
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 5.10.2021 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: prezenčne, Hotel Bratislava + online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: R. Ďurica, V. Grežo, P. Hochschorner, T. Koniar, Ľ. Novacká, P. Petrovič, 

M. Volek,  

Online:   M. Debnárová,  L. Štasselová  

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní: F. Stano  

 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie PP-BTB  

2. Aktuálne témy Bratislava region tourism  

3. Uznesenia P-BTB, stav plnenia 

4. Harmonogram prípravy rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2022 

5. Regulácia turistických vláčikov v Starom Meste 

6. Etický kódex – námety z komôr 

7. Zmluvy a objednávky nad 10.000€ - aktualizácia 

8. Správy z komôr 

9. Rôzne 

10. Záver rokovania P - BTB  

 

Bod č. 1: Otvorenie PP-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných a zároveň ich informoval o zmene poradia programu a to, že bod č. 7 bude 

zaradený za bod č. 4. Členovia P-BTB súhlasili. 

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

PP-BTB ospravedlnil neúčasť p. Stana.  

 

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

PP-BTB sa informoval na uznesenie č. 1/26082021 k etickému kódexu. Predsedovia komôr sa zhodli, že 

vzhľadom na venovanie sa iným prioritám by termín plnenia posunuli na december. P. Volek informoval, že 

podklady k etickému kódexu za ich komoru pošle po predstavenstve. 

Uznesenie č. 1/05102021: P-BTB žiada predsedov komôr o zaslanie vyjadrenia komôr k podkladom z komory 

č. 2. Termín plnenia: 8.12.2021. 

Prítomní: 8 

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

  

Bod č. 4: Harmonogram prípravy rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2022 

VR informoval, že bol vypracovaný harmonogram prípravy rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2022 a zaslaný 

členom predstavenstva. Po ukončení zberu návrhov aktivít BTB 2022 bude členom P-BTB zaslaná tabuľka na 

bodovanie. Tabuľka nebude zdieľaná. PP-BTB ponúkol hlavne novým členom P-BTB  krátke zaškolenie  a 

konzultáciu k prípravám projektov a spracovaniu zápisu do tabuľky v termíne 7.10.2021 o 14:30 v BTB.   

Uznesenie č. 2/05102021: P-BTB schvaľuje harmonogram prípravy rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2022 

v zaslanej podobe. 

Prítomní: 8 

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

 

 

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


                                                                                                                 
Bod č. 7: Zmluvy a objednávky nad 10.000€ - aktualizácia. 

VR informoval, že materiál bol doplnený o štyri údaje a požiadal aj o doplnenie zmluvy na obstaranie 

služobného vozidla do 30.000€. Výdavok na zakúpenie bol schválený VZ BTB. Členovia P-BTB sa zhodli, 

že vozidlo musí byť dodané do konca roka a preferujú kúpu v hotovosti.    

Uznesenie č. 3/05102021: P-BTB schvaľuje doplnenie položky v Zmluvách a objednávkach nad 10.000€ 

„nákup služobného vozidla v hodnote do 30.000€“. 

Prítomní: 8 

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

Uznesenie č. 4/05102021: P-BTB schvaľuje Zmluvy a objednávky nad 10.000€. 

Prítomní: 8 

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

 

Bod č. 5: Regulácia turistických vláčikov v Starom Meste. 

PP-BTB informoval, že na predsedníčku komory č. 4 p. Novackú bola zaslaná prosba o pomoc od člena BTB 

týkajúca sa rozhodnutia hl. mesta ohľadom zrušenia Prešporáčikov v meste. P. Novacká informovala, že 

k problému sa zišla komora č. 4 a prijala uznesenia, ktoré následne prezentovala a boli aj zaslané členom                    

P-BTB. Po diskusii dospeli členovia P-BTB, že téma má dve roviny. Jednou je ako sa zachovať 

k Prešporáčikom a druhou je systémové nastavenie medzi Magistrátom a BTB ohľadom komunikácie 

informácií a zámerov Magistrátu týkajúcich sa cestovného ruchu a tým aj členov BTB. Následne p. Farkaš 

upozornil na fakt, že prosba o pomoc prišla od subjektu z komory č. 4 ale podklady uvedené v prosbe sú 

adresované subjektu z komory č. 2. Členovia P-BTB sa zhodli, že prosbu momentálne riešiť nebudú, musí byť 

poslaná subjektom, ktorého sa to týka a prerokovať ju musí komora č. 2.  P-BTB sa dohodlo na poverení                       

PP-BTB p. Greža a predsedníčky Komisie pre CR a MS p. Debnárovej na oslovení primátora na vytvorenie 

platformy na prenos informácií a diskutovanie rozhodnutí dotýkajúcich sa CR v Bratislave pred ich 

schvaľovaním mestom BA. 

Uznesenie č. 5/05102021: P-BTB poveruje PP-BTB p. Greža a predsedníčku Komisie pre CR a MS                              

p. Debnárovú na zaslanie listu primátorovi so žiadosťou o vytvorenie platformy na prenos informácií 

a diskutovanie rozhodnutí dotýkajúcich sa CR v Bratislave. T: december 2021. 

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 6: Etický kódex – námety z komôr. 

PP-BTB informoval, že bod sa na základe rozhodnutia členov P-BTB presúva na december.  

 

Bod č. 8: Správy z komôr. 

komora č. 3 

P. Petrovič informoval, že účasť na IBTM Barcelona stále nie je doriešená.  Z pôvodne dvoch členov, ktorí sa 

mali zúčastniť ostal len jeden. Odd. MICE dostalo deň na premyslenie, či vynaložené náklady a úsilie by malo 

požadovaný výsledok. Taktiež vznikol problém s výrobou reklamného MICE spotu, pretože z oslovených 

agentúr sa neprihlásila ani jedna. Členovia P-BTB sa dohodli, že túto situáciu budú riešiť na komore MICE, 

ktorá sa uskutoční 12.10.2021 o 16:00 v BTB a zúčastnia sa jej členovia komory MICE, PP-BTB p. Grežo, p. 

