
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 19.11.2020 – začiatok 15:30 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: online 

 

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

Ľ. Novacká, P. Petrovič, S. Svoreňová, M. Volek, 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení:  

 

Program predstavenstva:  

 

1. Privítanie a otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Stav prípravy rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy  

4. Nový návrh BKIS na urovnanie sporu 

5. Príprava predbežného ročného rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2021 

6. Informácie z komôr, ktoré mali stretnutie od 23.10.2020 

7. Ukončenie a záver 

 

Bod č. 1: Privítanie a otvorenie. 

PP-BTB privítal všetkých prihlásených.  

 

Bod č. 2: Kontrola uznesení. 

VR informoval o otvorených bodoch uznesenia, ktoré sú v štádiu riešenia alebo realizácie. PP-BTB 

informoval o bode, ktorý mal plniť.  

Uznesenie č. 4/19112020: P-BTB berie na vedomie body 2-4 programu predstavenstva. 

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3: Stav prípravy rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy. 

PP-BTB požiadal p. Debnárovú a p. Svoreňovú o informáciu. P. Debnárová informovala, že obdržali prvý 

návrh rozpočtu, kde figuruje pre BTB čiastka 1.169.000€ aj s príspevkom na BKD. Zatiaľ nemajú 

informáciu, že by sa táto suma mala krátiť, skôr sa chcú pokúsiť v ďalších rokovaniach ju o niečo navýšiť.  

Uznesenie č. 4/19112020: P-BTB berie na vedomie body 2-4 programu predstavenstva. 

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 4:  Nový návrh BKIS na urovnanie sporu. 

PP-BTB  informoval, že návrh na urovnanie sporu sa bude prerokovávať na PPP a na základe výsledku 

budeme ďalej postupovať. P. Debnárová navrhla, že by bolo dobré si vyžiadať aj písomné stanovisko od 

Magistrátu ako si riešenie tohto sporu predstavuje, vyjadrenie mestského kontrolóra a takisto aj doloženie 

stanoviska účtovného poradcu, prípadne audítora, nakoľko je dôležité mať to odobrené aj z účtovného 

hľadiska.   

Uznesenie č. 4/19112020: P-BTB berie na vedomie body 2-4 programu predstavenstva. 

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5: Príprava predbežného ročného rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2021. 

PP-BTB  informoval, že sa spoločne s VR sa zúčastnili zasadnutia komôr, kde sa tomuto venovali 

a odpovedali členom na ich otázky. PP-BTB ďalej informoval o zapojení hl. mesta Bratislavy do prípravy 

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


                                                                                                                 
rozpočtu, keď bolo prerokované s riaditeľom magistrátu p. Košťálom, do návrhov projektu budú zapojené aj 

odborné sekcie magistrátu a mestské organizácie.  

P. Farkaš pripomenul nutnosť prerokovať a odsúhlasiť rozpočet aj na zasadnutí DR pred zaslaním 

dokumentov členom. 

P-BTB podporilo návrh p. Novackej, že podnety z komôr budú ich zástupcovia vpisovať písomne do 

zdieľanej tabuľky, ktorú vytvorí a bude spravovať p. Volek. Základné body do nej zašle M. Volekovi VR, 

a tie budú vychádzať z prerokovaného dokumentu „Parametre pre návrhy aktivít zo strany komôr a 

predstavenstva pre rok 2021“. Termín zasielania bol stanovený do 25.11.2020 do 12:00. Podnety budú 

následne prerokované na predstavenstve 3.12.2020. Poslanci magistrátu p. Debnárová, p. Svoreňová a p. 

Hochschorner pošlú podnety do 2.12.2020 vzhľadom na stretnutia komisií, ktorých sú členmi. 

Uznesenie č. 1/19112020: P-BTB požaduje od predsedov komôr zaslanie podnetov z komôr písomne do 

25.11.2020 do 12:00 hod.  

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2/19112020: P-BTB súhlasí, že podpredseda predstavenstva p. Volek spracuje a bude 

spravovať zdieľanú tabuľku podľa podkladu od VR, ktorá bude následne 26.11.2020 zaslaná VR. Poslanci 

magistrátu pošlú podnety do zdieľanej tabuľky pre rozpočet a plán aktivít BTB na rok 2021 do 2.12.2020. 

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/19112020: P-BTB vyjadruje súhlas, aby PP-BTB oslovil umelca inštalácii KUVYT 

o vyjadrenie súhlasu so zriadením mobilného odberného miesta v jeho inštalácii pre MČ Staré Mesto.  

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6: Informácie z komôr, ktoré mali stretnutie od 23.10.2020. 

