
                                                                                                                  

    

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA zo 

dňa 4.9.2019  

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava  

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

  

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

Neprítomní :     M. Debnárová, Ľ. Novacká,   

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. Informácia o plnení uznesení P-BTB k 31.8.2019  

2. Informácia z VZ BRT 27.8.2019  

3. Plán marketingových a PR aktivít BTB na september 2019  

4. Stav čerpania rozpočtu BTB k 30.6.2019 – informácia  

5. List na MDV SR - vrátenie nevyčerpanej kapitálovej dotácie 2017 až 2018  

6. Presun časti dotačných zdrojov na členský účet – predfinancovanie oprávnených aktivít z 

dotácie 2019   

7. Memorandum o spolupráci BTB a ŠÚSR  

8. Informácia o návrhu rozpočtu hlavného mesta SR BA – členské do BTB na rok 2020  

9. Príprava rozpočtu BTB na rok 2020 – informácia s termínmi spracovania pre P-BTB a následne 
do komôr BTB.   

10. Informácia – Slovenské dni v Prahe  

11. BA korunovačné dni   

12. Príprava kritérií a výšky členského pre zväzy a asociácie na rok 2020 – výhody hromadného 

členstva.  

13. Rôzne  -  info o sťažnostiach turistov na prevádzku taxi služieb v BA  
 

 

Bod č. 1 Informácia o plnení uznesení P-BTB k 31.8.2019  

Predseda DR BTB navrhol, aby predstavenstvo zaviazalo zodpovedných členov predstavenstva, aby sa 

vyjadrili k statusu plnenia uznesení, ktoré sa ich týkajú. Podklady majú všetci k dispozícii a zaslané 

mailom.   

Uznesenie č. 1/04092019 P-BTB schvaľuje návrh predsedu DR BTB.  

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

  

Bod č. 2  Informácia z VZ BRT 27.8.2019  

Na základe Uznesenie č. 6/14082019 sa na VZ BRT dňa 27.8.2019 zúčastnili a za BTB hlasovali členovia 

P-BTB, a to pán Peter Hochschorner s podpredsedom P-BTB pánom Petrom Petrovičom.   

Pán Petrovič informoval, že zástupcovia BTB hlasovali proti odvolaniu pani Ambrózy a proti zvoleniu 

pána Františka Stana za výkonného riaditeľa kocr BRT. Ostatní členovia hlasovali za, pán František Stano 

bol zvolený za výkonného riaditeľa kocr BRT.  

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


                                                                                                                  

Uznesenie č. 2/04092019 P-BTB berie na vedomie uvedené informácie.  

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

  

Na rokovanie predstavenstva BTB sa dostavila pani Soňa Svoreňová.  

  

Bod č. 3 Plán marketingových a PR aktivít BTB na september a október 2019  

Materiál v Prílohe č. 1 prezentoval VR-BTB. Zdôraznil najmä podujatia, aktivity a prezentácie, ktoré sa 

budú konať v metropolách susedných krajín , t.j. vo Viedni, v Budapešti a v Prahe. V októbri a novembri 

bude realizovaná masívna kampaň na destináciu Bratislava v našich prioritných zdrojových trhoch s 

claimom  „vytvor si svoj vlastný príbeh“. V MICE sa pripravuje famtrip. S mestom aktíve komunikujeme 

v téme cyklo a prezentácie Bratislavy na súťaži European Capital of Smart Tourism. Upgrade aplikácie 

Ba je  komunikovaná aj s poslancami komisie CR. Pán Petrovič prezentácia o Viedni, prečo v menšej 

miere finančne ako v Bratislave. VR-BTB odpovedal, že ide už o druhú prezentáciu Bratislavy vo Viedni, 

zároveň ide o dohodu s kocr BRT, že v jesenných prezentáciách sa BTB rozsahom zameriava viac na 

Prahu a BRT na Viedeň.  Pán Volek sa spýtal na aktivitu propagácie produktov členskej základne BTB, či 

sa o tom dozvedia nejako členovia alebo ako prebieha systém výberu postov. Na predstavenstvo bol 

operatívne priznávaný pán a Foltýn, ktorý odpovedal, že BTB bude postupne prezentovať všetkých a 

kritériom poradia je sezónnosť a vhodnosť ponúkaných produktov a služieb. Pán  Foltýn uviedol, že BTB 

začína postupne a príde na každého. V septembri sa orientujeme na kultúru a gastro  a na mestské 

časti, kde sa konajú vínne cesty a prezentácia členov, ktorí majú jesenné produkty a služby. Pán  Volek 

navrhoval, aby sme členov oslovovali, aby sme ich oslovovali vždy pred nasadením boostovania postov, 

či BTB disponuje aktuálnymi informácia, ktoré bude komunikovať na online. Pán Volek sa spýtal prečo 

nie je brožúra Leisure hotová. VR-BTB zodpovedal všetky otázky.  

Uznesenie č. 3/04092019 P-BTB berie na vedomie Plán marketingových a PR aktivít BTB na mesiace 

september a október 2019.  

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

  

  

Bod č. 4  Stav čerpania rozpočtu BTB k 30.6.2019 – informácia  
Materiál v Prílohe č. 2ab) prezentoval vedúci ek. oddelenia BTB, pán Turan. 24.6. 2019 bola na účet 

BTB pripísaná dotácia z MDV SR, do tohto dátumu BTB predfinacovala všetky aktivity z členského.  

Žiadna položka nie je prečerpaná, zdroje pokrývajú všetky plánované aktivity,  budú dočerpané ku 

koncu roka 2019.  Predseda DR navrhoval miernu úpravu tabuliek, a to najmä zjednotiť názvy stĺpcov, 

a drobné pripomienky, ktoré budú zapracované do finálnej verzie podkladu k tomuto bodu. Uznesenie 

č. 4/04092019 P-BTB berie na vedomie uvedený stav čerpania rozpočtu BTB k 30.6.2019. Hlasovanie: 

Prítomní: 6, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

  

  

Bod č. 5 List na MDV SR - vrátenie nevyčerpanej kapitálovej dotácie 2017 až 2018  

Predstavenstvo prerokovalo list na MDV SR v Prílohe č. 3, kde sú uvedené aj dôvody nevyčerpania 

pridelenej kapitálovej dotácie.   

Uznesenie č. 5/04092019 P-BTB súhlasí s vrátením dotácie na kapitálové výdavky poskytnutej MDV 

SR pre BTB v roku 2017 s možnosťou čerpania do 30.9.2019 vo výške 7.000 EUR a schvaľuje list v 

Prílohe.  

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

  



                                                                                                                  

  

Bod č. 6 Presun časti dotačných zdrojov na členský účet – predfinancovanie oprávnených aktivít z 

dotácie 2019  

Členovia P-BTB dostali podklady k tomuto bodu programu vopred mailom, kde okrem listu na MDV SR 

bol uvedený presný zoznam oprávnených aktivít z dotácie MDV SR pre BTB na rok 2019, ktoré BTB 

predfinancovala z členských zdrojov do pripísania dotácie na dotačný účet BTB. MDV SR uzatvorilo dňa 

12.6. 2019 s BTB Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly č. 311/BBOO/2019. Účelová 

dotácia určená na podporu realizácie projektu vo výške  944 850,- EUR, bola na účet BTB pripísaná dňa 

24.6.2019.  Suma 274 681,93 EUR predstavuje oprávnené výdavky spojené s realizáciou projektu, ktoré 

boli uhradené v období od 1.1.2019 do 24.6.2019 z členského účtu BTB. Lehota na vykonanie presunu 

finančných prostriedkov je najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa podpisu pokynu k presunu 

finančných prostriedkov.   

Uznesenie č. 6/04092019 P-BTB v súlade s čl. II,  ods. 11 Zmluvy poverujú výkonného riaditeľa BTB k 

zabezpečeniu presunu sumy 274 681,93 EUR z dotačného účtu na členský účet BTB.  Hlasovanie: 
Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

  

Z rokovania predstavenstva sa ospravedlnil predseda DR BTB, pán Farkaš.  

  

Bod č. 7 Memorandum o spolupráci BTB a ŠÚSR  

Na BTB sa uskutočnilo niekoľko stretnutí so zástupcami ŠÚSR za účelom prerokovania systému zberu 

štatistických výkazov návštevnosti a prenocovaní turistov v Bratislave v nadväznosti na výber dane z 

ubytovania. Ing. Veronika Töröková, riaditeľka Odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík/Sekcie 

podnikových štatistík sa s krátkou prezentáciu zúčastnila aj diskusie s členmi BTB na VZ BTB v júni 2019. 

Nakoľko zamestnanci a predstavenstvo BTB má záujem aj na ďalšej úzkej spolupráci s ŠÚSR navrhujme 

na schválenie „memorandum o spolupráci“ v Prílohe č. 4.  

Uznesenie č. 7/04092019 P-BTB schvaľuje Memorandum o spolupráci medzi BTB a ŠÚSR a poveruje 

PP-BTB jeho podpisom.  

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

  

Bod č. 8 Informácia o návrhu rozpočtu hlavného mesta SR BA – členské do BTB na rok 2020 Dňa 
20.8.2019 bol mailom z BTB doručený návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR 
Bratislavy do BTB pre rok 2020 ako podklad k zostaveniu rozpočtu mesta pre rok 2020.  
BTB v zmysle stále platného Uznesenia č. 1737/2014 zo dňa 25. 09. 2014 Mestského zastupiteľstva, 

časť A: Princíp výpočtu členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácii 

cestovného ruchu pre rok „n“ ako 30 %-ný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“).  

