
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 25.08.2020 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania:, Šafárikovo námestie 3, Bratislava 

 

Prezentujúci sa = prítomní: V. Grežo, M. Debnárová, P. Hochschorner, M. Naď, P. Petrovič 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní = ospravedlnení: Ľ. Novacká, S. Svoreňová, M. Volek 

 

Program predstavenstva:  

1. Otvorenie predstavenstva, úvodné informácie od predsedu predstavenstva BTB. 

2. Pandemická situácia v SR po 1.9.2020 , rozhodnutia ÚVZ a Vlády SR a dopad na cest. ruch v BA. 

3. Zaslanie pozvánky na Valné zhromaždenie (28.9.2020) 

4. Pripravované vinobranie v Rači (informovať bude p. Debnárová) 

5. Podnety z komôr BTB 

6. Záver rokovania P-BTB – ostatné. 

 

Bod č. 1: Otvorenie predstavenstva, úvodné informácie od predsedu predstavenstva BTB 

PP-BTB privítal všetkých zúčastnených a požiadal ich, aby z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie 

v Bratislave zvážili svoje pobyty v zahraničí a v prípade podozrenia z nákazy neodkladne informovali 

zvyšných členov predstavenstva BTB. V prípade potreby bude potrebné flexibilne reagovať a vydať 

usmernenia, na ochranu zdravia zamestnancov BTB, členov BTB aj verejnosti. 

VR-BTB p. Koniar informoval, že vydal pre zamestnancov BTB interný príkaz ako opatrenie na ochranu 

zdravia zamestnancov pred COVID-19. Všetci zamestnanci sú povinní hlásiť všetky skutočnosti, najmä 

v prípade návštevy v zahraničí alebo pri podozrení, že sa stretnú s osobou pozitívnou na Covid-19. V závislosti 

od epidemiologickej situácie môže BTB uložiť povinnosť vykonávať prácu z domu, nosiť v práci rúško, 

dodržiavať odstup od iných zamestnancov či iné primerané opatrenie. 

 

Bod č. 2: Pandemická situácia v SR po 1.9.2020, rozhodnutia ÚVZ a Vlády SR a dopad na CR v BA 

PP-BTB p. Grežo informoval, že momentálne sa situácia v BA vyvíja zlým smerom, je vysoký nárast 

pozitívnych prípadov na Covid-19, je potrebné sledovať aktuálne usmernenia a vedieť sa flexibilne 

prispôsobiť. BA vydala v rámci „Covid-semaforu“ červenú, treba sledovať aj usmernenia z magistrátu.  

p. Naď sa vyjadril, že s opatreniami, ktoré vydá ÚVZ nevieme nič urobiť; je potrebné vyhodnotiť ako 

jednotlivé opatrenia ovplyvnia CR v BA, situácia je ťažká pre všetkých členov v BTB, je potrebné pokračovať 

v nastolenej marketingovej komunikácií a propagácií, čaká sa pokračovanie v náročnej situácií – prepúšťanie, 

krachovanie firiem 

p. Petrovič sa vyjadril, že všetci členovia BTB pôsobia v aktívnom CR, preto je každý touto situáciou negatívne 

zasiahnutý, navrhuje zaviazať BTB aby podporovalo členov BTB; BTB by malo rokovať a búšiť na MDV SR 

resp. vládou a posúvať ďalej informáciu, že v CR je katastrofický stav, od začiatku pandémie boli zo strany 

štátnych orgánov vyjadrenia, že je plán zachraňovať CR avšak doteraz nie sú žiadne viditeľné výsledky  

PP-BTB p. Grežo informoval, že peniaze zo strany MDV SR sú priamo alokované na projekty a aj keď to 

nepovažuje za správne, inak tieto peniaze nevieme využiť – napr. na podporu subjektov, ktorá sú 

v existenčných problémoch  

p. Naď povedal, že na iniciatívy voči štátnym inštitúciám sa dá na to pozerať z 2 pohľadov – buď sa dajú  

vyvíjať iniciatívy zdola (listy rôznych organizácií) alebo iniciatívy zhora – treba apelovať na predstaviteľov 

mesta aby komunikovali zo svojej pozície, že v CR je kritická situácia, ohrozí to ekonomiku, zamestnanosť; 

pomôcť by mohla aj iniciatíva od združení ako ZMOS, spoločná iniciatíva OOCR (AOCR), v prípade, že 

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


                                                                                                                 
situácia sa najbližšie mesiace nezlepší (hotelieri neočakávajú zlepšenie) tak viacero subjektov skrachuje 

a vybudovaná infraštruktúra v BA bude vážne narušená  

p. Debnárová povedala, že na MF SR sa pracuje sa na zmene rozdelenia podielových daní, je snaha, aby 

Bratislava ako mesto mala vlastný posilnený štatút, kedy by dostávala väčší objem peňazí zo štátu, vyjadrila 

sa, že na Slovensku nie sú vytvorené systémové opatrenia v rámci podpory CR. 

