
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 27.04.2016 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

 
 
Prítomní:  S.Svoreňová, A.Melicharová, L.Novacká, M.Volek, 
       P.Petrovič, J.Buocik, L.Novacká, A.Smik, M.Naď 

 
Neprítomní – ospravedlnení :  
Za DR BTB:  M.Farkaš  
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB. 

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB: 

1. Schválenie pozvánky na riadne VZ BTB dňa 24.5.2016. 

2. Informácia o objednávkach a zmluvách za 1. štvrťrok 2016. 

3. Správa o činnosti BTB za rok 2015. 

4. Informácia o veľtrhoch Kyjev a Frankfurt. 

5. Informácia o ukončení členstva a schválenie nového člena BTB.  

6. Diskusia o úprave Stanov BTB v zmysle listu MDVRR SR zo 14.4.2016. 

7. Žiadosti o podporu IC u komerčných subjektov. 

8. Informácia o príprave zadania – komunikačná stratégia BTB a v rámci nej prieskum 
a riadené rozhovory ako podklad k vypracovaniu. 

9. Informácia o zadaniach/výsledkoch pracovnej skupiny v doprave. 

10. Rôzne. 

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili. 

 

Bod č. 1 Schválenie pozvánky na riadne VZ BTB dňa 24.5.2016 

Z dôvodu širokej bázy členov BTB a obtiažnej kontrole splnomocnení by registrácia členov 
BTB na VZ mala prebiehať nasledovne: 

OP - predkladajú všetci.  Splnomocnenie predkladajú tí, ktorých poveria fyzické osoby (ak 
nekonajú FO osobne) alebo tí, ktorých poveria PO prostredníctvom oprávnenej osoby 
uvedenej v zozname BTB. K splnomocneniu je potrebné priložiť výpis z registra - ak 
plnomocenstvo neudeľuje oprávnená osoba, ktorá je uvedená v zozname BTB. Tieto pravidlá 
sú zahrnuté v pozvánke na VZ 24.5.2017. Predsedom komôr pošle aktuálny register členov 
BTB právna zástupkyňa BTB JUDr. Kráľovičová do 17.5.2016. 
Uznesenie č.  1/27042016: P-BTB schvaľuje znenie Pozvánky na VZ BTB dňa 24.5.2016. 
Finálne znenie pozvánky na VZ BTB tvorí Prílohu č. 1. P-BTB zaväzuje PP-BTB zabezpečiť 
zaslanie pozvánky spolu s návratkou najneskôr 21 dní pre konaním VZ, t.j. do 4.5.2016 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za: 6, Proti:  0, Zdržal sa: 0,  

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


                                                                                                                 

 
 
Bod č. 2 Informácia o objednávkach a zmluvách za 1. štvrťrok 2016. 

Členom P-BTB boli vopred zaslané dokumenty - Správa o činnosti BTB za prvý kvartál 2016 
spolu so zoznamom uzatvorených zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré vypracoval 
a prezentoval VR BTB v zmysle a nad rámec  čl. XII bodu 11 Stanov BTB. 
Uznesenie č.  2/27042016: P-BTB berie na vedomie informáciu o zmluvách, objednávkach 
a faktúrach BTB za 1. štvrťrok 2016, ktorú VR BTB predložil v zmysle čl. XII bodu 11 Stanov 
BTB 
Hlasovanie: Prítomní:   6, Za:  6, Proti: 0 , Zdržal sa: 0,  
 
Na rokovanie P-BTB sa dostavil Michal Nad. 
 
Bod č. 3 Správa o činnosti BTB za rok 2015 

VR BTB informoval členov P-BTB, že správa je takmer hotová, bude vychádzať z Vecného 
vyhodnotenia projektu na dotáciu BTB za rok 2015 a bude doplnená o všetky aktivity 
a čerpania aj z vlastných zdrojov. Pripravuje ju výkonná zložka BTB.  

Uznesenie č.  3/27042016: P-BTB berie na vedomie, že kompletná Správa o činnosti BTB 
bude predložená P-BTB dňa 16.5.2016. Z: VR BTB 
Hlasovanie: Prítomní:  7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
Na rokovanie predstavenstva sa dostavil Ján Buocik. 