Ďurica a odd. MICE.  

komora č. 4 

P. Novacká upozornila, že stále nie je na web stránke BTB uvedený náš člen Farnosť sv. Martina.  

Uznesenie č. 6/05102021: P-BTB žiada VR o kontrolu, doplnenie a zaktualizovanie zoznamu členov BTB na 

web stránke. T: 8.10.2021. 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

komora č. 2 

P. Volek informoval, že nosnou témou komory č.2 bude stav a otváracie hodiny WC pre turistov. P. Volek 

navrhol, aby MICE komora navýšila podporu na LinkedIn-e. 

 

Bod č. 9: Rôzne. 

Členovia P-BTB sa dohodli, že termíny predstavenstiev sa budú striedať a to utorky o 16:00 hod a stredy 

15:00 hod, v dvojtýždňových intervaloch. 

 



                                                                                                                 
 

Bod č. 10: Záver rokovania P-BTB. 

PP-BTB ukončil stretnutie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v stredu 20.10.2021 o 15:00 hod., miesto: BTB+ online 

 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

  

Predseda predstavenstva:   Ing. Vladimír Grežo                        __________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva:Mgr. Martin Volek, MBA, PhD    __________________________  



Dátum 

konania 

Uznesenie 

číslo
Presné znenie uznesenia Termín plnenia Zodpovedný

Stav

k 28.9.2021

30.6.2021 9/30062021

P-BTB žiada predsedov komôr o súčinnosť

v komorách ohľadom návrhu Etického kódexu

a následne bude opäť tento bod zaradený na

predstavenstvo v auguste.

15.10.2021

Ľ. Novacká       

M.Volek                        

R. Ďurica                          

P. Petrovič

zmenené uzn. 

č. 1/26082021

12.8.2021 1/12082021
P-BTB schvaľuje garantov v zmysle upravenej

verzie materiálu vyplývajúcej z diskusie.
31.3.2022 P-BTB v riešení

12.8.2021 2/12082021

P-BTB schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny

v zložení Petrovič, Ďurica, Grežo s cieľom

pripraviť zásady práce P-BTB s cieľom zvýšenia

efektívnosti práce P-BTB. 

31.10.2021

V. Grežo 

P.Petrovič            

R. Ďurica

v riešení

26.8.2021 1/26082021
P-BTB schvaľuje predĺženie termínu plnenia

uznesenia č. 9/30062021 na 15.10.2021.
15.10.2021

Ľ. Novacká       

M.Volek                        

R. Ďurica                          

P. Petrovič

v riešení

26.8.2021 2/26082021

P-BTB vzhľadom na pandemickú Covid situáciu

a skutočnosť, že do dnešného dňa nebola zo

strany MDaV SR doručená dotačná zmluva

a nebol zrealizovaný transfér financií pre

realizáciu projektu 2021, odporúča P-BTB

realizovať vyhodnotenie KPI v roku 2021 ku

koncu roka 31.12.2021 a žiada VR

o zabezpečenie jeho spracovania a doručenia na

najbližšiu Komisiu pre CR a MS po termíne

vyhodnotenia.

január 2022 VR-BTB v riešení

26.8.2021 3/26082021

P-BTB žiada VR predložiť Návrh strategického

zámeru pre rok 2022 na zasadnutie Komisie pre

CR a MS v novembri 2021.

november 2021 VR-BTB v riešení

26.8.2021 4/26082021

P-BTB žiada VR predložiť Plán aktivít na rok 2022

a KPI do Komisie pre CR a MS v termíne

november 2021.

november 2021 VR-BTB v riešení

26.8.2021 5/26082021

P-BTB žiada VR o doručenie Správy o činnosti

BTB za rok 2020 na zasadnutie Komisie pre CR

a MS v októbri po jej schválení na VZ BTB.

október 2021 VR-BTB v riešení

26.8.2021 15/26082021

P-BTB súhlasí, že v prípade zmeny v bode 54.

Organizácie virtuálneho/LIVE Fam tripu

a nepoužití alebo nevyčerpaní zdrojov s

presunom financií na IBTM Barcelona. 

do 13.10.2021 VR-BTB v riešení

26.8.2021 16/26082021

P-BTB poveruje p. Ďuricu začať rokovania

s MDaV SR ohľadom spolupráce a propagovania

Bratislavy na EXPO Dubaj 2021.

31.10.2021 R. Ďurica  v riešení

16.9.2021 5/16092021

P-BTB žiada výkonnú zložku o zaradenie do

auditu prvých 10 najnavštevovanejších objektov

(bez HORECA) a rokovanie s realizátorom

o zaradenie do auditu čo najväčšieho počtu

objektov  v pôvodne stanovenej sume 5.000€.

8.10.2021 Výkonná zložka v riešení

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2021



16.9.2021 6/16092021

P-BTB schvaľuje zámer účasti BTB na IBTM

Barcelona a žiada VR o vyhodnotenie ponuky

z Barcelony a možnosti krytia účasti z MICE

zdrojov. Ak nebude dostatok zdrojov, tak účasť

BTB na IBTM Barcelona nebude. T: 22.9.2021

22.9.2021 VR-BTB v riešení
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Harmonogram prípravy Rozpočtu a plánu práce BTB: 

• 05.10.2021 – P-BTB schválenie harmonogramu prípravy Rozpočtu a plánu práce BTB 

na rok 2022. 

