
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 3.4.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

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

 

 

 

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

Neprítomní :   A. Smik, M. Volek, 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

 

 

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, 

k dvom boli predložené priamo na rokovaní . Prítomní členovia P-BTB súhlasili s nasledovným 

programom.  

1. Krátka diskusia a oboznámenie sa nominantami hlavného mesta SR Bratislavy do 
orgánov BTB - pani Čahojová a pán Hochschorner  

2. Plán marketingových a PR aktivít BTB na apríl 2019 
3. Prijímanie nových členov - Tripito, s.r.o., Wondericon, s.r.o., Extraordinary, s.r.o. 
4. Daňové priznanie BTB za rok 2018  
5. Žiadosť o.z. Bratislavský majáles o spoluprácu v roku 2019 
6. Príprava úpravy rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2019 po schválení výšky členského 

HMBA na rok 2019 
7. Informácie a podnety z komôr k zlepšeniu turistickej infraštruktúry a práce BTB 

8. Informácia zo zasadnutí komôr BTB 
9. Informácia o zasadnutí komisie CRaMS 
10. Kocr BRT – účasť ospravedlnená 
11. Rôzne – doplnenie plánu ZSC BTB na rok 2019 

 
 

Bod č. 1 Krátka diskusia a oboznámenie sa nominantami hlavného mesta SR Bratislavy do 
orgánov BTB - pani Čahojová a pán Hochschorner  
Ďalší dvaja nominanti HMBA do orgánov BTB boli pozvaní na zasadnutie P-BTB, aby tak ako 
pani Debnárová a pán Brat mali možnosť sa krátko zoznámiť s ostatnými členmi a predstaviť 
sa. Obaja potvrdili svoju účasť, následne sa však z rokovania P-BTB ospravedlnili.  
 

 
Bod. č. 2 Plán marketingových a PR aktivít BTB na apríl 2019 
Plán aktivít BTB na apríl 2019 prezentoval VR-BTB, pán Koniar. K materiálu bola krátka 
diskusia, členovia P-BTB sa pýtali na spresnenie detailov, ktoré boli výkonným riaditeľom 

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


                                                                                                                 

zodpovedané. Plán práce BTB  na apríl 2019 je plnohodnotne zostavený s súlade so 
schváleným rozpočtom a plánom práce BTB na VZ BTB v decembri 2018.  
Uznesenie č. 1/03042019 P-BTB berie na vedomie plán marketingových a PR aktivít na apríl 
2019 v zmysle Prílohy č. 1. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Z rokovania P-BTB sa ospravedlnil pán Buocik. 

 

Bod. č. 3 Prijímanie nových členov –  Tripito, s.r.o., Extraordinary, s.r.o. a Wondericon, 

s.r.o. 

a)K žiadosti spoločnosti Tripito, s.r.o. stať sa členom BTB zaslal mailom krátke podporné 

stanovisko predseda komory č. 2 pán Volek, ospravedlnený z dnešného rokovania. Ich 

členstvo bolo kladne prerokované aj na zasadnutí komory 2 dňa 26.3.2019. 

Uznesenie č. 2a/03042019: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti Tripito, s.r.o. v BTB 

a zaraďuje ho do komory č. 2 s výškou členského 200,- EUR na rok 2019. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Melicharová) 

 

b) Členstvo spoločnosti Extraordinary, s.r.o. predseda komory 3 pán Petrovič odporučil, 

pozná ich prácu už dlhšie a so zástupcom spoločnosti s pánom Tomkom sa stretol už viac 

krát. 

Uznesenie č. 2b/03042019: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti Extraoridinary, s.r.o. v 

BTB a zaraďuje ho do komory č. 3 s výškou členského 600,- EUR na rok 2019. 

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

 

c)Spoločnosť Wondericon, s.r.o. doručila prihlášku za člena BTB dňa 21.3.2019. Napriek 

snahe sa predsedovi komory č. 3 pánovi Petrovičovi nepodarilo so zástupcom spoločnosti 

stretnúť a prerokovať vzájomné očakávania a možnosti spolupráce. P-BTB bude hlasovať 

o členstve spoločnosti Wondericon a jej zaradení do komory č. 3 s výškou členského 600,- 

EUR na rok 2019 na svojom ďalšom zasadnutí, až po odporúčaní predsedu vecne-príslušnej 

komory.  

 

 

Bod č. 4 Daňové priznanie BTB za rok 2018 

K uvedenému bodu bol prizvaný vedúci ekonomického odd. Mário Turan. Informoval 

prítomných, že daňové priznanie BTB za rok 2018  ako aj účtovná závierka za rok 2018 boli 

podané v zákonom stanovenej lehote. Pán Turan následne predniesol analýzu príjmov 

a výdavkov BTB za rok 2018. Poznamenal, že výsledok hospodárenia BTB z hlavnej 

nezdaňovanej činnosti bol + 37 028,00 ,- EUR a výsledok hospodárenia zo zdaňovanej ( 

podnikateľskej ) činnosti bol – 4 479,56 ,- EUR. Úplný rozbor zdaňovanej a nezdaňovanej 



                                                                                                                 

činnosti BTB za rok 2018 bude spracovaný v správe o hospodárení BTB za rok 2018 do 

najbližšieho P-BTB.  

Predseda DR BTB vzniesol doplňujúce otázky k niektorým výdavkom a požiadal pána Turana 

o prípravu ich detailného rozpisu do najbližšieho P-BTB. 

Uznesenie č.  3/0304019: P-BTB berie na vedomie informácie o hospodárení BTB za rok 

2018 a informáciu o podanom daňovom priznaní BTB za rok 2018. 

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

 

 

Bod č. 5 Žiadosť o.z. Bratislavský majáles o spoluprácu v roku 2019 
Dňa 26. apríla bola na BTB doručená žiadosť o.z. Bratislavský majáles o spoluprácu na 
rovnomennom projekte v zmysle Prílohy č. 2. V žiadosti je uvedený návrh reklamného 
plnenia zo strany usporiadateľa aj zo strany BTB. P-BTB diskutovala o principiálnom postoji P-
BTB k žiadostiam o spoluprácu na podujatiach. Prioritne mali záujem o stanovisko HMBA 
k jednotlivým požiadavkám. Tieto témy budú ešte predmetom ďalších zasadnutí BTB po 
zmene členov orgánov. 
Uznesenie č.  4/0304019: P-BTB schvaľuje spoluprácu s o.z. Bratislavský majáles na 

podujatí v tomto roku v maximálnej sume do 5.000,- EUR, z toho 3.000 na umelecké 

výkony a 2.000 na propagáciu. P-BTB súhlasí, že uvedené čiastky budú financované 

z členského príspevku mesta a nezaťažia rozpočet v časti dotácia z MDV SR. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 1 (Petrovič), Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 6 Príprava úpravy rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2019 po schválení výšky 

členského HMBA na rok 2019. 

Členom P-BTB boli dodané podklady o disponibilných zreálnených očakávaných príjmoch 

a výdavkoch BTB po schválení rozpočtu a výšky členského na MsZ v marci 2019. Finančné 

toky sú upravené aj vzhľadom na ukončenú Účtovnú závierku BTB za rok 2018. Členovia P-

BTB požiadali VR-BTB o úpravu rozpočtu a návrh zmien, tak aby návrh upraveného rozpočtu 

a plánu práce BTB na rok 2019 mohlo predstavenstvo prerokovať najneskôr na svojom 

zasadnutí 30.apríla 2019, následne bude návrh postúpený do komôr BTB a najneskôr 

v prvom júnovom týždni bude zaslaný všetkým členom BTB ako podklad k júnovému VZ BTB. 

