ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 15.07.2020 – začiatok 15:00
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava
Miesto konania:, Šafárikovo námestie 3, Bratislava
Prezentujúci sa = prítomní:

V. Grežo, M. Volek, P. Petrovič, M. Debnárová, S. Svoreňová, P.
Hochschorner, Ľ. Novacká

Za DR BTB:

M. Farkaš

Neprítomní:

M. Naď

Otvorenie:

P. Grežo otvoril zasadnutie predstavenstva a privítal všetkých zúčastnených členov.

Program predstavenstva:
1. Informácia o výsledkoch kontroly ÚHK
2. Prijatie nových členov BTB
3. Zmluva s MDaV SR, dôsledky kovid a podmienok zmluvy MDaVSR na úpravu plánu a rozpočtu
4. Informácia o námetoch členov Predst. BTB pre Korunovácie, prijatie parametrov CR pre BKD
5. Schválenie objednávok a zmlúv nad 10 000 EUR v kompetencii Predstavenstva BTB
6. Schválenie termínu konania VZ BTB /a hlavných bodov programu/
7. Informácia o požiadavkách porady primátora PPP z 30.6. na BTB
8. Aktuálne informácie z komôr BTB
Bod č. 1: Informácia o výsledkoch kontroly ÚHK
V období od 15.1.2020 do 27.2.2020 bola v BTB realizovaná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami
vynaloženými za externé služby pri vykonávaní činnosti v právnych veciach a veciach VO. Zo strany mesta
boli identifikované 2 nedostatky. Prvým nedostatkom boli súhrny právnych služieb pri jednotlivých faktúrach.
Súhrny neobsahovali zaradenie právnych služieb do kategórií definovaných v zmluve. BTB takéto zaradenie
nepožadovalo, pretože sadzba je v prípade všetkých právnych služieb jednotná. VR pripravil interný doklad +
bude urobený dodatok aby formálne sedeli všetky náležitosti a jednotlivé právne služby boli zaradené do
kategórií.
Druhým nedostatkom je prečerpanie limitu na právne služby – vzniklo kvôli sadzbe DPH. Nakoľko si na
právne služby neuplatňujeme odpočet DPH, je pre BTB hospodárnejšie, keď vysúťažená firma nie je platcom
DPH – automaticky je suma nižšia o 20%. BTB má vyhlásenie od externého dodávateľa verejného
obstarávania, kde je uvedené, že nakoľko vyhodnocovacím kritériom vo verejnom obstarávaní bola „celková
cena za predmet zákazky s DPH“ tak sme sa riadili Zákonom o VO. Celkový výsledok kontroly je však
vyhodnotený kladne, BTB bolo pochválené za dobre vysúťažené ceny outsorcovaných služieb, z kontroly
neplynie žiadna finančná sankcia – ide len o formálne nezrovnalosti.
Následne sa otvorila diskusia. P. Novacká uviedla, že rozdiel kto je platca resp. neplatca DPH, môže byť
diskriminačný, lebo cena platcu DPH je automaticky o 20% vyššia. Taktiež sa môže stať, že neplatca DPH
ponúka automaticky nižšie ceny, avšak kvalita dodaných služieb môže byť nižšia. P. Farkaš navrhol aby sa
ako vyhodnocovanie kritérium v súťaži dávala celková cena bez DPH, p. Svoreňová sa vyjadrila, že považuje
za dôležitejšiu hospodárnosť a keď sa platí o 20% menej je to pre BTB výhodnejšie. p. Novacká pre budúcnosť
navrhla zistiť aký je v prípade nákupu služieb aj v iných prípadoch VO v BTB podiel subjektov ktorí sú resp.
nie sú platcovia DPH. Taktiež by bolo dobré skúsiť sa na ÚVO informovať ktorý postup preferovať – či je

lepšie byť hospodárni (rozhodujúce kritérium cena s DPH) alebo potenciálne nediskriminovať platcov DPH
(vyhodnocovacie kritérium cena bez DPH).
Uznesenie č. 1/15072020: P-BTB berie na vedomie uvedené informácie bez výhrad a doplnkov.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod č. 2 Prijatie nových členov BTB
O žiadosť o členstvo v komore č. 2 požiadala spoločnosť DANUBE WAVE, s.r.o. Predseda komory č. 2
Martin Volek na základe komunikácie s členmi komory č. 2 neodporúča prijať spoločnosť za člena BTB.
Uznesenie č. 2a/15072020: P-BTB berie na vedomie odporúčanie Komory č. 2 ohľadom žiadosti o
členstvo spoločnosti Danube Wave za člena BTB.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Uznesenie č. 2b/15072020: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti DANUBE WAVE s.r.o.. v BTB a
zaraďuje ho do Komory č. 2 s výškou členského 200 € na rok 2020.
Hlasovanie: Za: 0; Zdržalo sa: 1; Proti: 6
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ.
Následne p. Grežo komunikoval vyjadrenie predsedu komory č. 1 p. Naďa ohľadom subjektov, ktorí podali
žiadosť o členstvo v BTB. Pri spoločnostiach TEHELNÉ POLE, a.s. a LOFT HOTEL s.r.o. p. Naď odporúča
členom hlasovať za, pri spoločnosti Pronut s.r.o. zaujal neutrálne stanovisko a odporučil každému hlasovať
podľa vlastného rozhodnutia.
Uznesenie č. 2c/15072020: Predstavenstvo BTB berie na vedomie odporúčania Komory č. 1 ohľadom
žiadostí o členstvo spoločností TEHELNÉ POLE, a.s., Pronut s.r.o., a Loft Hotel s.r.o.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Uznesenie č. 2d/15072020: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. (Double Tree
by Hilton) v BTB a zaraďuje ho do Komory č. 1 s výškou členského 600 € na rok 2020.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Uznesenie č. 2e/15072020: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti Pronut s.r.o.. (Hotel Taxis Bratislava)
v BTB a zaraďuje ho do Komory č. 1 s výškou členského 450 € na rok 2020.
Hlasovanie: Za: 0; Zdržalo sa: 2; Proti: 5
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ.
Uznesenie č. 2f/15072020: P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti LOFT HOTEL s.r.o.. v BTB a zaraďuje
ho do Komory č. 1 s výškou členského 600 € na rok 2020.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Bod č. 3: Zmluva s MDV SR, dôsledky Covid-19 a podmienok zmluvy MDV SR na úpravu plánu
a rozpočtu
Zmluva bola zo strany BTB podpísaná, momentálne je na podpise na Ministerstve dopravy. Čakáme na
informovanie, kedy bude zmluva podpísaná a následne budú prevedené finančné prostriedky na náš účet.
Dotačná zmluva bola z dôvodu Covid-19 menená, procesne sa v priebehu času menili aj podmienky,
výsledkom je že sa nastavili veľmi tvrdé a neflexibilné pravidlá – následne však po vzájomnej komunikácií a
pripomienkach zo strany BTB počas rokovania so štátnou tajomníčkou a riaditeľom Sekcie CR to Ministerstvo
dopravy upravilo a zmiernili podmienky.