Členský  príspevok  Bratislavy  na   rok  2020 predstavuje  objem  1 424 409,4 EUR.   BTB 

do návrhu rozpočtu uviedla:  

Cieľ  Ukazovateľ  Cieľová 

hodnota  

Vytváranie podmienok na 

rozvoj cestovného ruchu  

členský príspevok do Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu (Sieťovanie 

subjektov CR v destinácii Bratislava a 

efektívny marketing v destinácii Bratislava)  

  

1 424 409,4 €   

  

  Podpora strategických MICE podujatí, vrátane 

budovania značky „Bratislava Convention Bureau“ 

(Kongresová Bratislava)  

               

160 000 €  

  



                                                                                                                  

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta sú používané najmä  na  

financovanie  prevádzkových  nákladov  organizácie,  a to  najmä  mzdy,  odvody, prenájmy priestorov, 

zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (TIC), sezónnych TIC, 

údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami  (účtovníctvo,  právne  služby,  

verejné  obstarávanie),  vzdelávacie  aktivity,  služby spojené   s   činnosťou   BTB,   úhrada   členského   

v domácich   a zahraničných  asociáciách a zväzoch a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu 

na podporu rozvoja CR, hradených prioritne z dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a 

výstavby SR, na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej 

dotácie.   

Okrem členského príspevku BTB už dlhoročne navrhuje do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy aj 

požadovaný príspevok mesta Bratislavy nad rámec tohto členského príspevku, a to vo výške 160 000 

EUR, na podporu kongresového cestovného ruchu v Bratislave (spoluorganizácia podujatí, bidding na 

podujatia, stimuly pre organizátorov ai.) v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta 

SR Bratislavy na roky 2018 – 2020.   

Uznesenie č. 8/04092019 P-BTB poveruje členov predstavenstva BTB za HMBA, pani Svoreňovú, 

Debnárovú, Melicharovú a pána Hochschornera hájiť pre BTB v rozpočte hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020 sumu 1 584 409,40 €.  

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

  

  

Bod č. 9 Príprava rozpočtu BTB na rok 2020 – informácia s termínmi spracovania pre P-BTB a 

následne do komôr BTB.  

Návrh rozpočtu BTB na rok 2020 bude k dispozícii na P-BTB následne do komôr BTB najneskôr do 

29.10.2019. Riadne VZ BTB je plánované na 17.decembra 2019.  

Uznesenie č. 9/04092019 P-BTB schvaľuje termín pre návrh rozpočtu BTB na rok 2020 do 29.10.2019.  

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

  

  

Bod č. 10 Slovenské dni v Prahe  

SLOVENSKÉ DNI V PRAHE sa budú konať 25. – 26. 9. 2019 (streda – štvrtok) na mieste Anděl – Nový 

Smíchov – pešia zóna, ul Nádražní, Praha 5. Hlavný organizátor je Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

v ČR, Zahraničné zastúpenie CR SR v ČR. Hlavní partneri zo SR sú  Bratislava – hlavné mesto - 

BRATISLAVA TOURIST BOARD a Bratislava Región - BRATISLAVA REGION TOURISM. ĎALŠÍ PARNERI sú 

destinácie SR. oocr a kocr. Forma prezentácie je prezentácia cestovného ruchu Slovenska, 

gastronómie, remeselníkov, kultúry v prezentačných stánkoch (max 30) a na pódiu (6x7 m), outdoorová 

výstava na paneloch. Ciele podujatia sú predstavenie aktuálnej ponuky národného ako aj regionálneho 

cestovného ruchu SR s cieľom zvýšenia AZCR SR v ČR,  priblíženie regionálnych gastronomických 

produktov v podobe ochutnávok a zorganizovanie sprievodného kultúrneho programu pre širokú 

verejnosť, spoločná oslava Čechov a Slovákov - 30. rokov slobody – pripomenutie si česko-slovenskej 

vzájomnosti.  

Program je nasledovný:  

 prezentácia slovenského gastra, remesiel, produktov a cestovného ruchu v čase od 10.00 –  

20.00 hod.  

 street program od 14.00 do 18.00 hod.   

 hudobné vystúpenia na hlavnom pódiu (6x7 m) od 15.00 do 20.00 hod.  



                                                                                                                  

Každý región má k dispozícií jeden max. dva prezentačné stánky na predstavenie destinácie z pohľadu 
cestovného ruchu a prípadne umeleckej remeselnej tvorba/ochutnávok a dva stánky na predaj 
regionálnych produktov prípadne lokálnej gastronómie.  

  

K dnešnému dňu vyzerá prezentácia mesta a kraja, ktorú zabezpečuje BTB v spolupráci s BRT 

nasledovne:  

Navrhované obsadenie stánkov: Ríbezlák, Buchtáreň, BA rožky, SK - Fashion counsil, SK - Fashion 
counsil, Langoše, Hermysová (keramika, štrúdle, lokše...), Husacinári (lokše... zatiaľ otázne?), Víno - 
Križanovič & Prievozník, Trdelník zo Skalice  

• Pódiový kultúrny program podľa zadania každý deň 15:00 – 20:00   

• Moderátorov  počas celých dvoch dní  

• Street art umelcov od 10:30 (2 dni, dve osoby, 7 dvadsaťminútových vstupov / deň)   

• Každý za svojich členov stánky v hodnote 200 eur/stánok   

Uznesenie č. 10/04092019 P-BTB súhlasí s participáciou BTB na usporiadaní Slovenských dní v Prahe.   

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

  

  

Bod č. 11 Bratislavské korunovačné dni   

Sa konajú od 13-15.9.2019. BTB bude zabezpečovať sprievodcované prehliadky v sj a cez víkend aj v 

mj, nj, a aj. BTB zabezpečuje aj časť umeleckého programu. Korunovačný fotopoint bude otvorený pre 

verejnosť zadarmo. Hlavný program bude na BA hrade.   

Hlavné mesto SR  Bratislava v súčinnosti s BTB pred 2 rokmi zaslalo námietky k podaniu p. Vetríka na 
Úrade priemyselného vlastníctva SR až 4 prihlášky (2 na slovné označenie - "Bratislava Korunovačné 
slávnosti", "Bratislavské Korunovačné slávnosti" a 2 na kombinované označenie).  
Podľa toho, čo bolo doručené teraz do BTB bola zamietnutá zatiaľ 1 prihláška na slovné označenie 

"Bratislavské korunovačné slávnosti".   

Podujatie Bratislavské korunovačné dni sú plne v kompetencii BKIS a BTB na nich spolupracuje pri 
kultúrnom programe. Dátum bol stanovaný na dni 13.9.-15.9.2019. K dnešnému dátumu nie je ešte 
známy program konkrétne do detailov, preto BTB nevie zabezpečiť preklady a komunikáciu programu 
v cudzích jazykoch.  
Uznesenie č. 11/04092019 P-BTB berie na vedomie na uvedené informácie.  

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

  

  

Bod č. 12 Príprava kritérií a výšky členského pre zväzy a asociácie na rok 2020 – výhody priameho 

verzus hromadného členstva v BTB.  

O uvedenom bode členovia BTB krát diskutovali. Do nasledujúceho zasadnutia predstavenstva BTB, 
ktoré sa bude konať v utorok 24.9. o 16.00 hod. si každý premyslí a pripraví do diskusie k uvedenej 
téme argumenty pre „Návrh výšky členského stanovený diferencovane podľa toho, či ide hromadné 
alebo individuálne členstvo,  zoznam  výhod, väčší priestor pre propagáciu na online, spolupráca s 
každým členom, ...  
  

Bod č. 13 Rôzne    

- info o sťažnostiach turistov na prevádzku taxi služieb v BA,   

- manuál – bezbariérový turizmus  

- informácia o nasadení jesennej kampane – Prílohy č. 5  

  



                                                                                                                  

Členovia P-BTB sa dohodli, že plánované zasadnutie P-BTB, ktoré sa malo konať v stredu 25.9.2019sa 

presúva na utorok 24.9.2019 od 16.00 hod, nakoľko pozvanie prijal riaditeľ Magistrátu hlavného mesta 

SR, pán Ctibor Košťál a termín sa P-BTB rozhodlo prispôsobiť jeho pracovnému kalendáru.  

  

  

  

  

  

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová         ______________________________  

  

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________  



 

Plán marketingovo-komunikačných aktivít 

odd. Marketingu, PR a komunikácie, MICE a Stratégie 

 

pre obdobie: september – október 2019 

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB dňa 4. 9. 2019 
 

 

1. Spolupráca na podujatí Kultúrne leto a hradné slávnosti 2019 

V spolupráci s BKIS realizuje BTB štvormesačný cyklus programov v rámci najväčšieho 

multižánrového letného festivalu Kultúrne leto a hradné slávnosti, ktoré trvá do konca 

septembra. Zazmluvnenie umeleckých vystúpení na september, vyhodnotenie spolupráce na 

podujatí a príprava návrhu spolupráce na ďalší rok.  