 

Bod č. 4 Informácia o veľtrhoch Kyjev a Frankfurt 

Členom P-BTB bola poskytnutá správa z veľtrhov UITT Kyjev a Imex Frankfurt. Informácie 
poskytol Martin Volek za UITT a Nina Erneker za Imex. P-BTB sa zhodlo na tom, že Nina 
Erneker za BTB (BCB) navrhne SCB zmenu usporiadania a vizualizácie národného stánku 
a zároveň logistický manažment stretnutí hosted-buyers. Rovnako treba prehodnotiť 
prezentáciu SCB. Samozrejme je potrebné rešpektovať rámce (finacie, obstarávanie, počet 
účastníkov,... ), v ktorých SCB môže meniť usporiadanie stánku. Návrh na úpravy pošle BTB 
najmä s ohľadom na veľtrh IBTM Barcelona. Potrebné je pracovať s vizitkami. BCB sa sústredí 
na MICE infocestu 18.-21.8.2016. Správa z IMEX Frankfurt (Príloha č. 2) bude zaslaná 
predsedom komôr ako vzorová. 
Uznesenie č.  4/27042016: P-BTB berie na vedomie informáciu z veľtrhov UITT Kyjev a Imex 
Frankfurt. 
Hlasovanie: Prítomní:  8, Za:  8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,  
 
 
Bod č. 5 Informácia o ukončení členstva a schválenie nového člena BTB.  

Členovia P-BTB boli informovaní o skutočnosti, že BTB boli od posledného zasadnutie P-BTB 
doručené 2 oznámenia o vystúpení členov z BTB, a to od spoločnosti Pizza SEO s.r.o. 
(Komora č. 4) a od Mgr. Michala Znášika (Komora č. 2). Oznámenie o vystúpení z BTB je 
v zmysle čl. VI. bod 1. Stanov BTB bez ďalšieho odkladu podkladom na vyčiarknutie člena zo 
zoznamu členov BTB. 



                                                                                                                 

 
Uznesenie č. 5/27042016 P-BTB berie na vedomie ukončenie členstva subjektov Pizza SEO, 
s.r.o. a Mgr. Michal Znášik , ktorí budú zo zoznamu členov BTB vyškrtnutí.  
Je potrebné zabezpečiť ich vyškrtnutie zo zoznamu členov BTB a následne im oznámiť, že ich 
členstvo v BTB vyškrtnutím zo zoznamu zaniklo. Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť aj  
MDVRR SR – zodpovední Bc. Turan + JUDr. Kralovičová. T: 12.5.2016 
Hlasovanie: Prítomní:  8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  
 
O členstvo v BTB požiadala dňa 26. 4. 2016 spoločnosť  znasik.travel s.r.o., ktorej jediným 
spoločníkom a konateľom je Mgr. Michal Znášik. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o zmenu 
formy podnikania Mgr. Michala Znášika, ktorý už ako fyzická osoba zaplatil členský príspevok 
do BTB za rok 2016 a z BTB ako fyzická osoba vystupuje, spoločnosť znasik.travel s.r.o. žiada 
P-BTB, aby upustila od vyrubenia ďalšieho členského príspevku od spoločnosti 
znasik.travel s.r.o. V tejto veci ide iba o zmenu formy podnikania Mgr. Michala Znášika. 
 
Uznesenie č.  6/27042016: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti  znasik.travel s.r.o. v BTB 
a zaraďuje nového člena do Komory č. 2. P-BTB upúšťa od vyrubenia členského príspevku -  
členský príspevok uhradený Mgr. Michalom Znášikom považuje za uhradený v prospech 
spoločnosti znasik.travel s.r.o. S ohľadom na túto skutočnosť členstvo spoločnosti 
 znasik.travel s.r.o. v BTB vzniká dňom 27.04.2016.  
Je potrebné zabezpečiť zápis nového člena do zoznamu členov BTB a do registra OOCR na 
MDVRR SR – zodpovední Bc. Turan + JUDr. Kralovičová. T: 12.5.2016 
Hlasovanie: Prítomní:  8, Za:  8, Proti:  0, Zdržal sa: 0  
 
 
Bod č. 6 Diskusia o úprave Stanov BTB v zmysle listu MDVRR SR zo 14.4.2016 
PP-BTB informovala členov P-BTB, že dňa 25.4.2016 bol organizácii BTB doručený list 
z MDVRR SR s Návrhom na zmeny Stanov BTB schválených VZ BTB dňa 15.12.2015. List tvorí 
Prílohu č. 3 zápisu. Právna zástupkyňa BTB JUDr. Lucia Kráľovičová informovala členov P-BTB 
o jednotlivých detailoch právnej analýzy navrhovaných úprav našich stanov zo strany 
ministerstva. Predložila predstavenstvu na schválenie odpoveď adresovanú gr. Sekcie CR 
MDVRR SR, ktorá tvorí Prílohu č. 4 zápisu. 
Uznesenie č. 7/27042016: P-BTB nesúhlasí so zmenou Stanov BTB, ktorú v liste navrhuje 
generálna riaditeľka Sekcie CR MDVRR SR a schvaľuje odpoveď na list v znení priloženom 
v zápise v Prílohe č. 4. Ukladá PP-BTB uvedený list zaslať na MDVRR SR s termínom do 
6.5.2016. 
Hlasovanie: Prítomní:  8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Rokovanie P-BTB opustili Peter Petrovič a Ján Buocik. 
 
Bod. č. 7  Žiadosti o podporu IC u komerčných subjektov. 

