
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 29.07.2020 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: 16.00 hod – 18.00, Šafárikovo námestie 3 

 

 

Prezentujúci sa = prítomní: M. Volek, P. Petrovič, M. Debnárová, S. Svoreňová (prítomná do 17.45), P. 

Hochschorner, V. Grežo, Ľ. Novacká, T. Koniar 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní: M. Naď 

 

Program predstavenstva BTB: 

1. Prijatie nových členov BTB 

2. Projekt MDaV SR, zmluva, financie - stav  

3. Aktuálne informácie z komôr BTB 

4. Obsahová náplň marketingových aktivít a kampaní v druhom polroku  

5. Rôzne 

    

Na úvod rokovania informoval Pr.P . Vladimír Grežo o aktuálnom stave uzatvárania zmluvy s MDaV SR 

a financovania zo zdrojov Ministerstva. Požiadal členov Predstavenstva o vyjadrenia a odporúčania ďalšieho 

postupu pre výkonný tím BTB a štatutára. Stav možno hodnotiť ako závažný, zmluva po mesiaci od podpisu 

PrP. V Grežom a p. Naďom nebola do dnes podpísaná zo strany MDaV SR a súčasne nie je jasné kedy 

možno očakávať úhradu financií. Táto situácia za súčasného tlaku na realizovanie projektov vytvára rizikový 

stav pre finančné krytie projektov z BTB ako aj efektívne vynakladanie financií pre naplnenie cieľov OOCR 

BTB a mesta Bratislava. Predstavenstvo prediskutovalo situáciu  s presvedčením, že procesy na ministerstve 

sú v štádiu finálnej fázy a odporúča pokračovať v rozbehnutých aktivitách a vyjadrilo BTB podporu.    

        

 

Bod č. 1 Prijatie nových členov BTB 

Materiál na rokovanie: Záväzná prihláška Tatra United Corporation a.s., Záväzná prihláška A Premium 

Services s.r.o. 

M. Naď odporúča prijať oba subjekty za členov BTB. 

 

Uznesenie č. 1/29072020: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti TATRA UNITED CORPORATION, a. s. 

(Hotel Tatra)  za člena BTB. Poznámka: propagujeme len hotely v Bratislave 

Prítomní: 7 

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

 

Uznesenie č. 2/29072020: Predstavenstvo prijíma spoločnosť A Premium Services s.r.o. (Premium**** 

Business hotel Bratislava)  za člena BTB. 

Prítomní: 7 

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

 

STaRZ – prejavili záujem o aktívnu spoluprácu s BTB v rámci svojho už existujúceho členstva (Zimný 

štadión Ondreja Nepelu má potenciál ako venue) 

 

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


                                                                                                                 
Bod č. 2: Projekt MDaV SR, zmluva, financie - stav  

Zatiaľ nie je podpísaná zmluva s MDaV SR – projekt bol prijatý komisiou s drobnými výhradami, ale 

zmluva o financiách zatiaľ zo strany MDaV SR podpísaná nie je. Predstavenstvo berie na vedomie stav 

zmluvy s MDaV SR a BTB pokračuje v napĺňaní svojho plánu. 

 

Bod č. 3: Aktuálne informácie z komôr BTB 

 Komora 2: 

Analýza otváracích hodín verejných toaliet v Európe   – v Európe otvárajú o 8.00 ráno, v BA sú verejné WC 

otvorené zvyčajne od 11.00 do 18.00 h. Predstavenstvo BTB by malo predložiť analýzu Magistrátu s 

odporučením, že treba predĺžiť otváracie hodiny WC hlavne v Starom meste, minimálne na začiatku 

parkoviska zo strany Uršulínska. Do ďalšieho Predstavenstva budú zistené hodiny v iných metropolách 

a Predstavenstvo rozhodne aké bude odporúčanie otváracích hodín. BTB nechce prevádzkovať verejné WC 

v Bratislave. 

Od 1.8. bude fungovať Twin City liner – raz denne – piatok, sobota, nedeľa a sviatky platné v Rakúsku – 

túto informáciu je potrebné boostovať na sociálnych sieťach. 

 

Komora 3: 

MICE segment je na bode mrazu, ale mestá v Európe rozbehli masovú podporu finančnej podpory MICE 

podujatí. Trendy budú Short haul, menšie mestá a COVID bezpečnosť, MICE bude lokálnejší. 

Fam trip pre buyerov z Rakúska je v procese rozhodovania, či sa uskutoční alebo nie. 

 

Komora 4: 

Členovia pozitívne hodnotili Dotazníky o zamestnanosti –   odporúčanie predstavenstva:  BTB: zistí na 

Ministerstve ďalšie kroky v rámci dotazníkového zistenia. 