 

 

Bod č. 7 Informácie a podnety z komôr k zlepšeniu turistickej infraštruktúry a práce BTB 

PP-BTB informovala kolegov z predstavenstva, že predsedovia komôr 1,2 a 4 spísali návrhy 

podnetov pre prácu BTB a HMBA vo vzťahu k turistickej infraštruktúre mesta a zaslali ich 

predsedníčke predstavenstva v stanovenom termíne do konca marca 2019. Návrhy 

jednotlivých komôr budú postúpené všetkým členom P-BTB. Následne po mimoriadnom VZ 

BTB, t.j. na plánovanom zasadnutí P-BTB 17.4.2019 predstavenstvo zadefinuje ich finálnu 

podobu. Relevantné časti vo vzťahu k hlavnému mestu SR Bratislave budú vo forme mailu 

alebo listu zaslané na Magistrát HMBA ako návrhy komôr BTB.   Tie podnety, ktoré sa týkajú 

zlepšenia práce výkon nej zložky BTB predstavenstvo P-BTB postúpi na VR-BTB. 



                                                                                                                 

Uznesenie č.  5/0304019: P-BTB súhlasí s uvedeným postupom komunikácie podnetov 

z komôr BTB k zlepšeniu turistickej infraštruktúry mesta Bratislava a k práci BTB. 

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

 

 

Bod č. 8 Informácia zo zasadnutí komôr BTB 
Predsedovia komôr BTB krátko informovali o priebehu rokovaní komôr, o pozitívnej spätnej 
väzbe jednotlivých členov BTB ku možnosti zoznámenia sa s nominantami HMBA do orgánov 
BTB. 
Uznesenie č. 6/03042019: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 
Bod č. 9 Informácia o zasadnutí komisie CRaMS 
Na žiadosť PP-BTB budú vo dvoch fázach na zasadnutia komisie cestovného ruchu 
a medzinárodnej spolupráce (CRaMS) mestského zastupiteľstva, postupne prizvaní aj vedúci 
oddelení BTB. Cieľom je vzájomné zoznámenie. Súčasťou sú krátke prezentácie o zásadných 
činnostiach a aktivitách jednotlivých oddelení výkonnej zložky BTB. Takéto oboznámenie 
poslancov komisie je dôležité aj s ohľadom na členské HMBA, ktoré je poukazované na účet 
BTB.   
PP-BTB sa s predsedníčkou komisie MS a CR s pani Soňou Svoreňovou, ktorá je zároveň aj 
členkou P-BTB, dohodla nasledovne: 
 

 Zasadnutie komisie CR a MS v utorok 2.4.2019: 

Alžbeta Melicharová - predstavenstvo a zverené kompetencie, systém práce v komorách 

BTB, postavenie CR v ekonomike krajín EU, porovnanie DMOs, plánované zdroje na aktivity 

Tomáš Koniar - výsledky BTB za 2018, činnosť výkonnej zložky, priority BTB na 2019, dotačný 

systém MDV SR pre oocr BTB 

Daniela Chrančoková - členstvo v medzinárodných štruktúrach, projekty, marketingová 

a komunikačná stratégia + štatistiky CR v EU a pre SR, spolupráca s univerzitami a stáže v BTB 

Michal Foltýn – inzercia doma a v zahraničí, online a offline, kampane SR + AT, GB, Nemecko 

a ČR, infocesty, web, aktivity na sociálnych sieťach, bártrová spolupráca v PR 

 

 Zasadnutie komisie CRaMS v utorok 7.5.2019: 

Barbara Csibreiová - marketing, printy, podujatia, zahraničné prezentácie,  

Eva Mazuchová - TIC, sezónne ICka, sprievodcovské služby a destinačný manažment 

Nina Erneker - MICE 

Tomáš Koniar a Mário Turan - Účtovná závierka BTB 2018 

V zmysle navrhovaného sa 2.4.2019 zrealizovala krátka prezentácia PP-BTB, VR-BTB, odd. 
stratégií a medzinárodných vzťahov a odd. komunikácie a PR BTB. Po poskytnutí 
relevantných častí zápisu z rokovania komisie, budú v časti prezentácie „porovnanie BTB 
s organizáciami DMO v EU“ doplnené informácie poskytnuté členom komisie CR a MS na 
základe ich požiadaviek.  
Uznesenie č. 7/03042019: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie a žiada 



                                                                                                                 

predsedníčku komisie CR a MS, aby spolupráca a komunikácia medzi BTB a komisiou CR 
a MS o prioritách v turizme pokračovala konštruktívne. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 7 Rôzne:  
VR kocr BRT pani Andrea Ambrózy neprijala pozvanie k tomuto bodu programu P-BTB. 
Nasledujúce body budú presunuté na nasledujúce zasadnutie P-BTB 

- doplnenie plánu ZSC BTB na rok 2019 
- PRAVIDLÁ PODPORY PODUJATÍ KONGRESOVÉHO CESTOVNÉHO RUCHU 

V BRATISLAVE.  

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 



 

Plán marketingovo-komunikačných aktivít 

odd. Marketingu, PR a komunikácie, MICE a Stratégie 

 

pre obdobie: Apríl 2019 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB dňa 3. 4. 2019 
 

1. Príprava produktu CR Veľká noc v Bratislave  

Organizácia spoločného produktu CR Veľká noc v Bratislave a regióne. Finalizácia 

a podpísanie trojstrannej zmluvy BTB – BRT –Brand Advertising, na základe spoločného 

obstarávania BTB a BRT na agentúru pre zabezpečenie Veľkonočných trhov, tvorivých dielní 

pre deti i dospelých a dvojdňového sprievodného programu s prezentáciou tradičných 

veľkonočných zvykov, remesiel  a folklóru na Primaciálnom námestí v termíne 19. – 22. 4. 

2019. Obsahom produktu Veľká noc v Bratislave a regióne sú Veľkonočné trhy pod záštitou 

primátora hlavného mesta, sieťovanie partnerov – poskytovateľov produktov a služieb CR a 

prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. Partnerská spolupráca s BSK, KOCR BRT, OOCR 

Malé Karpaty a ÚĽUV. BTB pripravilo dizajn manuál k Veľkej noci, ktorý je spoločne so 

všetkými informáciami o produkte zverejnený na www.visitbratislava.com/velkanoc. 

 

Predpokladaná suma: BTB 20.000, BRT 20.000 Eur Položka: 3.1 

 

Časový harmonogram: 19. - 24. 4. 2019 Stav: Príprava 

 

2. Spolupráca na 14. ročníku ČSOB Marathon 2019  

Spolupráca BTB na najväčšom bežeckom podujatí v Bratislave. Propagácia podujatia cez 

kanály BTB, presstrip pre zahraničných novinárov a influencerov. Propagácia BC karty cez 

kanály BeeCool v rámci komunikácie na účastníkov ČSOB Marathonu (web, fcb, instagram, 

newsletter, magazín podujatia) a predaj Bratislava Card pre  účastníkov marathonu cez portál 

predpredaj.sk. Počas marathonu bude v registračnom stane info stánok Bratislava na 

propagáciu destinácie. V rámci spolupráce BTB oslovilo BeCool s témou plogginug a jeho 

propagácie v rámci organizovaných bežeckých podujatí. Plogging je rekreačný beh spojený so 

zbieraním odpadkov, ktorý je populárny najmä v škandinávskych krajinách. V súvislosti s touto 

aktivitou sa uskutočnil v nedeľu 24. 3. beh na Tyršovom nábreží, kde v rámci tréningu zbierali 

bežci dobrovoľníci odpadky na hrádzi a v priľahlom lese. K spolupráci BTB prizvalo aj mestskú 

organizáciu OLO, ktorá je súčasťou aktivity a poskytla zberné nádoby a likvidáciu odpadu. 

Spoločne bude aktivita realizovaná a promovaná počas celého roka na ostatných bežeckých 

podujatiach (Nočný beh, DM ženský beh a pod.).  

