
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 27.5.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

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

 

Prítomní:  A. Melicharová, P. Petrovič, M. Debnárová, P. Hochschorner, M. Naď, Ľ. Novacká, , M. 

Volek, S. Svoreňová 

Neprítomní :      

Za DR BTB:   M. Farkaš 

 

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných členov 

predstavenstva BTB. Konštatovala, že na dnes bolo preložené pôvodne plánované rokovanie 

predstavenstva zo stredy 22.5.2019, ktoré sa však neuskutočnilo, lebo sa z neho ospravedlnili štyria 

(Naď, Debnárová, Svoreňová, Volek) členovia a teda by bolo neuznášaniaschopné. PP-BTB požiadala 

všetkých členov, aby sa snažili si svoje pracovné aj súkromné záležitosti plánovať tak, aby sa 

zúčastňovali rokovania P-BTB. Všetkým sú termíny známe minimálne pol roka vopred. 

Predstavenstvu P-BTB vyplýva zo Zákona 91/2010 Z.z. ako i zo Stanov BTB množstvo úloh, ktoré 

súvisia v riadiacou funkciou tohto orgánu, výkonná zložka sa musí riadiť uzneseniami predstavenstva, 

ktoré ak nie je uznášaniaschopné má to vplyv na chod BTB ako i na prerokovávanie materiálov 

v komorách BTB. Ďalej PP-BTB navrhla na schválenie program rokovania P-BTB. Podklady k rokovaniu 

k jednotlivým bodom boli členom predstavenstva zaslané vopred mailom. Prítomní členovia P-BTB 

súhlasili s nasledovným programom.  

1. VR BRT, Ing. Andrea Ambrózy  

2. MICE Bratislava na Confec Blue 2019 

3. Plán aktivít BTB na jún 2019 

4. Podnety z komôr BTB - list na primátora - finálne znenie 

5. Upravený rozpočet a plán práce BTB na rok 2019 

6. Stanovenie plánu zasadnutí P-BTB na 2. polrok 2019 

7. Diskusia o príčinách poklesu DCR za rok 2018 

8. Rôzne 

 

Bod č. 1 VR BRT, Ing. Andrea Ambrózy  

Výkonná riaditeľka kocr BRT, Ing. Andrea Ambrózy, bola pozvaná na rokovanie P-BTB, ale 

ospravedlnila sa, že aktuálne jej nie je známa agenda, ktorú by sme spoločne museli prerokovať. 

 

 

Bod č. 2 MICE Bratislava na Confec 2019 

Podujatie, jeho históriu a obsahovú náplň prezentovala vedúca BCB, Ing. Nina Erneker. Ide o MICE 
business fórum Confec Blue - formátom je to veľmi podobné M&I Foru resp The Meeting Space, len 
to ma ešte dlhšiu históriu, primárne sa zameriava na UK trh a odohráva sa v menšom počte 
účastníkov (do 100 spolu buers a suppliers). Majú viacero formátov ako Confec Red, Confec Blue, atď. 
Bližšie info o Confec Blue sa dajú nájsť tu: https://www.confec.com/blue. EU convention bureaus sa 
zúčastňujú tohto BtoB podujatia. Ide o stretnutia nákupcov a predajcov segmentu MICE z celej EU 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava
https://www.confec.com/blue


                                                                                                                 

formou podobnou workshopu. Podarilo sa nám získať toto podujatie v roku 2019 do Bratislavy. 
Hosťujúcim miestom je Grand hotel River Park. Počet účastníkov je do 100 osôb. Ide o jedinečnú 
príležitosť pre mesto aj pre BTB, aby využili toto podujatie a urobili zapamätateľný dojem na 
nákupcov a ľudí, ktorí rozhodujú o umiestňovaní konferencií a rôznych iných podujatí segmentu 
meeting industry. Zároveň treba predstaviť destináciu v tom najlepšom, čo ponúka. 
Uznesenie č. 1/27052019 P-BTB schvaľuje spoluprácu BTB na prestížnom medzinárodnom podujatí 
Confec  Blue 2019 do výšky 20.000 eur. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 3 Plán aktivít BTB na jún 2019 

Nakoľko zúčastnení členovia dnešného zasadnutia predstavenstva si podklady naštudovali vopred, 

súhlasili, že je možné rovno pristúpiť k otázkam a k diskusii o pláne aktivít na jún 2019. Martin Volek, 

predseda komory č. 2 sa spýtal na Bratislavské korunovačné dni, či budú spojené s Korunovačnými 

slávnosťami, ktoré organizuje pán Vetrík. Pani Bednárová informovala členov BTB, že má sponzora, 

ktorý by bol ochotný financovať napr. pódium, či časť programu v projekte, ktorý ku oslave 

korunovačnej histórie Bratislavy pripravuje mesto.  BKIS bude projekt a program Bratislavských 

korunovačných dní (BKD) 13.-15.9.2019 koncipovať ako celomestský projekt so zapojením mestských 

častí. VR-BTB informoval prítomných, že peniaze sú v projekte BTB na dotáciu na rok 2019 alokované 

na BA korunovačné dni. Členovia sa vyjadrili aj k tomu, že ak sa BKD majú stať produktom CR, musí 

byť najneskôr v septembri zadefilovaný koncept podujatia, kedy v ďalšom roku a kde presne sa bude 

konať. Je nutné definovať kto je cieľovým publikom podujatia v septembri na ďalší rok. Len tak vedia 

CK priviesť turistov a návštevníkov na toto podujatie do BA.  

Uznesenie č. 2/27052019 P-BTB berie na vedomie plán marketingových a komunikačných aktivít 

BTB na mesiac jún 2019 v zmysle Prílohy č. 1. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 4 Podnety z komôr BTB - list na primátora 

Uznesenie č. 3/27052019 P-BTB schvaľuje znenie listu na primátora Bratislavy s podnetmi z komôr 

BTB v zmysle Prílohy č. 2 a žiada PP-BTB o jeho zaslanie na hlavné mesto SR Bratislavu do 

30.5.2019. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 5 Upravený návrh rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2019 

VR-BTB na základe uznesenia P-BTB č. 1 zo dňa 15. mája 2019 predložil na rokovanie predstavenstva 

doplnený návrh rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2019 tak, aby bolo vidieť rozdiel medzi pôvodne 

predloženým návrhom do komôr BTB pred VZ BTB v  decembri 2018 a aktuálnym materiálom 

predkladaným na VZ BTB v júni 2019. 

