Zápisnica z valného zhromaždenia
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
(ďalej len „BTB“),
ktoré sa konalo dňa 28. 9. 2020 v Hoteli Tatra
Nám. 1. mája, Bratislava
1. Otvorenie
Valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“), ktoré bolo zvolané pozvánkou
predstavenstva BTB zo dňa 27. 8. 2020, otvoril predseda predstavenstva BTB pán Ing.
Vladimír Grežo o 16.18 hod.
Podklady k jednotlivým bodom programu s dôvodovými správami a návrhmi
jednotlivých uznesení boli všetkým členom BTB doručené v zmysle Stanov BTB dňa 21. 9.
2020.
Ing. Vladimír Grežo privítal všetkých prítomných členov BTB a ich zástupcov.
Informoval o tom, že v súvislosti s organizáciou VZ-BTB je zabezpečené dodržiavanie
všetkých aktuálnych epidemiologických opatrení Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava. Oznámil, že priebeh VZ-BTB bude v záujme vylúčenia
akýchkoľvek pochybností o obsahu nahrávaný. Konštatoval, že BTB má ku dnešnému dňu 80
členov vrátane hlavného mesta SR Bratislavy. Prítomných členov na VZ-BTB je aktuálne 41,
t.j. VZ-BTB je uznášaniaschopné.

––––––––––––––––––––––
2. Voľba orgánov VZ-BTB
Následne predseda predstavenstva BTB predniesol návrh na voľbu orgánov VZ-BTB
s nasledovným obsahom:
za predsedajúceho: Ing. Vladimír Grežo
za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová
za overovateľov zápisnice:
Mgr. Peter Petrovič
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.
za skrutátorov:
Ing. Michaela Kovačičová
Mgr. Monika Výbochová
Mgr. Sabina Šperglová
Dávid Pobjecký, BSBA
O prednesenom návrhu dal predseda predstavenstva BTB hlasovať.
HLASOVANIE O NAVRHNUTÝCH ČLENOCH ORGÁNOV VZ-BTB
PRÍTOMNÝCH: 42 + 1
ZA: 43
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 1
Za členov orgánov valného zhromaždenia BTB boli schválené navrhnuté osoby:
za predsedajúceho: Ing. Vladimír Grežo
za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová
za overovateľov zápisnice:
Mgr. Peter Petrovič
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.

za skrutátorov:
Ing. Michaela Kovačičová
Mgr. Monika Výbochová
Mgr. Sabina Šperglová
Dávid Pobjecký, BSBA
Následne
predseda
predstavenstva
BTB
oboznámil
prítomných
s
navrhnutým programom VZ-BTB:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ BTB
3. Správa o činnosti DR BTB za rok 2019
4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2019 a k Účtovnej závierke
BTB za rok 2019
5. Správa o činnosti BTB za rok 2019
6. Účtovná závierka BTB za rok 2019
7. Aktualizovaný Plán práce a rozpočet BTB 2020, Vyjadrenie DR BTB
k aktualizovanému Plánu práce a rozpočtu BTB 2020
8. Zmeny v predstavenstve BTB (nominant komory č. 1)
9. Záver
HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ PROGRAMU VZ-BTB
PRÍTOMNÝCH: 42 + 1
ZA: 43
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 2
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ BTB
3. Správa o činnosti DR BTB za rok 2019
4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2019 a k Účtovnej
závierke BTB za rok 2019
5. Správa o činnosti BTB za rok 2019
6. Účtovná závierka BTB za rok 2019
7. Aktualizovaný Plán práce a rozpočet BTB 2020, Vyjadrenie DR BTB
k aktualizovanému Plánu práce a rozpočtu BTB 2020
8. Zmeny v predstavenstve BTB (nominant komory č. 1)
9. Záver

––––––––––––––––––––––
3. Správa o činnosti DR za rok 2019
V rámci rokovania VZ-BTB o ďalšom bode programu udelil predseda VZ-BTB slovo
predsedovi dozornej rady BTB pánovi Mgr. Marekovi Farkašovi, ktorý odkázal prítomných
na písomný materiál Správa činnosti dozornej rady za rok 2019.
Následne VZ-BTB pristúpilo k hlasovaniu o uznesení k prerokovávanému materiálu.
HLASOVANIE O SPRÁVE O ČINNOSTI DOZORVEJ RADY ZA ROK 2019
PRÍTOMNÝCH: 42 +1
ZA: 43
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 3
Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady BTB za rok
2019.

––––––––––––––––––––––
4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2019 a
k Účtovnej závierke BTB za rok 2019
Predseda dozornej rady BTB informoval prítomných, že dozorná rada BTB odporúča
VZ-BTB, aby materiály, ktoré sú predmetom bodu 5. a 6. VZ-BTB schválilo.

––––––––––––––––––––––
5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2019
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB prezentoval činnosť
a hospodárenie BTB v roku 2019. Uviedol, že možno konštatovať, že rok 2019 bol ešte
z hľadiska vývoja parametrov rozvoja cestovného ruchu celkovo veľmi pozitívny, historicky
rekordný. V tejto súvislosti poďakoval za vykonanú prácu kolegom, členom orgánov BTB
i bývalej predsedníčke predstavenstva Ing. Alžbete Melicharovej za jej prínos a spoluprácu
počas niekoľkých rokov jej pôsobenia v BTB. Prezentácia bude po VZ-BTB zaslaná členom
v elektronickej podobe.
Členovia BTB nevyužili možnosť k tomuto bodu viesť diskusiu a pristúpili
k hlasovaniu o návrhu na schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2019.
HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ SPRÁVY O ČINNOST BTB ZA ROK 2019
PRÍTOMNÝCH: 43 + 1
ZA: 43 + 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 4
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2019.

––––––––––––––––––––––
6. Schválenie Účtovnej závierky BTB za rok 2019
Následne pokračovalo VZ-BTB hlasovaním o Účtovnej závierke BTB za rok 2019.
HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY BTB ZA ROK 2019
PRÍTOMNÝCH: 43 + 1
ZA: 43 + 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č .5
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2019.
Po prijatí uznesenia sa ujal slova predseda predstavenstva Ing. Vladimír Grežo, ktorý
poďakoval Ing. Alžbete Melicharovej – bývalej predsedníčke predstavenstva BTB, všetkým
kolegom v BTB a členom orgánov BTB za odvedenú prácu v roku 2019.

––––––––––––––––––––––

7. Aktualizovaný Plán práce a rozpočet BTB 2020, Vyjadrenie DR BTB
k aktualizovanému Plánu práce a rozpočtu BTB 2020
Slova sa ujal výkonný riaditeľ BTB Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., ktorý
s odvolávkou na písomný materiál, vysvetlil dôvody nevyhnutnosti prijatia zmien v rozpočte.
Zmeny zohľadňujú skutočnosť, že na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva došlo
k zníženiu predpokladaného členského príspevku hlavného mesta SR Bratislava o
250 000 Eur, v rámci schvaľovania projektu na MDV SR bola predpokladaná výška dotácie
znížená o sumu 16 685 Eur a zároveň došlo k výpadkom z príjmov z podnikateľskej činnosti
pre zatvorený TIC (mínus cca 80 000 Eur). Tiež bola realizovaná nevyhnutná úprava projektu
tak, aby boli naplnené očakávania MDV SR.
Dňa 11. 8. 2020 bol predbežný plán práce a rozpočet schválený predstavenstvom
BTB.
Zdroje z dotácie boli poukázané BTB až koncom júla 2020, aktivity sa preto musia
realizovať v polovičnom čase, avšak pri dodržaní všetkých procesov verejného obstarávania,
ktoré sú náročné.
Vystúpil predseda predstavenstva BTB, ktorý poukázal na to, že vzhľadom na
mimoriadnu situáciu je veľkou výzvou pre BTB tvorba rozpočtu na rok 2021. Požiadal
členov, aby boli v tejto veci súčinní.
Slovo bolo udelené Prof. JUDr. Ľudmile Novackej, PhD., ktorá uviedla, že rozpočet
na 4. štvrťrok 2020 aj rozpočet do projektu pre rok 2021 bude - aj v súlade s vyjadrením PP
a VR potrebné výraznejšie komunikovať s komorami a to s dostatočným časovým
predstihom.
Predseda dozornej rady BTB odporučil prerokovávaný materiál schváliť.
Po krátkej diskusii VZ-BTB pristúpilo k hlasovaniu.
HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ
ROZPOČTU NA ROK 2020
PRÍTOMNÝCH: 45 + 1
ZA: 45 + 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

AKTUALIZOVANÉHO

PLÁNU

PRÁCE

A

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 6
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje aktualizovaný Plán práce a rozpočet BTB na rok
2020.

––––––––––––––––––––––
8. Zmeny v predstavenstve BTB (nominant komory č. 1)
VZ-BTB bolo informované, že nominant komory č. 1 v predstavenstve BTB Ing.
Michal Naď sa vzdal funkcie. Predstavenstvo sa stotožnilo s návrhom 1. komory na voľbu
Ing. Rudolfa Križana a predkladá ho VZ-BTB.
Vystúpil Ing. Rudolf Križan, ktorý sa členom stručne predstavil. Priestor na otázky
nevyužil žiaden člen.
Následne vystúpil na VZ-BTB Ing. Michal Naď, ktorý sa rozlúčil, veľmi ocenil
prácu a progres BTB v posledných rokoch. Poďakoval všetkým členom orgánov ako aj
členom BTB.
HLASOVANIE O VOĽBE ČLENA PREDSTAVENSTVA
PRÍTOMNÝCH: 45 + 1
ZA: 44 + 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 7
Valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva (nominanta komory č. 1) Ing. Rudolfa
Križana.
V rámci tohto bodu programu predložil predseda predstavenstva na základe
rozhodnutia predstavenstva BTB návrh na odsúhlasenie mimoriadnej odmeny
odchádzajúcemu členovi predstavenstva BTB Ing. Michalov Naďovi v sume 500,- Eur.
HLASOVANIE O ODMENE ING. MICHALA NAĎA
PRÍTOMNÝCH: 45 + 1
ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 11+1
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 8
Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Michalovi Naďovi mimoriadnu odmenu za
dlhoročnú prácu v BTB v sume 500,- Eur s lehotou splatnosti do 3 dní od prijatia tohto
uznesenia.

