
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 24.1.2017 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

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

 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, L.Novacká, A.Smik, S.Svoreňová, M.Volek,  
Neprítomný – ospravedlnený :  J.Buocik 
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. Správa o Ferien Messe 
2. Plán VO na rok 2017 
3. Kvartálna správa VR BTB(3.a 4. kvartál 2016) podľa čl. XII bod 11 Stanov BTB  
4. Rozhodnutie o podpore Iciek prevádzkovaných u komerčných subjektov  
5. Informácia o rokovaní predsedov komôr k návrhu štatútu komôr 
6. Žiadosť spoločnosti Tour4U o stanovisko k stojiskám a trasám pre Prešporáčik  
7. Plán zasadnutí P-BTB na február až jún 2017  
8. Prihlášky nových členov  
9. Rôzne –  žiadosť pani Ondrašíkovej k prenájmu pozemku pre BikePoint 

 

Bod č. 1 Správa o Ferien Messe 2017  
Správu o účasti BTB na Ferien Messe 2017 vo Viedni prezentoval VR_BTB. Bude zverejnená 

na webovej stránke BTB. Na podnet Martina Voleka, vyzve mailom pán Ďurica všetkých 

účastníkov Ferien Messe za BTB, aby odovzdali na BTB scany vizitiek- kontaktov, ku ktorým 

sa dostali ako reprezentanti BTB počas veľtrhu a tie budú dané k dispozícii do databázy BTB, 

a budú zaslané členom BTB cez zástupcov komôr.  

Uznesenie č. 1/24012017: P-BTB berie na vedomie správu z Ferien Messe 2017 a poveruje 

VR_BTB zabezpečiť vyžiadanie vizitiek od účastníkov veľtrhu za BTB. 

Hlasovanie: Prítomní:  5, Za:  5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   

Na rokovanie predstavenstva sa dostavil pán Petrovič. 
 
Bod. č. 2 Plán VO na rok 2017 
Plán verejného obstarávania zákaziek a služieb na rok 2017 prezentoval VR-BTB. Na žiadosť 
pani Novackej upresní VR-BTB v pláne obstarávania (tam kde je to možné) aktivity, ktoré 
súvisia priamo s MICE a ostatné. VR-BTB bude o rozčlenení informovať P-BTB na ďalšom 
zasadnutí. 
Uznesenie č.2/24012017: P-BTB berie na vedomie plán VO na rok 2017 podľa Prílohy č. 1  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:  0,  
 
Bod č. 3 Kvartálna správa VR BTB za 3. a 4. kvartál 2016 podľa čl. XII bod 11 Stanov 
Kvartálnu správu o činnosti organizácie BTB za tretí a štvrtý kvartál 2016 prezentoval 
VR_BTB, vrátane predloženého zoznamu zmlúv, objednávok a faktúr za uvedené obdobie. 

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


                                                                                                                 

Pán Petrovič požiadal VR-BTB doplniť kvartálne správy v roku 2017 o návrh 
odporúčaní/postrehov/záverov do budúcnosti.  
Uznesenie č.  3/24012017: P-BTB berie na vedomie Kvartálnu správu VR-BTB za 3. a 4. 
kvartál 2016 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za:  6, Proti:  0, Zdržal sa: 0,   
 
Bod č. 4 Rozhodnutie o podpore Iciek prevádzkovaných u komerčných subjektov  
P-BTB schválilo Uznesením č. 4/07042016 pravidlá podpory IC prevádzkovaných komerčných 
subjektov, ktoré sú na webe visitbratislava.com zverejnené na linku: 
http://btb.visitbratislava.com/wp-content/uploads/2016/04/Pravidl%C3%A1-podpory-IC-
prev%C3%A1dzkovan%C3%BDch-u-komer%C4%8Dn%C3%BDch-subjektov.pdf. P-BTB má 
prioritne záujem len o podporu IC, ktoré sú na prístupových bodoch do destinácie BA. VR-
BTB informoval členov P-BTB, že musí inštruovať príjemcov podpory, ako spracovať výsledné 
správy. Prioritou predstavenstva je  podpora IC v osobnom prístave, preferujúc tento 
vstupný bod pred bodom HUMA 6. Predstava P-BTB je, že IC u komerčných subjektov budú 
podporované len počas sezóny apríl až október. 
Žiadosti na podporu prevádzkovania IC je potrebné podať písomne na adresu: 
Predstavenstvo Bratislavskej organizácie CR/BTB, Šafárikovo nám č. 3, 811 02 Bratislava 
najneskôr do 28.2.2017, tak aby ich P-BTB vedelo posúdiť do začiatku apríla  2017.  
Uznesenie č.  4/24012017: P-BTB žiada členov BTB, ktorí majú záujem o spoluprácu pri 

prevádzkovaní sezónnych IC, aby svoje žiadosti o podporu doručili na BTB do 28.2.2017.  

