
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 4.3.2021 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: online 

 

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

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

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení:  

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie 

2. Plnenie uznesení  

3. Etický kódex BTB  

4. Analýza socio-ekonomických účinkov CR na BA 

5. Príprava projektu MDaV SR 2021 (ústna informácia) 

6. Správy z komôr 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Bod č. 1: Otvorenie. 

PP-BTB privítal všetkých prihlásených.  

 

Bod č. 2: Plnenie uznesení. 

PP-BTB V. Grežo vyzval p. Debnárovú, aby informovala k uzneseniu č. 3/28012021. 

P. Debnárová informovala o stretnutí k IUS, ktoré prebehlo 2.3.2021. Na stretnutí sa ujasnili témy Rady 

partnerstva, za Magistrát hl. mesta SR Bratislavy to má na starosti p. Ivašková a Sláviková.                        P. 

Kyselová prepošle členom P-BTB tabuľku, do ktorej sa zapisujú projekty. P. Sláviková upozornila 

na meetingu, že pri projektoch obnovy je tabuľka pomerne zložitá a je dôležité, aby už projekty boli pripravené 

a boli vyplnené všetky časti tabuľky. P. Svoreňová doplnila,  že by sa P-BTB malo dohodnúť na čo sa sústredia. 

PP-BTB rozdelil prístup na dve skupiny tém. Väčšie témy, ktoré treba zosúladiť s Magistrátom, p. Sláviková 

prisľúbila špecifikovať ich. PP-BTB navrhuje zacieliť sa na skupinu tém, ktorá doplní veľké mestské projekty 

obnovy a k už podaným mestským aj podporné – softové aktivity. Tieto projekty môžeme vložiť do kontajnera 

projektov priamo, veľké investície v Bratislave je potrebné koordinovať s mestom. P. Stano sa ponúkol, že 

predstavenstvu zašle tabuľku s projektami mesta. Po diskusii sa predstavenstvo dohodlo, že budú informovať 

komory o tejto možnosti a P-BTB sa zamyslí, ktoré projekty by chceli doplniť (čerpať budú aj z projektov, 

ktoré sa zozbierali do projektu MDV 2021 a pre vysokú finančnú náročnosť neboli vybrané). Na ďalšie 

predstavenstvo bude prizvaný koordinátor p. Sláviková, aby prezentovala informácie o stave podaných 

projektoch za Bratislavu.  

P-BTB zobralo plnenie uznesení na vedomie. 

 

Bod č. 3: Etický kódex BTB. 

PP-BTB vyzval k diskusii k tomuto bodu. 

P. Svoreňová skonštatovala, že aktuálny etický kódex bol prijatý ako interný dokument, podľa čoho by sa malo 

predstavenstvo riadiť. 

P. Novacká informovala, že sa musia zaoberať dvoma dokumentami a to etickým kódexom a zásadami 

prijímania členov. Predpokladá, že zatiaľ to budú komunikovať písomne a následne sa to preberie na 

predstavenstve.  

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


                                                                                                                 
P. Petrovič potvrdil, čo povedala p. Svoreňová, etický kódex bol vypracovaný ako pracovná pomôcka, bol to 

interný dokument. Predstavenstvo má v stanovách postup prijímania členov daný.  

PP-BTB upozornil na to, že treba rozlišovať tieto dva dokumenty.  

P. Volek konštatoval, že o kódexe sa diskutuje roky a členovia komory č. 2 by ho chceli zapracovať do stanov. 

Spomenul Globálny etický kódex, ktorý obsahuje súbor pravidiel, mohlo by z neho vychádzať. 

P. Novacká sa ponúkla, že slovenskú verziu Globálneho etického kódexu pošle členom predstavenstva. 

Nesúhlasí však so zapracovaním kódexu do stanov. Finálnu verziu kódexu by zverejnila a zásady prijímania 

členov by bol interný dokument.  

PP-BTB súhlasil s p. Novackou, že etický kódex netvorí súčasť zriaďovacích listín a stanov spoločností ale 

býva verejne dostupný.  

