
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 22.4.2021 – 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, F. Stano 

Za DR BTB:   M. Farkaš  

Neprítomní=ospravedlnení: M. Volek 

 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne témy Bratislava region tourism  

3. Uznesenia P-BTB, stav plnenia 

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

Bratislava  

5. Komisia CR a MS – uznesenia k BTB 

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 odovzdal slovo p. Stanovi.  

P. Stano informoval, o dvoch témach. Prvou je zaslanie materiálu o Roadshow  a následne budú o téme 

diskutovať s VR. Druhou témou bolo možné rozšírenie spolupráce BTB a BRT na činnosti TIC/sezónnych 

TIC. 

PP-BTB poďakoval za informácie. 

 

 

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

PP-BTB informoval o spracovávanom systéme platných uznesení a spôsobe odpočtu. 

 

 

Bod č. 4: Prezentácia výsledkov Socioekonomickej štúdie vplyvov CR na Bratislavu (SEŠ), pre členov 

a mesto Bratislava. 

PP-BTB požiadal členov P-BTB o názory k smerovaniu prezentácií a výstupov zo SEŠ, hlavne k členom BTB 

a vedeniu mesta Bratislava. 

Po vzniknutej diskusii sa členovia P-BTB dohodli, že materiál bude doplnený o zdroje a metodiku výpočtu 

z analýzy. V prípade, že zdroje a metodika bude chýbať, VR osloví p. Timorackého o dodanie požadovaných 

informácií. Následne bude materiál zaradený na nasledujúce predstavenstvo. 

Uznesenie č. 1/22042021: P-BTB žiada VR o doplnenie zdrojov a metodiky pre prezentačný materiál socio-

ekonomickej analýzy. 

Prítomní: 7 

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

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


                                                                                                                 
 

 

Bod č. 5: Komisia CR a MS – uznesenia k BTB. 

PP-BTB odovzdal slovo členke P-BTB  a zároveň predsedníčke Komisie CR a MS p. Svoreňovej, ktorá 

poďakovala VR za prípravu prezentácie Plánu aktivít BTB na rok 2021 v rozsahu akom si ho vyžiadali 

neposlanci. Poslanci si vyžiadali podrobnejšie informácie vo forme ako išiel projekt na MDaV SR a tiež 

strategický plán a na neho nadväzujúcich KPI na nasledujúcu komisiu 11.5.2021.  Po upozornení p. Novackej 

na autorsko-právnu stránku témy ako aj nevhodnosť zaslania ešte neodsúhlaseného projektu sa členovia P-

BTB dohodli, že prostredníctvom p. Svoreňovej požiadajú členov Komisie CR a MS o posun termínu na 

júnovú komisiu (8.6.2021). 

Uznesenie č. 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. 

Prítomní: 7 

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

Uznesenie č. 3/22042021: P-BTB žiada VR, aby zabezpečil zaslanie printovej verzie schváleného projektu 

BTB s vodotlačou na júnovú komisiu.  

Prítomní: 7 

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

Uznesenie č. 4/22042021: P-BTB žiada VR o spracovanie základných bodov strategického plánu a na to 

nadväzujúcich KPI a ich zaslanie ako podklad na rokovanie najbližšieho predstavenstva. 

Prítomní: 7 

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

P. Svoreňová navrhla požiadať právničku na vypracovanie listu o diskrétnosti, ktorí by členovia komisie 

podpísali pri preberaní materiálu.  

PP-BTB súhlasí s návrhom p. Svoreňovej  a požiadal VR o oslovenie právničky na vypracovanie takéhoto 

listu. 

 

 

Bod č. 6: Správy z komôr. 

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

komora č.4 

P. Novacká informovala o serióznom prístupe a  efektívnej on-line komunikácii  s členmi komory v otázke 

hlasovania o žiadosti nového potenciálneho člena.  Tiež informovala  o operatívnej komunikácii s členmi 

komory a v konkrétnom prípade potreby aj o ďalších krokoch v spolupráci s poslankyňou p. Debnárovou, 

ktorej poďakovala za pomoc. 

PP-BTB vyjadril všetkým zainteresovaným úprimné poďakovanie.  

komora č.3 

P. Petrovič prezentoval, že na komore informoval členov o dianí na predstavenstvách. Na komore tiež odznelo,      

že destinačný wokshop mal dobrú odozvu, veľkú účasť. Výstava IBTM World je pre MICE kľúčová ale bude 

virtuálna, takže riešili sa k tomu postaviť. Potom vznikla potreba spolupráce s p. Ďuricom ohľadom zberu dát 

z hotelov. P. Ďurica sa vyjadril, že sa rád stretne a rozvinie tému zberu dát.  