• 07.10.2021 – online výklad pre záujem z členov P – BTB  a otázky, pre spracovanie 

návrhov aktivít a zápis do TAB.  

• 29.10.2021 - ukončenie zberu návrhov aktivít BTB 2022 z komôr BTB a mesta. 

Zaslanie návrhov vo vyplnenej tabuľke VR BTB a M. Kovačičovej 

(koniar@visitbratislava.com, kovacicova@visitbratislava.com). 

• 05.11.2021 – spracovanie návrhov aktivít BTB 2022 výkonnou zložkou BTB a zaslanie 

členom predstavenstva ako podklad na bodovanie. Súčasťou bude aj vyjadrenie ku 

každému projektu, od VR T. Koniara k realizovateľnosti aktivít a súlade s pravidlami 

MDaV SR pre Projekt 2022. 

• 11.11.2021  do 12:00 hod. - ukončené prideľovanie bodov k návrhom aktivít BTB 

2022 od členov P-BTB. Zaslanie hodnotenia členmi P - BTB vo vyplnenej tabuľke VR 

BTB a M. Kovačičovej (koniar@visitbratislava.com, kovacicova@visitbratislava.com) 

• 12.11.2021 – vyhodnotenie pridelených bodov a následné zaslanie sumáru ako 

materiálu na rokovanie P-BTB dňa 16.11.2021. 

• 16.11.2021– P-BTB schválenie návrhov aktivít do Rozpočtu a plánu práce BTB na rok 

2022. 

• 25.11.2021 - spracovanie konečného návrhu Rozpočtu a plánu aktivít BTB 2022 

a zaslanie materiálu ako podklad na P- BTB dňa 29.11.2021. 

• mimoriadne P-BTB 29.11.2021 schválenie Rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2022. 

Termín vzhľadom na konanie Komisie CR a MS dňa 30.11.2021. 

• Následne zaslanie schváleného Rozpočtu a plánu aktivít BTB 2022 DR, Komisii CRaMS 

a členom BTB 

Systém prípravy a výber aktivít do Rozpočtu a plánu aktivít BTB 2022: 

• Návrhy aktivít BTB je potrebné zapísať do Zdieľanej tabuľky 2022 (príloha). Je 

potrebné vyplniť všetky polia/položky inak aktivita nebude zaradená do hodnotenia. 

• Musí byť dodržaný min. rozsah počtu znakov zadefinovaný v tabuľke 

• Max. počet návrhov na 1 člena P-BTB je spolu 7 aktivít. 

• Sumár všetkých aktivít rozdelených podľa zákona a jednotlivých navrhovateľov, bude 

pripomienkovaný výkonnou zložkou BTB – či je alebo nie je aktivita realizovateľná zo 

zdrojov MDaV SR. 

• Metodika prideľovania bodov – každý člen P - BTB pridelí 1 až 10 bodov (každú  

z hodnôt 1-10 použije max. jedenkrát), pre maximálne 10 projektov, v každej z 8. 

kapitol Projektu MDaV SR.   

• Výber aktivít do Rozpočtu a plánu aktivít BTB 2022 – aktivita musí mať viac ako 

polovicu pridelených bodov od všetkých členov P-BTB, aby bola odsúhlasená (tzn. 

viac ako 40 bodov z celkového možného počtu 80 bodov). 

 

mailto:koniar@visitbratislava.com
mailto:kovacicova@visitbratislava.com
mailto:koniar@visitbratislava.com
mailto:kovacicova@visitbratislava.com
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Odporúčania MDVSR pre organizácie cestovného ruchu, aby svojou činnosťou 
a plánovanými aktivitami podporovali v roku 2022: 

• reputačný pozicionig turistických destinácií prostredníctvom marketingovo - 
komunikačných aktivít na zahraničných trhoch po pandémií COVID-19 

• smart turizmus - inteligentné mestá, podporujúci inovatívny, udržateľný a inkluzívny 
rozvoj cestovného ruchu, zámena postupov a prístupov v destináciách 

• debarierizáciu (fyzická, informačná) atraktivít cestovného ruchu lokálneho 
a národného charakteru (národné kultúrne pamiatky, národné prírodné parky a iné) 

• debarierizáciu poskytovaných služieb a informácií v rámci TIC (prístup 
k informáciám s ohľadom na špecifické potreby znevýhodnených skupín 
obyvateľstva, napr.: osoby so zrakovým, sluchovým, telesným, mentálnym 
 postihnutím, seniorov, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a iné) 

• zelené formy a udržateľný cestovný ruch vo všetkých oblastiach cestovného ruchu 
najmä s dôrazom na ekoturizmus, cykloturistiku, geoturizmus a aktivity spojené 
s čistením a údržbou lesov, hôr, plies, horských turistických chodníkov a iných 
prírodných útvarov. 

Prioritné oblasti podpory na rok 2022: 

• Digitálne formy komunikácie/ virtuálne a komentované prehliadky, aplikácie, 
navigačné, rezervačné a informačné systémy, synergia služieb pre koncového 
zákazníka a návštevníka destinácie, 

• Rozvoj online foriem produktovej ponuky služieb, atraktivít cestovného ruchu 
• UNESCO – prírodné a kultúrne dedičstvo 
• Rozvoj infraštruktúry produktov cestovného ruchu 
• Zber dát (návštevnícke prieskumy, prieskumy spokojnosti návštevnosti, ako nástroj 

pre ďalšie zlepšovanie a rozvoj cestovného ruchu) 
• Podpora kooperačných aktivít smerujúcich k oživeniu domáceho cestovného ruchu 

Definícia jednotlivých aktivít podľa MDVSR: 

