
                                                                                                                  

    

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA zo 

dňa 31.7.2019  

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava  

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

  

Prítomní:   M. Debnárová, P. Hochschorner, M. Naď, P. Petrovič, S. Svoreňová, M. Volek,  

Neprítomní :     A. Melicharová, Ľ. Novacká,   

Za DR BTB:    M. Farkaš  

  

Otvorenie: Podpredseda predstavenstva Peter Petrovič, privítal všetkých prítomných členov 

predstavenstva BTB. Potom navrhol program rokovania P-BTB na schválenie. Podklady k rokovaniu k 

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

súhlasili s nasledovným programom.   

1. Program MICE fam trip 15.-18.8.2019  

2. Koncept a storyboard Kampane 2020  

3. Prijímanie nových členov – Bratislava Hotels Association  

4. Informácia o situácii pri schvaľovaní projektov od ostatných OCR  

5. Informácia zo stretnutia s Visit Liptov   

6. Bezbariérová Bratislava - podnet z TIC  

7. Diskusia o príčinách poklesu DCR za rok 2018   

8. Kocr BRT – VR BRT pani Ambrózy sa ospravedlnila z rokovania, kvôli čerpaniu dovolenky 9. 

Rôzne  

  

Bod č. 1  Program MICE fam trip 15.-18.8.2019  

Aktuálne BTB odd. konferenčného CR/BCB realizuje súťaž na obstaranie agentúry zabezpečujúcej celý 

program MICE famtripu v auguste 2019. časť programu v Malokarpatskom regióne zabezpečuje Kocr 

BRT s ktorou na uvedenom famtripe BTB spolupracuje. Vyhodnocovacím kritériom je výška provízie, 

nakoľko program (viď Príloha č. 1) bol vypracovaný a navrhnutý BCB a prešiel schválením 

predstavenstva a MICE komory prostredníctvom mailovej komunikácie. Oslovených bolo 8 

relevantných spoločností, členov BTB.  

Predstavenstvo spoluprácu s KOCR víta a konštatuje, že je to dobrý príklad dobrý príklad ako 

postupovať aj v budúcnosti. Zároveň pán Petrovič pripomenul, že je potrebná jednotná koordinácia 

celého fam tripu. Z tohto dôvodu, je potrebné ,aby MICE oddelenie zastrešilo celú organizáciu a 

zdôraznilo poskytovateľom služieb, že ide o odlišnú klientelu od leisure turizmu.   

Pán Naď oznámil , že Confec, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 5 až  8 septembra sa nebude konať. BTB 

však na tento účel alokovalo prostriedky, viď. zápis  zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.5. Navrhol 

preto, aby sa financie použili na ešte jeden, jesenný famtrip. Hotel  River park ponúka kooperáciu. 

Organizácia tohto fam tripu bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia predstavenstva.  

Uznesenie č. 1/31072019 P-BTB berie na vedomie program pripravovaného MICE famtripu a súhlasí 

s uvedením postupom.   

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

  

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


                                                                                                                  

  

Bod č. 2  Koncept a storyboard Kampane 2020  

Návrh kreatívneho konceptu pripravovanej kampane Bratislavy na relevantných zdrojových trhoch v 

roku 2020 a storyboard prezentovali zástupcovia dodávateľa, spoločnosti Creative Department  Na 

prezentáciu boli prizvaní i zástupcovia relevantných oddelení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktorí 

sa však prezentácie nezúčastnili, ako i zamestnanci BTB.  

Prítomní členovia predstavenstva ako aj zamestnanci BTB hodnotili ideu kampane kladne. V diskusii 

pani Debnárová a pán Petrovič navrhli , aby sa do komunikačnej kampane zahrnula aj téma vína.  Pán 

Volek pripomenul, aby sa video časť  prispôsobila rôznym sociálnym a  demografický skupinám. 

Uznesenie č. 2/31072019 P-BTB berie na vedomie prezentovaný koncept pripravovanej kampane 

Bratislavy v roku 2020 bez pripomienok/ s pripomienkami ....     

