
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 4.12.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

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

 

 

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

Svoreňová, M. Volek, 

Neprítomní :     M. Naď, 

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 

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

programom: 

1. Výsledky kontroly MDV SR – Návrh správy o finančnej kontrole MVD SR v BTB 

2. Informácia z komisie CRaMS zo dňa 26.11.2019 - pani Svoreňová, Debnárová + Petrovič 

3. Pripomienky k materiálom na rokovania VZ BTB  

3.1. Návrh plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2020  

3.2. Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok  

3.3. Nominácie do orgánov BTB na ďalšie funkčné obdobie – k tomuto bodu sa zúčastnia aj 

právni zástupcovia BTB, JUDr. L. Královičová a Mgr. Maroš Ožvald 

4. Zostavenie pracovnej skupiny ako poradného orgánu P-BTB pre sprievodcovské činnosti 

5. Priority P-BTB na rok 2020  

6. Kocr BRT – František Stano, VR-BTB 

7. Rôzne -  Vianočný večierok 2019 

- Plán zasadnutí P-BTB na prvý dva mesiace 2020 

- Odmeny členov orgánov BTB za rok 2019 
- Téma obsadenie pozície podpredsedu BTB 

 

 
Bod č. 1 Výsledky kontroly MDV SR – Návrh správy o finančnej kontrole MVD SR v BTB 

Vedúci Ekonomicko-personálneho oddelenia pán Turan informoval prítomných o priebehu finančnej 

kontroly na mieste č. 34-A420/2019-OKŠDD, ktorú vykonali v BTB zamestnanci Odboru kontroly, 

štátneho dozoru a dohľadu MDV SR v čase od 11. 11. 2019 do 29. 11. 2019 za obdobie roka 

2018. Kontrola bola zameraná na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a 

dodržiavania podmienok použitia verejných financií z MDV SR. 

VR-BTB pán Koniar konštatoval, že výsledok kontroly je excelentný výsledok práce celej výkonnej 

zložky a explicitný príklad toho, že zamestnanci BTB zvládajú administratívnu záťaž implementácie 

dotácie. Vytknuté nedostatky boli formálneho charakteru. 

V Návrhu správy (Príloha č. 1) z uvedenej kontroly zo dňa 29. 11. 2019 sú uvedené 2 nedostatky 

nefinančného charakteru (neuvedenie loga MDV SR a formálne nedostatky účtovných dokladov) s 

odporúčaniami na realizáciu opravných opatrení vo forme listov predsedu predstavenstva 

zodpovedným osobám. 

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


                                                                                                                 

BTB je oprávnená podať proti (i) zisteným nedostatkom, (ii) navrhnutým opatreniam, (iii) lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení (11. 12. 2019) ako aj (iv) lehote na splnenie 

prijatých opatrení (13. 12. 2019) námietky (opravný prostriedok). 

Uznesenie č. 1/04122019 P-BTB v plnom rozsahu akceptuje  závery Návrhu správy z kontroly 

Ministerstva dopravy a výstavby SR z finančnej kontroly na mieste č. 34-A420/2019-OKŠDD zo dňa 

29. 11. 2019 a ukladá predsedníčke predstavenstva a výkonnému riaditeľovi BTB prijať do 11. 12. 

2019 potrebné opatrenia, do 13. 12. 2019 zabezpečiť splnenie prijatých opatrení a do 17. 12. 2019 

preukázať MDV SR splnenie prijatých opatrení. 

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

 

 