1. MARKETING A PROPAGÁCIA 
Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu: 

• účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách 

• tvorba a aktualizácia webového sídla 

• doplnenie jazykových mutácií 

• tvorba loga organizácie cestovného ruchu 

• digitálny online marketing 

• tvorba zvýhodnených regionálnych produktov 

• infocesty, fam a press tripy 

• tvorba propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií 

• MICE (Meeting, Incentive, Conferences, Events) 
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• marketingové a prezentačné aktivity 

2. ČINNOSŤ TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA ZRIADENÉHO ORGANIZÁCIOU 

CESTOVNÉHO RUCHU 

 Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu: 
• zlepšenie kvality poskytovaných služieb 
• posilnenie postavenia turistického informačného centra (TIC), ktoré svojou 

činnosťou  plnia funkciu prvého kontaktu s prichádzajúcimi  turistami 
• úhrada nákladov spojených s bežnou prevádzkou TIC zriadeného organizáciou 

cestovného ruchu, ktorými sa taxatívne rozumejú úhrady za telekomunikačné 
služby (telefón - pevná linka, mobilné telefóny), fax, úhrady za služby Slovenskej 
pošty, internetové pripojenie pre zamestnancov TIC, nájomné a úhrady za 
spotrebu elektriny, plynu, vody, odvoz smetí a náklady na kúrenie. (Žiadne iné 
náklady na prevádzku TIC nie sú oprávnené čerpať z dotácie poskytnutej 
ministerstvom). 

• tvorba a podpora produktov CR 
• turistickí sprievodcovia 
• certifikácia TIC 
• debarierizácia TIC /fyzická, informačná 
• informačno – navigačné a propagačné materiály o atraktivitách regióne 
• upomienkové predmety podporujúce rozpoznateľnosť lokality 

3. TVORBA A PREVÁDZKA REZERVAČNÉHO SYSTÉMU 

 Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu: 
• systém priamej rezervácie pobytu v destinácii 
• spoločný rezervačný systém pre atrakcie / kultúrno – historické a prírodné/ 
• komplexný informačno- rezervačný systém v destinácii, regióne: atraktivity + 

komplexné služby /vrátane ponuky ubytovania/ 

4. TVORBA A PODPORA PRODUKTOV CESTOVNÉHO RUCHU 

Predstavuje súbor aktivít a služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto. Zároveň 
má schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov 
rešpektujúc zachovávanie ekonomických, environmentálnych, sociálnych a kultúrnych 
zdrojov súčasnosti i pre potreby budúcnosti. Je zameraný na realizáciu aktivít a podujatí 
pre návštevníkov regiónov/destinácií v pôsobnosti organizácie cestovného ruchu s 
cieľom predĺženia ich pobytu a zvýšenia ich výdavkov za poskytované služby napríklad: 
• kultúrne podujatia, ktoré sú súčasťou produktu cestovného ruchu 
• gastronomické podujatia prezentujúce lokálnu originálnosť 
• športové a interaktívne podujatia 

5. PODPORA ATRAKTIVÍT DANEJ LOKALITY 

Atraktivita destinácie je odrazom turistickej ponuky v lokalite a zároveň cenovej úrovne 
poskytovaných služieb. Samotná destinácia by mala generovať špecifiká a obraz, na 
základe ktorého sa stáva pre návštevníkov lákavou a atraktívnou. 
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Atraktivity určujú smer pri využití územia na konkrétny typ cestovného ruchu z hľadiska 
motivácie návštevníkov, a preto tvoria primárnu ponuku destinácie. Turista zvyčajne 
neprichádza do destinácie kvôli tomu, aby sa ubytoval v konkrétnom hoteli alebo 
najedol v konkrétnej reštaurácii, ale meria cestu kvôli zážitku a príbehu, ktorý ponúka 
konkrétna atraktivita. 

I. LEISURE - ako voľnočasové aktivity ako zabezpečenie aktívneho, plnohodnotného 
využitia voľného času počas pobytu v danom mieste, pre zadefinovanú cieľovú skupinu. 

II. MICE - skratka z anglického slova Meetings, Incentives, Conferences/ Congresses, 

Events-Exhibitions, stretnutia, incentíva, kongresy/ konferencie, podujatia. 

6. INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU 

Supraštruktúra (ubytovacie a stravovacie zariadenia), infraštruktúra (cestovné 
kancelárie, turistické informačné kancelárie, kongresové centrá, zmenárne) a všeobecná 
infraštruktúra (obchodná sieť, parkoviská, čerpacie stanice, MHD a pod.) cieľového 
miesta sa preto označujú ako sekundárna ponuka cieľového miesta, aby sa zdôraznil jej 
realizačný a podporný význam v návštevnosti danej destinácie. Prirodzene, je 
nevyhnutné zachovať a udržiavať primeranú úroveň sekundárnej ponuky, aby napr. 
nízka kvalita prístupových ciest nebola dôvodom, prečo sa turista vyhne destinácii s 
príťažlivou primárnou ponukou. 

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu: 

• infraštruktúra pre cyklistov, údržba cyklotrás 
• budovanie a údržba turistických a náučných chodníkov 
• úprava bežeckých trás 
• infraštruktúra pre hendikepovaných 
• značenie, navigačný systém 
• geograficko – informačné a navigačné systémy 
• digitálna technika (panely, TV screen, tablety) 
• preprava turistov a návštevníkov do a medzi rekreačnými centrami 
• budovanie a údržba doplnkovej infraštruktúry v kempingoch 

Náklady na výstavbu zariadení určených na ubytovanie nie sú oprávnenými výdavkami 
z dotácie poskytnutej ministerstvom. 