––––––––––––––––––––––
9. Záver
V závere VZ-BTB vyzval Predseda predstavenstva členov k otvorenej diskusii
k aktuálnym témam. Prítomní členovia BTB diskutovali o situácii v cestovnom ruchu
o možnostiach jeho výraznejšej podpory zo strany štátu, ako aj o potrebe zachovania si
pozitívneho prístupu, spoločného postupu brandže a zomknutia sa v neľahkej situácii, ktorá
v cestovnom ruchu pokračuje aj v druhej polovici roka.
Od 15. 5. 2020 nový riaditeľ STARZ Ladislav Križan sa prítomným predstavil a
vyslovil prianie, aby STARZ pod jeho vedením nadviazal ešte aktívnejšiu spoluprácu so
samotnou BTB i jej členmi nielen pre správu Areálu zdravia Zlaté piesky a v ňom
existujúceho autocampu, ale i Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Práve v ňom sa má v
januári 2022 (teda za už cca 15 mesiacov) uskutočniť až 30 zápasov 3 skupín Majstrovstiev
Európy v hádzanej mužov, čo by mal byť najvýznamnejší športový event spoluorganizovaný s
Maďarskom v najbližších 2 rokoch na území nielen Bratislavy, ale aj celej SR, čo vníma ako
neopakovateľnú príležitosť aj pre BTB i jej členov a upriamil preto na tento fakt pozornosť.
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na VZ-BTB a o 17.22 hod. vyhlásil VZBTB za ukončené.

V Bratislave dňa 28. 9. 2020
Predsedajúca Ing. Vladimír Grežo
Zapisovateľka JUDr. Lucia Kralovičová

_________________________
__________________________

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Peter Petrovič
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.

__________________________
__________________________

Skrutátori:
Ing. Michaela Kovačičová

__________________________

Mgr. Monika Výbochová

__________________________

Mgr. Sabina Šperglová

__________________________

Dávid Pobjecký, BSBA

__________________________

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 28. septembra 2020

K bodu č. 4 Vyjadrenie DR BTB - k Správe o činnosti BTB za rok 2019 a
- k Účtovnej závierke BTB za rok 2019

Odôvodnenie:
V zmysle Čl. XI. bodu 9. písm. c) Stanov BTB dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú
závierku a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
V nadväznosti na citované ustanovenie dozorná rada BTB predkladá valnému
zhromaždeniu svoje vyjadrenie k Správe o činnosti BTB za rok 2019 a k Účtovnej závierke
BTB za rok 2019, schvaľovanie ktorých je predmetom bodu 5 a 6 rokovania valného
zhromaždenia.
Materiál - vyjadrenie DR BTB - je prílohou tejto dôvodovej správy.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 28. SEPTEMBER 2020

K bodu č. 5 a 6 Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2019
Schválenie Účtovnej závierky BTB za rok 2019
Zdôvodnenie:
V zmysle Čl. IX. bodu 8. písmena e) Stanov BTB, valné zhromaždenie schvaľuje ročnú
účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie.
„Správa o činnosti BTB za rok 2019“ obsahuje plnohodnotne vo svojej časti č. 8
„Hospodárenie organizácie v roku 2019“ (od str. 132), ktorá je komentárom ku dokumentu
„Účtovná závierka BTB za rok 2019“. Spoločne sú oba dokumenty bilancujúcim materiálom
vzhľadom na uplynulý rok 2019 a teda zhodnocujú komplexne činnosť organizácie po
prevádzkovej, hospodárskej a marketingovej línii. Prioritný obsah celkovej činnosti BTB bol v
roku 2019 zameraný na realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti
organizácie cestovného ruchu (ďalej len “CR”) - podporou rozvoja CR na území Bratislavy.
Primárne ide o marketingovo – komunikačné a informačné aktivity smerujúce k zvýšeniu
počtu domácich a zahraničných návštevníkov, k predĺženiu ich pobytu na území destinácie,
udržaniu návštevnosti, zvyšovaniu výdavkov počas ich pobytu, čo priamo súvisí aj so
zvyšovaním ekonomického prínosu, nielen pre územie v pôsobnosti organizácie, ale aj pre
národnú ekonomiku, vrátane udržania a zvyšovania zamestnanosti.
Podľa účtovnej závierky BTB v roku 2019 hospodárila s príjmami v rámci rozpočtu
v celkovej výške 2 337 697,03 EUR. Z toho výška dotácie od MDV SR bola vo výške 944 850,EUR, zvyšná časť príjmovej časti rozpočtu pozostáva z členských príspevkov členov BTB a
z príjmov z podnikateľských aktivít BTB. Celkové výdavky k 31.12.2019 boli vo výške
2 330 957,99 EUR. Celkový výsledok hospodárenia BTB po zdanení predstavoval sumu
6 739,04 EUR. Organizácia vyčerpala na aktivity na podporu rozvoja CR 100 % poskytnutej
dotácie sumu 944 850,- EUR. Hospodárenie organizácie BTB za rok 2019 je podrobne
rozpísané v samostatnej kapitole. Správa o činnosti BTB za rok 2019 a Účtovná závierka BTB
za rok 2019 tvoria prílohu tejto dôvodovej správy.
Informácia o Účtovnej závierke za rok 2019 bola predmetom rokovania Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava dňa 25.06.2020, ktoré ju zobralo na vedomie.
Správa o činnosti BTB za rok 2019 bude následne po schválení valným zhromaždením
BTB postúpená na vedomie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.
Uznesenie o zásadných otázkach podľa ustanovenia § 17 odseku 6 zákona č. 91/2010
Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a podľa článku IX odsek 5
stanov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne
viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov.

Návrh uznesení :
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2019.
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2019.
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DAŇOVÉ PRIZNANIE

PO

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

TlaŒivo vytlaŒené z internetu

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

01 - Daňové identifikačné číslo

03 - Právna forma

2023399455

119

Druh daňového priznania

Za zdaňovacie obdobie

X daňové priznanie

.

od

01 . 01 .

19

do

31 . 12 .

19

opravné daňové priznanie

02 - IČO

dodatočné daňové priznanie

42259088
04 - SK NACE

94 . 99 . 2

Hlavná,
prevažná
činnosť

(vyznačí sa x)

ŁINNOSTI ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
05 - Obchodné meno alebo názov

Bratislavská
cestovného

organizácia

ruchu

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
07 - Súpisné/orientačné číslo

06 - Ulica

PRIMACIÁLNE
08 - PSČ

NÁMESTIE

1

09 - Obec

10 - Štát

91499 BRATISLAVA
11 - Telefónne číslo

SK

12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného
článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona

(vyznačí sa x)

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie
podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami

Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
zdaňovacieho obdobia na účely započítania daňovej licencie
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur
Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 a
§ 52zk zákona
Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata 1)
14 - Súpisné/orientačné číslo

13 - Ulica

15 - PSČ

17 - Počet stálych prevádzkarní

16 - Obec

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF/014001/2019-721

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
TlaŒivo

vytlaŒené

z

internetu
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DIČ

2023399455

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE
Popis položky

Riadok
Znamienko

Údaje v eurách

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)] 100
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

6819 , 17

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
110
Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

2088832 , 38
435 , 25

,
,

180

,

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
Medzisúčet
(r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)

200

2089267 , 63

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
210
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17
ods. 3 písm. a) zákona
220
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo
nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100

230

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a 13b zákona)

240

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

250

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100

260

270
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100
280
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou,
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)
290
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280
Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

,

,
,

2090107 , 57

,
,
,
577 , 80

,
,

300

2090685 , 37

301

5401 , 43

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu
Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
(r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)

302
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona
Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane
uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur
Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100,
prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
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Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak
suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho
skutočné použitie
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie,
opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona
Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní
praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

305

,

306

,

307

,

Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločnosti podľa § 17h 308
zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona

,

Základ dane alebo daňová strata
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 302 až 308
(r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

310

5401 , 43

320

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí 330
a daňových strát
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 320 a 330
(r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

400

5401 , 43

410

5019 , 82

500

381 , 61

Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400
(z r. 2 stĺ. 8 tabuľky D – III. časť)
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
(r. 400 - r. 410)

+

Zníženie základu dane
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 9 prílohy k § 30c zákona)
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj (r. 500 - r. 501)

501

,

510

381 , 61

+

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
550

21

Sadzba dane (v %)

Daň pred uplatnením úľav na dani
(r. 510 x r. 550) : 100

600

80 , 13

Úľavy na dani
Úľava na dani podľa

610

Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610)

700

,
80 , 13

+

Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 10 tabuľky E - III. časť)

710

Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710
(r. 700 - r. 710)

800

,
80 , 13

+
2)

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona
900
Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 a § 52zk zákona)
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 900)

910

,

920
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

,

Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období 1000
(r. 800 - r. 920)

,

2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.
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Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu
1010

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň
[r. 800 (ak r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)]

1050

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(uvádza sa suma z r. 29 – IV. časť)

1060

z toho

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (uhradených do lehoty na podanie daňového priznania)

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
2a)
pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
(uvádza sa suma z r. 30 – IV. časť)
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
2a)
pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
(uvádza sa suma z r. 31 – IV. časť)

,
,
,
,
80 , 13

,

1061

,

1062

Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(uvádza sa suma z r. 9 – V. časť)

1070

Celková daň
(r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)

1080

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona, ktorú daňovník
2b)
platí v splátkach podľa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061)

1090

Daň na úhradu
3)
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0

Nedoplatok 1100
+
dane (+)

Daňový preplatok
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0

Preplatok
dane (-)

,
,
80 , 13

,
80 , 13

1101

,

2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou
úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.
2b) Riadok 1090 sa vypĺňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1
zákona a táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením VIII. časti.
3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň
1110

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona

Dodatočné daňové priznanie

.

