bodom s návštevníkmi, 

vzhľadom na COVID - 19 odporúčame aby sa zabezpečila dostatočná dezinfekcia a ochrana pracovníkov prvého kontaktu a 

to vo forme zabezpečenia napr. germicídnych žiaričov, dezinfekčných brán, priehľadných plexiskiel resp. ochranných štítov 

ai. 

7. Strategické a koncepčné materiály - aktuálna situácia (a jej obmedzenia) vytvára priestor pre prípravu nových 

strategických a koncepčných materiálov zameraných na ďalší rozvoj destinácie, reflektujúcich okrem iného aj nové 

opatrenia súvisiace napr. s ochranou zdravia či implementáciou alternatívnych a inovatívnych komunikačno-prezentačných 

nástrojov s akcentom na rozvoj regiónov.  

8. Infraštruktúra CR - odporúčame realizovať predovšetkým podaktivity ako značenie a navigačný systém, smerovníky, 

infotabule pri ktorých  je potrebné definovať približný počet/ aprox, čísla, metre, km, ak sú dané údaje k dispozícií. 

K uvedenému viedli členovia P-BTB rozsiahlu diskusiu.  

Pani Monika Debnárová informovala zúčastnených na online rokovaní, že komisia CRaMS pripravuje 
opatrenia pre všetky mestské podniky, t.j. aj pre BTB ako postupovať s aktivitami a rozpočtom 
vzhľadom na krízový stav v spoločnosti. Pán Michal Naď požiadal VR-BTB o spracovanie informácie, 
aké minimálne mzdové a prevádzkové zdroje bude BTB potrebovať do konca roku 2020, ak by sa 
stalo, že bude prípadne krátené členské HMBA do BTB. VR_BTB informoval, že na zmene projektu 
v zmysle oprávnených aktivít v Zákone 91/2010 Z.z. a v zmysle horeuvedených usmernení výkonná 
zložka už pracuje a vedúci oddelení majú za úlohu poslať VR-BTB prepracovaný plán aktivít so 
zmenami v plánovaných rozpočtoch do 17.4.2020. Pani Soňa Svoreňová vyjadrila jednoznačnú 
požiadavku na VR-BTB, že prepracovaný projekt musí žiadať dotáciu v rovnakej výške ako ten 
pôvodný z marca 2020, t.j. vo výške 1 048 100,- eur a tie treba investovať najmä do infraštruktúry CR. 
VR-BTB na to reagoval predložením faktov, že od roku 2015 sa BTB nepodarilo zrealizovať žiaden 
z navrhovaných infraštrukturálnych projektov, ktoré boli závislé od súčinnosti s mestom, ani 
turistické informačné tabule, ani doplnenia koruniek na korunovačnej ceste, ani pojazdný infokiosk, 
ani Bratislavský fotopoint, ani meetingpointy, ani sezónny smart infostánok či ďalšie. Rovnako 
upozornil, že BTB nemá absolútne žiadnu reakciu na požiadavku o informáciu v akej výške mesto 
plánuje zaplatiť druhú splátku členského do BTB a teda, či bude udržateľná zamestnanosť v BTB, t.j. 
dostatok ľudí na implementáciu infraštukturálnych projektov, ktoré však treba realizovať v súlade so 
zákonmi platnými pre vynakladanie verejných zdrojov. Ďalej je dôležité zvážiť, čo z takýchto projektov 
by bolo možné zrealizovať z bežných a čo už by boli kapitálové prostriedky. Pani Ľudmila Novacká 
uviedla, že rozumie pánovi Koniarovi a zložitosti procesu prepracovania projektu, zároveň však 



                                                                                                                 

vyjadrila podporu myšlienke nevzdať sa požiadavky na plnú dotáciu z kapitoly MDV SR. Upozornila, že 
komisia, ktorá  

 