Rozpočet a plán aktivít BTB na rok 2019, ktoré boli zaslané ako podklad na rokovanie valného 

zhromaždenia v decembri 2018 vychádzali zo základného predpokladu výpočtu členského Hlavného 

mesta SR Bratislavy do BTB: „Návrh výšky členského príspevku Hlavného mesta SR Bratislavy do 

Bratislava Tourist Board na rok 2019 je plnením Uznesenia 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 %-nýpodiel z 

vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“).  

Pôvodne teda bolo rozpočtovaných v tejto časti 1 487 502,- EUR. Po ukončení rozpočtového 

provizória mesta Bratislava bolo schválených v rozpočte mesta na rok 2019 členské do BTB vo výške 

1 100 000,- EUR. Tiež bolo pôvodne rozpočtovaných v časti „Prenos vlastných zdrojov z 

predchádzajúceho roka“ 120 000,- EUR a v časti „Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných 

kontraktov v TIC a v rámci Bratislava Card – City and region“ 110 000,- EUR. V oboch prípadoch prišlo 

po priebehu I. kvartálu 2019 ku úprave a to pri prenose vlastných zdrojov na 200 000,- EUR a pri 

príjme z reklamných a propagačných kontraktov na 80 000,- EUR.  

K úprave príjmov prišlo aj v časti dotačných prostriedkov MDV SR, kde bola celková dotácia 

ponížená z pôvodných 992 450,- EUR na 961 450,- EUR. BTB bola táto zmena oznámená listom od GR 

Sekcie CR dňa 20.5. Konkrétne sa jedná o úpravu v aktivite č. 1 Marketing a propagácia a podkativitu 

1.1.4. Tvorba videoobsahu. Tu došlo ku kráteniu dotácie o 17 500,- EUR. Druhá úprava je v aktivite č. 

2 Činnosť TIC a podaktivite 2.1.1 Sezónne IC na vstupných bodoch do destinácie s krátením dotácie 

o 13 500,- EUR.  Tabuľka plnohodnotne reflektuje na zmeny v rozpočte na strane príjmov ako aj 

výdajov. Tiež je v hlavných riadkoch vyznačená konkrétna zmena vo financiách alokovaných na 

konkrétny okruh činností. Prioritne ide o kofinancovanie aktivít z dotácie MDV SR prostredníctvom 

členských prostriedkov. Zmeny v dotácii sú vyznačené žltou farbou.   

Ľudmila Novacká, predsedníčka komory č. 4 sa spýtala na obstarávanie contentu kampane za 

45.000,- EUR, kde sú financie na grafické práce a o aký rozsah ide a otázku koľko sa očakáva na 

nasadzovanie kampane v médiách. VR BTB uviedol, že  položka rozpočtu 1.1.1. má alokovanú sumu, 

ktorá je na dodanie grafických prác pre celú organizáciu na celý rok. V položke 1.1.4 je suma, ktorá je 

určená na kreatívu a content online aj ofline reklám Bratislavy pre rok 2020. Zároveň ide aj 

o produkciu videí a fotografií. Samotné nasadzovanie kampane bude v rozpočte BTB na rok 2020, 

nakoľko toto je príprava na kampaň v ďalšom roku. Preto natoľko v predstihu, aby sa v propagačných 

videách a fotkách zachytila Bratislava vo všetkých ročných obdobiach. 

Uznesenie č. 4/27052019 P-BTB schvaľuje návrh upraveného plánu práce a rozpočtu BTB na rok 

2019 (Príloha č. 3) a predkladá ho na rokovanie komôr BTB a na prerokovanie so zástupcami 

hlavného mesta SR Bratislavy. P-BTB rozhodlo, že všetky návrhy a pripomienky k predkladanému 

materiálu misia byť zaslané VR-BTB najneskôr do 3. júna 2019, tak aby ich výkonná zložka vedela 

zapracovať do 4. júna 2019. Podklady musia byť v zmysle Stanov BTB zaslané všetkým členom BTB 

najneskôr 7 dní pred konaním VZ. 

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

Na rokovanie predstavenstva sa dostavila pani Svoreňová 

 

Bod. č. 6 Stanovenie plánu zasadnutí P-BTB na 2. polrok 2019 

Uznesenie č. 5/27052019 P-BTB schvaľuje plán  zasadnutí P-BTB na II. polrok 2019 v zmysle Prílohy 

č. 4 

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

 

 

Bod č. 7 Diskusia o príčinách poklesu DCR za rok 2018 – prekladá sa na nasledujúce rokovania P-BTB 

 



                                                                                                                 

 

 

Bod č. 8 Rôzne:  

Členka P- BTB, pani Soňa Svoreňová, oznámila všetkým prítomným, že podpísala zmluvu s krajskou 

organizáciou CR Bratislava Region Tourism a stáva sa poradkyňou predsedu predstavenstva kocr BRT. 

Pri hlasovaní v bodoch, ktoré sa budú týkať kocr BRT sa preto do budúcnosti zdrží hlasovania, aby 

neprišlo ku konfliktu záujmov. Svoje pôsobenie v jednej aj druhej organizácii vníma ako možnosť 

prepájania spolupráce medzi BTB a BRT. 

Predseda komory č. 2, pán Martin Volek, pochváli BTB za zvládnutie úloh počas MSĽH 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: Jún 2019 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB dňa 22.5.2019 
 

 

1. Otvorenie Korunovačného foto-video pointu v sezóne 2019  

Korunovačný foto-video point plánuje BTB otvoriť na letnú sezónu 2019 od 1. 6. do 30. 9. 

Počas Kultúrneho leta plánujeme v priestoroch pred Korunovačným pointom program, ktorý by 

sa opakoval počas leta a vyvrcholil v septembri, kedy plánuje Hlavné mesto usporiadať 

Bratislavské korunovačné dní 2019. Termín konania BKD 2019 bol presunutý z júna na 

september na žiadosť pána Vetríka, aby termíny Korunovačných slávností a BKD vzájomne 

nekolidovali. Otvorením Korunovačného pointu vznikajú pre BTB personálne náklady.  