Bod č. 2 Informácia z komisie CRaMS zo dňa 26.11.2019 

Na zasadnutie komisie CRaMS bolo pozvaná vedúca odd. MICE pani Erneker s dokončením 
prezentácie o prínose a význame meeting industry a kongresového CR pre destináciu. Na komisii sa 
zúčastnil aj predseda komory c. 3 pán Petrovič, ktorý informoval o význame kongresového centra pre 
rozvoj turizmu v Bratislave. Monika Debnárová navrhuje, aby sa na zasadnutiach komisie k témam 
činnosti jednotlivých komôr vždy zúčastňovali predsedovia komôr. Predseda DR BTB sa pýtal, či môžu 
členovia komisie zadávať úlohy zamestnancom BTB alebo VR-BTB. Pani Svoreňová (predsedníčka 
komisie) a pani Debnárová (podpredsedníčka komisie) mu odpovedali,  že komisia môže požiadať 
primátora alebo riaditeľa úradu o zadanie úloh zamestnancom Magistrátu a riaditeľom mestských 
organizácií. VR-BTB uviedol, že výkonná zložka spracovala množstvo analýz, ktoré už boli vypracované 
pre členov komisie.  
Uznesenie č. 2/04122019  P-BTB poveruje predsedov komôr BTB účasťou na zasadnutiach komisie 
CR a MS k témam, ktoré budú mať súvislosť s odborným zameraním komôr BTB. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 
Bod č. 3 Pripomienky k materiálom na rokovania VZ BTB  

3.1 Návrh predbežného plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2020  

Komora č. 1 – predseda komory 1 pán Naď uviedol, že členovia komory, ktorú vedie nemali 

pozmeňovacie návrhy voči plánu práce a rozpočtu BTB na rok 2020 a súhlasia s posilnením oddelenia 

MICE.   

Komora č. 2 – predseda pán Volek tlmočil, že komory č. 2 oceňuje v návrhu plánu BTB na 2020 

vzdelávanie pre členov BTB. Rád by ešte pripomenul tému „vlastivedy“, t.j. vzdelávanie miestneho 

obyvateľstva ku vzťahu k rozvoju turizmu v meste a komunikáciu s lokálnou komunitou. Pán Volek 

uviedol, že po stretnutí s riaditeľom BKIS by rád členov informoval, že pán Grežo navrhuje 

spropagovať aplikáciu „Spoznaj svoje mesto“ voči školám. Pani Novacká vyslovila myšlienku, že 

projekt BKIS vrátane aplikácie je vhodný nástroj na podporu poznania Bratislavy ako turistickej 

destinácie pre cieľovú skupinu segmentu detí a mládeže. Pán Volek navrhol zapracovať do návrhu 

rozpočtu sumu cca do 5.000 EUR na celkovú podporu a komunikáciu projektu „Spoznaj svoje mesto“. 

VR-BTB deklaroval, že návrh komory č. 2 zapracuje. Pani Debnárová informovala prítomných, že 

oddelenie kultúry má na starosti spracovanie celoročnej koncepcie kultúrnych podujatí v Bratislave, 

ktorá bude vo februári 20120 predložená na komisiu kultúry. Pán Farkaš konštatoval, že v súčasnosti 

máme v Bratislave akútny nedostatok sprievodcov a že mládež toto povolanie nepovažuje za 

profesiu. VR-BTB bol na stretnutí riaditeľov DMO z európskych miest v Zürichu „Annual CEO Meeting“ 

za účasti riaditeľov tourist boardov z miest ako Viedeň, Madrid, Londýn, Paríž, Oslo, Berlín, Rím, 

Praha a pod. Na stretnutí sa dominantne preberala téma udržateľného cestovného ruchu, ekológie 

v službách, príjmov miest z turizmu, nárastu kvality návštevníkov oproti kvantite atď. Jedným 

z prezentujúcich bol aj riaditeľ Vienna Tourist Board, ktorý predstavil dokument Vienna visitor 

https://www.google.com/search?q=Vienna+economy+strategy&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiS1eLEhJ_mAhXCY1AKHYSRDfcQkeECKAB6BAgMECk


                                                                                                                 

economy strategy 2025. Ten uvádza obdobné priority a výzvy pre budúce obdobie ako stoja pred 