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

   

Bod č. 5 Informácia o rokovaní predsedov komôr k návrhu štatútu komôr 
Uznesenie č.  5/17012017: P-BTB rozhodlo, že návrh na štatút komôr prerokujú predsedovia 
komôr najneskôr do 20.2.2017 a návrh predložia predstavenstvu na zasadnutie, ktoré sa 
bude konať po tomto termíne.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,   
 
Na rokovanie predstavenstva prišla pani Svoreňová. 
 
Bod č. 6 Plán zasadnutí P-BTB na 2017 
Predbežne navrhované termínu sú: 
28.2., 14.3., 28.3., 4.4., 25.4., 30.5., 20.6., 11.7., 15.8., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 5.12., 
vždy od 16.30 hod. 
Uznesenie č.  6/24012017: P-BTB schvaľuje predbežný plán zasadnutí P-BTB podľa Prílohy č. 
2 so začiatkom vždy o 16.30 hod. 
Hlasovanie: Prítomní:  7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Z rokovania predstavenstva sa ospravedlnil pán Smik. 
 
Bod č. 7 Žiadosť spoločnosti Tour4U o stanovisko k stojiskám a trasám pre Prešporáčik 
Uznesením č. 5 zo dňa 7.1.2017 P-BTB rozhodlo, že sa uvedenou žiadosťou bude zaoberať až 
po jej prerokovaní v pracovnej skupine pre dopravu, ktorej sa za P-BTB zúčastní pán Ján 
Buocik. Toto uznesenie bolo splnené. Na základe jej prerokovania bola predsedníčke P-BTB 
mailom doručená informácia, kde sa k uvedenej žiadosti uvádza nasledovné stanovisko, 
citujem:  

http://btb.visitbratislava.com/wp-content/uploads/2016/04/Pravidl%C3%A1-podpory-IC-prev%C3%A1dzkovan%C3%BDch-u-komer%C4%8Dn%C3%BDch-subjektov.pdf
http://btb.visitbratislava.com/wp-content/uploads/2016/04/Pravidl%C3%A1-podpory-IC-prev%C3%A1dzkovan%C3%BDch-u-komer%C4%8Dn%C3%BDch-subjektov.pdf


                                                                                                                 

„List Tour4U bol jednou z tém, ktorou sme sa zaoberali na stretnutí pracovnej skupiny 
19.1.2017, bude k tomu aj zápis. Na zasadnutí pracovnej skupiny sa ako hostia zúčastnili pán 
Csonga a panie Fabianová a Nošková (vid prezenčná listina), všetci boli prizvaní k 
problematike vyhliadkových vozidiel, za BTB bol na stretnutí prítomný aj pán Buocik. 
Zástupca Tour4U pán Fabián tam list o podporné stanovisko BTB prezentoval a žiadal o 
podporu. List mal k dispozícii každý prítomný, pani Gubovej ho posielala mailom pani 
Královičová (pani Gubová poslala zamietavé stanovisko). Na podpore sme sa nezhodli, bolo k 
tomu ešte jedno krátke stretnutie v piatok (o tomto vie aj Ján Buocik).  
Po tom, čo na povrch vyplávali veci s firmou Mobilita a jednostrannými aktivitami pána 
Fabiána na Magistráte, ktoré zatajil, sa v 23.1.2017 uskutočnilo mimoriadne stretnutie 
pracovnej skupiny (prišli všetci okrem pána Fabiána) a dohodli sme sa na okruhu tém na 
ďalšie obdobie s tým, že žiadosť Tour4u je irelevantná, keďže nemôžeme riešiť veci 
jednotlivo, ale len pre všetkých naraz, tak ako to žiada aj Magistrát.„ 
Uznesenie č.  7/24012017: P-BTB po prerokovaní žiadosti Tour4U poverilo PP-BTB 
spracovaním písomného stanoviska za BTB, že turistické vyhliadkové vozidlá sú v centre 
Starého mesta žiaduce ako produkt cestovného ruchu. Ich prejazd centrom mesta je 
dôležitý aj z hľadiska hendikepovaných klientov. Nakoľko vyhliadkové vozidlá sú dôležitou 
atrakciou aj pre individuálnu klientelu, je dôležité, aby mali stojiská na miestach s vysokou 
koncentráciou turistov.  
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
 