 

 

Bod č. 7: Rôzne. 

PP-BTB navrhol prerokovanie žiadosti o členstvo Farnosti sv. Martina. Požiadal o vyjadrenie p. Novackú.                

P. Novacká oznámila, že hlasujúcich 10 členov komory č. 4 vyjadrilo súhlas so žiadosťou o členstvo Farnosti  

sv. Martina v BTB a odporúča jej prijatie.  

Uznesenie č. 5/22042021: P-BTB schvaľuje členstvo Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť sv. Martina v BTB. 

Prítomní: 7 

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

 

 

 

 

 



                                                                                                                 
Bod č. 8: Záver. 

PP-BTB poďakoval zúčastneným za účasť. 

 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v štvrtok 6.5.2021 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

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 

2021



Výpis 
zo zápisnice 

zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
zo dňa 13. apríla 2021 

 
 
 
K bodu 3 
Plán práce BTB na rok 2021 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu žiada 
BTB zaslať členom komisie Plán aktivít na rok 2021 vo forme, v akej bol podaný v 
rámci žiadosti na MDV SR (to znamená, rozpísaný na úroveň jednotlivých projektov, 
nákladových položiek, marketingových aktivít, cieľových skupín, trhov a foriem) do 
najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré bude 11.5.2021. 
 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  
 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada BTB o zaslanie 
strategického plánu a na neho nadväzujúcich KPI členom komisie do najbližšieho zasadnutia 
komisie, ktoré bude 11.5.2021. 
 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: , zdržal sa: 9, proti: 0  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu: Mgr. Veronika Štefániková, v. r.   Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
             tajomníčka komisie         predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 13.4.2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa z rokovania komory č. 4  ku  členstvu Farnosti Sv. Martina v 

BTB 

 

Rokovanie komory č. 4 sa uskutočnilo on-line a hlasovanie prebiehalo systémom per 

rollam od 19.04. do 22.04. do 12.00 hod. Dokumentácia hlasovania aj so súhlasnými 

komentármi je v  ďalšej časti (prílohe) tejto správy.   

Hlasovania sa zúčastnilo  10 členov komory, všetci  vyjadrili súhlasné stanovisko.  

Na základe uvedeného konštatujem, že komora č.4 súhlasí so žiadosťou 

Farnosti Sv. Martina a odporúča tento subject za člena BTB. 

 

       Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD 
                                                                        preds. komory č. 4, v.r. 
 

V Bratislave 22.04.2021  hod. 12,30.  

 

Príloha:  

Vyjadrenia a komentáre ku členstvu Farnosti Sv. Martina 

 

Alica Gregorova 
 

13:10 (pred 
6 hodinami) 

 

 

 
komu: mne 

  
Vazena pani Novacka dobry den, 

 

dakujem za mail. Suhlasim s prijatim Farnosti Sv.Martina za clena komory 4, navsteva Domu je 

atraktivna pre turistov prichadzajucich do Bratislavy a spolupraca bude len prinosom. PhDr. Slepcana 

poznam osobne- erudovana, scestovana osoba. 

Prajem prijemny den 

S pozdravom 

Ing. Alica Gregorova 
Head of Business Department 
Slovenska plavba a pristavy - lodna osobna doprava, a.s. 
/Slovak Shipping and Ports - Passenger Shipping, JSC/ 
Fajnorovo nabrezie 2 
SK - 811 02 Bratislava 
Tel.: +421 2 529 32 226 
Mobile: +421 903 615 830 



Fax.: +421 2 529 32 231 

 

 

 
Dom Centropy 
 

12:56 (pred 
4 hodinami) 

 
 
 

komu: mne 

 
 

Ahoj Ludmilka, 
jasne ze suhlasime. To je zaujimavy a pre navstevnika zaujimavy clen. 
pekny den Ti prajem  
Tana 
 
Tatiana Mikušová 
Riaditeľka Slovenského Domu Centrope 

SLOVENSKÝ DOM CENTROPE 

Sabinovská 16,  P.O.Box 106 
820 05 Bratislava 25 
Tel: +421 948 228 657, 0903 826 125 

email: domcentropy@gmail.com 

web: www.domcentrope.sk     
 
 
 

 