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty
Daň [r. 1050 daňového priznania, ku ktorému sa podáva dodatočné
daňové priznanie (ďalej len „predchádzajúce daňové priznanie“)]

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane
(r. 1050 - r. 1120)

1130

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

1140

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

1150

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)

1160

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)

1170

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)

1180

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)

1190
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III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)
Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1

,

2
Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] obstaraných
po 31. decembri 2015
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú 3
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona
4
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona
Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona

10
11

,
,
,
,
,
8 , 86

,
,
,
,

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona

12

Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

13

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené v r. 1 až 15

16

6 , 00

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

2088832 , 38

,
,
2088817 , 52

,

B - Odpisy hmotného majetku
1
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2
Daňové odpisy hmotného majetku
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a) zákona]

3

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6
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C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie
4)
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti 1

6819 , 17

a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

1290 , 05

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

5529 , 12

4

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
Príjem z nájomného a príjem z reklám
Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej
(podnikateľskej) činnosti

,

5

67325 , 12

6

2337697 , 03

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený
5)
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu
1
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej
činnosti

2

Rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti

,

3

Rozdiel príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti

,

4

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)

,

5

Príjem z nájomného a príjem z reklám

,

6

Príjmy spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti

,

,

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
podrobnosti o usporiadan , označovan položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen neskorš ch predpisov.

D - Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 410 II. časti)
1

Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

1

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

2

,

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

,
Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

Zdaňovacie obdobie

od

01 . 01 .

15

do

31 . 12 .

15

2
od

01 . 01 .

16

do

31 . 12 .

16

3

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

10996 , 72

973 , 12

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

2

2749 , 18

243 , 28

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

0 , 00

243 , 28
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Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Zdaňovacie obdobie

od

01 . 01 .

17

do

31 . 12 .

17

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

4
od

01 . 01 .

18

do

31 . 12 .

18

5

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

5125 , 92

2983 , 55

časť odpočítavaná
6)
v príslušnom zdaňovacom období

2

1281 , 48

745 , 88

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

2564 , 46

2237 , 67

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie

od
do

.
.

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

6

.
.

od
do

.
.

7

.
.

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

,

,

časť odpočítavaná
6)
v príslušnom zdaňovacom období

2

,

,

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

,

,

SPOLU

7)

8

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

2

5019 , 82

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

5045 , 41

,

6) V stĺ. 4 až 7 sa uvádza suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej v r. 1 príslušného stĺpca.
7) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 8 sa prenáša do r. 410.

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)
1

,

Základ dane uvedený v r. 400
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí znížený
o hrubý príjem (výnos) z hybridného prevodu

2

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v %
(r. 2 : r. 1) x 100

3

Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je z r. 2 možné započítať
(r. 700 II. časti x r. 3) : 100

4

Čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu

,
,

5

Pomer príjmov z r. 5 k základu dane v r. 1 v %
(r. 5 : r. 1) x 100

6

Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať na čistý príjem
(výnos) z hybridného prevodu (r. 700 II. časti x r. 6) : 100

7

Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2 a príjmy
uvedené v r. 5

8

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(r. 4 + r. 7)

9

Daň uznaná na zápočet
(r. 8 maximálne do sumy v r. 9)

,

10

,
,
,
,
,
,

F - Doplňujúce údaje
1
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti

2
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
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3

,

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
1
8)

,

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy

Prevádzkové náklady a finančné náklady

2

8)

,

3

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

,

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovnctve v znenneskoršch predpisov
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť

1

9)

,

2

9)

Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

3

,

9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá
evidencia v rozsahu účtovnej závierky bez poznámok, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných
Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

G3 – Úpravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
1
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu

,

2

10)

,

3

10)

,

4

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

H - Výpočet základu dane nerezidenta
Druh príjmu
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane 1
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 zákona

,
Príjmy

1

Výdavky

2

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

2

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona

3

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

4

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona

5

,

,

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona

6

,

,

§ 16 ods. 1 písm. g) zákona

7

,

,

§ 16 ods. 1 písm. h) zákona

8

,

,

§ 16 ods. 1 písm. i) zákona

9

,

,

Základ dane
(r. 1 + úhrn r. 2 až 9
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2)
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I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)
Položky ovplyvňujúce r. 100

Druh transakcie

Výnosy (Predaj)

1

Náklady (Nákup)

2

Úvery a pôžičky

1

,

,

Služby

2

,

,

Licenčné poplatky

3

,

,

Položky ovplyvňujúce r. 100

Druh transakcie

Výnosy (Predaj)

Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2

1

Nehmotný majetok

4

,

,

Hmotný majetok

5

,

,

Finančný majetok

6

,

,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

7

,

,

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona
Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území
Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1

,

2

,

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona
Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a
daňou, ktorú možno
započítať
v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach
2

Zdaňovacie obdobie

1

1

2

3

4

5

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
SPOLU

11)

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2
započítaná
v predchádzajúcich
zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet
v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

3

4

5

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

11) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. 5 v stĺ. 4 sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

MF/014001/2019-721

Strana 9

DPPOv19_10

DIČ

2023399455

IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona
2a)

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
Reálna hodnota majetku
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),
§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob 2
1
Hmotný majetok

1

,

,

Nehmotný majetok

2

,

,

Finančný majetok

3

,

,

Pohľadávky

4

,

,

Zásoby

5

,

,

Spolu
(úhrn r. 1 až 5)

6

,

,

2a)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
Reálna hodnota

7

,

Pasíva

8

,

Aktíva

9

,

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

10

,

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

11

,

Spolu
(r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)

12

,

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12)

13

,
2a)

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
Reálna hodnota majetku
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),
§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob 2
1
Hmotný majetok

14

,

,

Nehmotný majetok

15

,

,

Finančný majetok

16

,

,

Pohľadávky

17

,

,

Zásoby

18

,

,

Spolu
(úhrn r. 14 až 18)

19

,

,
2a)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
Reálna hodnota

20

,

Pasíva

21

,

Aktíva

22

,

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

23

,
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24

,

Spolu
(r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)

25

,

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
(r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25)

26

,

Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
12)
(r. 13 + r. 26) ≥ 0

27

,

Sadzba dane
podľa § 15 písm. b) tretieho bodu zákona v %

28

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
[(r. 27 x r. 28)/100]

29

,

30

,

31

,

z toho

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
2a)
do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0, potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 ≥ 0, r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0, potom (r. 27 x r. 28) / 100]
daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
2a)
do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0, potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0, potom (r. 27 x r. 28) / 100]

0

12) Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvádza sa nula.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e zákona
Druh príjmu (výnosu) plynúci
od právnickej osoby, ktorá je
daňovníkom nezmluvného štátu
podľa § 2 písm. x) zákona

Suma výdavku (nákladu)

Suma príjmu (výnosu)

1

2

1

,

Podiel člena pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou 2
na zisku a na majetku

,

Podiel na výsledku podnikania
vyplácaný tichému spoločníkovi

3

,

4

,

,

Podiel na likvidačnom zostatku

5

,

,

Spolu (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a
úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)

6

,

,

Podiel na zisku (dividenda)

Vyrovnací podiel

13)

13)

13) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona a v ostatných prípadoch v hodnote nadobúdacej ceny
zistenej spôsobom podľa § 25a zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel
na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
Osobitný základ dane podľa § 51e
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)

7

Sadzba dane (v %)

8

Daň z osobitného základu dane
(r. 7 x r. 8) : 100

9
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VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
X neuplatňujem postup

podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
14)
[uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090) ]

1

,

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie
daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1)

2

,

2 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2

3

,

1 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2

4

,

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

5

14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach
podľa § 17g ods. 1 zákona.

Údaje o prijímateľovi č. 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú
na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

,

Suma v eurách
15)

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

Právna forma

IČO

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica

PSČ

Súpisné/orientačné číslo

Obec

15) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.
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DIČ

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu
Priezvisko

Meno

MELICHAROVÁ

Titul pred menom / za priezviskom

ALŽBETA

ING. /

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

PREDSEDA
Trvalý pobyt oprávnenej osoby
Súpisné/orientačné číslo

Ulica

RADNIŁNÉ
PSČ

NÁMESTIE

5/C

Obec

Štát

82105 BRATISLAVA
Telefónne číslo

SK

Emailová adresa / Faxové číslo

3

Počet príloh

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú
súčasťou daňového priznania
(vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c zákona a
prílohy k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.

Dátum

20 . 03 .

20

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona v splátkach
Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1090) v splátkach
16)

Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom
1

dátum splatnosti

.

.

suma

,

2

dátum splatnosti

.

.

suma

,

3

dátum splatnosti

.

.

suma

,

4

dátum splatnosti

.

.

suma

,

5

dátum splatnosti

.

.

suma

,

16) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok alebo daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie elektronicky
cez webové sídlo finančnej správy a požaduje viac ako 20 splátok, uvádzajú sa ďalšie splátky v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v rozsahu suma
splátky a dátum splatnosti.

Dátum

.

.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové
priznanie za právnickú osobu

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
poštovou poukážkou

na účet

IBAN
Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte
ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Dátum

.

.

MF/014001/2019-721
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DPPOv19_14

DIČ

2023399455

Príloha k § 13a a 13b zákona
Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona

1

,

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér)

Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona

2

,

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

SPOLU (r. 1 + r. 2)

MF/014001/2019-721

3

,

Príloha

DPPOv19_15

DIČ

2023399455

Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje
o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona
Projekt výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“)
číslo / počet projektov
Zdaňovacie obdobie

1
1

2

3

4

5

6

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1

/

1

Dátum začiatku
realizácie projektu

Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1
zákona v zdaňovacom období

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

2

3

, 00

, 00

, 00

, 00

, 00

, 00

, 00

, 00

, 00

, 00

SPOLU

, 00

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

7 Odpočet 17) podľa § 30c ods. 1 zákona

, 00

8 Odpočet 17) podľa § 30c ods. 2 zákona

, 00

17) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vypĺňa aj
pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma
odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vypĺňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza
projekt č. 1.
18)

9 SPOLU odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty
(r. 7 + r. 8)

, 00

18) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u viacerých projektov, sa vypĺňajú r. 1 až 6 za každý projekt
samostatne, pričom r. 9 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a
suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.

