
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 6.2.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

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

 

 

Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, Ľ.Novacká, S. Svoreňová, M.Volek,  

Neprítomní :   A.Smik, J.Bôcik, 

Za DR BTB:    

 

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 

členov predstavenstva BTB. Navrhla na schválenie program rokovania P-BTB. Podklady 

k rokovaniu k relevantným bodom boli členom predstavenstva zaslané vopred mailom. 

Prítomní členovia P-BTB súhlasili s nasledovným programom.  

1. Prijímanie nových členov (SND, Hotel Lindner) 

2. Diskusia Veľkonočná Bratislava - Mazuchová, Csibreiová 

3. Diskusia free wifi v meste - Ďurica 

4. Diskusia online kampane – Expedia - Foltýn 

5. Plán spolupráce na MICE projektoch + účasť na zahraničných prezentáciách – 

Erneker 

6. Plán spolupráce na podujatiach v roku 2019 - Koniar 

7. Príprava na stretnutie s primátorom - predsedovia komôr + A. Smik 

8. Spolupráca s n.o.  Skrášlime Slovensko v spolupráci s Rotary Clubom Bratislava 

Danube – bronzový model Bratislavy 

9. Informácie a podnety z komôr k zlepšeniu turistickej infraštruktúry a práce BTB 

10.  Rôzne – Andrea Ambrózy, výkonná riaditeľka kocr BRT 

 

Bod č. 1 Prijímanie nových členov 

Dňa 17.1.2019 bola na BTB doručená žiadosť Slovenského Národného divadla (SND) 

o prijatie za člena. Podmienka stretnutia predsedníčky komory č. 4 pani Novackej (kam by 

sme ich mali zaradiť) s vedením SND bola realizovaná v zastúpení Petrovič, Volek, 

Melicharová dňa 14.9.2018. 

Uznesenie č. 1a/06022019 P-BTB súhlasí s prijatím SND za člena BTB, zaraďuje ho do 

komory č. 4 s výškou členského príspevku 330,- EUR na rok 2019. 

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

 

Dňa 1.2.2019 bola na BTB doručená žiadosť spoločnosti Central Hotel Management, s.r.o. za 

člena BTB. Podmienka stretnutia predsedu komory č. 1 pána Michala Naďa s vedením hotela 

Lindner Hotel Gellery central bola realizovaná v novembri 2018..  

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


                                                                                                                 

Uznesenie č. 1b/06022019 P-BTB súhlasí s prijatím Central Hotel Management, s.r.o. za 

člena BTB, zaraďuje ho do komory č. 1 s výškou členského príspevku 600,- EUR na rok 

2019. 

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

 

Bod č. 2 Veľkonočná Bratislava 

Projekt na podporu osláv Veľkonočných sviatkov v Bratislave, tak aby sa stal stálou ponukou 

turistického produktu prezentovali v zmysle Prílohy č. 1 vedúca TIC, Eva Mazuchová 

a vedúca odd. marketingu, Barbara Csibreiová. Pán Petrovič sa v diskusii pýtal na cieľovú 

skupinu tohto produktu. Pani Mazuchová odpovedala, že v meste je počas veľkonočných 

sviatkov vždy veľa zahraničných turistov, najmä stredná a staršia generácia. Cieľom tohto 

spoločného produktu je uspokojiť potrebný návštevníkov mesta, ktorí k nám  práve v tomto 

období prichádzajú za zážitkom zdôraznila pani Novacká. Pripravuje sa menšia kampaň na 

tento nový produkt orientovaná aj na incomingové  CK a  CA a individuálnu klientelu zo SR 

a zahraničia. Pán Naď poznamenal, že je potrebné rozdeliť kampaň  na dve časti, aby 

bol produkt podporený online kampaňou zacielenou na tých, ktorí už sú rozhodnutí tráviť 

Veľkú noc v Bratislave a druhá výzva je osloviť tých, čo hľadajú „what to do during the 

Easter“. Pán Volek poznamenal, že  účinnosť kampane by mala byť merateľná. Navrhol 

možnosť zapojiť do PR aj železnice SR. Požiadavka z P-BTB je poslať všetkým členom  

BTB a aj hotelom mimo členskej základne link na podstránku na webe visitbratislava 

k Veľkej noci, aby zamestnanci hotelov a concergie vedeli  svojich návštevníkov informovať 

o dianí v Bratislave počas týchto sviatkov. Pani Novacká ocenila, že v tomto prípade ide  o 

zosieťovanie partnerov - poskytovateľov produktov a služieb CR -  čo je chvályhodné. 

