
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 26.5.2020 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: 16.00 hod – 17.15, online rokovanie cez Microsoft Teams 
 

 

 

Prezentujúci sa = prítomní M. Volek, P. Petrovič, M. Debnárová, , M.  Naď, Ľ. Novacká,  S. 

Svoreňová, P. Hochschorner 

 

Neprítomní V. Grežo (pripojil sa 16.55) 

 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

    

Hostia:    T. Koniar (VR-BTB) 

 

Bod č. 1 Aktualizácia rozpočtu BTB, na obdobie do schválenia Projektu MDaVRSR 
 

Materiál na rokovanie: Rozpočet  Predstavenstvo 26.5. 

 

TK predstavil rozpočet (pôvodné hodnoty/nové hodnoty) a jeho zmeny vzhľadom na aktuálnu situáciu jednak 

na strane disponibilných zdrojov ako aj opatrenia voči prevádzke (celkové odhadované zníženie o 330 000 

EUR, viac info v prílohe č. 1 k zápisu). Bolo potrebné optimalizovať jednotlivé výdaje, aby bolo možné 

zabezpečiť prevádzku BTB do konca roka a zároveň kofinancovať aktivity dotačného projektu. 

Výpadok bude určite na strane poskytovania sprievodcovských služieb aj predaja Bratislava Card (zníženie sa 

predpokladá o viac ako 50%) – výpadok je predpokladaný na mesiace marec až júl, v ďalších mesiacoch snáď 

už bude nárast. 

Koncom júna by mala byť jasná dotácia a jej výška, v časti dotácie bola zachovaná suma aj na strane príjmov 

aj výdavkov, nakoľko sa žiadalo 100 % nároku a ten je potrebné implementovať do konca rozpočtového roka. 

Znížené bol kofinancovanie aktivít z členského BTB. 

Rozpočet finálne schvaľuje až VZ. 

UZNESENIE č. 1/26052020 Predstavenstvo BTB schvaľuje úpravu rozpočtu v časti príjmov a výdavkov 

BTB podľa prílohy č. 1 k zápisu z predstavenstva: 

Prítomní: 7 

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

 

 

Bod č. 2 Stav úhrad členského od hl.m SR do BTB 

 

Materiál na rokovanie: Ústna informácia TK – na vedomie v zmysle, že k 15.4.2020 mala byť podľa 

pôvodného rozpisu zaslaná na účet BTB prvá splátka členského mesta Bratislava vo výške 600 000,- EUR. 

Namiesto toho bolo ku dňu 28.4.2020 na účet zaslaných 100 00,- EUR zo strany mesta. 

 

Stav úhrad členského mesta do BTB sa od posledného predstavenstva nezmenil. Neoficiálna informácia 

z mesta je, že mesto bude posielať každý mesiac po 100 000 EUR až do času kým sa nezastabilizuje situácia 

počas COVID 19 – avšak toto mesto zatiaľ oficiálne smerom na BTB nekomunikovalo. Problémom je aj 

administrácia na strane žiadaniek v systéme magistrátu od BTB. 

 

Návrhom je, že BTB listom požiada o stanovisko vo veci zasielania platieb členského do BTB t.j. kedy budú 

uvoľňované prostriedky smerom k BTB a v akej sume (systém a harmonogram úhrad členského).  

 

UZNESENIE č. 2/26052020 Predstavenstvo BTB žiada Predsedu Predstavenstva o zaslanie listu na mesto 

s cieľom vyžiadať oficiálnu informáciu od mesta k úhradám členského. Termín : 29.5.2020 : 

Prítomní: 7 

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

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


                                                                                                                 
 

 

Bod č. 3 Airbnb, prijatie návrhu postupu BTB 

 

Materiál na rokovanie (je z r. 2017): Airbnb Community (Bratislava Region), Airbnb Fast Facts (global) plus 

informácia z apríla 2020 ohľadom prístupu v ČR. 

 

P. Svoreňová informovala, že sa začala stretávať pracovná skupina zamestnancov magistrátu k téme Airbnb, 

žiadala ich a p. Ľuptáka či by bolo možné aj stretnutie na pôde BTB, podstatné je dostať peniaze z daní do 

rozpočtu BTB, resp. do mestského rozpočtu 

M. Debnárová informovala, že prebehlo stretnutie s p. Grežom a riaditeľom magistrátu – mesto bolo požiadané 

aby splnomocnili BTB na rokovanie vo veci Airbnb. Z magistrátu by mali poslať poverenie pre BTB – ústny 

prísľub Monike Debnárovej – vyžiadať oficiálne poverenie od magistrátu na rokovania za Bratislavu pre BTB 

v oblasti Airbnb. 

