
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 12.6.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

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

 

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

Neprítomní :     S. Svoreňová, M. Volek, P. Hochschorner, 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

 

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

predstavenstva BTB. 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. Príprava VZ BTB - Melicharová 
2. Podnety z komôr - predsedovia komôr BTB 
3. Informácie z komisie CR a M z 12.6., ktorá zasadá o 14.00 hod - možnosti stanovenia bed tax 

+ prezentácia k MICE - Svoreňová, Debnárová, 
4. Podnet z DR BTB - k nastaveniu váhových kritérií kvalitatívnych ukazovateľov vo vzťahu k cene 

pri VO 
5. Žiadosť BKIS o spoluprácu na Bratislavských korunovačných dňoch - september 2019  
6. Doplnenie plánu práce BCB na jún 2019 – podpora fam tripu 
7. Bezbariérová Bratislava - podnet z TIC 
8. Kocr BRT 
9. Rôzne 

 

Bod č. 1 Príprava VZ BTB 

Z Magistrátu hl. mesta SR sme v utorok ráno dostali informáciu, že počas štvrtka 12.6.2019, t.j. aj 

počas konania VZ BTB v Justiho sieni nebude v budove paláca eklektický prúd a napriek snahe 

vedenia mesta sa táto odstávka nedá preložiť na iný termín. BTB zabezpečilo kvôli prezentácii 

a funkčnosti techniky náhradný generátor pre elektrinu. PP-BTB požiadala primátora hl. mesta BA 

o aspoň krátky vstup počas VZ BTB, vzhľadom na vyťažený kalendár primátora sa však z účasti 

ospravedlnil. Za hlavné mesto sa zúčastní pani Trubíniová z odd. legislatívno-právneho. Nevyskytli sa 

žiadne pripomienky k program ani o obsahu jednotlivých bodov ani od jedného člena BTB, ani zo 

strany mesta. Riadne VZ BTB sa uskutoční v zmysle plánu.  

 

Bod č. 2 Podnety z komôr 

Pani Novacká, predsedníčka komory č. 4 v zmysle ostatného zasadnutia avizovala návrh témy TIC v 

mestskej časti Devín, pod hradom. PP-BTB informovala prítomných, že 3. júna 2019 sa konalo na 

podnet starostky msč. Devín pani Kolkovej stretnutie na mestskom úrade Devín k tejto a ďalším 

témam. Zúčastnili sa na ňom, pani starostka Devína, VR BTB, riaditeľ MMBA pán Hyross a pani 

Mikušová z Centrope. Podľa informácií od VR BTB nie je aktuálne možné riešiť informačnú 

infraštruktúru pod hradom Devín, nakoľko plochy v okolí hradu slúžia ako neregulované parkovisko, 

nie sú tam funkčné verejné toalety a stánky s občerstvením sú v nekoordinované a v katastrofálnom 

stave. BTB nemá v roku 2019 investičné prostriedky pre vybudovanie IC a nemá ani vzťah 

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


                                                                                                                 

k pozemkom v okolí hradu. Pokiaľ je záujem zo strany MMBA a msč. Devín, BTB vie riešiť prevádzku 

sezónneho IC kontajnerového typu v roku 2020, za podmienky napojenia na elektrinu, vodu 

a sprístupnenia WC (klimatizácia, atď). Členovia P-BTB ďalej diskutovali o návrhu komory č. 4, aby sa 

koordinácia cestovného ruchu a potreby dopravy a infraštruktúry pre jeho rozvoj už od počiatku 

existencie inštitútu stali súčasťou tém, ktoré bude riešiť Metropolitného inštitútu. Turizmus 

v Bratislave a jeho potreby sú prierezové, týkajú sa mnohých kompetencií mesta (doprava, kultúry, 

čistota, bezpečnosť, ...). 

