
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 20.11.2019 

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, Ľ. Novacká, S. Svoreňová, M. 

Volek, 

Neprítomní :     M. Debnárová, 

Za DR BTB:   - 

 

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

predstavenstva BTB. PP-BTB navrhla na schválenie program rokovania P-BTB. Podklady k rokovaniu 

boli členom predstavenstva zaslané vopred mailom. Prítomní členovia P-BTB súhlasili s nasledovným 

programom: 

1. Pracovné rokovanie so zástupcami Bratislavského letiska  
2. Informácia o výsledku výberového konania na výkonného riaditeľa BTB - informácia pre 

komory BTB 
3. Úlohy z komisie CRaMS k prístavu a turistickým busom 
4. Rozhodnutie, či BTB sa stane ASP partnerom projektu Living Danube Limes  
5. Dunajský mini Propeler 2020 - žiadosť s spoluprácu 
6. Pripomienky a návrhy z komôr k výške členského do BTB pre rok 2020 
7. Pripomienky z komôr BTB k Plánu práce a rozpočtu BTB na 2020 
8. Priority BTB na rok 2020 
9. Kocr BRT – František Stano, VR-BTB 
10. Rôzne 

 
 

 
Bod č. 1 Pracovné rokovanie so zástupcami Bratislavského letiska  
Pozvanie na rokovanie P-BTB prijali pán Radek Zábranský, riaditeľ leteckého a strategického 

marketingu letiska Bratislava a pani Adriana Ondová z rovnakého odboru.  Riaditeľ, pán Zábranský, 

pripravil stručnú prezentáciu Bratislavského letiska zameranú na vysvetlenie podmienok , akými 

letisko získava nové letecké spojenia a otázok s tým spojených (viď Príloha č. 1). Jeho cieľom je 

nadviazať spoluprácu s turistickými agentúrami a subjektami CR, nakoľko spoločnosti, ktoré 

rozhodujú o smerovaní svojich liniek do Bratislavy, nezaujíma až tak technické vybavenie letiska ako 

to, čo môže destinácia ponúknuť. Zástupcovia letiska taktiež navštívili viacero regiónov, stretli sa s  

vybranými kúpeľnými zariadeniami. Dnes je letisko jediný subjekt, ktorý funguje v oblasti získavania 

nových liniek. Spoločnosti zaujíma, kto bude linkou lietať a koľko sú ochotní pasažieri za letenku 

zaplatiť. Riaditeľ Zábranský upozornil aj na fakt veľkej konkurencie blízkeho medzinárodného letiska 

vo Schwechate a poznamenal, že aj klienti zo Slovenska kľudne zaplatia drahšiu letenku zo 

Schwechatu, ale v prípade letu z Bratislavy majú predstavu, že letenka by mala stáť okolo 20 EUR. 

Uviedol, že narastá vyťaženosť ruských liniek, ktoré sú vyťažené na 98% . Odporúčané a navrhované 

bolo bližšie analyzovať záujem cestovať zo Slovenska do Petrohradu. Témou je aj smerovanie liniek 

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


                                                                                                                 

z iných krajín do Bratislavy, ako je Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko a Tel Aviv a ďalšie. Letisko 

venuje záujem aj smerom na Grécky trh.  Na základe diskusií s kompetentnými subjektami a 

stakeholdermi vychádza veľký dopyt po linke do Istanbulu, Moskvy a Petrohradu, ale aj 

Jekaterinburgu a na Stredný východ. Za veľký problém a chybu považujú absenciu spojenia s 

nemeckým trhom. Posledná linka do Berlína bola síce plná, ale letenka stála v priemere okolo 14 eur 

a Ryanairu nevyšla ekonomika pri tomto leteckom spojení.  Pán Volek deklaroval záujem o spoločnú 

prezentáciu letiska, BTB a cestovných kancelárií na zdrojovom trhu, ktorý sa vytypuje a navrhol dať 

do rozpočtu BTB na 2020 financie na uvedené aktivity. Navrhol, že prioritou by mohol byť napr. Ruský 

trh. Riaditeľ Zábranský len poznamenal, že na ruskom trhu sú mierne iné legislatívne podmienky 

upravujúce prevádzku leteckého spojenia medzi SR a Ruskom, nakoľko Rusko nie je v EU. Ďalšia 

otázka smerovala k absencii Nemeckého trhu.  