Predpokladaná suma: Do 6 000 EUR Položka: 3.1.1 

 

Časový harmonogram:  jún - september 2019 Stav: príprava 

 

 

2. Finalizovanie a jazykové mutácie destinačno-produktovej brožúry BTB 

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

vybranými produktami, kontaktami 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: Do 4 500 EUR Položka: 1.1.1., 1.1.3. 

 

Časový harmonogram: január – júl 2019 Stav: realizácia 

 

 

3. 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 – júl 2019 Stav: príprava 

 

 



 

4. 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: 

  

 

5. Príprava spolupráce na podujatí Kultúrne leto a hradné slávnosti 2019 

Príprava spolupráce s BKIS na najväčšom multižánrovom letnom festivale – Kultúrne leto 

a Hradné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch jún až september. BTB sa spolupodieľa 

formou zabezpečenia umeleckých výkonov a propagácie podujatia. Príprava rozsahu 

a obsahu spolupráce a zazmluvnenie rámcovej spolupráce medzi BTB a BKIS.  

Predpokladaná suma: max. do 19 000 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: máj – september 2019 Stav: zazmluvnenie 

 

6. Príprava spolupráce na podujatí Česko-slovenský večer v Prahe 

BTB plánuje spoluprácu na Česko-slovenskom večeri v Prahe, módnej prehliadke  

slovenských a českých návrhárov spojenej s prezentáciou slovenskej kultúry, hudby a 

gastronómie. Ide o podujatie na cieľovom českom trhu, kde BTB plánuje zabezpečiť 

destinačnú prezentáciu Bratislavy. Česko-slovenský večer organizuje Agentúra Promotion  a 

uskutoční sa v Obecnom dome v Prahe 8. 10. 2019. 

Predpokladaná suma: 4 000 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: október 2019 Stav: príprava 

 

7. 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 a 3 citylighty v športovom komplexe Divoká voda Čunovo. 

V sezóne sa plánuje osadenia 2 citylightov v areáli ZOO a BTB je v komunikácii s MMBA na 

osadenie CTL na Devíne a v Rusovciach, kde sa aktuálne riešia majetkové vzťahy a príslušné 

povolenia. 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: Príprava 

 



 

8. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

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

cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste. 

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1. 

 

Časový harmonogram: jún 2019 Stav: realizácia 

 

 

9. Úprava obsahu dotykových totemov v časti Taxi  

 

Hlavné mesto vypracovalo etický kódex pre taxikárov. Pri jeho podpísaní obdrží 

prevádzkovateľ taxi nálepku FAIR PLAY TAXI, ktorou budú taxíky dodržiavajúce etický kódex, 

označené. V súlade s tým bude aktualizovaný obsah totemov.  

Predpokladaná suma: 

 

Položka: 5.1. 

 

Časový harmonogram: máj – jún 2019 Stav: zmluva 

 

 

10. 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, promo kampane atď. Plus zapracovanie zberu emailových adries na 

remarketing.   

 

Predpokladaná suma: 2 000 EUR mesačne Položka: 5.1. 

 

Časový harmonogram: apríl - december 2019 Stav: realizácia 

 

 

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

a na obrazovkách na letisku, hlavnej železničnej stanici 

Kontrola a servis operačného systému, vyladenie aktualizácií, prispôsobovanie 

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

informácií (BC card, 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 

 

 

 

 

 



 

12. 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: 

  

 

13. 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: Max. do 1500 EUR Položka: 1.3.6. 
 

Časový harmonogram: marec – jún 2019 Stav: príprava 

 

 

14. 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: Max do 3 000 EUR Položka: 7.1. 

 

Časový harmonogram: apríl – decmeber 2019 Stav: príprava 

 

 

15. VO grafické práce 

Procesovanie kompletného Verejného obstarávania na zabezpečenie grafických prác. 

Zazmluvnenie dodávateľa rámcovou zmluvou na cca 2 roky, čerpanie na základe 

individuálnych objednávok.  

Predpokladaná suma: rámcová zmluva do 35 000 EUR Položka: 1.1.1. 

 

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

 

 

16. 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 (3000 + 3000) Položka: 5.1.1. 

 

Časový harmonogram: apríl - október 2019 Stav: Zazmluvnené 

 

17. Kontinuálne zásobovanie hotelov, múzeí, partnerských organizácií propagačnými 

materiálmi 

Bratislava Tourist Board pravidelne na mesačnej báze zásobuje vybrané 3* 4* a 5* hotely, 

partnerské organizácie, mestské podniky ako aj sezónne informačné centrá BTB 

propagačnými materiálmi ako sú mapy, letáky a brožúry o Bratislave. 

Predpokladaná suma: cca 1 800 EUR/mesiac Položka: 5.1. 

 

Časový harmonogram: január – december 2019 Stav: realizácia  

 
 
18. Prevádzka infostánku na Hviezdoslavovom námestí. 

Infostánok na Hviezdoslavovom námestí, ktorého prevádzka bude pokračovať aj po 

hokejových MS 2019, tj od 7.5. – 30.9. 2019. 

 

Predpokladaná suma: 4 000 EUR Položka: 2 

 

Časový harmonogram: máj – september 2019 Stav: realizácia  

 
 
19. Dobrovoľnícka aktivita BTB v spolupráci s mestskou organizáciou MMBA 

 

Po minuloročnej úspešnej spolupráci s MMBA pri čistení Gerulaty pred návštevou komisárov 

z Unesco, plánuje BTB aj tento rok účasť na dobrovoľníckej akcii vytypovanej v spolupráci 

s Hlavným mestom.  

Predpokladaná suma: - Položka: - 

 

Časový harmonogram: máj - jún 2019 Stav: príprava 

 
 
20. Programátorské práce na webe 

Kontinuálna práca na nových funkcionalitách - integrácia BC karty do mobilnej app, prepojenie 
Simpleview API s webom, úpravu chýb a bugov a podobne.  