Uznesenie č.  2/0602019: P-BTB schvaľuje vznik a financovanie produktu Veľkonočná 

Bratislava pre rok 2019 v zmysle schváleného plánu práce. 

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

 

Na rokovanie P-BTB sa dostavila pani Svoreňová. 

 

Bod č. 3 Free wifi v meste 

Projekt free wifi pre Bratislavu, na ktorom participuje spolu s hlavným mestom SR, 

spoločnosťou O2 Business Services a O2 Slovakia prezentoval Ing. Peter Ďurica z odd. 

marketingu BTB v zmysle Prílohy č. 2 a jej príloh. Pán Volek navrhuje, aby na landing page 

free wifi bola ako prvá informácia v zmysle: „v TIC na Klobučníckej si kúpite Bratislava City 

and Region Card“. Zadanie pre výkonnú zložku BTB  je otvorenie témy rokovania s MagiBA 

o získavaní mailových adries a demografických údajov. Členovia P-BTB boli veľmi spokojní 

so zaslanými a spracovanými informáciami, ktoré dostali k uvedenému bodu rokovania.  

Uznesenie č. 3/06022019 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie o ročnej prevádzke 

free wifi a žiada VR_BTB, aby predstavenstvo informoval o záveroch z rokovaní s novým 

vedením relevantných odd. MagiBA.  

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

 



                                                                                                                 

Bod č. 4 Diskusia online kampane – Expedia 

K uvedenému bodu informoval členov predstavstva M.Volek, gestor pre online, o rokovaní 

s vedúcim odd. PR. Následne P-BTB prijalo uznesenie: 

Uznesenie č. 4/06022019: P-BTB odporúča VR-BTB zvážiť aj alternatívne komunikačné 

kanály, a vybrať tie, ktorých účinnosť je najvyššia.  

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

 

 

Bod č. 5  Plán spolupráce na MICE projektoch + účasť na zahraničných prezentáciách 

Materiál prezentovala vedúca odd. MICE, Ing. Nina Erneker v zmysle Prílohy č. 3 

Uznesenie č. 5/06022019: P-BTB schvaľuje, že BTB bude uprednostňovať spoluprácu na 

MICE projektoch, ktoré majú v prvom rade najväčší ekonomický prínos alebo najväčší 

pozitívnym reputačný dopad na destináciu Bratislava. 

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

 

 

Bod č.6 Plán spolupráce na podujatiach v roku 2019 

Z pokynov zo Sekcie CR MDV SR k spracovaniu projektu na dotáciu pre rok 2019 vyplynula 

povinnosť uviesť plánovanú spoluprácu a podporu produktov CR v kontexte tém a na ne 

nadväzujúcich podujatí  na celý rok 2019 veľmi konkrétne, napriek výhradám mnohých ocr, 

že predsa konkrétna spolupráca a finančná participácia je výsledkom zmluvných rokovaní 

a najmä verejných obstarávaní, čo nie je možné uviesť rok vopred do projektu. Finančná 

sekcia MDV SR však na uvedenom trvá. Preto výkonná zložka BTB predkladá predstavenstvu 

výber tém a na ne nadväzujúcich podujatí v kontexte produktov CR na rok 2019. P-BTB sa 

rozhodlo, že prioritne bude spolupracovať na podujatiach, ktoré sú v súlade s Marketingovou 

stratégiou BTB a ktoré majú potenciál a dosah na návštevnosť Bratislavy a je ich tiež možno 

považovať za súčasť produktu CR. Pán Naď sa pýtal, či Bielu noc budeme podporovať  

komunikačne. Pani Svoreňová sa spýtala na podporu Bielej noci a festival Viva Musica. 

Členovia P-BTB odporúčali VR_BTB prepracovať materiál k tomuto bodu tak, aby bola jasná 

spolupráca na podujatiach a témach v kontexte produktov CR, kde BTB bude participovať aj 

ako spoluorganizátor a budú mu zo zmlúv vyplývať povinnosti a náklady na samotnú 

realizáciu a produkciu podujatí a tém v kontexte produktov CR a na tie, ktoré BTB podporí 

len komunikačne. VR-BTB informoval členov, že obsahom komunikácie BTB, či na vlastných 

kanáloch alebo cez online reklamy je principiálne všetko dianie v meste, a ponuka všetkých 

podujatí rôzneho charakteru, ktoré sú vhodné aj pre návštevníkov mesta bez ohľadu na to, či 

na nich BTB participuje ako partner alebo nie. 