PP-BTB navrhol začiatok prípravy etického kódexu BTB, vytiahnuť si pravidlá, ktoré sú dané svetovou 

organizáciou a zaradiť ich na rokovanie predstavenstva.  Následne by si predstavenstvo povedalo postup pri 

úprave bodov a podmienok, ktoré sú vhodné pre naše prostredie. Potom by tieto návrhy prerokovali v širšom 

pléne. Túto tému by zaradil na predstavenstvo o štyri týždne.  

 

Uznesenie č. 1/04032021: P-BTB začne prípravy etického kódexu BTB.  

Prítomní: 8 

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

 

PP-BTB sa následne venoval téme zverejnenia pravidiel prijímania členov. Interný materiál neobsahuje žiadne 

ustanovenia, ktoré by sa nemohli zverejniť. Členovia predstavenstva vyjadrili svoje názory a tému dôkladne 

rozobrali. Väčšina bola za zverejnenie po zrevidovaní. Predstavenstvo prebralo aj možnosť zmeny v stanovách 

ohľadom počtu hlasov k výške členského.  

 

PP-BTB poďakoval členom P-BTB za ich názory a uzavrel bod č. 3. s tým, že sa k téme na P-BTB budeme 

vracať.  

 

Bod č. 4: Analýza socio-ekonomických účinkov CR na Bratislavu. 

PP-BTB informoval, že prvotné posúdenie analýzy urobil VR (štruktúrovane a vecne podľa BTB 

požadovaných výstupov vyplývajúcich zo špecifikácie zákazky a zo zmluvy) a ten tieto pripomienky 

a výhrady poslal ostatným členom komisie na posúdenie analýzy v zložení PP-BTB, p. Volek, p. Novacká. 

Následne poslali svoje pripomienky aj ostatní členovia komisie. PP-BTB požiadal členov predstavenstva 

o vyjadrenie sa k analýze.  

P. Novacká sa vyjadrila, že posúdenie analýzy od VR je veľmi podrobné. Poznamenala, že nie je jasné, že na 

základe akých premenných vypočítavali multiplikátor produkcie, toto tam nebolo vysvetlené. Predpokladá, že 

sa autori dostanú k tomu čo bolo cieľom štúdie a buď si to obhája alebo sa budú venovať aj príjmovému 

multiplikátoru. 

P. Volek zhodnotil analýzu veľmi pozitívne, výkon CR je oveľa väčší ako sme si mysleli, pre neho to boli 

prekvapujúce čísla, šokujúci podiel jednodňových návštevníkov a tých, ktorí nebývajú v hoteloch, našiel si 

tam to čo chcel vidieť. Pripomienky od VR boli zmysluplné, zhotoviteľ musí dopracovať pripomienky ale pre 

neho ten výkon CR, ktorý z toho vyšiel je veľký a pomôže nám. 

PP-BTB sa vyjadril, že výstupy, ktoré vyšli zo štúdie sú veľmi zaujímavé. Preto od zhotoviteľa vo svojich 

výhradách požadoval, aby jasne zdokumentoval  výstupy a podporu v dátach, napojenie štatistík a argumentov. 

Pre BTB bude dôležité, aby to bolo dobre vyargumentované, pretože pri prezentáciách a diskusiách bude 

potrebné zdokumentovať zdroje dát. V zásade sme prišli k tomu, že štúdia nenaplnila zadania a preto sme 

požiadali o doplnenie formulovaných pripomienok.  

VR zhrnul, že pokiaľ by bolo viac času na hĺbkovejšiu analýzu, tak by bolo viac bodov  na doplnenie ale 

napriek tomu sa snažil, aby to bolo čo najpresnejšie, aby tam boli tie najpodstatnejšie pripomienky. Je rád, že 

ho doplnili aj ostatní členovia komisie. Materiál po formálnej stránke pre VR vykazoval neakceptovateľné 

nedostatky a nepresnosti, to predpokladá, že dá zhotoviteľ do poriadku a vykazoval aj vecné a obsahové 

pochybenia. Zhotoviteľ dostal všetky pripomienky nadefinované, po dohode s PP-BTB sa urobil dodatok 

k zmluve a po dopracovaní bude doplatená finálna suma (30%). Následne bude finálny dokument poslaný na 

členov predstavenstva. 