 

Predpokladaná suma: max. 3.000 EUR (dokopy) Položka: 3.1 

 

Časový harmonogram: 1.-7. 4. 2019 Stav: zazmluvnené 

 

http://www.visitbratislava.com/velkanoc


 

3. Príprava prezentácie Bratislavy na podujatí Donaukanaltreiben Viedeň 24. - 26. 5. 

2019    

Komunikácia s organizátorom podujatia Donaukanaltreiben vo Viedni, objednanie plochy 

a vytypovanie sprievodného programu. Po minuloročnej úspešnej prezentácii na tomto 

kultúrno-gastronomickom festivale, ktorý sa koná na nábreží Dunajského kanála, sme 

v komunikácii s organizátorom ohľadom pridelenia plochy pre umiestnenie stanu a voľného 

priestoru na sprievodný program s celkovým rozmerom cca. 7 m x 3 m. V stánku by sme dali 

príležitosť aj na prezentáciu členov, najmä s ponukami viazanými na Dunaj.  

  

Predpokladaná suma: 3.500 EUR Položka: 1.2 

 

Časový harmonogram: apríl - máj 2019 Stav: príprava 

 

 

4. Pokračovanie príprav a spolupráce na prezentácií a marketingovej komunikácii 

MS v ľadovom hokeji 2019  

BTB pripravilo pre SZĽH návrh spolupráce na propagáciu MS v ľadovom hokeji 2019 na 

prezentáciách a domácich i zahraničných podujatiach plánovaných do konca roka 2018 a do 

mája 2019. Zo strany Hlavného mesta i SZĽH je záujem aktívne majstrovská propagovať 

a spolupracovať s BTB na prezentáciách, príprave letáku, fanzóny ako aj poskytnutie 

prezentačných priestorov pre prezentáciu Bratislavy v priestoroch Zimného štadióna O. 

Nepelu, s možnosťou využitia všetkých oficiálnych prezentačných a komunikačných nástrojov 

(maskot, logo, vizuály, nosiče, fotostena a pod.). Tiež sa spolupráca bude týkať prezentácie 

MC v TIC Klobučnícka stálou inštaláciou. Hlavné mesto, BTB a o.z. Biela spoločne riešia 

návrhy, možnosti osadenia a realizácie 10 svetelných foto pointov v súvislosti s hokejovými 

MS 2019, ktoré by mohli byť aj dlhodobejšie umiestnené v Bratislave. Zároveň BTB 

v spolupráci s Hlavným mestom spolupracuje na príprave prezentácie mesta v priestoroch 

oficiálnej fanzóny pred Istropolisom. 

 

Predpokladaná suma: 20.000 / viacero aktivít Položka: 1.2, 3.1 

 

Časový harmonogram: marec – máj  Stav: príprava 

 

 

5. Adaptácia Bratislava City Guide 2019 na tému MS v hokeji s vizuálom BTB 

Finalizovanie podkladov špeciálneho vydania licencovanej reprezentačnej publikácie v 

anglickom jazyku Bratislava City Guide s adaptáciou pre potreby propagácie počas MS 

v hokeji a celoročne pre VIP návštevy a infocesty médií.  Predpokladaná tlač Bratislava City 

Guide 800 ks s vizuálom BTB, s vizuálom BTB a spracovanej témy MS 1200 ks s adaptáciou 

na tému MS v hokeji.   

Predpokladaná suma: 10 000 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.2 

 

Časový harmonogram: január - máj Stav: príprava 



 

6. Príprava a tlač turistických máp so špecializovanou témou MS v ľadovom hokeji 

Pre návštevníkov MS v ľadovom hokeji pripravujeme turistickú mapu formátu A2 doplnenú o 

praktické informácie a mapky v súvislosti s konaním majstrovstiev – napr. doprava, 

parkoviská, rozpis zápasov, mapka okolia štadiónu a fanzóny a pod. Mapy budú distribuované 

sčasti ako súčasť špecializovaného vydania Bratislava City Guide a priamo návštevníkom 

funzóny a informačných centier. Predpokladaná tlač: 30 000 ks.  

Predpokladaná suma:  2.500 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3. 

 

Časový harmonogram: apríl - máj 2019 Stav: príprava podkladov 

 

 

7. Finalizovanie a jazykové mutácie destinačno-produktovej brožúry BTB 

Obsahová a grafická príprava nového propagačného materiálu s opisom turistickej ponuky a s 

vybranými produktmi, kontaktmi prioritne členov BTB. Obsiahlosť a komplexnosť spracovania 

vstupných údajov pozbieraných od členov, prispôsobenie tematického rozloženia obsahu a 

fotografií bolo časovo náročnejšie. Brožúra sa bude používať na prezentáciu destinácie a 

leisure ponuky na veľtrhoch, prezentáciách ako koncepčná pomôcka pre B2B rokovania a na 

prezentačných podujatiach. Predpokladaná tlač 200 ks v slovenskom, a po 500 ks v anglickom 

a nemeckom jazyku.  

Predpokladaná suma: 4.500 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3 

 

Časový harmonogram: január – máj Stav: realizácia 

 

 

8. Update ostatných mutácií brožúry „Tajné fajné miesta v Bratislave“ 

Po aktualizácii a vydaní novej anglickej verzie brožúry Tajne fajné miesta v Bratislave, sa 

v tejto fáze tlačí slovenská mutácia brožúry. V príprave je nemecká mutácia, kde sú aktuálne 

na preklade texty.   

Predpokladaná suma: 3.600 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3 

 

Časový harmonogram: apríl  Stav: realizácia 

 

9. Spracovanie tematickej brožúry Keltsko-rímska Bratislava  

Leták Keltsko-rímska Bratislava je pripravovaný v spolupráci s MUOP v troch jazykových 

verziách – v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 

 

Predpokladaná suma: 2.000 EUR Položka: 1.1.1, 1.1.3 

 

Časový harmonogram: marec – máj Stav: príprava 

 

10. Update Skladacej mapy v SK/CZ jazykovej mutácii 



 

Update Skladacej mapy v SK/CZ jazykovej mutácii. 

Predpokladaná suma: 1.000 EUR Položka: 1.1. 

 

Časový harmonogram: jún 2019 Stav: 

  

11. Spolupráca na podujatí World Music Festival 2019 

Zazmluvnenie spolupráce s organizátorom Amity o.z. na mulitžánrovom hudobnom festivale 

a odbornej konferencii World Music Festival 2019, ktorý sa uskutoční v termíne 26.-29. 

septembra 2019. BTB bude spolupracovať na propagácii podujatia, preklade a tlači 

propagačných materiálov, infoceste zástupcov zahraničných médií a zahraničných delegátov 

konferencie (prehliadka, ubytovanie)  

Predpokladaná suma: max. do 6.000 EUR Položka: 

1.1.3., 4.1., 3.1.2., 

1.3.8., 1.4.1. 

 

Časový harmonogram: apríl – september Stav: zazmluvnenie 

 

12. Spolupráca na podujatí Dáždnikova ulica 2019 

V spolupráci s Galériou Nedbalka príprava spolupráce na slávnostnom otvorení Dáždnikovej 

ulice 18.5.2019 zabezpečením sprievodného programu (hudobné vystúpenie a choduliari na 

pozývanie návštevníkov) a propagácie podujatia.  

Predpokladaná suma: max. do 2.500 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: apríl - máj Stav: zazmluvnenie 

 

13. Spolupráca na podujatí Bratislavské mestské dni 2019 

BTB sa pripája ku každoročnému podujatiu organizovanému Hlavným mestom – Bratislavské 

mestské dni (27.-28. apríl 2019), kedy sa otvárajú brány mesta pre návštevníkov bezplatne.  

BTB sa do podujatia zapojí zabezpečením tematicky zaujímavo vyskladanými prehliadkami 

pre deti i dospelých v slovenskom (11 prehliadok), anglickom (3 prehliadky) a nemeckom 

jazyku (3 prehliadky), prekladom programu a propagáciou podujatia. Tematicky bude jedna 

z prehliadok venovaná aj 100. výročiu názvu Bratislavy.  