Predpokladaná suma: do 19 000 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: jún – september 2019 Stav: realizácia 

 

2. Spoluorganizácia podujatia Rímske hry a Limes Day  2019 

V spolupráci s MÚOP a MMBA pripravujeme ďalší ročník podujatia Rímske hry a Limes Day 

v Rusovciach v termíne 7. 9. 2019. BTB zabezpečí 3 archeobusy z Bratislavy do Rusoviec 

a rakúskeho Carnunta, sprievodcovské služby do autobusov a na cykloprehliadku, rozdávanie 

lístkov na archeobusy v TICu, preklady programu do angličtiny a nemčiny a propagáciu 

podujatia.  

Predpokladaná suma: do 1 600 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: september 2019 Stav: realizácia 

 

3. Príprava spolupráce na podujatí Bratislavské korunovačné dni 2019 

Podujatie Bratislavské korunovačné dni 2019 sa v tomto roku posunulo z júna na septembrový 

termín 13. - 15. 9. 2019. Príprava rámcovej zmluvy s BKIS a dohoda rozsahu spolupráce na 

programe – korunovačný sprievod, dobový jarmok, korunovačný koncert, tematické 

korunovačné prehliadky, propagácia podujatia a pod.  V rámci dobového jarmoku prezentácia 

člena BTB Salónu vín.  

Predpokladaná suma: do 20 000 EUR Položka: 3.1.2. 

 

Časový harmonogram: august – september 2019 Stav: zazmluvnenie 

 

 



 

4. Spolupráca BTB na podujatí World Music Festival 2019 

V zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy s Amity o.z. príprava spolupráce na podujatí World 

Music Festival, ktoré sa uskutoční  v termíne 26. - 29. 9. 2019: preklad programu a propagácia 

podujatia, tlač plagátov a programového bulletinu, príprava infocesty VIP delegátov, 

zahraničných novinárov a príprava online kampane.    

Predpokladaná suma: do 6 000 EUR Položka: 1.3.,3.1.,1.1.,4.1. 

 

Časový harmonogram: september 2019 Stav: príprava 

 

5. Prezentácia na podujatí Pozsonyi Piknik v Budapešti 7. 9. 2019 

V spolupráci so zahraničným turistickým zastúpením MDV SR a so Slovenským inštitútom 

v Budapešti sa Bratislava predstaví na open-air podujatí na nábreží Dunaja s názvom 

Pozsonyi (Bratislavský) Piknik  v termíne 7. 9. 2019. Podujatie je zamerané na prezentáciu 

kultúrnych inštitúcií (divadiel, vydavateľstiev, spolkov, médií), gastronómie a hudobných 

vystúpení. MDV SR zabezpečí prenájom priestoru a stánok a ochutnávky slovenských 

špecialít, Slovenský inštitút zabezpečí program na pódiu a BTB poskytne propagačné 

materiály, informátora v maďarčine, ochutnávky bratislavských rožkov a sprievodný program 

choduliar.    

Predpokladaná suma: do 1 600 EUR Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram: september 2019 Stav: príprava 

 

6. Prezentácia na podujatí Streetlife festival vo Viedni 14. – 15. 9. 2019 

V spolupráci so zahraničným turistickým zastúpením MDV SR vo Viedni a Bratislava Region 

Tourism pripravuje BTB prezentáciu destinácie na cieľovom rakúskom trhu. Hudobno-kultúrny 

Streelife festival sa koná v centre Viedne na Babenberger a Mariahilfer Straße. Obsahom 

prezentácie je propagácia destinácie formou brandovaného stánku s materiálmi a pouličnými 

umelcami cielená na propagáciu spoločného produktu Bratislava Card City&Region.  

Predpokladaná suma: do 1 500 EUR Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram: september 2019 Stav: príprava 

 

7. Spoluorganizácia prezentácie Slovenské dni v Prahe 25. – 26. 9. 2019   

V spolupráci so zahraničným turistickým zastúpením MDV SR v Prahe a Bratislava Region 

Tourism pripravuje BTB prezentáciu Bratislavy v rámci Slovenských dní v Prahe, v termíne 25. 

– 26. 9. (streda, štvrtok). Prezentácia sa uskutoční na pešej zóne Anděl, Praha 5. V tejto 

lokalite sa pravidelne konajú prezentácie rôznych krajín s vysokou návštevnosťou Pražákov a 

ostatných návštevníkov českej metropoly. Za Bratislavu prejavili záujem o prezentačné stánky 



 

Devínsky ríbezlák, Bratislavské rožky, Buchtáreň a 2 stánky Slovak Fashion Council. BTB 

zabezpečuje grafiku, časť produkcie a náklady na program spoločne s BRT.  

Predpokladaná suma: do 17 000 EUR Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram: september 2019 Stav: príprava 

 

8. Prezentácia na podujatí Česko-slovenský večer v Prahe 8. 10. 2019 

Nastavenie spolupráce 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: 8 500 EUR Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram: október 2019 Stav: Príprava 

 

9. Príprava účasti na kontraktačnom networkingu cestovných kancelárií FR s krajinami 

V4 v Paríži, 5.12.2019 

MZVaEZ ZÚ Paríž oslovilo BTB s ponukou zúčastniť sa na Kontraktačnom networkingu 

cestovných kancelárií FR s krajinami V4 v Paríži. Podujatie je organizované prioritne 

kanceláriou Czech Tourism (a následne jednotlivými zástupcami krajín V4 vo Francúzsku) a 

TourMaGEVENTS.Networking sa uskutoční 5. decembra 2019 o 15.00 v priestoroch 

Veľvyslanectva ČR v Paríži. Podujatie je prioritne určené pre „príjemcov“ z krajín V4 

(organizácie cestovného ruchu, regióny, hotely, kongresové centrá, cestovné spoločnosti, 

turistické centrá a i.), ktorí budú môcť prezentovať svoje produkty francúzskym partnerom. 

O podujatie prejavili záujem členovia BTB - hotely Radisson Blu Carlton, Park Inn, cestovné 

kancelárie Satur Travel, Dowina a Národný salón vín. Jedna osoba by sa zúčastnila za BTB, 

ktorá by prezentáciu destinácie zastrešovala. BTB by hradilo členom účastnícky poplatok vo 

výške ca 280 Eur a náklady na 1 osobu z BTB.   

Predpokladaná suma: do 2 500 EUR Položka: 1.2. 
 

Časový harmonogram: december 2019  Stav: príprava 

 

10. Príprava veľtrhu WTM London 2019 

Príprava účasti BTB na veľtrhu cestovného ruchu WTM London 2019, cargo, propagačné 

materiály, online profil BTB na web stránke wtm.com atď. 

Predpokladaná suma: do 5 000 EUR Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram:  september – október 2019 Stav: príprava 



 

 

11. Príprava veľtrhu Ferien Messe Wien 2020 

Príprava účasti BTB na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien, expozícia, rekl. plochy, 

sprievodný program, atď. Finálne rozhodnutie o forme a rozsahu účasti BTB na Ferien Messe 

Wien bude upresnené vedením.    

Predpokladaná suma: TBD Položka: 1.2. 

 

Časový harmonogram:  september 19 – január 20 Stav: príprava 

 

12. Finalizácia a príprava jazykových mutácií destinačno-produktovej brožúry BTB 

Finalizácia obsiahleho nového propagačného materiálu s opisom turistickej ponuky a s 

vybranými produktami, kontaktami prioritne členov BTB, ktorého komplexnosť spracovania 

vstupných údajov pozbieraných od členov ako aj prispôsobenie tematického rozloženia 

obsahu a fotografií, je 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: október 2019 Stav: realizácia 

 

13. Príprava jazykových mutácií tematických letákov Bratislavský hrad a Hrad Devín 

V zmysle dohody so SNM, MMBA, pripravuje BTB 2 samostatné informačné letáky 

o Bratislavskom hrade a hrade Devín v jazykových mutáciách SK, EN, DE. Textové 

a fotografické podklady na spracovanie poskytujú príslušné múzeá. BTB zabezpečí grafické 

spracovanie vo vlastnom vizuáli v sérii k letáku o Primaciálnom paláci, preklad textov do 

anglického a nemeckého jazyka a tlač vo formáte 4DL. Letáky budú distribuované 

v informačnom centre a sezónnych infopointoch ako aj počas prezentácií a veľtrhov 

v zahraničí.  

Predpokladaná suma: do 2 000 EUR Položka: 1.1. 

 

Časový harmonogram:  august - september 2019 Stav: realizácia 

 

14. Spracovanie tematickej brožúry Keltsko-rímska Bratislava  

Posunutie prípravy letáku Keltsko-rímska Bratislava pripravovaného 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: september  – október 2019 Stav: Príprava 

 

15. 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: september 2019 Stav: Prebieha 

 

16. Vyhodnotenie VO na prekladateľské služby a zazmluvnenie dodávateľa 

Po vyčerpaní základných položiek v rámci rámcovej zmluvy s dodávateľom AVKM sme spustili 

proces verejného obstarávania, ktorý aktuálne prebieha. Po vyhodnotení sa uzavrie zmluva 

s úspešným dodávateľom na 2 roky alebo do vyčerpania služieb.   

Predpokladaná suma: ca 30 000 EUR Položka: 1.3.8. 

 

Časový harmonogram:  august - september 2019 Stav: príprava 

 

17. Prevádzka Korunovačného foto-video pointu  

Do Korunovačného foto-video pointu bola umiestnená raznica mincí obstaraná minulý rok. Pre 

veľký dopyt po razení mincí a z dôvodu očakávaného zvýšenia návštevnosti foto-video pointu 

počas Bratislavských korunovačných dní - VO na obstaranie mincí na razenie. Plánovaná aj 

renovácia rekvizít používaných pri fotení a nahrávaní videí návštevníkov ako aj oprava 

padnutého lustra poškodeného z dôvodu vyhorenia elektrickej zásuvky.  