 

Komora č. 2 

P. Volek informoval o podnetoch, ktoré zazneli na stretnutí komory č. 2 a to:  

- členovia vyjadrili požiadavku, aby sa vo videách neprezentovali len mladí ľudia ale aby bola kreatíva 

zameraná aj na starších ľudí, ktorí tvoria veľkú časť návštevníkov. VR sa vyjadril, že členovia vždy majú 

možnosť vyjadriť sa, kto vo videu bude. 

- zdieľaný portál, kde si môžu všetci členovia stiahnuť fotky 

- pripomienka, aby sa v roku 2021 nezabudlo na tých, s ktorými sa video z kapacitných dôvodov nerobilo 

- členom chýbajú častejšie informácie o COVID opatreniach pre vstup zo zahraničia 

- viac jazykových mutácií webu visitbratislava 

 

Komora č. 1 

P. Križan informoval, že hotely a reštaurácie sú na kolenách, situácia je veľmi zlá a zatiaľ nevedia ako sa 

bude vyvíjať zimná sezóna. Majú možnosť zažiadať o dotáciu od vlády na fixné nálady v decembri, na 

stránke MDaV SR však zatiaľ žiadna informácia nie je. Veria, že začiatkom jari by sa mohol rozbehnúť 

MICE segment.  

 

Komora č. 3 

P. Petrovič informoval, že jeho komora je monotematická. Videotvorba je pozastavená, MICE sa nevyvíja 

dobre a predpokladá, že sa zlepší až keď sa situácia zastabilizuje, cca v apríli. Predpokladá, že prvé veľké 

MICE akcie by mohli byť na jeseň. Podotkol, že napríklad v Čechách existuje špecifická podpora pre MICE.  

 

Komora č. 4 

Na ostatnom stretnutí  členovia komory č. 4 diskutovali s predsedom predstavenstva  BTB 

a výkonným  riaditeľom  o návrhoch členov do projektu BTB. Osvojili si požiadavku zo strany BTB, aby  sa 

v návrhoch premietal aj synergický efekt a nadväznosť služieb v rámci balíčkových produktov.   Centrope 

a Divoká voda diskutovali o konkrétnych projektoch.  Na tému súčasnej situácie členov p. Novacká 

informovala, že jej komora je rôznorodá a charakter činnosti  podmieňuje  ich súčasnú ekonomickú situáciu. 

Podľa vyjadrenia  členov, Letisko M.R. Štefánika v Bratislave  očakáva, že sezóna sa otvorí až v marci po 

uvedení vakcíny. Blaguss bolo nútené prejsť na úsporný režim a pristúpili aj na kratšie cesty. V cestovnom 



                                                                                                                 
ruchu vidia možnosť poskytovať nadväzujúcu dopravu  pre turistov, ktorí prichádzajú do Bratislavy 

kajutovými loďami alebo letecky. Ide o  perspektívu hlavne na jar a leto 2021.  Divoká voda bude miestom 

Majstrovstiev sveta v kanoistike, ktoré sú plánované v septembri 2021.  Toto podujatie vytvára  možnosti pre 

promotion Bratislavy. 

 

P-BTB sa vrátilo k téme začiatku predstavenstiev do budúcna. Predstavenstvo sa zhodlo na 16:00 hod.                    

PP-BTB ale následne požiadal P-BTB, aby si vyhradili čas 2,5-3 hodiny na zasadnutie a neodhlasovali sa skôr. 

Uznesenie č. 5/19112020: P-BTB sa dohodlo na začiatku predstavenstiev o 16:00 hod.   

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

P. Novacká požiadala o informácie o aktivitách, ktoré boli zaradené do dodatku projektu pridelenej pridelenej 

dotácie pre rok 2020, ktorej možnosť čerpania sa predĺžila do konca marca 2021.  

Uznesenie č. 6/19112020: P-BTB požaduje od VR predloženie plánu aktivít na obdobie december 2020 a 

január 2021 do budúceho predstavenstva.  

Prítomní: 8 

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7: Ukončenia a záver. 

PP-BTB poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v štvrtok 3.12.2020 o 16:00 hod., spôsob: online 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

 

  

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo        __________________________ 

 

 

 

Člen predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA                   __________________________  

  



                                                                                                                 
K bodu č. 2 -  stav uznesení z predchádzajúcich predstavenstiev: 

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2020 

Dátum 

konania  

Uznesenie 

číslo 
Presné zmenie uznesenia Zodpovedný 

Stav 

k ... 

23.10.2020 1/23102020 P-BTB odsúhlasilo podklad zaslaný VR a jeho 

zrealizovanie.  
VR-BTB 

v 

realizácií 

23.10.2020 2/23102020 P-BTB schvaľuje zmluvy a objednávky nad 

10.000 EUR. 
P-BTB √ 

23.10.2020 3/23102020 

P-BTB poveruje VR vstúpiť do rokovania o 

možnosti zapojenia sa do projektu vianočných 

trhov v Starej Tržnici až po obdržaní 

oficiálnych informácií od organizátora, 

prenájmom priestoru pre členov BTB max. do 

výšky 3.000 EUR.  