Uznesenie č.  6/06022019: P-BTB rozhodlo, že rokovanie o tomto bode bude pokračovať na 

ďalšom zasadnutí P-BTB. 

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

 

Bod č. 7 Príprava na stretnutie s primátorom - predsedovia komôr 



                                                                                                                 

 

Bod č. 8 Spolupráca s n.o.  Skrášlime Slovensko v spolupráci s Rotary Clubom Bratislava 

Danube – bronzový model Bratislavy 

Predstavenstvo B TB odsúhlasilo spoluprácu s n.o. Skrášlime Slovensko na bronzovom modeli 

Bratislavy. Je potrebné opätovne vyvolať rokovanie v marci v roku 2019. Prostriedky na 

spoluprácu pri jeho vyhotovení a osadení boli plánované v rozpočte BTB v roku 2018. Tento 

projekt sa však v minulom roku neuskutočnil.  
Bod. č. 7  Bronzový model Bratislavy – M.Svoboda 
Pán Sloboda prezentoval zámer členom P-BTB. OZ SS uvažovalo aj nad súdobou Bratislavy, ale tá sa veľmi rýchlo 
mení a skúsenosti (najmä z východného Nemecka) ukazujú, že nie je možné model aktualizovať a tiež, že 
obyvateľov aj návštevníkov najviac zaujíma história, ktorá je pre nich menej vizibilná. Model BA z 18steho 
storočia bude základ pre bronzový model, ktorý bude zväčšený. Bude osadený tak, aby aj deti videli na maketu, 
bude tam Braillové písmo, okolo budú historické súvislosti (t.j. príbeh) popísaný vo viacerých jazykoch a logá 
partnerov. Pri siluete modelu bude mapka, kde budú očíslované budovy s popisom čo je čo. Miesto 
umiestnenia by nemalo byť v konfrontácii s inými pamiatkami (tak ako pri súsoší MT). Plán B) ak nevyjde 
Primaciálne nám. je ešte stále možnosť umiestniť model pred hotelom Radisson Blu Carlton.  
Uznesenie č. 7/28032018: P-BTB súhlasí so spoluprácou s OZ Skrášlime Slovensko na Bronzovom modeli 
Bratislavy na prácach a postupoch smerujúcich ku vzniku novej turistickej atrakcie do výšky 5.000,- EUR. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (P.Petrovič),   

Uznesenie č.  7/06022019: P-BTB schvaľuje spoluprácu BTB pri vernisáži projektu 
„bronzový model Bratislavy“ v rámci možnej úpravy rozpočtu BTB  na rok 2019. Žiada PP-
BTB predložiť na P-BTB upresnenie participácie BTB po rokovaní s n.o. Skrášlime 
Slovensko. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

 

Bod č. 9 Informácie a podnety z komôr k zlepšeniu turistickej infraštruktúry a práce BTB 

Členovia predstavenstva prerokovanie tohto bodu preložili na nasledujúce rokovanie P-BTB. 

 

Bod č.10 Rôzne: 

10a) kocr Bratislava Region Tourism 

Výkonná riaditeľka kocr BRT Mgr. Andrea Ambrózy bola mailom zo 4.2.2019 prizvaná na 

rokovanie predstavenstva BTB. PP-BTB jej zaslala pozvánku s programom rokovania 

a požiadala ju, aby v bode rôznom vystúpila k nasledovným bodom: 

- prezentácia ku spolupráci BRT a BTB na rok 2019 – členovia P-BTB dostali od 

VR-BRT k tomuto bodu písomné podklady viď Príloha č. 4. Pán Volek sa spýtal, či 

bude možné využívať fotodatabázu aj členmi BTB. Na to VR-BRT odpovedala, že 

principiálne áno a asi s fototlačou zdroja. Prístup k fotografiám sa aktuálne rieši 

a pripravuje sa prístup k nim cez web. Členovia P-VTB sa dohodli s výkonnou 

riaditeľkou kocr BRT pani Ambrózy, že komunikácia s členmi BTB zo strany 

kocr BRT bude prebiehať cez VR-BTB. Zúčastnení sa dohodli, že sa na ďalšom 

zasadnutí P-BTB vrátia k téme mobilnej aplikácie a zoznamu podujatí, do ktorého 

treba doplniť financie a vplyv na CR. 

- prezentácia k zamýšľanému infopointu Vienna Gate (relevantné predpoklady, prečo to 

má význam  na Schwedenplatz) – viď Príloha č. 5 k uvedenému bodu.  