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

  

  

Bod č. 3 Prijímanie nových členov – Bratislava Hotels Association  

Dňa 23.júla bola na BTB doručená záväzná prihláška BHA za člena BTB. Predseda komory č. 1 pán Naď 

sa zúčastnil VZ BHA,  v krátkosti predstavil  členom  BHA činnosť a ciele BTB.  

Členovia predstavenstva diskutovali o cieľoch a prienikoch záujmov oboch združení a zhodli sa na 

tom, že možná  interakcia medzi AHR a BTB  otvára otázky, ktoré nemajú oporu v stanovách. AHR 

nebude štandardným členom,  vyžaduje preto osobitný prístup.  

Uznesenie č. 3/31072019 P-BTB odkladá rozhodnutie členstvo Bratislava Hotels Association.  

Poveruje Michala Naďa stretnutím s predstaviteľom asociácie.  

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

  

  

Bod č. 4  Informácia o situácii pri schvaľovaní projektov od ostatných ocr.  

Tému prezentoval VR-BTB pán Koniar, ktorý uviedol, že podľa jeho informácii sú projekty jednotlivých 

OCR schvaľované MINDOP s výhradami. Preto ministerstvo mnohým OCR nepriznáva dotáciu v plnej 

výške. BTB je na poprednom mieste v kvalite predkladaných projektov, preto aj krátenie dotácie 

nastáva v minimálnej miere.  

Uznesenie č. 4/31072019 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. Hlasovanie: 

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

  

  

Bod č. 5  Informácia zo stretnutia s Visit Liptov   

Tému prezentoval VR-BTB pán Koniar, ktorý uviedol, že obe združenia sú rozpočtovo podobne veľké. 

Líšia sa však štruktúrou členov a taktiež zameraním. Kým Liptov je typická dovolenková so zameraním 

na DCR, Bratislava má prevažujúci podiel zahraničných turistov, ktorí ju navštevujú za účelom 

poznávania, alebo krátkodobých pobytov.  

Na stretnutí si vymenili skúsenosti z propagácie. Predovšetkým z online kampaní.  

Uznesenie č. 5/31072019 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. Hlasovanie: 

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

  

  

  

  



                                                                                                                  

Bod č. 6 Bezbariérová Bratislava   

Tému prezentoval VR-BTB pán Koniar, ktorý uviedol, že bezbariérovosť  súvisí s témou kvality života, 

ako stálych obyvateľov, tak aj turistov. Táto skupina návštevníkov mesta  je  zahrnutá do stratégie BTB. 

Jedným z jej cieľov je zintenzívniť komunikáciu s touto skupinou a myslieť pri produktoch cestovného 

ruchu  na jej špeciálne potreby. Zámerom BTB je  byť komunikátorom medzi mestom  zväzmi 

postihnutých. Za  účelom reflektovania požiadaviek na bezbariérovosť prebiehajú so zväzmi a 

združeniami rokovania.  

Uznesenie č. 6/31072019 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. Hlasovanie: 

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

  

  

Bod č. 7 Diskusia o príčinách poklesu DCR   

V diskusii k uvedenému bodu bolo uvedené nasledovné. Pokles DCR zaznamenaný štatistickým 

úradom, nie je  signifikantný, keďže bol zaznamenaný pokles o cca 2%. Je možné, že pokles ubytovania 

v hoteloch, bol kompenzovaný nárastom ubytovania v súkromí. Štatistický úrad sleduje len ubytovanie 

v hoteloch a nesleduje súkromných ubytovateľov.  

Členovia predstavenstva konštatovali, že kým, podľa informácii z regiónov, cestovné poukazy prispeli k 

zvýšeniu počtu ubytovaní , v meste sa na počte prenocovaní neprejavili.  

Aj keď stav DCR možno považovať za uspokojivý, komora č. 2 odporúča zamerať sa v pláne propagácie 

na rok 2020 na domáci cestovný ruch s možným využitím cestovných poukazov.  

Uznesenie č. 7/31072019 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. Odporúča výkonnej zložke 

BTB vypracovať plán oslovovania mimo bratislavského obyvateľstva s využitím existencie 

rekreačných poukazov.   

