ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 27.4.2020
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava
Miesto konania: 16.00 -19.00 hod online rokovanie cez www.gotomeeting.com

Prezentujúci sa = prítomní V. Grežo, M. Volek, P. Petrovič, M. Debnárová, , M. Naď, Ľ.
Novacká, S. Svoreňová, T. Koniar, M. Brat
Za DR BTB:
M. Farkaš
Neprítomní /ospravedlnení P. Hochschorner
Bod č. 1 Privítanie a krátke predstavenie
Predseda predstavenstva, p. Grežo pozdravil všetkých prítomných členov P-BTB a tiež DR BTB,
predstavil sa ako nový predseda P-BTB a poďakoval pánovi Petrovičovi za sprostredkovanie online
platformy pre dnešné konanie P-BTB. Podklady k rokovaniu boli členom predstavenstva zaslané
vopred mailom (Predseda DR p. Farkaš ich nedostal kvôli chybnej adrese v emaile).
Bod č. 2 Informácia o vývoji príprav zmien rozpočtu Hl. mesta SR Bratislavy na rok 2020
a možné dopady na zníženie členského príspevku pre BTB, možností vstupu do procesu
Pri tomto bode prebehla rozsiahla diskusia ohľadom disponibilných prostriedkov BTB na rok 2020.
Zástupcovia mesta predpokladajú, že dôjde k poníženiu členského zo strany mesta o 250 000,EUR, v ktorých budú už započítané aj prostriedky na podporu projektov CR v okolí NKP Devín.
P. Petrovič považuje rozpočet, s ktorým pracuje BTB oproti iným európskym destináciám za oveľa
nižší a preto treba toto doháňať ľudskou prácou. BTB ide cestou ľudskej práce, snaží sa za pomerne
menej financií veľa urobiť. Treba si uvedomiť, že treba modifikovať projekt tak, aby nebol náročný
na ľudskú prácu v prípade znižovania stavu zamestnancov.
Pri optimalizácii výdavkov BTB na mzdy deklaroval VR BTB, že od 1.5. pôjdu štyria zamestnanci
TIC na prekážku na strane zamestnávateľa, 2 zamestnanci sú na neplatenom voľne a 2 zamestnanci
sú na OČR (zamestnankyne na OČR nás nič nestoja). Dvaja zamestnanci zabezpečujú momentálnu
prevádzku TIC. Tiež poznamenal, že BTB pracuje s vyrovnaným rozpočtom, vlastné zdroje sa
používajú na prevádzku v ďalšom roku na zabezpečenie fungovania a krytie nákladov prvých
mesiacov až do zdrojov od mesta, ktoré prichádzajú na bežný rok až niekedy cca na konci marca.
Záver: p. Grežo – požiadal o súčinnosť poslancov mesta, s ohľadom na plán výkonov a zníženie
rozpočtu, rokovať o neviazaní prostriedkov 150 000 EUR na Devín a diskutovať o primeranom
znižovaní príspevku BTB z hl. m SR Bratislavy. Tému prerokuje Pr. P. Grežo na najbližšom
meetingu s riaditeľom Mag. p. Košťálom.

Bod č. 3 Vývoj úprav projektu pre príspevok MDaV SR, informácia o aktuálnych
nastaveniach zmien pre rok 2020 z MDaV SR, projekty doručené BTB pre rok 2020
Na úvod R BTB p. Koniar informoval o podmienkach znovuotvorenia projektu MDaV SR
a postupe. Projekt bude musieť byť upravený čo sa týka obsahu projektov, výška projektu by mala
ostať v pôvodnej výške. Prišlo cca 25 nápadov na zaradenie do projektu, nie všetky sa dajú
implementovať vzhľadom na zameranie činnosti BTB. Zmena činnosti organizácie BTB sa môže
robiť postupne, nie skokom.
P. Grežo – ministerstvo predĺžilo čas na dopracovanie novej verzie projektu vzhľadom na situáciu
COVID 19, BTB však má len 7 pracovných dní na realizáciu. Ministerstvo vydalo odporúčania aké
aktivity do projektu zaradiť. Prišlo obrovské množstvo podnetov do projektu, ale veľa z nich nie sú
oprávnené pre financovanie z dotácie ministerstva. Sú navrhnuté tri línie tém a budeme diskutovať
iba o tých, ktoré podľa usmernenia MDaVSR a vyhodnotenia R BTB p. Koniara bude možno
zrealizovať v rámci dotácie z ministerstva.
P. Koniar predstavil 3 línie projektov, ktoré boli zaslané ako podnety na zapracovanie do žiadosti
o dotáciu pre rok 2020:
I. ONLINE – prišli projekty napr. od Centrope, Slovak Spectator, Astor Slovakia
II. TVORBA OBSAHU – textácie, videá (mestské časti, miestna turistika, DCR)
III. DROBNÁ INFRAŠTRUKTÚRA CR – vybrané mestské časti napr. Vrakuňa, Vajnory, Rača,