Bratislavou a  BTB. Po rozhovoroch s viarecými riaditeľmi je zrejmé, že takmer všetky významné 

európske destinácie zápasia s podobným témami ako diverzifikácia návštevníkov na mimosezónu, 

snaha o presun turistov mimo centra mesta, proaktívny vzťah lokálnych k téme cestovného ruchu, 

potreba zvyšovania príjmu samospráv z turizmu, kvalitatívny rozvoj produktu pre nicheové skupiny a 

pod. Evidentná je však podpora samotných miest pre miestne tourist boardy, tak finančná ako aj 

kooperačná. Zdôraznená bola aj potreba významných infraštruktúrnych investícií v rámci miest a ich 

okrajových častí. Iba to skutočne zaručí presun návštevníkov mimo bezprostredných centier 

metropol. Ako príklady boli uvádzané projekty viacúčelových hál, staníc verejnej dopravy 

s nákupnými centrami, zábavné parky a budovanie sietí rýchlej dopravy na periférii. Podujatie sa 

konalo v spoluorganizácii s Zurich Tourist Board, ktorá má základný ročný rozpočet 22 miliónov 

švajčiarskych frankov a 75 zamestnancov. Pani Novacká navrhla , aby téma „vlastiveda“ bola vnímaná 

aj prezentovaná  ako  marketingové aktivity na podporu segmentu detí a mládeže.  

Komora č. 3 – Pán Petrovič komunikoval návrhy pripomienok z komory č. 3 k plánu práce BTB na 

2020. Požiadal výkonného riaditeľa aby v rozpočte BTB boli zdroje na personálne posilnenie 

oddelenie MICE. VR BTB deklaroval, že pokiaľ bude členské od HMBA vo výške aspoň 1.100.000,-EUR 

zamestná na odd. MICE ďalšieho referenta. Tiež uviedol, že by rád posilnil aj ostatné oddelenia, 

pokiaľ mu to financie dovolia.  

Komora č. 4 –  pani Novacká informovala členov P-BTB, že členovia komory č. 4 podporili  stabilitu  

výšky členského aj na  rok 2020 bez zmeny. Nemali výhrady k predloženému návrhu plánu práce 

a rozpočtu BTB. V súvislosti s veľtrhom ITF Slovakiatour  viacerí členovia komory sa veľtrhu 

zúčastňujú ako samostatní vystavovatelia vo vlastnej réžii z dôvodu potreby účasti na tomto veľtrhu. 

Členky P-BTB za HMBA informovali prítomných, že komisia CRaMS odporúčala MsR, aby MsZ 

schválilo výšku dotácie pre BTB na rok 2020 vo výške 1.424.000 EUR, ale zdroje, ktoré budú nad 

minuloročné členské budú viazané na požiadavky HMBA v oblasti podpory kultúrnych a iných 

projektov mesta. MsR si návrh pani Svoreňovej neosvojila.  

Uznesenie č. 3.1/04122019 P-BTB žiada VR – BTB o zapracovanie pripomienok komôr do plánu 
práce a rozpočtu BTB na 2020 a o úpravu rozpočtu BTB na 2020, tak aby rozpočtoval výšku 
členského HMBA do BTB vo výške 1.100.000 EUR (v časti členské HMBA) a zvyšné predpokladané 
členské z HMBA nechal viazané na plnenie požiadaviek HMBA. T: do 9.12.2019 do 12.00 hod.  
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

3.2 Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB na rok 202 

Pôvodná požiadavka na navýšenie členských príspevkov ostatných subjektov pre rok 2020 nebola 

schválená komorami BTB, preto Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov do BTB, ktorý 

sa nachádza v Prílohe č. 2. je na úrovni roku 2019. V riadku HMBA bude výška členského uvedená 

dodatočne, v závislosti od schváleného rozpočtu HMBA na MsZ 12.12.2019 

Uznesenie č. 3.2/04122019 P-BTB schvaľuje Návrh výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov 
do BTB na rok 2020 a predkladá ho na rokovanie VZ BTB dňa 17.12.2019. 
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