Uznesenie č. 3/15072020: Predstavenstvo berie na vedomie informáciu predsedu predstavenstva o
procese komunikácie a podpisu Zmluvy o dotácií s MDV SR.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Bod č. 4: Informácia o námetoch členov predstavenstva BTB pre Korunovácie, prijatie parametrov CR
pre BKD
P. Grežo poďakoval p. Debnárovej za prípravu konceptu námetov pre Korunovačné slávnosti. Hlavnou úlohou
BTB je určiť parametre pre Korunovačné slávnosti ktoré by mali korunovácie spĺňať, aby boli impulzom
a udalosťou ktorá rozvíja cestovný ruch na území Bratislavy. Následne je potrebné zapracovať pohľad Hl.
mesta Bratislavy ako hlavného zadávateľa z pohľadu pamäte mesta aj budovania značky.
P. Grežo informoval, že do budúcna sa zo strany mesta očakáva, že korunovácie bude zabezpečovať BKIS ale
mali by byť realizované BTB. PP p. Grežo ďalej informoval, že momentálne rokuje s riaditeľkou BKIS p.
Hulíkovou a riešia rozdelenie úloh pri organizácií korunovácií /BKD/ 2020.
P. Novacká poznamenala, že z dôvodu pandémie je potrebné jasne rozdeliť a zadefinovať, ako majú
korunovácie prebiehať v tomto roku a ako sa k tejto téme postaviť od budúceho roka.
P. Farkaš sa v rámci diskusie spýtal, či budú vôbec z dôvodu pandémie Covid-19 korunovácie povolené.
P. Petrovič informoval, že hlavný hygienik resp. krízový štáb SR neodporúčajú akcie ako jarmoky a trhy
usporadúvať. Do budúcna by sa mali Korunovačné slávnosti rozvíjať smerom, aby sa z nich stalo
medzinárodné podujatie a aby bola zaručená ich každoročná opakovateľnosť. Odporúča, aby sa podujatie
natiahlo na 2 víkendy, aby tu vedeli na kratšie turnusy prísť 2 zájazdy. V tomto roku je potrebné to prispôsobiť
k aktuálnej situácií, zavolať tu nejaké spoločnosti, ktoré by sa zoznámili s témou korunovácií a s mestom
Bratislava a na budúci rok by vedeli vo svojich krajinách predávať zájazdy k tejto téme.
P. Volek sa vyjadril, že by bolo fajn keby sa korunovácie uskutočnili, avšak treba urobiť účinné opatrenia na
ochranu návštevníkov. Odkomunikoval požiadavky komory č. 2 – urobiť tematické prehliadky počas viac dní
v rôznych jazykoch, urobiť promo cez Facebook, dať médiám čo najskôr informácie, poprípade využiť niečo
z minulosti – napr. výstava fotografií alebo niečo podobné.
P. Debnárová poznamenala, že do začiatku korunovácií ostáva veľmi málo času a obáva sa, či sa stihne všetko
pripraviť a či nenastanú z dôvodu časovej tiesne pri akcii problémy. Vyjadrila sa, že do budúcna treba stanoviť
fixný termín, ktorý je potrebné každý rok opakovať a treba apelovať aj na mesto a mestské časti, aby v tomto
termíne neplánovali iné podujatia. Taktiež navrhla zvyšným poslancom, že dohodne stretnutie so zástupkyňou
mesta p. Ivaškovou, kde preverí možnosti zriadenia samostatnej grantovej schémy, ktorá bude zameraná na
podporu Korunovácií..
P. Grežo informoval, že výkonná zložka BTB už uskutočnila kroky k realizácii a sú rozpracované aktivity ku
korunováciám – sú plánované tematické prehliadky, ktoré budú trvať počas dlhšieho obdobia (leto – jeseň),
od augusta sa má v Michalskej veži spustiť korunovačný video-fotopoint – už prebehli mierne úpravy
priestoru. PP informoval, že BTB rozmýšľalo aj nad iným priestorom avšak v centre mesta je veľmi náročné
nájsť lepšie miesto, kde by VF-point mohol byť umiestnený. Ďalej sa plánuje v Dóme sv. Martina uskutočniť
korunovačná sv. omša, ktorú bude celebrovať biskup alebo arcibiskup – vstup bude voľný. Ďalšou akciou bude
sprievod po korunovačnej trase, na záver bude slávnostné odtrúbenie a následne voľné zhromažďovanie
skupiniek, pravdepodobne na Hlavnom námestí. V súčasnosti je otvorený aj projekt obnovy koruniek v meste
v rámci korunovačnej trasy – nikto sa k tomu autorsky nehlási, kvôli autorským právam je to veľmi ťažko
uchopiteľné.
P. Grežo zareagoval aj na podnet p. Debnárovej ohľadom trhov, v tomto roku však z bezpečnostných dôvodov
trhy nebudú, ak to situácia dovolí tak od ďalšieho roku je v záujme BTB aby trhy fungovali. Taktiež sa v tomto
roku nebudú organizovať niektoré plánované akcie – napr. rytiersky súboj.
P. Novacká sa podelila so skúsenosťami z Krumlova, kde ju veľmi zaujalo, ako sa postavili k tohtoročnej
turistickej sezóne – rôzne tvorivé dielne, ktoré prilákali množstvo domácich turistov. Niečo podobné by sme
mohli pretaviť aj v rámci korunovácií v BA, kde by mohli byť napr. dobové tvorivé dielne. p. Novacká,
v prípade záujmu BTB, spracuje a poskytne na vedomie svoje skúsenosti z Českého Krumlova pre potreby

BTB. Následne sa otvorila téma famtripu resp. presstripu, ktorý by bolo dobré pripraviť v čase Korunovačných
slávností. Oddelenie PR-BTB bude mať na starosti vybrať novinárov v pomere 2:1 (zahraniční vs. domáci
novinári). K presstripu sa ešte pracovne stretnú p. Volek a p. Novacká so zodpovedným manažérom za presstripy v BTB p. Plitkom.
Uznesenie č. 4a/15072020: P-BTB schvaľuje základný plán Korunovácií na rok 2020, ktorý pozostáva
z tematických prehliadok, korunovačnej sv. omše, korunovačného foto-video pointu, korunovačného
sprievodu a obnovy korunovačnej trasy v Bratislave.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Uznesenie č. 4b/15072020: P-BTB poveruje členov P-BTB p. Debnárovú, p. Svoreňovú a p.
Hochschornera rokovať so zástupcami mesta o zaradení grantov k tému Korunovácie a predsedu PBTB p. Greža rokovať s riaditeľkou BKIS s cieľom upresniť kompetencie pri realizácií Korunovácií.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Uznesenie č. 4c/15072020: P-BTB žiada VR aby prostredníctvom výkonnej zložky cez oddelenie PR
a komunikácie BTB komunikoval tému Korunovácií a uskutočnil sa v rámci možností fam-trip pre
novinárov (pomer 2:1 zahraniční vs. domáci novinári).
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Bod č. 5: Schválenie objednávok a zmlúv nad 10 000 EUR v kompetencii Predstavenstva BTB
Objednávky a zmluvy nad 10.000 EUR boli všetkým členom P-BTB výkonným riaditeľom vopred zaslané
v excelovskej tabuľke. Okrem uzavretých zmlúv a objednávok zaslal aj plánované projekty. Všetci členovia
P-BTB boli vopred oboznámení s danými informáciami a nemali k tejto téme žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 5/15072020: P.BTB schvaľuje objednávky a zmluvy nad 10.000 EUR.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Bod č. 6: Schválenie termínu konania VZ BTB /a hlavných bodov programu/
Termín VZ-BTB je naplánovaný na 28.9.2020 o 16:00. P. Novacká poznamenala, že je treba čo najskôr
objednať čo najväčšiu sálu, aby boli medzi zúčastnenými dodržané rozostupy. p. Farkaš odporučil ako miesto
konania v Technopole, kde má pekné priestory náš člen Sharkam B&B catering. P. Novacká sa ponúkla, že
zistí aj možnosti v aule člena BTB Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci tohto valného zhromaždenia
je nevyhnutné hlasovať najmä o 4 bodoch: schválenie účtovnej závierky BTB za rok 2019, správy o činnosti
BTB za rok 2019, správa o činnosti dozornej rady BTB, schválenie zmeny rozpočtu a plánu aktivít BTB na
rok 2020. Ďalšie body VZ-BTB budú ešte časom doplnené.
Uznesenie č. 6/15072020: P-BTB schvaľuje termín valného zhromaždenia BTB – 28.9.2020 o 16:00,
s hlavnými bodmi valného zhromaždenia – prerokovanie správy o činnosti dozornej rady BTB, účtovnej
závierky BTB za rok 2019, správy o činnosti BTB za rok 2019 a zmeny rozpočtu a plánu aktivít BTB na
rok 2020.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Bod č. 7: Informácia o požiadavkách porady primátora PPP z 30.6. na BTB
30.6.2020 sa online uskutočnila pravidelná porada primátora – BTB bolo prizvané k téme riešenia situácie
v oblasti vývoja situácie ohľadom operátorov v oblasti dopravy. P. Grežo sa spojil s koordinátorom dát,
čakáme na údaje od ktorých sa následne odrazíme, PP p. Grežo požiadal aj o zapojenie do komunikácie
s krízovým štábom mesta. BTB začalo kooperovať s mestom, keď budú ďalšie informácie, bude sa
informovať.
Uznesenie č. 7/15072020: P-BTB berie na vedomie požiadavky z pravidelnej porady primátora.

Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Bod č. 8: Aktuálne informácie z komôr BTB
Ad1) p. Petrovič informoval ohľadom „letnej komory“ kde členovia vyjadrili nádej že aj po odchode vedúcej
odd. MICE p. Erneker bude nový prijatý človek pokračovať v dobrej práci v MICE segmente.
Ad2) Na komore sa členovia vyjadrili ku atraktivite „Vyhliadkové kolo“ na Vajanského nábreží, ktoré bude
fungovať do konca septembra. Taktiež sa riešilo, či je možné, aby sprievodcovia, ktorí prinesú ku „Kolesu“
v rámci prehliadok turistov, mali nejakú províziu, p. Fabián informoval, že to nie je možné, ale je v riešení
dávať VIP vstupy - nemuseli by čakať v poradí na jazdu, ale automaticky by hneď mali vstup.
Ad3) Okrem toho pridala informáciu, že v Inchebe sa zriadilo parkovisko pre dlhodobé státie - aj pre autobusy.
Územie od Incheby až po Most SNP má v budúcnosti prejsť revitalizáciou. Robí na tom magistrát - MIB.
Ad4) p. M. Volek podal informácie z komory č. 2 - členovia dali podnety ku Korunováciám, ľudia majú radi
papierové korunky na hlavu, hlavne deti sa z toho veľmi tešia, p. Volek poprosil aby VR zistil, koľko má BTB
na sklade koruniek. Na poslancov adresoval žiadosť aby skúsili vybaviť skoršie otvorenie verejných WC - sú
v BA otvorené od 11:00 – bolo by dobré aby sa otvárali skôr, v diskusii vzišla požiadavka zistiť v akých
hodinách je štandard mať otvorené verejné WC v iných európskych mestách - nejedná sa len o potrebu v
oblasti cestovného ruchu ale ide aj o ochranu zdravia pre turistov aj mestské obyvateľstvo.
Ad5) p. M. Volek informoval, že v pondelok 20.7.2020 bude mať v priestoroch BTB pre členov komory od
16:00 školenie - ako naštartovať dobrý web, o školenie je medzi členmi komory veľký záujem. Pridal
informáciu, že Twin City Liner začína od 1.8.2020 fungovať v obmedzenej forme - v piatok, sobotu a v nedeľu
ráno z Viedne do Bratislavy a poobede z Bratislavy do Viedne. Taktiež na komore riešili dopravu pod hradom,
ktorá nie je dobrá a treba to riešiť.
P. Volek informoval, že na neho na sociálnych sieťach aj z rôznych videí „vyskakujú“ destinácie Budapesť,
Praha, Rakúšania a očividne dávajú veľké množstvo peňazí do proma destinácií.
Ad6) p. Novacká informovala, že je záujem o vstup do BTB zo strany mestských organizácií Dopravný podnik
Bratislava. Z iniciatívy M. Debnárovej prebehlo rokovanie s riaditeľom STARZ Dr. Križanom na ktorom sa
predsedníčka komory č. 4 L. Novacká dohodla o možnosti aktivizácie spolupráce s BTB a s komorou č. 4.
Komora č. 4 mala posledné stretnutie na letisku, na ktorom sa zúčastnil aj predseda predstavenstva. O záveroch
informovala predchádzajúce zasadnutie predstavenstva. Letné stretnutie komory č. 4 bude ešte v priebehu
júla, aby sa komora vyjadrila aj ku prihláškam, ktoré by mali byť zaslané na BTB.
Ad7) PP. p. Grežo následne vyzval zúčastnených na ďalšiu diskusiu P. Debnárova požiadala predsedu
predstavenstva o informáciu, v akom stave je riešenie meeting pointov (miesto stretnutí turistov so
sprievodcami). Poprosila PP, aby dohliadol na ich realizáciu. V prípade potreby odporúča konzultovať s
hlavnou architektkou.
Ad8) V téme mikromobility sa otvorila téma parkoviska pre dlhodobé a krátkodobé státia autobusov resp.
vláčiky – je potrebné vytipovať miesta kde by sa odstavovali, komunikuje sa aj s DPB, že v mieste kde sídli
odťahová služba by sa urobilo parkovisko pre dlhodobé státie – je to blízko k centru.
Ad9) p. Svoreňová sa opýtala, či ako BTB neplánujeme robiť pre sprievodcov kurzy a vydávať osvedčenia pre
sprievodcov – p. Grežo informoval, že táto agenda ostáva momentálne v sekcii BKIS, kde je odborným
garantom p. Vyhnánek.

Ad10) PP p. Grežo na záver diskusie informoval, že zajtra (16.7.2020) bude mať BTB tlačovú konferenciu
k letnej sezóne, kde sa budú prezentovať aktuálne témy - 72 hodinové mesto, Turistom vo vlastnom meste,
kampaň 2+1.
Uznesenie č. 8a/15072020: P-BTB žiada BTB overiť otváracie hodiny verejných toaliet v EÚ mestách
(10 miest). Termín: 15.8.2020
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
Uznesenie č. 8b/15072020: P-BTB žiada predsedu P-BTB p. Greža overiť stav meeting pointov
a informovať o tom členov P-BTB.
Hlasovanie: Za: 7; Zdržalo sa: 0; Proti: 0
V samotnom závere ešte členovia P-BTB riešili termín najbližších zasadnutí. Padol návrh nastaviť plány PBTB do konca roka, aby si členovia P-BTB vedeli nastaviť program. Najbližšie predstavenstvá sa uskutočnia:
 29.7.2020 o 16:00;
 11.8.2020 o 16:00;
 25.8.2020 o 16:00.

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

__________________________

Podpredseda predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA

__________________________

Informácia o záveroch kontroly mestského kontrolóra

V období od 15. 1. 2020 do 27. 2. 2020 bola v BTB realizovaná kontrola hospodárenia
s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach
a veciach VO. Návrh správy z kontroly mestského kontrolóra bol doručený BTB dňa 9. 3. 2020 a Správa
z kontroly dňa 22. 6. 2020.
A. Nedostatky boli zistené v súhrnoch právnych služieb predkladaných externým dodávateľom
právnych služieb. Súhrny obsahujú špecifikáciu - dátumu poskytnutia právnej služby, - osoby, ktorá
zadala pokyn na poskytnutie právnej služby, - druh právnej služby, resp. projekt, v súvislosti s ktorým
boli právne služby poskytnuté, - časový rozsah právnej služby. Súhrny neobsahovali zaradenie právnych
služieb do kategórií definovaných v zmluve o poskytovaní právnych služieb. BTB takéto zaradenie
nepožadovala, pretože sadzba je v prípade všetkých právnych služieb jednotná.
S ohľadom na závery kontroly, BTB pripravilo dodatok k zmluve o poskytovaní právnych
služieb, ktorý zaviaže externého dodávateľa, aby súhrn poskytnutých právnych služieb obsahoval
zaradenie poskytnutých právnych služieb do kategórií určených v zmluve o poskytovaní právnych
služieb. Zároveň výkonný riaditeľ vydal interný pokyn, ktorý presne stanovil spôsob kontroly súhrnov
právnych služieb tak, aby obsahovali všetky náležitosti v zmysle dodatku k zmluve o poskytovaní
právnych služieb. Odsúhlasenie správnosti a úplnosti súpisu je podmienkou úhrady odmeny za
poskytnuté právne služby.
B. Kontrolná skupina konštatovala tiež porušenie, ku ktorému malo dôjsť prečerpaním
zazmluvneného finančného limitu na právne služby. Dodávateľ právnych služieb nie je platcom DPH,
a teda, podľa názoru kontrolnej skupiny, nemohol vyčerpať celý finančný limit, ale len finančný limit
znížený o 20% - DPH. Platnosť zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorej sa mal nedostatok týkať
zanikla v marci 2020.
BTB pravidelne súťaží finálnu cenu vrátane DPH, pretože nie je oprávnené požadovať vratku
DPH. Uvedený prístup je z hľadiska nakladania s verejnými zdrojmi hospodárny, čo je pre BTB prioritou.
Vzhľadom na skutočnosť, že tento prístup zvýhodňuje neplatcov DPH, kontrolná skupina konštatovala,
že dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže.
Podľa stanoviska externej spoločnosti dodávajúcej BTB VO služby (viď príloha č. 1) nie je záver
kontrolnej skupiny v súlade so zákonom – BTB nie je povinné súťažiť ceny bez DPH a potom v prípade
platcov hradiť aj DPH.
Voči Správe o kontrole nemá BTB možnosť podať opravný prostriedok. Výkonný riaditeľ
interným príkazom uložil vedúcim oddelení BTB, aby tejto problematike venovali zvýšenú pozornosť
a s konkrétnym dopytom týkajúcim sa tejto problematiky bude dopytovať Úrad pre verejné
obstarávanie.
C. Nedostatky identifikované kontrolnou skupinou boli podľa konštatovaní členov kontrolnej
skupiny nezávažného charakteru. Prostriedky vynakladané zo strany BTB na právne a VO služby sú
primerané.

Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislava
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava
V Bratislave dňa ...... 7. 2020

VEC: Správa o plnení prijatých opatrení
Bratislavská organizácia cestovného ruchu ako povinná osoba v zmysle zákona č. 357/2015
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto na základe
záverov Správy z kontroly č. 3/2020-26 zo dňa ........ 2020 za účelom odstránenia nedostatkov prijala
nasledovné opatrenia:
Za účelom lepšej identifikácie poskytnutých/fakturovaných právnych služieb:
1. Uzatvorila dňa ....... 2020 dodatok k zmluve o právnych službách, ktorým boli
jednoznačne definované náležitosti špecifikácie/súpisu právnych služieb.
2. Interným príkazom výkonného riaditeľa určila zamestnancom BTB postup kontroly
jednotlivých špecifikácií/súpisov právnych služieb. Odsúhlasenie špecifikácie/súpisu
je podmienkou úhrady odmeny za právne služby.
Za účelom dôsledného výkonu základnej finančnej kontroly
3. Interným príkazom výkonného riaditeľa určila vedúcim jednotlivých oddelení, aby na
svojich oddeleniach kontrolovali dodržiavanie hospodárnosti pri nakladaní s finančnými
prostriedkami BTB v súvislosti s určovaním kritérií na vyhodnotenie ponúk, s cieľom
určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, pričom je nutné zohľadniť, že záujemci môžu
byť platcami DPH alebo i neplatcami DPH, ako aj s nepretržitou kontrolou čerpania
finančných rámcov jednotlivých zmluvných vzťahov.

__________________________
Bratislavská organizácia
cestovného ruchu
.....

Príloha č. 1

Stanovisko Verejného obstarávateľa BTB

Kontrolovaný postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní:
§6
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty
(1)
Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom
ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a
obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na
rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky.
§ 44
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na
vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a
musia podporovať hospodársku súťaž.
Verejný obstarávateľ určil ako kritérium vyhodnotenia “Celkovú cenu za predmet zákazky s DPH”
Úspešným uchádzačom sa stal subjekt, ktorý nie je platcom DPH a teda sa posudzuje jeho jediná cena,
ktorú predložil, ako cena s DPH.
Verejný obstarávateľ môže akceptovať aj ponuky, ktorých hodnota je vyššia ak stanovená
predpokladaná hodnota zákazky a tým neporušuje zákon o verejnom obstarávaní, ani nenarušuje
hospodársku súťaž.

