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Zápisnica z valného zhromaždenia  

oblastnej organizácie cestovného ruchu  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej len „BTB“), 

 

ktoré sa konalo dňa 11.12.2017  

v hoteli Crowne Plaza 

Hodžovo námestie 2, Bratislava 

 

 

1. Otvorenie 

 
Valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“), ktoré bolo zvolané pozvánkou 

predstavenstva BTB (ďalej len „P-BTB“) zo dňa 10.11.2017, otvorila predsedníčka P-BTB 

pani Ing. Alžbeta Melicharová o 16.00 hod.  

 

Ing. Alžbeta Melicharová privítala všetkých prítomných členov BTB a ich zástupcov a 

informovala o tom, že BTB má ku dnešnému dňu 78 + 1 (hl. mesto SR Bratislava) členov. Na 

prijatie uznesení o zásadných otázkach organizácie je v zmysle stanov potrebný súhlas viac 

ako 60 % všetkých členských obcí (t.j. hl. mesta SR Bratislavy) a súčasne viac ako 60 % 

všetkých ostatných členov. Na prijatie ostatných uznesení je potrebný súhlas viac ako 

polovice prítomných členov.  

 

Ing. Alžbeta Melicharová konštatovala, že na uznášaniaschopnosť VZ-BTB je 

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov BTB, t.j. 40 členov. Aktuálne je 

prítomných 61  členov, t.j. VZ- BTB je uznášaniaschopné. 

 

Členovia BTB boli informovaní o skutočnosti, že priebeh VZ-BTB sa nahráva. 

 

Následne predsedníčka P-BTB oboznámila prítomných s programom VZ-BTB 

a zároveň informovala prítomných, že ku navrhovaným bodom programu boli všetkým 

členom BTB elektronicky zaslané podklady dňa 4.12.2017.  

 

Navrhovaný program VZ-BTB: 

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov VZ-BTB  

3. Vyjadrenie DR-BTB o preskúmaní závierky BTB za rok 2016 

4. Zmena Stanov s účinnosťou od 1.1.2018  

5. Výška členského pre členov BTB na rok 2018 

6. Plán práce BTB na rok 2018  

7. Rozpočet BTB na rok 2018  

8. Rôzne  

9. Záver  

 

O navrhovanom programe dala predsedníčka P-BTB hlasovať. 

 

HLASOVANIE O NAVRHNUTOM PROGRAME 

 

PRÍTOMNÝCH: 62 
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ZA: 61 plus 1 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 1  

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovný program: 

1. Otvorenie  

2. Voľba orgánov VZ-BTB  

3. Vyjadrenie DR-BTB o preskúmaní závierky BTB za rok 2016 

4. Zmena Stanov s účinnosťou od 1.1.2018 

5. Výška členského pre členov BTB na rok 2018 

6. Plán práce BTB na rok 2018  

7. Rozpočet BTB na rok 2018  

8. Rôzne  

9. Záver  

________________________ 

 

 

2. Voľba orgánov VZ-BTB  
 

 Predsedníčka P-BTB predniesla návrh na voľbu orgánov VZ-BTB s nasledovným 

obsahom:  

za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová 

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová 

za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Naď 

za skrutátorov: Mgr. Monika Výbochová, Mgr. Sabina Šperglová, Ing. Mgr. Daniela 

Chrančoková PhD. a Mgr. Jana Mičeková 

 

O prednesenom návrhu dala predsedníčka P-BTB hlasovať. 

 

HLASOVANIE O NAVRHNUTÝCH ČLENOCH ORGÁNOV VZ-BTB 

 

PRÍTOMNÝCH: 63 

ZA: 61 plus 1 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 2  

Za členov orgánov VZ-BTB boli zvolení: 

za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová 

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová 

za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Naď,  

za skrutátorov: Mgr. Monika Výbochová , Mgr. Sabina Šperglová, Ing. Mgr. 

Daniela Chrančoková PhD. a Mgr. Jana Mičeková 
________________________ 

 

 

 

 



 3 

3. Vyjadrenie DR-BTB o preskúmaní závierky BTB za rok 2016 

 
Predsedajúca otvorila bod programu týkajúci sa vyjadrenia DR-BTB o preskúmaní 

závierky BTB za rok 2016, oboznámila prítomných s obsahom vyjadrenia, ktoré bolo členom 

BTB doručené spolu s podkladmi k VZ-BTB. VZ-BTB neprejavilo záujem o téme 

diskutovať.  

 

O prednesenom návrhu dala predsedajúca hlasovať. 

 

HLASOVANIE O VYJADRENÍ DR-BTB O PRESKÚUMANÍ ZÁVIERKY ZA ROK  

2016 

 

PRÍTOMNÝCH: 63 

ZA: 59 + 1 

PROTI:  

ZDRŽAL SA: 3 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 3  

Valné zhromaždenie berie na vedomie vyjadrenie dozornej rady BTB o preskúmaní 

Účtovnej závierky BTB za rok 2016.  

 

Stanovisko, resp. vyjadrenie DR-BTB je prílohou zápisnice. 

__________________________ 

 

 

4. Zmena Stanov s účinnosťou od 1.1.2018 
 

Predsedajúca informovala VZ-BTB, že materiál, ktorý mal byť predmetom tohto bodu 

programu nestihlo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7.12.2017 prerokovať, 

a preto zaň (vzhľadom na to, že ide o zmenu stanov BTB) člen mesto Bratislava nemôže na 

tomto VZ-BTB hlasovať. Navrhovaná zmena stanov bude prerokovaná až na tzv. 

pokračujúcom mestskom zastupiteľstve a následne bude preložená na nasledujúce VZ- BTB. 

________________________ 
 

 

5. Výška členského pre členov BTB na rok 2018 

 
V rámci tohto bodu programu sa otvorila otázka výšky členského príspevku do BTB 

na rok 2018.  

 

Predsedajúca a výkonný riaditeľ BTB (ďalej len VR-BTB) informovali valné 

zhromaždenie o skutočnosti, že hlavné mesto SR Bratislava prijalo rozpočet, na ktorom 

schválilo svoj členský príspevok v sume 1.000.000,- Eur, t.j. oproti minulému roku (970.000,- 

Eur) ide o nárast. Pôvodný návrh bol 1.100.000,- Eur.  

 

Predkladaný návrh, ktorí bol vopred doručení všetkým členom BTB, predpokladá 

mierne navýšenie členských príspevkov aj tzv. ostatných členov pre rok 2018.  

 

O prednesenom návrhu dala predsedajúca hlasovať. 
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HLASOVANIE O NÁVRHU PREDSTVAVENSTVA NA ÚPRAVU ČLENSKÉHO 

PRÍSPEVKU DO BTB V ROKU 2018 

 

PRÍTOMNÝCH: 65 + 1 

ZA: 53 + 1 

PROTI: 3 

ZDRŽAL SA: 8 

NEHLASOVAL: 1 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 4 

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky a lehoty členských 

príspevkov členov BTB na rok 2018  

a) v prípade Hlavného mesta SR Bratislavy v 3 splátkach s lehotou splatnosti 

31.1.2018, 15.4.2018 a 30.6.2018,  

b) v prípade ostatných členov v celosti s lehotou splatnosti 31.1.2018.  

 

Návrh je prílohou zápisnice. 

_______________________ 

 

 

6. Plán práce na rok 2018  

 

7. Rozpočet na rok 2018  

 
Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť plánu práce a rozpočtu, bola spojená prezentácia 

ako aj diskusia o bodoch programu č. 6. a 7.  