 

Uznesenie č. 1/2508020: Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie počas letnej sezóny a prichádzajúcich 

očakávaných opatrení, žiada predstavenstvo BTB, aby BTB tlačilo na legislatívne opatrenia zamerané na 

podporu v oblasti cestovného ruchu a podporilo všetky otvorené iniciatívy smerujúce k podpore CR vzhľadom 

k prepadom spôsobených pandémiou Covid-19. 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3: Zaslanie pozvánky na Valné zhromaždenie (28.9.2020) 

PP-BTB p. Grežo otvoril diskusiu k plánovanému VZ. Na základe pandemickej situácie poznamenal, že je 

potrebné, aby sme počítali s možnosťou, že sa situácia ohľadom Covid-19 zhorší a je treba mať preto čo 

najväčšiu kapacitu, aby v prípade potreby boli zabezpečené medzi jednotlivými členmi odstupy.  

P. Hochschorner ponúkol areál Divokej vody, ktorý je z ohľadu možnosti šírenia Covid-19 veľmi bezpečný, 

nakoľko je možnosť byť vonku. K navrhovanému miestu zazneli pripomienky, že to môže byť pre niektorých 

členov logisticky náročné. 

p. Farkaš sa vyjadril, že odporúča priestor auly Ekonomickej univerzity, kde je dostatočne veľký priestor, dajú 

sa tam otvoriť okná a môže tak prúdiť čerstvý vzduch. 

VR-BTB p. Koniar informoval, že je dohodnuté ako miesto konania VZ Hotel Tatra – kapacita konferenčnej 

miestnosti je 350 miest – miesto bolo vybraté na základe prieskumu trhu, pričom sa bralo do úvahy aj kapacita, 

aby bol zabezpečený odstup medzi jednotlivými členmi. P. Naď sa vyjadril, že považuje danú sálu za 

dostatočne veľkú, na to, aby boli zabezpečené odstupy. 

p. Grežo sa vyjadril, že by z tohto ohľadu bolo lepšie, keby sa VZ konalo v centre mesta, aby to bolo prístupné 

pre všetkých, aby sa konalo v čo najväčšej konferenčnej miestnosti a bola zabezpečená možnosť vetrania. 

Na záver sa členovia predstavenstva BTB zhodli, že v pozvánke na VZ bude uvedené, že VZ sa koná v hoteli 

Tatra, pričom v prípade zhoršenej situácie, môže byť miesto konania min. 7 dní pred konaním VZ zmenené.  

Uznesenie č. 2/2508020: P-BTB schvaľuje Pozvánku na riadne VZ-BTB, program a termín konania VZ-BTB 

bude dňa 28.septembra 2020 o 16.00 hod. 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 4: Pripravované vinobranie v Rači 

p. Debnárová podala informáciu o pripravovanom vinobraní v Rači. Jedná sa o 5-dňovú akciu, kde sa 

predpokladá každoročná opakovateľnosť - ide o nový produkt v rámci CR v BA, bude to prepojené vláčikom, 

vo viniciach budú vystupovať rôzni hudobníci. 

Medzi členmi sa spustila diskusia ohľadom finančnej podpory podujatí. p. Farkaš poznamenal, že P-BTB už 

prijalo zásady na podporu podujatí, ak ich daný subjekt spĺňa, je potrebné aby dali oficiálnu požiadavku na 

BTB. 

p. Petrovič sa vyjadril, že si vie predstaviť propagáciu zo strany BTB, avšak nejakou inou formou ako priamou 

finančnou podporou, napr. že by podujatie propagovala historická električka, finančná podpora by nemusela 

byť najlepšie prijatá zo strany iných členských subjektov BTB.  