P. Svoreňová informovala, že p. Ľupták je stále na magistráte, má inú funkciu, ale stále je tou správnou osobou 

na komunikáciu vo veci Airbnb. Činnosť pracovnej skupiny k Airbnb bola pozastavená.  

Je potrebné dohodnúť termín s Airbnb a na ďalšom predstavenstve sa definuje, čo chceme dosiahnuť (alfou 

a omegou sú dáta a z toho vyplývajúca povinnosť platenia daní). 

Asociácia hotelov a reštaurácii a Zväz cestovného ruchu, ktorého je BTB členom, je dobrým partnerom na 

rokovania ohľadom národného prístupu k téme, druhá línia je magistrát a tretia sú oblastné organizácie. 

Existujú rôzne modely, ktoré fungujú v zahraničí napr. paušálne poplatky. Toto môže ísť aj mimo legislatívu 

ako napr. v Chorvátsku. Bolo by dobré urobiť rešerš na cca 3 destinácie z partnerských miest mesta ako funguje 

Airbnb tam (novela zákona v ČR je nevymožiteľná a ťažko bude fungovať) prostredníctvom zamestnancov 

úseku medziárodných vzťahov mesta – súčinnosť prisľúbila p. Svoreňová.  

P. Novacká ponúkla spracovanie ako Airbnb funguje vo svete – napr. Berlín, Barcelona, Paríž, Londýn plus 

mestá, ktoré sú lídrami v poskytovateľoch ubytovania  cez Airbnb a tiež typologicky podobné mestá (Praha je 

otázna ako sa to rozbehne v súvislosti s novým zákonom). Do budúceho týždňa je možné poslať info ako 

fungujú najsilnejšie mestá Európy. Okrem miest by bolo možné následne osloviť aj tourist boardy. 

Európska komisia pripravuje smernicu, ktorá je proti tomu, aby si túto problematiku mestá upravovali, lebo 

by mala byť absolútna sloboda podnikania. Určite sa to nebude môcť riešiť len cez vyberania daní, ale aj cez 

ochranu spotrebiteľa a kvalitu poskytovaných služieb ako aj ochranu miestneho obyvateľstva. 

 

Bod č. 4 Rôzne 

Kolobežky a bicykle v meste – mesto začalo robiť regulatívy ako sa majú používať. P. Novacká napísala o tom 

aj blog – problémom je, že kolobežky možno hocikde nechať a parkovanie kolobežiek nebolo dotiahnuté do 

konca (zatiaľ komunikujú a rokujú). Ak má niekto nejaké vízie k tejto téme, treba poslať p. Debnárovej. P. 

Svoreňová si myslí, že to nie je úplne agenda BTB. P. Debnárová doplnila, že mesto pripravuje koncepciu 

fungovania zdieľaných dopravných prostriedkov, avšak ešte to nemajú hotové. Myslí si, že v súvislosti so 

zdieľanými dopravnými prostriedkami je potrebné riešiť aj zabratie verejného priestranstva, za ktoré by mali 

títo prevádzkovatelia platiť, no nerobia to. Preto ak má niekto nejaké postrehy, či pripomienky, aby ich poslal 

p. Debnárovej, ktorá sa tejto téme venuje aj ako členka dopravnej komisie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: 8.6. o 15.00 h., spôsob: živé stretnutie v BTB 

Zapísala, B. Jelemenská, BTB 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo        __________________________ 

 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA      __________________________ 



 17.12.2019 Zmena  26.5.2020

70 000,00 € -40 000,00 € 30 000,00 €

90 000,00 € -40 000,00 € 50 000,00 €

16 600,00 € 16 600,00 €

200 000,00 € 200 000,00 €

1 280 000,00 € -250 000,00 € 1 030 000,00 €

1 048 100,00 € 1 048 100,00 €

2 704 700,00 € 2 374 700,00 €

1 048 100,00 € 1 048 100,00 €

794 300,00 € -240 000,00 € 554 300,00 €

16 600,00 € 16 600,00 €

845 700,00 € -90 000,00 € 755 700,00 €

2 704 700,00 € 2 374 700,00 €

65 000,00 € -10 000,00 € 55 000,00 €

12 500,00 € -1 000,00 € 11 500,00 €

580 000,00 € -50 000,00 € 530 000,00 €

70 000,00 € -10 000,00 € 60 000,00 €

10 000,00 € -1 000,00 € 9 000,00 €

Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (zariadenie kancelárií, skrine, police, stolicky, kuchyňa, konvica, šálky, atď.), klimatizácia pre dve poschodia backoffice 15 000,00 € -5 000,00 € 10 000,00 €

