
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 06.10.2020 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania:, Šafárikovo námestie 3, Bratislava 

 

Prezentujúci sa = prítomní: M. Debnárová, V. Grežo, T. Koniar, R. Križan, Ľ. Novácka, P. Petrovič,               

S. Svoreňová, M. Volek 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení: P. Hochschorner 

 

Program predstavenstva:  

1.    Privítanie   

2.    Prehodnotenie plánu činnosti a aktivít BTB do konca roka – informácia od výkonného riaditeľa 

3.    Informácie o sťažnosti spoločnosti Danube Wave na BTB prostredníctvom MDV SR  

4.    Úvodné informácie o pláne práce a rozpočte na rok 2021, členský poplatok Bratislavy  

5.    Informácie z komôr BTB  

6.    Rôzne 

 

 

Bod č. 1: Privítanie 

PP-BTB privítal všetkých zúčastnených a odovzdal slovo VR k bodu 2. 

 

 

Bod č. 2: Prehodnotenie plánu činnosti a aktivít BTB do konca roka – informácia od výkonného 

riaditeľa 

VR informoval o aktuálnom stave čerpania dotácie, v ktorom sú presne rozpísané aktivity, podaktivity, ktoré 

sú v súlade so zmluvou. Ak by sme chceli presúvať financie medzi aktivitami a podaktivitami je podľa zmluvy 

o dotácii nutné k nej urobiť dodatok. O zmenu výšky poskytnutej dotácie je jej prijímateľ oprávnený požiadať 

najneskôr do 10. novembra 2020 na základe riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti. V prípade akceptácie 

žiadosti poskytovateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve. 

Uznesenie č. 1/06102020: P-BTB sa dohodlo, že k vzhľadom na dôležitosť témy a krátkosti času bude k 

tomuto bodu zvolané samostatné predstavenstvo, v utorok 13.10.2020 o 16:00 hod. a pokúsi sa priniesť 

podnety z komôr BTB. 

Prítomní: 7 

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

Uznesenie č. 2/06102020: P-BTB žiada VR, že v prípade navýšenia sumy už schváleného projektu nad 

10.000€ viac ako o 20% musí byť o tomto navýšení informované predstavenstvo a môže 

odsúhlasiť/neodsúhlasiť túto zmenu aj per rollam. Schválenie je potrebné riešiť pred termínom zmeny. 

Prítomní: 7 

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

Poznámka: informácie aj rozhodnutie per rollam zasielať v kópii na P - DR p. Farkaš.  

Uznesenie č. 3/06102020: P-BTB berie na vedomie materiál o aktuálnom stave čerpania dotácie od VR.  

Prítomní: 7 

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

 

 

 

 

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


                                                                                                                 
 

Bod č. 3: Informácie o sťažnosti spoločnosti Danube Wave na BTB prostredníctvom MDV SR 

PP-BTB  informoval, že na stretnutí so štátnou tajomníčkou Brunckovou mu bola prezentovaná sťažnosť 

spoločnosti Danube Wave na BTB o neprijatí za člena BTB. P-BTB má svoje interné pravidlá na 

prijatie/neprijatie žiadateľa za člena BTB, ktorými sa riadi a podľa ktorých sa rozhoduje. 

Uznesenie č. 4/06102020: P-BTB požiadalo p. Voleka predsedu komory č. 2 o písomné vyjadrenie 

k pravidlám prijímania a dôvode neprijatia sťažovateľa spol. Danube Wave. Na základe týchto podkladov 

vypracuje JUDr. Kralovičová stanovisko pre MDV SR. BTB/VR doplní aj sumár informácií, problémov 

a sťažností s fungovaním komunity „vláčikárov“   

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 4: Úvodné informácie o pláne práce a rozpočte na rok 2021, členský poplatok Bratislavy 

PP-BTB stručne informoval o pláne práce a rozpočte na rok 20201, členskom príspevku Bratislavy. 

Uznesenie č. 5/06102020: P-BTB rozhodlo, že tento bod programu bude stálym bodom programu P-BTB do 

finálnej verzie rozpočtu až do schválenia na Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy. 

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 5: Informácie z komôr BTB 

Komora č. 3 

P. Petrovič informoval, že zasadnutie komory mávajú prvý pondelok v mesiaci. Na 20.10.2020 chystajú 

edukatívny virtuálny MICE Day – Prínos kongresového cestovného ruchu pre destináciu. Link bude zaslaný  

všetkým členom predstavenstva. 

Komora č. 2 

P. Volek oboznámil prítomných, že zasadnutie komory bude mať budúci týždeň. Informoval sa ohľadom  

nasledujúcich bodov:  

1. verejné WC – materiál ktorý sumarizuje prístup miest ku verejným toaletám vo vybraných štátoch EÚ bol 

 zaslaný členom predstavenstva.  

2. Asistent dopravy – PP-BTB odpovedal, že asistent dopravy bude zahrnutý do rozpočtu 2021. 

3. Na hrad Devín púšťajú na základe informácií členov komory č. 2 posledných návštevníkov o 16:15 hod. 

Posledná loď s návštevníkmi však dorazí o 16:15 hod a neraz na prehliadku nestihnú prísť. Navrhuje preto 

požiadať p. Hyrossa o predĺženie prehliadok počas letnej sezóny o hodinu. PP-BTB odpovedal, že na stretnutí 

s p. Hyrossom sa preberie aj táto požiadavka. P. Debnárová doplnila, že by bola za to, aby sa na Devíne, tam 

kde sa nachádza amfiteáter, umiestnilo lešenie, na ktorom by bol nainštalovaný uvítací transparent (napr.: 

Vitajte v Bratislave + upútavky na Dóm sv. Martina,  

Bratislavský hrad....). 

Uznesenie č. 6/06102020: P-BTB žiada VR o zaradenie prípravy návrhu a realizácie uvítacieho vizuálu 

Bratislavy na lešenie okolo bývalého amfiteátra pod hradom Devín do projektu na dotáciu MDV SR pre rok 

2021 v ekonomicky efektívnej a primeranej výške. Termín osadenia do sezóny 2021.  

Prítomní: 7 

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

Komora č. 1 

P. Križan informoval, že list adresovaný premiérovi bol ním postúpený na MDV SR. Prakticky však nechal 

našu vládu bez reakcie a reálnej podpory CR. Skonštatoval, že mediálny tlak nevyvolal dostatočnú reakciu 

a efekt, mestské hotely sú v extrémnej kríze, budú hromadne prepúšťať. 

  

 

 



                                                                                                                 
 

Bod č. 6: Rôzne 

Členovia predstavenstva a VR prezentovali, že udržateľná vzájomná komunikácia medzi P-BTB a VR 

napomáha spoločnému cieľu BTB, ktorým je rozvoj a podpora CR v destinácii, podpora a spolupráca prioritne 

členov BTB ako aj posun relevancie a dôležitosti témy vplyvu cestovného ruchu na ekonomiku mesta 

a stakeholderov v oblasti turizmu. 

P. Volek sa vyjadril, že mu chýba prepojenie medzi BTB a BRT, lepšia spolupráca. P. Svoreňová doplnila, že 

by p. Stano z BRT má byť pozývaný na predstavenstvo, návrh min. raz mesačne.  

P. Farkaš pripomenul, že treba naplánovať termín na VZ BTB.  

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: 13.10.2020 o 16:00 spôsob: živé stretnutie v BTB. 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

 

  

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo        __________________________ 

 

 

 

Člen predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA                   __________________________ 

  