 

 

Predpokladaná suma: Max do 3 000 EUR (rámc. zml.) Položka: 1.3. 

 

Časový harmonogram: implementácia priebežne Stav: realizácia 

 
 
21. 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 gems, 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: jún – december 2019 Stav: príprava  

 

22. Propagácia destinácie Bratislava prostredníctvom „green“ videí 

Online propagácia na facebooku a na youtube + Google Adwords prostredníctvom primárne 

„green“ videí, ktoré boli vytvorené v roku 2018. 

 

Predpokladaná suma: do 8 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: jún - august  2019 Stav: príprava  

 
 
23. Propagácia Bratislavy prostredníctvom inzercie 

Inzercia v online a printových magazínoch na cieľových trhoch. 

 

Predpokladaná suma: do 5 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: jún 2019 Stav: príprava 

 
 
24. Príprava zmluvy na základe vyhodnotenia VO na content kampane 2020 (23.5.) 

Na základe vyhodnotenia súťaže návrhov (po 23.5.2019) budeme pripravovať zmluvu 

s následnou realizáciou tvorby kampaňového obsahu na najbližšie roky. Produkcia bude 

prebiehať podľa dohody s víťazom VO.  

Predpokladaná suma: max do 45 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebeh VO apríl – jún 2019 Stav: vyhodnotenie 23.5. 

 
 
 
 



 

 
25. 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  

 
 
26. Nasadenie vlogových videí na sociálne siete 

Jarná online kampaň s pracovným názvom „Leto 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  

 
 
27. 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: jún 2019 Stav: v realizácii 

 
 
28. 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: jún 2019 Stav: v realizácii 

 
 
29. Príprava tlačových správ na aktuálne témy + tlačové konferencie 

 

Priebežne podľa aktuálne témy. Plánovaná je TK v Maďarsku.  

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 



 

Časový harmonogram: priebežne Stav: príprava  

 
 
30. 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: jún 2019 Stav: v realizácii 

 
 
31. Infocesty, presstripy 

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

SR ap.).  

- Cyperský presstrip (BTB, Cyprus Airways, Visit Košice, letisko Bratislava a BRT) k otvoreniu 

nových liniek na Slovensko – celkový program 

- Nórske blogerky – ubytovanie a BC Karta 

- Švédska novinárka v spolupráci s MZV Veľvyslanectvo v Štokholme  

 

Predpokladaná suma:  do 1 500  EUR Položka: 4.1. 
 

Časový harmonogram: jún 2019 Stav: príprava  

 
 
32. Príprava a dopĺňanie nových sekcií na web 

Dopĺňanie už vytvorených sekcií na webe na témy ako: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

2019, a vytváranie nových ako napríklad sakrálne pamiatky, kreatívny CR a podobne. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 
 
33. Google for Nonprofits 

Priebežná úprava search kampane v službe Google for Nonprofits. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii  

 

 

34. Správa webu a dotváranie jednotlivých sekcií 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu na web. 

 



 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 

35. Správa aplikácie cez systém Mappa 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu v aplikácii.  

 

Predpokladaná suma:  - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 

 
 
36. Správa sociálnych sietí 

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

postov atď. – facebook, instagram, twitter 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: v realizácii 

 

 

37. 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 

 
 
38. Tvorba obsahu o destinácii Bratislava pre cieľovú skupinu MICE 

Kontinuálna tvorba obsahu v zmysle kontraktu platného od marca 2018. Uzatvorená je 
rámcová zmluva z roku 2018. 
 

Predpokladaná suma: Max. do 3 900 EUR Položka: 1.5.1. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: 
v realizácii, splatnosť 
jún  

 
 
 



 

39. 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 II. Q cca 1500 EUR. 
Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 
 

Predpokladaná suma: Max. do 1 500 EUR Položka: 
1.5.3. 
 

 

Časový harmonogram: priebežne Stav: v realizácii 
 
 
40. 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: - Položka: 1.5.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne počas roka 2019 Stav: v realizácii 
 
 
41. Newsletter MICE 2019 

 
Príprava ďalšej edície Bratislava MICE newslettra sumarizujúceho aktivity, úspechy a plány na 
rok 2019.  

Predpokladaná suma: -  Položka: - 
 

Časový harmonogram: máj 2019 Stav: príprava 
 

 

42. Nová zamestnankyňa na oddelení MICE BTB 

 
Kontinuálne zaškolovanie novej zamestnankyne na oddelenie MICE BTB, postupné 
preberanie agendy od kolegyňe Valacsai, ktorá pôjde na materskú dovolenku. 

Predpokladaná suma: -  Položka: - 
 

Časový harmonogram: máj Stav: 
  

 
43. Príprava Bid Booku  

 
Príprava podkladov pre grafické spracovanie tzv. Bid Booku. Ide 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: - Položka: 1.5.5. 



 

 

Časový harmonogram: jún - júl Stav: v realizácii 
 
 
44. Spoluorganizácia podujatia EBCG – Automotive Innovatech Forum 

Spoločnost EBCG v spolupráci so SARIO organizujú podujatie so zameraním na odborníkov 
v strojárenskom a automobilovom priemysle, s dôrazom na inovatívne prístupy 
k technológiám. BTB bolo oslovené k spoluorganizácii podujatia, ktoré sa bude konať 
v termíne 29. – 30. máj 2019. Predpokladaný počet účastníkov je 160. Podmienky spolupráce 
sú zatiaľ v rokovaní, spolupráca je navrhovaná formou zabezpečenia sprievodcovských 
služieb pre VIP návštevníkov, zabezpečením prezentácie destinácie (balíčky, brožúry), 
infopultu na účely prezentácie destinácie a prenájom priestorov.  

 

Predpokladaná suma: Max. do 5 000 EUR Položka: 1.5. 
 

Časový harmonogram: 29. – 30.5.2019 Stav: príprava 

 
 

45. VIzibilita na podujatí SITE NITE  

 
BTB ako člen profesnej asociácie SITE (incentívna) využilo možnosť globálnej vizibility 
a poskytnúť možnosť jednému z členov asociácie prísť do Bratislavy na individuálny fam trip. 
Plnenie zahŕňa aj spoluprácu s partnermi (Grand Hotel River park, Satur Travel, Tour4U...), 
ktorí poskytujú plnenia vo forme bezplatných služieb. Termín fam tripu bude stanovený po 
dohode s vybraným účastníkom.  