Prof Novacká vyjadrila spokojnosť s tým, že prišlo k tomuto stretnutiu. Súhlasne reagovala na ponuku 

zo strany letiska na spoluprácu EUBA k získavaniu dát do výberového logistického modelu, odkiaľ 

prichádzajú a kam smerujú turisti prepravovaný leteckými linkami. Pán Naď sa spýtal, či letecké 

spoločnosti majú zdroje na podporu liniek a aj na podporu destinácie, kam lietajú, nakoľko sú asi 

najbonitnejším partnerom. Či majú záujem podporiť aj iné linky ako low cost a či majú ochotu zmeniť 

vnímania Bratislavy ako low costovú destináciu. Pán Zábranský odpovedal, že letecké spoločnosti 

nedajú na prezentáciu destinácie ani cent. Pani Svoreňová deklarovala, že vo svete letecké 

spoločnosti dostávajú na podporu liniek státisícovú podporu od touristboardov. Letecké spoločnosti 

pracujú s maržami 3-5%. Boli by ochotné smerovať sem linky, len za podmienky, že by s nimi niekto 

zdieľal riziko vyťaženosti. Pani Svoreňová víta túto diskusiu k téme spolupráce s leteckou 

spoločnosťou. Uvítala by určitú formu analýzy týchto trhov. Je určite dôležité naplánovať analýzu, 

ktorá nám odpovie na predpovede vývoja cestovateľského správania, analýzy trendov úzko 

smerovaných na business model. Pani Prof. Novacká spomínala veľmi aktívneho nášho veľvyslanca 

v Kuvajte, ktorý je v úzkom spojení s kúpeľmi a je veľmi aktívny a úspešný pri plnení svojich cieľov. Na 

záver pán Zábranský pozval členov BTB na letisko. Ponúkol sa odprezentovať základné tézy získavania 

leteckých spojení aj na komisii CRaMS. Navrhol workshop k uvedenej téme.  

Uznesenie č. 1/20112019  P-BTB súhlasí s ďalšou spoluprácou so zástupcami letiska Bratislava 

a poverilo PP-BTB naplánovaním termínu workshopu na pôde letiska. 

 
 
Bod č. 2 Informácia o výsledku výberového konania na výkonného riaditeľa BTB 
Zápis z procesu výberového konania je zverejnený na visitbratislava.com 
http://btb.visitbratislava.com/mandatne-zmluvy/ 
 
 
Bod č. 3 Úlohy z komisie CR a MS k prístavu 
Predsedníčke predstavenstva BTB bol doručený výpis z rokovania komisie CR a M (Príloha č. 2), kde 
komisia žiadala predstavenstvo BTB, aby iniciovalo rokovanie s cestovnými kanceláriami 
zastupujúcimi autobusové linkové spoločnosti vo veci príspevku pre hl. mesto SR Bratislavu na 
zabezpečovanie verejných služieb v okolí pontónov. Na základe uvedeného uznesenia komisie CR a M 
námestníčka primátora pani Kratochvílová zvolala interné stretnutie na 29.11.2019. Pani Svoreňová 
deklarovala, že komisia cestovného ruchu vyvinula iniciatívu smerom k hľadaniu iných príjmov z 
turizmu ako prípadné ďalšie navyšovanie dane z ubytovania, nakoľko s rozvojom turizmu narastajú 
i výdavky hlavného mesta pri plnení niektorých verejných služieb ako je doprava, bezpečnosť, údržba 
zelene, atď.  Je potrebná súčinnosť členov BTB s hlavným mestom v téme akým spôsobom by sa 

http://btb.visitbratislava.com/mandatne-zmluvy/


                                                                                                                 

mesto dostalo k ďalším financiám. Po stretnutí k uvedenej téme u pani Kratochvílovej bude pani 
Svoreňová a Melicharová, ktoré sú prizvané, ďalej informovať členov P-BTB. 
Uznesenie č. 2/20112019 P-BTB berie uvedené informácie na vedomie. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 
Z rokovania P-BTB sa ospravedlnila pani Svoreňová.  
 
 
Bod č. 4 Rozhodnutie, či BTB sa stane ASP partnerom projektu Living Danube Limes 

K uvedenému bodu prijala pozvanie pani Musilovú z MUOP (Mestský ústav ochrany pamiatok), ktorý 

je partnerom v projekte Living Danube Limes. Pani Musilová navrhovala, aby sa BTB stalo asociačným 

partnerom uvedeného projektu. Implementačná doba projektu je nastavená na 7 rokov. Členovia boli 

oboznámení s podkladmi (podklady  TU), ktoré pani Musilová predložila. Z diskusie medzi 

prítomnými sa postupne objavili otázky, na ktoré nebolo možné z podkladov plnohodnotne 

odpovedať a to najmä vo vzťahu k povinnostiam a záväzkom ASP partnera v projekte do budúcnosti.    