 

VR-BTB stručne rekapituloval aktivity BTB za rok 2017, pričom konštatoval, že 

dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR D bude využitá v rozsahu 100 %. V rámci 

hodnotenia roka 2017 vymenoval aktivity realizované BTB: 27 prezentácií, samostatne alebo 

v spolupráci s partnermi prevádzka 8 infocentier, 4 nové info materiály (autorské brožúry 

BTB), 70% nárast návštevnosti webu (viac ako 1,5 mil.), 30 % nárast predaja Bratislava Card, 

200 účastníkov info ciest a fam tripov, press tripov, spoluorganizácia 8 podujatí, 100 podujatí 

podporených komunikačne, v súvislosti s letnou kampaňou poukázal na  vysokú návštevnosť 

kanálu youtube, facebook.  

 

Ako priority BTB do ďalšieho roka prezentoval tému zelená, BA - Smart mesto, 

Rodiny s deťmi, gastronómia, MICE, local atď.  

 

VR-BTB ocenil prácu jednotlivých oddelení BTB a všetkých zamestnancov, pričom 

výslovne vyzdvihol prácu pani PhDr. Evy Mazuchovej, vedúcej TIC, ktorá pracuje pre mesto 

už 40 rokov, a tiež pani Márie Šedivej, ktorá pracuje v TIC 30 rokov.  

 

Následne podrobne prezentoval Plán práce na rok 2018 a rozpočet BTB na rok 2018, 

ktoré boli členom BTB dňa 4. 12. 2017 doručené v elektronickej podobe. Tieto materiály boli 

tiež predmetom rokovania jednotlivých komôr. Pôvodný návrh rozpočtu bol vzhľadom na 

výšku členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy odsúhlaseného mestským 

zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2017 znížený o sumu 100.000,- Eur na nasledovných položkách:   
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1.1.6 

 

Tematické video spoty  + výroba video dokumentov a 

participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie 

Bratislavy. Napr.: Zelená BA, MICE klip, koncept dvojice na 

sociálne siete, séria videí, tvorba video contentu pre rok 2019 na 

promo destinácie ev. iné 

- 10000 

1.2.3 

 

Verejné prezentácie v centrách miest v zahraničí, napr. 

Budapešť, Viedeň, Praha - spolupráca s MagiBA, BKIS, 

Slovenskými inštitútmi MZV a EZ, Kultúrnymi inštitútmi, zahr. 

zastúpeniami MINDOP a pod. (napr. 100 výročie ČSR) 

- 10000 

1.3.2 

 

ATL a BTL kampane  - media mix komunikácia destinácie v 

médiách printy/ audio/video/grafika online (sociálne siete, 

google, youtube, "see, think, do care") a ofline (na verejných 

plochách ako stanice, letiská, citylighty/digilighty a v dopravnej 

infraštruktúre), takisto inzercia v časopisoch, palubných 

magazínoch, denníkoch atď. 

- 5500 

1.3.3 Komunikačná podpora produktom CR, projektom CR a 

podujatiam s priamym vplyvom na rozvoj turizmu, t.j. 

návštevníci a prenocovania online (sociálne siete, google, 

youtube, "see, think, do, care") a offline (na verejných plochách 

ako stanice, letiská, citylighty/digilighty a v dopravnej 

infraštruktúre), takisto inzercia v časopisoch, palubných 

magazínoch, denníkoch atď. 

- 5000 

1.3.6 

 

Dopĺňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov - 

VO na zabezpečenie celoročný fotografií, - ročný obdobia, 

produkty, podujatia, gatronómia, kultúra a iné 

- 11000 

1.4.1 Merkantil /VO na prezentačné bežné predmety ako aj v súlade 

so schválenými komunikáčnými témami destinácie, napr. 

korunovačné mince, korunky, keltská tematika, Dunaj a pod. 

- 5500 

1.5.3 

 

Konzultačné služby zamerané na podporu MICE stratégie, 

budovanie o povedomí Bratislavy ako destinácie pre kongresy, 

konferencie atď. 

- 31000 

2.1.2 Mobilný infopoint so smart prvkami v centre mesta - sezónny, 

prezentačné steny, zabezečenie doplnkových súčastí prezentácie 

ponuky destinácie a informovanosti turistov, distribúcia 

materiálov 

- 5000 

3.1.1 

 

Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov 

priritne členov BTB + Prevádzka KORUNOVAČNÉHO 

INFOPOINTU (aj personálne zabezpečenie, repasácia zariadenia 

ap.), ďalej napr. korunovačná a keltská tematika, víno, zelená 

BA/geocacheing, cyklo, kultúra v meste počas hlavnej sezóny a 

iné. Tiež komunikácia destinácie a produktov na DCR. Aktivity 

na tvorbu a podporu produktu v súlade s marketingovou 

stratégiou BA. Podpora nosných podujatí (KLaHS, Bratislavské 

Korunovačné Dni, BA pre všetkých, Limes Days/Rímske hry, 

podujatia k 25. výročiu Hl. mesta SR Bratislavy tiež ku 150 

výročiu MMBA ap.), podpora produkctu CR - Bratislava Card 

(VO na dva roky zber dát, technická podpora akceptačných a 

predajných miest BA a región, distribúcia, zaškolovanie a pod.) 

- 5000 

5.1.1 Projektovanie, budovanie a repsácia turistickej inf. a navigačnej - 8000 
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 infraštruktúry a technológií v meste, napr. minismerovníky, 

rozšírenie umiestnení máp centra prostredníctvom osadenia 

citylightov, smart riešenia pre TIC, dotykové systémy na 

vstupných bodoch do destinácie a v centre mesta (cca 31 000 

KV) - demontáž existujúeho stánku na letisku, prenájom 

priestoru pre dotykové obrazovky 12 000; budovanie a 

prevádzka WiFi siete v centre mesta a na miestach pohybu 

turistov (spolupráca MagiBA, MČ Staré Mesto, TSSM, ev. + 

komerčný partner cca 24 000), ev. doplnenie funkcionalít wifi v 

TIC, bezbariérový vstup do TIC Klobučnícka (cca 5 000), 

označníky na zastávky MHD a fotopoint v centre mesta ev. iné 

aktivity súvisiace s podporou rozvoja infraštruktúry ako 

infopointy na vstupných bodoch do destinácie so súkr. 

subjektami cca 15 000 

6.1.1 

 

Zabezpečenie dokumentu Ekonomické účinky CR na destináciu 

Bratislava v oblasti Leasure a MICE, ev. iného strategického 

dokumentu preukazujúceho vplyv CR na ekonomiku mesta 

Bratislavy, štatistiky, doplnkové prieskumy, kontext CR pre 

tvorbu HDP a pod. 

- 4000 

  - 100000 

 
Predsedajúca následne otvorila diskusiu k otvoreným bodom programu, v rámci ktorej 

sa členovia dopytovali na mobilný infopoint, náklady na produktový katalóg, obchodné 

oddelenie BTB, pomer prevádzkových nákladov k ostatným nákladom BTB, ciele BTB do 

budúcna. K dopytom sa vyjadrila predsedníčka P-BTB a VR-BTB.  

 

Po uzatvorení diskusie pristúpilo VZ-BTB k hlasovaniu. 

   

HLASOVANIE O NÁVRHU PLÁNU PRÁCE NA  ROK 2018 

 

PRÍTOMNÝCH 65 + 1 

ZA: 64 + 1 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVAL: 1 

  

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 5  

Valné zhromaždenie schvaľuje predložený plán práce BTB na rok 2018. 

 

Návrh je prílohou zápisnice. 

___________________________ 

 
HLASOVANIE O NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 

 

PRÍTOMNÝCH: 65 + 1 

ZA: 59 + 1 

PROTI: 1 

ZDRŽAL SA: 1 

NEHLASOVAL: 4 
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BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 6  

Valné zhromaždenie schvaľuje predložený rozpočet BTB na rok 2018. 

 

Návrh aj s úpravou, ktorá bola prezentovaná VR-BTB na VZ-BTB, je prílohou zápisnice. 