Uznesenie č. 1a/12062019 P-BTB má záujem na pokračovaní diskusie ohľadne zabezpečenia 
informovanosti a prezentácie Devínu a hradu Devín.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

Uznesenie č. 1b/12062019 P-BTB poveruje zástupcov mesta v P-BTB, odovzdať primátorovi návrh, 
aby bolo permanentné zastúpenie BTB v Metropolitnom inštitúte s dôrazom na tému cestovný 
ruch minimálne jednou osobou.  
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 3 Informácie z komisie CR 

Predsedníčka komisie CRaM na hlavnom meste a zároveň členka P-BTB pani Svoreňová sa dnešného 

rokovania P-BTB nemohla zúčastniť z dôvodu zasadania zastupiteľstva v msč. Vrakuňa, a preto 

mailom požiadala o preloženie tohoto bodu na nasledujúce predstavenstvo. Pani Debnárová, ktorá je 

členkou P-BTB a zároveň podpredsedníčkou komisie CRa M, sa ujala odprezentovať túto tému. 

Informovala prítomných, že na rokovaní komisie sa za BTB zúčastnili páni Melicharová, pán Petrovič, 

pán Naď spolu s pánom Thothom, riaditeľom hotela Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava. Komisia až 

1,5 hodiny diskutovala o detailoch zmien a variant riešení zmeny dane z ubytovania. Pán Naď 

vypracoval pre členov komisie podklad viď Príloha č. 1.  Z diskusie vyplynulo niekoľko požiadaviek 

na BTB: 

1. Vypracovať podklad pre ďalšiu diskusiu k zavedeniu poplatku za pasažierov lodí 

vstupujúcich na územie hlavného mesta (rešerš dostupných informácií z okolitých 

destinácií). 

2. Vypracovať podklad z dostupných zdrojov aké dane či poplatky alebo iné finančné plnenie 

platí platforma Airbnb iným destináciách za prenocovaného klienta. 

Rokovanie komisie CRaM ďalej pokračovalo informáciami Niny Erneker, vedúcej odd. MICE BTB 

o činnosti Bratislava Convention Bureau. Pani Erneker informovala členov, že na hl. mesto bol zaslaný 

návrh na podporu kandidatúr mesta Bratislava o medzinárodné kongresy a konferencie zo strany 

mesta. K dispozícii ho má aj predsedníčka komisie CRaM. Členovia komisie sa dohodli, že prezentácia 

k činnosti BCB a podpory kongresovej turistiky v Bratislave bude pokračovať na ďalšom zasadnutí 

komisie. 

Uznesenie č. 2/12062019 P-BTB berie na vedomie informácie z komisie CR a  

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 4 Podnet z DR BTB 

Na rokovanie predstavenstva BTB z podnetu DR BTB bol prizvaný k téme stanovania váhy kritérií 

kvalita verzus cena pri hodnotení VO v témach, kde je dôležité kvalitatívne kritérium, napr. súťaže na 

kreatívu kampaní, atď. člen DR BTB, pán Brat, ktorý je zároveň člen komisie CRaM. Pán Brat bol aj 

nehodnotiacim členom komisie, ktorá vyberala kreatívny návrh a realizáciu kampaní pre Bratislavu na 

https://www.radissonblu.com/sk/hotel-bratislava/kontakt
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zahraničných trhoch pre rok 2020. Pán  Brat nebol spokojný s nastavením hodnotiach kritérii 

v pomere 60% kreatíva a 40% najnižšia cena. Informoval prítomných členov, že po vyplnení 

hodnotiacich hárkov sa zistilo, že vyhrala ponuka, ktorá je o niečo menej kreatívna, hlavne kvôli nižšej 

cene. Členovia krátko diskutovali o systéme ako hospodárne využiť verejné zdroje pre aktivity BTB, 

kde je dôležitá kvalita a prevedenie. Komunikační odborníci v BTB by si mali vyberať optimálne 

komunikačné nástroje podľa potrieb a kvality, ide o verejnú prezentáciu Bratislavy v zahraničí a 

kritérium „kto to spraví lacnejšie“ by malo byť v tomto prípade len pomocné. 

Uznesenie č. 4/12062019 P-BTB schvaľuje, že predstavenstvo BTB bude ad hoc (od prípadu 

k prípadu) posudzovať a schvaľovať navrhovanie váhy kritérií KVALITA:CENA pre zákazky, kde bude 

podstatné kvalitatívne dodanie služieb a prác voči BTB.   

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

 

 

Bod č. 5 Žiadosť BKIS o spoluprácu na Bratislavských korunovačných dňoch 

Na BTB bola doručená žiadosť BKIS (Príloha č. 2a3)o spoluprácu a partnerstvo pri podujatí 

Bratislavské korunovačné dni (BKD), ktoré sa budú konať v septembri 2019. 