MF/014001/2019-721

Príloha

DPPOv19_16

DIČ

2023399455

Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch
Údaje
o prijímateľovi č.

,

Suma v eurách
15)

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Právna forma

IČO

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica

Súpisné/orientačné číslo

PSČ

Obec

Údaje
o prijímateľovi č.

,

Suma v eurách
15)

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Právna forma

IČO

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica

Súpisné/orientačné číslo

PSČ

Obec

Údaje
o prijímateľovi č.

,

Suma v eurách
15)

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Právna forma

IČO

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica

PSČ

Súpisné/orientačné číslo

Obec

MF/014001/2019-721

Príloha

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

UZNUJ_1

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

Úč NUJ

zostavená k

3 1. 1 2

.

2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Mesiac Rok

Účtovná závierka

2 0 2 3 3 9 9 4 5 5

✔

riadna

zostavená

✔

mimoriadna

schválená

IČO

4 2 2 5 9 0 8 8
SK NACE

SID

9 4

.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

(vyznačí sa x)

9 9

.

2

od

0 1

2 0 1 9

do

1 2

2 0 1 9

od

0 1

2 0 1 8

do

1 2

2 0 1 8

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Priložené súčasti účtovnej závierky
✔

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

✔

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

✔

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

B r a t

i s l a v s k á

o r g a n i z á c i a

c e s t o v n é h o

r u c h u
Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

P r i m a c i á l n e
PSČ

1

n á m e s t i e

Obec

8 1 4 9 9

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0

Číslo faxu

0

/

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 0

.

0 3

.

2 0 2 0

.

2 0

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR 2013

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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IČO 4 2 2 5 9 0 8 8

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

r. 002 + r. 009 + r. 021

001

125195,40

88142,40

37053,00

54341,60

r. 003 až r. 008

002

12960,00

10620,00

2340,00

4500,00

Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

1440,00

1260,00

180,00

900,00

014 - (074 + 091AÚ)

005

11520,00

9360,00

2160,00

3600,00

112235,40

77522,40

34713,00

49841,60

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079
+ 091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

(031)

Umelecké diela a zbierky
Stavby

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

009
010

x

011

x

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

99651,40

64938,40

34713,00

46978,60

Dopravné prostriedky

023 - (083 + 092AÚ)

014

12584,00

12584,00

0,00

2863,00

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

SID

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052
- 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r. 022 až r. 028

021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
(061- 096 AÚ)
spoločnostiach v ovládanej osobe

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 096 AÚ)

028

Strana 2

IČO 4 2 2 5 9 0 8 8

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

č.r.

a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

029

499208,93

499208,93

399228,33

030

110199,70

110199,70

80801,73

031

108924,93

108924,93

79528,10

1274,77

1274,77

1273,63

042

33286,48

33286,48

18954,32

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

043

31157,70

31157,70

17436,16

Ostatné pohľadávky

044

80,70

80,70

48,00

2048,08

2048,08

1470,16

051

355722,75

355722,75

299472,28

052

12078,19

x

12078,19

8601,12

053

343644,56

x

343644,56

290871,16

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193)

032

Výrobky

(123 - 194)

033

Zvieratá

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Tovar

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ 391 AÚ)

036

r. 038 až r. 041

037

2. Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky
- 391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

(315 AÚ - 391 AÚ)

041

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045
(336 )

x

Daňové pohľadávky

046

x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(341 až 345)

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

049

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

r. 052 až r. 056
(211 + 213)
(221 AÚ + 261)

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU

x

r. 058 a r. 059

057

7454,32

7454,32

61551,33

(381)

058

7454,32

7454,32

61544,33

(385)

059

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

7,00

631858,65

88142,40

543716,25

515121,26
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO
Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

4 2 2 5 9 0 8 8

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

b

5

061

SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

361908,77

355169,73

072

355169,73

322621,29

062
063
064
065
066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

067
068
069
070
071

073

6739,04

32548,44

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

130979,20

107611,87

1. Rezervy

075

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

12134,20

078

12134,20

079

3760,27

3232,19

080

3688,27

3232,19

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

72,00

087

127218,93

92245,48

088

55979,80

28469,43

089

31716,63

29892,85

090

24841,90

19464,67

091

14572,60

13239,66

108,00

1178,87

50828,28

52339,66

103

50828,28

52339,66

104

543716,25

515121,26

Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

r. 088 až r. 096
(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení

(396)

Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky
r. 098 až r. 100
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

092
093
094
095
096
097

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
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IČO

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

a

b

c

4 2 2 5 9 0 8 8

/ SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

Zdaňovaná
2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

501 Spotreba materiálu

01

140406,79

2888,70

143295,49

113625,63

502 Spotreba energie

02

4913,34

11,88

4925,22

8110,52

504 Predaný tovar

03

357,75

357,75

37,00

511 Opravy a udržiavanie

04

834,79

834,79

4807,98

512 Cestovné

05

32691,95

32692,95

43884,45

513 Náklady na reprezentáciu

06

2247,98

2247,98

5395,93

1,00

518 Ostatné služby

07

997653,17

116236,69

1113889,86

917722,37

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

480390,96

88103,63

568494,59

542639,91

09

163677,12

30159,52

193836,64

185939,52

525 Ostatné sociálne poistenie

10

789,37

789,37

780,34

527 Zákonné sociálne náklady

11

18254,95

20949,45

17130,65

528 Ostatné sociálne náklady

12

531 Daň z motorových vozidiel

13

64,00

64,00

64,00

532 Daň z nehnuteľností

14

538 Ostatné dane a poplatky

15

1304,38

1304,38

1301,06

541 Zmluvné pokuty a penále

16

2694,50

6,00

6,00

542 Ostatné pokuty a penále

17

543 Odpísanie pohľadávky

18

544 Úroky

19

0,07

0,07

545 Kurzové straty

20

446,10

446,10

546 Dary

21

1,00

1,00

547 Osobitné náklady

22

101010,86

101010,86

58239,06

548 Manká a škody

23

8,86

8,86

18,81

549 Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku

24

2190,89

1591,81

3782,70

3178,40

25

28783,40

28783,40

21101,00

113070,00

113070,00

110410,00

2330877,86

2039954,65

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere

27

554 Predaný materiál

28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

86,40

86,40

17,91

5236,00

314,11

33
34
35
36
37
38

2088817,52

242060,34

Strana 5

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Výnosy

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

IČO 4 2 2 5 9 0 8 8 / SID
Číslo
riadku
c
39

602 Tržby z predaja služieb

40

604 Tržby za predaný tovar

41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

647 Osobitné výnosy

56

648 Zákonné poplatky

57

649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
651
majetku a dlhodobého hmotného majetku

58

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

61

653

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

300,00

238079,74

238379,74

211915,58

357,84

357,84

37,00

11,00

11,00

3,37
3,20

10,29

3,37

50,00

2863,00

53,20
2863,00

5906,96

59

654 Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
655
majetku
656 Výnosy z použitia fondu

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku

66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

75,00

63
64

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

664 Prijaté členské príspevky

70

9090,88

9090,88

1128040,00

1128040,00

1048700,00

958898,00

805858,26

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

958898,00

74

2090107,57

247589,46

2337697,03

2072503,09

75

1290,05

5529,12

6819,17

32548,44

80,13

80,13

5448,99

6739,04

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príjmov
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

76
77
78

1290,05

32548,44
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 2 5 9 0 8 8 /SID
Čl. I
Všeobecné údaje

(1) Zakladatelia účtovnej jednotky:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
2. Austria Trend Hotel Management Slovakia,
3. Slovunit Chorvátska, 4. West Club,
5. Hotely Plus, 6. DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,
7. Falkensteiner Hotel Bratislava,
8. Carlton Property,
9. VÍNO MATYŠÁK,
10. MEETCENTIVES,
11. Múzeum mesta Bratislavy,
12. Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava,
13. Sharkam V.I.P. catering,
14. Plus Promotion Bratislava,
15. GUARANT International,
16. ENJOY SLOVAKIA DMC,
17. TOUR4U,
18. Soňa Svoreňová,
19. Ing. Rolando Loureiro,
20. PLUS-TOUR,
21. PAXTRAVEL,
22. Panorama Tour,
23. Modesio,
24. Renáta Michalíková,
25. Adelinda Ježovičová,
26. FLORA TOUR,
27. Dagmar Čechová,
28. Mladen Heruc – C.K-ADRIJA-BRATISLAVA,
29. Mgr. Marián Bilačič – CITY SERVIS SLOVAKIA cestovná agentúra,
30. ASTOR SLOVAKIA,
31. Ľubica Ondrášiková – Agentúra LUKA,
32. NU SPIRIT, 33. MS AGENCY,
34. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
35. RAFTOvanie,
36. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy,
37. ORAVA – STAV,
38. Ballymore EUROVEA,
39. Best Hotel Properties,
40. Zuzana Kutlíková,
41. Pavel Šimove,
42. Katarína Vavrinčíková,
43. BRATISLAVA TOURIST SERVICE,
44. Galéria mesta Bratislavy,
45. Ing. Peter Michalka – Slovia
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Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky : 28.12.2011
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Meno a priezvisko

Druh orgánu, ktorého je členom

Funkcia, ktorú vykonáva

Ing. Alžbeta Melicharová

predstavenstvo

predseda

Mgr. Peter Petrovič

predstavenstvo

podpredseda

Prof. JUDr. Ľudmila Novacká

predstavenstvo

člen

Mgr. Martin Volek, MBA, PhD.

predstavenstvo

člen

Ing. Monika Debnárová

predstavenstvo

člen

Ing. Soňa Svoreňová

predstavenstvo

člen

Ing. Michal Naď

predstavenstvo

člen

Peter Hochschorner

predstavenstvo

člen

Mgr. Marek Farkaš

dozorná rada

predseda

JUDr. Peter Jakušík

dozorná rada

podpredseda

Mgr. Michal Brat, PhD.