Na BTB boli doručené maily so žiadosťami o podporu IC u komerčných subjektov, a to 
mailom 13.4.2016 od LuKa Tours a od pani Micháliková Renáta. Obom boli zaslané Pravidlá 
pre partnerskú spoluprácu so žiadosťou o oficiálny návrh spolupráce v zmysle týchto 
pravidiel zverejnených na http://btb.visitbratislava.com/pravidla-podpory-ic/. Do dnešného 
dátumu však ďalšia komunikácia s uvedenými členmi BTB nepokračovala. Dňa 25.4.2016 bol 
BTB mailom doručený návrh partnerskej spolupráce na zabezpečenie   informačných služieb 

http://znasik.travel/
http://znasik.travel/
http://znasik.travel/
http://znasik.travel/
http://znasik.travel/
http://znasik.travel/
http://btb.visitbratislava.com/pravidla-podpory-ic/


                                                                                                                 

v prevádzke Zeppelin cafe & souv viď Príloha č. 5 zápisu. Uvedeným návrhom sa P-BTB 
zaoberalo. P-BTB posúdilo návrh partnerskej spolupráce na zabezpečenie   informačných 
služieb v prevádzke Zeppelin cafe & souv. Žiadateľ musí už v čase podania žiadosti spĺňať 
kritériá bodu č. 1 Pravidiel, navyše sa prevádzka nachádza v blízkosti IC BTB na Klobučníckej. 
Pravidlá spolupráce sú určené v prvom rade na pokrytie dopytu po informačných službách 
v miestach vstupných bodov do destinácie, kde BTB nemá možnosť zriadiť vlastné IC.   
Uznesenie č. 8/27042016: P-BTB z dôvodu, že navrhovateľ spolupráce nie je prevádzkou, 

ktorá v súčasnosti spĺňa minimálny štandard pre činnosť turistických informačných centier – 

členov AICES a z dôvodu, že prevádzka  Zeppelin cafe & souv  je v blízkosti IC BTB na 

Klobučníckej, P BTB neschvaľuje žiadosť Zeppelin cafe & souv o spoluprácu na zabezpečení IC 

u komerčných subjektov. P-BTB poveruje predsedov komôr, aby informovali svojich členov, 

že aj ostatní záujemcovia o spoluprácu pri prevádzkovaní IC u komerčných subjektov musia 

návrhy spolupráce predložiť do 15.5.2016. 

Hlasovanie: Prítomní:   6, Za:  6, Proti: 0 , Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 8 Informácia o príprave zadania – komunikačná stratégia  BTB a v rámci nej 
prieskum a riadené rozhovory ako podklad k vypracovaniu  
V prvom pláne je potrebné pripraviť a zrealizovať prieskum zahraničného návštevníka a jeho 
dopytu.  Je potrebné gestorstvo akademického dohľadu a know-how EU BA, ktorá sa na 
obdobnom prieskume v minulosti podieľala, aby bola zachovaná homogénnosť časových 
radov. 
Uznesenie č. 9/27042016: P-BTB  súhlasí, že v prvom kroku sa pripraví Zmluva o spolupráci 
s EU Bratislava s cieľom realizovať prieskum návštevnosti s odporúčaním, na koho sa 
v komunikačnej kampani zamerať. T: 20.5.2016 Z: L.Novacká a PP-BTB 
Hlasovanie: Prítomní:   6, Za: 6, Proti:  0, Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 9 Informácia o zadaniach/výsledkoch pracovnej skupiny v doprave. 

Členom P-BTB bola informácia zaslaná mailom. Témy, ktorými sa pracovná skupina 
v doprave zaoberá a PP-BTB sa ich snaží komunikovať smerom na sekciu dopravy Magistrátu 
hl. mesta SR a Mestskú políciu sú najmä tie, ktoré sa týkajú: 

 

1. Posilnenie mestskej polície v bodoch ako sú Hrad, Prístav, Nový Most 
2. Pristavovanie vyhliadkových vozidiel v čase TCL - možné riešenia situácie 
3. Vyznačené jazdné pruhy pre cyklistov na nábreží - možnosti preznačenia tak, aby 
nedochádzalo k stretu skupín z lodi a cyklistov/segwayov 
4. Definovanie pešej zóny v historickom centre mesta  
5. Problematika autobusov a vyhliadkových vozidiel na Hrade a záchytné parkoviská pre 
zájazdové autobusy  

Uznesenie č. 11/07042016 P-BTB berie na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny 
pre dopravu. 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6, Proti: 0 , Zdržal sa: 0,  
 



                                                                                                                 