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

INTERNÝ PRÍKAZ
Pre útvar:
Od útvaru:
Dátum:
Číslo:

zamestnanci BTB, vedúci zamestnanci BTB
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ
9. 7. 2020
IP – 4/2020

Vec: Potvrdenie poskytnutých právnych služieb
1. V nadväznosti na závery kontroly realizovanej Mestským kontrolórom hlavného mesta
SR Bratislava uvedené v Správe o kontrole č. 3/2020-26 určujem podmienky
odsúhlasovania špecifikácie/súhrnu poskytnutých právnych služieb poskytnutých
externým dodávateľom.
2. Špecifikáciu/súhrn poskytnutých právnych služieb predkladá externý dodávateľ spolu
s faktúrou za tieto služby Ekonomicko-personálneho oddelenia BTB.
3. Správnosť špecifikácie/súhrnu právnych služieb poskytnutých externým dodávateľom
odsúhlasuje vedúci Ekonomicko-personálneho oddelenia BTB alebo ním povedený
zamestnanec tohto oddelenia.
4. Špecifikácia/súhrn právnych služieb musí obsahovať údaje
- o druhu poskytnutých právnych služieb v zmysle články II. bodu 2 Zmluvy,
- o projekte, v súvislosti s realizáciou ktorého boli právne služby poskytnuté,
- o osobe, ktorá poskytnutie právnych služieb v mene BTB zadala, a
- o časovom rozsahu poskytnutých právnych služieb.
5. Správnosť údajov uvedených v špecifikácii/súhrne poskytnutých právnych služieb
sa verifikuje u zamestnanca/osoby, ktorá na poskytnutie právnych služieb zadala
v mene BTB pokyn, alebo podľa spisovej dokumentácie BTB.
6. Odsúhlasenie špecifikácie/súhrn právnych služieb je podmienkou úhrady odmeny za
tieto služby.
7. Tento príkaz je záväzný pre Ekonomicko-personálne oddelenie BTB.
8. Prikazujem uložiť tento interný príkaz na vnútorné úložisko (W:) organizácie.
9. Tento interný príkaz nadobúda účinnosť 15. 7. 2020.

..........................................................................
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD
výkonný riaditeľ
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INTERNÝ PRÍKAZ
Pre útvar:
Od útvaru:
Dátum:
Číslo:

zamestnanci BTB, vedúci zamestnanci BTB
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ
9. 7. 2020
IP – 5/2020

Vec: Priebežná kontrola dodržiavania zásady hospodárnosti pri nakladaní s fin.
prostriedkami
1. V nadväznosti na závery kontroly realizovanej Mestským kontrolórom hlavného mesta
SR Bratislava uvedené v Správe o kontrole č. 3/2020-26 ukladám vedúcim oddelení
povinnosť, aby na svojich oddeleniach kontrolovali dodržiavanie zákona č. 357/2015
Z.z. o finančnej kontrole a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s dôrazom
na dodržiavanie hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami BTB
v súvislosti
- s určovaním kritérií na vyhodnotenie ponúk, s cieľom určiť ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku, pričom je nutné zohľadniť, že záujemci môžu byť platcami
DPH alebo i neplatcami DPH, ako aj
- s nepretržitou kontrolou čerpania finančných rámcov jednotlivých zmluvných
vzťahov, a to najmä pred zadaním každej novej objednávky, resp. pokynu na
poskytnutie služby.
2. Tento príkaz je záväzný pre vedúcich zamestnancov všetkých oddelení BTB.
3. Prikazujem uložiť tento interný príkaz na vnútorné úložisko (W:) organizácie.
4. Tento interný príkaz nadobúda účinnosť 15. 7. 2020.

..........................................................................
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD
výkonný riaditeľ

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42259088, Tel: 02 59 356 437, btb@bratislava.sk, www.visit.bratislava.sk

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
Čl. I.
Zmluvné strany
1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu

so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 42 259 088
registrovaná v registri organizácií cestovného ruchu MDV SR pod č. 28351/2011/SCR
a 16789/2012/SCR
v mene ktorej konajú Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva a Mag. Martin Volek,
MBA, PhD., podpredseda predstavenstva
(ďalej len „Klient“ alebo „BTB“)
a
2. JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka
so sídlom Bajzova 12, 821 08 Bratislava 2
IČO: 36 075 230, DIČ: 1049864750
zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3971
(ďalej len „Advokát“)
Čl. II
Úvodné ustanovenie
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 3. 2020 zmluvu o poskytovaní právnych služieb
(ďalej len ako Zmluva).

2.

Za účelom upresnenia podmienok špecifikácie poskytnutých právnych služieb, ktorá je
podmienkou fakturácie týchto právnych služieb, zmluvné strany uzatvárajú tento
dodatok k Zmluve.
Čl. III.

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. III bode 2. sa na konci dopĺňa nasledovné
ustanovenie
„Špecifikácia právnych služieb musí obsahovať informácie
- o druhu poskytnutých právnych služieb v zmysle články II. bodu 2 Zmluvy,
- o projekte, v súvislosti s realizáciou ktorého boli právne služby poskytnuté,
- o osobe, ktorá poskytnutie právnych služieb v mene BTB zadala, a
- o časovom rozsahu poskytnutých právnych služieb.
Správnosť špecifikácie musí byť potvrdená zo strany Klienta.“

2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.

2.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana po
jeho podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa
Advokát:

Klient:
Bratislavská organizácia
cestovného ruchu
Ing. Vladimír Grežo,
predseda predstavenstva

____________________________________
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.
podpredseda predstavenstva

JUDr. Lucia Kralovičová

Korunovačné slávnosti
Termín: Musí byť stabilný termín!!!!!. Vždy musí byť jasné že je to v
rovnakom čase, neexistuje to neustále presúvať.
Základom je vizuálny vnem - aby návštevníci všade cítili prítomnosť
osláv (výzdoba)
Téma: “Krajiny Rakúsko - Uhorskej monarchie”
Navrhujem prepojenie s Bratislava card (využiť výhody, …)
Program?
- Veľkolepý a bohatý sprievod naprieč Starým mestom
- premyslieť program na celý týždeň
- Predaj suvenírov v téme korunovácií (dohodnúť výzdobu aj so
suvenírshopmi)
- pozvať monarchie
Platené programy
- korunovačný akt s platenou omšou (platená atrakcia)
- koncert na hrade
- pokorunovačná žranica
Sprievodné programy:
- Korunovačný sprievod v dobových kostýmoch (veľké lákadlo, treba
doň zapojiť čo najviac spolkov)
- Zraz historického šermu
- Spojiť sa s okolitými i krajinami, aby si tam vyrtvorili zázemie a urobili
program pre svoje monarchie. Zaistí sa tým, že jednotlivé krajiny sa
budú zároveň podielať aj na propagácii,
- Stretnutie historických rodín + Autgramiáda nejakého šľachtica??
Možno by bolo dobré spojiť sa s grófm Pálfym, aby zohnal šľachticov
(možno aj do sprievodu)
- Festival folklórnych súborov
- Festival filmov na tému korunovácií
- módna prehliadla v dobových kostýmoch
- ukážky remesiel
- sokoliari
- razba korunovašných mincí
- programy pre rodiny s deťmi

- Pouličné divadlá (detské predstavenia v štýle starých pouličných
-

-

divadiel, zábavné predstavenia pre dospelých)
Vinohradníctvo (Frankovka modrá ako nápoj hodný cisárskeho stola)
Súťaž “Kráľovská Frankovka v spolupráci s RVS
Organizácia trhov na viacerých miestach (Hviezdoslavovo námestie,
Hlavné námestie, Hradby, Nádvorie a záhrada Bratislavského hradu,
Devín (parkovisko), mestské časti
Medická záhrada (tu by som pouvažovala na dohode s Cirkulartom)
osloviť k spolupráci aj Starú tržnicu (nech urobia program)
Atrakcie (zistiť čo všetko je otvorené)
Spojiť sa s mestskými časťami za účelom zistenia programu, ktorý by
sa dal využiť ako súčasť korunovačných slávností a požiadať ich o
prípadné vytvorenie produktu pre tieto účely. Následne
skompletizovať program kultúrneho leta v jednotlivých mestkých
častiach a vybrať čo je zaujímavé a vložiť do spoločného programu
prepojenie s mestskými časťami, vinobraniami (Devín, Rača, Vajnory)
prepojenie programu s mestskými organizáciami (divadlami,
múzeami, galériami, zoo, Danubiana, ….
zorganizovať výstavu tématicky ladenú korunovačne
výstava starých máp v spolupráci s archívom
vtáčia fontána - využiť vtáčiu fontánu ako atrakciu a čapovať cez ňu
Frankovku
hľadanie kráľovského pokladu