7. ZABEZPEČENIE STRATEGICKÝCH, KONCEPČNÝCH A ANALYTICKÝCH MATERIÁLOV A 

DOKUMENTOV, ŠTATISTÍK A PRIESKUMOV 

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu: 
• zisťovanie návštevnosti oblastí 
• zisťovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami 
• štatistiky 
• analýzy 
• strategické materiály rozvoja cestovného ruchu v lokalite 
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8. ZAVEDENIE A UDRŽIAVANIE HODNOTIACEHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽIEB 

Kvalita poskytovaných služieb v cestovnom ruchu je strategickou konkurenčnou 
výhodou, preto je nevyhnutné nájsť a zamerať sa na prednosti vlastných služieb v 
porovnaní s hlavnými konkurentmi. Zámerom je zabezpečiť kontinuálnu kvalitu 
poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu v destináciách, ktorá sa má dosiahnuť 
prostredníctvom zadefinovaných kritérií,  systematickej kooperácie subjektov, 
priebežného hodnotenia, efektívnej komunikácie a komplexným pohľadom na jej 
funkčnosť. 

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu: 
• hodnotiace systémy kvality v rôznych oblastiach poskytovania služieb napr.: 

o poskytovanie informačných a sprievodcovských služieb 
o poskytovanie reštauračných a gastronomických služieb 
o poskytovanie ubytovacích služieb 
o poskytovanie doplnkových kultúrnych, športových a adrenalínových služieb 
o digitálne formy hodnotenia kvality poskytovania služieb 

9. VZDELÁVACIE AKTIVITY ZAMERANÉ NA SKVALITNENIE A ROZVOJ DESTINÁCIE A 

CESTOVNÉHO RUCHU V NEJ 

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu: 
• workshopy pre aktérov cestovného ruchu 
• semináre 
• školenia 
• poznávacie a vzdelávacie aktivity v kooperácii s organizáciami cestovného ruchu 

a ZŠ, SŠ 
• vzdelávacie aktivity členov organizácií cestovného ruchu pre širokú laickú 

verejnosť 
• regionálne motivačné interaktívne vzdelávacie aktivity pre školy 

 
 



1. Názov 

aktivity

2. Stručný popis

(cieľ a zámer 

aktivity)

min. počet 100 

znakov

3. Účel a prínos aktivity 

(synergický efekt aktivity 

z hľadiska destinácie)

min. počet 150 znakov

4. Časový 

harmonogram

5. Vecný  

harmonogram

6. Typ a druh 

nákladov

7. Celkový 

rozočet 

aktivity

Kontakt pri 

realizácií



Podklad k bodu č. 5 - Regulácia turistických vláčikov v Starom Meste 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
Od: Frantisek Fabian <frantisek.fabian@gmail.com> 
Date: st 1. 9. 2021 o 20:13 
Subject: Prosba o pomoc - Prešporáčiky 
To: Ludmila Novacka <novackaludmila@gmail.com> 
 

Dobrý deň prajem p. predsedníčka, 
  
chcel by som sa na Vás obrátiť s prosbou o pomoc pri riešení problému týkajúceho 
sa rozhodnutia Hl. mesta, ktoré nám nedáva zmysel z pohľadu vecného ani 
procesného. V tomto povolení/rozhodnutí ide „de facto“ o zrušenie Prešporáčikov 
v meste, ktoré desaťročia prispievajú k rozvoju cestovného ruchu, kvalite služieb pre 
obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov. Z rokmi vylaďovanej trasy s audio-
sprievodcom v 23 jazykoch sa týmto rozhodnutím, pokiaľ by sa malo naplniť, stane 
obyčajný transfér na hrad z centra mesta cez „Husákovu spojku“ a z hradu naspäť 
cez Staromestskú ulicu, čo je absurdné. Riešenie povolení pre Prešporáčiky má v 
gescii spoločnosť Tour4U, s.r.o.. 
  
Rozhodnutie prichádza ako “blesk z čistého neba” bez predchádzajúcich 
konzultácií a dôvody, ktoré sa v ňom uvádzajú, nezohľadňujú reálny stav vecí, 
kde sa Prešporáčiky (unikátny produkt vyrobený podľa požiadaviek mesta) okrem 
iného porovnáva s technicky a prevádzkovo rozdielnymi vozidlami a 
prevádzkovateľmi s inými prevádzkovými schopnosťami. Z právneho hľadiska je 
takýto prístup nesprávny a Hl. mesto, pokiaľ prichádza k problémom, má právo 
a dokonca povinnosť zohľadňovať takéto parametre. Cítime sa preto 
diskriminovaní zo strany Hl. mesta, kde sme dávaní do „jedného koša“ s odlišnými 
produktmi a prevádzkovateľmi iných vozidiel. Rozhodnutie prichádza v prostriedku 
turistickej sezóny bez možnosti odvolania a s okamžitou účinnosťou od doručenia, 
pričom nevieme o ničom, čo by sa od pôvodného rozhodnutia (či predchádzajúcich) 
výrazného zmenilo a teda malo za následok zmenu postupu magistrátu v tejto veci, 
čo je v rozpore s predvídateľnosťou rozhodnutí verejného sektora. 
  
Mali sme za to, že keď sme pred 4 rokmi v spolupráci s Hl. mestom, KDI a DPB 
spravili dopravný projekt, ktorý zosúladil trasy s legislatívou a zároveň nám to bolo 
komunikované ako dlhodobé riešenie, tak očakávame, že, než sa prijme nejaké 
iné riešenie, tak sa kompetentní dostatočne zoznámia s realitou a vymenia si na ňu 
názory s tými, ktorých sa to dotýka. Rozhodnutie vnímame ako tendenčné, 
neopodstatnené a škodlivé nielen pre cestovný ruch v Bratislave. 
  