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

  

  

Bod č. 9 Rôzne:   

Pani Svoreňová informovala, že vikár Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko sa obrátil na komisiu 

cestovného ruchu magistrátu. Chcel prostredníctvom BTB propagovať koncerty v kostoloch. Pani 

Svoreňová sa s ním stretne a podá predstavenstvu informáciu o výsledku stretnutia.  

Pani Svoreňová ďalej informovala, že v rámci Vrakunskej hodovej slávnosti, ktorá sa bude konať 6 -8. 

septembra sa uskutoční  hodový beh- Duathlon. Na podujatí sa zúčastní svojim stánkom KOCR, ktorá 

bude prezentovať možnosti turistiky v okolí Bratislavy Vzhľadom na to, že Vrakuňa je okrajovou časťou 

Bratislavy, očakáva sa účasť obyvateľov priľahlých obcí. Bolo by preto vhodné, aby aj BTB prezentovalo 

možnosti turistiky v meste. Výkonný riaditeľ, pán Koniar, prisľúbil  dodanie propagačných  materiálov 

BTB. Rovnako prisľúbil pomoc s propagáciou podujatia v komunikačných kanáloch BTB  

Pán Volek informoval o kontakte s firmou Linkedin, ktorá predpokladá potenciál pre propagáciu MICE 

na svojich stránkach, preto by chceli prekonzultovať možnosť spolupráce s BTB. Zástupca tejto 

spoločnosti bude 9. septembra v Bratislave. Stretne sa s ním zástupca BTB.  

  

  

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová         ______________________________  

  

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________  



Príloha č.  1  Výzvy na predkladanie ponúk
Organizačné zabezpečenie Fam tripu v auguste 2019

Termín: 15-18/8/2019

Názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Položky zahrnuté v celkovej cene podujatia Maximálne 

množstvo 

detaily Jednotka Jednotková cena s 

DPH

SUBTOTAL / ceny 

VRÁTANE DPH

Transfery

Transfer - VIE letisko - Centrum BA 8 jednotková cena za jeden VIP transfer limuzínou z 

VIE  Letiska do hotela v centre BA, Parametre 

limuzíny: 5 miestne, výkon min. 110 KW, rok výroby 

2017-2019

transfer 0,00 €

Transfer centrum BA - Svätý Jur a späť - deň 1 1 jednotková cena za transfer VIP minibusom pre ca 

25 pax vrátane čakačky ca 4 hodiny

0,00 €

Transfer - celodenný paušál v rámci Bratislavy - deň 2 1 jednotková cena za celodenný transfer paušál VIP 

minibusom pre ca 25 pax v rámci Bratislava

transfer 0,00 €

Transfer - celodenný paušál - Malokarpatský región - deň 3 1 jednotková cena za celodenný transfer paušál VIP 

minibusom kategórie pre ca 25 pax na trase BA - 

Pezinok - Modra a späť 

transfer 0,00 €

Transfer - Centrum BA - VIE letisko 8 jednotková cena za jeden VIP transfer limuzínou, z 

hotela v centre BA na VIE letisko, Parametre 

limuzíny: 5 miestne, výkon min. 110 KW, rok výroby 

2017-2019

transfer 0,00 €

15.8.

MICE specialized guide v AJ - 15-17/8 1 špecializovaný sprievodca v AJ s prierezovým know 

how o destinačnom manažmente, cena za 1 deň, 

nakoľko 2 dni pokrýva sprievodca v réžii BTB

0,00 €

Prenájom priestorov Wiegerova vila vrátane mobiliáru 1 Prenájom priestorov, príprava, likvidácia, stoly, 

stoličky pre 25 hostí, prehliadka priestorov v AJ

0,00 €

networkingová večera v priestoroch Wiegerovej vily v réžii contract 

cateringovej spoločnosti s exkluzivitou 

25 welcome sekt  + canapes ca 2 ks /os.,  4-chodová 

večera so sprievodom Slovenských vín ca 0,6l/os , 

káva, voda

0,00 €

dekorácie zo živých kvetov 1 cena za kvetinové dekorácie na stoly a v priestore, 

vrátane dopravy a manipulácie, stôl pre 25 pax

0,00 €

Tlač menu kariet na mieru 1 cena za grafický návrh a tlač menu kariet v počte 30 

ks

0,00 €

Hudobná produkcia - prosím navrhnite vhodného interpreta 1 cena za vystúpenie 2 x 20 min vrátane ozvučenia, 

dopravy a manupulácie

0,00 €

16.8. 0,00 €

občerstvenie Divoká Voda 20 dopoludňajší snack (croissanty, ovocie, slaný 

snack), nealko nápoje, káva/čaj, 

0,00 €

Divoká voda - prezentácia raftingu 1 max 3 rafty s inštrukorom a potrebným vybavením 0,00 €