Propagácia BKD je samozrejme položkou rozpočtu a plánu práce v riadku BTB na rok 2019 a BTB bude 

vynakladať ďalšie plánované zdroje na pritiahnutie návštevníkov BA na toto dôležité podujatie. 

Uznesenie č. 5/27052019 P-BTB schvaľuje spoluprácu s BKIS na BKD do max výšky 20.000 eur s DPH 

v zmysle Prílohy č. 3. 

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

 

 

Bod č. 6 Podpora fam tripu Tour4you pre maďarských touroperátorov. 

V zmysle pravidiel o spolupráci na projektoch bola na BTB doručená žiadosť spoločnosti Tour4U 

(Príloha č. 4). Názov aktivity je Uniceo Fam trip. MICE komora navrhuje spoluorganizáciu fam tripu 

pre eventových manažérov korporátnych nákupcov z asociácie UNICEO (United network of 

international corporate event organizers) z Maďarska. Famtrip nadväzuje na viacročnú snahu o ich 

prilákanie do Bratislavy. BTB zabezpečí transfery pre účastníkov počas dvoch dní a destinačnú 

prezentáciu pre nákupcov. Predpokladaná suma je 1.200,- EUR vrátane DPH. Bude hradená z položky 

4.1.2. 

Uznesenie č. 6/1062019 P-BTB schvaľuje spoluprácu na príprave fam tripu pre maďarských 

touroparátorov formou dopravy do max. výšky 1.200,- EUR. 

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

 

Bod č. 7 Bezbariérová Bratislava - podnet z TIC– prekladá sa na nasledujúce rokovania P-BTB 
 

Bod č. 8 Rôzne:  

Ďalšie P-BTB 26.6. o 16.30 hod. Viesť ho bude pán podpredseda Petrovič.  

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

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová        ______________________________ 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________ 



CITY TAX 

Na otázku TASR, aké okolnosti by ho (primátora) donútili zvýšiť dane, mesto spresnilo, že by išlo 

o turistickú daň. „Debata bola o možnostiach zvýšiť tzv. bed tax (daň za ubytovanie), ktorá je u 

nás podstatne nižšia v porovnaní so zahraničím,“ povedal Bubla. Prípadné zvýšenie tohto druhu 

dane by podľa mesta možno nalákalo iný typ turistov. „Zvyšovanie iných daní nie je absolútne 

témou ani predmetom diskusie.“ 

Ciel mesta = sukromneho sektora: navysit vysku prijmov pre mesto / pocet navstevnikov 

- Mozny priestor pre navysenie prijmov pri aktualnej sadzbe city tax: Airbnb, Vyletne lode, 

Prechodne pobyty (zahranicni rezidenti) 

- Uprava aktualnej sadzby city tax:  mala by si realizovat tak, aby sa co najviac naplnil ciel 

mesta ale zaroven aby neposobila ako nastroj konkurencneho boja 

Su rozne typy prevadzok, ktore existuju v roznych konkurencnych prostrediach  

1. Ubytovne, hostely, Airbnb 

UBYTOVNE/HOSTELY: Konkurenciou su ubytovne mimo uzemia mesta s nizsou sadzbou City tax 

a su naviac prepojene s mestom vramci integrovanej dopravy    

Priemerna cena v ubytovniach (spol. Hotely Plus): 6.80 Eur/lozko + 1.70 Eur city tax = 8,50 Eur, 

Celkova vyska city tax odvedena spolocnostou Hotely Plus za rok 2018 bola 120 000 Eur 

Priemerna cena v ubytovniach mimo uzemia BA: 6.80 Eur/lozko + 0.50 Eur city tax = 6,80 Eur co 

je rozdiel -20% a tym vytvara vyraznu konkurencnu vyhodu 

Sadzby City tax v okolitych obciach su vyrazne nizsie: 

Šenkvice 0.20 € 27 km Vlak/Autobusus 

Zohor 0.25 € 27 km Vlak/Autobusus 

Dunajská Lužná 0.40 € 17 km Vlak/Autobusus 

Stupava 0.50 € 19 km Autobus 

Bernolákovo 0.50 € 17 km Vlak 

Veľký Biel 0.50 € 23 km Vlak/Autobusus 

 

Airbnb: obrovsky potencial, ktory momentalne neprinasa mestu ziadne prijmy (priklady z inych 

miest, kde sa Airbnb dokazal zaclenit do vyberu city tax: Praha, Paris,...)   