PP-BTB považoval za dôležité, aby sa nevyplatila plná suma ale prerozdelila sa a 30% sme si podržali ako 

zálohu na dopracovanie pripomienok. 



                                                                                                                 
P. Svoreňová sa vyjadrila k spomenutej prezentácii na zastupiteľstve, ktorá odznela na predchádzajúcom 

predstavenstve. Nemyslí si, že je to pravé fórum na takúto prezentáciu. Ale napriek tomu by navrhovala, že by 

to mohli byť v rámci prezentácií pre poslancov, ktoré majú teraz pomerne často, je to pod záštitou 

splnomocnenca primátora pre komunikáciu s poslancami p. Maleca. Čiže, keď to bude odovzdané aj so 

zapracovanými pripomienkami, tak navrhuje, aby sa to poslancom odprezentovalo. Samozrejme to môže 

zaradiť aj na komisiu. PP-BTB súhlasil, že zabezpečí cez splnomocnenca p. Maleca prezentáciu pre poslancov. 

P. Petrovič by sa vyjadril k časti MICE, pripája sa k tomu, že urobili kopu práce, súhlasí s nimi, že nie je 

metodika k zberu dát a informácií. Podľa jeho názoru sú tam v niektorých veciach/záveroch, ku ktorým tam 

prišli úplne mimo. Ale súhlasí s tým, že z 90% je to urobené dobre a apeloval by na to, či by sa nedala raz 

ročne analýza updatovať, lebo tieto údaje veľmi potrebujeme. Z finálnej verzie navrhuje urobiť 20-slideový 

materiál, ktorý by sa následne využíval na prezentáciu. 

PP-BTB vyzval p. Petroviča ak by poslal témy, ktoré požaduje doplniť a VR to prepošle zhotoviteľovi na 

doplnenie. 

VR informoval, že termín na dopracovanie dostal zhotoviteľ do 29.3.2021. 

P. Volek navrhol po kole informatívnych mítingov aj tlačovú konferenciu, prípadne tlačovú správu, aby sme 

medializovali výstupy pridanej hodnoty CR. Prípadne urobiť infografiku pre média o dôležitosti CR. 

P. Novacká sa vyjadrila, že by s TK počkala, na to treba ísť opatrne, potom sa o to začnú zaujímať aj subjekty, 

ktoré sú na to profesionálne pripravené a vedia prepočítavať ekonomické inpakty. Zatiaľ by si to nechala pre 

seba. Do MICE časti moc nezachádzala ale je tam kapitola o výstavbe kongresového centra, čo je účelová 

záležitosť a do štúdie nepatrí. Keď už tak, mali by tam byť prezentované viaceré projekty ale je tam 

prezentovaný len jeden projekt. Mali by sme si dať pozor, aby nám nebolo vytknuté, že za štátne peniaze 

prezentujeme jeden projekt. 

PP-BTB si myslí, že toto je vec na doplnenie, aby tam boli všetky projekty KC, ktoré sú pripravené. Len jeden 

vybraný by nemal byť predmetom prezentácie. 

VR poznamenal, že toto bolo medzi pripomienkami zaslanými zhotoviteľovi. 

PP-BTB ocenil postrehy členov predstavenstva, lebo chceme mať dobrý materiál na ďalšie použitie.  

 

Uznesenie č. 2/04032021: P-BTB berie na vedomie priebežný stav odovzdania diela socio-ekonomickej štúdie 

a žiada o doplnenie dopracovaní, ktoré prebehli diskusiou a pripraviť prezentáciu vhodným spôsobom. 

Prítomní: 8 

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

 

Bod č. 5: Príprava projektu MDaV SR 2021 (ústna informácia). 

