
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 17.1.2017 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

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

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

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB: s čím prítomní členovia P-BTB 
súhlasili. 

1. Informácia o stave ekonomiky a financií BTB k 31.12.2016 
2. Plán marketingových aktivít na január a február 2017  
3. Plán VO na rok 2017 
4. Plán zahraničných služobných ciest na prvý kvartál 2017 
5. Schválenie zmlúv nad 10.000 EUR 
6. Žiadosť spoločnosti Tour4U o stanovisko k stojiskám a trasám pre Prešporáčik 
7. Plán zasadnutí P-BTB na február až jún 2017 
8. Rôzne – prihlášky za nových členov, situácia so SCB 

 

Bod. č. 1 Informácia o stave ekonomiky a financií BTB k 31.12.2016 
Informáciu prezentoval vedúci ekonomického odd., Bc. Mário Turan. Uviedol, že plánovaná 
dotácia BTB v roku 2016 bola vo výške 714.000,- EUR a kofinancovanie z vlastných zdrojov vo 
výške 21.000,- EUR. Tento plán bol dodržaný takmer na 100%, dotácia bola vyčerpaná na 
100% a kofinancovali sme z vlastných zdrojov vo výške 23.751,44 EUR. Tento výsledok je 
vynikajúci. Ďalej uviedol, že réžia BTB bola rozdelená na backoffice a TIC – pôvodný plán na 
backoffice aj so mzdami a odvodmi bol 477.735 a odhadované reálne čerpanie bolo 
406.035,04 EUR a plán pre TIC bol 225.265,- EUR a odhadované reálne čerpanie 204.750,89 
EUR, t.j. prevádzka BTB neprekročila plánované sumy a odhadovaná úspora činí cca 92.000,- 
EUR. Zároveň BTB v roku 2016 zaplatila všetky svoje záväzky, ktoré sa kumulovane prenášali 
už od roku 2011 a to v celkovej výške cca 150.000,- EUR ako i členské  do kocr BRT v sume 
viac ako 70.000,-EUR. Tieto  údaje sú výsledkom precízneho  finančného manažmentu 
nového vedenia BTB, ktoré nastúpilo v r. 2015. Tieto záväzky sa BTB podarilo uhradiť najmä 
vďaka navýšeniu členského zo strany hlavného mesta SR Bratislavy, čo by si mali všetci 
členovia P-BTB ako i celá členská základňa uvedomiť.  BTB do roku 2017 vstupuje 
s vyrovnaným rozpočtom bez záväzkov po splatnosti. Presné čerpanie plánovaného rozpočtu 
tak v časti dotácia ako i vlastné zdroje bude vo finálnej podobe k dispozícii ako súčasť Správy 
o činnosti a hospodárení BTB v roku 2016 v odhadovanom v termíne ku koncu marca 2017. 
Do správy bude doplnená aj tabuľka s vyúčtovaním navýšeného členského z hlavného mesta. 
Uznesenie č.  1/17012017: P-BTB zobralo na vedomie informáciu  o stave ekonomiky 
a financií BTB k 31.12.2016 a poverilo VR-BTB spracovať záverečnú správu a účtovnú 
závierku do 30.3.2017.  
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za:  7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  

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


                                                                                                                 