Odporucanie: znizenie aktualnej sadzby city tax pre tuto kategoriu by zvysilo atraktivitu tychto 

zariadeni, tym by navysilo ich vytazenost a celkovo by prinieslo navysenie prijmov z vyzbieranej 

city tax. 



2. Hotely, penziony 1-5* 

Hlavnou konkurenciou su ostatne destinacie podobnej velkosti/vyznamu.  Niektore 

destinacie maju vyssiu city tax, ine nizsiu ako Bratislava. 

Praha 0.50 € Belgrade 
0.50 € 

Budapest 1-2 € / 4% Ljublana 1,26€ / 2,50€ 

Vieden 3,2% Varsava (dobrovolne) 1.00 € 

Barcelona 1,10-2,25 Krakov 0.00 € 

Lisabon 1,00 € Zagreb 1.35 € 

Porto 2,00 € Paris 
0.22-4.40 € 

Brusel 3-4 € Londyn 
0.00 € 

*% z netto ceny izby 

Vyska City tax moze sluzit ako filter pre zredukovanie masy turistov, ale neovplyvni zmenu 

typu klientely/hosti – ten urcuje samotna destinacia (dostupnost, infrastruktura, marketing, 

imidz destinacie).  

Nadmerne navysenie city tax moze negativne ovplyvnit skupinovy biznis (MICE aj Leisure), 

ktory tvori vyznamnu cast celkovej navstevnosti v BA a prijmov roznych podnikatelskych 

subjektov na uzemi mesta.  

Niektore destinacie maju roznu city tax podla casti mesta (distriktov) resp % vycislenie city 

tax z ceny izby – nevhodne pre Bratislavu vzhladom na velkost mesta a strukturu klientely 

(city tax by sa tak stala nastrojom konkurencnej vyhody/nevyhody medzi vzajomne 

“superiacimi” hotelmi, co nie je jej ucelom) 

Odporucanie: Mierne navysenie city tax neovplyvni ziadnym sposobom typ ani objem 

navstevnikov.  

3. Vyletne lode  

Novy segment, ktory je pre mesto potrebny (zvysuje trzby v starom meste, sluzby 

sprievodcov a pod..), avsak mesto z nich nema priamo ziadny prijem. 

Odporucanie:  nastavenie poplatku/city tax podla dlzky statia: do 12 hod / nad 12 hod  

Termin implementacie zmien: platnost by mala vstupit do platnosti k 1.januaru a schvalene v 

zastupitelstve by to malo byt najneskor k 31.8. predchadzajuceho roka aby sa stihli pripravit 

vsetky zmluvne vztahy pre nasledujuci rok 

Navysenie prijmov z city tax by sa malo zobrazit do vyssej investicie na propagaciu a budovanie 

infrastruktury destinacie, aby prijmy z city tax mohli rast dlhodobo  



 
 

 

 

 

1.Vymedziť predmet spolupráce, t.j. návrh povinností zmluvných strán. 

Predmetom spolupráce je organizácia a spolufinancovanie podujatí festivalu Bratislavské 

korunovačné dni 2019. BKIS sa zaväzuje, že zabezpečí dramaturgiu, logisticko-produkčnú 

realizáciu podujatia, jeho propagáciu a technické zabezpečenie a uhradí všetky náklady 

spojené na organizáciu podujatia. Tak isto bude propagovať Bratislavskú organizáciu 

cestovného ruchu ako spoluorganizátora podujatia. Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

sa bude podieľať na organizovaní podujatí plnením v hodnote 20 000 €, pričom v zmluve 

budú špecifikované konkrétne umelecké výkony, ktoré budú predmetom finančného plnenia. 

Tak isto zabezpečí preklad propagačných materiálov k podujatiam a umožní distribuovať 

propagačné materiály vo svojej informačnej kancelárii na Klobúčnickej ulici 2 v Bratislave. 

Bude sa tiež spolupodieľať na propagácii podujatia na webovej stránke 

www.visitbratislava.com a na svojich sociálnych sieťach. 