  
Magistrát píše vo svojom rozhodnutí: 

1. že vozidlá nesmú obmedzovať cestnú premávku – prečo sa potom 
vydávajú povolenia pre vozidlá s max. prevádzkovou rýchlosťou 25 km/hod a 
v dĺžke, ktorá znemožňuje ich predbiehanie v kritických úsekoch napr. na ulici 
Palisády. Tieto magistrát obmedzil na počet 4 súpravy za pôsobenia p. 
Zachara ako námestníka p. primátora; dnes týchto pomalých súprav po meste 
premáva 7-8 ks a dostávajú od magistrátu povolenia. 

mailto:frantisek.fabian@gmail.com
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2. prílohou žiadosti nebolo povolenie zo strany Dopravného podniku. 
Nemali sme zákonnú povinnosť predložiť toto povolenie/súhlas. Okrem iného 
magistrát disponuje platným súhlasom DPB z roku 2018, ktoré platí 
neobmedzene - priložené.  

3. žiadateľ má zabezpečiť údržbu a opravu spojazdnených povrchov na vyššie 
uvedenej trasy. Bez ohľadu na to, že sme pripravení sa podieľať na opravách, 
otázkou zostáva, kto, koľko a za čo. Chceli by sme poukázať na to, že sme, na 
základe minulých pripomienok magistrátu, vyvinuli šetrné vozidlá k vozovke a 
disponujeme potvrdením, že naše vozidlá zďaleka neprekračujú normované 
zaťaženie ciest, čo potvrdil aj Výskumný ústav inžinierskych sietí. 

4. zohľadňuje jednotný prístup všetkých žiadateľov tohto podobného 
typu. Toto je diskriminačný prístup k našim vozidlám, ktoré sú šetrné ku 
koľajiskám a iným pozemným komunikáciám, k čomu prebehlo miestne 
zisťovanie a kontrola v teréne priamo s Dopravným podnikom a s KDI. Na 
základe toho nám napr. Dopravný podnik od roku 2016 obmedzuje maximálnu 
dĺžku našich súprav na max. jeden prives viď. príloha. s tvrdením, že naše 
vozidlá nie sú problémom na spojazdňovanie koľajísk, okrem jednej 
špecifickej výhybky, ktorej sa preto vyhýbame. Po koľajiskách jazdia oveľa 
ťažšie vozidlá – zásobovacie, smetiarske, stavebné. Prejazd Obchodnou 
ulicou bol zakázaný dlhým pomalým súpravám iných prevádzkovateľov, 
pretože spôsobili havárie s električkami. 

5. uvádza, že nie je nutné premávať po električkových trasách, nakoľko 
Prešporáčiky majú možnosť využívať bežné komunikácie. Toto je 
nepochopenie konceptu cestovného ruchu a je v protiklade so zabezpečením 
plynulosti dopravy. Aby Prešporáčiky nebránili plynulosti cestnej premávky a 
nejazdili zbytočne po “hluchých” neatraktívnych častiach mesta, kde by 
blokovali často zhustenú dynamickú dopravu, potrebujú využívať aj 
električkové trasy. Električky nie sú nimi obmedzované, čo sa preukázalo 
niekoľkokrát aj miestnym zisťovaním zo strany Dopravného podniku. Tour4u 
túto trasu vymyslelo, v nedávnej dobe aj spravilo dopravné značenia – 
projekty a osadenie značiek, presne podľa požiadaviek magistrátu – v 
spolupráci s KDI, na vlastné náklady. 

6. nesúhlasí s pohybom “malých” Prešporáčikov po pešej zóne kvôli 
bezpečnosti chodcov – Prešporáčiky boli špeciálne vyvinuté na mieru 
potrieb historického jadra Starého mesta – eko pohon, rozmery, dizajn, 
rýchlosť, vyškolený personál, za 20 rokov bez problémov. Magistrát ani MČ-
St. mesto za celú túto dobu (oficiálna informácia z r. 2018) neeviduje žiadne 
sťažnosti na prevádzku Prešporáčikov. 

  
Veľmi by sme uvítali, keby bolo možné mať príležitosť vymeniť si dôvody a 
argumenty s ľuďmi, ktorí priamo rozhodujú o týchto rozhodnutiach a pochopiť, čo sa 
také náhleho stalo, že prišlo k takémuto dramatického a neštandardnému postupu s 
rozsiahlymi škodami pre našu spoločnosť, turistický ruch v meste a obyvateľov 
mesta. Voči rozhodnutiu sme podali odvolanie, ktoré prikladáme k tomuto emailu aj s 
jeho prílohami. 
  



Chceli by som Vás preto poprosiť o pomoc a posunutie veci osobe, ktorá je 
kompetentná v rámci BTB riešiť takéto veci. 
  
Zostavám s úctou, 

  
Dušan Šmidák – Cacatur 
v.z.: František Fabián 

  

 

Prílohy:  
1. DPB – trasy a stojiská – neobmedzene od 2018 
2. KDI 2021 Povolenie Trasa + Suchoň zastávka 
3. MAG – povolenie vjazdov 10.4.2021-9.4.2022 
4. MUOP stanovisko  
5. Povolenie 2021 – nové-zákazové 
6. VUIS Hradné Prešporáčiky 
7. T4U Odvolanie – zmena povolenia vjazdu 25.8.2021 
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Magistrát Hlavného mesto SR Bratislava 
      Sekcia dopravy 

oddelenie dopravných povolení 
Primaciálne námestie č. 1 

      P. O. Box 192 
      814 99 Bratislava 
 
 

Vaše číslo MAGS ODP 47252/2021-416894 
      
 
V Bratislave dňa 25.08.2021 

 

 

 

Odvolanie  

Žiadateľ:  TOUR4U, s.r.o. 