Bod č. 2 Plán marketingových aktivít na január a február 2017 

Plán činnosti BTB na január a február 2017 (Príloha č. 1) prezentovala PP-BTB.Aktivity sa 
zameriavajú najmä na účasť na veľtrhoch a výstavách CR (Ferien Messe Viedeň, ITF 
Slovakiatour Bratislava, Conventa Slovinsko, FitTour Madrid, Holiday World Praha) vrátane 
prípravy tlačových správ k uvedeným veľtrhom. Prípravu infociest pre nemeckého novinára 
a americkú blogerku. Príprava on line zimnej kampane Fašiangovej Bratislavy. K uvedenému 
navrhla Soňa Svoreňová, aby sa BTB zamyslelo do budúcnosti podporiť napr. Staromestské 
fašiangy alebo iné verejné podujatie, na ktoré bude BTB prioritne pozývať návštevníkov 
v tomto období. Alexander Smik navrhol vytvoriť nový brand pre Bratislavu, pod ktorým by 
sa všetci organizátori „zábavy“ dali pokryť. Ľudmila Novacká sa podrobnejšie pýtala na 
aktivity MICE, či sa budú na aktivitách spolupodieľať finančne aj podnikateľské subjekty 
z výrobného priemyslu. napr. na automotive a pod. Peter Petrovič vysvetľoval, že 
Volkswagen tu v BA bude aj keď nebudeme túto tému využívať pre rozvoj MICE. Michal Naď 
povedal, že toto bude témou MICE komory 30.1., na ktorú by bolo dobre pozvať aj šéfov 
komory č. 2 a 4, aby vedeli svojim členom lepšie komunikovať činnosť BTB v MICE segmente. 
Pán Naď uviedol, že by bolo prospešné sa stretnúť so zástupcami španielskej spoločnosti 
a komunikovať prepojenia záujmov v téme MICE. Backoffice BTB pracuje na vyúčtovaní 
dotácie za rok 2016 a na príprave projektu k žiadosti o dotáciu na rok 2017. V TIC na 
novovytvorenej aplikácii k nainštalovaným dotykovým displejom (obsah, funkcionalita, 
ovládanie). Skúšobná prevádzka dolaďovanie nahrávok k zastávkam MHD. Príprava 
komunikácie Korunovačného videopointu v Michalskej veži. Spracovanie dát z prieskumov 
a štatistík zo sezónnych IC. TIC na rozšírení ponuky „BA city card“ o partnerov aj z regiónu 
a rozšírení dopravy. 
Uznesenie č.  2/17012017: P-BTB berie na vedomie plán marketingových aktivít BTB na 
január a február 2017. 
Hlasovanie: Prítomní:  7, Za:  7, Proti:  0, Zdržal sa: 0,   
 
 
Na rokovanie P-BTB sa dostavil pán Ján Buocik. 
 
 
Bod č. 3 Plán VO na rok 2017 
Plán VO pre rok 2017 prezentovala PP-BTB. Predstavenstvo sa rozhodlo preložiť tento bod 
rokovania na rokovanie P-BTB 24.1.2017 a žiada VR-BTB o špecifikáciu VO na MICE aktivity 
a ostatné, ďalej o synchronizáciu bodov 10 a 11 a zapracovanie ďalších pripomienok. 
 

Bod č. 4 Plán zahraničných služobných ciest na prvý kvartál 2017 
Plán zahraničných služobných ciest zamestnancov BTB a dohodárov na prvý kvartál 2017 
prezentovala PP-BTB. Uvedený je v Prílohe č. 2. 
Uznesenie č.  3/17012017: P-BTB berie na vedomie plán zahraničných služobných ciest na 

prvý kvartál roku 2017 

Hlasovanie: Prítomní:  8, Za: 8 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0,   

 
Bod č. 5 Schválenie zmlúv nad 10.000 EUR  
Uznesenie č.  4/17012017: P-BTB schvaľuje zmluvy nad 10.000 EUR v zmysle Stanov BTB, cl. 
X, písmena g) a h) podľa Prílohy č. 3 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   



                                                                                                                 

