
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 08.06.2020 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: 15.00 hod – 17.00, Šafárikovo námestie 3 

 

 

Prezentujúci sa = prítomní: M. Volek, P. Petrovič, M. Debnárová, , M.  Naď, Ľ. Novacká, P. 

Hochschorner, V. Grežo (pripojil sa o 16:00), T. Koniar (pripojil sa o 16:05) 

 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

 

Neprítomní: S. Svoreňová 

    

 

 

Bod č. 1 Plán marketingovej komunikácie 

Informácie od M. Foltýna:  

BTB pravidelne zasiela členom BTB informácie o aktuálnych opatreniach a „otvorení“ Bratislavy pre 

návštevníkov, všetko je zároveň pravidelne aktualizované na webe BTB. Zároveň bola k tejto téme vytvorená 

špecifická podstránka na webovom portáli BTB. 

Kampaň 72 hour city bola plánovaná na marec 2020, ale teraz je posunutá na druhú polku roka 2020, resp. 

podľa vývoja situácie ohľadom COVID-19. Je teda potrebné počkať ako sa vyjasní situácia a na základe toho 

bude kampaň spustená. Tlačová konferencia v marci bola zrušená. 

Predstavenstvo rozhodlo o tom, že od 15.6. je možné začať komunikáciu smerom na prihraničné trhy s menším 

rozsahom. Širšia komunikácia smerom na zahraničie bude pripravená v priebehu júna a môže začať od júla 

resp. augusta – preferencia predstavenstva je spustiť širšiu komunikáciu od začiatku júla. Predpokladom je 

však plnenie  podmienok rozpočtového plánu. Kampaň „blízko a bezpečne“ bude smerovaná na Rakúsko a 

Nemecko (v nemeckom jazyku), ďalšie cielenie v rámci tohto roka bude na Česko a Slovensko. Na Maďarsko 

zatiaľ nie je v pláne cieliť.  

Informácia od M. Debnárovej: Prišla ponuka od agentúry TRIAD, ktorá realizovala úspešnú kampaň pre 

Banskú Štiavnicu, že radi prídu bezplatne odprezentovať zamestnancom BTB, ale aj členom predstavenstva - 

ako vidia oni potenciál Bratislavy a radi dajú tipy a nápady ku kampaniam BTB. Pokiaľ je záujem, treba 

navrhnúť termín.  

Uznesenie č. 1/08062020: Predstavenstvo poveruje VR začiatkom minikampane na sociálnych sieťach 

smerom na  Rakúsko a Česko do maximálnej výšky 5000 EUR (boostovanie príspevkov na sociálnych sieťach, 

resp. prostredníctvom Google reklamy). 

Prítomní: 6 

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

 

Uznesenie č. 2/08062020: Predstavenstvo žiada VR o predloženie upraveného komunikačného plánu na rok 

2020 na rokovanie najbližšieho predstavenstva (vrátane detailnejšieho rozpísania aktivít v rámci spolupráce 

na projektoch s Hudbou vesmírnou a spolupráce na projekte Viva Bratislava!). 

Prítomní: 6 

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

 

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


                                                                                                                 
Bod č. 2 Prerokovanie správy o kontrole Dozornej rady BTB konanej 26.5., v zmysle požiadavky 

Predstavenstva BTB z 12.5.  
 

Materiál na rokovanie: Zápis z konania kontroly DR z 26.5. 

 

M. Debnárová informovala, že na základe jej osobného prieskumu medzi firmami na účtovné služby by bolo 

možné ušetriť min. 4000 – 4500 EUR. Podľa nej suma na externé účtovníctvo je pomerne vysoká vzhľadom 

na skutočnosť, že účtovná firma dostáva účtovné podklady spracované v systéme. Navrhuje, aby v prípade že 

účtovné systémy v ktorých pracuje BTB a účtovná firma nie sú kompatibilné, aby sa preverili možnosti ich 

zjednotenia, čo síce vyvolá jednorazovú investíciu, ale do budúcna to prinesie šetrenie financií za spracovanie 

účtovníctva. Plus treba prehodnotiť výšku sumy za účtovníctvo v čase keď je menej položiek na účtovanie, či 

suma faktúr je rovnaká, alebo došlo k jej zníženiu. Je potrebné vedieť aký je rozdiel v počte účtovných 

položiek počas COVID v porovnaní so štandardnou situáciou. Predstavenstvo odporúča rokovať o cene za 

účtovné služby, aj vzhľadom na COVID situáciu. 