17 000,00 € -3 000,00 € 14 000,00 €

11 000,00 € -1 000,00 € 10 000,00 €

10 000,00 € -1 000,00 € 9 000,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

15 000,00 € -2 000,00 € 13 000,00 €

2 500,00 € 2 500,00 €

11 000,00 € -2 000,00 € 9 000,00 €

Cestovné náhrady (diéty) 8 000,00 € -1 000,00 € 7 000,00 €

Poistenie za auto, servis 2 200,00 € 2 200,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

10 000,00 € -3 000,00 € 7 000,00 €

845 700,00 € 755 700,00 €

DISPONIB. ZDROJE 2020:  

SÚČET VÝDAVKOV 2020:

Dotácia MDV SR pre rok 2020

Dotácia MDV SR pre rok 2020

Kofinancovanie dotácie MDV SR pre rok 2020 vrátane nákladov na činnosť TIC

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MDV SR z roku 2019

Odhad nákladov na prevádzku BTB (Šafárikovo nám.) na rok 2020

Disponibilné zdroje celkom pre rok 2020

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2020

Prenájom kancelárií a skladových priestorov

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

Disponibilné príjmy počas roka (predaj sprievodcovských služieb, predaj Bratislava Card - city and region)

Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC

Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MDV SR z roku 2019

Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

Členské pre rok 2020  (1 000 000 MagiBA + 30 000 od ostatných členov)

Výdavky celkom pre rok 2020

Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, právne služby, iné) 

Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, kancelársky materiál, ....) + tonery do tlačiarní

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

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

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

Vedenie bankového účtu + registrač. pokladne

Stravné lístky

Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov

Služobné cesty - DPC, ZPC

Benzín

DPH za celý rok (nad rámec oprávnených výdavkov z dotácie, viažuca sa k podnikateľskej činnosti, k prenesenej daňovej povinnosti atď.)

Predbežne spolu na pevádzku:

30.000 + 50.000 + 16.600 + 200.000 + 1.030.000 + 1.048.100 = 2.374.700,- eur

554.300 + 1.035.100 + 13.000 + 16.600 + 755.700 = 2.374.700,- eur

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici mimo od dodávateľa prezentačných služieb), odmeny Back office aj TIC



5 000,00 € 5 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

9 000,00 € 9 000,00 €

280 000,00 € -40 000,00 € 240 000,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

16 000,00 € -3 000,00 € 13 000,00 €

9 000,00 € 9 000,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

4 000,00 € 4 000,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

Predbežne spolu na pevádzku: 347 000,00 € 304 000,00 €

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

Úprava priestorov TIC (promo Slovakia.travel, detský kútik, uzavretý konzultačný priestor a pod.) a doplnky kanc. vyb. ( konf. stolík, 3 stoličky), rohože, kožená taburetka, 

sedačka pre zázemie, ohrievače, prečalúnenie kožených sedačiek,  atď.                                                                    

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnícka a ŽST, sezónne TIC autobusová st., letisko, centrum NA ROK 2020

Prevádzka TIK (prenajom, energie, udrzba, komunálny odpad, separovaný zber, RTVS)

Kontroly, revízie (komíny, vykurovací systém/plynový kotol/alarm), servis, čistenie klimatizácie, BOZP, PO

Stravné lístky

Služobné cesty - DPC, ZPC

Telekomunikačné služby, nákup techniky (internet, pevné linky, mobily), postterminály ev. smartfóny, tablety

Repasácia podlahy klientskeho priestoru, interiérové úpravy

Poistenie priestorov a podnikateľskej činnosti, post terminály, servis pokladne

Upratovanie, deratizácia, pošta

Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici) 

Údržba/oprava :  stolárske, zámočnícke, vodoinštal.,elektrikár.práce,murárske práce

Maľovanie – kancelária vedúceho, obvodová interiérová stena zo strany Primac. nám. – sanácia