Bod č. 6 Žiadosť spoločnosti Tour4U o stanovisko k stojiskám a trasám pre Prešporáčik 
Člen BTB, spoločnosť Tour4U požiadala listom zo dňa 12.12.2017, aby BTB písomne vyjadrila 
podporu prevádzkovateľom Prešporáčika, ich využívaným turistickým trasám, parkoviskám 
a stojiskám. K žiadosti Tour4U je potrebné uviesť, že rozhodovaciu právomoc ma Magistrát 
hlavného mesta ako správca ciest a BTB je len marketingový orgán, ktorý síce môže povedať 
svoj názor na  nejaký produkt, ale nemá v tomto rozhodovacie právomoci. Soňa Svoreňová 
vysvetľovala členom predstavenstva, že BTB by mala vyjadriť podporu vláčikom v meste, 
pretože na lodiach je aj veľa hendikepovaných turistov, ktorí si chcú prezrieť mesto. Stojiská 
v centre mesta na turisticky frekventovaných miestach sú dôležité preto, že je potrebné 
osloviť individuálnu klientelu a podporiť vizibilitu produktu. Potrebu turistických vláčikov 
zdôraznila aj L. Novacká. V širokej diskusii sa všetci členovia vyjadrili, že turistické 
vyhliadkové vozidlá sú dôležitou súčasťou turizmu v meste a mali by byť na viditeľných 
miestach. Pri obmedzenej turistickej ponuke, ako povedal Michal Naď,  sú vláčiky dôležitou 
súčasťou produktu CR. Niektorí navrhovali aby stanovisko BTB nebolo vôbec konkrétne a aby 
sme sa nevyjadrovali k trasám a stojiskám, ale len všeobecne k vláčikom ako k turistickej 
atrakcii. S.Svoreňová  uviedla, že vláčiky musia byť v meste, ale BTB sa nemá vyjadrovať 
úplne ku konkrétnemu miestu v starom meste. P-BTB požiada Tour4U aby uvedenú žiadosť 
o stanovisko BTB predložil na pracovnú skupinu v doprave. Na rokovanie P-BTB sa dostavili 
zástupcovia Tou4U a to pán Fabian, pani Fabiánová a pani Nošková. Pán Fabian uviedol, že 
najdôležitejšie je zamerať sa na individuálnu klientelu, kde je potrebná vizibilita produktu 
Prešporáčik, nakoľko sa ich inak ťažko oslovuje. Vláčiky vo všeobecnosti sú tiež zamerané 
rôznorodo na cieľovú klientelu, t.j. individuálni turisti tvoria aspoň polovicu ich klientely. 
Prešporáčik má dizajn, ktorý prezentuje destináciu a vychádza z historických súvislostí mesta. 
Na zasadnutí predstavenstva sa viedla viac ako hodinová diskusia k žiadosti Tour4U. 
Predstavenstvo dospelo k názoru, že vo štvrtok 19.1. sa má na rokovaní zísť pracovná 
skupina pre dopravu, ktorú predstavenstvo zriadilo presne za účelom zladenia potrieb 
a postupov v otázkach týkajúcich sa dopravy v hlavnom meste vrátane turistických 
vyhliadkových vozidiel, preto hlasovať o tomto bode bude P-BTB až v utorok 24.1.2017. 
Uznesenie č.  5/17012017: P-BTB po prerokovaní žiadosti Tour4U poverilo Jana Buocika 
prerokovaním žiadosti Tour4U na pracovnej skupine pre dopravu dňa 19.1. a P-BTB sa vráti 
k uvedenej žiadosti 24.1.2017.  
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 Plán zasadnutí P-BTB na február až jún 2017 
Čaká sa na plán zasadnutí MsZ hl. mesta, preto sa tento bod prekladá na 24.1.2017. 
Predbežne navrhované termínu sú: 
28.2., 14.3., 28.3., 4.4., 25.4., 16.5., 30.5., 20.6., 11.7., 15.8., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 
5.12.,  
 
 
Bod. č. 8 Rôzne –  

Na základe Uznesenia č. 5b/24082016 bude P-BTB rozhodovať o prijatí resp. neprijatí 
nových členov až po stretnutí uchádzačov s predsedami príslušných komôr. Preto sa najprv 
musí pán Martin Volek stretnúť so štatutárom Liber, s.r.o. a Michal Naď so štatutárom 
Olympic Casíno Slovakia,s.r.o. 
 



                                                                                                                 

Na návrh člena BTB pána Csongu a v spolupráci s právnou zástupkyňou BTB bol spracovaný 
návrh na „Štatút komôr“. Ten musia najprv prerokovať predsedovia komôr a až potom sa 
návrhom bude zaoberať predstavenstvo BTB. 
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



Plán marketingovo – komunikačných  aktivít (oddelenie 
marketingu a eventov, PR a komunikácie, stratégie, projektov a 

destinačného manažmentu a MICE)
január a február 2017

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 17.01.2017



1. Prípravy a realizácia Conventa, Slovinsko – počas januára samotná účasť na veľtrhu, appointment calendar management, obsah, náklady na ubytovanie a cestu z položky 
1.2, resp. z položky 1.5., plocha hradená z dotácie roku 2016

2. Príprava podkladov na VO  - Klip MICE, plánovaná aktivita na rok 2017

3. VO ku konzultačnému kontraktu MICE - finalizácia procesu VO, komunikácia agendy k PRK s ÚVO, Suma: cca 50 000/rok, Položka 1.5. 