Hlavný partner projektu, ktorým je Dunajská Univerzita v Krems však žiada od ASP partnera podpísať 

prehlásenie, že sa zaväzuje plnohodnotne sa podieľať na akýchkoľvek budúcich finančných 

záväzkoch, ktoré by vystali pri implementácii projektu a neboli by kryté z pridelených finančných 

zdrojov. Členovia P-BTB deklarovali, že tak ako v minulosti je BTB pripravené spolupracovať s MOUP 

na akýchkoľvek projektoch, ktoré rozvíjajú poznateľnosť značky destinácie v medzinárodnom 

kontexte historického a kultúrneho dedičstva aj v prípade, že by sa BTB nestalo ASP partnerom 

projektu Living Danube Limes. Členovia P-BTB sa pýtali, či boli osobný prístav alebo správa povodia 

Dunaja prizvaní k rokovaniam pri príprave projektu. Na to pani Musilová odpovedala, že v tejto fáze 

nie. Ďalej otázky smerovali k možnosti prezentácie destinácie Bratislava v jednotlivých plánovaných 

výstupoch projektu a na tvorbu obsahu vstupov za Bratislavu. Tu pani Musilová prezentovala, že 

spracovanie odborných vstupov za mesto Bratislava by bolo úlohou MUOP. Čo sa týka výroby repliky 

rímskej riečnej lode, nevedela s určitosťou povedať, ako by sa vedelo mesto na lodi prezentovať. 

Uznesenie č. 3/20112019 P-BTB súhlasí s pozíciou BTB ako asociačného partnera voči projektu 
Living Danube Limes na roky 2020-2027. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 0, Proti: 5, Zdržal sa: 1 (Melicharová)           Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 
Z rokovania P-BTB sa ospravedlnil pán Volek.  
 
 
Bod č. 5 Dunajský mini Propeler 2020 - žiadosť s spoluprácu 
Na BTB bola doručená žiadosť spoločnosti Hot Chilli lode o spoluprácu pri prevádzke mini Propeleru 
na Dunaji viď Príloha č. 3. Pani Novacká informovala členov, že spoločnosť Hot Chilli lode je seriózna 
spoločnosť. Poskytujú služby turistom a prevádzkou lode rozširujú turistickú ponuku destinácie. 
Členovia P-BTB viedli k uvedenému návrhu na spoluprácu krátku diskusiu. Pni Novacká navrhla, že 
určite by sa našiel priestor pre spoluprácu najme prostredníctvom zapojenia spoločnosti do 
Bratislavskej turistickej karty a ďalší priestor na spoluprácu pri jej propagácii a predaji.  
Uznesenie č. 4/20112019 P-BTB schvaľuje spoluprácu so spoločnosťou Hot Chilli lode na projekte 
mini Propeler v oblasti propagácie a komunikačnej podpory do výšky 3.000 EUR na rok 2020. P-BTP 
žiada VR-BTB, aby konkrétnu formu spoluprácu, predložil na rokovanie P-BTB v januári – februári 
2020. 
Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

https://www.dropbox.com/sh/6o1j9qrxczjbrgz/AAA972f5nHucbYHc1iyHhRTIa?dl=0


                                                                                                                 

 
Bod č.  6 Pripomienky a návrhy z komôr k výške členského do BTB pre rok 2020 
Na žiadosť predsedov komôr, nakoľko ešte nie všetky komory podklady na VZ BTB prerokovali, sa 
uvedený bod prekladá na nasledujúce predstavenstvo.  
 

 

Bod č. 7 Pripomienky z komôr BTB k Plánu práce a rozpočtu BTB na 2020 
Na žiadosť predsedov komôr, nakoľko ešte nie všetky komory podklady na VZ BTB prerokovali, sa 
uvedený bod prekladá na nasledujúce predstavenstvo.  
 
 
Bod č. 8 Priority BTB na rok 2020 – bod sa prekladá  na rokovanie ďalšieho predstavenstva. 
 
 
Bod č. 9 Kocr BRT – František Stano, VR-BTB 
Výkonný riaditeľ kocr BRT, pán F.Stano na pozvanie na rokovanie P-BTB nereagoval.   

 
 
Bod č. 8 Rôzne  
PP-BTB informovala členov, že agenda, ktorú musia a majú záujem prerokovať členovia P-BTB 

neustále narastá. Nestačí ani vyčlenený obvyklí čas rokovaní predstavenstva BTB a to 2 x za mesiac 

vždy 3 hodiny. Aj pani Svoreňová navrhovala, aby sa predstavenstvo stretlo častejšie, nakoľko sa 

v posledných mesiacoch nedarí prerokovať všetky bodu plánovaného programu.  

 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová        ______________________________ 

 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________ 









Výpis 
zo zápisnice č. 7 

zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
zo dňa 1. 10. 2019 

 
 
 

 

K bodu 3 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada predstavenstvo 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, aby iniciovalo rokovanie s cestovnými 
kanceláriami zastupujúcimi autobusové linkové spoločnosti a žiada primátora hl. 
mesta SR Bratislavy, aby inicioval rokovanie so spoločnosťou Verejné prístavy a.s. 
vo veci príspevku pre hl. mesto SR Bratislavu na zabezpečovanie verejných služieb 
v okolí pontónov. 
 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r. Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
              tajomníčka komisie    predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 1. 10. 2019 
 
 
 
 
 
 
 