Predpokladaná suma: max. do 1.000 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: apríl  Stav: zazmluvnenie 

 

14. Príprava spolupráce na Bratislavských korunovačných dňoch 2019 

V spolupráci s Hlavným mestom a mestskými organizáciami príprava scenára programov 

a propagačných aktivít počas Bratislavských korunovačných dní, ktorý sa bude konať koncom 



 

júna. Zatiaľ je príprava vo fáze stanovenia termínu konania. BTB predpokladá spoluúčasť na 

podujatí ako spoluorganizátor podujatia formou podpory hlavného programu ako boli v min. 

roku korunovačný sprievod, rytiersky turnaj a propagáciou na domácich i zahraničných trhoch.  

Predpokladaná suma: max. do 20.000 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: apríl - jún Stav: príprava 

 

15. Príprava spolupráce na podujatí Bratislavský Majáles 2019 

Organizátori multižánrového festivalu Bratislavský Majáles, ktorý sa koná v tomto roku 3.-5. 

mája 2019 na Tyršovom nábreží Dunaja, tento rok sústredia svoju kampaň aj na prilákanie 

zahraničných návštevníkov, najmä z prihraničných oblastí Rakúska. BTB sa bude podieľať na 

podujatí ako spoluorganizátor sprievodného programu – zabezpečením umeleckých vystúpení 

a propagácie smerom na zahraničné trhy.   

Predpokladaná suma: max. do 5.000 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: apríl - máj Stav: príprava 

 

16. Propagačné predmety na prezentáciu destinácie v roku 2019 

Vyhodnotenie VO na propagačné predmety s logom a potlačou pre potreby prezentácie 

Bratislavy a hokejových majstrovstiev IIHF 2019. Okrem bežného rozsevového merkantilu sú 

súčasťou aj predmety s hokejovým brandom – šál, fanúšikovská rukavica, chladiaci návlek na 

plechovku, magnetka a pod. Predmety slúžia na zviditeľnenie destinácie na domácom i 

zahraničných trhoch. Výsledkom VO bude rámcová kúpna zmluva. 

 

Predpokladaná suma: do 70.000 EUR /rám. zmluva Položka: 1.4.1 

 

Časový harmonogram: apríl 2019 - apríl 2020 Stav: realizácia 

 

17. Pokračovanie v procese inštalácie citylightov s mapami v r. 2019  

V spolupráci s vybranými mestskými organizáciami a partnermi pokračovanie v procese 

inštalácie citylightov v navrhovaných lokalitách. V prvej fáze boli osadené 3 obojstranné 

citylighty s mapami s vyznačením turistických zaujímavostí pozdĺž medzinárodnej cyklotrasy 

Eurovelo 6 v spolupráci so STARZ. V druhej fáze budú citylighty osádzané v réžii BTB 

v lokalitách spolupracujúcich mestských organizácií. ZOO obdržalo povolenie na osadenie 2 

citylightov vo svojom areáli. Zároveň je BTB v komunikácii s MMBA na osadenie CTL na 

Devíne a v Rusovciach, kde sa aktuálne riešia majetkové vzťahy a príslušné povolenia. 

Záujem o osadenie 3 ks citylightov má aj náš člen – Divoká voda. Aktuálne v riešení  

zazmluvnenie výpožičky a príprava verejného obstarávania na zabezpečenie prepravy 

citylightov zo skladu BTB na miesto osadenia zazmluvnených partnerov. Osadenie citylightov 

zabezpečuje druhá zmluvná strana. Oslovenie ďalších potenciálnych záujemcov o osadenie 



 

navigačných máp Bratislavy.  

 

Predpokladaná suma: 5.000 EUR max. celkovo za inšt. Položka: 5.1.1. 

 

Časový harmonogram: január - september Stav: zazmluvnenie  

 

18. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiac marec 2019 o prechodoch cez 

cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste. 

Predpokladaná suma: - Položka: 

  

Časový harmonogram: Apríl Stav: príprava 

 

19. Servis a objednanie doplnkové služby pre informačné dotykové totemy    

Úprava objemu servisných prác u dodávateľa  informačných dotykových totemov (4 ks - 

letisko, hrad, železničná stanica) – zníženie frekvencie objednaných servisných prác z 1 x 

týždenne na 1 x mesačne a doobjednanie doplnkových služieb (štatistiky návštevnosti stránok, 

úprava obsahu totemov a ad-hoc grafické úpravy, doplnenie nemeckej jazykovej mutácie).  

 

Predpokladaná suma: 6.500 EUR (do júna 2020) Položka: 5.1. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: príprava 

 

20. Wifi+analytika v Starom meste 

Doplnenie možnosti zberu emailov od používateľov wifi VisitBratislava, úprava registračnej 

stránky, jazykových mutácií v prístupovom portáli Maxifi, lokalizovaných landing pages, 

doplnenie dotazníka, promokampane atď. Plus zapracovanie zberu emailových adries na 

remarketing.   

 

Predpokladaná suma: 2.000 EUR mesačne Položka: 5.1 

 

Časový harmonogram: apríl 2019 Stav: realizácia 

 

21. Prevádzka a správa obsahu na LCD obrazovkách v TIC Klobučnícka 

a v obrazovkách na letisku, hlavnej železničnej stanici 

Kontrola a servis operačného systému, vyladenie aktualizácií, prispôsobovanie 

aktualizovaného obsahu, prevádzka aplikácie. Príprava servisnej zmluvy – upgrade statických 

informácií (BCcard, užit. info) do automatickej aktualizácie z webu visitbratislava a BA APP. 

Predpokladaná suma: 1.000 EUR Položka: 5.1.1. 
 



 

Časový harmonogram: apríl – jún 2019 Stav: realizácia 

 

22. Manažovanie grafiky a tlače    

Manažovanie štandardných výkonov grafiky a tlače s vysúťaženými dodávateľmi. Dotlač 

materiálov podľa potreby skladových zásob a potrieb informačných centier. 

 

Predpokladaná suma: 10.000 EUR Položka: 1.1.5. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: 

  

 

23. Realizácia nových fotografií pre potreby BTB 

V spolupráci s vysúťaženým dodávateľom GreenFilms (vystavená objednávka), prípadne 

Fotografia – Kováčovci, zabezpečenie fotodatabázy pre jednotlivé témy, ktoré v priebehu roka 

BTB komunikuje (ročné obdobia, produkty, podujatia, gastronómia, kultúra a pod.). Zapojenie 

sa aj zamestnancov BTB ako komparzu. 

 

Predpokladaná suma: rámc. zmluva na 14.000 EUR Položka: 1.3.6. 
 

Časový harmonogram: marec – jún 2019 Stav: 

  

24. VO na rozšírenie analytiky návštevnosti v TIC Klobučnícka 

 

Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na rozšírenie analytiky návštevnosti 

v TIC Klobučnícka najmä o vizuálny monitoring prichádzajúcich klientov. Rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: 3.000 EUR Položka: 7 

 

Časový harmonogram: apríl 2019 Stav: 

  

 

25. VO grafické práce 

Procesovanie kompletného Verejného obstarávania na zabezpečenie grafických prác. 

Zazmluvnenie dodávateľa rámcovou zmluvou, čerpanie na základe individuálnych objednávok.  

Predpokladaná suma: rámcová zmluva do 35.000 EUR Položka: 1.1.1 

 

Časový harmonogram: priebeh VO apríl – máj 2019 Stav: príprava VO 

 

26. Plnenie a kontrola zmlúv o spolupráci na rozvoj infraštruktúry CR a propagácia 

Bratislavy  v IC 



 

Na základe nášho záujmu o rozvoj turistickej informačnej infraštruktúry, propagácie produktov 

cestovného ruchu v destinácii ako aj propagácie samotnej destinácie, si BTB tak ako pominulé 

roky objednalo turistické informačné služby u IC Flora Tour spol. s.r.o. a Slovenská plavba a 

prístavy - lodná osobná doprava, a.s., ktoré sú situované na strategických miestach mesta, 

kadiaľ pravidelne prechádzajú domáci aj zahraniční turisti. Zamestnanec BTB bude pravidelne 

uskutočňovať v oboch IC „mystery shopping“. 