Tématické “Korunovačné” fotopointy
- vytvorenie tématických fotopointoch v duchu korunovácií na
viacerých miestach (aktéri v dobových kostýmoch by zároveň
poslúžili aj ako pozývači na jednotlivé platené atrakcie a chodili by
medzi ľuďmi na striedačku medzi foteniami)
Mestská hromadná doprava
- zabezpečiť výzdobu v štýle korunovácií
- jazdenie historickej električky
Spolupráca na spoločnom projekte:
- Zapojiť do organizácie programu ako i do sprievodu mestské časti,
folklórne spolky a ostatné miestne spolky a združenia, remeselníkov,
reštaurácie, kaviarne, mestské organizácie, galérie, múzeá, šrmiari,
sokoliari, … a dohodnúť s nimi spoločný program v duchu
korunovačných dní) a urobiť to ako celok
- osloviť kaviarne a reštaurácie, aby mali výzdobu v téme korunovácií,
prípadne doplnili jedálniček o kráľovské jedná, alebo niečo podobné

- ukážky tradičnej kuchyne + ochutnávky po celej Bratislave
- osloviť k spolupráci aj turistické vláčiky, aby vymysleli kráľovské
okruhy po meste

Podpora cestovného ruchu:
- Pozvať na korunovačné slávnosti touroperátorov a dohodnúť, aby sa
tie služby objednávali cez miestne cestovky. Treba, aby naše
cestovky na to urobili produkty a následne to predávali do zahraničia.
- Premyslieť zľavy pre naše miestne cestovky, aby mali lepšie výhody
ako cestovky zo zahraničia.
- Možno ak by predávali lístky na platené atrakcie len naše cestovky
(exkluzivita)
Sponzoring:
- Ponúkniť možnosť spolupráce sponzorom
- zaviesť systém spolufinancovania platených atrakcií
Propagácia
- Vopred promovať ako to bude prebiehať, na čo sa môžu ľudia tešiť
- na miestnej propagácii spolupracovať s BKIS ävyužitie ich plôch)
- komunikácia online, web, …
- urobiť samostatnú mapku s rozmiestnenými atrakciami, aby sa ľudia
vedeli v tom zorientovať, do mapky doplniť aj hľadanie pokladu

Poradové
číslo
objednávky
2016/01/015
2016/01/016
2016/04/005
2016/04/007
2016/04/008
2016/05/001
2016/05/008
2016/07/012
2016/11/006
2016/11/007
2016/11/027

Dátum
vystavenia

Suma konečná Obsah objenávky

2017/04/022
2017/04/023
2017/04/028
2017/06/026
2017/10/019
2017/11/014
2017/12/002
2018/03/020
2018/03/021
2018/03/022
2018/03/023
2018/03/031
2018/04/019
2018/10/017
2019/01/002
2019/02/012

18.1.2016
18.1.2016
12.4.2016
12.4.2016
12.4.2016
2.5.2016
13.5.2016
22.7.2016
16.11.2016
16.11.2016
28.11.2016
25.4.2017
25.4.2017
25.4.2017
30.6.2017
25.10.2017
14.11.2017
4.12.2017
20.3.2018
20.3.2018
23.3.2018
23.3.2018
28.3.2018
11.4.2018
10.10.2018
8.1.2019
14.2.2019

2019/04/025
2019/05/022
2019/04/029
2019/04/048

17.4.2019
14.5.2019
25.4.2019
24.4.2019

2019/08/027
2019/08/028
2019/10/009

22.8.2019 Propagácia Bratislavy na vlakových staniciach OBB v Rakúsku
22.8.2019 Propagácia Bratislavy na nemeckom trhu - metro Berlín
4.10.2019 Linked In reklamný priestor

2019/11/039
2019/11/040
2020/01/008
2020/01/009
2020/06/006
2020/07/001
2020/07/003
2020/07/004
2020/07/010
2020/07/012

29.11.2019
29.11.2019
15.1.2020
15.1.2020
12.6.2020
2.7.2020
2.7.2020
2.7.2020
2.7.2020
2.7.2020

Plánované objednávky
trvanie
stav
1rázová akcia príprava
3 mesiace
priprava

Facebook Ireland Limited
Google Ireland Limited
WallDecaux Premium Outdoor Sales
Flughafen Wien Aktiengesellschaft
Gewista Werbegesellschaft m.b.H.
DOLIS s.r.o.
JCDecaux Belgium S.A.
LEXMAN TEN s.r.o.
Carlton Property, s.r.o.
Reed messe Wien GmbH
Ultra Print, s.r.o.
Flughafen Wien Aktiengesellschaft
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
WallDecaux Premium Outdoor Sales
Google Ireland Limited
Reed Messe Wien GmbH
RESULT reklamná agentúra s.r.o.
AVsystems, s.r.o.
Media Agency Group
WallDecaux Premium Outdoor Sales
Facebook Ireland Limited
Google Ireland Limited
Expedia Group™ Media Solutions
SoolNua Marketing Ltd.
JEKA studio s. r. o.
Facebook Ireland Limited
Google Ireland Limited

SoolNua Marketing Ltd.
N & O management, s.r.o.
Sport1 GmbH
JEKA studio s. r. o.

20000,00
20000,00
15216,72
14340,00
19538,70
10161,80
13286,10
13400,00
11522,75
19188,00
11220,00
11 995,20 €
10 260,00 €
11 144,64 €
12 000,00 €
19 670,76 €
28 776,00 €
15 528,00 €
8500 GBP bez DPH
11 145,07 €
59 520,00 €
59 520,00 €
24 000,00 €
25 000,00 €
12 356,00 €
84 000,00 €
84 000,00 €

25 000,00 €
23 977,17 €
22 608,00 €
13 982,40 €

Sociálne siete kampane
Sociálne siete kampane
Kampaň Nemecko
Kampaň letisko Viedeň
Kampaň Rakúsko
Tlač
Kampaň Belgicko
Preklady
Miesto konania Bratislava MICE DAY 2016
Plocha na veľtrh Ferien messe 2017
Tlač Malé BA
Kampaň na videnskom letisku
Kampaň na berlínskom letisku
Kampaň v berlinskom metre
Reklamný priestor prostredníctvom služby Google AdWords
Vystavovateľská plocha Ferien-Messe 2018
Exteriérový citylight - 20 ks
Interiérový informačný dotykový totem
Reklama v Londýnskom metre
Kampaň v berlinskom metre
Reklamný priestor na sociálnej sieti Facebook
Reklamný priestor prostredníctvom služby Google AdWords
Propagácia Bratislavy prostredníctvom rezervačnej služby Expedia.com
Konzultačné služby MICE za rok 2018
Propagačné predmety (dáždniky, šálky, žuvačky, zápisníky, visačky)
Reklamný priestor na sociálnej sieti Facebook 2019
Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads

Konzultačné služby MICE za rok 2019
Prezentačno, propagačné a informačné služby - Priateľská Bratislava
Vysielací čas v nemeckej TV
Propagačné predmety (Hokejové)

10 080,00 € RailAd GmbH
11 775,92 € WallDecaux Premium Outdoor Sales
10 000,00 € Httpool a.s.

Vystavovateľská plocha na Ferien Messe 2020 vo Viedni, v termíne 16. - 19. 01.2020,
15 883,26
84 €m2,Reed
A0605,
Messe
marketing
Wien GmbH
a servis a 1% zmluvný poplatok
Výroba, inštalácia a prenájom rekl. plôch na veľtrhu Ferien Messe Wien v dňoch
11 987,70
16. - 19.01.2020
€ Adman werbeagentur GmbH
Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads
72 000,00 € Google Ireland Limited
Reklamný priestor na sociálnej sieti Facebook
72 000,00 € Facebook Ireland Limited
Interiérové dotykové totemy 2ks
17 414,40 € AVsystems s. r. o.
Propagácia vo viedenskom metre
10 661,40 € Gewista Werbegesellschaft m.b.H
Vysielací čas v rádiu Expres
11 807,98 € Expres Media k.s.
Vysielací čas vo FUN rádiu
10 476,00 € FUN MEDIA GROUP a.s.
Propagácia BA prostredníctvom CTL a bigboardov na Slovensku
18 480,00 € BigMedia, spol. s.r.o.
Propagácia Bratislavy v rámci MHD v Prahe
11 646,46 € JCDecaux, Mestký mobiliar, spol. s.r.o.

Obsah
Audioguides - Primaciálny palác, MMB, prip. GMB
Linked In sponsored posts

predpokl. cena Dodávateľ
20 000,00 € podľa VO
20 000,00 € httpool, a.s.