VR-BTB v riešení 

5.11.2020 1/05112020 
P-BTB požaduje od VR spracovanie analýzy 

nákladov a benefitov infociest a press tripov 

vykonaných počas roka 2020.  

VR-BTB v riešení 

5.11.2020 2/05112020 

P-BTB žiada VR po vzájomnej diskusii o 

vypracovanie návrhu na pravidlá výberu 

zaraďovania členov BTB do press tripov, 

famtripov a infociest. Účinnosť týchto pravidiel 

sa predpokladá od leta 2021.  

VR-BTB v riešení 

5.11.2020 3/05112020 P-BTB berie na vedomie kvartálnu správu VR 

za III. kvartál 2020. 
P-BTB √ 

5.11.2020 4/05112020 

P-BTB schvaľuje znenie pozvánky na Valné 

zhromaždenie BTB s termínom najneskoršieho 

zaslania podkladov a hlasovacích lístkov 

11.12.2020 a termín Valného zhromaždenia 

bude 18.12.2020 a forma korešpondenčne. 

P-BTB √ 

5.11.2020 5/05112020 P-BTB odsúhlasilo znenie podkladu, ktoré má 

byť zaslané štátnej tajomníčke Brunckovej. 
P-BTB √ 

5.11.2020 6/05112020 

P-BTB požaduje od VR vypracovať základnú 

štruktúru rozpočtu a aktivít s členením do 

konania ďalšieho predstavenstva. 

VR-BTB √ 

5.11.2020 7/05112020 

P-BTB poveruje PP-BTB a VR rokovať 

s umelcom o dare projektu KUVYT (prípadne 

iného diela) pre potreby zriadenia stálej 

expozície na území hl. mesta SR Bratislave.  

PP-BTB a 

VR-BTB 
v riešení 

5.11.2020 8/05112020 
P-BTB poveruje VR opätovne komunikovať 

s BRT so záujmom stať sa strategickým 

partnerom pri projekte Bordex.  

VR-BTB v riešení 

 















Vážení členovia predstavenstva 
a predseda Dr BTB,  
 
riaditeľka BKIS K. Hulíková sa na BTB obrátila s návrhom, doriešiť spor medzi BTB a BKIS. 
Po našom rokovaní v októbri 2020 došlo k novému návrhu,  
dohody, ktorý je možný vďaka COVID kríze a len v tomto roku. Návrh by mohol byť pre BTB 
výrazne výhodnejší ako doterajšie návrhy (znenie v príloha č.4a).  
 
Zhrnutie riešenia obsiahnuté v dohode. Pohľadávku BKIS k BTB, uhradí BKIS zo svojho 
rozpočtu v roku 2020 z úspory prác BKIS pre Bratislavské  
korunovačné dni (BKD) organizované BTB. Úspora časti objemu služieb BKIS vzniklo vďaka 
potrebe úspornejšieho  a menšieho riešenia podujatí  
BKD 2020 a následných obmedzení pre ochranu obyvateľov. 

BTB tak neuhradí BKIS žiadne ďalšie financie, ani neposkytne žiadne mediálne alebo iné 
plnenia.  
 
Potreba doriešenia sporu aj zo strany BTB vychádza aj  z nasledovného : 

1. prijatého uznesenie P - BTB č.3/15012020, ktoré schvaľuje úmysel uzavrieť dohodu 
s návrhom dohody, táto dohoda dosial nebola pre nástup  
COVID krízy uzavretá, súčasne sa podarilo pripraviť výrazne výhodnejší návrh 
dohody medzi BTB a BKIS,   

2. materiálu k rokovaniu P - BTB z 15.1.2020, v bode 4. – Predžalobná výzva, považuje 
nevyriešenie sporu s BKIS a „pohľadávku za rizikovú pre BTB“  
a tiež spor ako nevýhodný pre spoluprácu s BKIS do budúcna (príloha 4b.),  

3. BKIS v prípade dohody stiahne žalobu a nebude viesť súdny spor o úmyselnej škode 
/ bezdôvodnom obohatení, kde premlčacia doba je 10 rokov,  
teda aktuálne nie je spor premlčaný. 

4. požiadavku riaditeľa magistrátu C.Košťála, vysporiadať spor dohodou a zamedziť 
medializácii sporu a faktu, že inštitúcie mesta sa nevedia  
dohodnúť a vedú súdny spor. 

 

 
 
 

Ing. Vladimír Grežo 
predseda predstavenstva BTB 

 
 
 

 