 

2. Dodať predbežný rozpočet podujatia. + 3. Dodať odhadovaný rozpočet podujatia a 

položkovite vyčísliť očakávané finančné plnenie zo strany Bratislavskej organizácii CR - 

ceny musia byť primerané na trhu. 

Rozpočet je v prílohe mailu. 

 

4. Do návrhu na spoluprácu zahrnúť merateľný predpokladaný prínos (napr. počet 

návštevníkov, turistov kvôli spolupráci pricestuje, koľko prenocovaní získa BA a 

prípadne aký benefit budú mať z uvedeného návrhu spolupráce hlavne členovia BTB, a 

iné). 

Najväčší mestský historický festival – Bratislavské korunovačné dni láka nielen domácich, ale 

aj zahraničných turistov. Okrem turisticky atraktívneho Korunovačného sprievodu je 

každoročne veľkým lákadlom hlavne Rytiersky turnaj, ktorý tento rok pritiahne ešte viac 

divákov, pretože máme ambíciu ho usporiadať na Hlavnom námestí. Na tieto dve podujatia 

(ale aj na mnoho sprievodných podujatí) budú upozorňovať pravidelné Historické pochôdzky 

ulicami Starého mesta v podaní Tovarišstva starých bojových umení a remesiel. Turistom 

bude k dispozícii aj mnoho sprievodných podujatí naprieč mestom do ktorých sa zapoja aj 

http://www.visitbratislava.com/


ostatné mestské organizácie a často krát tak budú ľuďom sprístupnené priestory a dokumenty, 

ktoré by za iných okolností nemohli vidieť, a tak zabezpečiť pestrý program rôznych žánrov 

pre rôznorodé publikum na tému korunovácií. Korunovačnú atmosféru umocňuje aj historický 

foto-point, jedna z obľúbených turistických atrakcií. Predpokladaná návštevnosť je viac ako 

10 000 návštevníkov.  

 

5. Do návrhu na poskytnutie reklamných služieb definovať akým spôsobom bude 

propagovaná destinácia Bratislava. 

Mediálna kampaň Bratislavské korunovačné dni 2019 bude zahŕňať printovú inzerciu 

u mediálnych partnerov (Eurotelevízia, Slovenka, denník Sme, In.ba, Metropola, Bratislavský 

Kuriér), online propagáciu (weby bkis.sk, citylife.sk), veľkoplošnú reklamu (bannery, atď.).  

 

6. Dodať čestné vyhlásenie o jedinečnosti poskytovanej reklamnej služby alebo 

realizovaného podujatia – t.j. vyhlásenie, že s reklamnou službou alebo s podujatím sú 

spojené výlučné autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva (napr. ochranná 

známka, licenčné práva a podobne). 

BKIS je príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy a jeho hlavnou úlohou je 

podľa zriaďovacej listiny zabezpečovanie a sprístupňovanie kultúrnych a vzdelávacích 

podujatí. BKIS je výlučným organizátorom a koordinátorom Bratislavských korunovačných 

dní 2019. 

 

7. Uviesť výhody ponúkanej spolupráce pre verejného obstarávateľa. 

Bratislavské korunovačné dni sú produktom cestovného ruchu, ktorý je mimoriadne 

atraktívny nielen pre domácich návštevníkov, ale aj pre turistov. Korunovačnú atmosféru si 

obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť vychutnať počas veľkolepých kultúrnych 

programov, divadelných predstavení, sakrálnych koncertov, bohoslužieb, dobovej hudobnej 

produkcie a dobových hier.   

 

9. Doloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete navrhovanej spolupráce, 

stanovy spoločnosti (v prípade neziskových organizácii).   

Zriaďovacia listina je súčasťou prílohy mailu. 