Zodpovedná
osoba
Rybárová
Rybárová
Foltýn
Foltýn
Foltýn
Rybárová
Foltýn
Péterová
Mičeková
Szaboóvá
Rybárová
Foltýn
Foltýn
Foltýn
Bloom
Ďurica
Chrančoková
Csibreiová
Foltýn
Foltýn
Bloom
Bloom
Foltýn
Erneker
Kollárová
Bloom
Bloom

Erneker
Šperglová
Foltýn
Kollárová
Foltýn
Foltýn
Erneker

Ďurica
Ďurica
Böjtös
Böjtös
Csibreiová
Foltýn
Foltýn
Foltýn
Foltýn
Foltýn

Odd.
TIC
MICE

Poradové číslo zmluvy Zmluvný partner

Názov zmluvy

Obsah zmluvy

2016-03-0001
2016-03-0005
2016-04-0003
2016-04-0008
2016-04-0013
2016-04-0015
2016-05-0004
2016-05-005
2016-05-008
2016-05-010
2016-06-009
2016-06-016
2016-06-018
2016-07-001
2016-07-019
2016-07-096
2016-07-097
2016-10-003
2016-10-013
2016-11-015
2016-12-004
2016-12-009
2017-01-0009
2017-01-0012
2017-02-0013
2017-04-0003
2017-04-0005
2017-04-0006
2017-04-0013
2017-04-0014
2017-04-0015
2017-05-0004
2017-05-0012
2017-06-0001
2017-06-0002
2017-06-0006
2017-06-0009
2017-06-0010
2017-07-0001
2017-08-0004
2017-09-0002
2017-09-0005
2017-10-0007
2017-11-0003
2017-12-0001
2017-12-0003
2017-12-0004
2018-01-0009
2018-01-0013
2018-02-0001
2018-02-0003
2018-02-0013
2018-03-0003
2018-03-0009
2018-03-0013
2018-04-0003
2018-04-0005
2018-04-0008
2018-04-0011
2018-04-0020
2018/05/0002
2018/05/0003
2018/05/0006
2018/05/0015
2018/05/0016
2018/06/0001
2018/06/0002
2018/06/0006
2018/06/0007
2018/06/0008
2018/07/0002
2018/07/0005
2018/07/0008
2018/08/0002
2018/09/0001

Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach
Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb
Kúpna zmluva
Zmluva o realizácii komunikačnej kampane v Rakúsku
Znluva o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Kúpna zmluva
Zmluva o poskytnutí reklamných služieb
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o zvájomnej spolupráci
Darovacia zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb VO
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských služieb
Kúpna zmluva a licenčná zmluva
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
Kúpna a licenčná zmluva
Zmluva o nájme nebytového priestoru
Zmluva o spolupráci
Zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb
Zmluva o spolupráci
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Rámcová dohoda č. Z201714595_Z
Rámcová dohoda č. Z201716013_Z
Zmluva o spolupráci
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluva o realizácií komunikačnej kampane v Rakúsku
Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o spolupráci a propagácií
Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, Licenčná zmluva
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Mandátna zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVSR
Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb
Rámcová zmluva
Zmluva o dielo
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová dohoda
Rámcová kúpna zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Zmluva o poskytnutí služieb
Rámcová dohoda č. Z201871_Z
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluva o tvorbe a redistribúcii mark. Obsahu o destinácii Bratislava
Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služieb
Licenčná zmluva, zmluva o vytvorení software a dodávke dátových nosičov
Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Spolupráca na návštevníckej karte
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva o tvorbe tematického textového a fotografického obsahu
Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačových služieb
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o spolupráci ausporiadaní právnych vzťahov
Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 164/2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluva o spoluprácií a propagácií
Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, Licenčná zmluva
Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov
Rámcová zmluva o poskytovaní fotografických služieb
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o vzájomnej spolupráci

Tlač
Softwarový produkt a konfigurácia BCC kariet
Dodanie grafických služieb
Aktualizácia, adaptácia, vyhotovenie a dodanie brožúry
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii komunikačnej kampane
Zabezpečenie komplexných ekonomických a poradenských služieb
Úprava vzájomných práv
Nákup reklamných predmetov
Mediálny priestor
Technická podpora vo vzťahu k mobilným aplikáciám
Korunovačné slávnosti
Spectacular - bedeker SK PRES
Konzultačné služby, služby VO
Prekladateľské služby
Dotyková stena
Grafika
Tlač
Dotyková obrazovka
Dodávka služieb spojených s nájmom
Projekt "Staň sa Kráľom"
Zabezpečenie prezentácie destinácie na veľtrhu Ferien Messe Viedeň
Kreatívne grafické a copywriterské návrhy
Zabezpečenie leteniek, víz, ubytovania
poskytnutie informačných služieb o hl. meste Bratislave a bratisl. Regióne v TIC
Architektonický návrh interiéru II. poschodia BTB - Šafarikovo nám. 3 + realizácia
Reklamné predmety
Zabezpečenie tlačiarenských služieb
Spolupráca na zabezpečovaní produktu destinačnej karty
Zabezpečenie a dodanie propagačných spotov ku kampani "Osobnosti v BA"
Zabezpečenie a dodanie propagačných fotografií ku kampanni "Osobnosti v BA"
Propagácia v regionálnej doprave a priestoroch s ňou súviasiach v AT
zabezpečenie grafických a DTP služieb
Spolupráva na podujatí "Kultúrne leto a hradné slávnosti" v dňoch 31.5. -10.9.2017
Konzultačné služby na kongresový cestovný ruch
Spolupráca na podujatí "Bratislavské korunovačné dní"
Vystúpenia historického šermu, herecké výkony, korunovačný sprievod a rytiersky súboj
právne služby
konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
Letenky a súvisiace služby
Programátorské práce na webe a v aplikácií
Marketingová a komunikačná stratégia destinácie BA na roky 2018-2022
Organizačné zabezpečenie mediálnej kampane
Exteriérový cityligh
Interiérový informačný dotykový totem
Poskytnutie informačných služieb o hl. meste Bratislave a bratisl. Regióne v TIC
Realizácia expozície Ferien Messe Wien 2018 + catering
Stravné poukážky
Prenájom nebytového priestoru na umiestnenie 2 dotykových totemov
Poskytovanie prekladateľských služieb
Výroba videofilmu na tému "Zelená Bratislava"
Content marketing
Poskytovanie zľavy pre držiteľov Bratislava CARD
Navýšenie zmluvnej sumy
Licencia na online software, vytvor. Software a dodávka destinačných kariet
Zabezpečenie nákupu leteniek, víz, ubytovania a nepravidelnej ostatnej dopravy
Konzultačné služby MICE
Spolupráca na návštevníckej karte
Zabezpečenie kuriérskych služieb a správy skladu propagačnýxh materiálov
Dodanie foto a textového contentu
Prezentačné, propaagčné a informačné služby v destinácií Bratislava
Zabezpečenie tlačových služieb
Expertné služby "Lead generation services"
Participácia na poskytovaní verejnej siete v Bratislave
Zabezpečenie DTP a grafických služieb
Spolupráca na podujatí "Kultúrne leto a hradné slávnosti 2018"
Technicko-realizačné zabezpečenie videoprojekcie na LED stene na Hl. námestí
Architektonický návrh kreatívneho zariadenia interiéru a jeho realizácia
Spolupráca na podujatí "Bratislavské korunovačné dni" 2018
Spolupráca na podujatí "Bratislavské korunovačné dni" 2018
Dodanie reklamných predmetov
Zabezpečenie fotografických služieb
Projekt "Efektívny manažment a marketing desinácie" na rok 2018
Organizačné zabezpečenie Fam Tripu
Spolupráca na podujatí "Česko-slevenský festival v Prahe"

Dolis s.r.o.
Cardberg,s.r.o.
Aha Slovakia,s.r.o.
The Rock, s.r.o.
Rail Ad GmbH
TRAVELKO CK,s.r.o.
JUDr. Lucia Kralovičová
Hauerland
Ringier Axel Springer Slovakia,a.s.
Bonbon apps,s.r.o.
Občianske združenie Korunovačná Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
JUDr.Miriam Slobodníková
Lexman ten, s.r.o.
Connect partners
Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o.
Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o.
Black & Biscuit,s.r.o.
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.
Múzeum mesta Bratislavy
Agentúra Evka
Zaraguza, s.r.o.
4seasons, s.r.o.
TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA
A3A s.r.o.
REDA s.r.o.
UltraPrint s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
Ing. Milan Michalík - Master Vision
Matahari s.r.o.
RailAd GmbH
INOVATIVE s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
SoolNua Marketing Ltd.
Hlavné mesto SR Bratislava
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel o.z.
JUDr. Lucia Královičová
Atrium group, s.r.o.
Ministerstvo dopravy a výystavby Slovenskej republiky
SATUR TRAVEL a.s.
Bonbon apps s.r.o.
UNITED CONSULTANTS s.r.o.
PR Clinic s.r.o.
RESULT reklamná agentúra s.r.o.
AVsystems s.r.o.
Turizmus regiónu Bratislava
Agentúra EVKA s.r.o.
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a.s.
Agentúra VKM s.r.o.
ART point, s.r.o.
Toleranca Marketing,d.o.o.
Slovenské národné múzeum
TRAVELKO CK, s.r.o.
Cardberg s.r.o.
SATUR TRAVEL a.s.
SoolNua Marketing Ltd.
Bratislavský samosprávny kraj
WOODI, spol. s.r.o.
The Rock, s.r.o.
N & O management, s.r.o.
Ultra Print, s.r.o.
Sarah Fleming Associates
O2 Slovakia, s.r.o.; Hlavné mesto SR Bratislava
sowa studio, s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
A3A, s.r.o.
Hlavné mesto SR Bratislava
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel o.z.
JEKA studio, s.r.o.
Green Films s.r.o.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Creative Pro as, Dlhé Diely I, c.13, 841 04 Bratislava
Spolok Víno a umění, z.s.