- informácia audit BRT – výstup z VZ v decembri – audit bol objednaný, ale dodávateľ 

nestihol termín, preto bol zmenený a správa bude až 8.2.2019. 



                                                                                                                 

10b) doplnenie plánu práce na február 2019 o prípravu a manažment site inspection pre 
teambuidingovú sieť Catalyst Global, ktorá sa uskutoční v dňoch 22-24.2.2019 v zmysel 
Prílohy č. 6. Účastníkmi sú konatelia V5 agentúr z Poľska, česka, Maďarska, Slovenska 
a Slovinska, ktorí rozhodujú o budúcich destináciách pre teambuildingové a incentívne 
podujatia pre svojich klientov, cca 10 osôb. Program je v štádiu rokovania, BTB zabezpečí 
časť ubytovania pre zahraničných účastníkov alebo časť spoločenského programu. Aktivita je 
v súlade s valným zhromaždením schválenom pláne práce BTB na rok 2019. v rozpočte 
položky 4.1.2 s predpokladaným nákladom zo strany BTB max. 1.500,- EUR 
Uznesenie č.  8/06022019: P-BTB berie na vedomie doplnený plán práce BTB na mesiac 

február 2019. 

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

 

 

10c) k obsahu článku od p. Sivého, ktorý bol 5.2.2019 publikovaný na webovom 

portáli www.aktuality.sk a tiež zdieľaný na facebookovom profile Aktuality.sk a kritizoval 

prezentáciu Slovenska na Ferien Messe Viedeň sa písomne pani Dagmar Gubová, ktorej 

„citácie“ sú uvedené v článku vyslovila nasledovne: 

 

 
 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 

http://www.aktuality.sk/
http://aktuality.sk/


VEĽKÁ NOC V BRATISLAVE 2019 

 Všetky informácie zverejnené na webe BTB, kde budeme priebežne dopĺňať program, partnerov 

a prevádzky: https://www.visitbratislava.com/sk/velkanoc/ 

 Vydaný leták (SK/EN/DE) 

 Príprava dizajn manuálu Veľká noc v Bratislave (BTB pripraví do konca 2/2019) 

 Zatiaľ dohodnutých 9 stánkov:    
- Gastro Divoká voda (burgre z diviny) 
- Kozia farma Miškovský 
- Údeniny Matyšák 
- 2x víno Farbula 
- Bratislavské rožky 
- Majolika  
- Modranská  
- Šúpoliarka p. Katušová 
- v riešení Úľuv – prezentácia tradičných remesiel bez predaja 
 

  
Oslovení partneri BTB za Hlavné 
mesto  

  Partneri za región 

1 Bratislava Tourist Board 1 Bratislava Region Tourism 

2 Magistrát hl. mesta 2 Bratislavský samosprávny kraj 

3 Múzeum mesta Bratislavy 3 OOCR Malé Karpaty 

4 Galéria mesta Bratislavy 4 Karpatská Muška 

5 BKIS 5 Majolika Modra 

6 SNG 6 Hotel pod lipou – Harmónia Modra 

7 SNM 7 p. Kľúčiková - sprievodkyňa 

8 Múzeum dopravy 8 Modranská 

9 Danubiana 9 Majolika R - Hermysová 

10 Nedbalka 10 Hrad Červený Kameň 

11 Tour4U 11 Kozia farma Miškovský 

12 Hot Chili Lode 12 Údeniny Matyšák 

13 Floratour 13 Schaubmarov mlyn v Pezinku 

14 Luka Tours   

15 Taste Bratislava   

16 Národný salón vín   

17 Bratislavská reštaurácia (Orava stav)   

18 Divoká voda     

19 Zeppelin     

20 Bratislavské rožky     

21 ÚĽUV     

22 Authentic Slovakia     

23 Brainteaselava – Emil Haas     

    

 

Oslovené ubytovacie zariadenia 
    

1 Grand Hotel Riverpark 1 Hotel pod Lipou - Modra Harmónia 

2 Roset Boutique Hotel     

3 Sheraton Bratislava Hotel     

4 Austria Trend Hotel     

5 Falkensteiner Hotel     

https://www.visitbratislava.com/sk/velkanoc/


6 Hotel Crowne Plaza     

7 Danubia Gate     

8 Devín     

9 Mama´s  Boutique Hotel     

10 Park Inn by Radisson Danube BH     

11 Radisson Blu Carlton Hotel     

12 Hotel Matyšák     

13 Botel Pressburg     

14 Hostel Blues     

15 Patio Hostel     

16 Doble Tree by Hilton     

17 Hotel Bratislava     

18 Hotel NH Gate One     

19 Lindner Hotel Gallery Central     

20 Hotel Divoká voda     

21 Hotel Plus     

 