Predpokladaná suma: Do 1 500 EUR Položka: 3.1.1 

 

Časový harmonogram:  jún - september 2019 Stav: realizácia 

 

18. Príprava vizuálu a výroba fotosteny BTB 

Príprava grafického vizuálu, a výroba fotosteny s motívom Bratislavy. Prieskum možností 

textilnej ľahko rozložiteľnej fotosteny s rozmerom 2,4x4m, ktorá bude využívaná pri prezentácii 

destinácie počas podujatí.  

Predpokladaná suma: do 1 000 EUR Položka: 3.1. 

 

Časový harmonogram:  September 2019 Stav: príprava 

 

 



 

19. Príprava vizuálu a inštalácie veľkoplošného banneru v centre mesta - prístav 

Príprava grafického vizuálu na veľkoplošný banner s rozmermi cca. 15m x 2,2m, ktorý plánuje 

BTB nainštalovať na budovu LOD v Bratislave na základe povolenia a schválenia vizuálu od 

LOD.  Predpokladaná inštalácia banneru september 2019 

Predpokladaná suma: do 2 000 EUR Položka: 

  

Časový harmonogram: september 2019 Položka: príprava 

 

20. 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: do 5 000 EUR celkovo za inšt. Položka: 5.1.1. 

 

Časový harmonogram: Celoročne Stav: realizácia 

 

21. Spracovanie dát z cyklosčítačov 

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy za mesiace júl, august 2019 o prechodoch 

cez cyklosčítače na hrádzi Berg a na Viedenskej ceste. V auguste (23. 8. 2019) sa uskutočnilo 

stretnutie s Magistrátom Hl. mesta s p. Netrim zo sekcie dopravy k spolupráci pri zdieľaní 

údajov z cyklosčítačov a prehĺbenie možnej spolupráce pri ich ďalšom využití a budovaní 

ďalších cyklosčítačov.  

Predpokladaná suma: - Položka: 5.1. 

 

Časový harmonogram: kvartálne  Stav: realizácia 

 

22. Spracovanie a publikovanie ubytovacích štatistík od ŠÚSR, dopĺňanie dát do 

TourMIS, spracovanie dát z cyklosčítačov a účasť zástupcu na seminári vo Viedni 

Úprava a spracovanie dát z ubytovacích štatistík od Štatistického úradu SR za druhý kvartál 

2019 a ich publikovanie. Spracovanie údajov o počte návštevníkov, prenocovaní, ubytovacích 

zariadení, izieb, lôžok, cenách ubytovania a priemernej obsadenosti pre širokú verejnosť. 

Doplnenie dát ubytovacích štatistík od Štatistického úradu do marketingovo-informačného 

systému pre turistických manažérov TourMIS, www.tourmis.info. Zástupca BTB sa tiež 

http://www.tourmis.info/


 

zúčastní semináru Tourmis, ktorý je organizovaný v spolupráci s Modul Universitat Wien 12.-

13.9.2019. 

Predpokladaná suma: do 300 EUR  Položka: 

  

Časový harmonogram: kvartálne  Položka: príprava 

 

23. Wifi+analytika v Starom meste 

Plán rozšírenia na meste, prebieha VO, predpoklad rozšírenia o 8 nových uzlov v prvej fáze. 

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: celoročne Stav: Realizácia 

 

24. 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: celoročne Stav: realizácia 

 

25. 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: celoročne Stav: realizácia 

 

26. 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: do 1 500 EUR Položka: 1.3.6. 
 

Časový harmonogram: celoročne  Stav: realizácia 

 

27. VO na rozšírenie analytiky návštevnosti v TIC Klobučnícka 

 

Rozšírenie súčasnej funkcionality o 3D scanner návštevníkov TIC (počet, pohlavie, skupiny, 

pohyb). Príprava a spustenie procesu verejného obstarávania na rozšírenie analytiky 

návštevnosti v TIC Klobučnícka najmä o vizuálny monitoring prichádzajúcich klientov. 

Rámcová zmluva. 

 

Predpokladaná suma: do 3 000 EUR Položka: 7.1. 

 

Časový harmonogram: august - september 2019 Stav: príprava 

 

28. Prevádzka infostánku na Hviezdoslavovom námestí 

Infostánok na Hviezdoslavovom námestí, ktorého prevádzka pokračuje po hokejových MS 

2019, tj od 7. 5. – 30. 9. 2019. 

 

Predpokladaná suma: 4 000 EUR (celkovo 5 – 9) Položka: 2 

 

Časový harmonogram: máj – september 2019 Stav: realizácia  

 

29. 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.  

Predpokladaná suma: 6 000 EUR (3000 + 3000) Položka: 5.1.1. 

 

Časový harmonogram: apríl - október 2019 Stav: prebieha 

 

30. 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. Taktiež ad hoc závozy. 



 

 

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

Časový harmonogram: celoročne   Stav: realizácia 

 

31. Týždeň dobrovoľníctva 2019 – zapojenie BTB 

V dňoch 16. - 22. 9. 2019 prebehne  nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku Týždeň 

dobrovoľníctva. BTB sa zapojí do tejto aktivity v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym 

centrom (BDC). Počas celého týždňa sa budú v priestoroch Primaciálne námestie, Hlavné 

námestie a Autobusová stanica Nivy pohybovať dobrovoľníci vizuálne identifikovaní symbolmi 

hlavného mesta, ktorí budú poskytovať informačné a navigačné služby pre návštevníkov 

Bratislavy. BTB sa zapojí aj do akcie Trh dobrovoľníctva, v rámci ktorej ponúkne 

dobrovoľníkom registrovaným cez stránku BDC dve vzdelávacie aktivity. Dňa 16. 9. 2019 

interaktívnu prednášku v trvaní 2 hodín na tému Ako sa stať úspešným sprievodcom CR, dňa 

17. 9. 2019  dvojhodinovú prehliadku mesta na tému Turistom vo svojom meste, na ktorej 

nielen lepšie spoznajú svoje hlavné mesto, ale aj prácu sprievodcu v teréne. 

 

Predpokladaná suma: 140 EUR Položka: 8.1.1 
 

Časový harmonogram:  16. – 22. september 2019  Stav: V realizácii 

 

32. Účasť na stretnutí pracovnej skupiny ECM City Cards 
 
V dňoch 3. – 4. októbra 2019 sa koná vo Valencii 8. stretnutie  expertnej pracovnej skupiny 

City Cards, ktorého sa zúčastnia zástupcovia 43 európskych miest z 23 krajín prevádzkujúce 

destinačnú kartu. BTB je aktívnym členom tejto pracovnej skupiny, participuje na jej 

workshopoch, komunikuje s členmi pracovnej skupiny počas celého roka na vopred vybrané 

témy formou skypovych chatov a rieši marketing  Bratislava CARD spolu s ostatnými členmi 

pracovnej skupiny prostredníctvom  facebookovskej stránky We love city cards. Know – how 

získané na týchto stretnutiach nám každoročne pomôže nastaviť novú sezónu produktu, 

zároveň máme možnosť porovnať si jeho úspešnosť s ostatnými európskymi mestami. Na 

pracovné stretnutie plánuje BTB vyslať v rámci schváleného rozpočtu 2 osoby – projektového 

manažéra a manažéra zodpovedného za sales Bratislava CARD, City&Region. 

 

Predpokladaná suma: do 1 500 EUR Položka: 8.1.1 
 

Časový harmonogram:  3. – 4. október 2019  Stav: príprava 

 

33. Účasť na stretnutí expertnej skupiny ECM Turistické informačné centrá 
 
V dňoch 24. a 25. októbra sa  koná vo Ghente 6. výročné stretnutie  expertnej pracovnej 

skupiny ECM Turistické informačné centrá, ktoré je určené pre manažérov a pracovníkov TIC. 

Tohto stretnutia sa každoročne zúčastňuje ca 90 zástupcov z viac ako 40 európskych miest. 

BTB plánuje vyslať na toto stretnutie v rámci schváleného rozpočtu 2 pracovníčky TIC. 



 

Pracovné stretnutie prebieha formou prezentácií z praxe turistických informačných centier, 

formou debát za okrúhlym stolom; pracovníkom TIC sú predstavované inovácie v cestovnom 

ruchu, upriamuje sa pozornosť na  nového klienta a jeho potreby, časť workshopov je 

venovaná aj interaktívnym tréningom z oblasti komunikačných zručností a všeobecného know 

– how. Súčasťou tohto pracovného stretnutia je aj odmeňovanie vybraného pracovníka TIC za 

mimoriadny počin, ktorý vykonal v období posledného roku, rovnako návšteva pobočky 

a prezentácia činnosti hostiteľského TIC. Pracovníci TIC BTB budú mať možnosť konfrontácie 

s činnosťou ostatných TIC v Európe, získané poznatky a vychytávky využijú následne vo 

svojej práci. 

 

Predpokladaná suma: do 1 900 EUR Položka: 8.1.1 
 

Časový harmonogram: 24. – 25. október 2019  Stav: príprava 

 

34. Programátorské práce na webe 

Kontinuálna práca na nových funkcionalitách - integrácia BC karty do mobilnej app, videohub, 
filtrácie, úpravu chýb a bugov a podobne.  
 