 
Bod č. 8 Prihlášky nových členov 
Spoločnosť Liber, s.r.o. podala žiadosť o členstvo v BTB dňa 9.12.2016 a spoločnosť Olympic 
Casino Slovakia, s.r.o. dňa 16.1.2017. Na základe Uznesenia P-BTB č. 5b/24082016 bude P-
BTB sa so záujemcami o členstvo musí vždy najprv stretnúť predseda príslušnej komory. Pán 
Volek k členstvu Liber, s.r.o. uvádza, že s predstaviteľmi komunikoval, sú aktívni v incomingu 
aj outgoingu. 
Pán Naď k členstvu Olympic Casino Slovakia uvádza, že má s nimi predbežne dohodnuté 
stretnutie v budúcom týždni.  
Uznesenie č.  8/24012017: P-BTB po prerokovaní žiadosti Liber, s.r.o súhlasí s ich vstupom 
do BTB a začleňuje ich komory č. 2 s výškou členského 160,-EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 2, Proti: 0, Zdržal sa: 4  
Uznesenie nebolo prijaté!!! 
 
 
Bod. č. 9 Rôzne – žiadosť člena LukaTurs o stanovisko BTB k Bikepointu 
Uznesenie 9/24012017: P-BTB poveruje PP-BTB, aby vydala písomné stanovisko k žiadosti 
pani Ondrašíkovej v nasledovnom znení: 
„Tzv. Bikepointy (informačné a servisné stredisko pre cykloturistov) sú vzhľadom na rastúce 
čísla cykloturistov v meste BA dôležitou súčasťou turistickej infraštruktúry, a preto je pre 
rozvoj turizmu v meste dôležité, aby takéto tzv. Bikepointy boli umiestnené na 
frekventovaných cyklotrasách aj priamo v  centre mesta.“ 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
 
 



                                                                                                                 

Informácia o Slovak Convention Bureau: 
Zástupcovia MICE komory požiadali PP-BTB, aby z MDV SR získala informáciu o pokračovaní 
združenia Slovak Convention Bureau a aktivitách SCB na rok 2017. PP-BTB oslovila generálnu 
riaditeľku Sekcie CR MDV SR Ing.  Ivanu Magátovú so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho 
zasadnutia SCB. Rokovanie k tejto téme sa má uskutočniť medzi PP-BTB a GR SCR MDVSR 
v piatok 27.1.2018.  
 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 
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Č. PLÁN VO 2017 

1. Služby verejného obstarávateľa a konzultačné služby – v oblasti rešpektovania príslušnej legislatívy, hlavne Zákon o verejnom obstarávaní č. 

343/2015 v znení neskorších predpisov a zásad hospodárneho a efektívneho využívania verejných zdrojov. Nie je bežne dostupná služba na trhu – 

Vyžadujú sa osobitné vedomosti súvisiace s osobitnou právnou formou verejného obstarávateľa – BTB – zriadeného na zákl. osobitého zákona č. 

92/2010 Z.z. Rámcová zmluva na obdobie min. 1,5 roka. Po ukončení spolupráce s terajším dodávateľom, cca máj 2017. 

2. Právne služby v oblasti obchodného práva so znalosťou prostredia implementácie Zákona 91/2010 Z.z., poradenstvo, vyhotovenie a kontrola 

zmlúv, vedenia a zápisov VZ, komunikácie s MDVRR SR a ďalšími verejnými inštitúciami, pracovno-právne zmluvy, personálna agenda vyplývajúca 

zo Zákonníka práce. Po ukončení spolupráce s terajším dodávateľom, cca máj 2017. 

3. Služby spojené s organizovaním eventov (vrátane infociest, prezentácií, famtripov ap.) Služby: dopravné služby, vstupy, prezentácie, ochutnávky, 

sprievodcovské služby, ubytovanie ap. Vrátane MICE (Fam tripy, konferencie ap.), čiastkové ad hoc obstarávania tovarov a služieb 

- obstarávanie kompletného programu infocesty, alebo iba jednotlivých zložiek podľa aktuálnej potreby. Jedná sa napríklad o ubytovanie, 

stravu, program, a podobne. Tiež aj mále parciálne súťaže. 