Predpokladaná suma: 6.000 EUR Položka: 5.1.1 

 

Časový harmonogram: apríl - október 2019 Stav: Zazmluvnené 

 

27. Príprava infostánku na Hviezdoslavovom námestí. 

Príprava osadenia infostánku na Hviezdoslavovom námestí od 7.5. – 30.9. 2019. 

Príprava dizajnu/brandingu.  

Predpokladaná suma: 4.000 EUR Položka: 2 

 

Časový harmonogram: máj – september 2019 Stav: realizácia  

 

28. Spolupráca s leteckou spoločnosťou Ryanair 

Propagácia Bratislavy a produktu Bratislava Card na letenkách ľudí kt. cestujú do Bratislavy 

(mimo Bratislavčanov). V rámci viacročnej spolupráce vieme využiť ak komunikačné kanály 

leteckej spoločnosti – soc siete, newsletter a web.  

 

Predpokladaná suma: max. do 30.000 /rok EUR  Položka: 1.3. 

 

Časový harmonogram: máj - december Stav: príprava 

 

29. Programátorské práce na webe 

V najbližšom období sa zameriame na integráciu BC karty do mobilnej app, prepojenie 

Simpleview API s webom, úpravu chýb a bugov a podobne.  

 

Predpokladaná suma: 3.000 EUR (rámcová zmluva) Položka: 1.3. 

 

Časový harmonogram: implementácia priebežne Stav: 

začiatok spolupráce 

po VO 

 

30. Spolupráca s lokálnymi blogermi – welcometobratislava.com  

 

V spolupráci s lokálnymi blogermi ktorí majú na starosti web welcometobratisalva.com 

plánujme vytvoriť sériu 10 krátkych videí na témy ako street food, hidden gemps, kostoly 

a veže, ako sa dostať na Devín, lokálne obchody a trhoviská a podobne.  



 

 

Predpokladaná suma:  do 1.200 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: apríl - december Stav: príprava  

 

31. Propagácia destinácie Bratislava mimo hlavnej turistickej sezóny 

S cieľom podporiť prezentáciu Bratislavy mimo hlavnej turistickej sezóny máme zámer posilniť 

kampaň v období jar 2019. Komunikované témy: MS v ľadovom hokeji, jar v BA (kultúra 

 gastronómia), Veľká noc, športové podujatia (napr. ČSOB Maratón, Beh Devín - Bratislava) 

ai. Dominantné využitie vlogových videí vytvorených v spolupráci s OV MS 2019 a lokálnym 

youtuberom. Primárne sa jedná o online propagáciu na facebooku a na youtube + Google 

Adwords. Cieľom je promovať destináciu mimosezónne a zvýšiť tak návštevnosť počas 

jarných mesiacov.  

 

Predpokladaná suma: do 15.000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: apríl a máj Stav: príprava  

 

32. Propagácia Bratislavy prostredníctvom inzercie 

Inzercia v online a printových magazínoch na cieľových trhoch, ako podpora mimosezónneho 

obdobia.  

Predpokladaná suma: do 5.000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: apríl a máj  Stav: príprava 

 

33. Príprava VO na školenie k nastaveniu online kampaní cez službu Google 

AdWords 

Účasť zamestnancov BTB na odborných školeniach k nastaveniu, správe a analýze online 

kampaní na Google Adwords 

 

Predpokladaná suma: do 1.000 EUR / rok Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne  Stav: 

príprava VO  v prvej 

polovici apríla 

 

34. Komunikácia a následná propagácia v zahraničných TV, ktoré majú kúpené 

práva na vysielanie MS v hokeji 2019 

Na základe komunikácie a dohodnutých podmienok máme záujem o propagáciu Bratislavy 

v TV reklamách počas vysielania domácich hokejových zápasov v Rakúsku a Nemecku počas 

MS v hokeji 2019.  

 



 

Predpokladaná suma: Max. do 32.000 EUR (v máji) Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: máj (počas MS vysielanie) Stav: príprava zmluvy 

 

35. Príprava VO na monitoring SR médií 

Zabezpečenie monitoringu elektronických médií, podľa zadaných kľúčových slov. Aktuálna 

zmluva končí vo februári 2019. Výstupom bude ročná rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: do 2.400 EUR / rok Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Apríl Stav: 

príprava VO v prvej 

polovici apríla 

 

36. Príprava podkladov na VO na content kampane 2020 

Príprava podkladov, súťaž návrhov a následné VO na realizáciu obsahu na kampaň 2020, 

ktorá bude vychádzať z Marketingovej stratégie BTB. 

Predpokladaná suma: Max do 35.000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebeh VO marec – jún Stav: príprava podkladov 

 

37. Tvorba textového a foto obsahu 

Priebežné dodávanie, kontrola a nasadzovanie tematických článkov v 3 jazykoch dodaných od 

úspešného uchádzača z VO. Celkovo má byť dodaných 30 článkov v 3 jazykových mutáciách 

so 150 fotografiami. V priebežnom plnení už počas roka 2018. Víťaz z VO v roku 2018. 

Predpokladaná suma: 384 EUR/článok s fotkami Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019 Stav: v realizácii  

 
38. Nasadenie vlogových videí na sociálne siete 

Jarná online kampaň s pracovným názvom „Jar s Barborou“ spojená s nasadením vlogových 

videí o Bratislave v angličtine na sociálne siete. Počas roka 2019 zverejníme 15 vlogových 

videí. 

 

Predpokladaná suma: 500 EUR / 1 video Položka: 1.1.6. 
 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019 Stav: v realizácii  

 

39. Kontinuálna propagácia BC karty na zvýšenie online predaja  

 



 

Prostredníctvom tematického contentu na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme 

propagáciu subjektov zapojených v BC karte. Počas mesiaca cca 2-3 platené posty. 

 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: apríl Stav: v realizácii 

 

40. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB  

 

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme propagáciu 

členských subjektov BTB. Počas mesiaca cca 2-3 platené posty. 

 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Apríl Stav: v realizácii 

 

41. Príprava tlačových správ na aktuálne témy  

 

Priebežne podľa aktuálne témy – nová BC karta, Veľká noc, MS2019 a podobne.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: príprava  

 

42. PR podpora podujatí 

Propagácia aktuálnych podujatí cez sociálne siete. Počas mesiaca cca 3-4 platené posty.    

 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: apríl Stav: príprava  

 

43. Press event Rotterdam 

Prezentácia Bratislavy pred významnými bloggermi z Beneluxu. Možnosť oslovenia vhodných 

influencerov na presstrip v Bratisalve. 

 

Predpokladaná suma: 
925  EUR (účastnícky poplatok 
pre 2 osoby) + letenky a ubyt. Položka: 4.1. 

 

Časový harmonogram: Apríl Stav: realizácia  

 

44. Infocesty, presstripy 

Priebežne podľa aktuálnych dopytov a návrhov partnerskej spolupráce (KOCR BRT, MDaV 

SR ap.).  



 

- infocesta 2 zahraničných novinárov zameraných na bežecké podujatia – počas ČSOB 

maratónu – BTB zabezpečuje ubytovanie a stravu (spolupráca s BeCool) 

- infocesta anglických bloggerov – prehliadka mesta, BC karta 

- infocesta 6 Thajských novinárov v spolupráci s Vienna Easy hotel – prehliadka mesta 

- infocesta 2 bloggerov z Grécka  - program a strava 

- infocesta 2 bloggerov z USA  - program a strava 

- oslovenie bloggerov na Press evente v Holandsku na veľký presstrip v BA  

 

Predpokladaná suma:  do 2.500  EUR Položka: 4.1. 
 