Dátum podpisu Dátum zverejnenia
16.3.2016
9.3.2016
7.4.2016
25.4.2016
27.4.2016
26.4.2016
6.5.2016
10.5.2016
17.5.2016
31.5.2016
22.6.2016
8.6.2016
30.6.2016
8.7.2016
26.7.2016
12.7.2016
12.7.2016
24.10.2016
20.10.2016
24.11.2016
21.12.2016
22.12.2016
23.1.2017
30.1.2017
24.2.2017
3.4.2017
11.4.2017
12.4.2017
19.4.2020
19.4.2017
19.4.2017
4.5.2017
29.5.2017
6.6.2017
8.6.2017
8.6.2017
27.6.2017
27.6.2017
18.7.2017
9.8.2017
27.9.2017
8.9.2017
25.10.2017
10.11.2017
1.12.2017
21.12.2017
19.12.2017
10.1.2018
24.1.2018
5.2.2018
20.2.2018
28.2.2018
7.3.2018
26.3.2018
7.3.2018
10.4.2018
11.4.2018
13.4.2018
10.4.2018
25.4.2018
16.5.2018
16.5.2018
18.5.2018
23.5.2018
16.5.2018
4.6.2018
6.6.2018
14.6.2018
19.6.2018
19.6.2018
18.7.2018
16.7.2018
17.7.2018
2.8.2018
5.9.2018

10.3.2016
9.3.2016
7.4.2016
25.4.2016
27.4.2016
26.4.2016
6.5.2016
10.5.2016
17.5.2016
31.5.2016
22.6.2016
8.6.2016
30.6.2016
8.7.2016
26.7.2016
12.7.2016
11.7.2016
24.10.2016
20.10.2016
24.11.2016
21.12.2016
23.12.2016
24.1.2017
30.1.2016
24.2.2017
3.4.2017
10.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
5.5.2017
30.5.2017
7.6.2017
8.6.2017
8.6.2017
27.6.2017
27.6.2017
23.7.2017
10.8.2017
28.9.2017
8.9.2017
26.10.2017
14.11.2017
1.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
10.1.2018
25.1.2018
5.2.2018
20.2.2018
28.2.2018
7.3.2018
27.3.2018
20.3.2018
10.4.2018
11.4.2018
13.4.2018
10.4.2018
26.4.2018
16.5.2018
16.5.2018
21.5.2018
25.5.2018
16.5.2018
4.6.2018
6.6.2018
15.6.2018
20.6.2018
20.6.2018
19.7.2018
16.7.2018
19.7.2018
3.8.2018
6.9.2018

Suma konečná Zodpovedná osoba
20 878,00
14 364,00
16 218,00
69 930,00
19 437,60
34 889,79
18 734,00
17 040,00
23 455,20
13 990,00
17 800,00
59 856,00
19 000,00
13 400,00
21 660,00
13 168,00
96 957,30
11 500,00
19 525,00
BTB 17.805, MMBA 19.000
24 493,- bez DPH
24 000,00
19.900-Eur bez DPH
82 000,00 EUR
23 856,00 EUR
18.099,07 EUR bez DPH
33.999 € bez DPH
10 000,00 EUR
23 904,00 EUR
23 640,00 EUR
19 601,23 EUR bez DPH
16 320 EUR bez DPH
max. 22.450,00 EUR
19.950,00 EUR
do 24 900 EUR
16 550,00 EUR
47 040,00 EUR
48 300,00 EUR
738 121,00 EUR
28 772,80 EUR
19 620,00 EUR
37 200,00 EUR
30 000,00 EUR
28 776,00 EUR
40 272,00 EUR
89 454,48 EUR
27 780,00 EUR
18 971,97 EUR
13 072,32 EUR
20 929,00 EUR
35 280,00 EUR
28 344,00 EUR
15 228,00 EUR
38 377,79 EUR
15 228,00 EUR
43 756,74 EUR
50 000,00 EUR
10 000,00 EUR
15 894,00 EUR
11 520,00 EUR
30 800,00 EUR
53 728,00 EUR
20 650,00 EUR
38 387,10 EUR
33 864,00 EUR
20 000,00 EUR
15 360,00 EUR
31 824,00 EUR
22 600,00 EUR
17 000,00 EUR
23 521,80 EUR
28 980,00 EUR
826 650,00 EUR
14 998,80 EUR
10 000,00 EUR

Veronika Rybárová
Eva Mazuchová
Veronika Rybárová
Alžbeta Szabóová
Michal Foltýn
Mário Turan
Mário Turan
Alžbeta Szabóová
Michal Foltýn
Michal Foltýn
Veronika Rybárová
Betty Szaboóvá
Alžbeta Melicharová
Veronika Rybárová
František Morong
Veronika Rybárová
Veronika Rybárová
František Morong
Mário Turan
František Morong
Peter Ďurica
Michal Foltýn
Nina Erneker
Alžbeta Melicharová
Alžbeta Melicharová
Sára Hanulíková
Peter Ďurica
Eva Mazuchová
Michal Foltýn
Michal Foltýn
Michal Foltýn
Peter Ďurica
Silvia Renácsová
Nina Erneker
Silvia Renácsová
Silvia Renácsová
Mário Turan
Mário Turan
Mário Turan
Peter Ďurica
Foltýn
Chrančoková
Foltýn
Chrančoková
Csibreiová
Turan
Turan
Turan
Volek
Renácsová
Renácsová
Erneker
Mazuchová
Turan
Mazuchová
Ďurica
Erneker
Mazuchová
Ďurica
Foltýn
Volek
Ďurica
Erneker
Ďurica
Ďurica
Csibreiová
Csibreiová
Volek
Renácsová
Renácsová
Kollárová
Ďurica
Chrančoková
Erneker
Csibreiová

2018/09/0019
2018/10/0001
2018/10/0005
2018/11/0005
2018/11/0010
2019-01-0013
2019-02-0002
2019-02-0009
2019-03-0002
2019-03-0007
2019-03-0009
2019-04-0001
2019-04-0015
2019-04-0022
2019/05/0002
2019/05/0004
2019/06/0003
2019/06/0004
2019/06/0006
2019/06/0010
2019/07/0007
2019/07/0010
2019/07/0007
2019/07/0010
2019/07/0013
2019/08/0013
2019/08/0014
2019/09/0007
2019/09/0018
2019/10/0003
2019/12/0003
2019/12/0004
2019/12/0005
2019/12/0006
2019/12/0008
2019/12/0009
2020-01-0008
2020-01-0009
2020-02-0001
2020-03-0003
2020-03-0008
2020-04-0003
2020-06-0001
2020-06-0005
2020-07-0002

Simpleview Ltc.
Ultra Print, s.r.o.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
TRAVELKO CK, s.r.o.
Agentúra EVKA s.r.o.
AMG Security, s.r.o.
Turizmus regiónu Bratislava - PRÍJEM BTB
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Bonbon apps, s.r.o.
Ultra Print, s.r.o.
SATUR TRAVEL, a.s.
Turizmus regiónu Bratislava, Brand Advertising
JEKA studio, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
N & O management, s.r.o.
Hlavné mesto SR Bratislava / BIELA NOC, o.z.
sowa studio, s.r.o.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR -PRÍJEM BTB
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS
Ryanair DAC
E-VO, s.r.o.
Creative Department, s.r.o.
E-VO, s.r.o.
Creative Department, s.r.o.
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - PRÍJEM BTB
Tour4U, s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
eggheads, s.r.o.
Creative Department, s.r.o.
Bonbon apps, s.r.o.
Rozvoz a donáška, s.r.o.
Turizmus regiónu Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava
TRAVELKO, s.r.o.
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
AMG Security, s.r.o.
Clean Tonery, s.r.o.
MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
JUDr. Lucia Královičová, advokátka
Ultra Print, s.r.o.
AVSystems, s.r.o.
Cardberg s.r.o.
Toleranca Marketing d.o.o.