 
Bod č. 10 Rôzne 

a) Členom BTB boli zaslané zápisnice z valného zhromaždenia krajskej organizácie 
Bratislava Region Tourism, ktoré sa konali 14.3.2016 a 19.4.2016. Uznesením č. 4 zo 
dňa 19.4.2016: Valné zhromaždenie BRT schvaľuje zmenu Uznesenia č. 7 zo dňa 
14.3.2016, nasledovne Valné zhromaždenie schvaľuje návrh predsedu krajskej 
organizácie schváliť splátkový kalendár pre OOCR BTB na pohľadávku vo výške 
71.400,- eur do 3 splátok 20.000,- do 5.3.2016, 20.000,- do 10.4.2016 a 31.400,- eur 
do 10.6.2016 bez úročenia a spísania notárskej zápisnice a v prípade neplnenia 
niektorej splátky sa stane splatný celý dlh. Zároveň Valné zhromaždenie berie na 
vedomie splatenie dvoch splátok zo strany Bratislava Tourist Board, čo predstavuje 
zánik pohľadávky vo výške 40.000,- eur.  

b) Bratislavská organizácia cestovného ruchu požiadala predsedu kocr BRT o vyradenie 
bodu „Informácia o aktivitách spojených s hlavným mestom SR Bratislava na rok 
2016“ z rokovania VZ BRT 19.4., nakoľko za BTB sa uvedeného zasadnutia nemohol 
nik zúčastniť. Výkonný riaditeľ kocr BRT informoval členov VZ, že nevidí dôvod 
k súhlasu o vyradení uvedeného bodu, keďže ide o aktivity, ktoré sú schválené v 
pláne práce BRT, zároveň sú súčasťou aj žiadosti o dotáciu a dokonca na Valnom 
zhromaždení dňa 14.3.2016 boli tieto informácie prednesené ústne. Materiál, ktorý 
BRT poskytlo BTB tvorí Prílohu č. 6 zápisu. Uvedené je dôležité z hľadiska hájenia 
opodstatnenosti členstva BTB v kocr BRT, nakoľko ročné členské sa pohybuje rádovo 
cca 70.000 EUR. 

c) P-BTB sa dohodlo, že ďalšie zasadnutie bude dňa 16. mája 2016 o 16.30 hod 
s predbežným programom: 

1. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2015 

2. Daňové priznanie BTB za rok 2015 a Účtovná závierka BTB za rok 2015 

3. Plán marketingových aktivít na máj 2016 

4. Plán činnosti MICE na máj až jún 2016 

5. Informácia o aktualizácii registra členov BTB 

6. Rôzne 

 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová    _______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič       _______________________________ 



Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, 

           IČO 42259088, DIČ 2023399455 
 
 
 
 
 

 

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
 
 
Predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so 
sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42 259 088 (ďalej ako “BTB”) týmto v 
zmysle čl. IX ods. 2 Stanov BTB  
 

zvoláva valné zhromaždenie, 
 

ktoré sa uskutoční dňa 24. 05. 2016 o 16.15 hod, v GRAND HOTEL RIVER PARK, A LUXURY 
COLLECTION HOTEL – konferenčná miestnosť, na adrese Dvořákovo nábr. 6, 811 02 Bratislava, 
s nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie 

2. Vylúčenie členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2016, prípadne z iných 

zákonných dôvodov 

3. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2015 

4. Schválenie Účtovnej závierky BTB za rok 2015 

5. Rôzne 

6. Záver 

 
Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 24. 05. 2016 od 16.00 hod. do 
16.15 hod.  Každá osoba, ktorá sa ako člen BTB alebo zástupca člena BTB zúčastní VZ, preukáže  
svoju totožnosť OP. V prípade, ak člen BTB na VZ nekoná osobne (fyzické osoby) alebo 
prostredníctvom osoby, ktorá je v zozname členov BTB zapísaná ako osoba oprávnená konať 
v mene člena (právnické osoby), ale je zastúpený zástupcom, je potrebné, aby zástupca predložil 
tiež originál písomného splnomocnenia/poverenia na zastupovanie člena BTB na VZ, 
vrátane hlasovania na ňom. V prípade generálnych plných mocí a poverení je potrebné predložiť 
originál alebo úradne overenú kópiu. Ak splnomocnenie/poverenie udeľuje iná osoba ako osoba 
oprávnená konať v mene člena BTB uvedená v zozname členov BTB, je potrebné predložiť tiež 
výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom je uvedený štatutár člena BTB.  
 
Do 16. 05. 2016 si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie účasti/neúčasti na VZ elektronicky na 
adresu: turan@bratislava.sk. 
Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. 
do 17. 05. 2016.  
 
