
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 8.4.2021 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: M. Debnárová (do 17:36), 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. Aktuálne témy Bratislava region tourism  

3. Uznesenia P-BTB, stav plnenia 

4. Prijatie nových členov  

5. Personálny audit – diskusia k požiadavkám 

6. Zhodnotenie čerpania dotácie 2020 

7. Správy z komôr 

8. Rôzne 

9. Záver  
 

Bod č. 1: Otvorenie. 

PP-BTB privítal všetkých prihlásených.  

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

PP-BTB odovzdal slovo p. Stanovi.  

P. Stano informoval, že do 31.3. sa zaoberali vyčerpaním dotácie MDaV SR a podarilo sa im to na 98%.                   

P. Stano prezentoval plnenie vyčlenených financií na korunovácie a to replikami historických zbraní, dvoch 

šablí a halapartne v hodnote 2.000€. Prezentoval tiež maketu korunky z Dómu z 3D tlačiarne. Vyrobili 100 ks, 

ktorých väčšiu časť poskytnú BTB ako darčeky. Na podstavci bude zlatá nálepka, kde si môžeme zadať znenie 

vlastného textu. Tiež uvažuje o vytvorení skladačky, ktorá by obsahovala informáciu o korunke.  Následne 

informoval, že BRT si zakúpila kontajner, ktorý si nechá prerobiť a budú s ním cestovať po Slovensku – 

Roadshow. Dozvedel sa, že sme vyrábali 360° videá a bol by rád, keby ich mohli použiť do okuliarov, ktoré 

dostanú návštevníci kontajnera. Keď budú mať urobený scenár, ozve sa. 

PP-BTB poďakoval p. Stanovi za výrobu zbraní a doplnil, že skladačka by mohla obsahovať aj dátumy 

korunovácií.  

P. Volekovi sa myšlienka Roadshow veľmi páči a informoval sa, či už majú spracovaný celý koncept, a či by 

na ňom mohli participovať aj členovia BTB. P. Stano odpovedal, že zatiaľ majú len víziu ako má vyzerať 

úprava kontajnera (sklenená stena a pódium). Keď budú mať vypracovaný koncept určite nám ho zašlú, aby 

sme mali príležitosť osloviť členov. 

PP-BTB ponúkol p. Stanovi spoluprácu na tomto projekte. P. Stano sa poďakoval a avizoval vytvorenie 

pracovnej skupiny.  

 

Bod č. 3: Uznesenia P-BTB, stav plnenia. 

PP-BTB informoval, že členom P-BTB bol zaslaný nový formát uznesení a v krátkosti informoval 

o uzneseniach, ktoré sú v stave riešenia.  

 

 

 

 

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


                                                                                                                 
Bod č. 4: Prijatie nových členov. 

PP-BTB informoval, že BTB obdržalo dve prihlášky a to od AC by Marriott Hotel Bratislava Old Town**** 

a od Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť sv. Martina. K prihláškam sa vyjadrili predsedovia komôr, do ktorých 

by mali subjekty patriť. 

P. Ďurica – predseda komory č. 1 sa vyjadril, že žiadosť prijali s radosťou a keďže ide o kvalitného partnera 

odporúča za komoru č. 1 jeho prijatie.  

P. Novacká – predseda komory č. 4 sa vyjadrila, že sa spojila s p. Slepčanom z Farnosti sv. Martina a navzájom 

si predostreli možnosti spolupráce. Prijatie ale ešte nebolo prerokované na komore. Členovia P-BTB sa zhodli, 

že v tejto spolupráci vidia veľký potenciál a niektorí majú aj osobnú skúsenosť priamo s p. Slepčanom. 

Z diskusie vyplynul záujem o rozvinutie konzultácií s Farnosťou, pomoc a riešenie odporúčaní pre 

štandardizované zapojenie Dómu sv. Martina do cestovného ruchu,  ako významnej pamiatky s vysokou 

návštevnosťou v Bratislave. 

PP-BTB informoval, že momentálne v Dóme prebieha veľká dostavba, chýbalo im tam zázemie, toalety pre 

návštevníkov a chcú si tam vytvoriť aj informačné centrum. P. Novacká potvrdila, že majú záujem pochopiť 

potreby a požiadavky v oblasti CR a v tomto im vieme poskytnúť potrebné informácie. 

PP-BTB požiadal p. Novackú, aby žiadosť o prijatie Farnosti sv. Martina prerokovala na komore a následne 

bude opätovne zaradená na predstavenstvo. 