3.3. Nominácie do orgánov BTB na ďalšie funkčné obdobie 

Právna zástupkyňa BTB prítomných informovala, že pri uvedenej problematike je potrebné vychádzať 

zo znenia zákona, resp. emailového stanoviska od p. Bujnu zo dňa 15.10.2015 a od p. Magátovej zo 

dňa 22.10.2015.  Zákon 91/2010 § 20 ods.1 hovorí: "Funkčné obdobie volených orgánov oblastnej 

organizácie je štvorročné. "Bujna:  ...podľa § 20 ods. 1 zák. 91/2010 Z. z. funkčné obdobie volených 

orgánov oblastnej organizácie je štvorročné (nie členov volených orgánov)“. Stanovisko právnej 

zástupkyne BTB je, že preto má skončiť funkčné obdobie všetkých členov voleného orgánu po 

uplynutí volebného obdobia. Z citovaného ustanovenia zákona, resp. stanoviska MD nemožno 

https://www.google.com/search?q=Vienna+economy+strategy&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiS1eLEhJ_mAhXCY1AKHYSRDfcQkeECKAB6BAgMECk


                                                                                                                 

vyvodiť, že musí u všetkých orgánov  funkčné obdobie začať plynúť, resp. uplynúť naraz. Jednotný 

právny režim plynutia funkčného obdobia sa vyžaduje len vo vzťahu ku všetkým členom toho istého 

orgánu. Na nové funkčné obdobie možno voliť len tie orgány, u ktorých je nominácia na členov 

kompletná, keďže funkčné obdobie plynie orgánu ako celku a nie jeho jednotlivým členom. Nevidím 

právny dôvod na to, aby nebol zvolený výkonný riaditeľ a dozorná rada, pokiaľ tam sú vzhľadom na 

uplynutie funkčného obdobie predložené kompletné návrhy na ich zloženie na ďalšie funkčné 

obdobie. Otázka či voliť orgány tak, aby ich funkčné obdobia plynuli rôzne je skôr praktická, resp. z 

hľadiska vedenia BTB strategická a pod. 

Predstavenstvo BTB predpokladá, že vedenie hlavného mesta potvrdí nominácie zástupcov MHBA 

do orgánov BTB z apríla 2019. Zatiaľ sa však ešte tak nestalo. 

Predloženie návrhov na zloženie orgánov BTB na ďalšie volebné obdobie (podľa ust. Čl. X bodu 9. a) 

Stanov BTB): 

Nominácia na pozíciu VR-BTB: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 

Nominácie na pozíciu člen dozornej rady (DR) BTB: Predseda DR BTB – Mgr. Marek Farkaš, členovia: 

JUDr. Peter Jakušík, Mgr. Michal Brat, MUDr. Dana Čahojová. 

Nominácie za členov predstavenstva (P) BTB: sa uskutočnia v termíne, kedy budú známe nominácie 

všetkých členov P-BTB za mesto. 

Návrh na predsedov komôr, členov predstavenstva na základe vyjadrenia jednotlivých komôr je 

nasledovné: Komora 1 – M.  Naď, komora 2  – M. Volek,  komora  3 – P.  Petrovič, komora 4 – Ľ. 

Novacká. 

V zmysle Stanov BTB čl. X: bod 3) Zánik funkcie člena predstavenstva uplynutím funkčného  obdobia 
nastáva až zvolením nového člena predstavenstva do funkcie valným zhromaždením, predstavenstvo 
trvá v zložení : Ing. Alžbeta Melicharová – predsedníčka predstavenstva, Mgr. Peter Petrovič, 
podpredseda predstavenstva, Mgr. Monika Debnárová, členka predstavenstva, Peter Hochschorner, 
člen predstavenstva, Ing. Michal Naď, člen predstavenstva, Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., členka 
predstavenstva, Ing. Soňa Svoreňová, členka predstavenstva, Mgr. Martin Volek, MBA, PhD., člen 
predstavenstva. 
Uznesenie č. 3.3/04122019  

A. P-BTB nominuje na VZ-BTB: Ing. Mgr. Tomáša Koniara, PhD. do pozície výkonný riaditeľ BTB. 

Nominácia je podložená výsledkami výberového konania. 

B. V prípade, že mesto potvrdí svoje nominácie do dozornej rady BTB, tak P-BTB predkladá 

návrh na zloženie DR-BTB: 

Predseda DR BTB – Mgr. Marek Farkaš (zástupca ostatných členov), 

členovia: JUDr. Peter Jakušík (zástupca ostatných členov), Mgr. Michal Brat (zástupca HMBA), MUDr. 

Dana Čahojová (zástupca HMBA). 