VR-BTB p. Koniar informoval, že vinobranie by sa to dalo podporiť v prípade, že by to mala pod záštitou 

mestská časť. PP-BTB p. Grežo takisto potvrdil, že vieme podujatie tohto typu spolufinancovať z rozpočtu 

vyčleneného na podporu mestských častí, v tohtoročnom projekte nie je v iných položkách naplánovaná 



                                                                                                                 
podpora takéhoto druhu podujatí - dá sa to dať do projektu na ďalší rok. Poprosil p. Debnárovú, aby pripravila 

krátky podklad k danému podujatiu, aby sa to prípadne mohlo dať do projektu na rok 2021. 

 

Bod č. 5: Podnety z komôr BTB 

p. Petrovič za komoru 3 komunikoval informáciu, že SR vždy zaostávalo v podpore CR v porovnaní 

s okolitými krajinami - ostatné krajiny dajú momentálne do CR oveľa väčšie peniaze ako na SR, priepasť sa 

takto môže prehĺbiť spôsobom, že dané krajiny už vôbec nedobehneme. 

p. Naď informoval, že zvažuje o odstúpení z pozície člena predstavenstva. Svoje miesto ponúkol na zasadnutí 

Komory č. 1 (24.8.2020). Nakoľko nebude plnohodnotne pôsobiť v oblasti cestovného ruchu a hoteliérstva, 

považuje za prínosné pre BTB aj komoru č. 1, keď ich bude zastupovať niekto, kto sa tomu venuje na plný 

úväzok. V prvej polovici septembra bude zasadnutie komory č. 1, kde verí, že sa zvolí nový predseda komory.  

PP-BTB p. Grežo následne požiadal, aby bol tento bod doplnený do pozvánky na VZ-BTB. VR-BTB p. Koniar 

požiadal, aby nominácia na predsedu komory č. 1 bola zaslaná minimálne 7 dní pred konaním VZ-BTB, aby 

aj zástupca Hl. mesta mal túto informáciu a poverenie hlasovať za túto nomináciu. 

p. Naď následne predniesol otvorený list, ktorého iniciátorom je Best Hotel Properties avšak hovorí za 

všetkých členov a hoteliérov v BA; situácia je tu od marca kritická, hotely boli počas pandémie dlho zavreté, 

niektoré už neotvoria (Holiday Inn). Je otázne, dokedy budú majitelia ochotní sanovať straty – od marca sú 

všetky hotely v strate – predikcie sú, že budúci rok budú len na úrovni 50% tržieb z minulého roka. 

Predpokladajú, že najskôr o 3-4 roky sa vrátia späť na čísla spred pandémie (podobné čísla vykazujú napr. aj  

Viedeň či Praha). Ak nepríde výrazná štátna pomoc, tak budú musieť prepúšťať, hotely aj iné subjekty 

pôsobiace v CR budú  krachovať a BA bude mať v oblasti CR oveľa horšiu infraštruktúru. Cieľom listu sú 

požiadavky, ktoré boli prijaté aj v iných krajinách – chcú otvoriť diskusiu za okrúhlym stolom – mali tu byť 

zástupcovia štátu, MDV SR, ZCRSR, BTB, AOCR a ďalší. Požiadavka na BTB je, aby túto iniciatívu 

podporili, bude sa to posielať priamo premiérovi a pôjde to taktiež do médií, v prvom slede nie je v pláne 

k tomu robiť tlačovú konferenciu.  

Medzi členmi sa diskutovalo o tom, že by bolo prínosné, keby takýchto iniciatív bolo čo najviac, každý 

segment, ktorý pociťuje problémy by sa mal ozvať a vytvoriť vlastnú iniciatívu – môže to mať pozitívny efekt, 

keď sa viacero iniciatív bude dopĺňať. 

p. Naď sa vyjadril, že na komore riešili priebežné výsledky kampane 2+1 - zatiaľ to nemá veľký efekt, avšak 

sú si vedomí, že kampaň sa spúšťala z objektívnych dôvodov neskoro, ešte mesiac to bude trvať, tak následne 

to bude vedieť lepšie vyhodnotiť. p. Petrovič podotkol, že podobné informácie ku kampani 2+1 má aj od členov 

z komory č. 3, avšak vzhľadom k situácií sú aj tieto čísla pozitívne 

 

PP-BTB p. Grežo na požiadanie predsedníčky komory č. 4 p. Novackej predniesol správu z komory č. 4: 

Komora č. 4 berie na vedomie rozhodnutie  o výbere  členov na prezentačné video. V zmysle akútnej potreby 

prezentácie aj ďalších členov odporúča prehodnotiť postup uvedený v zápise z predstavenstva BTB 

11.08.2020 a hľadať možnosti a finančné prostriedky spracovať videospoty prezentácie aj ďalších členov  

v termíne, aby bolo možné  ich medializovať ešte teraz na jeseň 2020. 