 

Predpokladaná suma: Ca 1000 EUR Položka: 4.1.2. 
 

Časový harmonogram: Jún – október  Stav: plán 

 

 

46. Účasť na B2B odbornom fóre „The Meeting Space Summer“, Helsinki 

 
Podujatie The Meeting Space Summer“ je zamerané na B2B stretnutia s nákupcami podujatí, 
má  vysokú kredibilitu v odvetví. Fórum (13. – 15. 6.2019) prebieha formou osobných stretnutí 
s nákupcami podujatí a následným riadeným networkingom a edukatívnymi stretnutiami.  
Kvalita nákupcov je daná prísnymi kritériami výberu a kvalifikácie. Prebehol aj akvizičný 
proces na spoluúčasť na podujatí medzi členmi BTB. O účasť a zdieľanie nákladov prejavil 
záujem Sheraton Hotel Bratislava. 
 

Predpokladaná suma: max do 7 900 EUR Položka: 1.5. 
 

Časový harmonogram:  jún Položka: v realizácii 

 

 

47. Spoluorganizácia podujatí  

 
V zmysle uznesenia P-BTB bude BTB/MICE spoluorganizovať kongresové podujatia a eventy, 
s čo najvyššim ekonomickým dosahom a v rámci rozpočtových možností BTB. V mesiaci jún 



 

bude BTB spoluorganizátorom podujatia Wonca 2019, IIW 2019, Polyglot Gathering 2019 
a WUKF Karate Championship 2019.  Konkrétne formy spoluorganizácie sú predmetom 
rokovaní.  
 

Predpokladaná suma: Max. do 15 000 EUR Položka: 1.5. 
 

Časový harmonogram: Jún, júl 2019 Položka: príprava 

 

 

48. Aktualizácia materiálu „Meeting Planners Guide“ 

 
Úprava a aktualizácia textov, grafické práce, aktualizácia príhovoru primátora a doplnenie 
nových subjektov do obsahu. 
 

Predpokladaná suma: max 500 EUR Položka: 1.1. 
 

Časový harmonogram: jún 2019 Položka: príprava 

 

 

49. 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 

 

 

50. Konanie VZ 13.6.2019 - prerokovanie Správy o činnosti BTB za rok 2018 a zmeny 

rozpočtu BTB 

Zabezpečenie organizácie valného zhromaždenia BTB vrátane prípravy vybraných podkladov 

na rokovanie VZ BTB dňa 13.6.2019. Účasť na prerokovávaniach Správy o činnosti BTB za 

rok 2018 v rámci PPP, Fin. komisie, MsR, MsZ. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: jún  Položka: v realizácii 

 

 

51. 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. 



 

Poskytnutie stáže zahraničnej študentke z University of Pau, Francúzsko (apríl – august 

2019). 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Položka: v realizácii 

 

52. Účasť zástupcov BTB na ECM International Conference and General Assembly 2019  

Účasť 2 zástupov BTB na letnej medzinárodnej konferencii a valnom zhromaždení organizácie 

European Cities Marketing. Konferencia sa uskutoční v termíne 5. – 8. jún 2019 v Ljubľjane, 

Slovinsko. Program má názov „Tomorrow Today“ a je zameraný na aktuálne výzvy a trendy 

v medzinárodnom CR. 

Predpokladaná suma: cca 2 500 EUR Položka: 8.1. 
 

Časový harmonogram: jún 2019 Položka: príprava 

 

 

53. Spracovávanie podkladov podľa požiadaviek Komisie CR a MS 

Príprava a spracovanie podkladov v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zasadnutí komisie 

cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce hl. mesta SR Bratislavy (benchmark Bratislavy 

a vybraných porovnateľných destinácií, porovnanie výkonov cestovného ruchu v Bratislave 

a vo vybraných porovnateľných destináciách, analýza podnikateľskej činnosti BTB ai.)  

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: jún 2019 Položka: príprava 

 

 

54. Zabezpečenie a organizácia networkingového stretnutia s partnerskými OCR na 

Slovensku  

Na základe pozvania od partnerských OCR na Slovensku v Žilinskom samosprávnom kraji, 

pod záštitou KOCR ŽSK, sa zamestnanci BTB zúčastnia pracovného networkingového 

stretnutia so zástupcami partnerských OCR v regióne Žilinského samosprávneho kraja. 

Cieľom stretnutia (18. – 20.6.2019) bude prezentácia produktov cestovného ruchu v ŽSK, 

výmena know – how a príkladov dobrej praxe, konzultácie s kolegami na tému problematiky 

rozvoja CR na Slovensku, projekty regionálnej a cezhraničnej spolupráce ap. Súčasťou 

programu budú sprievodné aktivity so zameraním na spoznanie regiónu a jeho produktov CR. 

 

Predpokladaná suma: cca 3 000 EUR  Položka: 8.1. 
 

Časový harmonogram: jún 2019 Položka: príprava 

 

 



 

55. Osadenie 3D lôg z výstavy Ferien Messe v zasadačkách BTB  

Z vlastnej expozície BTB sa z rokov 2017 a 2018 podarilo zachovať 3D logá mesta, ktoré by 

sa mali osadiť na oboch podlažiach backoffice aby dotvárali vizuálnu identitu zasadačiek 

počas rokovaní a priestory BTB by pôsobili tak ešte reprezentatívnejšie ako doteraz. Osadenie 

by mal na základe jedinečnosti realizovať interiérový architekt, ktorý už zabezpečil všetky 

kancelárie na oboch poschodiach. 

Predpokladaná suma: Max. do 3 500 EUR Položka: réžia 
 

Časový harmonogram: Máj - jún 2019 Položka: príprava 

 









členské - 

december 2018 zmena

členské - máj 

2019

dotácia

 bežné

dotácia

kapitálové KV z 2018

1. 233 452,00 € -163 000,00 € 70 452,00 € 715 200,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1 20 000,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 120 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.1. 1 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.2. 1 000,00 € 13 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.3. 1 000,00 € 55 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.4. 27 000,00 € 17 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2 16 452,00 € -13 000,00 € 3 452,00 € 124 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.1 1 000,00 € 38 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.2 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.3 1 000,00 € 32 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.4. 1 452,00 € 32 200,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3. 135 000,00 € -129 000,00 € 6 000,00 € 327 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.1. 1 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.2. 1 000,00 € 95 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.3. 1 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.4. 1 000,00 € 66 000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.3.5. 1 000,00 € 96 000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.3.6. 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.7. 1 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.8. 0,00 € 10 300,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.9. 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € 40 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4.1 6 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4.2 2 000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2019

PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB

Webstránka/aplikácie - správa, údržba, editovanie, upgrade funkcionality, dopĺňanie obsahu a jeho aktualizácia, dopĺňanie prekladu do jazykových mutácií stránky, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia 

(www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC), spoločná aplikácia s BKIS k téme "Poznaj svoje hlavné mesto"

2019

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

Offline kampaň Anglicko: 12 000 EUR

Offline kampaň Nemecko: 12 000 EUR

Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2019 a 2020 (napr. Ferien Messe 2020, ev. iné počas roka)

Verejné prezentácie v centrách miest v zahraničí, tlačové konferencie na zdrojových trhoch, prezentácie pre odbornú verejnosť (B2B) v spolupráci s partnermi, najmä MagiBA, BKIS, Slovenskými inštitútmi MZV a 

EZ, Kultúrnymi inštitútmi, zahr. zastúpeniami MDV SR a pod. (napr. Székesféhervár, Pozsonyi piknik, prezentácie  a verejné eventy najmä: Viedeň, Praha, Budapešť, ev. Nemecko, Poľsko, ČR, prezentácia k 30. 

výročiu Nežnej revolúcie. Tiež prípadné prezentácie v Rakúsku (Burgenland, Niederosterreich) u poskytovateľov služieb a pod.

Náklady spojené s prezentáciami a na to naviazanou účasťou zamestanancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách v zahraničí, akvizácia MDV SR - 

najmä CONVENTA Ljubljana, Holiday World Praha,  Utazás Budapešť, ITB Berlín, IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, WTM Londýn ev. iné. Najmä spoluvystavovateľské poplatky, doprava, ubytovanie, iné produkčné 

náklady. 

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

Monitoring médií, media intelligence monitoring na medzinárodnom trhu, spracovanie výstupov, tlačové konferencie na Slovensku a v zahraničí, primárne na zdrojových trhoch v zmysle marketingovej stratégie

Dopĺňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov, zabezpečenie celoročný fotografií tematicky prispôsobených komunikovanému obsahu, vrátane fotografií pre online prostredie a soc. siete, najmä 

ročné obdobia, produkty, podujatia, gastronómia, kultúra, život v meste, ľudia v meste a iné

Podpora predaja a propagačné nástroje

Offline kampaň Slovensko a eventuelne iné trhy v zmysle stratégie: 19 000 EUR

Celoročná inzercia v médiách - najmä lifestylové magazíny s tematikou venujúcou sa cestovaniu, gastro, kultúre, životnému štýlu ap., časopisy, online inzercia, rádiá, inflight magazíny,TV ap. Propagácia MS v 

hokeji 2019 - v relevantných printoch. Možné zabezpečenie PR agentúry na dané služby, s orientáciou na zdrojové trhy (ČR, AUT, DE, GB, SR)

Celoročná inzercia na AUT trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním rakúskeho trhu: rakúske magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 24 000 EUR 

Celoročná inzercia na CZ trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním českého trhu: české magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 25 000 EUR

Celoročná inzercia na DE trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním nemeckého trhu: nemecké magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 15 000 EUR 

Celoročná inzercia na SR trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním slovenského trhu: SK magazíny, časopisy, online inzercia, rádio, TV: 13 000 EUR 

Celoročná inzercia na GB a ev. ďalšom trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním anglického (ev. iného) trhu: anglické (ev. iné) magazíny, časopisy, online 

inzercia, rádio, TV: 20 000 EUR 

Tvorba tematického obsahu na web stránku visitbratislava.com, kalendár podujatí, aktivity, produkty CR, články s fotkami a k nim obsah, napĺňanie web sekcie BAGO Classical ai.

ATL online a media kampaň - media mix komunikácia destinácie priebežne počas celého roka a kampane v médiách: online (sociálne siete: Google Adwords, Youtube, Facebook, Instagram, koncept: "see, think, 

do, care"), dôraz na trend "User Generated Content". Zameranie na cieľové zdrojové trhy (ČR, AUT, DE, GB, SR), vrátane propagácie MS 2019 

BTL online kampaň, priebežne počas celého roka, vrátane webbanerovej reklamy s využitím portálov ako napr. rezervačné systémy ako Expedia, Ryanair, Booking, Tripadvisor ap.)

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

Offline kampaň spojená najmä s hlavnými kampaňami pred letnou a zimnou sezónou, ako aj s MS v hokeji 2019, umiestnenie vizuálnych nosičov na strategických miestach a dopravných uzloch s vysokou 

frekvenciou pohybu ľudí, v centrách veľkých miest v zdrojových krajinách (napr. Viedeň, Berlín, Praha, Londýn ev. iné) - metro, vlakové stanice, letiská. Využitie najmä billboardov, citylightov, digilightov, reklama 

v metre ap.

Offilne kampaň Rakúsko: 12 000 EUR

Offline kapaň Česko: 12 000 EUR

Preklady a tlmočenie -  brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, zmlúv, brožúr, aktivít marketingu a MICE odd., preklad webu do nových  jazykových mutácií, preklady pre potreby MS v 

hokeji

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

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

súviasiaci s MS 2019 (hokejová tematika, šály, čiapky, okuliare ap. - v spolupráci so SZĽH), merkantil pre potreby oddelenia MICE, licenčný merkantil IIHF, samostatný merkantil pre potreby TIC vrátane 

jednotného brandingu sprievodcov ai.