PP-BTB požiadal VR, aby prezentoval body, ktoré sú potrebné na pokračovanie prípravy projektu.  

VR informoval, že projekt je v realizácii. Tak ako už informoval, v priebehu pondelka 8.3.2021 bude zaslaná 

pracovná predfinálna verzia na všetkých členov predstavenstva. Termíny na možné pripomienkovanie budú 

prispôsobené tomu, že projekt musíme odovzdať už 11.3.2021 z dôvodu odcestovania p. Voleka. Čo sa týka 

konkrétnych aktivít potreboval by pomôcť pri komunikácii s p. Peciarom ohľadom podkladov k cyklotrasám, 

ďalej čakáme na vyjadrenie z MIBu, kde to vyzerá, že verejný priestor sa spojí s historickými lavičkami  

dokopy a malo by ísť o lokalitu mestských hradieb. Ďalej rozšírenie WIFI siete na hrad Devín. Ak to bude ako 

po minulé obdobia, tak tieto projekty dáva MDaV SR na pozretie aj svojim finančným poradcom. A potom 

budeme čakať na vyjadrenia externých hodnotiteľov.    

PP-BTB potvrdil potrebu, obsahovo dôsledne dodržať schválený Plán práce a rozpočtu 2021 i keď materiál sa 

môže mierne odchyľovať čo sa formy týka. 

PP-BTB požiadal VR, aby každý projekt, kde potrebuje ešte doplňujúce informácie poslal na konkrétneho 

predkladateľa projektu. 

 

Bod č. 6: Správy z komôr. 

PP-BTB požiadal prítomných, aby prezentovali informácie z komôr. 

Žiadne nové informácie neboli, keďže predchádzajúce predstavenstvo bolo pre týždňom. 

 

 

 



                                                                                                                 
 

Bod č. 7: Rôzne. 

PP-BTB odovzdal slovo p. Stanovi.  

P. Stano informoval, že včera zaslali materiály na VZ BRT. VZ bude korešpondenčné a preto chce požiadať 

PP-BTB a PPP-BTB o potvrdenie podpisu na hlasovacom lístku notárom a jeho doručenie do BRT 9.3.2021 

do 12:00 hod.  

PP-BTB informoval, že poslali námety na dočerpanie financií na korunovácie do piatku ako sľúbili. P. Stano 

potvrdil, že spracujú objednávku na 2.000€ na nákup halapartní, mečov a  šablí do korunovačné pointu BTB. 

A zároveň dotiahne starší projekt, 3D korunu z Dómu ako suvenír z 3D tlačiarne, to by bolo za ten zvyšok 

financií. 

VR požiadal p. Stana o pomoc pri oslovení ostatných KOCR-iek ohľadom operatívneho stretnutia AOCR 

k téme novelizácie zákona o CR. Bol by rád, keby pred ministerstvom vystupovali jednotne. 

P. Stano odpovedal, že on sa za seba prihlásil. Myslí, že aj iní z KOCR-iek sa prihlásili na stretnutie.  

VR by bol rád, keby sa vzťahy medzi AOCR a KOCR-kami zlepšili a keby všetky organizácie boli pod jednou 

strechou, aby mali silnú  vyjednávaciu pozíciu.  

 

Bod č. 8: Záver. 

PP-BTB poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v štvrtok 18.3.2021 o 16:00 hod., spôsob: online 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

 

  

Predseda predstavenstva:   Ing. Vladimír Grežo                   __________________________ 

 

 

 

Člen predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA   __________________________  



Dátum 

konania 

Uznesenie 

číslo
Presné znenie uznesenia Zodpovedný

Stav

k ...

14.1.2021 1/14012021

P-BTB schvaľuje zrealizovanie

virtuálneho nezávislého workshopu pre

celý B2B sektor, príprava v I. Q 2021

a realizácia ku koncu I. Q 2021. Vytvorí

sa má pracovná skupina, ktorá bude

riešiť detaily.