V Bratislave dňa  04. 05. 2016 
 
 
                                                                                                    vr 
                                                                                                   Ing. Alžbeta Melicharová 
                                                                                               podpredsedníčka predstavenstva 

mailto:turan@bratislava.sk
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SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty – veľtrhu: 
IMEX Frankfurt 2016 

 
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   
Nemecko, Frankfurt am Mein 
 
Miesto konania: 
Halle 8,  
Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt, Germany 
 
Dátum od - do:  
18.1. – 21.1. 2015 
 
Účastníci ZPC za BTB:   
Alžbeta Melicharová, Tomáš Koniar, Michal Foltýn 
Nina Erneker, Jana Mičeková 
 
Údaje o veľtrhu:  

IMEX Frankfurt patrí medzi najprestížnejšie MICE veľthy vo svete. Slúži ako 
platforma pre B2B stretnutia pre nákupcov (buyers/visitors a hosted buyers) 
a poskytovateľov (destinácie a komerčné subjekty). Komunikačný jazyk je angličtina.  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu sa na podujatí prezentovala ako 
spoluvystavovateľ na stánku Slovak Convention Bureau / SACR, spolu s ďalšími 6-
timi subjektami: oblastnou organizáciou Turizmus regiónu Bratislava, spoločnosťou 
Tour4U, Enjoy Slovakia, Satur Travel, hotel Lindner a Košice Convention Bureau.  

Na základe výstupov z poradenského kontraktu so Sool Nua sa Bratislava 
prezentovala na základe nových komunikačných posolstiev.  (Príloha č. 3 - 
prezentácia v ppt a sales-deck).  

 
Štatistika z IMEXU:  
Pred veľtrhom bolo dohodnutých 36 stretnutí (pre-scheduled meetings), 

zrealizovalo sa 53 meetingov s hosted buyers (KPI č. 2 = naplnenie 10 stretnutí nad 
vopred dohodnutý kalendár), plus 3 meetingy so zástupcami médií a 3 meetingy so 
zástupcami suppliers = dohromady 53 obchodných stretnutí + networkingové 
stretnutia so zástupcami iných convention bureaus (Opatija, Monaco, Geneva, 
Vienna, Praha, Oman Convention & Exhibition Centre...), asociáciami (MCI) či 
organizátormi podujatí (IMEX, The Meetings Show London). Príloha č. 1 – tabuľka 
kontaktov ( v štádiu spracovania).  

Počet konkrétnych RfPs bol 8. Počet prihlášok na FAM trip bol 18 na mieste + 
4 z webu priamo cez digitálnu kampaň. 
Celkové náklady na IMEX Frankfurt vrátane účastníckeho poplatku, ubytovania, 
cestovného a iných nákladov činia 5199,78,- EUR.  
 
Zástupcovia BTB sa počas veľtrhu zúčastnili na viacerých odborných prednáškach 
a seminároch, ktoré mali za cieľ rozšíriť obzory a dostať kvalitné informácie ohľadne 
nových trendov a inšpirácie nielen MICE problematiky. Témy vybratých prednášok: 

mailto:btb@visitbratislava.


Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42259088, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

Tri generácie lídrov priemyslu, ich myšlienky a pohľady na MICE; Nové technológie 
a nástroje pri organizovaní podujatí; Aktívne učenie a 3D vizualizácia; Kreatívne 
myslenie; Zvýšenie efektivity práce...  
 
 
 

Item  No. of meetings cost per meeting  

Pre-scheduled meetings 36   

real appointments 53 98,11 € 

media appointments 3   

supplier appoinments 3   

Total B2B meetings 59   

No of RfPs 8   

Value of RfPs need to start working with this benchmark ??? 

Fam trip applications 18   

Fam trip applications online 3   

Overall costs IMEX 5 199,78 €   

 
 

Príloha č. 1 kontakty / xls.  
Príloha č. 2 Fotodokumentácia 
Príloha č. 3 Sales-deck pdf 
 
Záver:  
Podujatie splnilo účel. Boli položené základy pre ďalšie porovnania s inými veľtrhmi 
a merateľnosť efektivity vynaložených prostriedkov. Kontakty (hosted buyers spolu 
s krátkymi poznámkami o relevancii) budú sprístupnené členom MICE komory.  
 
Odporúčania:  
- začať pracovať s metodikou priamych RfPs a ich hodnoty.  
- pre zefektívnenie komunikácie odporúčame naďalej zjednocovať a zosúlaďovať 
komunikačné prostriedky Slovak convention  bureau a Bratislava Region Tourism.  
- zaradiť do programu veľtrhu event na stánku (happy hour, elektrické auto, 
„robotická ruka“, niečo interaktívne a pútavé). Virtuálna realita vy Slovak Convention 
Bureau bola hodnotená kladne. 
- naštartovať komunikáciu s hosted buyers formou relevantného contentu (niečo ako 
newsletter) 
 
Podpisy zúčastnených:  .............................................. 
 
    .............................................. 
 
    .............................................. 
     

.............................................. 
 
.............................................. 

mailto:btb@visitbratislava.