___________________________ 

 

 

8. Rôzne 
 

Predsedajúca udelila slovo podpredsedovi P-BTB Mgr. Petrovi Petrovičovi, ktorý 

uviedol, že v rozpočte na rok 2017 bola  na odmeny orgánom BTB schválená suma 51.000,- 

eur, pričom z tejto položky sa ušetrila suma cca 8.700,- eur. Nakoľko je možné hodnotiť prácu 

orgánov BTB za rok 2017 ako výbornú - uskutočnili sa všetky plánované zasadnutia, 

rokovalo sa aj na mimoriadnych zasadnutiach, prerokovali sa všetky dôležité aktivity a ich 

financovanie, BTB hospodári efektívne a plní si svoje úlohy aj nad rámec plánu práce 

a dosahuje uspokojivé výsledky, predstavenstvo BTB predkladá na rokovanie VZ-BTB návrh 

na schválenie mimoriadnych jednorazových odmien pre členov orgánov nasledovne:  

- predsedníčke predstavenstva BTB odmenu v sume 1.500,- eur brutto,   

- podpredsedovi predstavenstva BTB odmenu v sume  1. 000,- eur brutto a 

- ostatným členom orgánov BTB  odmenu v sume 29,- eur brutto za každé zasadnutie, 

ktorého sa zúčastnili. 

Náklady BTB na krytie navrhnutých odmien budú hradené z vyššie uvedenej ušetrenej 

sumy rozpočtovanej na odmeny orgánov BTB.  

 

 Predsedajúca otvorila k bodu programu diskusia v rámci ktorej vystúpili členovia BTB 

ako aj členovia P-BTB.  

 

 K návrhu sa vyjadril aj vedúci ekonomického oddelenia BTB Bc. Mário Turan, ktorý 

uviedol, že návrh je v rámci možností rozpočtu BTB na rok 2017. 

 

 Následne pristúpilo VZ-BTB k hlasovaniu o návrhu Mgr. Petra Petroviča. 

 

HLASOVANIE O NÁVRHU MGR. PETROVIČA O ODMIENÁCH 

 

PRÍTOMNÝCH: 64 + 1 

ZA: 41  + 1 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 18 

NEHLASOVAL: 5 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 7  

Valné zhromaždenie schvaľuje mimoriadne jednorazové odmeny pre členov orgánov 

BTB, a to  

- predsedníčke predstavenstva BTB v sume 1.500,- eur brutto  

- podpredsedovi predstavenstva BTB v sume  1. 000,- eur brutto 

- ostatným členom orgánov BTB  (predstavenstva BTB a dozornej rady BTB) 

v sume 29,- eur brutto za každé zasadnutie, ktorého sa zúčastnili. 

Lehota splatnosti odmien je 20.12.2017. 
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V rámci tohto bodu programu vystúpil člen BTB pán Miroslav Csonga, ktorý 

prezentoval návrh odsúhlasiť odmeny aj VR-BTB Ing. Mgr. Tomášovi Koniarovi, PhD. 

 

K návrhu sa vyjadril vedúci ekonomického oddelenia BTB Br. Mário Turan, ktorý 

uviedol, že na tento účel možno z rozpočtu na rok 2017 vyčleniť cca 500,- Eur. Následne pán 

Csonga uviedol, že žiada, aby VZ-BTB hlasovalo o návrhu na vyplatenie odmien VR-BTB 

v sume max. 500,- Eur, za predpokladu, že sa neprekročí úspora, resp. finančné prostriedky, 

ktoré možno na tento účel použiť.  

 

HLASOVANIE O NÁVRHU P. CSONGU O ODMIENÁCH PRE VR-BTB 

 

PRÍTOMNÝCH: 64 + 1 

ZA: 60 + 1 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

NEHLASOVAL: 3 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 8  

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje mimoriadne jednorazové odmeny pre výkonného 

riaditeľa BTB a to vo výške, ktorá sa rovná sume nevyčerpaných finančných 

prostriedkov v položke rozpočtu BTB na rok 2017 určenej na odmeny orgánov BTB, 

najviac však v sume 500,- eur brutto.   

 

_______________________ 

 

 

9. Záver 

 
Predsedajúca poďakovala prítomným za účasť na VZ-BTB a o 17.27 hod. vyhlásila 

VZ-BTB za ukončené. 

 

 V Bratislave dňa 11.12.2017 

 

Predsedníčka VZ-BTB: Ing. Alžbeta Melicharová _________________________ 
 

Zapisovateľka: JUDr. Lucia Kralovičová               __________________________ 
 

Overovatelia zápisnice: 
 

Mgr. Peter Petrovič                       __________________________ 
 

Ing. Michal Naď          __________________________ 
 

 

Skrutátori: 

Mgr. Monika Výbochová           __________________________ 
 

Mgr. Sabina Šperglová           __________________________ 
 

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD.        __________________________ 
  

Mgr. Jana Mičeková                          __________________________  

 
 



VOLEK
Odtlačok

VOLEK
Odtlačok

VOLEK
Odtlačok

VOLEK
Odtlačok

VOLEK
Odtlačok



Určenie výšky a lehoty splatnosti čl.príspevkov BTB 2018

Členský príspevok obcí členský príspevok

Hlavné mesto SR Bratislava

podľa rozpočtu 

hl. mesta SR BA

Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)

Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 2018

triedy 4* a 5*  v kategórii č. 1:

Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb 550 €

triedy 1* , 2 * , 3 *  v kategórii č. 1 a 2:

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až  100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb 450 €

všetky triedy v kategórii 3,5,7:

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb 330 €

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb 330 €

Kemping 330 €

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:

Kasíno 1 100 €

Bar/ nočný klub/diskotéka 500 €

Reštaurácia/Vináreň 330 €

Cukráreň/Pekáreň  330 €

Kaviareň 330 €

Asociácie , zväzy a združenia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb 650 €

Cestovné kancelárie a agentúry 200 €

Sprievodcovia cestovného ruchu 200 €

Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov 400 €

Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie 600 €

Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie 600 €

Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb 600 €

Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb 600 €

Podporný servis pre konferencie 600 €

Cateringové spoločnosti 600 €

Asociácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente 1 000 €

Letisko/Stanica/Prístav 1 100 €

Dopravcovia/Požičovne automobilov, autobusov/Taxi 600 €

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity 330 €

Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR 330 €

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 360 €

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 190 €

Vysoké školy 190 €

Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie 190 €

Neziskové organizácie  (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Občianske združenia  (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Uznesenie VZ BTB č. 4 zo dňa 11.12.2017 so splatnosťou členského príspevku k 31.1. 2018

a členské obce v troch splátkach do 31.1.2018, do 15.4.2018 a do 30.6.2018

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty



členské

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové

1. 121 000,00 € 667 120,00 € 0,00 €

1.1 30 000,00 € 121 420,00 € 0,00 €

1.1.1 0,00 € 11 000,00 € 0,00 €

1.1.2 0,00 € 25 420,00 € 0,00 €

1.1.3 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

1.1.5 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €

1.1.6 30 000,00 € 32 000,00 € 0,00 €

1.2 10 000,00 € 114 200,00 € 0,00 €

1.2.1 0,00 € 38 000,00 € 0,00 €

1.2.2 0,00 € 24 000,00 € 0,00 €

1.2.3 10 000,00 € 23 000,00 € 0,00 €

1.2.4 0,00 € 29 200,00 € 0,00 €

1.3 39 500,00 € 287 300,00 € 0,00 €

1.3.1 0,00 € 13 000,00 € 0,00 €

1.3.2 15 500,00 € 144 500,00 € 0,00 €

1.3.3 8 000,00 € 95 800,00 € 0,00 €

1.3.4 0,00 € 16 000,00 € 0,00 €

1.3.5 3 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

1.3.6 13 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €

1.4 5 500,00 € 43 000,00 € 0,00 €

1.4.1 5 500,00 € 24 000,00 € 0,00 €

1.4.2 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

1.4.3 0,00 € 16 000,00 € 0,00 €

1.5 36 000,00 € 101 200,00 € 0,00 €

1.5.1 0,00 € 14 200,00 € 0,00 €

1.5.2 0,00 € 13 000,00 € 0,00 €

1.5.3 36 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.4 0,00 € 6 000,00 € 0,00 €