dozorná rada

člen

MUDr. Dana Čahojová

dozorná rada

člen

-

výkonný riaditeľ

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná
jednotka vykonáva.
- podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
- tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
- presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
- spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho
podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
- podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
- spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
- presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo
všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
- zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných
analýz, koncepcie a stratégie rozvoja CR Hl. Mesta SR Bratislavy, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie
cestovného ruchu,
- v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie vypracúva a realizuje ročný plán
aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu na svojom území,
- iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, marketing a manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu a poskytovaných služieb
cestovného ruchu na svojom území,
- zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
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- mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie
a zástupcami odbornej verejnosti,
- zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach a ročnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti
registra účtovných závierok,
- zabezpečuje funkcie turisticko-informačnej kancelárie,
- predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských
príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
- realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu,
analýzu pokuty a konkurencie,
- tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály mesta Bratislavy ako
destinácie cestovného ruchu,
- tvorí pozitívny obraz Bratislavy ako cieľového miesta cestovného ruchu,
- koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu Bratislavy s dopytom zo zahraničia,
- zabezpečuje účasť destinácie Bratislava na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj elektronického informačného systému,
vytvára informačný systém cestovného ruchu,
- tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území mesta Bratislavy,
- poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma a v zahraničí, organizuje študijno-poznávacie
cesty po Bratislave pre zahraničných novinárov a iných relevantných partnerov,
- spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej
samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami,
odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými
organizáciami doma a v zahraničí,
- spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a jej oficiálnymi zastúpeniami v zahraničí, obchodno-ekonomickými
oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pri prezentácii mesta a vytváraní partnerských vzťahov,
- zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu a plní záväzky v rámci členstva v medzinárodných organizáciách
cestovného ruchu a zároveň spolupracuje na medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, v ktorých
nie je členom (partnerské DMO a pod.).
Opis podnikateľskej činnosti:
- prevádzkovanie podnikateľskej činnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosti v oblasti služieb,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- vydavateľská činnosť,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- prenájom hnuteľných vecí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- reklamné a marketingové služby,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov.
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(4)
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

23

24

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

0

0

0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

(2)

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Zmena účtovných zásad a účtovných Dôvod uplatnenia
metód(popis)

ÁNO

ÁNO

X

NIE

NIE

X

Vplyv (+/-) zmeny na:
Hodnotu

Vlastné

majetku

imanie

Výsledok hospodárenia

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

X
X

3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere

X

4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI

X

5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

X

6. záväzky pri ich prevzatí

Vlastnými nákladmi
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. príchovky a prírastky zvierat
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Menovitou hodnotou
1. peňažné prostriedky a ceniny
2. pohľadávky pri ich vzniku
3. záväzky pri ich vzniku

X
X
X

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
Metódou FIFO
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali
a náklady súvisiace s obstaraním(VON).
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob

X

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku
Druh dlhodobého majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Softvér

2

50%

rovnomerná

Licencia

2

50%

rovnomerná

Montované stavby

6

16,66%

rovnomerná

Dlhodobý majetok

4

25%

rovnomerná

Automobily

4

25%

rovnomerná

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje:
opravné položky
rezervy
žiadne

X
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné
ocenenie - stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

5 760

5 760

5 760

- 5760

- 5 760

0

0

úbytky
presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Oprávky – stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

1440

11 520

720

7 200

7 920

1 260

9 360

10 620

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné
položky – stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na
začiatku
bežného účt.
obdobia.
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

2 340

900

3 600

180

2 160

4 500

2 340

6

Samostatné
Umelecké
hnuteľné
DopravPozem
diela Stavby veci a súbory né prosky
a zbierky
hnuteľných triedky
vecí
Prvotné
ocenenie stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

93 917

PestovaDrobný
Základné
teľské
a ostatný
stádo
celky
dlhodobý
a ťažné
trvalých
hmotný
zvieratá
porastov
majetok

Poskytnuté
Obstaranie
preddavky
dlhod.
na dlhodobý
hmotného
hmotný
majetku
majetok

12 584

Spolu

106 501

5 735

5 735

5 735

úbytky

- 5735

presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Oprávky –
stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

0

- 5735
112 236

99 652

12 584

46 938

9 721

56 659

18 000

2 863

20 863

64 938

12 584

77 522

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné
položky –
stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

46 979

2 863

49 842

34 714

0

34 714

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.
Druh dlhodobého majetku

Hodnota dlhodobého majetku
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(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Dlhodobý majetok
Dopravné prostriedky

Spôsob poistenia

Výška poistenia

zákonné a havarijné poistenie

397,-Eur

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy
a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného
majetku.

Názov
spoločnosti

Podiel na
základnom
imaní (v %)

Podiel
účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach
(v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich
tvorby, zníženia a zúčtovania.
Podielové
Podielové cenné
Pôžičky
cenné papiere papiere a podiely
Dlhové cenné podnikom
a podiely
v obchodnej
papiere držané v skupine a
v ovládanej
spoločnosti
do splatnosti
ostatné
obchodnej
s podstatným
pôžičky
spoločnosti
vplyvom

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
Spolu
finančný
majetok

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou
hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia
účtovnej jednotky.
Krátkodobý finančný
majetok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti
Ostatné
realizovateľné
cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý
majetok spolu

finančný

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere
na obchodovanie
Dlhové cenné papiere
na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné
papiere
Krátkodobý finančný majetok
spolu
(7)Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie
alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod
tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Druh zásob

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý
preddavok na
zásoby
Zásoby spolu
9

(8)Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na
pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Opis významnej pohľadávky

Hlavnú nezdaňovaná činnosť- suma

Zdaňovaná činnosť- suma

(9)Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie
alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod
tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Druh pohľadávok

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pohľadávky z obchodného
styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

(10)

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

9 944

18 744

Pohľadávky po lehote splatnosti

871

210

10 815

18 954

Pohľadávky spolu

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Významné položky časového
rozlíšenia

Opis

Suma

Náklady budúcich období

-

Príjmy budúcich období

-

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
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Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

+32 548,44

355 169,73

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie
v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Spolu

322 621,29
32 548,44

0

6 739,04

-32 548,44

6 737,04

355 169,73

0

6 739,04

0

361 908,77
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(13)Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

32 548,44

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

32 548,44

Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Nevyč.dovolenka

0

Zákonné
rezervy spolu

0

0

0

Na odmeny+pois
Ostatné rezervy
spolu

12 134

0

0

12 134

0

0

Rezervy spolu

12134

0

0

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

0
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

202

1 239

Záväzky do lehoty splatnosti
so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

127 017

91 006

Krátkodobé záväzky spolu

127 219

92 245

3 760

3 232

Dlhodobé záväzky spolu

3 760

3 232

Krátkodobé a dlhodobé
záväzky spolu

130 979

95 477

Záväzky so zostatkovou
dobou splatnosti od jedného
do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou
dobou splatnosti viac ako
päť rokov

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Stav k prvému dňu
účtovného obdobia

3 232

1 293

Tvorba na ťarchu nákladov

2 646

2 201

Čerpanie

2 190

892

Stav k poslednému dňu
účtovného obdobia

3 688

3232

Sociálny fond

Tvorba zo zisku

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a
formy zabezpečenia,
Druh cudzieho
zdroja

Mena

Výška
úroku v
%

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

Suma istiny na konci
bežného účtovného
obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý
bankový úver
Pôžička
13

Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Suma

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

2 863

dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie

42 353

7000

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2 863

0

0

14 048

28 305

16 600

7 000

16 600

Prírastky

dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru
dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov
Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej
dane
dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku
obstaraného zo
sponzorského
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(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
Záväzok

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Celková suma
dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do
piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar –
podľa hlavných druhov výrobkov a služieb
(opis)

Hlavná činnosť

Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť

suma

suma

predaj BCC, sprievodcovské služby

156 323

119 855

reklama

67 329

79 513

nájomné, iné

14 428

12 548

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov.

Suma

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Suma

Dotácia MDaV SR

961 450

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa

uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy:

3

10

Kurzové zisky:

3

10

Z toho ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

0

0

Výnosy
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(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby,
osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
Spotreba materiálu, energii
Ostatné služby

Suma
180 536
1 113 890

Mzdové a sociálne náklady

784 070

Dane a poplatky

1 541

Osobitné náklady

101 011

Príspevky iným UJ

113 070

Iné náklady

35 786

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
za bežné účtovné obdobie.

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predch. účtovné
obdobie

Finančné náklady,

3 783

3 178

z toho bankové poplatky

2 410

1997

Kurzové straty:

446

314

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

24

37

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia
alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik
nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych
zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Opis iných aktív

Suma

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Opis iných pasív

Suma

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
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K bodu č. 7 Aktualizovaný Plán práce a rozpočet BTB 2020,
Vyjadrenie DR BTB k aktualizovanému Plánu práce a rozpočtu BTB 2020
Odôvodnenie:
Plán práce BTB a rozpočet na rok 2020 boli schválené VZ BTB dňa 17. 12. 2019.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla v dôsledku opatrení, ktoré boli
prijaté od marca 2020 v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, nebolo možné realizovať
plánované aktivity v pôvodne naplánovanom rozsahu a bolo nevyhnutné pristúpiť aj k
úprave a zmene rozpočtu v časti príjmov a výdavkov BTB, ktorá bola vzhľadom na
mimoriadnu situáciu odsúhlasená na zasadnutí P-BTB 26.05.2020.
Pôvodný členský príspevok Hl. mesta Bratislava na rok 2020 bol vo výške
1 250 000,00 EUR. Dňa 30.04.2020 bol členský príspevok pre BTB Mestským zastupiteľstvom
uznesením č. 423/2020 znížený o 250 000,00 Eur na čiastku 1 000 000,00 EUR.
Zároveň boli ponížené očakávané príjmy BTB z podnikateľskej činnosti o 40 000,00
EUR a z kontraktov v rámci TIC taktiež o 40 000,00 EUR.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 vyzvalo
dňa 03.04.2020 MDVSR prijímateľov štátnej dotácie na úprava aktivít projektov o poskytnutí
dotácie MDV SR podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov, ktoré boli predložené na MDV SR dňa 15.03.2020. Termín na opätovné
predloženie upravených aktivít v projektoch bol stanovený do 10.05.2020. Dňa 24.06.2020
MDVSR schválilo dotáciu pre BTB vo výške 1 031 414,29 Eur. Dotácia BTB bola MDVSR
znížená o 16 685,71 EUR z pôvodne žiadanej výšky dotácie 1 048 100,00 EUR.
Finálne upravený rozpočet a plán práce bol schválený na rokovaní predstavenstva
BTB dňa 11.08.2020.
Podľa Stanov BTB (Čl. XI. bodu 9. písm. k) sa dozorná rada vyjadruje k návrhu
rozpočtu predkladaného predstavenstvom. V nadväznosti na uvedené DR-BTB predkladá VZBTB svoje stanovisko k materiálu týkajúcemu sa navrhnutých zmien rozpočtu.
Materiály – aktualizovaný Plán práce a rozpočet BTB 2020 a vyjadrenie DR BTB – sú
prílohou tejto dôvodovej správy.
Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. e) a k) stanov BTB a v zmysle §
17 ods. 6. písm. e) a k) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov schvaľuje rozpočet a ročný plán aktivít.
Ide o rozhodnutia o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. veta 2.
stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 veta 2. zákona č. 91/2010 Z. z. sú takéto
rozhodnutia prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne
viac ako 60 % prítomných ostatných členov.
Návrh uznesenia
Valné zhromaždenie schvaľuje predložený aktualizovaný plán práce BTB a rozpočet na rok
2020.