Uznesenie č. 1/08042021: P-BTB berie na vedomie odporúčania Komory č. 1 ohľadom žiadosti o členstvo 

spoločnosti Legendhotels Slovakia, s.r.o. (AC by Marriott Hotel Bratislava Old Town****) a schvaľuje 

členstvo spoločnosti Legendhotels Slovakia, s.r.o. (AC by Marriott Hotel Bratislava Old Town****) v BTB. 

Prítomní: 8 

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

Uznesenie č. 2/08042021: P-BTB žiada o zasielanie písomného stanoviska komôr, prostredníctvom ich 

predsedov, k návrhu nových záujemcov o členstvo v BTB. 

Prítomní: 8 

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

 

Bod č. 5: Personálny audit – diskusia k požiadavkám. 

PP-BTB informoval, že členom P-BTB bol zaslaný materiál skompletizovaní z ich podnetov. 

P. Volek sa vyjadril, že súhlasí s plánom 1-4, ktorý bol navrhnutý PP-BTB. Zhodnotil, že členovia P-BTB 

majú o túto tému vysoký záujem. V podklade je veľa tém a teda má väčší rozsah ako sa pôvodne plánovalo. 

Je teda možné, že audit bude treba rozdeliť do viacerých fáz. Zaslaný dokument považuje za dobre pripravený 

a je za začatie procesu.  

P. Petrovič poznamenal, že by od agentúry očakával aj jej odporúčania, nie len analýzu situácie. 

V diskusii opakovanie zaznelo, že P-BPB považuje za hlavný zámer personálneho auditu priniesť podnet pre 

rozvoj na základe hodnotenia stavu a odstránenia bariér efektívnosti práce. Vyjadrilo záujem byť aktívne 

nápomocné pre naplnenie cieľa a to, hlavne v časti zadania požiadaviek, prípravy procesu a implementácie 

záverov personálneho auditu.  

PP-BTB súhlasí, že ako piaty bod by sme od agentúry požadovali aj návrhy riešení. 

Po diskusii PP-BTB zhrnul, že rozsah, ktorý sme si naplánovali je väčší ako sa predpokladalo a teda bude 

vyžadovať aj vyššiu potrebu zdrojov a úlohou pracovnej skupiny v zložení: p. Volek, p. Svoreňová, p. Grežo 

a p. Koniar bude dohodnúť s agentúrou čo naviac bodov z návrhov P-BTB.  

Uznesenie č. 3/08042021: P-BTB žiada pripraviť VO personálneho auditu s termínom asap, pri zadávaní a 

preberaní za účasti pracovnej skupiny v zložení: p. Volek, p. Svoreňová, p. Grežo a p. Koniar.  

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 6: Zhodnotenie čerpania dotácie 2020. 

PP-BTB požiadal VR o zhodnotenie čerpania dotácie za rok 2020. 

VR zhodnotil, že sa úspešne podarilo implementovať 100 % dotácie 2020 k 31.3.2021. Zároveň poďakoval 

výkonnej zložke za profesionálne odvedenú prácu vo svojich oblastiach. Vyčerpanie zdrojov z dotácie MDaV 

SR a to hospodárne, transparentne a najmä účelne podľa schváleného plánu práce a rozpočtu, bolo možné iba 

kvôli zainteresovanosti všetkých zamestnancov a silnému tímovému prístupu napriek zložitej a komplikovanej 

situácii súvisiacej s COVID-19. Momentálne je pred nami vyúčtovanie dotácie z roku 2020 do 30.4.2021. 

 

 



                                                                                                                 
Bod č. 7: Správy z komôr. 

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

komora č.2 

P. Volek informoval, že na komore diskutovali o etickom kódexe a majú veľa konštruktívnych bodov, ktoré si 

spísali. Zároveň majú aj požiadavky na pandemickú komisiu, ktoré p. Volek spracuje a zašle PP-BTB. 

Informoval sa na štátnu tajomníčku Brunckovú, či je niečo nové. 

PP-BTB odpovedal, že požiadavky, ktoré budú jednoznačné, budú otvorené cez materiály a zastúpenie ZCR  

k pandemickej komisii. Ohľadom štátnej tajomníčky zatiaľ nič nové nie je, momentálne sme dali vypracovať 

dva právne posudky na základe uznesenia DR BTB.  

P. Novacká sa pripojila s tým, že je veľmi dobre, že požiadavky členov ohľadom situácie s Covid-om, ktorý 

nepatria do veľkých asociácií sa budú takto komunikovať. Ona má rôznorodých členov a tí to určite ocenia. 

Bolo by dobré dať potom tieto informácie na web. 

PP-BTB sa vyjadril, že bude veľmi rád ak jeho ponuku posunú predsedovia komôr na svojich členov. 

 

Bod č. 8: Rôzne. 

P. Ďurica informoval, že zajtra má stretnutie s p. Haburľákom z ZCR SR a chcú začať riešiť poskytovanie 

kongresových služieb. P. Petrovič požiadal o informáciu z rokovania.  

P. Petrovič sa informoval na socio-ekonomickú štúdiu a workshop. 

P. Novacká zhodnotila workshop ako úžasnú aktivitu na profesionálnej úrovni. 

PP-BTB odpovedal, že socio-ekonomickú štúdiu neplánujeme momentálne komunikovať na verejnosť ale 

pracovať sa s ňou bude adresne k mestu Bratislava a členom.  Za workshop vyjadril poďakovanie p. Volekovi 

a výkonnej zložke za profesionálne prevedenie.  

P. Volek tiež poďakoval výkonnej zložke za perfektne odvedenú prácu. Má podrobný zoznam účastníkov,                 

e-mailové adresy. Video z workshopu je na webe, link zašle členom P-BTB. Navrhol zaslať e-mail účastníkom 

ako poďakovanie aj kontaktami. P. Petrovič požiadal o sektorové zloženie účastníkov.  

Uznesenie č. 4/08042021: P-BTB žiada od VR zaslanie krátkeho reportu o štruktúre účastníkov workshopu. 

Prítomní: 7 

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

  

Bod č. 9: Záver. 

PP-BTB poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v štvrtok 22.4.2021 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 2/14012021

P-BTB schvaľuje ideu práce na dlhodobej 

kampani za zmenu pohľadu obyvateľov 

Bratislavy na turistov.

P-BTB v riešení

25.2.2021 1/25022021

P-BTB žiada DR o zistenie súladu postupu BTB so

Stanovami BTB pri prijímaní člena Danube Wave

dňa 25.7.2020 a zároveň o vyjadrenie, či je

v súlade so Stanovami BTB, keď P-BTB

nezverejňuje zdôvodnenia z rozhodnutí pri

prijímaní záujemcu o členstvo v BTB.

DR-BTB v riešení

4.3.2021 1/04032021 P-BTB začne prípravy etického kódexu BTB. P-BTB v riešení

18.3.2021 2/18032021

P-BTB berie na vedomie doterajší postup PP-BTB 

a zámer BTB napĺňať projekty v oblasti dva a tri 

predloženého materiálu.
P-BTB v riešení

8.4.2021 3/08042021

P-BTB žiada pripraviť VO personálneho auditu 

s termínom asap, pri zadávaní a preberaní za 

účasti pracovnej skupiny v zložení: p. Volek, p. 

Svoreňová, p. Grežo a p. Koniar. 

VR-BTB v riešení

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 

2021
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Podklad k personálnemu auditu 

 

Systém prípravy a priebehu / pri audite postup v 4 fázach: 

1. Iniciačná a prípravná /otvoríme na P - BTB/. 
Obsahuje hlavne - definovanie požiadaviek: špecifikácia auditu – rozsahu, určenie 
cieľov, očakávania, kritéria a metódy merania, formy výstupov. 

   Harmonogram.  
Organizačný priebeh – príprava VO.  

2. Získavanie a zber dát /ext. firma/. 
Techniky, pravidlá, spôsob, dostupnosti informácií  
Organizačná štruktúru a poriadok. 

3. Merania a hodnotenia. 
4. Spracovanie výstupov a záverov z auditu. 

Interpretácia všetkých fáz, spracovanie súhrnnej správy v zmysel zdania fázy 1..   
 

PP-BTB Vladimír Grežo:  
 
Personálny audit, úvodné ciele: 
- vyhodnotenie prac. vyťaženia každého zo zamestnancov /na období 12 mesiacov, sezóna – 
mimosezóna CR/ ( aj druh prac výkonu v členené a %:  z Plánu BTB , zadania P-BTB, PP-BTB, VR 
 mimo plán,  iná - režijná práca, z prac. náplne) 
- hodnotenie výkonov zamestnancov nadriadeným (áno / nie , ako, kedy) a motivácia   
(zadanie, odpočet a napojenie na hodnotenie zamestnancov, odmeňovanie) 
- vedúci úsekov – rozdelenie práce na vedenie a samostatný výkon úloh – realizácia projektov 
(nie riadenie) (spôsob vedenia tímu, pravidelnosť – časová, zadávania a kontroly odpočtu 
práce) 
- vyhodnotenie schopnosti a pripravenosti tímu ako celku, aj zamestnancov, reagovať na 
potrebu zmeny a nové podnety (napr. zmeny pre COVID, nové zmenené priority v CR BA, 
požiadavky Hl.m. Bratislavy, iné) 
- nastavenie postupov, kompetencií  a procesov, postupy a činnosti zaťažujúce – zhoršujúce 
produktivitu práce, efektivitu a potreba ich zmeny 
 
Soňa Svoreňová: 
 

P. Svoreňová sa stotožňuje s návrhom PP-BTB p. Greža a doplnila nasledovné: 
- k vedúcim úsekov doplniť analýzu personálnych a motivačných zručností (čiastočne je to 
zahrnuté v položke hodnotenie výkonov, ale má za to, že táto položka skôr hovorí o systéme 
hodnotenia, a nie priamo analyzuje schopnosti vedúcich pracovníkov dávať spätnú väzbu 
a motivovať tím) 
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Monika Debnárová: 

P. Debnárová sa vyjadrila, že ciele sú z jej pohľadu dobre stanovené. 
 
Navrhuje do skúmania doplniť / zaradiť: 
- preskúmanie pomeru vykonaných úkonov zamestnancami BTB  vo vzťahu k fakturovaným 
výkonom externými dodávateľmi. Či nedochádza k duplicite úkonov. (napr.: spracovanie 
podkladov pre zverejňovanie na web stránke a samotná administrácia web stránky, zhodnotiť 
aj v súvislosti so spracovaním účtovníctva.) 
- ako je riešená zastupiteľnosť 
- aká pracovná doba je venovaná budovaniu brandu na sociálnych sieťach a či je vykonávaná aj 
kontrola výstupov na sociálnych sieťach 
- vyhodnotiť výkony jednotlivých zamestnancov  
 

Martin Volek, Peter Petrovič, Róbert Ďurica: 

- individuálna analýza manažérskeho potenciálu zamestnancov organizácie 
- analýza dostatku personálnych kapacít na pokrytie činnosti 
- analýza funkčných prepojení medzi organizačnými jednotkami 
- odhalenie duplicít, neefektívnych činností a návrhy na optimalizáciu organizačnej štruktúry 
- analýza efektívnosti manažmentu riadenia a manažérskych procesov 
- analýza činností z pohľadu riadenia HR /interne vs externe čo sa dá robiť/má robiť 
- analýza vnútorného motivačného a benefitného modelu BTB z pohľadu štandardov na trhu 
práce 
- určiť  efektívnosť vykonávanej práce a možnosti na zlepšenie 
- zmapovať pracovný deň každého pracovníka 
- posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady zamestnancov vzhľadom k ich aktuálnym 
pozíciám 
- určiť kritické a nepokryté miesta v rámci organizačnej štruktúry 
- zistiť možnosti pre posilnenie, rotáciu personálnej základne alebo zamedzenie fluktuácie 
- získať informácie o skrytých problémoch 
- odporúčania optimálneho personálneho obsadenia pracovných pozícií a návrhy na rozvoj 
ľudského potenciálu 
- návrhy na zlepšenie organizácie práce a úpravy v rámci organizačnej štruktúry 
- odporúčania na osobný a profesionálny rozvoj manažmentu, vedúcich teamov, tik, 
zamestnanci /vzdelávanie, školenia.. / 
 

Tomáš Koniar: 

Základné body pre zadanie k personálnemu auditu BTB: 
- analýza a návrh na úpravu interných smerníc a dokumentov organizácie vrátane stanov 
s cieľom:  - zvýšenia efektivity práce, procesov, administrácie agendy a projektov 

- jasného vymedzenia kompetencií vedenia, zodpovednosti a operability 
- optimalizácie a úpravy finančných limitov na záväzky VR a PP-BTB 
- štandardizácie vzájomných vzťahov a zodpovednosti orgánov 
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- nastavenie efektívneho využívania ľudských zdrojov  
- návrh na doplnenie zloženia výkonnej zložky v kontexte agendy počas roka 
- odporúčanie vhodného systému komunikácie výkonnej zložky a vedenia organizácie 
- stanovenie efektívneho delegovania právomocí a splnomocnení v rámci kompetencií 
orgánov 
 
 

 