  Šikmá 4 

  821 06 Bratislava 

  IČO: 36 801 658 

  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 

46823/B 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

proti rozhodnutiu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava  

o zmene povolenia vjazdu č. MAGS ODP 47252/2021-416894 zo dňa 10.08.2021  
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1. Magistrát Hlavného mesto SR Bratislava, Sekcia dopravy, oddelenie dopravných povolení (ďalej len 

„Hlavné mesto“ alebo „Hl. mesto“) ako príslušný cestný správny orgán dňa 30.03.2021 v správnom 

konaní o udelení povolenia k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácii a účelových komunikácii 

vydal rozhodnutie č. MAGS ODP 47252/2021-87882 (ďalej len „Povolenie“), ktorým spoločnosti 

TOUR4U, s.r.o. (ďalej aj ako „Tour4U“ ) povolilo zvláštne užívanie viacerých miestnych 

komunikácii v Bratislave za účelom vjazdu vozidiel Prešporáčik® na miestne komunikácie a ich 

státia na vyčkávacích stanovištiach. Na základe a v zmysle uvedeného Povolenia sme až do 

polovice augusta realizovali pre návštevníkov Bratislavy vyhliadkové jazdy vozidiel Prešporáčik® v 

Bratislave. 

 

2. Dňa 16.08.2021 bol našej spoločnosti doručený od Hlavného mesta druhý list označený ako 

„Povolenie vjazdu“ č. MAGS ODP 47252/2021-416894 zo dňa 10.08.2021, ktorým nám Hlavné 

mesto oznámilo, že mení pôvodné Povolenie pre našu spoločnosť týkajúce sa vjazdu na miestne 

komunikácie v Bratislave a to tak, že nepovoľuje: 

2.1 vjazd zo Štúrovej ul. na Jesenského ul. a následne Mostovú ul. 

2.2 vjazd zo Štúrovej ul. na Námestie SNP, 

2.3 vjazd z Námestia SNP na Obchodnú ul., 

2.4 vjazd z Hodžovho námestia na Palisády obojsmerne 

2.5 vjazd z Kapucínskej ul. na Námestie SNP - obojsmerne 

2.6 vjazd z Námestia Ľudovíta Štúra na Vajanského nábrežie, 

2.7 vjazd z Radlinského ulice na Ul. Imricha Karvaša 

2.8 vjazd zo Zámockej ulice na Kapucínsku ul.  

(ďalej len „Zmena povolenia“) 

 

Súčasne nám bolo oznámené, že Zmena povolenia je súčasťou pôvodného Povolenia a nadobúda 

účinnosť dňom doručenia našej spoločnosti a taktiež, že na predmetné konanie sa nevzťahuje  

všeobecný predpis o správnom konaní a preto nie je možné podať odvolanie. 

 

3. Týmto podľa § 8 ods. 3 a nasl. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Cestný zákon“) a § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) podávame my, spoločnosť 

Tour4U ako žiadateľ v zákonnej lehote  

 

odvolanie  

 

proti Zmene povolenia (rozhodnutiu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS ODP 

47252/2021-416894 zo dňa 10.08.2021), ktoré nám bolo doručené dňa 16.08.2021, a ktorým nám 

Hlavné mesto s okamžitou účinnosťou zakázalo zvláštne užívanie vybraných miestnych 

komunikácií v Bratislave  podľa bodu 2 vyššie na účely vjazdu vyhliadkových vozidiel Prešporáčik® 

na ne. 
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I. 

O d ô v o d n e n i e 

 

4. Považujeme za potrebné vyjadriť sa k jednotlivým dôvodom, ktoré uvádza v Zmene povolenia 

Hlavné mesto, a na základe ktorých našej spoločnosti bolo po zvyšok roka zakázané zvláštne 

užívanie komunikácii, v rozsahu bodov 2.1 až 2.8 vyššie, za účelom vjazdu našich vyhliadkových 

vozidiel Prešporáčik®.  

 

A. Argumentácia – Zásada dvojinštančnosti konania 

 

5. Jednou zo zásad správneho konania je zásada jeho dvojinštančnosti. Táto zásada zabezpečuje, že 

takmer každé rozhodnutie vydané správnym orgánom v 1. stupni správneho konania je 

preskúmateľné nadriadeným správnym orgánom v 2. stupni konania. Proti rozhodnutiu správneho 

orgánu má účastník konania právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, 

ktorý napadnuté rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia. 

Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, 

podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 

3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

 

6. Hlavné mesto v prípade Zmeny povolenia rozhodovalo nanovo o právach a povinnostiach našej 

spoločnosti v pozícii cestného správneho orgánu v zmysle § 3 ods. 2 Cestného zákona. Podľa § 8 

ods. 3 Cestného zákona sa na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania vzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní, najmä Správny poriadok. Súčasne v zmysle § 53 Správneho poriadku 

platí, že proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ 

zákon neustanovuje inak, alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do 

zápisnice nevzdal.  

 

7. Keďže vydanie pôvodného Povolenia na zvláštne užívanie viacerých miestnych komunikácii 

v Bratislave podliehalo v zmysle Správneho poriadku preskúmaniu v rámci odvolacieho konania, 

nevidíme dôvod, prečo by Hlavným mestom vydaná Zmena povolenia, ktorá je „de facto“ novým 

rozhodnutím o zvláštnom užívaní vybraných miestnych komunikácii v Bratislave našou 

spoločnosťou, predpisom o správnom konaní nemala podliehať. Hlavné mesto síce v Zmene 

povolenia uviedlo, že na predmetné konanie sa nevzťahuje  všeobecný predpis o správnom konaní, 

a preto nie je možné podať odvolanie, neuviedlo však žiadne zákonné ustanovenie alebo 

odôvodnenie, ktoré by v danom prípade preskúmanie Zmeny povolenia v odvolacom konaní 

nepripúšťalo. Na základe uvedeného máme za to, že predmetná Zmena povolenia obsahuje 

nesprávne poučenie o opravnom prostriedku a spoločnosť Tour4U je k podaniu odvolania, ako 

riadneho opravného prostriedku voči Zmene povolenia, zo zákona oprávnená. 