4. Prezentácie – veľtrhy, výstavy - prezentácia počas významných podujatí na SVK a v zahraničí, v centrách  miest ako Viedeň/Praha. Napr.: (plochy, 

realizácia, cestovné náklady, ubytovanie, program, catering atď.), Menšie špecificky rozdelené súťaže. 

Prezentácia MICE /BA ako MICE Venue na zahraničných trhoch/ 

5. Meetingy, workshopy, odborné semináre, MICE konferencia – služby spojené s ich realizáciou, produkčné náklady ap. vrátane prezentácie 
Bratislavy ako MICE destinácie /položka MICE/,  

MICE konferencia 2017, náklady spojené s organizáciou, ev. iné podujatia so a zameraním na MICE, ambasádorský program, ad hoc 
obstarávania podľa potreby oddelenia, vedenia  

 

6. Grafické služby–  brožúry, aktualizácia, kampane, merkantil, prezentačné materiály, projekty, produkty, zalamovanie grafiky na web, facebook 

a iné sociálne siete, kampane doma a v zahraničí ap. Služby spojené s dennodennou agendou BTB. DTP práce atď. Obstará sa po ukončení 

spolupráce s doterajšou dodávateľskou spoločnosťou, cca apríl 2017. 

7. Kancelársky nábytok, police, kuchynské zariadenie Back office a Front office/TIC – zabezpečenie adekvátnych interiérových prvkov pre 

archiváciu dokumentácie, zabezpečenie prijateľného pracovného prostredia zamestnancov (stoly, stoličky, zasadačka/sedenie/gauč pre 

rokovania/návštevy, lampy, ohrievače, vešiaky, police, skladové police, skrine pre oblečenie, vybavenie kuchynky  atď.), sedenie v TIC a prevádzka 

TIC - rohože, overovače bankoviek, rohová sedačka, ohrievače atď. Mobilná bezbariérová plošina pri vstupe do TIC z námestia, 

repasácia klientského priestoru - podlahy; tiež návrh interiérového architekta a pod. 

8. Merkantil – reklamné prezentačné v súlade s dizajnmanuálom BTB a so schválenými komunikačnými témami destinácie, zabezpečenie predmetov 

ktoré sa poskytujú aj pre prezentačné účely magistrátu, primátora atď. 
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9. Reklamné a propagačné nástroje – zvuková technika, projektor, premietacia stena, notebooky, iné propagačné nástroje 

10. Nákup reklamného a inzertného priestoru – média mix (inzercia, spoty, citylighty, polepy, plagáty, online /offline, ...) SR, AT, CZ, HU, DE, GB - podľa 

cieľových skupín a nástrojov zvolenej komunikácie. Napr. aj MHD, medzimestská doprava, letiská, železnice, verejné plochy a pod. Špecificky 

nastavované a realizované podľa cieľových skupín, komunikačných kanálov a tiež cieľových trhov. 2 dominantné kampane pred hlavnou letnou 

sezónou a pred zimnou sezónou, kombinácia online/offline 

11. Komunikačná kampaň  a podpora produktom, podujatiam a projektom CR na vybraných cieľových trhoch doma a v zahraničí /SK, CZ, AT, DE, GB. 

Špecificky nastavované a realizované podľa aktuálnej ponuky a rozvoja projektov a produktov CR. 

12. Prieskumy, výskumy, spracovanie marketingovej komunikačnej stratégie destinácie BA a analýz a štatistík CR – obstaranie strategických 

a koncepčných dokumentov/materiálov 

Marketingová a komunikačná stratégia BTB na roky 2018 – 2022 – vypracovanie strednodobého materiálu pre potreby BTB (rozpočty, aktivity, 

prístup ku komunikácii, kanály propagácie atď. zásadné smerovanie v kontexte so strategickými dokumentmi SACR, BSK, KOCR BRT, MINDOP) 

13. Tlač- tematické brožúry, mapy, letáky, plagáty, iné tlačené materiály, dotlač ap. 

(brožúry, mapy, plagáty, vizitky, potlač kariet, prezentačné flyery, papierový tlačený materiál – záložky, potlač napr. plastových kariet (BA City Card). 