 Ubytovanie a veľkonočné balíčky členov a partnerov:   

- 21 ubytovacích zariadení v Bratislave + 1 v regióne:   

  (Balíčky už poskytli : Park Inn Danube, Hotel Danubia Gate, Hotel Falkensteiner,  Hotel  

   Loft, Hotel  pod Lipou, Hotel Divoká voda + čakáme na vyjadrenie ostatných  

   zainteresovaných ubytovacích zariadení) 

- Veľkonočné menu a dezerty: Bratislavská reštaurácia, Reštaurácia Tulip, Zeppelin Café a čakáme na 

odpovede od ďalších oslovených prevádzok 

 BSK vypraví v dňoch 20. -21.4. autobusový výlet do Malokarpatského regiónu s anglicko-nemecky hovoriacim 
sprievodcom. Odchod z Bratislavy je naplánovaný na 10.00 hod., program sa ešte dolaďuje – ale v každom 
prípade sa v oboch dňoch začína Hradom Červený Kameň, čo je už odkomunikované. BSK vytlačí  na 
distribúciu  jednostranový DL leták s programom tohto organizovaného výletu – program v sobotu a nedeľu bude 
mať rozdielnu náplň. 

 

 ZO STRANY HL. MESTA POTVRDENÉ: 

- otvorenie WC Primaciálne nám. (Hl. mesto) 

- zapožičanie 15ks uzamykateľných stánkov – otvorenou otázkou či bezodplatne (OVS čaká na vyjadrenie 

KP)  

- potvrdené poskytnutie Justiho siene pre workshop tradičných remesiel a tvorivé dielne pre deti a 

dospelých v dňoch 20.- 22. 4. 2019 a miestnosti č. 6 pre zázemie stánkarov a účinkujúcich v dňoch 19. – 

22. 4. 2019  

- Hl. mesto udelilo záštitu primátora p. Valla nad podujatím  

 

 POTREBNÉ DORIEŠIŤ: 

- otvorenie WC Hrad Devín (MMBA), WC pod Starým mostom (Staré mesto) 

- poslať ohlášku Starému mesto o podujatí a predaji 

 

 

 

 

 



Sumár k wifi VisitBratislava:  
 

Na pripojenie k wifi VisitBratislava nie je nutné zadávať žiadne osobné údaje, používateľ len potvrdí 

súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami.  

V systéme je zaevidovaná len MAC adresa zariadenia. Táto informácia nie je osobným údajom bez 

spojenia s napr. menom, rodným číslom atď. Tento bod bol relatívne dlho diskutovaný s MagBA resp. 

ich poradcom pre GDPR spoločnosťou Leon Venta - aj s týmto údajom mali problém, potvrdiť z ich 

strany že to nie je osobný údaj a nie je nutné uzatvárať sprostredkovateľskú zmluvu.  

Tento režim platí od 25.5.2018 kedy GDPR vstúpilo do platnosti. K tomuto dátumu boli vymazané 

všetky predchádzajúce dáta.  

Zároveň bolo s MagBA dohodnuté, že po spustení je možné otvoriť otázku zavesenia dotazníka a príp. 

aj získavania osobných údajov (napr. emailov), ak by aplikačná prax kontrolného orgánu v oblasti 

GDPR, resp. očakávaná legislatívna úprava v tejto oblasti ukázala, že je to možné.  

 

Štatistika využitia: wifi VisitBratislava a prepojenia na web stránku visitbratislava.com - príloha č.1 

Súčasný stav: počet uzlov pre pripojenie k wifi VisitBratislava – 13 uzlov – príloha č.2 

Súčasná kapacita:  Download 40 Mbps, Upload 10 Mbps 

Navrhovaný rozvoj: doplnenie ďalších uzlov pre pripojenie k wifi VisitBratislava – príloha č.3, tento 

návrh bol komunikovaný na všetky participujúce subjekty. MagBA sa vyjadril že do komunálnych 

volieb 2018 sa s investíciou neráta. 

Nákladovosť projektu: 

Celková výška mesačnej faktúry sa prevádzkovanie wifi VisitBratislava zo strany O2 Business 

Slovakia na MagBA je 5.405,- EUR bez DPH, 6480,- EUR s DPH/mes. 