P-BTB v riešení

14.1.2021 2/14012021

P-BTB schvaľuje ideu práce na 

dlhodobej kampani za zmenu pohľadu 

obyvateľov Bratislavy na turistov.

P-BTB v riešení

14.1.2021 3/14012021
P-BTB schvaľuje návrh komunikácie a 

témy kampaní na I. Q 2021
P-BTB √

14.1.2021 4/14012021

P-BTB schvaľuje plán termínov 

a trvania pravidelných zasadnutí 

predstavenstiev v 1. polroku 2021.

P-BTB √

28.1.2021 1/28012021

P-BTB poveruje VR na úpravu Plánu

práce a následne bude Plán práce

prerokovaný na nasledujúcom

predstavenstve 11.2.2021.

VR-BTB √

28.1.2021 2/28012021

P-BTB schvaľuje zloženie komisie 

výberového konania kreatívneho 

konceptu BTB: V. Grežo, M. Volek, R. 

Ďurica, M. Debnárová, P. Petrovič, T. 

Koniar, M. Foltýn a zástupca 

Magistrátu. 

V. Grežo,                       

M. Volek,                      

R. Ďurica,                        

M. Debnárová,               

P. Petrovič,                       

T. Koniar,                     

M. Foltýn,                     

zast. MAG

√

28.1.2021 3/28012021

P-BTB poveruje poslancov p. 

Debnárová, p. Svoreňovú a p. 

Hochschornera k vyvolanie stretnutia 

na Magistráte k IUS ku koordinácii 

a spoločnému postupu s mestom 

Bratislava.  (p. Ivašková, p. Slaviková)

M. Debnárová                

S. Svoreňová                 

P. Hochschorner

√

28.1.2021 4/28012021

P-BTB poveruje p. Novackú, aby od 

firmy Miluron vyžiadala zdokladovanie 

jej prieniku s CR a následne sa tým 

predstavenstvo bude opätovne 

zaoberať. 

Ľ.Novacká √

11.2.2021 1/11022021 P-BTB berie na vedomie Plán práce.  P-BTB √

11.2.2021 2/11022021
P-BTB schvaľuje zmluvy a objednávky 

nad 10.000 EUR podľa predloženého 

materiálu.

P-BTB √

11.2.2021 3/11022021
P-BPB berie na vedomie Kvartálnu 

správu o činnosti za IV. Q. 2020.
P-BTB √

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 

2021



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave (leisure a MICE) 
 

Zhotoviteľ: Mark BBDO 

Prvotné zaslanie final verzie:    dňa 23.2.2021 emailom 

Prezentácia diela na predstavenstve:  dňa 25.2.2021 online cez Teams 

Odovzdanie diela:     dňa 1.3.2021 v sídle BTB 

Komentár: 

Po obdržaní diela emailom dňa 23.2.2021 bola zaslaná táto verzia na základné 

pripomienkovanie VR a tiež vybraným členom predstavenstva, ktorí boli členmi výberovej 

komisie v procese VO – p. Grežo, p. Novacká a p. Volek s termínom vyjadrenia svojich 

pripomienok do 1.3.2021 do 12:00 a pre zodpovedanie 3 základných otázok: 

1. Splnil zhotoviteľ podľa Vás očakávané ciele a preferované požiadavky na kvalitu 
diela? 

2. Považujete za potrebné niektoré časti diela dopracovať ev. máte k niektorej 
časti diela pripomienky? 

3. Súhlasíte s prevzatím diela v takejto podobe?  
 

VR a členovia predstavenstva spísali v termíne svoje pripomienky, ktoré sa dotýkajú hlavne: 

- formálnych kvalitatívnych náležitostí a nedostatkov dokumentu 
- chýbajúcich obsahových časti v kontexte nedostatočných dát resp. chýbajúcich 

výstupov 
- zdrojov a použitia literatúry a tiež vybraných multiplikátorov pre výstupy analýzy 

 

Jednotlivé pripomienky budú prezentované počas konania predstavenstva dňa 4.3.2021.       

  