Predpokladaná suma: do 4 000 EUR (rámc. zml.) Položka: 1.3. 

 

Časový harmonogram: implementácia priebežne Stav: realizácia 

 

35. Spustenie a priebežná úprava jesennej kampane  

 

V septembri plánujeme spustiť kampaň zameranú na rôznorodosť Bratislavy. Vychádzame zo 

spolupráce s Barborou Bakošovou, pri ktorej vzniklo 20 videí o Bratislave na rôzne témy. 

Vizuál kampane čiastočne pripomína „instagramový feed“ a hlavnou myšlienkou je „Create 

your own story“. Kampaň bude spustená  primárne na online ale aj OOH na Slovensku, 

v Česku, Nemecku, Rakúsku a Anglicku. Na kampani spolupracujeme so ZSSK, Ryanairom 

a Slovaklinesom. Súčasťou je aj promo Slovenských dní v Prahe.  

 

Predpokladaná suma: do 100 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: september – október 2019 Stav: realizácia  

 

36. Propagácia Bratislavy prostredníctvom inzercie 

Inzercia v online a printových magazínoch na cieľových trhoch. 

 

Predpokladaná suma: do 10 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: september – október 2019 Stav: priebežne 

 



 

37. Produkčné práce na kampani 2020-2021  

Nakoľko máme záujem aj o obsah zameraný na jeseň a zimu, produkcia bude trvať až do 

konca roka 2019. 

Predpokladaná suma: do 33 660 EUR Položka: 1.1.4 
 

Časový harmonogram: september – december Stav: realizácia 

 

38. Propagácia jesenných podujatí  

Jesenná online kampaň zameraná promo významných jesenných podujatí ako napríklad 

Korunovačné dni, Limes Day, World Music Festival, Potulky po bratislavských pivniciach, Dni 

Majstrov ÚĽUV, Konvergencie, BHS, Biela noc a podobne. 

 

Predpokladaná suma: do 4 000 EUR Položka: 1.3 
 

Časový harmonogram: priebežne počas jesene  2019 Stav: realizácia  

 

39. Kontinuálna propagácia BC karty na zvýšenie online predaja  

Prostredníctvom tematického contentu na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme 

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

 

Predpokladaná suma: 500 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: september - október 2019 Stav: realizácia 

 

40. Kontinuálna propagácia produktov členskej základne BTB  

Prostredníctvom inzercie na sociálnych sieťach priebežne zabezpečujeme propagáciu 

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

 

Predpokladaná suma: 1 000 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: september - október 2019 Stav: realizácia 

 

41. Príprava tlačových správ na aktuálne témy + tlačové konferencie 

 

Priebežne podľa aktuálnych tém – Slovenské dni v Prahe, Korunovačné slávnosti, ukončenie 

letnej sezóny a podobne. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: príprava  



 

 

 

 

42. Infocesty, presstripy 

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

SR ap.).  

Passport Magazine 5.-8.9.2019 1 USA BC, obed, ubytovanie 500 

Poľský novinár 5.-8.9.2019 1 Poľsko BC, ubytovanie 400 

Maďarskí novinári 13.-15.9.2019 5 Maďarsko ubytovanie, strava, divadlo, prehliadka žid. pamiatky 1700 

firstclasslounge.net 18.-20.9.2019 2 UK BC 0 

Ruskí touroperátori 19.-20.9.2019 11 Rusko ubytovanie, prehliadka 2000 

Pavla Apostolaki 23.-25.9.2019 1 Česko ubytovanie, strava, prehliadka 600 

Would Music 
Festival 

25.-29.9.2019 20 Európa ubytovanie 
3000 

FIJET Europe 26.-29.9.2019 10 Európa full service 5000 

Nemeckí novinári 
10.-
13.10.2019 

5 Nemecko full service 
3000 

 

Predpokladaná suma:  do 16 200  EUR Položka: 4.1. 
 

Časový harmonogram: september – október 2019 Stav: príprava  

 

43. Príprava a dopĺňanie nových sekcií na web 

Dopĺňanie už vytvorených sekcií a vytváranie nových ako napríklad jeseň v BA, víno, hidden 

gems, sakrálne pamiatky, kreatívny CR a podobne. 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: realizácia 

 

44. Google for Nonprofits a Google for DMO 

Priebežná úprava search kampane v službe Google for Nonprofits. Zapojenie sa do nového 

projektu Google pre organizácie CR – bezplatný projekt. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: realizácia  

 

45. Správa webu 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu na web. 



 

 

Predpokladaná suma: - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: realizácia 

 

46. Správa aplikácie cez systém Mappa 

Kontinuálna správa a vytváranie obsahu v aplikácii.  

 

Predpokladaná suma:  - Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: realizácia 

 

47. 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: realizácia 

 

48. Spolupráca s lokálnymi influencermi 

Počas leta by sme chceli vytvoriť obsah v spoluprácu s miestnymi infuencermi, ktorý sa 

špecializujú na rôzne témy – kultúra, šport, fotografia, jedlo a podobne.  

 

Predpokladaná suma: do 2 000 EUR  Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: september  - december 2019 Stav: príprava 

 

49. Vytváranie vlastného foto a video obsahu 

Tvorba foto a video obsahu vo vlastnej réžii na viaceré témy.  

 

Predpokladaná suma: -  Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: priebežne Stav: príprava 

 

50. 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: do 3 900 EUR Položka: 1.5.1. 
 

Časový harmonogram: Priebežne počas roka Stav: 
realizácia, splatnosť 
september 

 

 

51. CRM systém, prepojenie s webom visitbratislava.com 

Príprava informačnej kampane a 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 III. Q cca 1500 EUR. 
Uzatvorená je rámcová zmluva z roku 2018. 
 

Predpokladaná suma: do 1 500 EUR Položka: 
1.5.3. 
 

 

Časový harmonogram: Priebežne Stav: realizácia 
 

52. 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: realizácia 

 

53. 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: september Stav: realizácia 

 

54. Fam trip pre nákupcov z Európy.  

Príprava a sourcing nákupcov z Európy. Termín a predbežný program fam tripu bude 
stanovený na základe stretnutia MICE komory dňa 3.9.2019, Následne prebehne 
vypracovanie podkladov pre začanie VO procesov na zabezpečenie organizačných činností 
spojených s fam tripom a nákup leteniek pre nákupcov. Organizačné zabezečnie zo strany 
BTB – destinčná prezentácia a pod.  

 



 

Predpokladaná suma: do 15 000 EUR Položka: 4.1.2 + členské zdroje 
 

Časový harmonogram: október 2019 Stav: príprava 

 

55. MICE prezentačno-dokumentačné video 2019 
 

Jednorazové prezentačné video pre účely zviditeľnenia Slovenska a jej hlavného mesta 

Bratislavy ako kongresovej destinácie na báze úspešne zorganizovaných podujatí v roku 

2019.  

Predpokladaná suma: do 3 600 EUR Položka: 1.1.4 
 

Časový harmonogram: júl – október 2019 Stav: príprava 

 

56. 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 
október prebehnú rokovania s organizátorom lodiarskeho podujatia Donaukonferenz, ktoré sa 
bude konať v decembri 2019 – spol Donauturismus AT. Konkrétne formy spoluorganizácie sú 
predmetom rokovaní.  
 

Predpokladaná suma: ca  7000 EUR Položka: 4.1. 
 

Časový harmonogram: október - december Položka: príprava 

 

57. Bratislava MICE Days 

 

V rámci mesiacov september a október / november sú plánované nasledovné podujatia 

v rámci série Bratislava MICE Days – CRM školenie, SITE – téma incentívy ako dôležitej 

súčasti MICE pre „emerging“ destinácie a do tretice téma využitia sociálnych médií v rámci 

brandingu, marketingu a salesu destinácie a business meetings.  

 

Predpokladaná suma: do 11 500 EUR Položka: 4.1. 
 

Časový harmonogram: september - november Položka: príprava 

 

58. Príprava ATL a BTL aktivít  

Počas septembra sa bude finalizovať nový content (video Wonca + intellectual capitals články) 

a ich nasadzovanie v médiách a na online, prípadne sprevádzané jednorazovou inzerciou...  

 

Predpokladaná suma: ca 25 000 EUR  Položka: 1.5.5 
 



 

Časový harmonogram: september - október 2019 Stav: príprava 

 

59. Účasť na podujatí MCE South Europe, Valencia  

Účasť na B2B podujatí MCE South Europe v rámci 13-15. októbra. Podujatie je realizované 

v spolupráci s členom BTB, hotelom Crowne Plaza Bratislava. Následný follow up a nahodenie 

do CRM po návrate.. 

 

Predpokladaná suma: do 3 500  EUR  Položka: 1.5.2 
 

Časový harmonogram: október 2019 Stav: realizácia 

 

60. 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 

 

61. Kontrola čerpania rozpočtu v roku 2019 a príprava prvej časti vyúčtovania dotácie 

Po pripísaní dotácie MDV SR na účet BTB je spracovaný podklad k presunu finančných 

prostriedkov použitých na oprávnené aktivity na podporu rozvoja CR v zmysle predloženého 

projektu hradené z členského účtu BTB do termínu pripísania dotácie MDV SR na účet BTB. 