Z tejto sumy uhrádza BTB na účet MagBA 2000,- EUR/mes. 

Z tejto sumy uhrádza O2 Slovakia, s.r.o. na účet MagBA 2000,- EUR/mes. 

Za Zostávajúcu sumu je zodpovedný  MagBA t.j. 2480,- EUR s DPH/mes. 

Navrhovaný postup: 

1.Implementácia „dobrovoľného“ dotazníka na získavanie údajov – dizajn – príloha č.4 

2.Definovať kontaktnú osobu s ktorou je možné komunikovať tento projekt. Na stretnutí s p. 

Gajdošom bolo dohodnuté, že odd. inf. techn. bude nápomocné v technických otázkach. 

„Projektové" záležitosti by malo riešiť odd. komunikácie a marketingu , p.Bašnák.  

 

3.Zistiť postoj MagBA, či sú otvorení návrhom na otvorenie tejto témy (zbieranie osobných údajov, 

resp. emailov), resp. či vidia z právneho hľadiska priestor na nakladanie s osobnými údajmi v rámci 

tohto projektu  

4.Definovanie presného režimu (zadanie súhlasu na registračnej stránke) z právneho hľadiska, 

5.Pripraviť zmluvu o spracovaní osobných údajov medzi (BTB, MagBA, O2BS), O2-predpokladáme že 

nie je nutné involvovať, 

6.Technická realizácia - úprava registračnej stránky.  



Štatistika návštevnosti web stránky visitbratislava.com prostredníctvom wifi 
VisitBratislava od 25.5.2018 – 22.1.2019 
 

 
 
271 559 unikátnych používateľov 
88,48% bounce rate - (okamžitý odchod zo stránky – čím vyššie %, tým horšie) 
19 sekúnd – priemerný čas strávený na našom webe 

 
 
Štatistika prevádzky wifi VisitBratislava od 25.5.2018 – 22.1.2019 
 
Graf registrácii jedinečných zariadení.....   k dnešnému dňu 172 000 jedinečných zariadení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graf nových zariadení a návratov do siete 
 

 
 
 
 
Počet súčasne pripojených zariadení v sieti 
 

 
 
 
 



Využitie lokalít /uzlov 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prenesené dáta užívateľov v MB, čiže špička na grafe je 800GB za 3 dni 
 

 
 

 
 
 
 



 

 



Názov podujatia Popis podujatia web dátum Počet 

delegátov 

o 

zahraničia

Požadovaná spolupráca zo strany BTB - všetky spolupráce sú aktuálne v 

rokovaní

Wonca Europe 2019 Európsky kongres všeobecných lekárov http://www.wo

ncaeurope2019

.org/

26-29/6/2019 2500 Marketingová podpora vo forme obsahu do newslettrov pre delegátov 

(budúcich turistov)

Marketingová podpora vo forme zdieľania obsahu z podujatia (krátke videá, 

posty na sociálnych médiách, www.visitbratislava.com)

Press podra vo forme TS

Welcome/info desk v priestoroch podujatie počas trvanie kongresu 

Príhovor primátora (zástupcu mesta) a oficiálne prijatie vedeckého výboru 

konferencie zástupcami mesta

Merkantil a propagačné materiály o Bratislave v počte 2500 ks

Verejná doprava pre účastníkov podujatia gratis??

THE 72ND IIW ANNUAL ASSEMBLY 

AND INTERNATIONAL CONFERENCE 

2019

Výročné zhromaždenie a medzinárodná 

konferencia Medzinárodnej zváračskej 

asociácie (IIW)

https://www.ii

w2019.com/

7-12/7/2019 1200 Marketingová podpora vo forme obsahu do newslettrov pre delegátov 

(budúcich turistov)

Marketingová podpora vo forme zdieľania obsahu z podujatia (krátke videá, 

posty na sociálnych médiách, www.visitbratislava.com)

Press podra vo forme TS

Welcome/info desk v priestoroch podujatie počas trvanie kongresu 

Príhovor primátora (zástupcu mesta) a oficiálne prijatie vedeckého výboru 

konferencie zástupcami mesta

Merkantil a propagačné materiály o Bratislave v počte 1200 ks

Verejná doprava pre účastníkov podujatia gratis??    Iné 

Polyglot Gathering Stretnutie polyglotov z celého sveta, 3. krát v 

BA

https://www.p

olyglotbratislav

a.com/

29/5-2/6/2019 500 Marketingová podpora vo forme obsahu do newslettrov pre delegátov 