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

  

C. HMBA nepredložilo P-BTB návrh 4 nominantov do P-BTB a kompletná nominácia zo 

strany HMBA sa s ohľadom na nastavenie vypísaného výberového konania na predsedu 

predstavenstva BTB a zasadnutí mestského zastupiteľstva do dňa konania VZ-BTB 17. 12. 2019 ani 

nepredpokladá. S ohľadom na skutočnosť, že podľa zákona č. 91/2010 Z.z. a stanoviska MDV SR 

plynie nové funkčné obdobie orgánu ako celku (nie samostatne jeho jednotlivým členom), môže VZ-

BTB pristúpiť k voľbe P-BTB na nové funkčné obdobie len v prípade kompletného návrhu 8 zástupcov 

v zmysle Stanov BTB. 



                                                                                                                 

V zmysle Stanov BTB (Čl. X. bod 3. Stanov BTB) Zánik funkcie člena predstavenstva uplynutím 

funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena predstavenstva do funkcie valným 

zhromaždením. V prípade nezvolenia P-BTB najneskôr do uplynutia funkčného obdobia súčasného P-

BTB (20. 12. 2019) sa funkčného obdobie súčasného P-BTB prolonguje do zvolenia nového P-BTB, 

t.j. trvá i v období od 21. 12. 2019 do zvolenia nového P-BTB (pravdepodobne na mimoriadnom 

valnom zhromaždení po predložení kompletnej nominácie HMBA). 

Uznesenie č. 3.3. C/04122019 P-BTB berie na vedomie, že zo strany HMBA nebol predložený návrh 

na voľbu 4 zástupcov do nového P-BTB, t.j. P-BTB nemôže preložiť VZ-BTB kompletný návrh na 

zloženie P-BTB, ktorý je nevyhnutným predpokladom realizácie voľby nového P-BTB na VZ-BTB dňa 

17. 12. 2019. 

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

 
 
Bod č. 4 Zostavenie pracovnej skupiny ako poradného orgánu P-BTB pre sprievodcovské služby 

PP- BTB informovala prítomných, že navrhuje nasledovné zloženie pracovnej skupiny: 

Ing. Dagmar Gubová – člen komory č. 2 – komunikátor pracovnej skupiny vo vzťahu k HMBA 
Ing. Stanislava Polakovičová – TIC BTB 

Ing. Marian Bilačič – člen komory č. 2 

Jan Vyhňátek – sprievodca (j.vyhnanek@gmail.com, 0903 062 239). 

Členovia však konštatovali, že nemôžu hlasovať o členoch poradného orgánu P-BTB, nakoľko 

nepoznajú všetkých členov. Predseda komory č. 2 požiadal, že o členoch najprv bude rokovať komora 

č. 2 a tá následne predloží nominácie na P-BTB. 

Uznesenie č. 4/041212019 P-BTB súhlasí so zostavením poradného orgánu BTB pre sprievodcovskú 
činnosť. Nominácie konkrétnych osôb predloží komora č. 2 na nasledujúce zasadnutie P-BTB.  
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 
Bod č. 5 Priority BTB na rok 2020  
Pri uvedenom bode zatiaľ neprišlo k zhode na P-BTB. 
 
 
Bod č. 6 Kocr BRT – František Stano, VR-BTB 
Výkonný riaditeľ informoval členov P-BTB, že BRT má záujem rozšíriť akceptáciu Bratislava Tourist 
Card do regiónu. BRT obstará 15-20 ks čítačiek turistickej karty. Ďalej konštatoval, že sa po dohode 
s VR-BTB snaží ak krajská organizácia nastaviť komunikáciu a kampane Bratislavské kraja v CR tak, aby 
boli v súlade s komunikáciou HMBA. Oslovil v tomto zmysle k rokovaniu Creative Department. 
Uznesenie č. 5/04122019  P-BTB berie na vedomie uvedené informácie. 