Členovia sa zaujímajú o aktivity BTB a jednotlivé marketingové činnosti BTB,  v ostatnom období sa javí, 

že destinačné aktivity BTB  strácajú na intenzite a nie sú také silné. 

Členovia nabádajú aby sa členské na budúci rok nezvyšovalo, o zvyšovaní členského BTB neuvažuje. 

 

Bod č. 4: Obsahová náplň marketingových aktivít a kampaní v druhom polroku  

Na predstavenstve BTB bol 22.6.2020 schválený dokument Upravený plán komunikácie po kríze COVID -  

rozhodlo sa komunikovať na prihraničné regióny a na domáci trh. Na tieto aktivity sú prísne fixované zdroje. 

Ľ. Novacká   pripomenula  informáciu z letiska M.R. Štefánika v Bratislave  o aktivitách   s cieľom otvoriť 

priamy letecký spoj do Nemecka, čo môže pozitívne ovplyvniť aj  budúcu návštevnosť Bratislavy 

z Nemecka. 

 

Predstavenstvo vníma ako perspektívne aj ďalšie regióny, ak by sa tieto dali zaradiť do komunikačných 

kampaní: Nemecko, Švajčiarsko. M. Farkaš  uviedol, že veľmi perspektívny trh pre leisure segment je aj 

Švajčiarsko – nemecká časť Švajčiarska, máme denné spojenie s Zurichom. Ak tieto krajiny budú zaradené 

do online kampaní, budget sa skôr vyčerpá preto sa so Švajčiarskom v roku 2020 nebude počítať. 

 

Uznesenie č. 3/29072020: Predstavenstvo prijíma tieto zmeny v marketingových aktivitách a kampaniach : 

- zrealizovať 80% budgetu na letné kampane na Nemecko, Rakúsko a Česko rýchlejšie ako boli naplánované 

- tlačiť to do prvých 14 dní augusta, kým sa ešte dá cestovať  

- kampaň zameranú na Nemecko presunúť na koniec augusta 

- kampaň Blízko a bezpečne s budgetom 40 000 EUR, 80 % tejto jesennej kampane presunúť na leto  a cieliť 

trhy Rakúsko, Česko, Nemecko 

 

Prítomní: 6 

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



                                                                                                                 
Bod č. 5 Rôzne 

Termín VZ je 28.9.2020 – miesto zatiaľ nie je určené (na VZ prebehne schvaľovanie rozpočtu) 

 

VR informoval o personálnych zmenách vedúcich v BTB: 

Michaela Kovačičová – Oddelenie stratégie, nástup od 1.8. 

David Pobjecký – Oddelenie MICE, nástup od 1.8. 

 

Predseda Predstavenstva BTB informoval, že sa pripravujú Korunovačné slávnosti, sú povolenia na 

realizáciu sprievodu, potvrdených je vyše 200 účastníkov. 

 

Pracuje sa na realizácii PRESS Tripu 14.-16.8. – p. Novacká má tipy na 3 - 4 kvalitných českých novinárov, 

s rakúskymi novinármi ešte komunikuje, p. Volek komunikoval zaslanú pozvánku na 2 britských novinárov, 

Nemci sú tiež veľmi perspektívni.  

 

Podľa viacerých členov predstavenstva, feedback na 72 hodinové mesto – participujúce hotely sú drahé pre 

Slovákov. 

 

 

V priebehu diskusie Predstavenstva vznikla opakovane požiadavka na online prístup k dátam a materiálom, 

ktoré sa dotýkajú rokovania. Za vhodnú formu pre zvýšenie efektívnosti  rokovania P BTB je možné 

považovať obrazovku v rokovacej sále s pripojením na dáta a prerokované materiály. Odporúčanie zakúpiť 

a inštalovať obrazovku s pripojením na úložisko dát BTB.  

 

M. Debnárová požiadala predsedu Predstavenstva BTB, aby dohliadol na to, ak príde do BTB dokument k 

pripomienkovaniu, aby bolo do budúcnosti zabezpečené zasielanie pripomienok k legislatívnym procesom z 

úradu BTB a nie prostredníctvom Asociácie organizácií cestovného ruchu. Ako dôvod uviedla, že BTB je 

pre Ministerstvá a štátne orgány relevantný partner a nevidí dôvod, aby sa BTB vyjadrovalo prostredníctvom 

Asociácie. Tá môže byť využívaná ako podporná organizácia pre presadzovanie spoločných cieľov, ale nie 

aby hovorila za BTB.   

 

 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: 11.8.2020 o 16.00, 25.8.2020 o 16.00 spôsob: živé stretnutie v BTB. 

Zapísala, B. Jelemenská, BTB 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo        __________________________ 

 

 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA                 __________________________ 