(turistiská ponuka BA)

Marketingová podpora vo forme zdieľania obsahu z podujatia (krátke videá, 

posty na sociálnych médiách, www.visitbratislava.com)

Press podra vo forme TS

Verejná doprava pre účastníkov podujatia gratis??    Iné 

Danube Conference, 

Donauschifffahrts & 

Tourismuskonferenz 2019

Konferencia o cestovnom ruchu tematicky 

spojeného s povodím Dunaja

https://www.d

onautourismus.

eu/index.php

4-6/12/2019 300 Organizátor ešte nevybral záväzne destináciu - v rámci nastavenia podmienok 

hosťovania konferencie sa destinácia podieľa - spoluorganizuje formou 

zabezpečenia destinačnej prezentácie spojenej s recepciou, welcome/info desk, 

guided tours a/alebo propagačné materiály 

Tech Summit 2019 Slovenský koncept s medzinárodným 

presahom, konferencia o inováciách v 

priemysle

http://techsum

mit.sk/2018/

tbd 100 v rokovaní, spoluorganizácia navrhovaná formou zabezpečenia destinačnej 

prezentácie spojenej s recepciou

Podklad pre rokovanie predstavenstva 6.2.

http://www.woncaeurope2019.org/
http://www.woncaeurope2019.org/
http://www.woncaeurope2019.org/
https://www.donautourismus.eu/index.php
https://www.donautourismus.eu/index.php
https://www.donautourismus.eu/index.php


EBCG  -Automotive Innovatech Podujatie INNOVATECH Fórum má pre destináciu 

reputačný charakter, prináša do hlavného mesta 

odborníkov z oblasti inovatívneho priemyslu4.0, a to 

hlavne automobilového a strojárenského priemyslu. 

Cieľom podujatia je zviditelniť Slovensko ako 

automobilovú a priemyselnú veľmoc s dôrazom na 

inovácie v priemysle, a vytvorenie prostredia, kde sa 

kladie dôraz na budúcnosť, vízie a stanovenie budúcich 

trendov v odvetví. Cieľom podujatia je tiež pripraviť 

Bratislavu a Slovensko na ďalšiu priemyselnú revolúciu a 

udržať tak dlhodobú konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť v regióne. Predpokladaná účasť na prvom 

ročníku dvojdňovej konferencii je 160 účastníkov. 

https://www.in

novatech.sk/

29-30/5/2019 160 v rokovaní, spoluorganizácia navrhovaná formou zabezpečenia: VIP guides pre 

zahraničných účastníkov a speakrov, VIP darčekové predmety / balíčky 20 ks, 

propagačné materiály, info desk na 1 deň, prenájom priestorov pre destinačnú 

prezentáciu spojenú s príhovorom

Joint CzechoSlovak Virology 

Conference 2019

and 1st SK-AT Structural Virology 

Meeting

odborný virologický meeting https://virology

.cz/

13-15/2/2019 170 doprava pre delegátov zdarma, vybavené na Magi BA

1st WUKF Championship in Kobudo Majstrovstvá sveta v karate, Záštitu nad 

podujatím prevzal predseda vlády SR p. Peter 

Pellegrini, ambasádorom je olympionik Matej 

Tóth.

http://world.w

ukf-

karate.org/pro

gram

20-23/6/2019 5000 v rokovaní, spoluorganizácia navrhovaná formou marketingového obsahu o 

destinácii  (leisure ponuka), marketingová podpora cez kanály BTB, šnúry a 

visačky pre účastníkov s logom a ponukou Bratislavy, ktor0 maj[ pre komunitu 

spomienkový charakter, welcome/info desk počas podujatia, propagačné 

materiály pre VIP členov WUKF 

Zlatý klinec 2019 reklamný festival www.zlatykline

c.sk

tbd 100 v rokovaní, v minulosti spoluorganizácia formou ubytovania pre speakrov

TechNet Europe by AFCEA 2019 konferencia o moderných technológiách v 

bezpečnosti

https://www.af

cea.org/event/

TNE18-

programme

oktober 2019 300 V rokovaní, spoluorganizácia navrhovaná formou poskytnutia priestorov pre 

destinačnú prezentáciu spojenú s cocktailom, v rokovaní Zrkadlová sála primac 

paláca. Event nebol zatiaľ oficiálne potvrdený pre BA. 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 

republiky

medzinárodný seminár, na ktorom sa zúčastní 

cca 50 zástupcov najvyšších kontrolných 

inštitúcií z krajín celého sveta

tbd 1-4/4/2019 50 60 propagačných materiálov + 2 x VIP guide + vstpy do Primaciálneho paláca pre 

