
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 25.09.2020 – začiatok 15:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania:, Šafárikovo námestie 3, Bratislava 

 

Prezentujúci sa = prítomní: M. Debnárová, V. Grežo, P. Hochschorner, T. Koniar, R. Križan, M. Naď,  

Ľ. Novácka, P. Petrovič, M. Volek 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení: S. Svoreňová 

 

Program predstavenstva:  

1.      Informácia o zmene na poste predsedu komory č. 1 a kandidátovi na člena predstavenstva BTB                      

       za komoru č. 1 

2.  Kooperatívny manažment a zvýšenie informovanosti členskej základní o pripravovaných   

       opatreniach,  AHR,  SACKA, ministerstvá, iný..  

3.    Uznesenie k žiadosti o aktívny prístup BTB v súvislosti s pripravovanou krajinskou výstavou,  

       vrátane info pre členov za účelom ich zapojenia sa. 

4.    Prieskum kvality poskytovaných služieb prevádzkovateľmi turistických vláčikov 

5.    Prehodnotenie plánu činnosti a aktivít BTB do konca roka - bude zaradené na ďalšie rokovanie . 

6.    Úvodné informácie o pláne práce a rozpočte na rok 2021, členský poplatok Bratislavy, prípadne  

       úpravy v projekte na dotáciu - bude zaradené na ďalšie rokovanie . 

7.    Aktuálne informácie o príprave VZ  

8.    Informácie z komôr BTB  

9.    Rôzne 

 

P. Volek privítal prítomných a odovzdal slovo p. Naďovi.  

 

Bod č. 1: Informácia o zmene na poste predsedu komory č. 1 a kandidátovi na člena predstavenstva 

BTB za komoru č. 1 

P. Naď informoval, že prestúpil do iného odvetvia a preto považuje za správne vzdať sa svojej funkcie. 

Odovzdal slovo p. Križanovi, ktorý by ho mal vo funkcii člena predstavenstva za komoru č. 1 nahradiť.               

P. Križan sa prítomným v krátkosti predstavil a zhrnul, že situácia je veľmi náročná a hotely sú na pokraji 

svojich síl a hrozí im prepúšťanie zamestnancov. 

Uznesenie č. 1/25092020: P-BTB poveruje PP-BTB, aby predložil na VZ BTB návrh na voľbu člena 

predstavenstva za komoru č. 1 p. Rudolfa Križana. 

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 2: Kooperatívny manažment a zvýšenie informovanosti členskej základní o pripravovaných  

opatreniach,  AHR,  SACKA, ministerstvá, iný.. 

Prítomní zhodnotili situáciu ako veľmi zlú, veľa členov je už tesne pred kolapsom, prepúšťaním 

kvalifikovaných zamestnancov. Požadujú od BTB, aby robilo PR tak, že nielen bude ponúkať CR ale 

zároveň bude poukazovať na to, aký dopad to má na jednotlivých členov BTB ak turisti neprídu.  

Ľ.Novacká navrhla rozvíjať komunikáciu s členmi BTB a prezentovať  na špeciálnom linku cez web 

aktuálne  informácie, ktoré sú pre nich potrebné  a v prípade možnosti aj  informácie o grantoch či iných 

nástrojoch, ktoré sú v súlade  s princípmi spoločenskej zodpovednosti BTB voči svojim členom.  

 

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


                                                                                                                 
Uznesenie č. 2/25092020: P-BTB odporúča BTB viac komunikovať aktuálny stav a dopady krízy spojenej 

s COVID-19 na členov BTB s dôrazom na nepriaznivý vývoj príjazdového cestovného ruchu. Zároveň P-

BTB žiada VR zistiť good practice v Európe a formy podpory od vlád a samospráv voči kríze v CR v Českej 

republike a v Rakúsku, EÚ.  

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 3: Uznesenie k žiadosti o aktívny prístup BTB v súvislosti s pripravovanou krajinskou 

výstavou, vrátane info pre členov za účelom ich zapojenia sa. 

P. Debnárová prezentovala, že sa zúčastnila stretnutia BAUM-u. Zároveň poukázala na možnosť zapojenia 

sa členov BTB do rôznych grantov, či už z BAUM-u, prípadne z Magistrátu, a navrhuje, aby o možnostiach 

získania podpory na projekty informovala členov BTB.  

Uznesenie č. 3/25092020: P-BTB žiada VR, aby sa BTB aktívne zapojilo do prípravy projektu (mapy) 

v projekte BAUM a zároveň žiada overenie potenciálu projektu pre možnosť zapojenia sa členov BTB do 

ponúkaných schém/grantov. 

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 4: Prieskum kvality poskytovaných služieb prevádzkovateľmi turistických vláčikov. 

P. Debnárová požiadala BTB o podporu projektu hl. mesta Bratislavy, na ktorom spolupracuje/ktorý vedie 

a potrebuje pre nastavanie podmienok pre turistické vláčiky prieskum kvality poskytovaných služieb, 

ktorého metodiku navrhla. Návrh otázok poslala p. Volekovi, ktorý ich distribuoval zvyšným členom 

predstavenstva.  

Uznesenie č. 4/25092020: P-BTB žiada VR zistiť možnosti čerpania finančných prostriedkov do hodnoty 

max. 1000€ na zabezpečenie prieskumu kvality poskytovaných služieb prevádzkovateľov turistických 

vláčikov a v prípade možných zdrojov zabezpečiť jednoduchý prieskum /10 os./ pre hl. mesto, podľa návrhu 

metodiky  M. Debnárovej. 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: 06.10.2020 o 16:00 spôsob: živé stretnutie v BTB. 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

 

  

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo        __________________________ 

 

 

 

Člen predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA                   __________________________ 

  