projekty schvaľuje však uprednostňuje investície len do malých infraštrukturálnych projektov. Pani 
Monika Debnárová poradila, že je nutné najprv identifikovať na akých projektoch by BTB v roku 2020 
mala spolupracovať s mestskými organizáciami a mestskými časťami, rozhodne by sa dotácia mala 
v tomto roku využiť aj v ich prospech. Pán martin Volek upozornil, že BTB nevyužíva v plnej miere 
potenciál online marketingu a je presvedčený, že v tejto oblasti sa dá využiť viac, pokiaľ budú 
k dispozícii ďalšie zdroje. Pani Soňa Svoreňová opäť deklarovala, že požiadavka na dotáciu sa nesmie 
znížiť. Pán Peter Petrovič poukázal na to, že ak sa nemá znižovať požiadavka na dotačné zdroje, 
potom je potrebné zo strany HMBA zabezpečiť zdroje na udržanie zamestnanosti a prevádzkové 
náklady. Pán Michal Naď požiadal VR-BTB, aby sa neznižovala v projektovej žiadosti požadovaná 
výška dotácie, nakoľko verí, že HMBA uhradí výšku členského v zmysle stále platného uznesenia MsZ 
k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020, kde je pre BTB schválená výška členského, 
ktorá by mala pokryť všetky personálne a prevádzkové náklady BTB na rok 2020. Predsedníčka 
predstavenstva BTB upozornila všetkých na fakt, že prepracovaný projekt je potrebné zostaviť veľmi 
seriózne s reálnymi predpokladmi jeho implementácie počas krízy, nakoľko nevyčerpané zdroje 
z dotácie bude musieť BTB vrátiť do rozpočtu MDV SR, čo by mohlo mať negatívny vplyv na 
posudzovanie žiadostí do budúcna. Zároveň uviedla fakt, že na rozdiel od dotačných zdrojov sa 
prípadné úspory z členského dajú preniesť do nasledujúceho rozpočtového roku. Vyjadrila názor, že 
nepredpokladá, že sa v apríli 2020 do prepracovať projekt tak, aby boli dodržané všetky usmernenia 
a pravidlá pre čerpania dotácie platné pre organizácie CR a preferovala by striedmejší pohľad na 
možnosť realizácie marketingových aktivít ocr, nakoľko rozvoj ACR v EU sa začne až v sezóne jar 2021. 
Výkonný riaditeľ požiadal členov predstavenstva BTB, aby všetky návrhy na projekty, ktoré by sa mali 
zapracovať do update projektovej žiadosti BTB na rok 2020 a spĺňajú požadované usmernenia 
a náležitosti projektovej žiadosti zaslali najneskôr do 21. apríla 2020, aby ich výkonná zložka stihla do 
10. mája zapracovať. 
Uznesenie č. 4.2/14042020: P-BTB žiada VR-BTB, aby prepracoval projekt na dotáciu BTB v plnej 

výške žiadanej dotácie a zdroje, ktoré nebude možné naplánovať na marketing a komunikáciu kvôli 

kríze COVID-19, v projektovej žiadosti naplánoval na iné komplementárne aktivity a činnosti 

v rámci oprávnených aktivít z dotácie podľa zákona 91/2010 o podpore CR. 

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

 
 
 4.3. Návrh opatrení BTB spracovala PP-BTB s prihliadnutím na informácie z komory 2 a 3 na 
stretnutie RUZ s ministrom dopravy SR:  
I. Pre organizácie CR (ocr a kocr):  
Vydať usmernenie pre možnosť update projektov na dotáciu na rok 2020 do 10.mája 2020 a to 
nasledovne:  
a) Zachovať podporu inštitucionálnej siete ocr prostredníctvom dotácie pre ocr na Slovensku v zmysle 
zákona 91/2010 Z.z.  

b) Pokryť dotáciou už zrealizované aktivity od januára do 15.marca 2020 (tie zahrnúť do pridelenej 
dotácie, nakoľko boli v drvivej väčšine realizované z prevádzkových zdrojov ocr v dobrej viere, že 
následne budú refinancované z dotácie)  

c) Dotáciou pokryť všetky online aktivity ocr v období od 15.marca do 15.júla (predpokladaná 
kulminácia pandémie)  

d) V období 15. júla až 31.12.2020 preferovať oprávnené aktivity v zmysle zákona 91/2020 zamerané 
najmä na prezentáciu produktov a služieb CR v destinácii pre rok 2021  



                                                                                                                 

e) Pre zvyšok roka 2020 preferovať aktivity zamerané na podporu domáceho CR  

f) Motivačne podporiť prípravu a realizáciu rozsiahlych kampaní na znovunavrátenie zahraničných 
návštevníkov do destinácie Slovensko na roky 2021-2023  
 
 
II. Okamžité riešenia pre podniky a služby v CR:  

- Uvoľniť administratívne obmedzenia, zjemniť kritériá na schválenie bezúročných pôžičiek pre 
podporu malých a stredných podnikov v CR (prenajímatelia chát, penziónov, zotavovane, turistické 
chaty a ubytovne, poskytovatelia sezónnych produktov a služieb), vrátane odstránenia povinnosti 
ručiť majetkom alebo iným ručením.  

- Urýchliť a zjednodušiť administratívne spracovanie žiadostí malých a stredných podnikov na 
podporu (národné opatrenia) zamestnanosti pre podniky a služby v CR  

- Všetkým podnikom v CR s okamžitou platnosťou zrušiť koncesionárske poplatky za rozhlas a TV .  