 

 



Bratislavské korunovačné dni

suma DPH suma s DPH

Sprievod 

Tostabur - korunovačný sprievod a 

aktivity na Hlavnom námestí  -50 

účinkujúcich 6 400,00 € 0,00 € 6 400,00 €

Tostabur - generálna skúška v sobotu 

23.6. 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 €

Tostabur - vypracovanie scénosledu 

sprievodu 200,00 € 0,00 € 200,00 €

moderátor - sprievodca podujatiami 500,00 € 0,00 € 500,00 €

Turnaj

Tostabur - turnaj na Tyršovom nábreží  - 

50 účinkujúcich 5 100,00 € 0,00 € 5 100,00 €

Tostabur - vypracovanie scénosledu 

turnaja 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Pochôdzky

Sprievodné aktivity v meste - historické 

skupiny - 10 osôb, pochôdzky mestom 

5 x 3 500,00 € 0,00 € 3 500,00 €

Korunovačný koncert

Dirigent - Holásek 400 € 0 € 400 €

sólisti - 4 osoby /sólisti SND/ á 300 € 1 200 € 0 € 1 200 €

Hra na organ - Mikula 200 € 0 € 200 €

Korepetícia - Synková 100 € 0 € 100 €

moderátor 100 € 0 € 100 €

19 000,00 € 0 € 19 000,00 €



FAM trip UNICEO, 14.6. – 15.6.2019, organizátor TOUR4U 
 

1.Vymedziť predmet spolupráce, t.j. návrh povinností zmluvných strán. 
Predmetom spolupráce je možnosť propagácie a prezentácie BTB a CR v Bratislave pre relevantných 
MICE buyerov a zabezpečenie autobusovej dopravy pre nich v termíne 14-15 jún 2019. Ide o 12 
zástupcov eventových útvarov veľkých maďarských firiem uvedených v priloženej tabuľke. 
 

Priezvisko Meno Firma Izba 

Harmath Krisztina Bonafarm Bábolna Kft single 

Máté-Kasza Bianka Erste Bank single 

Mantuano Monika HP Inc. single 

Nagy Zsuzsanna Valkyr double 

Hladics Orsolya Invitech single 

Diósi Imre Michelin Hungária Kft. single 

Dömötör Zoltán Microsoft Hungary single 

Solymosi Nikoletta MOL single 

Tóth Nikolett 
Hungarian Agricultural 
Association 

single 

Bartha Balázs SANOFI-AVENTIS Zrt. double 

Balla-Filetóth Rita UNICEO single 

Váncsodi Réka Volvo Hungaria single 

 
Práva BTB 
BTB má právo na: 

- destinačnú prezentáciu v priestoroch hotela Grand Hotel Riverpark Luxury Collection 
v Bratislave - priestoroch prezidentského apartmánu (podľa dostupnosti), 

- účasť zástupcu BTB na ktorýchkoľvek bodoch programu „fam tripu, 
- odovzdanie propagačných materiálov účastníkom „fam tripu“, 
- návrhy na konštrukciu programu fam tripu. 

 
Povinnosti: 
BTB má povinnosť: 

- zabezpečiť prepravu autobusom pre účastníkov „fam tripu“ v rámci Bratislavy a jej okolia  
 

 

2. Dodať predbežný rozpočet podujatia. + 3. Dodať odhadovaný rozpočet podujatia a 
položkovite vyčísliť očakávané finančné plnenie zo strany Bratislavskej organizácii CR - ceny 
musia byť primerané na trhu. 
 
Predpokladaný rozpočet podujatia: 

- náklady mimo prepravy autobusom, ktorú má zabezpečiť BTB sú vo výške 8225 EUR s DPH. 
- Náklady BTB na dopravu autobusom sú vo výške 1140 EUR s DPH. 

Nákladová štruktúra je uvedená v priloženej tabuľke. 
 
 
 
 
 



od-do Aktivita Miesto 
Náklad v EUR s 

DPH 

Friday – 14.06.2019 - 12x UNICEO + 2x Tour4U + 1x Marriott + 1x BTB/BRT  

09:30 – 10:00  
Arrival to Sheraton (late arrivals possible, early 
check-in to be seen on Wednesday) 

Sheraton 

  

10:00 – 10:45 UNICEO Board Meeting 200 

10:45 – 11:15  Sheraton site visit 0 

11:15 - 11:30   Transfer Sheraton - GHRP Prešporáčikom Prešporáčik 150 

11:30 – 12:00 
Presentation about the destination – Bratislava 
and Bratislava Region in Sheraton  