1.5.5 0,00 € 40 000,00 € 0,00 €

1.5.6 0,00 € 28 000,00 € 0,00 €

2. 302 715,00 € 21 001,00 € 7 000,00 €

2.1 302 715,00 € 21 001,00 € 7 000,00 €

2.1.1 0,00 € 7 001,00 € 0,00 €

2.1.2 17 000,00 € 10 500,00 € 7 000,00 €

2.1.3 285 715,00 € 3 500,00 € 0,00 €

3. 11 654,00 € 89 000,00 € 0,00 €

3.1 11 654,00 € 89 000,00 € 0,00 €

Spolupráca - produkty cestovného ruchu (Tvorba a podpora produktov CR)

Podujatia/projekty/produkty/eventy - spolupráca

Činnosť TIC

IC v BA, letisko, železničná, autobusova stanica - rozvoj, digitalizacia, brigádnici, informačnonavigačné systémy, najmä náklady na brigádnické prezentačné služby

Mobilný infopoint so smart prvkami v centre mesta - sezónny, prezentačné steny, zabezečenie doplnkových súčastí prezentácie ponuky destinácie a informovanosti turistov, distribúcia materiálov

Činnosť TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica, autobusová stanica*, brending a prevádzka sezónneho TIC Schwedenplatz, úprava interiéru TIC Klobučnícka, IC železničná stanica ev. inde.

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov: 330 716,00 €

MICE content marketing - príprava a distribúcia článkov o BA & MICE, správa soc. sietí a médií, ideové leaderstvo v oblasti, pozicioning BA ako destinácie pre kongresový cestovný ruch, tvorba obsahu s komunitou, kampane na web a sicálne siete pred IMEX 

a pre EIBTM, Bratislava Motor City

Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných trhoch  aúčasť na medzinárodných MICE workshopoch, meetingoch, prezentáciách ako napr. M&Iforums, ICCA EU Event, ICJ MICE Advantage, SITE / MPI Global Forum, ev. iné podľa aktuálnej 

situácie a spolupráce s partnermi 

Spolu výdavky na Marketing a propagaciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov: 788 120,00 €

Konzultačné služby zamerané na podporu MICE stratégie, budovanie o povedomí Bratislavy ako destinácie pre kongresy, konferencie atď.

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Dopĺňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov - VO na zabezpečenie celoročný fotografií, - ročný obdobia, produkty, podujatia, gatronómia, kultúra a iné

Podpora predaja a propagačné nástroje

Merkantil /VO na prezentačné bežné predmety ako aj v súlade so schválenými komunikáčnými témami destinácie, napr. korunovačné mince, korunky, keltská tematika, Dunaj a pod.

Zvuková technika, projektor, premietacia stena, notebooky (prezentačné akcie BTB + TIC), iné propagačné nástroje slúžiace na podporu činnosti a propagácie

Prevádzka systému BC, štatistické zisťovanie, obstaranie software-u na dve sezóny 2018-2020 vrátane online predaja a generovania online kariet, obchodný a marketingový koncept, výroba BC kariet, kúpa termotlačiarne na tlač kariet a ich distribúciu, set k 

predaju BC karty  na front desk hotelov

MICE

Webstránka/aplikácie - údržba, editovanie, upgrade funkcionality, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia (www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC)
Zmena štruktúry webu, doplnenie praktických funkcionalít, obsahu a prekladov - 7 000 EUR

Doplnenie funkcionalít a prekladu aplikácie Bratislava do ďaľších jazykov - 2 000EUR

Bratislava City Card aplikácia - 3 000EUR

iné počas roka ad hoc - 4 000 EUR

Preklady a tlmočenie -  brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, zmlúv, brožúr, aktivít marketingu a MICE odd., preklad webu do novej jazykovej mutácie

Kampaň v Česku -                                                                                                                                                                                                                                                  online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň na Slovensku - DCR, promo BC Card a inzercia Marketingovej a komunikačnej stratégie 2018 - 2022/MICE stratégie 2018 - 2021 a ad hoc                  online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Komunikačná podpora produktom CR, projektom CR a podujatiam s priamym vplyvom na rozvoj turizmu, t.j. návštevníci a prenocovania online (sociálne siete, google, youtube, "see, think, do, care") a offline (na verejných plochách ako stanice, letiská, 

citylighty/digilighty a v dopravnej infraštruktúre), takisto inzercia v časopisoch, palubných magazínoch, denníkoch atď.

Kampaň na cielovýh trhoch (AT, GER, UK, ČR, SR) počas zimnej a pred jarnou turistickou sezónou -                                                                                        online - 26 500 EUR /offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň na cielovýh trhoch ((AT, GER, UK, ČR, SR) pred letnou turistickou sezónou -                                                                                                                   online - 26 500 EUR / offline + inzercia - 8 000EUR

Kampaň na cielovýh trhoch (AT, GER, UK, ČR, SR) pred jesennou a počas zimnej turistickej sezóny -                                                                                       online - 26 500 EUR / offline + inzercia - 8 300 EUR 

Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2018 a 2019 (napr. Ferien Messe 2019, ev. iné počas roka)

Náklady spojené s prezentáciami a naviazanou účasťou zamestanancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách v zahraničí, akvizácia SACR - najmä Fitour Madrid, CONVENTA Ljubljana, Holiday 

World Praha, ITB Berlín, IMEX Frankfurt, EIBTM Barcelona, WTM Londýn ev. iné. Najmä spoluvystavovateľské poplatky, doprava, ubytovanie, iné produkčné náklady. Z toho MICE cca 10 000.

Verejné prezentácie v centrách miest v zahraničí, napr. Budapešť, Viedeň, Praha - spolupráca s MagiBA, BKIS, Slovenskými inštitútmi MZV a EZ, Kultúrnymi inštitútmi, zahr. zastúpeniami MINDOP a pod. (napr. 100 výročie ČSR)

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

Služby PR agentúr v SR prípadne na zahraničnom trhu + monitoring médií, Zazmluvnenie PR agentúry, ktorá zastrešuje nemecky hovoriace krajiny, primárne Nemecko a Rakúsko, ev. media intelligence monitoring, tvorba textov/článkov/eventov - contentu 

pre komunikáciu destinácie na online vrátane Slovenska, ev. tvorba contentu pre komunikáciu Bratislavy doma a v zahraničí

ATL a BTL kampane  - media mix komunikácia destinácie v médiách printy/ audio/video/grafika online (sociálne siete, google, youtube, "see, think, do care") a ofline (na verejných plochách ako stanice, letiská, citylighty/digilighty a v dopravnej 

infraštruktúre), takisto inzercia v časopisoch, palubných magazínoch, denníkoch atď.

Kampaň v Rakúsku -                                                                                                                                                                                                                                             online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň v Nemecku -                                                                                                                                                                                                                                            online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Kampaň  v Anglicku -                                                                                                                                                                                                                                            online - 24 000 EUR / offline + inzercia - 8 000 EUR

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2018
PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB 2018

Marketing a propagácia, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ...