Devínska Nová Ves, Železná studnička atď., infokiosky v podobne dotykových panelov
Po predstavení základných okruhov navrhovaných projektov prebehla diskusia ohľadom zamerania
marketingu a činnosti BTB počas roka 2020. p. Volek je názoru, že sa príliš koncentrujeme na
domáci cestovný ruch, ten neobsadí hotely tak ako potrebujeme. Tiež, že je dôležité natočiť kvalitné
videá plné emócií a tzv. „hero spot“ ako unikátny pohľad na Bratislavu – vo forme atraktívneho
spotu. p. Petrovič tiež zdôraznil, že treba myslieť v dlhodobom horizonte (prví prídu korporátni
klienti, zároveň Európa bojuje o zrušené kongresy z tohto roka). p. Novacká v nadväznosti na
vyjadrenia p. Voleka a Petroviča poznamenala, že treba ponechať MICE v projekte, lebo už teraz
sa pripravujú podujatia v predstihu na 1 aj dva roky a pokiaľ nebude zriadené Convention Bureau
v rámci celoslovenského obnoveného SACR je treba pokračovať s MICE na BTB v rozumnej
miere. Ku téme domáceho cestovného ruchu zdôraznila, že teraz je správny čas na jeho podporu a
treba to využiť.
VR upozornil, že v prípade zaradenia projektov drobnej infraštruktúry do žiadosti o dotáciu
v mestských častiach hrozia procesné obštrukcie pri takýchto infraštrukturálnych projektoch
(stavebné povolenia, pozemky atď.). p. Naď – je potrebné si uvedomiť, že minimálne 4 mesiace
bude Bratislava k dispozícii iba pre domáci trh. Leto je momentálne takmer úplne plné v SR, preto
domáci CR netreba podceňovať. Dôležitá je spoločná aktivita a kampaň s OCR smerom na
slovenský trh. MICE je jednou z kľúčových nôh pre BA hotely. B2B stretnutia by nevylučoval,
keďže mnohé sa presunuli na jeseň.
P. Debnárová považuje myšlienku zamerania sa na mestské časti za dobrú pre rozšírenie toho čo
Bratislava ponúka pre domáceho návštevníka – túto neskôr možno použiť aj pre zahraničného

návštevníka. P. Svoreňová nadviazala, že je potrebné filtrovať čo je atraktívne pre návštevníka tak
DCR ako aj zahraničného. Ponuka menej známych atrakcií a mestských častí by mohla byť
zaujímavá aj pre rodiny s deťmi. p. Grežo zastáva názor, že je dôležité zohľadniť aj príjmy hlavne
slovenského návštevníka v období po COVID kríze, ktorý bude Bratislavu navštevovať. Tiež, že
treba mapovať vývoj situácie ohľadne COVID a zaradiť do projektu len návrhy, ktoré je reálne
zrealizovať vzhľadom na aktuálnu situáciu.
Záver diskusie: BTB dopracuje projekt a zaradí témy, ktoré sú možné s ohľadom na diskutované
priority a rozpracovanosť projektov a ich použiteľnosť pre doplnky do projektu MDaV na rok
2020.

Bod č. 4 Stručné informácia o pláne práce BTB na mesiac máj a formách práce zamestnancov
front a back office BTB
Je potrebné všetkých relevantných zamestnancov stiahnuť na projekt za účelom ho čo najlepšie do
7.5. pripraviť. Momentálne sú nastavené tieto priority:
-

Úspory finančných zdrojov a efektívnosť práce
Dokončenie projektu pre MDaVSR
Na nasledujúcom P-BTB nastaviť májový plán priorít a výkonov

Bod č. 5 Prerokovanie účtovnej závierky a Správy o hospodárení BTB za rok 2019
M. Farkaš nedostal podklady k tomuto bodu, pre chybnú adresu v emaile, takže sa k tomuto bodu
nevie vyjadriť. Materiály boli obratom zaslané. Všetci členovia Predstavenstva dostali materiály na
rokovanie, po oslovení - bez diskusie.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod č. 6 Rôzne:
6.1 Doména visitbratislava.com
p. Volek zastáva názor, že doména na slovenskom trhu by mala byť iná ako pre zahraničný trh, p.
Koniar prezentoval, že visitbratislava.com je dobre vybudovaná doména, avšak kampaňovo ju
možno zmeniť. Na základe analýzy kľúčových slov treba vybrať vhodnú doménu pre domáci trh
napr. kam v Bratislave. Je potrebné zvážiť nákup niektorých sk domén.

6.2 Návrhy komory 2 do programu P-BTB
Poďakovanie p. Voleka voči p. Debnárovej za aktívnu komunikáciu s členmi BTB. Komora č. 2
prezentovala potrebu tzv. hero videa, ktoré by mohli používať všetci členovia BTB s copyrightom
pre nich (30 až 45 s.).

6.3. Informácia:
Račiansky spolok – prijatie nového člena – téma na ďalšie P-BTB
6.4 Termín nadchádzajúceho VZ
p. Farkaš upozornil, že je potrebné stanoviť termín nadchádzajúceho VZ. Zatiaľ nie je stanovený
dátum nadchádzajúceho VZ, je preferované live VZ (ideálne v 06/2020), tak aby bol zohľadnený
timing na odosielanie jednotlivých podkladov pre hl. mesto Bratislava.

6.5 Termín nadchádzajúceho P-BTB: Utorok 12.5. o 16.00 h., spôsob: on line.
Zapísala, B. Jelemenská, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

Podpredseda predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA, PhD.

__________________________

__________________________