 

Ing. Ivana Magátová 

Generálna riaditeľka sekcie 

Sekcia cestovného ruchu 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a  

regionálneho rozvoja SR 

Nám. slobody 6, P.O.Box 100,  

810 05 Bratislava 

 

Vaša spis. zn. 07927/2016/SCR/24087  

 

V Bratislave dňa 27. 4. 2016 

 

       

 

VEC: Vyjadrenie k Návrhu na zmeny stanov OOCR BTB zo dňa 14. 4. 2016 

 

 

V nadväznosti na Návrh MDVRR SR na zmenu stanov BTB zo dňa 14. 4. 2016, Vám 

oznamujeme, že BTB sa dôsledne zaoberalo jeho obsahom, ale nemôže si osvojiť v ňom 

prezentované závery, a to z nasledovných dôvodov: 

 

 

I. 

 

Pokiaľ ide o možný nesúlad medzi ustanoveniami článkov III. bod 1. a V. bod 1. 

Stanov BTB, tieto v napadnutej časti neboli predmetom zmien prijatých na VZ BTB dňa 15. 

12. 2015, t.j. znenie Stanov BTB účinné do 31. 12. 2015, ktoré bolo bez výhrad registrované 

MDVRR SR, obsahovalo v tomto smere identické ustanovenia.  

 

Je totiž na mieste poukázať na dôležitú skutočnosť, že znenie článku III. bod 1. 

obsahuje deklaráciu aktuálneho stavu v BTB, pokiaľ ide o jej členskú základňu. V súčasnosti 

žiadna mestská časť nie je členom BTB, preto zmena ustanovenia v tomto smere nie je 

možná.  

 

 

II. 

 

 Pokiaľ ide o podmienenie vzniku členstva pôsobením v oblasti cestovného ruchu, je 

potrebné poukázať na skutočnosť, že hoci táto podmienka nevyplýva z ustanovenia § 14 ods. 

2 a § 21 ods. 1 zákona č. 91/2010 Z.z., jej splnenie predpokladajú iné ustanovenia zákona č. 

91/2010 Z.z. a to konkrétne § 1, ktorý priamo stanovuje podmienku pôsobnosti v cestovnom 

ruchu. Ustanovenie § 14 ods. 2 je preto potrebné vykladať v spojitosti s uvedeným 

ustanovením § 1 zákona č. 91/2010 Z.z. Pôsobnosť členov OOCR v cestovnom ruchu 

predpokladá tiež zákon v ustanoveniach § 15 písm. a) až c) zákona č. 91/2010 Z.z. 

 

 Dôležité je upriamiť pozornosť na fakt, že formulácia použitá v Stanovách BTB, je 

širšia ako formulácia uvedená v ustanovení § 1 zákona č. 91/2010 Z.z. Zatiaľ čo zákon 

požaduje „pôsobnosť v cestovnom ruchu“, Stanovy BTB hovoria o „pôsobnosti, ktorá súvisí 



s cestovným ruchom“, t.j. Stanovy BTB túto podmienku stanovujú veľmi široko, o čom 

svedčí aj prax BTB, keďže jej členmi je napr. Ekonomická univerzita v Bratislave, Židovská 

náboženská obec Bratislava, Starz a pod. V tomto smere preto nedochádza k diskriminácii, ale 

len k napĺňaniu zmyslu, predmetu a účelu zákona č. 91/2010 Z.z. bez toho, aby boli 

akýmkoľvek subjektom upierané ich práva. 

 

 Pre úplnosť informácií v tomto smere uvádzame tiež, že na VZ BTB dňa 15. 12. 2015 

odznel i návrh, v zmysle ktorého nemala BTB požadovať splnenie podmienky „pôsobnosti 

súvisiacej s cestovným ruchom“. Nebol však schválený a členovia sa priklonili k zneniu 

Stanov, ktoré v tomto smere viac odzrkadľuje účel zákona č. 91/2010 Z.z. a OOCR ako takej. 

 

 

 Pokiaľ ide o podmienku podnikateľskej činnosti fyzickej osoby, táto nepriamo 

vyplýva zo zákona č. 91/2010 Z.z., keď ustanovenie § 22 ods. 3 kladie členom povinnosť 

dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej etiky a ustanovenie § 14 ods. 1 definuje OOCR 

ako partnerstvo podnikateľských subjektov a obcí.   

 

 

 Definovanie podmienok členstva v OOCR je z hľadiska fungovania OOCR 

nevyhnutné i preto, že zákon č. 91/2010 Z.z. nevytvára podmienky na fungovanie OOCR 

s mnohopočetnou členskou základňou. S veľkým počtom členov sú zákonite spojené časté 

zmeny v zozname členov OOCR a registri MDVRR SR, množstvo podnetov členov, ktorými 

sa musí OOCR zaoberať, kontrola dodržiavania stanov zo strany členov OOCR vo vzťahu 

početnej členskej základni. Ide o činnosti, ktoré musí OOCR vykonávať na úkor aktivít 

v cestovnom ruchu. 