Taktiež priebežne prebieha kontrola čerpania rozpočtu v jednotlivých položkách v zmysle 

dodržania rozpočtov na parciálne aktivity v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie medzi BTB 

a MDV SR. Vzhľadom na fakt, že vyúčtovanie dotácie za rok 2019 bolo posunuté o dva 

mesiace skôr ako po minulé roky, bude musieť prebiehať aj spracovávanie prvého polroka 

vyúčtovania dotácie. 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: priebežne Položka: v realizácii 

  

62. Vyúčtovanie kapitálových zdrojov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly MDV SR 

v roku 2018 

Spracovanie podkladov k vyúčtovaniu kapitálových zdrojov poskytnutých z rozpočtovej 

kapitoly MDV SR. Prostriedky boli v plnej výške účelovo poskytnuté na realizáciu aktivít: 

Podpora produktu Bratislava Card City and Region (15 900 EUR) a Inštalácia inovatívnych 

SMART technológií – dotykové panely (32 500 EUR). Vyúčtovanie pozostáva z vecného 

a finančného vyúčtovania. Termín na vyúčtovanie: 10.10.2019. 



 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: 10. október 2019 Položka: v realizácii 

   

 

63. Vyúčtovanie kapitálových zdrojov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly MDV SR 

v roku 2017 

BTB žiadala v roku 2017 v projekte na dotáciu kapitálové zdroje vo výške 7000 EUR na účel 

realizovania aktivity: nákup mobilného infopointu. BTB požiadalo aj o predĺženie lehoty na ich 

použitie, a to do 30.9.2019. Z dôvodu administratívnych prekážok (získanie príslušných 

povolení a súhlasov), ako aj z finančných dôvodov (cenové ponuky na predmet zákazky 

niekoľkonásobne prevyšovali rozpočet BTB na danú aktivitu, rozpočtové provizórium na 

začiatku roka 2019), nebolo možné projekt realizovať. V zmysle uzatvorenej zmluvy s MDV 

SR poukáže BTB v priebehu septembra sumu nevyčerpaných 7000 EUR na účet MDV SR. 

Predpokladaná suma: 7 000 EUR Položka: 2.1. 
 

Časový harmonogram: september 2019 Položka: v realizácii 

 

64. Poskytovanie stáží študentom, spolupráca so vzdelávacími inštitúciami 

 

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. Dňa 

9.9.2019 zabezpečí BTB prezentáciu Bratislavy na podujatí Welcome Week pre študentov 

programu Erazmus na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Dňa 24.9.2019 sprostredkuje BTB 

pre cca 100 medzinárodných študentov EUBA sprevádzanú prehliadku centrom Bratislavy 

s certifikovanými sprievodcami. Cieľom je priblížiť zahraničným a mimobratislavským 

študentom top atraktivity mesta. 

Predpokladaná suma: ca 300 EUR/prehliadky Položka: 4.1. 
 

Časový harmonogram: september - október Položka: príprava 

 

65. Účasť v Helsinkách po shortlistingu v súťaži European Capital of Smart Tourism 

2020 

Bratislava sa dostala do užšej nominácie medzi 10 miest na získanie titulu „European Capital 

of Smart Tourism“. Projekt spracovala BTB v konzultácii s OSAP Magi BA. Nominácia zahŕňa 

spracovanie detailnejšieho konceptu programu, ktorý Bratislava aplikuje v prípade zisku titulu, 

ako aj prezentáciu hlavných projektov v jednotlivých smart témach. Prezentácia projektov sa 

uskutoční 8.10.2019 v Helsinkách, vyhlásenie výsledkov bude 9.10.2019. Za mesto Bratislava 

sa podujatia zúčastní námestníčka primátora, pani Štasselová a zástupca BTB. K projektu je 

plánované stretnutie za účasti zástupcov mesta pre oblasť stratégií a projektov, kultúry, 



 

kreatívneho priemyslu, sociálnych vecí, komunikácie a marketingu (2.9.2019). Termín zaslania 

projektu odbornej porote je 13.9.2019 a prezentácie 27.9.2019. Účasť zástupcov 

nominovaných miest je hradená zo zdrojov EÚ. BTB hradí len súvisiace cestovné náhrady. 

Predpokladaná suma: ca 300 EUR Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: september 2019 Položka: príprava 

 

66. Príprava prezentačno – propagačného videospotu k projektu European Capital of 

Smart Tourism 

Cieľom videa je podporiť kreatívnou formou prezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy 

v rámci súťaže „European Capital of Smart Tourism 2020“ (viac informácií v bode vyššie). 

Video má atraktívnou formou doplniť úvod prezentácie, a má svojím obsahom a stvárnením 

zdôrazniť motiváciu Bratislavy získať titul v tejto súťaži. Je spracovaný kreatívny brief. 

Prebiehajú procesy VO na výber produkčnej spoločnosti, ktorá zabezpečí spracovanie videa 

(cca 1 min). Termín odoslania videa spolu s prezentáciou: 27.9.2019. 

Predpokladaná suma: ca 3 000 EUR Položka: 1.1.4. 
 

Časový harmonogram: 27.9.2019 Položka: príprava 

 

67. Projekt „Bezbariérová Bratislava“ 

BTB bol iniciátorom stretnutia, ktorého účastníkmi boli zväzy a združenia zastrešujúce telesne 

znevýhodnených, zástupcovia mesta Bratislava (Sekcia sociálnych vecí) a BTB. Cieľom 

stretnutia bola výmena informácií k téme „bezbariérová“ Bratislava. Mesto Bratislava prevzalo 

iniciatívu v zorganizovaní ďalších stretnutí, ako aj vo vytvorení nadrezornetj skupiny na meste, 

ktorá sa téme bude ďalej venovať. BTB má v rámci svojich kompetencií za úlohu: audit 

webstránky visitbratislava.com pre slabozrakých a nevidiacich, spracovanie dotazníka (v 

spolupráci so združeniami zdravotne znevýhodnených) o kritériách bezbariérovosti pre 

zariadenia CR, šírenie osvety o potrebe bezbariérovosti zariadení CR medzi odbornou 

verejnosťou (napr. P-BTB, zasadnutia ZCR, VZ BTB ai.). 

Predpokladaná suma: ca 300 EUR/audit webu Položka: 1.3. 
 

Časový harmonogram: september - október Položka: príprava 

 

68. Konferencia BSK pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 

Zapojenie BTB do programu pripravovanej konferencie organizovanej BSK, BRT a Centrope 

pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorá sa uskutoční 2.októbra 2019. Možné 

zabezpečenie odborného spíkra na konferencii, prípadne inej súčasti odborno – vzdelávacieho 

programu, v závislosti od dohody s organizátormi konferencie. 



 

Predpokladaná suma: max 1 200 EUR Položka: - 
 

Časový harmonogram: 2. október 2019 Položka: príprava 

 

 

69. Memorandum o spolupráci medzi ŠÚSR SR a BTB 

Na základe viacerých stretnutí zástupcov BTB so zástupcami Štatistického úradu Slovenskej 

republiky je pripravené na podpis Memorandum o spolupráci pri získavaní a zdieľaní dát 

súvisiacich s cestovným ruchom. Ide najmä o dáta, ktorými disponuje BTB na základe 

vlastných zisťovaní (napr. predaj BC karty, návštevnosť TIC BTB, cyklosčítače, free wifi 

užívatelia, dotykové totemy – počet užívateľov ap.), ale aj o dáta, ktoré BTB zisťuje od svojich 

členov a partnerov (návštevnosť, múzeí, galérií a vybraných atraktivít CR v Bratislave). 

 

Predpokladaná suma: - Položka: - 
 

Časový harmonogram: september 2019 Položka: príprava 

 

 



členské čerpanie zostatok Percento %

61 000,00 € 24 522,65 € 36 477,35 € 40%

13 100,00 € 3 028,19 € 10 071,81 € 23%

513 000,00 € 157 020,66 € 355 979,34 € 31%

82 498,00 € 27 192,05 € 55 305,95 € 33%

9 000,00 € 5 659,48 € 3 340,52 € 63%

30 000,00 € 16 006,60 € 13 993,40 € 53%

15 500,00 € 6 092,36 € 9 407,64 € 39%

9 000,00 € 1 630,00 € 7 370,00 € 18%

9 000,00 € 1 381,45 € 7 618,55 € 15%

1 000,00 € 315,88 € 684,12 € 32%

13 500,00 € 4 683,59 € 8 816,41 € 35%

2 500,00 € 439,11 € 2 060,89 € 18%

10 000,00 € 3 779,72 € 6 220,28 € 38%

7 000,00 € 1 435,00 € 5 565,00 € 21%

5 000,00 € 732,50 € 4 267,50 € 15%

Predbežne spolu na pevádzku: 781 098,00 € 253 919,24 € 527 178,76 € 33%

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

Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (police, stolicky, vybavenie, konvica, šálky, atď.)

Mobilné telefóny, Internet, výdavky spojené so serverom, zdieľaním dát, zálohou a pod. 