Predbežný ročný rozpočet a plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2020
PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočt BTB
vlastné zdroje na
kofinancovanie
zmena
vlastné zdroje na
aktivít 2020
(schválené MZ kofinancovanie
(schválené VZ
04/2020)
aktivít 2020
17.12.2019)

dotácia 2020
(schválené VZ
17.12.2019)

1. Marketing a propagácia, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ...
39 000,00 € -15 000,00 €
24 000,00 €
742 200,00 €
1.1. Edičná a video tvorba:
3 000,00 €
PRIORITY: "ambasádorský" videocontent/obsah pre domácich aj zahraničných návštevníkov (mestské časti, cyklo, víno, Dunaj, kultúrna/zelená/historická BA)

1.1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.3.

Video tvorba: tematické online video spoty + výroba video obsahu, participácia na audiovizuálnych
projektoch v prospech prezentácie Bratislavy - leisure a MICE, projekt "Krásna Vesmírna Bratislava" s
ambasádormi, profilové video k 55. výročiu TIC, video content v spolupráci s influencermi so
3 000,00 €
zameraním na promo destinácie, podpora vlastivedného vzdelávania lokálnych obyvateľov v rámci
video-projektu Turistom vo vlastnom /hlavnom/ meste, doplnenie kampaňovej témy 72 hour city,
kúpa dronových záberov, video tvorba v spolupráci s partnermi a mestkými organizáciami.
Grafické a kretívne služby
2 000,00 €
PRIORITY: kreatívny a aktuálny obsah aj pre hendikepovaných (mestské časti, cyklo, víno, Dunaj, kultúrna/zelená/historická BA)
Grafika a kretíva: všetky druhy potrebnej grafiky, nové brožúry, upgrade starých, kampane, merkantil,
roll upy, bannery, beachflagy, plagáty, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a
MICE, atď.; kúpa licencovaných máp a mapových podkladov, prispôsobenie vybraných titulov pre
1 000,00 €
nevidiacich a slabozrakých v Braillovom písme, Podpora vlastivedného vzdelávania lokálnych
obyvateľov s BKIS; cyklomapa.
Kúpa licencovaných brožúr vytvorených mimo BTB pre potreby BTB , akreditovaných novinárov,
1 000,00 €
oficiálne delegácie a návštevy atď., materiál na izby hotelov v destinácii - guide
Tlač materiálov
1 000,00 €
PRIORITY: informovanie verejnosti a vizuálne atraktívna komunikácia destinácie (mestské časti, cyklo, fashion, gastro, kultúrna/zelená/historická BA)

632 914,29 €
63 000,00 €

632 914,29 €
63 000,00 €

0,00 €
0,00 €

63 000,00 €

63 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

25 000,00 €

0,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

0,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

0,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

0,00 €

69 000,00 €

69 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

1.4.1.
1.5. PR a Turistický informačný systém, komunikácia
5 000,00 €
PRIORITY: kampaň na mimosezónnu BA/dôraz aj na DCR/propagácia aj členských produktov/cielený marketing na sociálnych sieťach/city break 72hours, letisko linky
Monitoring médií, práca s databázami, tlačové konferencie na Slovensku a v zahraničí (primárne v
1 000,00 €
1.5.1. prihraničných regiónoch), nákup kontaktov
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dotácia
kapitálové
výdavky

5 000,00 €

1 000,00 €

Tvorba tematického obsahu na web stránku visitbratislava.com a jej podstránky, kalendár podujatí,
1.5.2. aktivity, produkty CR, články s fotkami a k nim obsah (napr. ku kampaniam, projektom)
Dopĺňanie fotodatabázy BTB pre LEISURE a MICE zabezpečenie celoročných fotografií tematicky
prispôsobených komunikovanému obsahu, vrátane fotografií pre online prostredie a soc. siete, najmä
ročné obdobia, produkty, konferenčné priestory, podujatia, gastronómia, kultúra, život v meste, ľudia
1.5.3. v meste, Dunaj; 360 ° a dronové fotografie.

-109 285,71 €

dotácia bežné
výdavky

25 000,00 €

Tlač tematických brožúr + máp + rekl. letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a
komunikačných nástrojov pre LEISURE a MICE/dotlač, celoročne. Tlač materiálov k eventom a
1 000,00 €
podujatiam v destinácii, zásoba TIC a destinácie atď. spolupráca na projektoch a podujatiach formou
1.3.1. tlače, tlač materiálov pre nevidiacich a slabozrakých, rozsevový prezentačný materiál do hotelov atď.
1.4. Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie:
1 000,00 €
PRIORITY: promo členov a ich produktov + destinácie na veľtrhoch + B2B prezentáciách a podujatiach, prezentácia BA na public podujatiach v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku
Náklady spojené s prezentáciami a účasťou zamestanancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov
na zahraničných veľtrhoch, výstavách a B2B prezentáciách v zahraničí v spolupráci s partnermi a zahr.
zastúpeniami MDV SR (napr. Pozsonyi piknik, Ferien Messe, Conventa Ľubľana, Utazás Budapešť, ITB
Berlín, kontraktačný networking Paríž ev. iné) - spoluvystavovateľské poplatky, doprava, ubytovanie,
iné produkčné náklady spojené s prezentáciam; verejné prezentácie v centrách miest v zahraničí,
tlačové konferencie na zdrojových trhoch, veľtržná akvizícia pre rok 2021.

zmena
(úprava
schválená celková
projektu a rozpočtu
výška dotácie
vzhľadom na COVID-19
31.07.2020
a znížená MDVSR)

KV z 2019

0,00 €

1.5.4.

1.5.5.
1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.7.

Webstránka/aplikácie - úprava web stránky pre potreby nevidiacich a slabozrakých, správa, údržba,
editovanie, upgrade funkcionality, dopĺňanie obsahu a jeho aktualizácia, dopĺňanie prekladu do
jazykových mutácií stránky, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia (www.visitbratislava.com, web
MICE, aplikácia BCC), vytvorenie fuknčnej podstránky ku kampaniam v téme 72 hour city
Preklady a tlmočenie - všetky typy prekladov ako brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych
sieťach, zmlúv, aktivít marketingu, PR a MICE odd., preklad webu do nových jazykových mutácií,
korektúra SK textov do brožúr atď.
Infocesty, fam a press tripy
PRIORITY: prezentácia produktov a služieb členskej základne a destinácie, user generated content, influenceri, odborná verejnosť B2B
Infocesty, press tripy, fam tripy v oblasti LEISURE: spolupráca s KOCR BRT, MDV SR, AOCR, leteckými
spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a incomingovými agentúrami atd. (doprava,
vstupy, prezentácie, ochutnávky, sprievodcovské služby, ubytovanie a pod.); spolupráca s
blogermi/vlogermi pri prezentovaní destinácie; ev. infocesta pre poskytovateľov služieb a
zamestnancov 1. kontaktu v destinácii.
Infocesty a fam tripy v oblasti MICE: zamerané na nákupcov podujatí, inšpekčné cesty, podpory
kandidatúr pre cieľové skupiny incentíva, corporate meeting planners, venue finders a asociačné
meetingy
a conferencie.
Realizácia
podľa plochy
aktuálneho vývoja situácie, záujmu, možností (bežné fam
Nákup mediálneho
priestoru,
reklamné

PRIORITY: prezentácia produktov a služieb členskej základne a destinácie, user generated content, influenceri, odborná verejnosť B2B
Celoročná inzercia a propagácia destinácie v médiách - najmä lifestylové magazíny s tematikou
venujúcou sa cestovaniu, gastro, kultúre, životnému štýlu a pod., časopisy, online inzercia, rádiá,
inflight magazíny. Propagácia významných podujatí, aj vlastných projektov. Možné zabezpečenie PR
agentúry na dané služby, s orientáciou na cieľové trhy (ČR, AT, SR, HU). Možná spolupráca s letiskom v
1.7.1. BA na kampaniach pre letecké spojenia. Približný rozpis:
Celoročná inzercia na AT trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a
spotrebiteľským správaním rakúskeho trhu: rakúske magazíny, časopisy, online inzercia: 15 000 EUR
Celoročná inzercia na CZ trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a
spotrebiteľským správaním českého trhu: české magazíny, časopisy, online inzercia: 15 000 EUR