Edičná a video tvorba

Grafické a kreatívne služby - brožúry, upgrade, kampane, MS 2019, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a MICE, atď. Kúpa licencovaných máp a 

mapových podkladov

Kúpa licencovaných brožúr vytvorených mimo BTB pre potreby BTB (napr. bedeker pre delegácie MS, akreditovaných novinárov atď.)

Tlač tematických brožúr + máp + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov / dotlač, celoročne. Tlač materiálov k MS 2019. Zásoba TIC  a destinácie atď. 

spolupráca na projektoch a podujatiach formou tlače
Tematické video spoty  + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy.  Tvorba obsahu ku kampaniam počas celého roka vrátane tvorby obsahu na rok 

2020, tvorba video online contentu ap.



1.5 54 000,00 € -31 000,00 € 23 000,00 € 102 400,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.1 0,00 € 14 800,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.2 1 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.3 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.4 0,00 € 10 600,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.5 1 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.6 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5.7. 1 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2. 408 400,00 € -76 000,00 € 332 400,00 € 13 500,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1 408 400,00 € -76 000,00 € 332 400,00 € 13 500,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1.1 14 000,00 € 13 500,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2.1.3 318 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 000,00 €

3. 37 300,00 € -14 000,00 € 23 300,00 € 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1 37 300,00 € -14 000,00 € 23 300,00 € 98 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.1. 6 500,00 € 15 300,00 € 0,00 € 7 140,00 €

3.1.2. 15 800,00 € 63 000,00 € 0,00 € 0,00 €

3.1.3. 1 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7 140,00 €

4. 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 € 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 € 56 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.1. 1 000,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2. 11 000,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5. 54 700,00 € -20 000,00 € 34 700,00 € 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1 54 700,00 € -20 000,00 € 34 700,00 € 42 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1.1. 6 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.2. 7 000,00 € 9 400,00 € 16 600,00 € 0,00 €

5.1.3. 0,00 € 24 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.4. 3 900,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

5.1.5. 17 800,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 €

6. 31 700,00 € -23 000,00 € 8 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1. 31 700,00 € -23 000,00 € 8 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1.1. 8 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1. 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1.1. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8. 201 050,00 € -18 000,00 € 183 050,00 € 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

Systém hodnotenia kvality služieb CR

Analýza kvality poskytovanych služieb v podnikoch CR, najmä TIC, spolupráca s MINDOP a AICES, ev. funkcionalita systémov pre sledovanie spotrebiteľov v destinácii

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

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské 

Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 93 700,00 €

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

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

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. Ev. event calculator systém od ECM

Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov: 8 700,00 €

Systém hodnotenia kvality služieb CR 

Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie
Projektovanie, budovanie, podpora a repasácia turistickej a navigačnej  infraštruktúry a SMART technológií v meste: napr. rozšírenie umiestnení máp centra prostredníctvom osadenia informačno navigačných 

nosičov, osadenie tzv. "meetingpoints", smart riešenia pre TIC - prevádzka, servis a údržba dotykových obrazoviek a wifi splash screen, ev. doplnenie funkcionalít wifi v TIC, prevádzka a údržba cyklosčítačov, 

bronzový model Bratislavy a náklady s projektom ai.

Dotykové systémy/infopanely na vstupných bodoch do destinácie a v centre mesta na strategických miestach výskytu turistov, prenájom priestoru a súvisiace náklady na dotykové infopanely - existujúce z roku 

2018 a plánované na rok 2019 (servis, údržba, aktualizácia obsahu ap.). V roku 2018 osadené 4 ks, plán na rok 2019: 2 ks 

Budovanie a prevádzka WiFi siete v centre mesta a na miestach pohybu turistov (spolupráca s MagiBA, O2, MČ Staré Mesto, celoročná prevádzka)

Podpora informačnej infraštruktúry - zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom partnerských infocentier v destinácii

Podpora informačnej infraštruktúry - zabezpečenie služieb zásobovania v destinácii

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, delegácie v rámci MS 2019
Infocesty zamerané na nákupcov podujatí, incentívne famtripy, automoto famtrip, inšpekčné cesty, podpory kandidatúr, post veľtržné infocesty atď. podľa aktuálneho vývoja situácie, záujmu, možností. Napr. 

automoto, Confec, ev. iné podľa zvolenej tematiky a stratégie MICE

Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 68 000,00 €

Infraštruktúra cestovného ruchu

Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov: 121 600,00 €

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

Činnosť TIC Klobučnícka,  TIC vlaková stanica

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov: 345 900,00 €

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

Podujatia/projekty/produkty/eventy - spolupráca

Podpora vlastných produktov: Prevádzka a podpora systému BC, štatistické zisťovanie, technická podpora systému, online predaj a generovania online kariet, rozširujúci sa obchodný a marketingový koncept, 

výroba BC kariet, tlač a distribúcia kariet, podpora predaja v spolupráci s partnermi, zaškolovanie. Korunovačný foto- video point: prevádzka, údržba, personálne náklady, branding, repasácia, podpora a servis 

tech. zaridenia ap., zriadenie sezónneho fotopointu v TIC a pod.

Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov priritne členov BTB, ďalej napr. korunovačná a keltská tematika, víno a gastro, 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, 

Bratislavské mestské dni, Veľká noc, Limes Days/Rímske hry, Culinary Days,Majáles, Dobový piknik, Geoawards, Vianoce v Bratislave, podujatia v destinácii k 30. výročiu Nežnej revolúcie, tematická vernisáž 

fotiek, projekt baroková Bratislava - bronzový model ap.), Dáždniková ulica

Spoluorganizácia MICE podujatí v destinácii, ev. sprievodné programy k MICE eventom slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava a pritiahnutie nadväzujúcich podujatí do destinácie

785 652,00 €

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Činnosť TIC

Sezónne IC na vstupných bodoch do destinácie - IC v BA, letisko, hlavná železničná stanice (ev. stanica Petržalka), autobusová stanica, sezónny infopoint na Hviezdoslavovom námestí - rozvoj, úprava interiérov v 

IC, digitalizácia, brigádnici, informačnonavigačné systémy , najmä náklady na prezentačno - propagačné služby, Bratislavské dobrovoľnícke centrum a pod.. 

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

spojené so zaujatím verejného priestranstva ap.