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

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

Prenájom kancelárií

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

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári)

Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, právne služby) 

ČERPANIE PREVÁDZKU BTB (Safarikovo nam.) K 30.6.2019

Služobné cesty - ZPC, SC

Benzin

vedenie bankového účtu + registrač. Pokladne

cestovné náhrady (diety) 

Stravné lístky

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov



Členské ( Č ) Dotácia ( D ) 

dotácia

kapitálová ( KV )

čerpanie rozpočtu ( 

Č + D )

čerpanie rozpočtu 

spolu ZOSTATOK ( D + Č) Percento %

1 69 452,00 € 680 200,00 € 0,00 €

1.1 30 000,00 € 120 500,00 € 0,00 € 75 931,66 € 74 568,34 € 50%

1.1.1 1 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 26 464,50 €

1.1.2 1 000,00 € 13 000,00 € 0,00 € 12 999,96 €

1.1.3 1 000,00 € 55 000,00 € 0,00 € 35 892,00 €

1.1.4 27 000,00 € 17 500,00 € 0,00 € 575,20 €

1.2 3 452,00 € 124 500,00 € 0,00 € 69 028,91 € 58 923,09 € 54%

1.2.1 1 000,00 € 38 000,00 € 0,00 € 41 002,11 €

1.2.2 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € 5 010,66 €

1.2.3 1 000,00 € 32 300,00 € 0,00 € 3 448,00 €

1.2.4 1 452,00 € 32 200,00 € 0,00 € 19 568,14 €

1.3 6 000,00 € 327 300,00 € 0,00 € 110 964,69 € 222 335,31 € 33%

1.3.1 1 000,00 € 95 000,00 € 0,00 € 23 113,49 €

1.3.2 1 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 9 796,96 €

1.3.3 1 000,00 € 66 000,00 € 0,00 € 33 370,16 €

1.3.4 1 000,00 € 96 000,00 € 0,00 € 27 107,94 €

1.3.5 1 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 5 673,60 €

1.3.6 1 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 6 980,74 €

1.3.7 0,00 € 10 300,00 € 0,00 € 4 921,80 €

1.3.8 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1.4 8 000,00 € 40 500,00 € 0,00 € 18 439,11 € 30 060,89 € 38%

1.4.1 6 000,00 € 26 000,00 € 0,00 € 4 439,11 €

1.4.2 0,00 € 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 €

1.4.3 2 000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

1.5 22 000,00 € 67 400,00 € 0,00 € 30 005,82 € 59 394,18 € 34%

1.5.1 0,00 € 14 800,00 € 0,00 € 11 481,60 €

1.5.2 1 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 15 524,22 €

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

1.5.4 0,00 € 10 600,00 € 0,00 € 3 000,00 €

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

304 370,19 €

2. 336 300,00 € 16 500,00 € 0,00 €

2.1 336 300,00 € 16 500,00 € 0,00 € 93 089,45 € 259 710,55 € 26%

2.1.1 14 000,00 € 13 500,00 € 0,00 € 27 000,00 €

2.1.2 3 900,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.3 318 400,00 € 0,00 € 0,00 € 66 089,45 €

93 089,45 €

3. 23 300,00 € 98 300,00 € 0,00 €

3.1 23 300,00 € 98 300,00 € 0,00 € 51 510,88 € 70 089,12 € 42%

3.1.1 24 000,00 € 0,00 € 0,00 €

3.1.2 39 000,00 € 0,00 € 21 150,20 €

3.1.3 1 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 22 432,20 €

3.1.4 5 300,00 € 0,00 € 3 210,48 €

3.1.5 10 000,00 € 0,00 € 4 718,00 €

56 510,88 €

4. 13 000,00 € 91 000,00 € 0,00 €

4.1 13 000,00 € 91 000,00 € 0,00 € 29 136,07 € 74 863,93 € 28%

4.1.1 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 3 353,44 €

4.1.2 1 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 13 498,88 €

4.1.3 9 000,00 € 0,00 € 8 493,30 €

4.1.4 9 000,00 € 0,00 € 915,94 €

4.1.5 10 000,00 € 0,00 € 1 734,51 €

4.1.6 20 000,00 € 0,00 € 1 140,00 €

4.1.7 8 000,00 € 0,00 € 70,00 €

29 136,07 €

5. 30 800,00 € 39 400,00 € 16 600,00 €

5.1 30 800,00 € 39 400,00 € 0,00 € 21 264,60 € 48 935,40 € 30%

5.1.1 7 000,00 € 9 400,00 € 0,00 € 5 264,60 €

5.1.2 0,00 € 24 000,00 € 0,00 € 12 000,00 €

5.1.3 6 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €

445 281,81 €

259 710,55 €

65 089,12 €

74 863,93 €

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

Edičná a video tvorba

zabezpečenie grafických a kreatívnych služieb

zabezpečenie licencovaných brožúr MS v hokeji

Tlač vových a dotlač existujúcich materiálov a iných tlačovín

Tvorba videoobsahu, video vlogy 

Rozpočt BTB

Čerpanie rozpočtu BTB k 30.6.2019 - BRATISLAVA TOURIST BOARD  
2019

ATL online kampaň / sociálne siete ( facebook, google, instagram, youtube ) domáci a zahraničný trh ( CZ, UK, DE a iné )

BTL online kampaň, webbannerová reklama, napr. Expedia, booking a iné

Offline kampane : billboardy, citylighty, digilighty ( CZ, AUT, DE, UK )

Celoročná inzercia v médiách ( tlač, rádio, TV )

Tvorba tematického obsahu + monitoring médií 

Webstránka/aplikácia - správa, údržba, editovanie

Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 

Ferien Messe Wien

Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2019 - 2020

Verejné prezentácie destinácie ( Szekesfehervár, Pozsonyi piknik, ČR prezentácia k 30 výročiu Nežnej revolúcie. )
Spoluúčasť a vystavovateľské poplatky - veľtrhy CR ( Holiday World Praha, ITF Slovakiatour, ITB Berlín, IMEX Frankfurt, Conventa Ljubľjana, WTM London a iné )

PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje

MICE

MICE content marketing

Prezetnácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných trhoch

Konzultačné služby zamerané na implemetnáciu a podporu MICE stratégie

Akvizícia ( Bidding )

Prezentácia a propagácia kongresovej Bratislavy 

Preklady a tlmočenie 

zabepečenie fotodatabázky 

Podpora predaja a propagačné nástroje

Podpora predaja a prpagáčné nástroje

Merklantil MS 2019

zvuková technik, projetor, premietacia stena, notebook atď. 

Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeneho organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov: 352 800,00 €

Spolupráca - produkty cestovného ruchu

Podujatia/projekty/produkty/eventy - spolupráca

Podpora podujatí - Historická Bratislava - Rímske dni/Limes Days, Korunovačné slávnosti 
15 800,00 €

Podpora podujatí - Kultúrna Bratislava - Kultúrne leto a hradné slávnosti, Veľká noc v Bratislave 

Spolu výdavky na Marketing a propagaciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov: 749 652,00 €

Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC

Činnosť TIC

zabezpečenie kvalifikovaných informácií a informačných služieb 

Zabezpečenie informačných služieb v infocentrách - LOD Flora tour

MICE DAY - organizačno- produkčné zabezpečenie 

Spoluorganizovanie podujatí : WONCA Europe 2019, Danube Conference, MS v karate 2019 atd. 

Infocesty, presstripy, fam tripy ( spolupáca s MDV SR )

1 000,00 €Infocesty  pre dobornú verejnosť B2B

Infocesty pre bloggerov a vloggerov

Športová Bratislava - MS v ľadovom hokeji / FAN zóny a iné /

Podpora vlastných produktov : Korunovačné foto-video point

Podpora produktu BC karta a Bratislava card city&Region 

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

6 500,00 €

Činnosť TIC Klobučnícka, TIC vlaková stanica

Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie

Informačná infraštruktúra - dotykové totemy

Smart infrašturkúra

Inforamčno-navigačná infraštrukúra

Fam tripy pre MICE segment
11 000,00 €

Inšpekčné cesty, press tripy a individuálne fam tripy 

Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov: 104 000,00 €

Infraštruktúra cestovného ruchu

Infocesty



5.1.4 17 800,00 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 €

21 264,60 €

6. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

6.1.1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.1.3. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

7. 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

7.1 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0%

7.1.1 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

8 183 050,00 € 19 450,00 € 0,00 €

8.1 183 050,00 € 19 450,00 € 0,00 € 123 649,38 € 78 850,62 € 61%

8.1.1 7 500,00 € 0,00 € 7 883,60 €

8.1.2 7 500,00 € 0,00 € 4 677,16 €

8.1.3 2 000,00 € 0,00 € 1 300,00 €

8.1.4 3 696,00 € 2 450,00 € 0,00 € 0,00 €

8.1.5 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 30 538,62 €

8.1.6 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 €

8.1.7 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €

8.1.8 450,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 €

8.1.9 900,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €

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

8.1.11 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 €

8.1.12 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €

8.1.13 104 804,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 €

123 649,38 €

658 902,00 € 944 850,00 € 16 600,00 € 628 020,57 €

3 000,00 €

78 850,62 €

975 731,43 €

48 935,40 €

0,00 €

Členské do ECM 2019

Členské do SITE

Členské do European City Cards

Členské do AOCR

Členské do AICES

Členské do Zväzu cestovného ruchu SR

Členské do KOCR BRT 

Členské v Danube Competence Centre

Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva

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

SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské 

Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské

Registračné poplatky na konferencie, semináre, workshopy

2 000,00 €účasť na vzdelávaní podujatia ECM ( výdavky spojené s účasťou )

Komunikačné kruzy , online vzdelávanie 

Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov: 0,00 €

Systém hodnotenia kvality služieb CR 

Systém hodnotenia kvality služieb CR

Analýza kvality poskytovanych sluzieb v podnikoch CR, najmä TIC, doplnenie funkcionalít systému v TIC, smart wifi

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

70 200,00 €

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

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

Pracovné workshopy, odborné semináre, školenia a konferencie, stretnutia OOCR, KOCR, AOCR