- Urýchlenie skrátiť zákonné obdobie odpisov dlhodobého hmotného ale aj krátkodobého hmotného 
majetku z kapitálových prostriedkov tak, aby sa podporilo znovuinvestovanie do rozvoja 
infraštruktúry CR.  

- Uvoľniť zdroje EU a vyhlásiť špeciálne programy z eurofondov na podporu cestovného ruchu v 
regiónoch.  

- Využiť všetky dostupné prostriedky zo štrukturálnych investičných fondov aktuálnych programov EU 
pre riešenie krízy v cestovnom ruchu + s výrazným znížením alebo zrušením povinného 
kofinancovania projektov.  

- Dočasne pozastaviť účinnosť článku pre neoprávnenú štátnu pomoc - uvoľniť pravidlá EU pre štátnu 
pomoc podnikom a službám v CR na vnútornom trhu (pri odstraňovaní škôd z dôvodu vis major – 
pandémia).  

- Znížiť DPH na stravovacie služby, tak ako je znížená na ubytovacie služby. Upraviť zákon o VO tak, 
aby bolo možné preferovať lokálnych a regionálnych dodávateľov.  

- Na podporu DCR usmerniť školy (najmä základné a stredné) čiže vytvoriť dohodu medzi štátom a 
zriaďovateľmi (obce + VUC) aby sa školské výlety a letné tábory orientovali na Slovensko,  

- Zaviesť Národný register sprievodcov -na území Slovenska by mohol sprevádzať každý profesionálny 
sprievodca s osvedčením podľa normy EU, ale musel by byť registrovaný  
v našom registri, tak je to v AT, eliminuje sa tým čierna práca tejto najzraniteľnejšej skupiny služieb 
CR.  

- Po dohode s obcami na podporu sprievodcovskej činnosti zaviesť vlastivedné vychádzky pre žiakov 
druhého stupňa základných škôl  

- Marketing a PR na podporu DCR cez RTVS  
 
III. Na národnej úrovne – koncepčné riešenia:  

a) Z ušetrených plánovaných zdrojov na dotácie pre ocr na rok 2020 urýchlene vypracovať Stratégiu 
znovuobnovenia národnej agentúry pre propagáciu a marketing destinácie Slovenska na poli CR (v 
zmysle programu ANTIVIRUS pre cestovný ruch) s konkurencieschopným rozpočtom voči okolitým 
destináciách.  

b) Pripraviť mohutnú kampaň pre znovunavrátenie zahraničného cestovného ruchu na Slovensko 
„vitajte späť“!  

c) Pre obdobie rokov 2021-2024 vytvoriť pod gesciou novovzniknutej agentúry INVESTIČNÝ 
(kapitálový) DOTAČNÝ FOND pre vznik nových zásadných atraktivít (mieste farmy, sprístupnenie 
prírodných oblastí s nízkym environmentálnym zaťažením – less carbon footprint, vybudovanie 
špičkových produktov CR zameraných na lokálnu kultúru, folklór, umenie, lokálnu gastronómiu - víno, 
miestne produkty ...) s vysokým štandardom (parkoviská, viacjazyčné značenie, hygienické zariadenia, 
...) v regiónoch Slovenska, ktorý bude fungovať na princípoch udržateľnosti, digitalizácie zberu dát, 



                                                                                                                 

mobile-commerce, podporovať rozvoj zamestnanosti, s dôrazom na vyrovnávanie sezónnych 
výkyvov, nabádajúcich k opakovanej návšteve Slovenska.  

d) Zachovaním štátnej investície do vybudovania nového kultúrno-spoločenského centra v 
Bratislave podporiť rozvoj meeting industry (MICE) a tým aj leisure segment.  

e) Vytvoriť politiku podpory rodinných firiem v službách cestovného ruchu (salaše, farmy, suveníry, 
lokálne fashion, požičovne športových potrieb, lokálne pivovary, vinohrady a vinárstva, ...) – do 
určitého obratu napr. 500.000,- EUR/ročne úplné odpustenie daní alebo len tzv. licenčné poplatky pri 
zamestnávaní rodinných príslušníkov (dve tri generácie a z dvoch troch „kolien“ ...)  
Spracovala 12.apríla 2020 Alžbeta Melicharová 

Uznesenie č. 4.3/14042020: P-BTB berie uvedenú informáciu na vedomie. 

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

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová        ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                          ______________________________ 



                                                                                                                 

Príloha č. 1: Tabuľka doručených hlasovacích lístkov - aktualizovaná do začatia rokovania P-BTB 

 

 