PP-BTB p. Grežo sa vyjadril, že zistí aký je stav v čerpaní kampane a následne budú členovia P-BTB 

informovaní. 

 

Taktiež prečítal pripomienky p. Novackej, zaslané e-mailom k otvorenému listu prezentovaného p. Naďom: 

1.Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska - pán Mgr. Harbulák už prezentoval vysoko erudovaný  otvorený 

list v priebehu ostatných dvoch týždňov 2x. Posledný bol zaslaný v piatok.  čiže navrhovaný list 

BTB  predstavuje akúsi  duplicitu. 

2. BTB je širokospektrálna organizácia rôznych subjektov, ktoré participujú priamo alebo nepriamo v 

cestovnom ruchu. List to síce uvádza v jednej vete, ale obsahom sa orientuje výhradne na problémy 



                                                                                                                 
hotelov. Tie sú mimoriadne závažné, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sú členmi BTB prežívajú existenčné 

problémy tiež. Tie v liste nie sú  spomenuté a ich problémy nie sú špecifikované. 

3. V záverečnej časti listu sú uvedené subjekty, ktoré sa akoby podpisujú pod návrh tohto listu BTB . BTB 

nemá právo v ich mene písať premiérovi. Ak chce túto kompetenciu mať, musí dostať od uvedených 

subjektov  písomné, notárom overené poverenie. 

p. Naď reagoval na tieto pripomienky: 

1. p. Harbulák nikdy nehovoril v mene bratislavských hotelov ale za celý cestovný ruch na Slovensku, táto 

iniciatíva sa týka situácie hotelov v Bratislave, 

2. súhlasí s tým, že problémy sa netýkajú iba hotelov, avšak ide o iniciatívu hoteliérov, ktorí riešia svoje 

existenčné potreby; p. Naď sa vyjadril, že určite bude prínosné, keď aj iné odvetvia, zasiahnuté pandémiou 

vyvinú vlastnú iniciatívu 

3. nejedná sa o iniciatívu BTB, BTB má vystupovať ako jeden zo subjektov, ktorý podporia túto iniciatívu 

 

PP-BTB p. Grežo sa vyjadril, že považuje za lepšie keby sa pod dokument podpísal niekto, kto zastrešuje 

všetky hotely, nakoľko nemusí byť dobre prijaté, ak bude iniciatíva podpísaná jednou hotelovou sieťou 

a zvyšné subjekty budú uvedené iba ako subjekty podporujúce iniciatívu. P. Naď sa vyjadril, že tieto 

pripomienky bude komunikovať a finálne znenie listu ešte pošle na schválenie členom P-BTB. 

 

Uznesenie č. 3/25082020: P-BTB podporuje iniciatívu mestských hotelov. Finálna verzia zaslanej iniciatívy 

musí byť schválená členmi P-BTB pred zaslaním premiérovi SR. 

Hlasovanie  

Prítomní. 5; Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6: Záver rokovania P-BTB – ostatné 

p. Hochschorner, informoval, že bol na stretnutí na BSK, kde sa riešilo využitie 750 mld. EUR. Vyjadril 

potešenie, že peniaze sa plánujú dať najmä na reformy v školstve ale tiež v zdravotníctve a v IT. Aj v tomto je 

ale vidieť, že cestovný ruch nie je prioritnou oblasťou a financie sa smerujú do iných oblastí. 

 

Na záver predstavenstva sa dohodli dátumy najbližších predstavenstiev-BTB:  

 streda 9.9.2020 o 16:00; 

 piatok 25.9.2020 o 15:00. 

 

 

  

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo        __________________________ 

 

 

 

Člen predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                   __________________________ 

  

  



                                                                                                                 
Príloha k bodu 2: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Pandemicky_plan_pre_pripad_pandemie_v_Slovenskej_rep

ublike.pdf 

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Pandemicky_plan_pre_pripad_pandemie_v_Slovenskej_republike.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Pandemicky_plan_pre_pripad_pandemie_v_Slovenskej_republike.pdf