4. Príprava podkladov na VO - Kontinuálna tvorba MICE relevantného contentu a jeho šírenie - v zmysle špecifikácie, ide o profesionálnu tvorbu content marketingu 
s následným šírením cez direct marketing, web, sociálne siete a prípadne aj print. Ako hlavný z predpokladov na oslovenie potenciálnych účastníkov je databáza kontaktov 
hosted buyerov, ktorú my ako BTB nevlastníme. Mesačná báza.  

5. Príprava podkladov na VO na zabezpečenie sprostredkovania leteniek a súvisiacich služieb – príprava podkladov na zmluvu na cca 2 roky, priebežné čerpanie počas roka 
na účasť na pracovných cestách, v hodnote cca 24.000 EUR

6. Pracovné raňajky – stretnutie pracovnej skupiny k Automotive segmentu – seminár za účelom naštartovania praktických krokov k pritiahnutiu MICE biznisu z automotive 
segmentu (car launch events, car incentives, car association business...) Termín koniec januára, zač. februára, Suma do 1000 EUR, Položka 1.5.

7. Príprava podkladov na VO na dodanie Bratislava Meetings Guide – MICE katalóg v kariskblokovej väzbe prezentujúci relevantné hotely, venues, reštaurácie 
subdodávateľov v oblasti MICE

8. VO na zabezpečenie infociest – Príprava podkladov na VO, ktorého cieľom bude zazmluvnenie 1-3 spoločností, ktoré budú zabezpečovať služby potrebné na organizáciu 
infociest a presstripov – ubytovanie, strava, doprava, prehliadky, program...

Suma: do 24 000EUR, položka 4.1

9.Press tripy a infocesty – v januári budeme hostiť nemeckého novinára, ktorý pripravuje bedeker Trescher Verlag pre nemecky hovoriace krajiny a Americkú blogerku, 
ktorá píše populárny blog o cestovaní.

Suma: do 500 EUR, položka 4.1

10. Príprava podkladov na využívanie sociálnych sietí v roku 2017 za účelom propagácie Bratislavy

11 Príprava a spustenie zimnej online kampane na Fašiangové obdobie v Bratislave – propagácia Bratislavy prostredníctvom sociálnych sietí Google a Facebook 

Suma: do 2500 EUR, položka 1.3

12. Zabezpečenie kontroly faktografických článkov na webe visitbratislava.com



13. Nastavenie celoročnej propagácie Bratislavy prostredníctvom služby Google AdWords na cieľových trhoch

Suma: do 10 000 EUR, položka 1.3

14. Príprava konceptu propagácie na sociálnej sieti Facebook na rok 2017

15. Príprava podkladov na VO – dodávanie textov na portál Bratisla Goes Classical

16. Kontinuálna propagácia Bratislavy prostredníctvom sociálnych sietí, facebook, youtube, instagram, napĺňanie webu BA Goes Classical atď., 

17. Príprava tlačových správ a pozvanie novinárov na veľrhy Ferien Messe vo Viedni a ITF Slovakiatour v Bratrislave

18. Príprava produktového newslettru – zima 2017/ fašiangy, plesy, bály  

19. Príprava VO na monitoring elektronických médií

Suma: do 2400 EUR/ rok, položka 1.3

20. Príprava podkladov na VO – zabezpečenie komunikačných nástrojov na kampane, ktoré budú využívané nasledujúce roky. Cieľom je vytvoriť nové komunikačné 
nástroje ako videá a fotografie, ktoré budeme využívať v kampaniach

21. Komunikácia so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje programátorské práce na našom webe ohľadne úprav v roku 2017, nastavenie systému práce pri úprave funkcionalít a 
rozlženia webu.