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

 
 
Bod č. 7 Rôzne  
8.1.  Vianočný večierok 2019  - PP-BTB pozvala členov predstavenstva aj členov DR BTB na vianočné 

posedenie, zamestnancov, kolegov a spolupracovníkov BTB, ktoré sa bude konať po VZ BTB dňa 

17.12. 2019 od 19.00 hod v Slovak Pub na Obchodnej ulici 62 v Bratislave. Kvôli objednávke 

občerstvenia požiadala prítomných, aby svoju účasť potvrdili najneskôr do 10.12.2019 na adresu 

chrancokova@visitbratislava.com. 

8.2.  Plán zasadnutí P-BTB na prvý polrok 2020 viď Príloha č. 3 

mailto:j.vyhnanek@gmail.com


                                                                                                                 

8.3. Odmeny členom orgánov BTB – M. Volek interpretoval návrh komory, navrhnúť výšku 

celoročných odmien členom orgánov. P-BTB žiada pána podpredsedu Petroviča o vypracovanie 

návrhu ročných odmien členom orgánov BTB a pošle ich zaslanie predstavenstvu a riaditeľovi 

Magistrátu hlavného mesta SR v predstihu. V rozpočte BTB na rok 2019 v položke odmeny 

orgánov je úspora cca 13.000,- eur. Táto vznikla najmä absenciou niektorých členov na 

plánovaných zasadnutiach orgánov BTB, ďalej na menšom počte zasadnutí ako bolo plánované, 

ktoré však postačovali na prerokovanie všetkej celoročnej agendy. 

8.4. Téma podpredsedu predstavenstva BTB – Funkcia podpredsedu predstavenstva BTB – predseda 

komory č. 2 pán Volek informoval členov, že komora c. 2 má dlhodobo ambíciu získať post 

podpredsedu. Ide o dodržanie dohody z roku 2015, že pozícia podpredsedu predstavenstva, ktorá 

v zmysle Stanov BTB náleží zástupcovi komôr BTB bude putovná. PP-BTB požiadala predsedov 

komôr aby do termínu zasadnutia VZ-BTB oznámili kandidáta/ kandidátku na túto funkciu. 

 

 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová        ______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________ 



















































Určenie výšky a lehoty splatnosti čl.príspevkov BTB 2020

Členský príspevok obcí členský príspevok

Hlavné mesto SR Bratislava

podľa schváleného

rozpočtu 

HMBA na 2020

Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)

Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 2020

triedy 4* a 5*  v kategórii č. 1:

Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb 600 €

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb 550 €

triedy 1* , 2 * , 3 *  v kategórii č. 1 a 2:

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až  100 izieb 500 €

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb 450 €

všetky triedy v kategórii 3,5,7:

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb 330 €

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb 330 €

Kemping 330 €

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:

Kasíno 1 100 €

Bar/ nočný klub/diskotéka 500 €

Reštaurácia/Vináreň 330 €

Cukráreň/Pekáreň  330 €

Kaviareň 330 €

Asociácie , zväzy a združenia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb 650 €

Cestovné kancelárie a agentúry 200 €

Sprievodcovia cestovného ruchu 200 €

Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov 550 €

Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie 600 €

Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie 600 €

Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb 600 €

Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb 600 €

Podporný servis pre konferencie 600 €

Cateringové spoločnosti 600 €

Asociácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente 1 000 €

Letisko/Stanica/Prístav 1 100 €

Dopravcovia/Požičovne automobilov, autobusov/Taxi 600 €

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity 330 €

Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR 330 €

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 360 €

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 190 €
Vysoké školy 190 €
Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie 190 €

Neziskové organizácie  (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Občianske združenia  (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3) 190 €

Uznesenie VZ BTB č.  ... zo dňa 17.12.2019 so splatnosťou členského príspevku k 31.1. 2020

a členské obce v troch splátkach do 31.1.2020, do 15.4.2020 a do 30.6.2020

KOMORA č. 1

KOMORA č. 2

KOMORA č. 3

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

nepodnikateľské subjekty



NÁVRH PLÁNU ZASADNUTÍ P_BTB na január až február 2020 vždy od 16.00 hod. 

15. januára 2020 – 16.00 

29. januára 2020 – 16.00 

12. februára  2020 – 16.00 hod 

26. februára 2020 –  16.00 hod  

 