Časový harmonogram: apríl a máj Stav: príprava  

 

45. Príprava a dopĺňanie nových sekcií na web 

Dopĺňanie už vytvorených sekcií na webe na témy ako: Veľká noc v BA, Majstrovstvá sveta 

v ľadovom hokeji 2019, a vytváranie nových ako napríklad sakrálne pamiatky, kreatívny CR 

a podobne. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: marec/apríl Stav: príprava  

 

46. Google for Nonprofits 

Priebežná úprava search kampane v službe Google for Nonprofits. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: v realizácii  

 

47. Správa webu a dotváranie jednotlivých sekcií 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu na web. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 

48. Správa aplikácie cez systém Mappa 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu v aplikácii.  

 

Predpokladaná suma:  - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 



 

49. Správa sociálnych sietí 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu na sociálne siete na dennej báze, sharing, tvorba 

postov atď.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 

50. Videorozhovory s členmi BTB 

V nasledujúcich mesiacoch plánujeme strih a postprodukciu vytvorených videí.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: 

Realizácia v druhej 

polke apríla 

 
51. Účasť na podujatí M&I Forums Spring, Benidorm, Španielsko, 24.-27.4.2019  
 
Príprava kalendára a aktívna komunikácia s nákupcami za účelom dosiahnuť čo 
najkvalitnejšie stretnutia, osobná účasť Nina Erneker.   
 

Predpokladaná suma: 4.500 GBP + 370 EUR Položka: 1.5.2. 
 

Časový harmonogram: 23. – 28.4.2019 Stav: 

Uhradený poplatok za 
spolu-vystavovanie a 
letenka 

 
52. Spolupráca na procese „bidovania“ na základe výstupov z konzultačného 
kontraktu expertných služieb v rámci tzv. Lead Generation Services.  

Zabezpečovanie plnenia a dodávanie reportov v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok, 
následná fakturácia Sarah Fleming Associates (SFA), spolupráca na bidovaní – oddelenie 
MICE. Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 
 

Predpokladaná suma: 0 EUR Položka: 1.5.4. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: 

v realizácii, splatnosť 
najbližšie v mesiaci 
máj 

 
53. Tvorba obsahu o destinácii Bratislava pre cieľovú skupinu MICE 

Kontinuálna tvorba obsahu v zmysle kontraktu platného od marca 2018. Čiastkové plnenia 
budú fakturované v rámci februára, ca 3900 EUR. Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 
 

Predpokladaná suma: 3.900 EUR Položka: 1.5.1. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: 
v realizácii, splatnosť 
jún  



 

 
54. CRM systém, prepojenie s webom visitbratislava.com 

Školenia, testovacia prevádzka, aktívna komunikácia s členskou základňou ohľadom 
používania CRM systému aj pre členov a partnerov BTB, podpora členov BTB pre otázky 
nastavovania ich profilov organizácií, a podobne. Fakturácia v priebehu I. Q cca 1500 EUR. 
Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 
 

Predpokladaná suma: 1.500 EUR Položka: 
1.5.3. 
 

 

Časový harmonogram: marec  Stav: v realizácii 
 
55. Pokračovanie v spolupráci v rámci kontraktu Konzultačné služby pre oblasť 
MICE v zmysle implementácie stratégie Bratislava MICE 2018-2020 na rok 2018  

Pokračovanie spolupráce s vysúťaženým dodávateľom, riešenie agendy projektov v rámci 
vysúťažených okruhov. Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 
 

Predpokladaná suma: bez výdavkov apríl 2019 Položka: 1.5.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019 Stav: v realizácii 
 
56. Newsletter MICE 2019 
 
Príprava novoročnej edície Bratislava MICE newslettra sumarizujúceho aktivity, úspechy 
a plány na rok 2019.  

Predpokladaná suma: -  Položka: - 
 

Časový harmonogram: apríl Stav: príprava 
 
57. Príprava Bid Booku  
 
Príprava podkladov pre grafické spracovanie tzv. Bid Booku. Jedná sa o materiál využiteľný 
pre účely kandidatúr na podujatie obsahujúci základné informácie o destinácii, dôvody, prečo 
si vybrať Bratislavu ako destináciu pre kongres, databanku kvalitných fotiek s vysokým 
rozlíšením pre propagačné účely destinácie, tabuľku kongresových kapacít a pod. Finálny 
výstup závisí od možností vysúťaženého grafika.  
 

Predpokladaná suma: bez výdavkov apríl 2019 Položka: 1.5.5 
 

Časový harmonogram: marec - apríl 2019 Stav: v realizácii 
 
58. Spoluorganizácia podujatia NKÚ, pracovná skupina Intosai  

Boli sme priamo oslovení NKÚ SR, ktorý je organizátorom podujatia zasadnutie Pracovnej 
skupiny INTOSAI pre kľúčové národné ukazovatele – medzinárodného seminára, na ktorom 
sa zúčastní cca 40 zástupcov najvyšších kontrolných inštitúcií z krajín celého sveta (ďalej len 
„Podujatie“), ktoré sa bude konať 1. – 4. apríla 2019 v Bratislave, v priestoroch hotela Park Inn 
by Radisson Danube Bratislava. Partnerom Podujatia je Účtovná komora Ruskej federácie. 
BTB v rámci spoluorganizácie poskytuje propagačné materiály o Bratislave a VIP sprievodcov.  

 

Predpokladaná suma: odhad 300 Položka: 1.5.7 



 

 

Časový harmonogram: 1. – 4.4.2019 Stav: realizácia 

 
59. Bratislava MICE Day – From Passive to proactive approach to Bidding 

Celodenný workshop pre lokálnu MICE komunitu na tému od pasívenho k proaktívnemu 
bidovaniu na medzinárodné podujatia. Lektorom a moderátorom podujatia bude p. Igor 
Kovačevič, CEO Serbia Convention Bureau. Workshop sa uskutoční dňa 12.4. v hoteli Apollo 
Bratislava.  

 

Predpokladaná suma: odhad 3.800 Položka: 1.5.6 
 

Časový harmonogram: 12.4.2019 Stav: príprava a realizácia 

 
60. Organizačné zabezpečenie IMEX Frankfurt 20149 

 
Spoluúčasť na podujatí MDV SR  - Prihláška a organizačné zabezpečenie leteniek 
a ubytovania na B2B veľtrh IMEX Frankfurt. Manažment B2B kalendára, príprava spoločnej 
destinačnej prezentácie s MDV SR.  

 

Predpokladaná suma: odhad 6.500 Eur Položka: 1.2.4 
 

Časový harmonogram: apríl prípravy, 20-23.5.2019 Stav: 
príprava a realizácia 
máj 

 
61. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie MDaV SR 2018 

Zhromaždenie a spracovanie podkladov k vecnému a finančnému vyúčtovaniu dotácie 

poskytnutej MDaV SR na rok 2018. Termín odovzdania je 10.4.2019. Podklady slúžia aj 

k spracovaniu výročnej správy organizácie za rok 2018. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 

 

Časový harmonogram: do 10.4.2019 Položka: príprava 

 

62. Odpočet PHSR hl. mesta SR Bratislavy za rok 2018 a jeho aktualizácia  

Spracovanie odpočtu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy za 

BTB a jeho aktualizácie v projektových aktivitách: A.IV.a) s názvom „Sieťovanie subjektov CR 

v destinácii Bratislava a efektívny marketing destinácie Bratislava“; A.V.a) „Podpora 

strategických MICE podujatí, vrátane budovania značky „Bratislava Convention Bureau“; 

A.IV.c) „Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislavana blízkych trhoch 2018-

2022“. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 

 

Časový harmonogram: do 5.4.2019 Položka: príprava 

 



 

63. Členstvo BTB v medzinárodných organizáciách CR 

ECM, DCC. Vypĺňanie údajov do prieskumov a analýz ECM (ECM Monitor, Finance study, 

Benchmarking report), spracovanie výstupov v rámci existujúcich analýz a prieskumov (ECM), 

príspevky na profily sociálnych sietí (DCC), priebežná komunikácia o spoločných projektoch. 

Predpokladaná suma: - Položka: 8.1. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Položka: v realizácii 

 

64. Spracovanie správy o činnosti a hospodárení BTB za rok 2018 

Spracovanie výročnej správy organizácie vrátane správy o hospodárení za rok 2018. Správa 

bude predložená na schválenie MsZ dňa 27.6.2018, čomu predchádza predloženie do 

pravidelnej porady primátora (PPP), a komisie CR. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Položka: v realizácii 

 

65. Poskytovanie stáží študentom 

Priebežné zabezpečenie agendy (zmluvy so vzdelávacími inštitúciami o poskytnutí stáže, plán 

práce stážistov, kontrola a priebežné konzultácie. Priebežné poskytovanie konzultácií 

a rozhovorov k záverečným prácam študentov CR, prezentácie pre zahraničné návštevy 

(27.4.2019 – možná účasť na prezentovaní výstupov field study študentov z Viedenskej 

univerzity, ktorí boli na field study v Bratislave). Projekt spolupráce s Katedrou služieb a CR 

OF EUBA, v rámci predmetu odborná prax – vypracovanie zadania komunikačnej kampane 

pre BTB na základe Marketingovej stratégie. Poskytnutie stáže v spolupráci s UKF v Nitre 

študentke v období 11.3. – 31.5.2019 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Položka: v realizácii 

 

66. Manuál pre pracovníkov prvého kontaktu a školenie pracovníkov prvého 

kontaktu  

Spracovanie obsahu, grafika a tlač  manuálu pre pracovníkov prvého kontaktu zastrešujúcich 

propagačno-prezentačné služby v mobilných informačných  stánkoch, a to  počas konania 

Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, počas hlavnej turistickej sezóny a v rámci 

dobrovoľníckeho projektu  tourist angels. Manuál  o formáte A5 bude mať 40 vnútorných strán 

a bude obsahovať základné informácie o atraktivitách a službách CR pre návštevníkov mesta, 

ako aj praktické informácie k dopravnému prepojenia mesta a regiónu a informácie núdzového 

charakteru. Plánovaný počet tlače manuálu: 300 ks. 



 

Pre pracovníkov prvého kontaktu bude zabezpečený aj teoretický a praktický výcvik zameraný 

na získanie základného know-how z komunikácie so zákazníkom a z oblasti znalosti 

destinácie a služieb cestovného ruchu.  

 

Predpokladaná suma: ca. 400 EUR Položka: 1.1.5. 
 

Časový harmonogram: apríl 2019 Stav: v realizácii 

 

67. Propagačno-prezentačné služby počas konania IIHF 2019 

Zabezpečenie propagačno - prezentačných služieb – personálne obsadenie , vybavenie 

a branding  stánkov – v termíne 8.5. – 26.5.2019. Okrem 2 kamenných pobočiek TIC BTB, Na 

Klobučníckej ulici a na Hlavnej stanici, ktoré budú pracovať v predĺženom pracovnom režime, 

bude k dispozícii návštevníkom hokejových majstrovstiev ďalších 5 pobočiek – a to v miestach 

dopravných uzlov – na Letisku M.R. Štefánika, na ŽST Petržalka, na Autobusovej stanici Nivy, 

v centre mesta na Hviezdoslavovom námestí a vo fanzóne na Trnavskom mýte. Služby na 

týchto pracoviskách bude zabezpečovať externý vyškolený personál a ich denná prevádzková 

doba bude od 10.00 do 19.00 hod. (okrem fanzóny, kde bude zabezpečovaná nepravidelná 

prevádzka) Celkový počet prevádzkových hodín na týchto miestach, ktoré musí BTB 

personálne pokryť, predstavuje cca 1100 hodín.  

Predpokladaná suma: ca 9.100 EUR Položka: 2.1.1.. 
 

Časový harmonogram: apríl – máj 2019 Stav: v realizácii 

 

 

 



 

 
BRATISLAVSKÝ MAJÁLES  
-mestský otvorený viacžánrový festival 
-každoročne od roku 2008 počas prvého májového víkendu 
-12-ty ročník festivalu sa koná v dňoch 3.-5. mája 2019 na Tyršovom 
nábreží v Bratislave. 
 
ORGANIZÁTOR 
@ -organizátorom festivalu je rovnomenné občianske združenie na základe Zmluvy o 
spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava (zmluva v prílohe). Aktuálna zmluva je 
platná do 31. mája 2021, t.j. zahŕňa organizáciu aj tohtoročného 12. ročníka.  
@ -spoločenská záštita inštitúcii: Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny 
kraj a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Prakticky od svojho vzniku festival 
tiež podporovali mestské časti Staré Mesto a Petržalka. 
 
TERMÍN / LOKALITA  
@ -nadväzuje na historickú tradíciu voľnočasových aktivít obyvateľov a návštevníkov 
Bratislavy v prvé májové dni, ktoré sú zároveň prvými teplejšími dňami vhodnými na 
outdoorové kultúrne podujatie 
@ -ukotvenie na genius loci svojej lokality. Pravé dunajské nábrežie bolo po celé 
desaťročia obľúbeným  “treffpunktom” - miestom na stretávanie sa. Presne na tomto 
mieste – na Tyršovom nábreží v úseku od Divadla Arena po Aucafe – sa festival koná od 
svojho vzniku v máji 2008.  
 
DRAMATURGIA / PROGRAM 
@ -podobné mestské open air podujatia v iných veľkých európskych mestách: Stadtfest 
a Donauinselfest vo Viedni alebo The Thames Festival v Londýne 
@ -programe akcentuje i význam dôležitých udalostí, ktorých výročia pripadajú na dni 
začiatkom mája, predovšetkým koniec druhej svetovej vojny v Európe a vstup Slovenska 
do Európskej únie - prevažne formou kultúrno-umeleckej výpovede a občianskeho 
aktivizmu   
@ -viacžánrovosť, rozdielnosť, tolerancia a kozmopolitnosť  
@ -nosná časť sú živé koncerty popredných slovenských a českých hudobných skupín a 
interpretov. Od roku 2008 vystúpilo takmer 1 000 umelcov, okrem iných: Richard Müller, 
David Koller, Dan Bárta, Jana Kirschner, Olympic, IMT Smile, Hex, Para, Polemic, 
Čechomor, Vidiek, Slobodná Európa, Medial Banana, Korben Dallas, Václav Neckář, 
Pavol Hammel, Peter Lipa, Lenka Filipová, Szidi Tobias a ďalší. 
@ -happeningy, programy pre deti, cyklojazda, netradičné mestské športy  
@ -vizuálny headline: Ohňostroj na Dunaji s hudobným sprievodom 
@ -diskusie, workshopy a prezentácie rôznych občianskych aktivít  
@ -k programu môžeme zaradiť i neodmysliteľnú rozsiahlu gastronomickú zónu so 
širokou ponukou jedál a nápojov v štýle čoraz populárnejšieho „street food“ 
 
NÁVŠTEVNOSŤ A CIEĽOVÉ SKUPINY 
@ -festival navštívilo od roku 2008 úhrnom vyše 300 tisíc ľudí. /cca 30 tisíc ročne /  
@ - festival okamžite od svoho vzniku zaplnil prázdne miesto v mestskom event 
kalendári na začiatku mája  
@  -hneď od svojho premiérového ročníka si získaval priazeň nielen u rezidentov ale aj u 
návštevníkov Bratislavy 
@ -Podľa bleskového online prieskumu z mája 2018:  
 -50% -návštevníci z regiónu Bratislavy 
  -35% -návštevníci najmä z Trnavského a Nitrianskeho kraja, ostatné kraje / DCR 



 -15% -návštevníci zo zahraničia, najviac z Česka,  Rakúska, Veľkej Británie,  
 Nemecka, USA a Maďarska. 
  