 

Zákon č. 91/2010 Z.z. vyžaduje na prijatie uznesenia VZ o zásadných otázkach okrem 

iného súhlas 60 % všetkých ostatných členských subjektov. Už len zabezpečenie prítomnosti 

60 % členov OOCR na VZ OOCR je pri veľkom počte členov neľahké. Zákon v tomto smere 

zrejme predpokladá osobnú angažovanosť a zodpovednosť všetkých členov. S rastúcim 

množstvom členov sa však prirodzene znižuje aj možnosť osobného zainteresovania 

jednotlivých členov, s čím zákon vzhľadom na uvedené kvórum nepočíta. 

 

 

V kontexte uvedeného je zrejmé, že účelom zákona č. 91/2010 Z.z. je regulácia 

subjektov (fyzických a právnických osôb) v oblasti cestovného ruchu, preto je oprávnené 

požadovať od týchto subjektov ako členov OOCR istý vzťah k cestovnému ruchu, resp. 

kompetenciu v tejto oblasti. 

 

 

S pozdravom,  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Zeppelin  cafe & souvenirs,  Sedlárska 10,  811 01 Bratislava                                            

 

Žiadosť:     

Návrh partnerskej spolupráce na zabezpečenie   informačných služieb v prevádzke Zeppelin cafe & 

souvenirs 

 

Prevádzka  Zeppelin cafe&souvenirs  existuje už  13-ty rok. 

Nachádza sa na pešej zóne  v Bratislave a ponúka svoje služby a produkty pre obyvateľov mesta aj 

návštevníkov Bratislavy. Rokmi vyskúšaný a osvedčený model spojenia suvenírov a kaviarne do jednej   

prevádzky sa orientuje na temer výlučne slovenskú ponuku výrobkov . V kaviarenskej časti sme 

vsadili na slovenské a u nás upečené koláče a zákusky ( v zadnej časti máme vlastnú pekáreň), 

„poctivé bratislavské rožky“, domáce limonády, slovenské minerálky,  víno od malého slovenského 

vinára z bratislavského regiónu, rovnako aj med a medovinu z Bratislavy a tiež zviditeľňujeme dávnu 

slávu prešporského likérníctva. 

V suvenírovej prevádzke sme vsadili na ponuku s výkladom (v angličtine a slovenčine zaškolený 

personál) o typických hand-made  výrobkoch  ľudovoumeleckých tvorcov. Orientujeme sa  na to, čím 

je Slovensko a tiež bratislavský región unikátny.   

Týmto spôsobom sa snažíme aj o to, aby si prostredníctvom výkladu o unikátnosti  

slovenských/bratislavských výrobkov  (výšivky a kroje, modranská keramika, maľované vajíčka ale aj 

Horalky, likéry.....), ochutnávaním chutí a vôní slovenských domácich výrobkov  návštevník Bratislavy 

urobil obraz o Bratislave a Slovensku  a odniesol si tak domov do cudziny malý kúsok Slovenska. 

Takouto poctivou cestou sa snažíme aj my, v prevádzke Zeppelin cafe&souvenirs napomáhať 

prezentovať Bratislavu a Slovensko. Okrem toho je u nás úplnou samozrejmosťou poskytovanie 

informácií a služieb pre turistov. 

Minulý rok, počas celej turistickej sezóny sme poskytovali  pre návštevníkov Bratislavy                        

jedinečný turistický produkt: V dohodnutých dňoch a časoch (viac krát v týždni)  bol v suvenírovej 

prevádzke  ľudovoumelecký výrobca oblečený v tradičnom odeve, ktorý predvádzal svoju tvorbu          

( šúpolky, medovníky, kraslice, maľba na skle, paličkovanie ....) s podmazom slovenských piesní.   

Tento produkt vznikol na základe dopytu turistov. 

 

Sme členom BTB a vítame návrh zapojenia komerčných subjektov do spolupráce. Preto  vám 

ponúkame zmluvnú spoluprácu BTB – Zeppelin cafe&souvenirs. 

Touto cestou  budeme aj my nápomocní vlastnou činnosťou rozvíjať  Bratislavu ako destináciu 

cestovného ruchu formou komerčného  informačného  centra. 



K navrhovaným pravidlám spolupráce uvádzame:  

1. Zeppelin cafe & souvenirs už dnes slúži aj ako informačné centrum a predajné centrum 

produktov členov, ale aj nečlenov BTB, vrátane našich vlastných produktov. Všetci naši 

pracovníci sú zaučení v poskytovaní informácií o Bratislave a v prípade zmluvnej spolupráce 

aj jej produktoch cestovného ruchu, vrátane sprievodcovských služieb. 

2. V prípade zmluvnej spolupráce bude zabezpečený základný minimálny štandard pre činnosť 

turistických informačných centier – členov AICES 

3. Všetci naši zamestnanci ovládajú minimálne anglický jazyk, na komunikačnej úrovni. 

Pracovník musí bude označený menovkou. 

4.  V prípade zmluvnej spolupráce prevádzka bude viditeľne označená „Ičkom“ a prípadne aj 

logom BTB, podľa dohody s BTB. Odborné stretnutia s vedúcou TIC považujeme za 

nevyhnutnosť.  