1 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

38 000,00 €

38 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

4 000,00 €

129 314,29 €

129 314,29 €

0,00 €

2 000,00 €

58 000,00 €

58 000,00 €

0,00 €

71 314,29 €

71 314,29 €

0,00 €

2 000,00 €

139 600,00 €

139 600,00 €

0,00 €

2 000,00 €

139 600,00 €

139 600,00 €

0,00 €

1 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

Celoročná inzercia na SK trhu: s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a
spotrebiteľským správaním slovenského trhu: SK magazíny, časopisy, online inzercia: 28 000 EUR
Nákup vysielacieho času v rádiu a v televízii. Propagácia v primárne domácich a sekundárne v
1.7.2. zahraničných audiovizuálnych médiách na cieľových trhoch (SK, CZ, AT, HU). Približný rozpis:
Nákup vysielacieho času na AT trhu: rakúske rádio/TV: 11 314,29 EUR
Nákup vysielacieho času na CZ trhu: české rádio/TV: 15 000 EUR
Nákup vysielacieho času na SK trhu: slovenské rádio/TV: 45 000 EUR
1.8. Online marketing
PRIORITY: prezentácia produktov a služieb členskej základne a destinácie, 72-hour city, sociálne siete, Google, YouTube, naštartovanie CR v BA
ATL a BTL marketing - media mix komunikácia destinácie priebežne počas celého roka a kampane v
médiách: online (sociálne siete: Google Adwords, Youtube, Facebook, Instagram, koncept: "see, think,
do, care"); webbanerová reklama s využitím rezervačných portálov ako napr. Expedia, Ryanair,
Booking, Tripadvisor, ZSSK a pod.); letná, jesenná, zimná kampaň, propagácia Bratislava CARD.
Zameranie na cieľové zdrojové trhy (CZ, AUT, DE, HU, SR), kampaň 72 hour City, dôraz aj na
1.8.1. mimosezónu. Približný rozpis:
ATL a BTL marketing na AT/DE trhu: 25 000 EUR
ATL a BTL marketing na CZ trhu: 24 600 EUR
ATL a BTL marketing na SK trhu: 90 000 EUR
1.9. Marketingové kampane

2 000,00 €

16 685,71 €

PRIORITY: prezentácia produktov a služieb členskej základne a destinácie na strategických miestach
Offline OOH propagácia: umiestnenie vizuálnych nosičov na strategických miestach a dopravných
uzloch s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, v centrách veľkých miest v zdrojových krajinách (najmä CZ,
AT, HU, SK, DE) - metro, vlakové stanice, letiská. Využitie najmä citylightov, digilightov. Možná
1.9.1. spolupráca s letiskom v BA na kampaniach pre letecké spojenia. Približný rozpis:
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Offilne kampaň Rakúsko: 10 000 EUR
Offline kapaň Česko: 10 000EUR
Offline kampaň Slovensko a eventuelne iné trhy v zmysle stratégie: 30 000 EUR
1.10 Merkantil/Merchandising
1 000,00 €
PRIORITY: merkantil pre identifikáciu mesta k témam/ekomerkantil/k 55. výročiu TIC/bezbariérovosť
Merkantil/VO na prezentačné bežné predmety a darčekové predmety v súlade s aktuálnymi témami
(korunovácie, keltská/historická BA, Dunaj), samostatný merkantil pre potreby TIC vrátane (najmä k
55. výročiu), jednotný branding sprievodcov, fotosteny a prezentačné pulty, iné propagačné nástroje
1 000,00 €
slúžiace na podporu činnosti a propagácie; ochranné a dezinfekčné pomôcky; zväčšovacie lupy pre
1.10.1. slabozrakých.
1.11. MICE
2 000,00 €
PRIORITY: budovanie povedomia o kongresovej BA/spolupráca s členmi/tvorba a šírenie obsahu pre cieľové publikum/bidding na podujatia
Online a offline propagácia kongresovej bratislavy (tvorba obsahu, ATL a BTL marketing pre segment
mice) - príprava a distribúcia článkov, správa soc. sietí a médií, pozicioning BA ako destinácie pre
kongresový cestovný ruch, tvorba obsahu s komunitou, administrácia kampaní na online a na
1 000,00 €
sociálnych sieťach (LinkedIn, FB, YT, Google Ad). Následné šírenie obsahu prostredníctvom ATL a BTL
nástrojov (online a offline), reklamný priestor v médiách, online platformách participácia na
projektoch prezentujúcich Bratislavu ako kongresovú destináciu a pod.
1.11.1.
Akvizícia (bidding) na asociačné podujatia - spolupráca na biddingu zastrešenom členmi BTB, s tým
súvisiace naviazané služby, práca s odbornou verejnosťou doma a v zahraničí, fukcionalita a
1 000,00 €
zabezpečenie CRM systému. Možný presun finančných prostriedkov počas roka do iných
1.11.2. komplementárnych aktivít MICE podľa zrealizovaných biddingových procesov.
Spolu výdavky na Marketing a propagaciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov:
2. Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC
361 000,00 € -52 000,00 €
309 000,00 €
2.1. Prevádzkové náklady, nájomné
304 000,00 €
PRIORITY: dostupnosť informácií/digitalizácia/ochrana zdravia/bezbariérovosť
Činnosť a prevádzka TIC, jeho priebežná úprava a drobná rekonštrukcia (napr. detský kútik): TIC
304 000,00 €
2.1.1. Klobučnícka a ŽST, sezónne TIC autobusová st., letisko, centrum
2.2. Úprava TIC v záujme ochrany zdravia
2 000,00 €
PRIORITY: ochrana zdravia zamestnancov a návštevníkov destinácie
1 000,00 €
2.2.1. Germicídne žiariče, automatické bezdotykové dávkovače dezinfekcie a informačné stojany
2.2.2. Ochranné pultové prepážky zo skla
1 000,00 €
2.3. Informačná debarierizácia TIC
2 000,00 €
PRIORITY: bezbariérovosť, zlepšenie dostupnosti informačných služieb
2.3.1. Hovoriaca haptická mapa a hovoriace 3D kocky
2 000,00 €
2.4. Sprievodcovské staničky
1 000,00 €
PRIORITY: kvalita sprievodcovských služieb
2.4.1. Sprievodcovské staničky v celkovom počte 58 ks (3 vysielače a 55 prijímačov)
1 000,00 €
Spolu výdavky na Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov:
3. Tvorba a podpora udržateľných produktov CR
164 000,00 € -151 000,00 €
13 000,00 €
3.1. Kultúrna a umelecká Bratislava
3 000,00 €
PRIORITY: Podujatia ako produkty CR/dôraz aj na mestské časti/podpora kľúčových tém: Dunaj, kultúra, umenie
Organizačná a PR podpora aktivít v oblasti kultúry a umenia: Hudba na Dunaji/Danubiana, Kultúrna
Bratislava - cyklus podujatí, podpora produktu v mestských častiach, Bibiana festival animovaných
3 000,00 €
3.1.1. filmov, eventové prezentačné aktivity pre veľvyslanectvá
3.2. Tradičná a udržateľná Bratislava
3 000,00 €
PRIORITY: Podujatia ako produkty CR/dôraz aj na mestské časti/podpora kľúčových tém: udržateľnosť, výročie TIC, svetový deň CR, Vianoce
Organizačná a PR podpora aktivít v oblasti tradícií mesta a regiónu: KUVYT - kultúrno výtvarná
intervencia do mestského, koncertný projekt Viva Bratislava, svetový deň CR a 55. výročie TIC,
3 000,00 €
3.2.1. svätomartinské dni, advent a Vianoce v Bratislave
3.3. Historická a korunovačná Bratislava
4 000,00 €
PRIORITY: Podujatia ako produkty CR/dôraz aj na mestské časti/podpora kľúčových tém: história, významné výročia, korunovačná BA, Devín
Organizačná a PR podpora aktivít v oblasti histórie mesta a regiónu: podujatia s korunovačnou
tematikou, deň otvorených brán na Devíne, podujatia k historickým výročiam, Limes Days/Rímske hry,
4 000,00 €
3.3.1. obstaranie 20 ks audioguidov vo vybraných objektoch (Primaciálny palác, Stará radnica atď)
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24 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

0,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

0,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

0,00 €

38 000,00 €

38 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

38 000,00 €
0,00 €

13 500,00 €

24 500,00 €
0,00 €

15 500,00 €

5 500,00 €

10 000,00 €

5 500,00 €
10 000,00 €
14 500,00 €

5 500,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
10 000,00 €
14 500,00 €

14 500,00 €
8 000,00 €

0,00 €
8 000,00 €

14 500,00 €
0,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

181 000,00 €
50 000,00 €

170 000,00 €
50 000,00 €

11 000,00 €
0,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

0,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

0,00 €

0,00 €

110 800,00 €

70 200,00 €

0,00 €

3.4. Destinačné - regionálne a lokálne produkty CR
PRIORITY: podpora vlastných produktov, BC karta
3.4.1. Korunovačný foto-video point v priestoroch Michalskej veže (prevádzka, údržba, repasácia)
Prevádzka a technická podpora systému Bratislava CARD, online predaj a generovanie online kariet,
rozširujúci sa obchodný a marketingový koncept, výroba BC kariet, tlač a distribúcia kariet, podpora
predaja v spolupráci s partnermi, zaškolovanie; licencia na predajný a akceptačný softvér, API
3.4.2. prepojenie
Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov:
4. Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu

6 000,00 €

-4 000,00 €

4.1 MICE kongresové aktivity
PRIORITY: MICE, odborná verejnosť B2B
Bratislava MICE Days - séria networkingových workshopov, prezentácií a prednášok odborníkov v
4.1.1. meetings industry pre členov, partnerov a stakeholderov
4.1.2. Webová stránka bratislavaCVB.com - nový web vizuálne korešpondujúci s destinačným brandingom
Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:
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3 000,00 €

26 000,00 €

15 000,00 €

11 000,00 €

1 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

19 000,00 €

8 000,00 €

11 000,00 €

2 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

85 000,00 €

-68 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

5. Infraštruktúra cestovného ruchu
5.1 Inovatívne SMART/IT technologické riešenia
PRIORITY: digitalizácia, modernizácia infraštruktúry

5.1.1.
5.2.

5.2.1.
5.3.

5.3.1.
5.4.

5.4.1.
5.5.

5.5.1.
6.
6.1.