 -v skratke možno povedať, že približne polovicu návštevnosti tvoria návštevníci 
 Bratislavy, pretože konanie festivalu v spojení s blízkosťou štátnych sviatkov v 
 kalendári pôsobí ako katalyzátor pri plánovaní „výletu do hlavného mesta“   
 
 -popri silnej pozícii v domácom cestovnom ruchu, je pozitívny kontinuálny nárast 
 počtu návštevníkov zo zahraničia, čo je dobrým predpokladom pre ďalší rozvoj a 
 pozicionovanie festivalu v cestovnom ruchu   
 
@ -Ženy tvoria na festivale až 68%, pričom najvplyvnejšou demografickou skupinou 
festivalu sú ženy vo veku 25-34 rokov (31%), nasledujú ženy vo veku 18-24 rokov (24%) 
a muži vo veku 25-34 rokov (14%).  
 
PRÍNOS FESTIVALU PRE ZAHRANIČNÝ CESTOVNÝ RUCH 
Popri svojom potenciále pre domáci cestovný ruch (DCR), má festival všetky 
predpoklady osloviť aj návštevníkov z priľahlých cezhraničných regiónov.  Pre 
potenciálnych hostí z Rakúska, najmä zo spolkových krajín Burgenland a Dolné Rakúsko 
festival ponúka: 
 
@ -bezproblémová dopravná dostupnosť  (najmä vlakom, ale aj autobusom a loďou) 
@ -regionálne kulinárske zážitky v podobne nadštandardne zabezpečenej  food zóny , 
ktorá sa s každým ročníkom stáva viac a viac „in“, klasický street food je premiešaný s 
podpecníkmi, langošmi, párancami, oštiepkami, pirohmi, ktoré majú nádych „exotiky“ už i 
pre mnohých našincov 
@ -prehliadka aktuálnej slovenskej - prevažne bratislavskej - autentickej scény, najmä jej 
hudobná časť, s dôrazom na kvalitné živé vystúpenia, bez umelých dočasných 
mediálnych hviezd, halfplaybackov a pod..  
@ -lokálny bratislavský genius loci Dunaja a dunajského nábrežia Fotoalbumy 
návštevníkov / ale tiež imagebanky profesionálov / sa plnia ikonickým pohľadom na 
panorámu mesta Bratislava z pravého brehu Dunaja, s Hradným vrchom a Mostom SNP, 
nyavyše s jedinečným bonusom: jej večerná verzia so špičkovým ohňostrojom.  
@ -“liveability” a “localism”, jedinečná interakcia návštevníkov s lokálnou kultúrou a 
obyvateľmi,  návštevníci sa stávajú súčasťou dlhoročnej histórie osláv podujatí na 
Tyršovom nábreží siahajúcej až do obdobia Rakúsko-Uhorska,  Bratislavský majáles od 
roku 2008 úspešne nadväzuje na túto kontinuitu.  
@ -cenová prístupnosť, vstup a kompletný program je bezplatný, ceny ďalších služieb – 
najmä gastronomických – sú o cca 30% -40% nižšie v porovnaní so zahraničím  
 
KOMUNIKAČNÉ AKTIVITY ZAMERANÉ NA ZAHRANIČNÝ CESTOVNÝ RUCH 
@ -samostatná nemecká a anglická jazyková verzia oficiálnej festivalovej webstránky 
bratislavskymajales.sk 
@ -pravidelné informácie o programe festivalu na špecializovanom facebook profile 
TourCentrope a rovnomennej webstránke v trvaní 4 týždne 
@ -cielená facebooková kampaň zameraná na používateľov z Burgenlandu, Dolného 
Rakúska a Viedne v trvaní 10-14 dní pred festivalom 
@ -publikácia kompletného programu a informácií o festivale na webstránke 
visitbratislava 
@ -Pri  realizácii efektívnej online komunikačnej kampane je možné predpokladať 
príchod relevantného počtu návštevníkov z Rakúska, z ktorých cca jedna štvrtina môže v 
Bratislave stráviť aspoň jednu noc. Priemerné výdavky odhadujeme na cca 130 
eur/osoba (okrem ubytovania), najmä na občerstvenie, bary, kluby, potraviny, dopravu a 
suveníry. 
 
 
 



ŽIADOSŤ O FINANČNÚ PODPORU 
@ -Bratislavský majáles o.z. sa uchádza o finančnú podporu na zabezpečenie výdavkov 
spojených s organizáciou festivalu vo výške: do 5,000 eur. 

 
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie umeleckých výkonov, t.j. čiastočné 
pokrytie výdavkov na honoráre účinkujúcich umelcov, Predbežný rozpočet podujatia je v 
prílohe. 
@ -Vstup na všetky hlavné, ako aj sprievodné podujatia festivalu Bratislavský majáles je 
od jeho úvodného ročníka pre všetkých návštevníkov BEZPLATNÝ. Náklady na 
organizáciu festivalu sú kryté prostredníctvom zmlúv s reklamnými, produktovými, 
barterovými a mediálnymi partnermi. 
 
REKLAMNÉ PLNENIE 
@ - Pozícia BTB ako spoluorganizátora podujatia, graficky i textovo prezentovaná vo 
všetkých komunikačných nosičoch v rámci reklamnej a mediálnej kampane 
@ - Zabezpečenie reklamnej kampane na podporu vizibility obchodného mena a značky 
BTB v rámci mediálneho plánu s odhadovanou mediálnou hodnotou 50,000 EUR. 
Mediálny plán podujatia je v prílohe. 
@ - Možnosť realizácie v areáli festivalu v ľubovoľných dňoch a časových úsekoch počas 
trvania festivalu aktivity zamerané na osobnú komunikáciu, príp. občiansku participáciu, 
napr. prezentácie aktuálnych produktov (ubytovanie, gastronómia, prehliadky, podujatia, 
balíčky), propagáciu vybraného kultúrneho alebo športového podujatia, ankety, 
prieskumy názorov verejnosti, ap. Špecifickou témou sprievodnej aktivity v tomto roku je 
konanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré začnú v Bratislave presne jeden 
týždeň po konaní festivalu “Bratislavský majáles”. 
 
KONTAKT 
@ -Kontaktné osoby organizátora: 
 
Pavol Murín (predseda o.z. - dramaturgia, produkcia) 
Tel.: 0903 437 328, email: ba.majales@gmail.com 
 
Milan Vajda (marketing, PR, komunikácia) 
Tel.: 0911 699 456, email: mlnvjd@gmail.com 
 
Miriam Chlpíková (zmluvy, rozpočet) 
Tel.: 0903 252 578, email: miriamchlpikova@gmail.com 
 
 
 
 
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, SÍDLO: KÚPEĽNÁ 7, 811 02 BRATISLAVA, 
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IČO: 4213 0760, IČ DPH: SK 2022 539442  
REGISTROVANÉ MINISTERSTVOM VNÚTRA SR, ČÍSLO REGISTRÁCIE VVS/1-900/90-31451 
www.bratislavskymajales.sk 



Vážená pani
Ing. Alžbeta Melicherová
Predseda predstavenstva
Bratislava Tourist Board
Šafárikovo nám. 3
811 02 Bratislava

Bratislava 4.4.2019

Vážená pani predsedníčka,

v nadväznosti na našu žiadosť o spoluprácu pri realizácii 12. ročníka mestského 
viacžánrového otvoreného festivalu “Bratislavský majáles 2019” si dovoľujem potvrdiť  
spoluprácu so samosprávou Hlavného mesta SR Bratislavy v nasledovnom dohodnutom 
rozsahu:

// Hlavné mesto SR Bratislava je oficiálnym spoluorganizátorom podujatia na základe 
Zmluvy o spolupráci s o.z. Bratislavský majáles zo dňa 6.12.2018;

// Nad podujatím prevzal spoločenskú záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing.arch. Matúš Vallo;

// Hlavné mesto SR Bratislava financuje reklamnú a informačnú kampaň k podujatiu zo 
svojho rozpočtu;

// Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom vybraných mestských organizácií (BKIS) 
a obchodných spoločností (OLO, a.s.) zabezpečuje časť technických služieb 
nevyhnutných pre realizáciu podujatia.

S úctou

Ing. Pavol Murín,
predseda občianskeho združenia
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