60 pax

Newmatec 2019 znalostné fórum zamerané na nové materiály, 

technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a 

budúce trendy automobilového a 

pridruženého priemyslu. 250 -300 hostí, z 

toho ca 40 pax zo zahraničia 

https://www.n

ewmatec.sk/

26-27/3/2019 40 Marketingová podpora vo forme zdieľania obsahu z podujatia (fotky, posty na 

sociálnych médiách, www.visitbratislava.com)

Guided tour pre VIP spíkrov, resp. hostí. (prípadne transfery?)

Prepojenie webov / prelinkovanie (položka v menu, webu newmatec  „discover 

Bratislava“)

ca 15-20 VIP balickov merkantilu 

https://virology.cz/
https://virology.cz/
http://www.zlatyklinec.sk/
http://www.zlatyklinec.sk/
https://www.afcea.org/event/TNE18-programme
https://www.afcea.org/event/TNE18-programme
https://www.afcea.org/event/TNE18-programme
https://www.afcea.org/event/TNE18-programme












 

 

Extraordinary s.r.o., Martinčekova 28, SK-82109 Bratislava 

Vážená pani Ing. Alžbeta Melicharová 

Bratislava Convention Bureau 

BRATISLAVA TOURIST BOARD 

Šafárikovo námestie 3, SK- 811 02 Bratislava 

 

Vec: Výzva na spoluprácu. 

Dobrý deň, týmto by sme vás chceli úctivo požiadať o podporu pri organizovaní Meetingu V5 2019 
pre partnerov spoločnosti Catalyst Global - najväčšej teambuildingovej siete na svete. Táto sieť 
združuje viac ako 60 eventových agentúr zaoberajúcich sa organizovaním incentívnych a 
teambuildingových projektov v 85 krajinách sveta.  

Na meeting, ktorý sa uskutoční v dňoch 22-24 februára v Bratislave prídu riaditelia a konatelia 
partnerských agentúr z Poľska, Česka, Maďarska, Slovenska a Slovinska, ktorí rozhodujú o tom, v 
akých lokalitách budú v nasledujúcom období plánovať teambuildingové a incentívne podujatia pre 
svojich klientov. Aj preto ich návšteva Bratislavy môže mať značný prínos pre hlavné mesto a celý 
región.  

Agentúra Extraordinary je od 1.2.2018 exkluzívnym partnerom siete Catalyst Global pre Slovenskú 
republiku. Aj vďaka minuloročnej podpore Bratislava Convention Bureau sme počas Famtripu 
Catalyst Global 2018 vzbudili významný pozitívny záujem o Bratislavu a celý región. Verím, že vaša 
aktívna, či pasívna spolupráca na tohtoročnom Meetingu V5 2019 bude veľkým prínosom pre zdarný 
priebeh a želaný dopad celého podujatia.  

Návrh spolupráce: V príjemnej a neformálnej atmosfére by sme radi prepojili našich účastníkov so 
zamestnancami BCB a podporili tak naštartovanie pozitívnych pracovných vzťahov. Radi by sme dali 
našim účastníkom ochutnať lokálnu gastronómiu, kde by mohla prebehnúť prezentácia mesta 
a networking medzi účastníkmi a zamestnancami BTB čím by sa posilnili medzinárodné vzťahy, ktoré 
majú obchodný potenciál pre obe strany (pritiahnutie zahraničného MICE biznisu do Bratislavy, 
spolupráca pri biddingoch podujatí v prospech BA apod.)  

 

Program stretnutia: 

22.2.2019 12:00 – 18:00 privítanie a prvé kolo porád 

22.2.2019 19:00 – 22:00 priestor pre spoluprácu (spoločenský program, spoločná večera, prehliadka 
galérie, hlavných atrakcií mesta...) 

23.2.2019 09:00 – 18:00 druhé kolo porád 

23.2.2019 19:00 – 22:00 priestor pre spoluprácu (spoločenský program, spoločná večera, prehliadka 
galérie, hlavných atrakcií mesta...) 



24.2.2019 09:00 – 13:00 posledné kolo porád 

24.2.2019 13:30 koniec stretnutia, odchod domov 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať. Teším sa na vašu odpoveď a 
ostávam s pozdravom. 

 

 

Ľubomír Tomko 

konateľ Extraordinary s.r.o. 

Catalyst Global Slovakia 

 