Štatistika cestovného ruchu v BA za rok 2016 - jednodňoví návštevníci

Marketingová a komunikačná stratégia destinácie BA na blízkych trhoch 2018-2022, obstaranie strategického a komunikačného dokumentu/materiálu

Tvorba stratégie na 3 ročné obdobie pre MICE 

Infraštruktúra - zabezpečenie zásobovancích služieb v destinácii

Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:



 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Sekcia cestovného ruchu 

Nám. slobody 6 

P.O.Box 100 

810 05 Bratislava 

 

V Bratislave dňa  

 

Vybavuje:     Telefonický kontakt:   Mail: 
Daniela Chrančoková    0905 998 154                   chrancokova@visitbratislava.com 

 

VEC:  Vrátenie dotácie v zmysle Zmluvy č. 607/BBOO/2017 a Dodatku č. 715/BBOO/2018  

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej len BTB) je prijímateľom dotácie v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej 

len MDV SR) č. 607/BB00/2017, uzatvorenej s MDV SR dňa 2.10.2017. Dodatkom č. 715/BBOO/2018 

z dňa 28.9.2018 bola predĺžená lehota na využitie zdrojov do 30.9.2019. V zmysle čl. I., bodu 2 Zmluvy je 

dotácia určená na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 7 000,- EUR na podporu aktivity 2.1 Činnosť 

TIC – nákup mobilného infopointu, v súlade s projektom, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. Na základe nižšie 

uvedeného zdôvodnenia si Vás dovoľujeme informovať o vrátení celej sumy účelovej dotácie, v zmysle 

čl. II, bodu 12 Zmluvy.  

Zdôvodnenie: 

BTB má dlhodobo záujem vybudovať moderný, komplexný, turistický infopoint. V roku 2018 

prebehlo stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre  mobilný turistický infopoint. Predpokladaná 

hodnota zákazky stanovená na základe predložených ponúk výrazne prekročila sumu, ktorú mala BTB 

alokovanú na uvedenú aktivitu. V roku 2019 plánovala BTB alokovať aj vlastné finančné prostriedky na 

realizáciu aktivity. Vzhľadom na rozpočtové provizórium Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v prvých mesiacoch roka 2019, bolo nevyhnutné využiť disponibilné zdroje BTB na zabezpečenie 

základného chodu prevádzky organizácie a úhradu záväzkov z predchádzajúcich období. V júni 2019 bol 

na Valnom zhromaždení BTB schválený rozpočet organizácie, ktorého celková suma bola nižšia než 

očakávaná v zmysle platného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Z tohto 

dôvodu boli viaceré projekty BTB, ktoré mali byť kofinancované z členských prostriedkov, 

prehodnocované. Počas tohto obdobia prebiehala aj aktívna komunikácia s potenciálnym dodávateľom 

mobilného infopointu ohľadom optimalizácie projektového návrhu s cieľom znížiť celkovú hodnotu 

zákazky. V mesiacoch apríl až júl 2019 boli BTB od potenciálneho dodávateľa postupne predkladané 



 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

viaceré optimalizované cenové varianty, ktoré boli individuálne prehodnocované. Nakoľko všetky 

varianty prevyšovali finančné možnosti BTB a zároveň sa v tomto období skomplikovali administratívne 

procesy súvisiace so získaním príslušných povolení na zabratie verejného priestranstva, rozhodlo 

Predstavenstvo BTB uznesením č. ............... z dňa ........, o nerealizovaní predmetnej aktivity a vrátení 

prostriedkov v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

Prostriedky boli na depozitný účet poskytovateľa prevedené dňa ........................  

 

Vopred ďakujeme za porozumenie a v prípade doplňujúcich otázok sme k dispozícii. 

  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

      

                            ––––––––––––––––––––––– 

                                                         Ing. Alžbeta Melicharová  

                                predsedníčka predstavenstva   

 

  

 

                    

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Memorandum 
o porozumení a spolupráci 

 
 

Štatistický úrad SR 
zastúpený predsedom Ing. Alexandrom Ballekom 

 
a 

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board 
zastúpený predsedníčkou predstavenstva Ing. Alžbetou Melicharovou 

 

 

uzatvárajú toto 

Memorandum o porozumení a spolupráci 
 

 

ČLÁNOK 1 
PREDMET MEMORANDA 

 
1. Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR (ďalej len ŠÚ SR) a Ing. 

Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board (ďalej len BTB), uvedomujúc si 

nezastupiteľný význam štatistiky a jej prepojenia s praxou, deklarujú svojimi podpismi 

obojstranný záujem o rozvoj spolupráce medzi ŠÚ SR a BTB v oblasti štatistiky 

cestovného ruchu. 

 

2. Cieľom tohto memoranda je rozvoj vzájomne prospešnej spolupráce medzi ŠÚ SR a 

BTB vrátane vzájomného poskytovania údajov a informácií z oblasti štatistiky v súlade 

so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov pri 

zabezpečovaní ukazovateľov štatistiky cestovného ruchu. 

 

3. Okruhy údajov poskytovaných BTB budú najmä 

 

- návštevnosť turistických informačných centier zriadených BTB – v ročnej periodicite 

- počet kusov predaných zľavových kariet Bratislava Card City and Region – v ročnej  

   periodicite 

- počet prehliadok zrealizovaných sprievodcovským oddelením Turisticko  –  

   informačného centra BTB – v ročnej periodicite 

- návštevnosť vybraných atraktivít cestovného ruchu, ktorú BTB zisťuje od svojich  

   partnerov (Múzeum mesta Bratislava, ZOO Bratislava, Slovenské národné múzeum    

   – expozícia Bratislavský hrad) – v ročnej periodicite 

- údaje z cyklosčítačov na Bratislavskej hrádzi Berg a Viedenskej ceste (prejazdy  

   cyklistov) – v polročnej periodicite 

 

4. ŠÚ SR bude BTB poskytovať štvrťročné výstupy kapacitných a výkonových 

ukazovateľov cestovného ruchu za hlavné mesto SR Bratislava za referenčný rok 

(počet návštevníkov a prenocovaní podľa krajín trvalého pobytu za jednotlivé mesiace  

- v okresoch mesta Bratislava, počet návštevníkov a prenocovaní podľa krajín trvalého 



pobytu za jednotlivé mesiace –mesto Bratislava, kapacitné a výkonové ukazovatele 

z ubytovacej štatistiky v okresoch mesta Bratislava, kapacitné a výkonové ukazovatele 

z ubytovacej štatistiky v meste Bratislava, vyčerpávajúco do kategórii  a tried 

ubytovacích zariadení) a publikácie „Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích 

zariadeniach SR“ v mesačnej periodicite. 

 
5. V záujme zabezpečenia cieľa memoranda si budú partneri pomáhať a vzájomne si 

vychádzať v ústrety pri tvorbe štatistiky cestovného ruchu aj formou odborných 

prednášok, vzájomných konzultácií a odborných diskusií. 

 

 

ČLÁNOK 2 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 

1. Partneri sa budú spoločne usilovať o vytvorenie podmienok na vzájomnú spoluprácu 

pri napĺňaní jednotlivých bodov tohto memoranda. 

 

2. Memorandum je prejavom záujmu partnerov angažovať sa v oblasti vzájomnej 

spolupráce v oblasti štatistiky cestovného ruchu, pričom z memoranda nevyplýva 

žiadna právna záväznosť. 

 

 

ČLÁNOK 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Memorandum je možné ukončiť dohodou partnerov alebo písomnou výpoveďou 

jedného partnera doručenou druhému partnerovi, pričom výpovedná lehota je jeden 

mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená partnerovi. 

 
3. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 

oboma partnermi. 

 

4. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma partnermi. 

 
5. Toto memorandum sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý partner 

dostane dva rovnopisy. 

 

6. Partneri vyhlasujú, že si memorandum pred jeho podpísaním riadne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 

V Bratislave, dňa ......    2019                                                    V Bratislave, dňa ......    2019 

 

................................................. ....................................................         

   Ing. Alexander Ballek                                                           Ing. Alžbeta Melicharová 

        predseda ŠÚ SR                                                         predsedníčka predstavenstva BTB 



Informácia o nasadení jesennej kampane Bratislavy 2019, spracoval Ing. Michal Foltýn: 
 
SK 
Citylighty v krajských mestách 
Nálepky na oknách vo vlakoch ZSSK 
Rádiový spot na Fanku 
Inzercia: Sme, Slovenka, Eurotelevízia, čas.sk, Evita, Plus 7 dní, Plus 1 deň, zenskyweb.sk 
Online: Facebook, instagram, Google AdWords, youtube 
Spolupráca so ZSSK 
 
CZ 
Metro Praha 
MHD vo viacerých Českých mestách 
Rádiové spoty – 4 stanice 
Inzercia: Leo Expres, My Wings,  
 
AT 
Citylighty na vlakových staniciach 
Digilighty na vlakových staniciach 
Polep autobusu SLovaklines 
Online: Facebook, instagram, Google AdWords, youtube 
Inzercia: Gute Reise 
Spolupráca so SLovaklines 
 
UK 
Metro Londýn 
Web Ryanair 
Newslettre Ryanair 
Soc siete Ryanair 
Letenky Ryanair 
Online: Facebook, instagram, Google AdWords, youtube 
Spolupráca s Ryanair 
 
DE: 
Metro Berlín 
Online: Facebook, instagram, Google AdWords, youtube 