MS 2019 - podpora športového eventu svetového formátu, spoluorganizácia sprievodného programu k podujatiu (fanzóny, fotopoint, prezentačné a propagačné nástroje, prezentačno - propagačné služby vo 

fanzóne, sprievodný kultúrny program, fotopointy v meste, propagácia v meste ap.)

MICE

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 ap.

Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných trhoch  a účasť na medzinárodných MICE workshopoch, meetingoch, prezentáciách a odborných fórach ako napr. M&Iforums, ICCA EU Event, ICJ 

MICE Advantage, SITE / MPI Global Forum, ev. iné podľa aktuálnej situácie a spolupráce s partnermi 

Konzultačné služby zamerané na implementáciu a podporu MICE stratégie (2018-2020), budovanie povedomia o Bratislave ako destinácii pre kongresy, konferencie, práca s odbornou komunitou atď., prevádzka 

a spravovanie CRM systému, zaškolovanie partnerov v destinácii ap.

Bidding na asociačné podujatia, s tým súvisiace expertné konzultačné služby, ambasádorský program pre destináciu, spoluorganizácia kongresových a incentívnych podujatí ai.

ATL a BTL (online a offline) prezentácia destinácie zameraná na cieľovú skupinu MICE, pripomínací mailing so zážitkovým konceptom, tematické videospoty, výroba video dokumentov a participácia na 

audiovizuálnych projektoch prezentujúcich Bratislavu ako kongresovú destináciu  ap.

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

Bratislava MICE Days - séria networkingových workshopov, prezentácií a prednášok odborníkov v meetings industry pre členov, partnerov a stakeholderov 



8.1. 201 050,00 € -18 000,00 € 183 050,00 € 19 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.1. 2 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.2. 3 696,00 € 2 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.3. 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.4. 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.5. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.6. 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.7. 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.8. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.9. 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.10. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.11. 104 804,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 140,00 €

979 602,00 € 667 602,00 € 944 850,00 € 16 600,00 € 14 140,00 €

Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské  z dotácie a vlastných  zdrojov: 202 500,00 €

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

Členské do AOCR - asociácia organizácií cestovného ruchu

Členské do AICES

Členské do Zväz cestovného ruchu SR

Členské do KOCR BRT

Členské do SITE

Členské do European City Cards

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské

Pracovné workshopy, školenia, odborné semináre a konferencie, vzdelávanie v rámci ECM podujatí, vzdelávacia kampaň - zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia ev. stakeholderi (priebežne rok 2019). 

Najmä registračné poplatky a sprievodné náklady 

Členské do ECM 2019

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

konferenciách v rámci SR ap.

Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva

Členské v Danube Competence Centre



december 2018 zmena máj 2019

60 000,00 € 0,00 € 60 000,00 €

110 000,00 € -30 000,00 € 80 000,00 €

14 140,00 € 0,00 € 14 140,00 €

120 000,00 € 80 000,00 € 200 000,00 €

1 516 202,00 € -387 502,00 € 1 128 700,00 €

992 450,00 € -31 000,00 € 961 450,00 €

2 812 792,00 € 2 444 290,00 €

 

december 2018 zmena máj 2019

61 000,00 €

13 100,00 €

513 000,00 €

82 498,00 €

9 000,00 €

Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (zariadenie kancelárií, skrine, police, stolicky, kuchyňa, konvica, šálky, atď.), klimatizácia pre dve poschodia backoffice 30 000,00 €

15 500,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

1 000,00 €

13 500,00 €

2 500,00 €

10 000,00 €

7 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

826 600,00 € -25 502,00 € 801 098,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:  

SÚČET VÝDAVKOV:

december 2018 zmena máj 2019

4 300,00 €

1 800,00 €

8 600,00 €

265 000,00 €

5 000,00 €

500,00 €

4 800,00 €

2 900,00 €

8 500,00 €

3 000,00 €

6 200,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €

2 800,00 €

Predbežne spolu na pevádzku: 318 400,00 € 0,00 € 318 400,00 €

Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku

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

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

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

Upratovanie, deratizácia, pošta

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

Stravné lístky

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici) 

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

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

Repasácia podlahy klientskeho priestoru, interiérové úpravy

Služobné cesty - DPC, ZPC

Predbežne spolu na pevádzku:

60.000 + 80.000 + 14.140 + 200.000 + 1.128.700 + 961.450 = 2.444.290,- eur

667.602 + 944.850 + 16 600 + 14.140 + 801.098 = 2.444.290,- eur

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica NA ROK 2019

Vedenie bankového účtu + registrač. pokladne

DPH za celý rok

Stravné lístky

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov

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

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

Dotácia MDV SR pre rok 2019

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2019

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

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici)

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.

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

Členské pre rok 2019 (december 2018 - 1 487 502 MagiBA + 28 700 od ostatných členov; máj 2019 - 1 100 000 MagiBA + 28 700 od ostatných členov)

Benzín

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

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2019

Služobné cesty - DPC, ZPC

Cestovné náhrady (diéty) 

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

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

Disponibilné príjmy počas roka (predaj sprievodcovských služieb, predaj Bratislava Card - city and region)

Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC a v rámci Bratislava Card - City and region

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MDV SR z roku 2018



PLÁNU ZASADNUTÍ P_BTB na II. polrok 2019 vždy od 16.00 hod. 

10. júla 2019 – 16.00 

31. júla 2019 – 16.00 

14. augusta 2019 – 16.00 hod 

4. septembra 2019 – (29.8. je ŠS) – o 16.00 hod !!! 

25. septembra 2019 – o 16.00 hod 

16. októbra 2019 – o 16.00 hod. 

Ešte jeden v októbri (asi 28.10. v utorok o 16.00 hod) – od 30.9. do 4.11. sú jesenné prázdniny 

6. novembra 2019 – od 16.00 hod. 

20. novembra 2019 – od 16.00 hod 

4. decembra 2019  - od 16.00 hod 

VZ BTB 10. alebo 17. decembra 2019 + Vianočný večierok (!!!) – skôr 17.12., nakoľko 12.12. je MsZ 

a tam by mal byť schválený rozpočet na rok 2020 a členské do BTB. 

18. decembra 2019 – od 16.00 hod  

 