22. Aktualizácia členstva v združení ARGE Staße der Kaiser und Könige – na rok 2017, Cesta cisárov a kráľov - v intenciách produktu "Korunovačná Bratislava". Plánovanie 
stretnutia s členskými subjektmi vo februári 2017 – 7.2., dohodnutie si rámcových podmienok spolupráce a propagácie na obdobie roku 2017, členské 3000 EUR, Položka 
8.

23. Vyúčtovanie dotácie 2016 – spustenie procesu prípravy vyúčtovania s termínom do 10.4., získavanie a spracovanie podkladov k ročnému vyúčtovaniu poskytnutej 
dotácie MINDOP SR a nadväzne na to Výročnej správy organizácie 

24. Projekt k žiadosti o dotáciu na rok  2017 - spustenie procesu prípravy kľúčového dokumentu pre financovanie aktivít dotácie na rok 2017, získavanie a spracovanie 
podkladov k zostaveniu Projektu k žiadosti o nenárokovateľnú finančnú dotáciu z MINDOP SR na rok 2017 pre organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona č. 91/2010 
Z.z.

25. European Cities Marketing, Cesta Cisárov a kráľov - priebežné spracovanie agendy súvisiacej s členstvom BTB v združení European Cities Marketing /plánovanie aktivít-
vzdelávanie, veľtrhy- v priebehu roka 2017/



26. Príprava celého veľtržného projektu FM , jeho realizácia  a účasť  zamestnancov BTB na medzinárodnom  veľtrhu CR  Ferien Messe Viedeň  12 – 15.01 2017

Suma a položky: 1.2. - expozícia, catering, cesta, ubytovanie 25 000 EUR, vrátane účasti členskej základne/ sprievodcovia, plocha hradená z dotácie 2016

27. Účasť  na  veľtrhoch CR v Madride Fitour 18 – 22.01.2017, v Prahe Holiday World 16.-19.2.2017 vrátane účasti zástupcu sprievodcov  

Položka:  1.2., suma max. 3000 EUR

28. Príprava  a účasť na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2017, Bratislava - Incheba 26 – 29.01.2017, prezentačný pult na expozícií BRT, za účasti členskej základne sprievodcov, 
program degustácie počas prvého dňa veľtrhu. 

Položka:  1.2.3, suma max. 1000 EUR

29. Úpravy, dolaďovanie novovytvorenej aplikácie  nainštalovanej  v dotykových displejoch v TIC – ku na Klobučníckej ulici, nalievanie obsahu, funkcionalita, ovládanie.

30. Koordinácia distribúcie nových prezentačných materiálov z dielne BTB:  máp A2, ostatných  propagačných  materiálov,  malá BA, EN, DE, ESP, Muzeá a galérie, gastro,  
pre členskú základňu BTB. 

31. Spracovanie všeobecných štatistík a cyklo štatistík  za rok 2016 , ktoré slúžia ako marketingovo – komunikačný podklad, tiež ako podklad pre projekt dotácie. 

32. Koordinácia  / testovanie v MHD v kooperácií s MHD/ skúšobná prevádzka dolaďovanie nahrávok / hláseniek dôležitých prestupných a turistických bodov záujmu v 
anglickom jazyku, ostré spustenie v MHD do 30.januára 2017

33. Realizácia VO k merchandisingu/ merkantilu pre  prezentačné potreby BTB na celý rok 2017 – perá, bloky, kľúčenky, odznaky, magnetky, bannery atď.

Položka: 1.4.1, suma do 22 000 EUR

34. Dolaďovanie prvotného zámeru  nainštalovaného wifi zariadenia v TIC – ku na Klobučníckej ulici, ktorého súčasťou bude aj prihlasovacie splash intro/ slúžiace k 
získavaniu štatistík od prihlásených návštevníkov k danému zariadeniu, prevádzka wifi

35. Príprava marketingovej  komunikácie Korunovačného infopointu nachádzajúceho sa v Michalskej veži – tiež príprava konceptu dokončenia vstupnej brány, schodiska, 
predizby a nastavenie otváracích hodín v spolupráci s MMBA