Jaroslava Kaňuchová Pátková <zvhv@zvhv.sk> 
 

13:25 (pred 
3 hodinami) 

 
 
 

komu: mne 

 
 

Súhlasím  s prijatím za člena BTB Farnosť sv. Martina. 
S pozdravom 
  
Ing.Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. 
výkonná riaditeľka 
  
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 
Pražská 15 
811 04 Bratislava 
mobil: 0903 125 217 
www.zvvs.sk 
www.salonvin.sk 

 
 
 

Maros borsky 
 

13:43 (pred 
3 hodinami) 

 
 
 

komu: mne 

 
 

Dobrý deň, pani profesorka, 
  

mailto:domcentropy@gmail.com
http://www.domcentrope.sk/
http://www.zvvs.sk/
http://www.salonvin.sk/


súhlasím s prijatím Farnosti sv. Martina za člena BTB. 

  

Úprimne sa teším -- konečne v BTB nebude len Synagóga, ale aj Katedrála!  
  
Maroš Borský 
ŽNO Bratislava 
  

 

Ján Pallo 
 

ut 20. 4. 5:40 
(pred 2 dňami) 

 

 

 
komu: mne 

  

Táto správa bola odstránená. Obnoviť správu 

Suhlasim a som rad za tuto snahu. 

 

Opatrujte 

 

Jp 

 
 

Betka Ondris <betka.ondris@divokavoda.sk> 
 

14:28 (pred 
2 hodinami) 

 
 
 

komu: mne 

 
 

pekny den pani profesorka 
 
SUHLASIM ;) 
 
 
S pozdravom / Best Regards 
 
Ing. Alžbeta Ondriš 
Konateľ, General Manager 
            
Mobil: +421 917 777 792 
 
Mail: betka.ondris@divokavoda.sk 
Web: www.divokavoda.sk 
 

prenajom lodi prostredníctvom domény gmail.com  
 

15:26 (pred 
1 hodinou) 

 
 
 

komu: mne 

 
 

 
 
Dobrý deň 
 
suhlasime 

mailto:betka.ondris@divokavoda.sk
http://www.divokavoda.sk/
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=sk


 
v prípade otázok nám neváhajte zavolať 
 
 
 
best regards/ s pozdravom 
 

Mgr. Mária Minarikova - Boats4u 
& 
Hot chilli lode, s.r.o. 
predaj a prenájom  
lodí, vodných skútrov, lodných motorov  
 
Komárovská 47, 821 06 Bratislava 
tel. +421 910 312 399 
mail: predaj@lodi.sk 
 
www.hotchillilode.sk 
www.lode-skutre.sk 
www.vyletneplavbypodunaji.sk 

 

 

 

Brainteaselava 
 

19:14 (pred 
2 minútami) 

 

 

 
komu: mne 

  
Dobrý deň pani Novacká, 

 

súhlasím. 

 

 

S pozdravom 

 

Michal Mesároš 

 

 
 
 

BrainTeaseLava s.r.o.  
org@brainteaselava.sk 
+421 949 612 496 
www.brainteaselava.sk 
  

mailto:info@prenajom-lodi.sk
http://www.hotchillilode.sk/
http://www.lode-skutre.sk/
http://www.vyletneplavbypodunaji.sk/
mailto:org@brainteaselava.sk
https://brainteaselava.sk/


ONDOVÁ Adriana 
 

10:26 (pred 
2 hodinami) 

 

 

 
komu: mne, ZÁBRANSKÝ 

  
Dobrý deň prajem, pani profesorka, 

  

za letisko potvrdzujeme – súhlas. 

  

S pozdravom 

  

Adriana ONDOVÁ 

Aviation Specialist & Strategic Marketing 

  

  

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. 

s. (BTS) 

P. O. Box 160, 823 11 Bratislava 216, Slovak 

Republic 

  

 

phone:                  > +421 2 3303 3219 

mobile:                  > +421 903 469 052 

e-mail:                   > adriana.ondova@bts.aero 

web:                      > www.bts.aero 

  

  

Matúš Burian 
 

20. 4. 2021 9:40 
(pred 2 dňami) 

 
 
 

komu: mne 

 
 

Táto správa bola odstránená. Obnoviť správu 

Dobry den. 
 
Račiansky spolok súhlasí s prijatím Farnosti sv. Martina za člena. 
 
S úctou, 
Matúš Burian 
 

mailto:adriana.ondova@bts.aero
http://www.bts.aero/