GHRP 

1000 

12:00– 12:30  Grand Hotel Riverpark site visit 0 

12:30 - 12:45 Break 0 

12:45 – 14:00  Lunch (at Grand Hotel Riverpark) 960 

14:00 – 15:15  Transfer GHRP - Red Stone Castle Transfer 540 

15:15 – 16:30  Visit to the castle   
Red Stone 

Castle 
105 

16:45 – 17:15  Collection of birds of prey Sokoliari 300 

17:15 – 17:45 Transfer Sokoliari - Elesko vinery Transfer 500 

17:45 – 19:00  
Dinner at Elesko with paired wines (there will 
be a parallel bigger event ongoing) Elesko 

960 

19:00 – 20:00  Brief Elesko vinery visit (event premisses) 150 

20:00 – 20:45 Transfer to the hotel in Bratislava Transfer 0 

20:45  Bars/Clubs/ nightlife (own transfers) BA 160 

Saturday – 15.06.2019 

08:45 - 09:00 
Transfer Sheraton - GHRP 
Prešporáčikom 

Prešporáčik 150 

09:00 – 10:00  

Transfer by SpeedBoats.sk to rafting 
area/sports 

Speedboats 1200 

10:00-10:15 
Transfer by bus to Divoka voda and to 
Danubiana Galery 

Bus 90 

10:00 - 11:15 Rafting/Danubiana Galery 
Divoká Voda, 

Danubiana 
0 

11:15 - 11:45  
Transfer to X-bionics Sphere 
sport/conference/relax center 

Divoká Voda 600 

11:45 – 12:15 Video presentation 

X-bionics 

0 

12:15 – 14:00  Lunch 800 

14:00 – 15:00  Site visit of the X-bionics premisses 0 

15:00 – 16:00  Transfer back to Bratislava Transfer 0 

16:00 – 16:45 
Visit of selected venues - River‘s Club, 
UFO, Old Market Hall  

BA 0 

16:45 – 17:00  Transfer back to the hotel Transfer 0 

17:00 –  End of the program BA 0 

Overhead costs and agency 
fee 

    1500 

 

http://speedboats.sk/


4. Do návrhu na spoluprácu zahrnúť merateľný predpokladaný prínos (napr. počet 
návštevníkov, turistov kvôli spolupráci pricestuje, koľko prenocovaní získa BA a prípadne aký 
benefit budú mať z uvedeného návrhu spolupráce hlavne členovia BTB, a iné). 
 
Fam trip je dôležitou súčasťou aktivít v destinácii zameranou na významný segment korporátneho 
skupinového CR. Ide o decision makerov, u ktorých je zvykom, že sú pozývaní na prehliadku destinácií, 
pričom fam tripy sa považujú odborníkmi za jeden z najdôležitejších nástrojov na rozvoj tohto 
segmentu. Prínos BTB je v tom, že nemusí znášať celé náklady na fam trip, len časť, pričom umožňuje 
jeho realizáciu. Okrem samotných nákladov na fam trip venovali ostatní organizátori 1 a pol roka snahy 
a aktivít, vrátane viacerých návštev v Budapešti a na MICE výstavách CR. Prínos z MICE segmentu pre 
mesto Bratislava je v tom, že sa podieľa na rozvoji kvalitného CR s vysokou mierou pridanej hodnoty – 
hlavne ide o „incentívne“ a „meetingové“ viacdňové pobyty mimo hlavnej letnej „leisure“ turistickej 
sezóny. Medzi členov, ktorí sa spropagujú počas tohto fam tripu sú: Tour4U, Marriott (Grand Hotel 
Riverpark a Sheraton), Galéria Danubiana, Stará tržnica, Red Monkey Group, Areál Divoká voda, a ďalší. 

 
5. Do návrhu na poskytnutie reklamných služieb definovať akým spôsobom bude propagovaná 
destinácia Bratislava. 
Ako bolo uvedené v bode 1., Bratislava ako destinácia bude propagovaná osobnou návštevou – 
prehliadkou účastníkov „fam tripu“, destinačnou video-prezentáciou vykonanou pracovníkom BTB 
a propagačnými materiálmi odovzdanými účastníkom. 
 

6. Uviesť výhody ponúkanej spolupráce 
Výhody boli uvedené v predchádzajúcich bodoch, predovšetkým v bode 3. BTB ušetrí týmto spôsobom 
tisíce EUR a dokáže osloviť kvalitných organizátorov firemných podujatí. 
 
 
 


