
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 6.5.2021 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: M. Debnárová (do 16:46), P. Hochschorner, V. Grežo, T. Koniar,                          

Ľ. Novacká, P. Petrovič, S. Svoreňová (od 16:26 do 17:03), M. Volek  

Za DR BTB:   M. Farkaš  

Neprítomní=ospravedlnení: R. Ďurica, F. Stano 

 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne témy Bratislava region tourism  

3. Uznesenia P-BTB, stav plnenia 

4. Strategický plán 2021 a KPI BTB 

5. Prezentácie výsledkov Socioekonomickej štúdie vplyvov CR na Bratislavu, pre členov a mesto 

Bratislava  

6. Správy z komôr 

7. Rôzne 

8. Záver  
 

 

Bod č. 1: Otvorenie. 

PP-BTB privítal všetkých prihlásených.  

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

PP-BTB ospravedlnil p. Stana, ktorý sa nemohol zúčastniť pre pracovné povinnosti.  

 

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

PP-BTB informoval o jednotlivých uzneseniach a stave ich riešenia. Uznesenie č. 1/25022021 je splnené, 

máme dve právne stanoviská a aj stanovisko DR, ktoré bude zaradené na nasledujúce predstavenstvo. 

Uznesenie č. 1/04032021 – etický kódex riešime v spolupráci s p. Volekom a zaradili by sme ho na júnové 

predstavenstvo. Uznesenie č. 3/08042021 – o splnení informoval VR. VO bolo zverejnené, v pondelok by mal 

byť známy víťaz a následne bude dohodnuté stretnutie pracovnej skupiny s víťaznou agentúrou. Uznesenie                                     

č. 2/22042021 – p. Svoreňová informovala, že mala v pláne o žiadosti predstavenstva BTB o posune termínu 

zaslania podrobného rozpisu aktivít BTB na rok 2021 (vo forme projektu na MDaV SR pre rok 2021) 

informovať členov komisie CR a MS na jej zasadnutí 11.5.2021. PP-BTB ju požiadal, aby členov komisie 

informovala formou e-mailu pred zasadnutím komisie, čo p. Svoreňová prisľúbila.   

 

Bod č. 4: Strategický plán 2021 a KPI BTB. 

PP-BTB požiadal členov P-BTB o názory k zaslanému podkladu, ktorý má slúžiť ako informácia pre členov 

komisie CR a MS.  

Po vzniknutej diskusii sa členovia P-BTB zhodli, že materiál je vyhotovený plne v súlade so strategickým 

smerovaním a činnosťou BTB a VR zapracuje len drobné úpravy, aby interpretácia bola jednoznačná.  

Uznesenie č. 1/06052021: P-BTB prijíma vypracovaný materiál pre komisiu CR a MS k strategickému plánu 

2021 a KPI BTB.  

Prítomní: 7 

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

 

 

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


                                                                                                                 
Bod č. 5: Prezentácia výsledkov Socioekonomickej štúdie vplyvov CR na Bratislavu (SEŠ), pre členov 

a mesto Bratislava. 

PP-BTB informoval, že do prezentácie SEŠ boli doplnené zdroje a otvára diskusiu k zaslanému materiálu.  

Členovia predstavenstva sa zhodli, že doplnenie zdrojov je dobré a zároveň na potrebe potvrdenia spôsobu 

získania dát k nasledujúcim bodom: 1. 7,1 mil. voľnočasových návštevníkov Bratislavy ročne, 2. 61% 

Bratislavčanov je presvedčených, že vďaka turizmu sa zlepšuje kvalita života obyvateľov mesta. VR osloví 

autora štúdie o doplnenie. 

Uznesenie č. 2/06052021: P-BTB žiada VR o pokračovanie komunikácie s autorom štúdie a zaslanie mu  

dopytov od členov predstavenstva.  

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3/06052021: P-BTB žiada pozvať p. Timorackého z Mark BBDO na zasadnutie predstavenstva. 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6: Správy z komôr. 