36. Príprava podkladov k VO na zabezpečenie kreatívnej komunikačnej kampane BTB pre rok 2017,  agenda je v koordinácií marketingového odd. s oddelením komunikácie 
a PR a tiež s kreatívnou/reklamnou agentúrou Zaraguza 



Ferien Messe Viedeň Rakúsko 12.-15.01.2017 veľtrh

Conventa Ljubljana Slovinsko 18.-19.01.2017 MICE, veľtrh

FITUR Madrid Španielsko 18.-22.01.2017 veľtrh

Street of Kings and Emperors General Assembly, Linz Rakúsko 7.2.2017 workshop, valné zhromaždenie

Holiday World Praha Česká republika 16.-19.02.2017 veľtrh

ECM Spring Meeting, Gdansk ("Strategizing the DMO of the future") Poľská republika 22.-25.02.2017 vzdelávanie

Utazás Budapešť Maďarsko 02.-05.03.2017 veľtrh

ITB Berlín 2017 Nemecko 08.-12.03.2017 veľtrh, vzdelávanie

IMEX Frankfurt  Nemecko 16.-18.05. 2017 veľtrh /MICE/, vzdelávanie

ECM Annual Meeting & General Assembly, Dubrovnik Chorvátsko 31.05.-03.06.2017 valné zhromaždenie, vzdelávanie

City Fair Londýn Veľká Británia 12.06.-13.06.2017 vzdelávanie

The Meetings Show Londýn Veľká Británia 13.-15.6.2017 MICE

ECM Summer School, Dresden Nemecko 26.-30.8.2017 vzdelávanie

Tourmis Users workshop, Viedeň Rakúsko 07.-08.9.2017 workshop, vzdelávanie

City Cards Expert Meeting, Viedeň (ECM) Rakúsko 05.-06.10.2017 vzdelávanie, workshopy

TIC Expert Meeting, Budapešť (ECM) Maďarsko 26.-27.10.2017 vzdelávanie, workshopy

#DTTT Global - digitálny marketing (ECM) upresní sa upresní sa vzdelávanie

Brusel -Association Sales mission/MICE/ Belgicko upresní sa MICE

Dublin /MICE/ Írsko upresní sa MICE, vzdelávanie

WTM Londýn Veľká Británia 06.-08.11.2017 veľtrh, vzdelávanie

ICCA Congress Praha Česká republika 12.-15.11.2017 MICE

IBTM Barcelona Španielsko 28.-30.11.2017 veľtrh /MICE/

Predbežný plán ZPC 2017 Bratislava Tourist Board



Poradové číslo zmluvy Dátum podpisu Zodpovedná osoba BTB Zmluvný partner Obsah zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia Suma konečná

2016-03-0001 16.3.2016 Veronika Rybárová Dolis s.r.o. Tlač Zmluva o poskytovaní služieb 10.3.2016 20 878,00

2016-03-0005 9.3.2016 Eva Mazuchová Cardberg,s.r.o. Softwarový produkt a konfigurácia BCC kariet Zmluva o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach 9.3.2016 14 364,00

2016-04-0003 7.4.2016 Veronika Rybárová Aha Slovakia,s.r.o. Dodanie grafických služieb Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb 7.4.2016 16 218,00

2016-04-0008 25.4.2016 Alžbeta Szabóová The Rock, s.r.o. Aktualizácia, adaptácia, vyhotovenie a dodanie brožúry Kúpna zmluva 25.4.2016 69 930,00

2016-04-0013 27.4.2016 Michal Foltýn Rail Ad GmbH Úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii komunikačnej kampane Zmluva o realizácii komunikačnej kampane v Rakúsku 27.4.2016 19 437,60

2016-04-0015 26.4.2016 Mário Turan TRAVELKO CK,s.r.o. Zabezpečenie komplexných ekonomických a poradenských služieb Znluva o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služieb 26.4.2016 34 889,79

2016-05-0004 6.5.2016 Mário Turan JUDr. Lucia Kralovičová Úprava vzájomných práv Zmluva o poskytovaní právnych služieb 6.5.2016 18 734,00

2016-05-005 10.5.2016 Alžbeta Szabóová Hauerland Nákup reklamných predmetov Kúpna zmluva 10.5.2016 17 040,00