Licenčná zmluva o poskytnutí zákaznickej podpory
Dodatok k rámcovej zmluve o poskytovaní tlačových služieb
Zmluva o poskyovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR
Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Zmluva o spolupráci
Rámcová dohoda č. Z20194489_Z
Rámcová zmluva
Rámcová dohoda č. Z20198981_Z
Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacích služieb
Zmluva o usporiadaní podujatia
Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb
Zmluva
Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb
Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 121/2019
Dohoda o spoločnej propagačnej kampani
Mandátna zmluva
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Mandátna zmluva
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o spolupráci
Zmluva o podaní umeleckých výkonov a licenčná zmluva
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve
Zmluva o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.2.2019 - PRÍJEM BTB
Zmluva o spolupráci
Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb
Rámcová dohoda o dodávke stravných lístkov 20K000005
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Rámcová dohoda
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových služieb
Rámcová kúpna zmluva
Licenčná zmluva, Zmluva o poskytnutí software, dodávke a konfigurácií dátovýc nosičov
Rámcová zmluva o tvorbe a redistribúcií odborného marketingového obsahu o destinácií BA

Customer relationship mynagement system
Zabepečenie tlačových služieb
Účelové poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu BTB - KV
Zabezpečenie účtovných a mzdových služieb
Realizácia expozície a cateringových služieb Ferien Messe Wien 2019
Upratovacie služby
Poskytnutie inf. služieb o hl. meste BA a bratisl. regióne v TIC
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € - 6.600 ks
Programátorské práce na webe a v aplikácií
Zabezpečenie tlačiarenských služieb
Nákup leteniek, vrátane ich storna, zabezpečení víz a ubytovania
Usporiadanie podujatia Veľká noc v Bratislava a regióne 2019
Reklamné predmety na prezentáciu destinácie
Združenie finančných prostriedkov na prejekt BA Card 2019/2020
Prezentačné, informačné a propagačné služby
Fotopointy k hokejovým MS 2019
Zabezpečenie DTP a grafických služieb
Rozvoj CR v destinácií BA 2019
Spolupráca na podujatí Kultúrne leto a hradné slávnosti 2019
Spoločná kampaň
Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania
Dodanie kreatívneho návrhu, videí a foto-vizuálov na kampaň
Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania
Dodanie kreatívneho návrhu, videí a foto-vizuálov na kampaň
Sprievodný program ku Korunovačnému fotopointu "KLHS 2019"
Rozvoj CR v destinácií BA 2019 - PRÍJEM BTB
Zmluva o poskytnutí služieb
Spolupráca na podujatí Bratislavské korunovačné dni 2019
Korunovačný sprievod a program na BA hrade
Prekladateľské služby
Dodanie kreatívneho návrhu, videí a foto-vizuálov na kampaň
Programátorské práce na webe a v aplikácií
Kuriérske služby, rozvoz propagačných materiálov
Poskytnutie inf. služieb o hl. meste BA a bratisl. regióne v TIC
Podmienky vzájomnej spolupráce - WIFI
Zabezpečenie účtovných a mzdových služieb
Zabezpečenie stravných lístkov
Zabezpečenie upratovacích služieb pre BTB
Originálne tonery do multifunkčných zariadení
Licencia na použitie mapových podkladov a výrezov mapy BA
Právne služby
Tlačové služby
Interiérové dotykové totemy
Softwérové vybavenie BC, dodávka a konfigurácia 10 000 ks dát. Nosičov
Tvorba a redistribúcia odborného marketingového obsahu

17.9.2018
4.10.2018
23.10.2018
14.11.2018
20.11.2018
8.1.2019
14.2.2019
19.2.2019
11.3.2019
20.3.2019
21.3.2019
4.4.2019
9.4.2019
30.4.2019
2.5.2019
7.5.2019
13.6.2019
12.6.2019
21.6.2019
25.6.2019
10.7.2019
22.7.2019
10.7.2019
22.7.2019
19.7.2019
2.8.2019
6.8.2019
10.9.2019
12.9.2019
7.10.2019
3.12.2019
4.12.2019
19.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
19.12.2019
30.1.2020
30.1.2020
6.2.2020
11.3.2020
31.3.2020
15.4.2020
10.6.2020
25.6.2020
1.7.2020

28.9.2018
4.10.2018
24.10.2018
19.11.2018
30.11.2018
8.1.2019
14.2.2019
19.2.2019
11.3.2019
20.3.2019
21.3.2019
4.4.2019
18.4.2019
30.4.2019
2.5.2019
7.5.2019
14.6.2019
18.6.2019
21.6.2019
25.6.2019
11.7.2019
23.7.2019
11.7.2019
23.7.2019
nezverejnené
7.8.2019
14.8.2019
12.9.2019
nezverejnené
8.10.2019
5.12.2019
6.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
19.12.2019
31.1.2020
31.1.2020
11.2.2020
12.3.2020
31.3.2020
15.4.2020
11.6.2020
26.6.2020
1.7.2020

Plánované zmluvy
Trvanie
jednorazový event
cca 5-6 mesiacov
48 mesiacov
12 mesiacov
jednorazový event
obj. tovaru
jednorazový event
jednorázovo
do konca roka
3 mesiace

Dodávateľ
podľa VO
podľa VO
podľa VO
podľa VO
zmluvy o umeleckom výkone
NO Trnka
podľa VO, zmluvy o umeleckom výkone
Mgr. Art. Lubo Mikle
Hudba vesmírna
VO

Stav
podľa prihlasených účastníkov
chystá sa súťaž
chystá sa súťaž
prebieha VO
prebieha príprava
príprava
príprava
príprava
realizácia
príprava

Obsah
fam trip MICE
Analýza ekonomických účinkov CR pre BA
Telekomunikačné služby
Propagačné predmety s potlačou
Bratislavské korunovačné dni
Hovoriaca haptická mapa a 3D kocky pre nevidiacich - TIC
Deň otvorených brán na Devíne
KUVYT - umelecké inštalácie
Obsah na letnú kampaň - videá s Hudbou Vesmírnou
Videoobsah k mestkým častiam a produktom CR

predpokl.
Oddelenie
cena max.
15 000,00 €
MICE
44 000,00 €
Stratégia
40 000,00 € Ekon - pers. odd
28 000,00 €
Marketing
20 000,00 €
Marketing
15 000,00 €
Marketing
12 000,00 €
Marketing
28 000,00 €
Marketing
34 000,00 €
PR
20 000,00 €
PR

16 865,00 EUR
49 845,00 EUR
48 400,00 EUR
28 802,00 EUR
53 384,40 EUR
17 400,00 €
80 000,00 €
26 397,36 €
15 372,00 €
64 900,00 €
60.081,74 € bez DPH
25 560,40 €
47 470,00 €
15 000,00 €
48 721,68 €
12 994,80 €
72 072,00 €
944 850,00 €
19 000,00 €
29 400,00 €
34 785,60 €
33 660,00 €
34 785,60 €
33 660,00 €
38 750,00 €
16 600,00 €
12 643,00 €
20 000,00 €
12 430,00 €
30 738,00 €
37 020,00 €
16 908,00 €
17 520,00 €
80 000,04 €
24 000,00 €
59 990,00 €
22 415,31 €
18 576,00 €
18 817,20 €
10 376,40 €
38 250,00 €
75 445,50 €
25 248,00 €
17 130,00 €
37 636,00 €

Erneker
Ďurica
Chrančoková
Turan
Ďurica
Turan
Koniar
Turan
Foltýn
Ďurica
Ďurica
Csibreiová
Kollárová
Mazuchová
Šperglová
Csibreiová
Ďurica
Chrančoková
Renácsová
Foltýn
Turan
Foltýn
Turan
Foltýn
Renácsová
Chrančoková
Erneker
Renácsová
Renácsová
Renácsová
Foltýn
Foltýn
Ďurica
Volek
Ďurica
Turan
Turan
Turan
Volek
Renácsová
Volek
Ďurica
Csibreiová
Mazuchová
Erneker

Návrh termínu konania VZ:
28.9.2020 o 16:00
Návrh programu VZ-BTB:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia BTB
3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2020, prípadne
z iných zákonných dôvodov
4. Správa o činnosti Dozornej rady BTB za rok 2019
5. Vyjadrenie Dozornej rady BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2019
a Správy o činnosti BTB za rok 2019
6. Schválenie Účtovej závierky BTB za rok 2019
7. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2019
8. Rozpočet BTB na rok 2020 – úprava v zmysle schválenej výšky členského HMBA
v kontexte COVID-19 a v rámci schváleného projektu MDV SR na rok 2020
v kontexte COVID-19
9. Zmena stanov BTB
10. Rôzne
11. Záver

Informácia k na rokovanie P. - bod 7.
Zápis z rokovania PPP z 30.6. k bodu 5.1.:
5.1 Hromadné príchody turistov do Bratislavy po otvorení hraníc, v mesiacoch júl –
august 2020

PPP:
1. poveruje BTB sieťovať kľúčových aktérov cestovného ruchu, zbierať a postupovať
do systému mesta potrebné dáta a očakávania vo vývoji návštevnosti mesta po
otvorení hraníc a začiatku letnej turistickej sezóny 2020. Kvôli dátam žiada
kontaktovať p. Pavla Škápika, vedúceho oddelenia dátovej politiky
2. žiada BTB v spolupráci s predmetnými sekciami magistrátu a MIB-om vyhodnotiť
možné miesta zvýšenej koncentrácie návštevnosti, jej usmernenie a prípravu
koordinovaných riešení a opatrení hl. mesta pri vzniku možných nadpočetných
zhromaždení turistov v prostredí mesta.
3. žiada BTB pripraviť turistických informátorov pre služby v externom prostredí
mesta pre informovanie turistov. V prípade očakávania zvýšenej návštevnosti
zabezpečiť koordináciu sprievodcov sprevádzajúcich skupiny počas letnej sezóny
a ich informovanie o aktuálnych požiadavkách a opatreniach mesta.
4. žiada MsP v spolupráci. OKM a BTB pripraviť workshop pre mestskú políciu
s cieľom zlepšenia komunikácie s turistami
5. žiada OKM v spolupráci s BTB informovať obyvateľov mesta a verejnosť o letnej
turistickej sezóne v Bratislave a pripravenosti mesta na príchod turistov

S pozdravom

Ing. Jarmila Kiczegová
vedúca oddelenia organizačného
Magistrát hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy