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

 

komora č.3 

P. Petrovič informoval, že MICE komora spolupracuje s hotelovou komorou ohľadom získavania informácií 

z prostredia hoteliérov. Koncom roku by sme mohli mať údaje o prenocovaniach, meetingoch rôznej kapacity. 

P. Petrovič zároveň požiadal, aby údaje spracovával brigádnik, ktorý prípadne bude urgovať hoteliérov 

k dodaniu informácií.  

PP-BTB sa vyjadril, že je rád, že sa spolupráca rozbieha a aj zmene postoja hoteliérov k zbieraniu dát.  

 

komora č. 2 

P. Volek informoval, že komora č. 2 zasadala tento týždeň. Členovia sa informovali, či je otvorený TIC.                     

P. Volek prezentoval, že spracuje podklady k etickému kódexu, ktoré predniesli členovia komory. Poďakoval 

za projekt k meetpointom. Na komore otvorili otázku mestských WC, automatizáciu vstupu a otváracie 

hodiny. Ďalej členovia pripomenuli projekt asistentov dopravy pri hrade. Zaujíma ich od kedy a ako bude 

fungovať. VR odpovedal, že TIC je zatiaľ zatvorený, otvoriť by sa mal od 1.6. Ohľadom meetpointov 

momentálne komunikujeme s MIB-om, ktorý pripomienkuje miesta osadenia. VR sa informoval, či v komore 

je niekto, kto chce riešiť projekt asistentov dopravy, prípadne kto by vedel dať základnú predstavu o projekte. 

P. Volek informoval, že členov komory osloví, aby písomne vyjadrili svoju predstavu o tomto projekte.  

Členovia predstavenstva sa zhodli, že otvorenie TIC-u by malo byť skôr. V obmedzenom režime sa preto 

otvorí od 15.5.  

Uznesenie č. 4/06052021: P-BTB poveruje VR k otvoreniu TIC-u v obmedzenom režime od 15.5.2021 

a následne od 1.6.2021 v plnom režime.  

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

komora č.4 

P. Novacká sa informovala aká je perspektíva mobilného TIC-u na hrade Devín. PP-BTB odpovedal, že ho 

máme schválený v projekte a po jeho odsúhlasení a rokovaniach s p. Stanom sa môže začať s realizáciou.   

P. Novacká ponúkla pomoc pri zbere dát od hoteliérov prostredníctvom študentov EUBA. PP-BTB navrhol, 

dať to na úroveň memoranda o spolupráci EUBA a BTB.  

P. Novacká poďakovala v mene EUBA za možnosť študentov absolvovať stáž v BTB a verí, že boli prínosom 

aj pre BTB. VR odpovedal, že stážistky ukončili svoju stáž prezentáciami, v ktorých boli zaujímavé body a to  

aj napriek tomu, že stáž prebiehala za online podmienok.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 
Bod č. 7: Rôzne. 

P. Novacká informovala, že sa zúčastnila webináru o cezhraničnej dunajskej spolupráci a navrhla, že by bolo 

dobré, keby do nej bola zapojená aj BTB prípadne magistrát. Vidí to ako perspektívne. PP-BTB súhlasil, že je 

to zaujímavé a možno by sme si tam našli svoje miesto a získali mnoho potrebných informácií.  

P. Hochschorner informoval, že MČ Staré Mesto chystá konferenciu s témou Lodná doprava na Dunaji, ktorá 

sa uskutoční 24.5.2021. PP-BTB potvrdil, že sme pozvaní a prihlásil BTB na prezentáciu.  

 

Bod č. 8: Záver. 

PP-BTB poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v štvrtok 20.5.2021 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

22.4.2021 2/22042021

P-BTB žiada členku P-BTB p. Svoreňovú 

o zaslanie žiadosti Komisii CR a MS o posun 

termínu zaslania Plánu aktivít BTB na rok 2021 

vo forme projektu podaného na MDaV SR na 

júnovú komisiu.

S. Svoreňová v riešení

22.4.2021 3/22042021

P-BTB žiada VR, aby zabezpečil zaslanie printovej 

verzie schváleného projektu BTB s vodotlačou na 

júnovú komisiu. 
VR-BTB v riešení

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 

2021