Edičná a video tvorba

Tvorba a upgrade máp/brožúr - vytvorenie Produktového katalógu ev. Bratislava Guide (doplnenie a spojenie existujúcich DL brožúr), ponuka destinácie Bratislava (služby, atraktivity, témy/produkty) napr. cyklomapy, mapa MHD /deň, noc/, informačné 

letáky BC Card/IDSBK/MHD pre turistov, Keltská/Rímska BA, aktualizácia existujúcich brožúr (Gastro, Múzeá a Galérie, Secret Doors), a iné.

Grafické a kreatívne služby - brožúry, upgrade, kampane, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a MICE, atď. 

Kúpa licencovaných brožúr, máp a tlačovín vytvorených mimo BTB /VO na mapové podklady pre potreby BTB, sprievodca BA

Upgrade a dotlač Meeting Planner´s Guide, tlač a distribúcia Stratégie MICE 2018 - 2021 vrátane prezentačných stretnutí, tvorba dizajnmanuálu loga Bratislava Convention Bureau vychádzajúceho z loga BTB a iné.

Bratislava MICE Days - séria MICE prezentácií, Bidovanie za destináciu, náklady spojené s poskytnutím benefitov pre podujatia v BA, ambasádorský program 

Spoluorganizácia MICE podujatí, ev sprievodné programy ku MICE podujatia slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava a pritiahnutie nadväzujúcich, online kampaň pre Bratislavu ako MICE destináciu

Tlač tematických brožúr + máp + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov / dotlač, celoročne. Zásoba TIC  a destinácie atď. spolupráca formou tlače

Tematické video spoty  + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy. Napr.: Zelená BA, MICE klip, koncept dvojice na sociálne siete, séria videí, tvorba video contentu pre rok 2019 na promo destinácie 

ev. iné

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

Program a sprievodné služby a výdavky spojené s prezentáciou BA na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách/ najmä Ferien Messe Viedeň (realizácia stánku, sprievodný program, energie atď.)



3.1.1 11 654,00 € 89 000,00 € 0,00 €

4. 3 000,00 € 64 000,00 € 0,00 €

4.1 3 000,00 € 64 000,00 € 0,00 €

4.1.1 2 000,00 € 31 000,00 € 0,00 €

4.1.2. 1 000,00 € 33 000,00 € 0,00 €

5. 28 000,00 € 26 000,00 € 33 000,00 €

5.1 28 000,00 € 26 000,00 € 33 000,00 €

5.1.1 28 000,00 € 26 000,00 € 33 000,00 €

6. 10 000,00 € 23 500,00 € 0,00 €

6.1 10 000,00 € 23 500,00 € 0,00 €

6.1.1 10 000,00 € 23 500,00 € 0,00 €

7. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1.1 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8 183 596,00 € 18 929,00 € 0,00 €

8.1 183 596,00 € 18 929,00 € 0,00 €

8.1.1 4 150,00 € 15 215,00 € 0,00 €

8.1.2 2 500,00 € 3 714,00 € 0,00 €

8.1.3 63 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.4 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.5 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.6 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.7 900,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.8 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.9 200,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.10 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.11 100 346,00 € 0,00 € 0,00 €

662 965,00 € 909 550,00 € 40 000,00 €

45 000,00 €

82 000,00 €

7 000,00 €

87 000,00 €

1 125 000,00 €

942 550,00 €

2 288 550,00 €

členské

bežné

58 000,00 €

12 100,00 €

446 515,00 €

54 000,00 €

10 000,00 €

Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (zariadenie kancelárií, skrine, police, stolicky, kuchyňa, konvica, šálky, atď.) 12 000,00 €

13 600,00 €

9 000,00 €

7 600,00 €

1 600,00 €Vedenie bankového účtu + registrač. pokladne

Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, právne služby, iné) 

Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, kancelársky materiál, ....) tiež tonery do tlačiarní

Mobilné telefóny a poplatky, Internet a výdavky spojené so serverom, zdieľaním dát, zálohou a pod.

IT (sprava domen / web, server, licencie, office, notebooky, tlačiareň, sotware, káble, predlžovačky, ...)

Drobná prevádzka a repre fond (poplatky, kolky, poštovné, hygienicke a cistiace prostriedky ...) 

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2018

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2018

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

Upratovanie, vodne stočné, energie, OLO, opravy a údržba, revízie a kontroly

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári)

Disponibilné príjmy počas roka

Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

Členské pre rok 2018 (1 100 000 MagiBA + 25 000 od ostatných členov)

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MINDOP 2017

Dotácia MDVRR SR pre rok 2017 (odhad)

Členské do AICES

Členské do Zvaz cestovneho ruchu SR

Členské do KOCR BRT

Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské  z dotácie a vlastných  zdrojov: 202 525,00 €

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva

Členské v Danube Competence Centre

Členské do ECM 2018

Členské do ARGE

Členské do European City Cards

Členské do AOCR - asociácia organizácií cestovného ruchu

Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR: 3 000,00 €

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské 

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské

Pracovné workshopy, školenia, odborné semináre a konferencie,vzdelávacia kampaň - zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia ev. stakeholderi (priebežne rok 2018)

Stretnutia OOCR, KOCR, AOCR, prípadne sekcie CR MDV SR, účasť na vzdelávacích aktivitách/workshopoch/stretnutiach vyplývajúcich z členstva BTB v medzin. organizáciách CR (ECM, DCC ap.)

Zabezpečenie dokumentu Ekonomické účinky CR na destináciu Bratislava v oblasti Leasure a MICE, ev. iného strategického dokumentu preukazujúceho vplyv CR na ekonomiku mesta Bratislavy, štatistiky, doplnkové prieskumy, kontext CR pre tvorbu HDP a 

pod.

Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov: 33 500,00 €

Systém hodnotenia kvality služieb CR 

Systém hodnotenia kvality služieb CR

Analýza kvality poskytovanych sluzieb v podnikoch CR, najmä TIC, spolupráca s MINDOP a AICES

Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie
Projektovanie, budovanie a repsácia turistickej inf. a navigačnej infraštruktúry a technológií v meste, napr. minismerovníky, rozšírenie umiestnení máp centra prostredníctvom osadenia citylightov, smart riešenia pre TIC, dotykové systémy na vstupných 

bodoch do destinácie a v centre mesta (cca 31 000 KV) - demontáž existujúeho stánku na letisku, prenájom priestoru pre dotykové obrazovky 12 000; budovanie a prevádzka WiFi siete v centre mesta a na miestach pohybu turistov (spolupráca MagiBA, MČ 

Staré Mesto, TSSM, ev. + komerčný partner cca 24 000), ev. doplnenie funkcionalít wifi v TIC, bezbariérový vstup do TIC Klobučnícka (cca 5 000), označníky na zastávky MHD a fotopoint v centre mesta ev. iné aktivity súvisiace s podporou rozvoja 

infraštruktúry ako infopointy na vstupných bodoch do destinácie so súkr. subjektami cca 15 000 

Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 87 000,00 €

Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov

Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov

Infocesty

Infocesty, presstrips, famtrips, inšpekčné cesty (spolupráca s  KOCR BRT, MDV SR, AOCR,  leteckými spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a incomingovými agentúrami atd.) - doprava, vstupy, prezentácie, ochutnávky, sprievodcovské 

služby, ubytovanie, hospitality a pod. Spolupráca s bloggermi/vlogermi pri prezentovaní destinácie

Infocesty zamerané na nákupcov podujatí, incentívne famtripy, automoto famtrip, inšpekčné cesty, podpory kandidatúr, post veľtržné infocesty atď. podľa aktuálneho vývoja situácie, záujmu, možností

Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 67 000,00 €

Infraštruktúra cestovného ruchu

Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov priritne členov BTB + Prevádzka KORUNOVAČNÉHO INFOPOINTU (aj personálne zabezpečenie, repasácia zariadenia ap.), ďalej napr. korunovačná a keltská tematika, víno, zelená 

BA/geocacheing, cyklo, kultúra v meste počas hlavnej sezóny a iné. Tiež komunikácia destinácie a produktov na DCR. Aktivity na tvorbu a podporu produktu v súlade s marketingovou stratégiou BA. Podpora nosných podujatí (KLaHS, Bratislavské 

Korunovačné Dni, BA pre všetkých, Limes Days/Rímske hry, podujatia k 25. výročiu Hl. mesta SR Bratislavy tiež ku 150 výročiu MMBA ap.), podpora produkctu CR - Bratislava Card (VO na dva roky zber dát, technická podpora akceptačných a predajných miest 

BA a región, distribúcia, zaškolovanie a pod.)

Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov: 100 654,00 €

Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu



10 000,00 €

2 500,00 €

9 000,00 €

6 420,00 €

2 200,00 €

3 500,00 €

18 000,00 €

676 035,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:  

SÚČET VÝDAVKOV:

členské

bežné

14 300,00 €

2 594,00 €

4 200,00 €

228 884,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

4 500,00 €

2 200,00 €

6 500,00 €

3 000,00 €

5 837,00 €

3 900,00 €

1 000,00 €

2 800,00 €

Predbežne spolu na pevádzku: 285 715,00 €

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica NA ROK 2018

Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, tonery, kancelársky materiál, ....)

Doplnky kancelárskeho vybavenia TIC (notebook, multifunkčné zariadenie, tlačiareň, 3 stoličky), rohože, overovače bankoviek, rohová sedačka, ohrievače atď.

Stravné lístky

Telekomunikačné služby, nákup techniky (internet, pevné linky, mobily), postterminály, smartfóny, tablety

Prevadzka TIK (prenajom, energie, udrzba, komunálny odpad, separovaný zber, RTVS)

Kontroly, revízie (komíny, vykurovací systém/plynový kotol/alarm), servis, čistenie klimatizácie, BOZP, PO

Služobné cesty - DPC, ZPC

Poistenie priestorov a insolventnosti, post terminály, fiškalizácia a servis pokladní

Upratovanie, deratizácia, pošta

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici) 

Údržba/oprava :  stolárske, zámočnícke, vodoinštal.,elektrikár.práce,murárske práce

Maľovanie – kancelária vedúceho, obvodová interiérová stena zo strany Primac. nám. – sanácia

Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku

Repasácia podlahy klientskeho priestoru, interiérové úpravy

Benzin

45.000 + 82.000 + 7.000 + 87.000 + 1.125.000 + 942.550 = 2.288.550,- eur

662.965 + 942.550 + 7.000 + 676.035 = 2.288.550,- eur

DPH za cely rok

Predbežne spolu na pevádzku:

Stravné lístky

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov

Cestovné náhrady (diety) 

Poistenie za auto a servis

Služobné cesty - DPC, ZPC
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K bodu č. 3  Vyjadrenie dozornej rady BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2016  

 
 
Odôvodnenie:  
 

Dozorná rada BTB preskúmala Účtovnú závierku BTB a Správu o činnosti BTB za rok 
2016 a nenašla nezrovnalosti, svoje vyjadrenie spolu so Správou o činnosti dozornej rady BTB 
zo rok 2016 predložila  na valné zhromaždenie BTB ešte v máji 2017. V časti správy 
o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2016 bol príslušný bod programu predkladateľom 
tejto správy z májového rokovania VZ BTB pre chybu v písaní stiahnutý, VZ BTB sa zaoberalo 
len správou dozornej rady o preskúmaní Správy o činnosti BTB za rok 2016 a Správou 
o činnosti dozornej rady BTB za rok 2016. 

 
Dozorná rada BTB sa opätovne zaoberala Účtovnou závierkou a Správou o činnosti 

BTB za rok 2016 na svojom  zasadnutí dňa 17. 10. 2017 a v rámci samostatného bodu 
programu na VZ BTB dňa 11. 12. 2017 predkladá svoju správu k týmto dokumentom. VZ BTB 
sa bude zaoberať predloženým materiálom len v časti stanoviska k Účtovnej závierke BTB za 
rok 2016. 
 
 

V zmysle Čl. XI. bodu 9. písm. c) Stanov dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú 
závierku a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. 
 

Ide o rozhodnutie, na ktorého prijatie VZ BTB  je podľa článku IX. bodu 5. vety 1. 
stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 vety 1. zákona č. 91/2010 Z.z potrebná viac ako 
polovica hlasov prítomných členov. 
 
Návrh uznesenia:  
Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie vyjadrenie dozornej rady BTB o preskúmaní 
Účtovnej závierky BTB za rok 2016.  
 
 
 
 



Návrh zmien stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 

predkladaných predsedom dozornej rady BTB 

na rokovanie valného zhromaždenia BTB v decembri 2017  
 

 

 

Čl. V. body 8. a 9. 

 

V ustanovení článku V. stanov sa za bod 7. vkladajú nové body 8. a 9., ktoré znejú 

nasledovne:  

 

„8. Podmienky vzniku členstva v organizácii, vrátane podmienok, ktoré sú predmetom 

čestného prehlásenia podľa bodu 3., musí člen organizácie spĺňať počas celej doby 

trvania členstva v organizácii.  

 

9. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby 

preukázal splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii. Člen 

organizácie je povinný splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii 

preukázať v lehote 30 dní od doručenia výzvy.“ 

 

 

V Bratislave dňa 3. 11. 2017 
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K bodu č. 4  Návrh na zmenu stanov BTB  

 
 
Odôvodnenie:  
 

Návrh na zmenu stanov bol iniciovaný predsedom dozornej rady BTB v novembri 
2016. V predkladanom znení bol zaradený ako bod programu už na rokovanie VZ BTB dňa 13. 
12. 2016, avšak po konzultácii s jeho predkladateľom z rokovania stiahnutý, pretože Hlavné 
mesto SR Bratislava ho vopred neprerokovalo na Mestskom zastupiteľstve. 

 
Predkladaný návrh vychádza zo skutočnosti, že stanovy BTB v platnom znení 

jednoznačne nestanovujú, že podmienky vzniku členstva v organizácii definované v článku V. 
stanov sú zároveň i podmienkami trvania členstva v organizácii. Vzhľadom na uvedené, 
navrhované nové ustanovenie bodu 8. článku V. stanov explicitne stanovuje túto skutočnosť 
tak, aby nedochádzalo k výkladovým nejasnostiam.  

 
Nové ustanovenie bodu 9. článku V. stanov zároveň zakladá kompetenciu dozornej 

rady v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok 
členstva v organizácii a stanovuje, že dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu splnenia 
podmienok členstva je na pleciach člena organizácie. 

 
Nesplnenie podmienok členstva v organizácii je porušením stanov a je dôvodom na  

vylúčenie člena z organizácie podľa čl. VI. bodu 1. písm. c) stanov. 
 
 

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. a) stanov BTB a v zmysle § 17 
ods. 6. písm. a) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov schvaľuje stanovy a ich zmeny.  

 
Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. vety 2. 

stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 vety 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého 
rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne 
viac ako 60 % všetkých ostatných členov.  

 
 

Návrh uznesenia:  
Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 1. 2018 schvaľuje nasledovné zmeny svojich 
stanov: 
 V ustanovení článku V. stanov sa za bod 7. vkladajú nové body 8. a 9., ktoré znejú 
nasledovne:  
„8. Podmienky vzniku členstva v organizácii, vrátane podmienok, ktoré sú predmetom 
čestného prehlásenia podľa bodu 3., musí člen organizácie spĺňať počas celej doby trvania 
členstva v organizácii.  
9. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby 
preukázal splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii. Člen organizácie je 
povinný splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii preukázať v lehote 30 
dní od doručenia výzvy.“ 
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K bodu č. 5  Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB na rok 2018 

 

Odôvodnenie: 
 
Návrh predpokladá mierne navýšenie členských príspevkov tzv. ostatných členov pre 

rok 2018, pričom vychádza zo skutočnosti, že zvýšený je i členský príspevok Hlavného mesta 
SR Bratislavy. Jeho cieľom je tiež v najväčšej možnej miere zjednotiť výšku členského príspevku 
v jednotlivých komorách. 

 
Pri stanovení výšky členského príspevku v predkladanom návrhu vychádzalo P-BTB 

z odhadu bonity jednotlivých typov členských subjektov. V prípade asociácii, zväzov a združení 
sa predpokladá participácia viacerých subjektov na úhrade. 
 

 

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. g) stanov BTB a v zmysle § 17 
ods. 6. písm. g) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov.  

 
Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. vety 2. 

stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 vety 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého 
rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac 
ako 60 % všetkých ostatných členov.  

 
 
Návrh uznesenia:  
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky a lehoty splatnosti členských 
príspevkov členov BTB na rok 2018  

a) v prípade Hlavného mesta SR Bratislavy v 3 tretinových splátkach s lehotou 
splatnosti 31. 1. 2018, 15. 4. 2018 a 30. 6. 2018,  

b) v prípade ostatných členov v celosti s lehotou splatnosti 31. 1. 2018. 



Rozpočet a plán Aktivít

Bratislava Tourist Board 2018



Počet návštevníkov a prenocovaní: január - júl rok 2017 

www.visitbratislava.com

718 027

návštevníkov

8,10 %

nárast*

1 509 011

prenocovaní

5,65 %

nárast*

* Porovnanie s rokom 2016



www.visitbratislava.com

Návrh výšky členského príspevku Bratislava Tourist Board na rok 2018

je plnením uznesenia „Uznesenie č. 1737/2014“ zo dňa 25. 09. 2014 

Mestského zastupiteľstva, ktoré schválilo v časti A:

Princíp výpočtu členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácii 

cestovného ruchu pre rok „n“ ako 30 %-ný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“).

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Bed TAX
2 759 077,- 3 166 138,35 3 562 078,78

3 621 154,71
cca 4 300 000,-

(v EUR) (1/10 2017)

Členské

695 500,- 724 921,32 922 000,- 970 000,- 1 100 000,-30% z roku n-2

(v EUR)
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Zdroje, ktoré platia členské subjekty do BTB generujú zdroje

štátnej dotácie z MDV SR

Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo

oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov

oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom

maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90% súhrnnej hodnoty vybratej

dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza

predchádzajúcemu rozpočtovému roku

rok 2014 2015 2016 2017 2018

Členské mesta 
do BTB + ostatní 

(v EUR)

695 000,- 724 921,- 922 000,- 970 000,- 1 100 000,-

+ 19 000,- + 20 200,- .+ 20 550,- .+ 22 450,- + 25 000,-

Dotácia (v EUR) 397 486,- 552 800,- 714 000,- 745 121,- 942 550,-



Priority a ciele BTB v roku 2018

www.visitbratislava.com

→ FEEL local - miestne obyvateľstvo a iniciatívy/združenia 

→ BE smart/green - riešenia v infraštruktúre CR, online

→ CREATE image – Bratislava doma a v zahraničí 

→ TELL the story - príbehy Bratislavy a ich komunikácia a prezentácia

→ MANAGE partnerships - spolupráca s členmi BTB a partnermi v CR

→ DO sales - rozbehnutie produkčného oddelenia



DISPONIBILNÉ ZDROJE BTB pre rok 2018 a ich rozdelenie

www.visitbratislava.com

Predpokladaný príjem z podnikateľskej činnosti (predaj BC karty a sprievodcovských činností) 45 000,00 €

Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC 82 000,00 €

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MINDOP 2017 7 000,00 €

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka 67 000,00 €

Členské pre rok 2018 (1 100 000 MagiBA + 25 000 od ostatných členov) 1 125 000,00 €

Dotácia MDVRR SR pre rok 2018 (odhad) 942 550,00 €

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2018 2 288 550,00 €

Prevádzka, členské do organizácií a spolufinancovanie aktivít z projektu: 1 073 285,00 €

Samotné MARKETINGOVÉ A KOMUNIKAČNÉ AKTIVITY PODĽA PROJEKTU: 1 215 265,00 €



Členské prostriedky (1 073 285 EUR)

www.visitbratislava.com

Odd. marketingu (418 620 EUR)

Odd. PR a komunikácie (318 300 EUR) 

Odd. MICE/BCB (154 200 EUR)

Odd. stratégie (29 929 EUR)

TIC (293 716 EUR)



Členské prostriedky (1 053 285 EUR)

www.visitbratislava.com

→ Oddelenia BTB: Marketing, PR a komunikácia, MICE, Ekon-personálne, 

Stratégie, brigádnická činnosť, obchodné oddelenie

→ Outsourcing/služby: služby VO, právne služby, účtovníctvo, upratovanie a 

údržba

→ Prevádzka: nájmy, chod a vybavenie kancelárií, telefóny/internet, energie, 

cestovné náhrady, stravné lístky, poistenia, PHM

→ Kofinancovanie aktivít: Marketing a propagácia, činnosť TIC, podpora produktu, 

infraštruktúra CR, strategické materiály, vzdelávanie

→ Iné: zasadnutia predstavenstva/DR, členské v organizáciách (BRT, AOCR, ZCR, 

ECM, DCC, atď.)



Cieľové skupiny a témy (SK a AT/DE/CZ/UK)

www.visitbratislava.com

Poznanie histórie mesta, umenie, kultúra (korunovácie, Kelti..) (40 +)

Moderná európska metropola – nightlife, shopping, šport, smart city (18 – 45)

Rodiny s deťmi, zelené mesto – aktívny oddych, Dunaj (25 - 45)

Gastronómia (miestna kuchyňa, destinácia vína, piva, kávy) (35 +) 

MICE – 4 piliere, surprisingly close - exceptionally smart



www.visitbratislava.com

→ Edičná tvorba, grafika, kreatíva a tlač (aktualizácia existujúcich – mapy, 
brožúry, nové tituly - napr. Bratislava Guide, mapa MHD, Keltsko/Rímska BA)

→ Video tvorba – úprava existujúcich, vloggerský obsah – 20 tematických videí, 
Zelená Bratislava, video content 2019

→ Veľtrhy, výstavy a prezentácie doma a v zahraničí (Ferien Messe – vlastný 
stánok, min. 6 veľtrhov, min. 3 zahraničné verejné prezentácie – Praha, 
Viedeň, Budapešť) 

→ Informačná infraštruktúra – dotykové obrazovky na vstupných bodoch (4), 
cudzojazyčné označníky, na MHD, mobilný infopoint na Nám. E. Suchoňa, foto 
point v centre mesta, minismerovníky

→ Podpora produktu: Kultúrne leto a hradné slávnosti (BKIS), Bratislava pre 
všetkých, Korunovačné dni, 150. výročie MMBA, 100. výročie Československa, 
25. výročie Hl. Mesta ap., Bratislava Card, Bratislava Goes Classical, 
Korunovačný foto-video point, BC iné.

→ SMART technológie (WIFI pokrytie a navigácia v centre mesta), aplikácia BA 
– BC

→ Merkantil a propagačné/prezentačné nástroje – rozbehnutie produkčného 
oddelenia

Odd. marketingu (418 620 EUR)
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→ Pokračovanie v téme osobností (Einstein, M. Terézia, Ján Pavol II.) 

→ Kampane  a inzercia na zdrojových trhoch: Česko, Nemecko, Rakúsko, 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, SR

→ Priorita: online propagácia (finančná efektívnosť, zacielenie, efekt – see, 
think, do, care), destinácie ako aj členov BTB a ich produktov

→ Online (Facebook/Instagram, Youtube, Google) - 65 %

→ Offline - Berlín/Praha/Viedeň/Londýn – verejná doprava/letisko (plagáty, 
bannery, digi a city lighty), regionálne vlaky, autobusy a inzercia v 
printových periodikách – 35 %

→ Správa web, sociálne siete, aplikácie, dotykové obrazovky – funcionalita, 
aktuálnosť, jazykové mutácie – pridanie jednej jazykovej mutácie ŠJ/RJ

→ Nadväzovanie partnerstiev, bártrový prístup, súťaže, PR

→ Infocesty (bloggeri, famtripy, presstripy, cestovné agentúry a kancelárie)

→ Fotodatabáza, tvorba contentu, PR články, tlačovky, prekladateľské 
služby

Odd. PR a komunikácie (318 300 EUR) 



www.visitbratislava.com

→ Prevádzka turistického informačného centra Klobučnícka ulica 362 
dní v roku, prevádzka TIC letisko do 31.1.2018 a sezónnych TIC na 
železničnej a autobusovej stanici a na Nám. E. Suchoňa

→ Spoluprevádzka informačných pointov na vstupných bodoch do 
destinácie  spolu s komerčnými partnermi (prístav, cyklo, centrum mesta)

→ Bratislava Card – City and Region – manažment celého projektu a 
produktu, obchodné vzťahy, partnerstvá, propagačné materiály, tlač 
kariet, prevádzka systému, online atď.

→ Sprievodcovské služby pre zákazníkov TIC vo viac ako 22 jazykoch 
(zmluvy o spolupráci a provízii medzi BTB a sprievodcami CR)

→ SMART technológie (WIFI pokrytie a navigácia v centre mesta), 
aplikácia BA – BC, minismerovníky, označníky na zastávkach MHD

→ Merkantil a propagačné/prezentačné nástroje – rozbehnutie 
obchodného oddelenia

TIC (293 716 EUR)



www.visitbratislava.com

→ MICE Content Marketing – aplikovanie a implementácia MICE 
stratégie 2018 – 2020, tvorba dizajnmanuálu BCB

→ Prezentácie/výstavy v zahraničí (min. 3 veľtrhy, min. 3 zahraničné 
verejné prezentácie)

→ MICE DAYS 2018 (workshopy, vzdelávanie) – min. 3 podujatia, 
networking

→ Inšpekčné cesty, ambasádorský program, konzultačné služby a 
asociačný marketing

→ PR články, tvorba obsahu pre sociálne siete a médiá

→ Bidding a spracovávanie denno-denných RFP´s

→ Famtripy a sprievodné programy ku MICE podujatiam, 
spoluorganizácia podujatí

→ Vypracovanie štúdie: Ekonomické účinky MICE na destináciu

Odd. MICE/BCB (154 200 EUR)
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→ Aplikovanie a implementácia Marketingovej a komunikačnej  stratégie 
2018 – 2022

→ Koncepčné materiály MagiBA (PHSR, Akčné plány, odpočty, aktualizácie 
strategických dokumentov)

→ Manažment členstva v národných a medzinárodných organizáciách – ZCR, 
KOCR BRT, AOCR, AICES, ECM, Arge - Strasse der Kaiser und Könige, 
DCC,  

→ Projekt na dotáciu MDaV SR (vyúčtovanie 2017, nový 2018), Správa o 
činnosti BTB za 2017

→ SK – AT: koordinácia okruhov spolupráce v zmysle uzatvorenej dohody 
o spolupráci medzi mestom Bratislava a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko

→ Vzdelávanie (stakeholderi, zamestnanci, sprievodcovia)

→ Stáže a internship programy v BTB, spolupráca

→ Vypracovanie štúdie: Ekonomické účinky CR na destináciu

Odd. stratégie (29 929 EUR)



www.visitbratislava.com

→ Prehliadka mesta, vstupy do mestských múzeí a galérií a integrovaná 
doprava v meste a regióne zľava 100 %

→ Viac ako 120 poskytovaných zliav do výšky 50 %

→ Cena:

o 1-dňová BCC: 17 €, 2-dňová BCC: 19 €, 3-dňová BCC: 21 €

→ Nárast predaja karty 2017/2016: + 33,3 %, 2016/2015: + 21,5 %

→ Partneri

Inf. centrá a Bratislava Card - City & Region

→ TIC Klobučnícka

→ Letisko Bratislava

→ Hlavná stanica

→ Osobný prístav

→ Twin city: Huma 6

→ Autobusová stanica

→ Bike Point – Fajnorovo nábrežie

→ Mobilný infopoint nám E. Suchoňa



Valné zhromaždenie

11.12.2017

www.visitbratislava.com

Ďakujem za pozornosť

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.

koniar@visitbratislava.com

Výkonný riaditeľ BTB

mailto:koniar@visitbratislava.com
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K bodu č. 6 a 7  Plán práce BTB na rok 2018 a Rozpočet BTB na rok 2018 

 

 

Odôvodnenie 

Plán práce BTB a rozpočet na rok 2018 sú spojené do jednej dôvodovej správy, 
nakoľko sú plnohodnotne kompatibilné, keďže celý plán aktivít vychádza z finančných 
prostriedkov, ktoré sú presne alokované na činnosť počas roka a zároveň sú v súlade 
s plánovanou žiadosťou o dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorú bude BTB 
podávať do 15. 3. 2018, a tiež s oprávnenými položkami činnosti podľa § 29 zákona č. 
91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.  

 
Rámcový plán aktivít je predložený tak, aby plnohodnotne odzrkadľoval rámcový 

rozpočet na rok 2018. Ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky členov BTB a zahŕňa aj 
aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z roku 2016 a 2017.  
 
Predpokladané príjmy/výnosy v roku 2018: 

 Disponibilné príjmy počas roka (predaj BCC, podnikateľská činnosť, sprievodcovské 
služby a pod.) – 45.000,- eur 

 Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC - 82.000,- eur 

 Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR 2017 vo 
výške – 7.000,- eur 

 Ostatné príjmy – presun nevyčerpaných členských príspevkov z roku 2017 vo výške 
87.000,-  eur 

 Členské pre rok 2018 - MagiBA vo výške 1.100.000,- eur, ostatní členovia 25.000,- eur 

 Dotáciu zo štátneho rozpočtu, Ministerstva dopravy a výstavby SR, organizácia 
predpokladá vo výške 942.550,- eur 
 
Predpokladané výdavky/náklady v roku 2018 (rozpis jednotlivých položiek je v rozpočte 
ktorý tvorí prílohu dôvodovej správy): 

 Výdavky na prevádzku back office a oddelení BTB - 676.035,- eur  

 Výdavky na prevádzku TIC (Klobučnícka, letisko, sezónne) – 285.715,- eur 

 Výdavky na aktivity z členského (vrátane členského v organizáciách, stretnutia orgánov 
BTB – PP/DR) – 377.250,- eur 

 Výdavky na aktivity z dotácie 949.550,- eur 
 
 

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. k) stanov BTB a v zmysle § 17 
ods. 6. písm. k) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov schvaľuje ročný plán aktivít.  

 

Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. veta 2. 
stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 veta 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého 
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rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne 
viac ako 60 % všetkých ostatných členov.  
 
Návrh uznesenia k bodu č. 6  
Valné zhromaždenie schvaľuje predložený plán práce BTB na rok 2018. 

 
 
Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. e) stanov BTB a v zmysle § 17 

ods. 6. písm. e) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov schvaľuje rozpočet.  

 
Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. veta 2. 

stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 veta 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého 
rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne 
viac ako 60 % všetkých ostatných členov.  
 
Návrh uznesenia k bodu č. 7  
Valné zhromaždenie schvaľuje predložený rozpočet BTB na rok 2018. 

 