2016-05-008 17.5.2016 Michal Foltýn Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. Mediálny priestor Zmluva o poskytnutí reklamných služieb 17.5.2016 23 455,20

2016-05-010 31.5.2016 Michal Foltýn Bonbon apps,s.r.o. Technická podpora vo vzťahu k mobilným aplikáciám Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 31.5.2016 13 990,00

2016-06-009 22.6.2016 Veronika Rybárová Občianske združenie Korunovačná Bratislava Korunovačné slávnosti Zmluva o zvájomnej spolupráci 22.6.2016 17 800,00

2016-06-016 8.6.2016 Betty Szaboóvá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Spectacular - bedeker SK PRES Darovacia zmluva 8.6.2016 59 856,00

2016-06-018 30.6.2016 Alžbeta Melicharová JUDr.Miriam Slobodníková Konzultačné služby, služby VO Zmluva o poskytovaní služieb VO 30.6.2016 19 000,00

2016-07-001 8.7.2016 Veronika Rybárová Lexman ten, s.r.o. Prekladateľské služby Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských služieb 8.7.2016 13 400,00

2016-07-019 26.7.2016 František Morong Connect partners Dotyková stena Kúpna zmluva a licenčná zmluva 26.7.2016 21 660,00

2016-07-096 12.7.2016 Veronika Rybárová Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o. Grafika Dodatok č. 1 12.7.2016 13 168,00

2016-07-097 12.7.2016 Veronika Rybárová Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o. Tlač Dodatok č. 1 11.7.2016 96 957,30

2016-10-003 24.10.2016 František Morong Black & Biscuit,s.r.o. Korunovačný foto/video point Kúpna a licenčná zmluva 24.10.2016 13 852,00

2016-10-013 20.10.2016 Mário Turan MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Dodávka služieb spojených s nájmom Zmluva o nájme nebytového priestoru 20.10.2016 1627,10 - mesačne

2016-11-015 24.11.2016 František Morong Múzeum mesta Bratislavy Projekt  "Staň sa Kráľom", nefinančné plnenie, iba rámec spolupráce Zmluva o spolupráci - nefinančné plnenie 24.11.2016 BTB 17805, MMBA 19000

2016-12-0004 21.12.2016 Peter Ďurica Agentúra Evka Zabezpečenie prezentácie destinácie na veľtrhu Ferien Messe Viedeň Zmluva o poskytovaní služieb 21.12.2016 29 391,60

2016-12-0009 22.12.2016 Michal Foltýn Zaraguza, s.r.o. Kreatívna grafika, copywriting, konzultácie Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 23.12.2016 24 000,00

Poradové číslo objednávky

Dátum 

vystavenia Zodpovedná osoba BTB Obsah objenávky Suma konečná

2016/01/015 18.1.2016 Veronika Rybárová Facebook Ireland Limited Sociálne siete kampane 20000,00

2016/01/016 18.1.2016 Veronika Rybárová Google Ireland Limited Sociálne siete kampane 20000,00

2016/04/005 12.4.2016 Michal Foltýn WallDecaux Premium Outdoor Sales Kampaň Nemecko 15216,72

2016/04/007 12.4.2016 Michal Foltýn Flughafen Wien Aktiengesellschaft Kampaň letisko Viedeň 14340,00

2016/04/008 12.4.2016 Michal Foltýn Gewista Werbegesellschaft m.b.H. Kampaň Rakúsko 19538,70

2016/05/001 2.5.2016 Veronika Rybárová DOLIS s.r.o. Tlač 10161,80

2016/05/008 13.5.2016 Michal Foltýn JCDecaux Belgium S.A. Kampaň Belgicko 13286,10

2016/07/012 22.7.2016 Renáta Péterová LEXMAN TEN s.r.o. Preklady 13400,00

2016/11/006 16.11.2016 Jana Mičeková Carlton Property, s.r.o. Miesto konania Bratislava MICE DAY 2016 - prenájom priestorov 11522,75

2016/11/007 16.11.2016 Alžbeta Szaboóvá Reed messe Wien GmbH Plocha na veľtrh Ferien messe 2017 19188,00