Obstaranie po ukončení spolupráce s terajším dodávateľom, cca marec 2017 

14. Tvorba obsahu máp a brožúr, aktualizácia existujúcich materiálov BTB-  licencie pre foto a texty v jazykových mutáciách, zabezpečenie prekladov 

a korekcií, ap. Ad hoc vysúťaženie a zazmluvnenie dodávateľov aj pre prioritné témy BTB na rok 2017 – zelená Bratislava, smart city/MICE, židovská 

Bratislava, keltská/rímska BA.  

15. Infraštruktúra CR – osadenie minismerovníkov/oprava existujúcich/doplnenie v spolupráci s hlavnou architektkou, navigačná infraštruktúra, 

technológie pre lepšiu informovanosť návštevníkov, úprava interiéru TIC – tzv. „smart kútik“ s tabletmi, obrazovky pre premietanie spotov, úprava 

vstupnej miestnosti do korunovačného pointu atď. 

16. Údržba webu/aplikácií a editovanie – pokračovanie v spolupráci so spoločnosťou vlastniacou licenciu na web, ktorá bude k dispozícii pre údržbu 

a upgrade web stránky a aplikácií (zmena vizuálu, grafika, funkcionalita atď.) na základe rámcovej zmluvy s BTB. 

17. Informačná infraštruktúra, Technika TIC – prezentačné nástroje: mobilný kontajner, prenosný stánok, prezentačné steny ap. Koncept sezónneho 

TIC na Hviezdoslavovom námestí pre potreby poskytovania informácií na ďalšom mieste v centre mesta vrátane personálnych nákladov 

18. Tvorba prezentačných klipov/videí/virálu/úprava existujúcich – tematické videospoty, videodokumenty, vizuálne projekty v rámci prezentácie 

destinácie, MICE klip na podporu kongresového CR, vytvorenie contentu pre kampane 2017  

19. Doplnenie fotodatabázy -  obstarávanie tematických fotografií pre potreby marketingových aktivít BTB –  lokácie, kreatíva, kvalita, licencia, 

casting 3D fotograie . Manažment kontentu vizuálov – ročné obdobia, produkty, podujatia, gastro iné. Prepojenie s obstaraním videí/spotov. 

20. Preklady a tlmočenie (konzekutívne aj simultánne) – brožúr, webu, aplikácií, článkov, zmlúv, brpžúr, PR a marketingových aktivít ap. /resp. na 

základe existujúcej zmluvy/, po ukončení spolupráce s terajším dodávateľom. 
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21. Služby zahraničných/slovenských PR agentúr – Preberanie PR článkov a tlačových správ, získanie novinárskej databázy, monitoring médií, 

prioritne prebehne snaha o zazmluvnenie PR rakúskej/nemeckej agentúry pre vytvorenie bázy spolupráce počas roka 2017. 

22. Prevádzka systému Bratislava City Card – štatistické zisťovanie, upgrade softwéru,  marketing, výroba BCC kariet ap./  

23. Konzultačné služby MICE - Predmetom priameho rokovacieho konania (PRK) je zabezpečiť konzultačné a poradenské služby zamerané na 

kongresový cestovný ruch s cieľom pripraviť 3- ročnú stratégiu a ročný plán činností verejného obstarávateľa, ktoré kreatívnym spôsobom tvoria 

image Bratislavy ako relevantnej destinácie kongresového cestovného ruchu. 

24. Letenky, preprava a ubytovanie -  zabezpečenie spoločnosti pre sprostredkovanie leteniek, ubytovania a súvisiacich služieb – priebežné čerpanie 

počas roka na účasť na pracovných cestách, odhad trvania kontraktu cca 2 roky. 

 



 

 

Predbežný plán navrhovaných termínov zasadnutia P-BTB v roku 2017: 
 
FEBRUÁR: 

28.2.,  
MAREC: 
14.3., 28.3.,  
APRÍL: 
4.4., 25.4.,  
MÁJ: 
30.5.,  
JÚN: 
20.6.,  
JÚL: 
11.7.,  
AUGUST: 
15.8.,  
SEPTEMBER: 
19.9.,  
OKTÓBER: 
3.10., 17.10.,  
NOVEMBER: 
7.11., 21.11.,  
DECEMBER: 
5.12.,  

 