16 926,00 €

-9 926,00 €

Dotykové totemy na vstupných bodoch do destinácie a v centre mesta na strategických miestach
výskytu turistov, prenájom priestoru a súvisiace náklady na dotykové infopanely (4 existujúce totemy z
roku 2018 a 2019; 2 nové plánované totemy v roku 2020): servis, údržba, aktualizácia obsahu a pod.
Projekt spolupráce na dotykových totemoch k téme Keltská Bratislava
IT technológie
PRIORITY: digitalizácia, modernizácia, zber dát
Budovanie a prevádzka free WiFi siete v centre mesta a na miestach pohybu turistov (spolupráca s
MagiBA, O2, celoročná prevádzka), rozširovanie wifi siete
Značenie, navigačný systém
PRIORITY: kvalita infraštruktúry, dobrá orientácia v meste
Nové značenie a navigačný systém, repasovanie existujúceho turistického/cyklistického/informačného
značenia: nové informačno-navigačné nosiče s veľkorozmernou mapou mesta, osadenie navigačných
stĺpov - smerovníkov tzv. "meeting points", doplnenie informačných tabúľ v mestských častiach,
inštalácia a prevádzka 4ks LED obrazoviek v spolupráci s hl. mestom, repasovanie koruniek v dlažbe (v
rámci korunovačnej cesty)
Informačná infraštruktúra - zásobovanie
PRIORITY: poskytovanie relevantných informácií návštevníkom
Podpora informačnej infraštruktúry - zabezpečenie služieb zásobovania v destinácii: pravidelné
zásobovanie odbytísk, ad hoc zásobovanie, súvisiace služby
Obnova turistickej infraštruktúry v mestských častiach
PRIORITY: zatraktívnenie turistickej ponuky mimo centra mesta
Vybavenie drobnej turistickej infraštruktúry v okolí novej rozhľadne v Devínskej Novej Vsi, doplnenie
vybavenia vinohradníckeho chodníka v Rači, oprava 2 historických pivníc - ľadovní, doplnenie nových
informačných tabúľ k vybraným turistickým atrakciám a na náučných chodníkoch v spolupráci s
mestskými časťami.
Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:
Zabezpečenie strategických dokumentov
Strategické štúdie zamerané na rozvoj udržateľného cestovného ruchu
PRIORITY: zbieranie a analýza dát/ekonomický prínos CR/osveta o postavení CR v ekonomike

Prieskumy vnímania destinácie miestnymi obyvateľmi a domácimi turistami resp. zdrojovými trhmi,
6.1.1. najmä susednými krajinami: vnímanie imidžu, spokojnosť/nespokojnosť s turizmom v destinácii
6.1.2. Marketingová koncepcia domáceho cestovného ruchu detí a mládeže v Bratislave
Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu na Bratislavu: voľnočasového (leisure)
6.1.3. cestovného ruchu, festivalov a v obalsti MICE segmentu
Spolu výdavky na zabezpečenie strategických dokumentov:
7. Zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb
7.1. Vytvorenie a udržiavanie hodnotiaceho systému
PRIORITY: rast kvality služieb/monitoring kvality služieb
Zavedenie a prevádzkovanie efektívneho systému hodnotenia kvality služieb cez poskytovanie verejnej
free WIFI siete v priestoroch turistického informačného centra (TIC) Klobučnícka: 3D scanner v TIC a
7.1.1. jeho prevádzka ako nadstavba fungujúceho Splash Screen
Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR:

5 000,00 €

0,00 €

7 000,00 €
1 000,00 €

57 400,00 €

24 600,00 €

82 000,00 €
8 000,00 €

82 000,00 €
8 000,00 €

1 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

0,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

0,00 €

0,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

0,00 €

56 000,00 €
56 000,00 €

56 000,00 €
56 000,00 €

0,00 €
0,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

5 600,00 €

50 400,00 €

1 000,00 €

4 000,00

0,00

1 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €
4 000,00 €

4 000,00 €
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0,00 € 16 600,00 €
0,00 € 16 600,00 €

0,00 €

0,00 €

16 600,00 €

8. Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské
8.1. Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské do organizácií:
PRIORITY: miestne obyvateľstvo/sociálna udržateľnosť/zvyšovanie profesionality zamestnancov a členov

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

198 374,00 €

-8 074,00 €

Pracovné workshopy, školenia, odborné semináre, konferencie a iné vzdelávanie organizované
národnými (AOCR, ZCR a iné) a medzinárodnými (ECM, DCC a iné) organizáciami CR: zamestnanci BTB,
členovia BTB (podľa dohody), sprievodcovia ev. stakeholderi (registračné poplatky, sprievodné
náklady, doprava, vzdelávanie v oblasti bezbariérovosti služieb cestovného ruchu); Stretnutia OOCR,
KOCR, AOCR, networking CR - MDV SR, prípadné organzovanie samostatnej konferencie; a pod.
Vzdelávanie miestnych obyvateľov v rámci projektu "Turistom vo vlastnom meste": špecializované
prehliadky a vychádzky
Zasadnutia riadiacich orgánov a predstavenstva
Jazykové a sprievodcovské kurzy pre zamestnancov BTB

8.1.5. Podcasty o Bratislave: podcasty s diplomatmi/veľvyslancami pôsobiacimi v Bratislave; podcasty
populárno-náučné o Bratislave (kultúra, dejiny, zaujímavosti, aktuality) s osobnosťami BA
8.1.6. Členské v DCC - Danube Competence Centre
8.1.7. Členské do SITE - Society for Incentive Travel Excellence
8.1.8. Členské do ECM - European Cities Marketing
8.1.9. Členské do AOCR - Asociácia organizácií cestovného ruchu
8.1.10. Členské do ECC - European City Cards
8.1.11. Členské do AICES
8.1.12. Členské do ICCA - po dohode s MDV SR partnerstvo bez členstva
8.1.13. Členské do ZCR - Zväz cestovného ruchu SR
8.1.14. Členské do BRT - Bratislava Region Tourism
Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské z dotácie a vlastných zdrojov:
SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD

794 300,00 € -240 000,00 €

190 300,00 €
190 300,00 €

24 500,00 €
24 500,00 €

24 500,00 €
24 500,00 €

0,00 €
0,00 €

1 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €
60 881,00 €
1 000,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

0,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €
500,00 €
3 045,00 €
3 000,00 €
900,00 €
200,00 €
0,00 €
3 000,00 €
112 774,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

554 300,00 € 1 048 100,00 €

stav k 17.12.2019
70 000,00 €
90 000,00 €
16 600,00 €
200 000,00 €
1 280 000,00 €
1 048 100,00 €
2 704 700,00 €

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)
Dotácia MDV SR pre rok 2020
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2020
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23 100,00 €

1 400,00 €

-16 685,71 €

stav po zmene príjmov
a členského
30 000,00 €
50 000,00 €
16 600,00 €
200 000,00 €
-250 000,00 €
1 030 000,00 €
-16 685,71 €
1 031 414,29 €
2 358 014,29 €
zmena
-40 000,00 €
-40 000,00 €

1 031 414,29 €

995 914,29 €

35 500,00 €

16 600,00 €

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2020
stav po zmene príjmov
a členského

stav k 17.12.2019
Prenájom kancelárií a skladových priestorov

65 000,00 €

-10 000,00 €

55 000,00 €

12 500,00 €
580 000,00 €

-1 000,00 €
-50 000,00 €

11 500,00 €
530 000,00 €

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

70 000,00 €

-10 000,00 €

60 000,00 €

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

10 000,00 €

Upratovanie, vodne stočné, energie, OLO, opravy a údržba, revízie a kontroly
Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnici mimo od dodávateľa prezentačných služieb), odmeny Back office aj TIC

-1 000,00 €

9 000,00 €

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

10 000,00 €

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
Cestovné náhrady (diéty)

14 000,00 €
10 000,00 €
9 000,00 €
1 500,00 €
13 000,00 €
2 500,00 €
9 000,00 €
7 000,00 €

17 000,00 €
11 000,00 €
10 000,00 €
1 500,00 €
15 000,00 €
2 500,00 €
11 000,00 €
8 000,00 €

Poistenie za auto, servis
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:

2 200,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
845 700,00 €

-3 000,00 €
-1 000,00 €
-1 000,00 €
-2 000,00 €
-2 000,00 €
-1 000,00 €

-3 000,00 €
-90 000,00 €

2 200,00 €
5 000,00 €
7 000,00 €
755 700,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:

30.000 + 50.000 + 16.600 + 200.000 + 1.030.000 + 1.031.414,29 = 2.358.014,29 eur

SÚČET VÝDAVKOV:

554.300 + 995 914,29 + 35.500 + 16.600 + 755.700 = 2.358.014,29 eur

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

stav k 17.12.2019
Prevádzka
TIK (prenajom,
udrzba,
komunálnykotol/alarm),
odpad, separovaný
RTVS)
Kontroly, revízie
(komíny, energie,
vykurovací
systém/plynový
servis, zber,
čistenie
klimatizácie, BOZP,
PO
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
Spotrebný
kancelársky
materiálSlovakia.travel,
(vizitky, hl.papier,
tonery,
materiál, ....)
Úprava
priestorov
TIC (promo
detský
kútik,kancelársky
uzavretý konzultačný
priestor a pod.) a
doplnky kanc. vyb. ( konf. stolík, 3 stoličky), rohože, kožená taburetka, sedačka pre zázemie, ohrievače,
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
Predbežne spolu na pevádzku:

5 000,00 €
2 000,00 €
9 000,00 €
280 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
16 000,00 €
9 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
347 000,00 €
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zmena

-40 000,00 €

-3 000,00 €

-43 000,00 €

stav po zmene príjmov
a členského
5 000,00 €
2 000,00 €
9 000,00 €
240 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
13 000,00 €
9 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
304 000,00 €

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 28. september 2020

K bodu č. 3 Správa o činnosti dozornej rady BTB za rok 2019

Odôvodnenie:
V zmysle Čl. XI. bodu 9. písm. k) Stanov BTB dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu
správu o svojej činnosti.
V nadväznosti na citované ustanovenie dozorná rada BTB predkladá valnému zhromaždeniu
správu o svojej činnosti za rok 2019. Materiál je prílohou tejto dôvodovej správy.
Na prijatie uznesenia v tejto veci je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov
(Čl. IX. Bod 5. veta 1. Stanov BTB).

Návrh Uznesenia: Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie správu o činnosti dozornej
rady BTB za rok 2019.