 

K diskusii bol prizvaný vedúci ekonomicko-personálneho oddelenia, ktorý vysvetlil fungovanie BTB 

s externou účtovnou firmou. K odporúčaniu predstavenstva rokovať o cene za účtovné služby vzhľadom na 

situáciu okolo COVID ďalej uviedol, že rokovanie s účtovnou spoločnosťou prebehlo a dohodnutá zľava počas 

trvania COVIDu je 20% mesačne. Predstavenstvo považuje riešenie ohľadom zľavy na služby za dostatočné. 

 

Uznesenie č. 3/08062020: Predstavenstvo berie na vedomie stanovisko Dozornej rady. 

 

Prítomní: 6 

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

 

 

Bod č. 3: Informácia o stave plnenia uznesenia Predstavenstva, k úhrade členského poplatku Hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 

Materiál na rokovanie: Informácia z rokovania Predsedu predstavenstva BTB V. Greža s riaditeľom Sekcie 

financií Mag. A. Dobiašom na magistráte hl. mesta Bratislava. 

 

Predseda Predstavenstva BTB sa pripojil k rokovaniu predstavenstva a informoval o stave stretnutia s 

riaditeľom Sekcie financií Mag. A. Dobiašom. Bol zriadený vzdialený prístup pre BTB do systému NORIS 

pre zadávanie žiadaniek na splátky členského. Snahou V. Greža je vynegociovať čo najvyššiu sumu splátky 

aká je teraz možná a skoncentrovanie vyššej splátky ako je 100 000 EUR. Do konca týždňa by malo byť jasné 

v akej výške bude ďalšia splátka. Je potrebné podať požiadavku na magistrát s odôvodením prečo treba čiastky 

splátok navýšiť. 

 

Uznesenie č. 4/08062020: Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesenia 

Predstavenstva, k úhrade členského poplatku Hl. mesta SR Bratislavy. 

 

Prítomní: 7 

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

 

 

Bod č. 4 Diskusia k otvoreným pracovným témam členov Predstavenstva BTB 

 

AirBnB – M. Debnárová pripraví ešte tento týždeň list ohľadne získania mandátu pre BTB vo veci rokovania 

v otázkach AirBnB. 

 

Informácie od p. Petroviča z MICE komory: 

Sarah Fleming – je pripravený dodatok k zmluve, ktorý by umožnil posunutie plnenia a zároveň bolo 

s dodávateľom dohodnuté dodanie prieskumu na konferencie v regióne Strednej a Východnej Európy, ktoré 

sú posunuté a plánované na roky 2021 a 2022 a boli by vhodné pre Bratislavu (informovala N. Erneker). 



                                                                                                                 
Je potrebné naplánovať FAM trip na posledný augustový alebo prvý septembrový týždeň – MICE klient je 

väčšinou zahraničný zadávateľ a preto masívna komunikácia smerom na zahraničie v MICE segmente je 

nevyhnutná. 

Veľtrh IBTM v Barcelone zrejme bude, účasť BTB v prípade jeho konania je nevyhnutná. 

P. Petrovič  vysvetlil o akú zmluvu „Sarah Fleming“ ide.  Základná informácia o zmluve a jej zmenách 

v dodatkoch  bude   predložená  predstavenstvu do konca 06/2020. 

 

Ľ. Novacká informovala, že prebehne stretnutie zástupcov letiska  M.R. Štefánika p. riaditeľ R. Zábranský  

s predsedom predstavenstva BTB p. Grežom v piatok 12.6. o 9,30 hod. Na základe  iniciatívy M. Debnárovej 

a záujmu Dopravného podniku začínajú rozhovory o potenciálnom členstve na úrovni predsedníčka komory 

a predseda predstavenstva Dopravného podniku p. Rybanský. 

 

M. Naď informoval, že 17.6. prebehne hotelová komora v hoteli Bratislava, kde informuje členov tiež o tom, 

že končí v Best Hotel Properties. Hostel Patio zatvára. Hotely v Bratislave sú momentálne na obsadenosti 

menej ako 5%. 

 

p. Volek informoval, že cestovným kanceláriám chýba informácia kedy sa otvorí SR voči ktorým krajinám – 

je potrebné vládu tlačiť, aby tieto informácie zverejnila. Prosbou na výkonnú zložku je viac pracovať 

s emailovou databázou (newslettre na členov kedy kde čo otvoria v Sj, Aj, Nj). 

 

 

Bod č. 5 Rôzne 

Informácie od M.Foltýna: V priebehu júna by mala prebehnúť tlačová konferencia k otvoreniu TIC, spolupráci 

mesta a župy v téme CR a tiež k vývoju situácie v destinácii po zrušení bezpečnostných opatrení. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: 22.6. o 16.00 h., spôsob: živé stretnutie v BTB 

Zapísala, B. Jelemenská, BTB 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo       __________________________ 

 

 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA           __________________________ 