Danubiana - vstupné 20 vstupné do galérie, prehliadka v AJ 0,00 €

Jazda rýchločlnmi Dunaji  po trase: centrum Divoká voda - Bratislava 

centrum - one way

12 prenájom rýchločlnov s posádkou 0,00 €

Obed v Starom meste Crowne Plaza 20 set 3-chodové letné menu s nápojovým balíkom 

0,7l nealko mix, prípitok- sekt, káva -  IBA 

MANAŽMENT PROGRAMOVÉHO BODU*

jazda historickými "vláčikmi" ca 0,5 hodiny s výkladom v AJ 20 z centra na Bratislavský hrad a späť - IBA 

MANAŽMENT PROGRAMOVÉHO BODU*

welcome drink a snack v galérii Nedbalka 20 paušál za vstupné, welcome drink a snack 0,00 €

tasting večera v reštaurácii FACH 20 min 4-chodové menu so sprievodom lokálnych 

prémiových vín, voda, káva, vrátane servisu

0,00 €

17.8.

Malokaprpatské múzeum Pezinok 20 Prehliadka múzea s výkladom v AJ, prezentácia 

produktu "ochutnávka v tme" a "ochutnávka pri 

farebnom svetle" - IBA MANAŽMENT 

PROGRAMOVÉHO BODU*

0,00 €

Elesko Winery 20 Prehliadka Zoya Gallery, vinárstva, spojené s 

prezentáciou lokálnej vinárskej kultúry - IBA 

MANAŽMENT PROGRAMOVÉHO BODU*

0,00 €

Zámok Šimák, Pezinok 20 Obed formou 3-chodového menu s nápojoovým 

balíkom 0,5 l vody, káva, 0,2l vína na osobu,  - IBA 

MANAŽMENT PROGRAMOVÉHO BODU*

0,00 €

20 ochutnávka vína 4 vzorky -  IBA MANAŽMENT 

PROGRAMOVÉHO BODU*

0,00 €

1 hudobná produkcia 0,00 €

Iné 

Fotograf 1 fotograf k dispozícii od 15.8. 16:00 - 22:00, 16.8. 

celý deň, 17.8. celý deň, min. 40 reprezentatívnych 

fotiek v tlačovej kvalite, min 20 ilustračných fotiek k 

dipozícii na zaslanie elektonickou formou (web 

rozlíšenie) v pondelok 19.8.

0,00 €

Badges 1 name tags pre účastníkov, štandartný formát 

odznakov

0,00 €

Darčeky 13 VIP prezenty pre buyerov, prosíme o návrh 0,00 €

Organizačné fee (provízia)  vyjadrené ako fixná čiastka bez ohľadu na 

objem zákazky

1 0,00 €

obsahujúce fee (provízia) agentúry za sprostredkovanie aktivít v 

programe a min. 1 osobu ako account managera / delegáta 

hovoriaceho plynulou business anglictinou k dispozícii počas celého 

trvania programu vrátane managementu welcome desku na letisku pri 

príletoch, a transferov späť. BTB poskytne zoznam príletov a odletov ad 

hoc. BTB manažuje ubytovanie. 

cena za službu 

Total vrátane DPH  0,00 €

Prosíme vymedziť, či je subjekt platcom DPH

complimentary od Crowne Plaza 

complimentary od člena BTB

* Manažmentom programového bodu sa myslí operatívne zabezpečenie programu, pričom cena za tento bod nebude súčasťou rozpočtu. Platba za daný program prebieha v réžii iného subjektu. Agentúra však zabezpečí 

hladký priebeh tohto programu.  