5. Naša prevádzka sa nachádza v srdci starého mesta, na pešej zóne , na ulici, ktorá je jednou 

z najväčších turistických  tepien. (Sedlárska ulica je súčasťou bratislavskej Korunovačnej 

cesty). 

6. V našej prevádzke budeme mať zverejnené všetky požadované informácie a služby .Už 

dlhodobo sú v ponuke mapy, knižky, pohľadnice. 

7. Naša prevádzka bude mať zabezpečenú aj zónu pre klientov spolu s možnosťami všetkých 

letákov a máp ( tento servis sa zabezpečuje už v súčasnosti) 

8. Prevádzka Zeppelin je aj v súčasnosti free wifi, v prípade zmluvnej spolupráce bude 

zabezpečená aj ďalšia technika. 

9. Prevádzka Zeppelin je aj v súčasnosti otvorená 7 dní v týždni (aj počas sviatkov) a to od 8:30 – 

22:00. 

10. Prevádzka Zeppelin  už dlhodobo zabezpečuje aj  výhody  turistickej karty Bratislava City 

Card. 

11. Už dlhodobo spolupracujeme s mnohými členmi BTB (sprievodcovia, výrobcovia unikátnych 

hand made výrobkov, služby pre turistov – prehliadky, výrobcami propagačných materiálov  

ako mapy, knihy, pohľadnice, apd...) 

12. Počas turistickej sezóny sme v prevádzke pravidelne poskytovali ukážky rôznorodej 

ľudovoumeleckej tvorby (maľovanie kraslíc, paličkovanie, maľovanie na skle apd..) 

13. Celoročná ponuka a predaj rôznych regionálnych produktov. V našej ponuke máme stále 

poctivé bratislavské rožky aj s výkladom histórie bratislavských rožkov.  

Taktiež máme v ponuke unikátnu miniatúra  cínového rytiera Rolanda a mnohé bratisla 

14. Ako žiadateľ čestne prehlasujem, že prevádzka Zeppelin spĺňa všetky kritéria tohto 

koncepčného riešenia.  

15. Žiadateľ zabezpečí všetky požadované  štatistické prehľady návštevnosti IC. 

 

 

S úctou 

Ing. Zuzana Baloghová 

V Bratislave  21.4.2016 



 

 

 

 

 

 

Plán aktivít na prezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy  

(na žiadosť člena Bratislava Tourist Board) 

 

1. Marketing a propagácia, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách 

 Edičná a video tvorba – tlač vínnej brožúry a cyklobrožúry – prezentácia Bratislavy ako 

vínnej destinácie a destinácie s napojením na medzinárodné cyklotrasy  

 Výstavy a veľtrhy CR, „roadshow“, prezentácie v SR (celá SR podľa jednotlivých krajov) 

a v zahraničí (vlastný stánok BRT – Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko), účasť 

na medzinárodných veľtrhoch v spoločnom stánku BRT a BTB alebo v stánku SACR 

(Bratislava, Viedeň, Berlín, Frankfurt, Londýn, Barcelona, Praha, Budapešť, atď.) 

 PR a Turistický informačný systém, komunikačné nástroje aj MICE – Nová aplikácia 

a komunikačná podpora projektom a podujatiam na prezentáciu Bratislavy (aj MICE 

projektom) 

 

2. Tvorba a podpora produktov CR 

 Podujatia, ktoré sa konajú v Bratislave a v regióne na podporu Bratislavy a celej SR – tzv. 

„značkové“ podujatia – napr. Korunovačná Bratislava a ďalšie  

 

3. Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky cestovného ruchu 

 Infocesty – prezentácia hl. mesta SR v „leisure“ a MICE segmente – spolupráca 

s partnermi a členmi   

 

4. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie 

 Informačné stánky v spolupráci – SK PRESS, Summit EVR  – letisko Bratislava, SND, 

letisko Viedeň, námestie Eurovea aj personálna podpora  

 

5. Zabepečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a 

prieskumov 

 Stratégia rozvoja turizmu do roku 2020 prijatá zastupiteľstvom BSK – akčný plán, ktorý 

má dopad aj na destináciu Bratislava  

 

6. Vzdelávacie aktivity a spolupráca  

 Pracovné workshopy a stretnutia BRT s BTB (napr. aj VZ a ďalšie) na zabezpečenie 

synergického efektu vzájomnej spolupráce  

 

Spolu členské BTB na rok 2016: 74 512,10 Eur 

 

Záver: Všetky vyššie uvedené navrhnuté aktivity s priamou prezentáciou Bratislavy ďaleko 

presahujú výšku členského BTB na rok 2016. Preto by sme radi poukázali na to, že všetci 

členovia KOCR BRT majú dôležité postavenie a sú zakomponovaní do aktivít našej 

organizácie, BTB a hlavné mesto SR a regiónu nevynímajúc.  
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