 
B. Argumentácia – Dlhoročné povoľovanie vjazdu  

 
8. Hlavné mesto vo svojom zamietavom rozhodnutí (Zmene povolenia) uvádza, že prehodnotilo 

povolenie s ohľadom na stanovisko Dopravného podniku Bratislava a.s. (ďalej aj ako „DPB“), ktoré 
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nebolo prílohou pôvodnej žiadosti Tour4U o udelenie Povolenia, a v ktorom DPB údajne vyjadril 

nesúhlas s pojazďovaním tratí, nakoľko električkové trate by mali slúžiť MHD a nemali by byť 

pojazďované a tým pádom opotrebovávané, na iné účely, pokiaľ to nie je nutné. S týmto tvrdením 

nemožno súhlasiť a to z viacerých dôvodov. 

 

9. Naša spoločnosť, vrátane jej predchodcov, žiada o predmetné povolenie na vjazd vyhliadkových 

vozidiel Prešporáčik®, pravidelne už približne 20 rokov, pričom jej bolo doteraz vždy uvedené 

Povolenie vjazdov ako aj povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii udelené (za účelom 

prejazdu k najvýznamnejším turistickým atrakciám Hlavného mesta), keďže ako žiadateľ spĺňala 

vždy všetky predpoklady pre jeho vydanie. V roku 2016 si Hl. mesto vyžiadalo od našej spoločnosti 

dodanie projektu organizácie dopravy, ktorý mal slúžiť pre dlhodobé vyriešenie dopravného 

značenia trás a stojísk nielen pre Prešporáčiky. Naša spoločnosť v spolupráci s Hl. mestom, KDI 

a DPB, na základe cca. 15-ročných skúseností a kontrol vozidiel a technických možností trás, 

vypracovala v rokoch 2016-2017 na svoje náklady 8 návrhov projektov organizácie dopravy. 

Počas vypracovania týchto návrhov, KDI a DPB viac-krát pristúpili k miestnemu zisťovaniu, 

vrátane opakovaného testovania prejazdov Prešporáčikov po stanovených trasách. Z týchto 

návrhov Hl. mesto odsúhlasilo všeobecne akceptovaný návrh s tým, že sa tým legislatívne 

zosúladí a zastabilizuje prevádzka Prešporáčikov a vyhliadkových „promenádnych“ vláčikov, 

pričom podľa ich typu ich prevádzkovateľom udeľovalo potrebné povolenia. Naša spoločnosť 

následne na vlastné náklady osadila dopravné značky v zmysle tohto prijatého projektu. Naša 

spoločnosť tak legitímne očakávala a očakáva, aj po udelení Povolenia na celý rok 2021, že jej 

Hlavné mesto uvedené Povolenia bude poskytovať v zmysle dohodnutého riešenia dlhodobo, 

a už vôbec nie, že v strede hlavnej turistickej sezónny de-facto zruší cca. 25-ročné fungovanie 

Prešporáčikov v Bratislave. Tour4U má za to, že zrušenie  povolení vjazdov (t. j. zrušenie trás 

Prešporáčikov) na miestne komunikácie v Bratislave oproti pôvodnej dohode a  vydávaným 

Povoleniam/Rozhodnutiam narúša princíp predvídateľnosti práva a rozhodnutí orgánov verejnej 

správy a už teraz jej spôsobuje nemalé škody. Naša spoločnosť investovala približne milión EUR 

do vývoja a vybudovania trás, stojísk, vozidiel ako aj distribučných kanálov, propagácie, dispečingu, 

technologických riešení, špičkových audio nahrávok, duševných práv, cenových a nákladových 

kalkulácií produktu apod. Na základe vyhlásenia (ústneho) Hl. mesta o obmedzení počtu 

pomalých súprav s prevádzkovou rýchlosťou do 25 km/hod., na 2 súpravy Prešporáčikov a 2 

súpravy sériovo vyrábaných cestných „promenádnych“ vláčikov, naša spoločnosť niekoľko rokov 

vyvíjala a schvaľovala nový model Prešporáčikov, aby naplnila želania Hl. mesta pre oblasť 

bezpečnosti, plynulosti dopravy,  šetrnosti voči vozovkám a autentického dizajnu typického pre 

Bratislavu. Tieto požiadavky si vyžiadali investičné a prevádzkové náklady na tieto nové vozidlá, 

ktoré sú približne 2-násobné oproti bežným veľko-kapacitným pomalým „promenádnym“ 

vláčikom, ktoré nie je problém si jednoducho kúpiť. Nové Prešporáčiky predstavujú unikátne 

riešenie vozidiel s max. prevádzkovou rýchlosťou 60 km/hod., môžu cúvať, jazdiť po snehu, majú 

polovičnú dĺžku, dupľované vhodne-zaťažené kolesá na hnacej náprave, neustále sú 

monitorované cez GPS a pod. Týmto investíciám hrozí zmarenie na základe dôvodov, ktoré aj tu 

vyvraciame, čím našej spoločnosti môžu vzniknúť a už aj vznikajú významné škody. Iné trasy pre 

našu spoločnosť v súčasnosti nie sú realizovateľné, atraktívne a zhoršili by dynamickú dopravu. 

Nie je možné, aby sa neustále nekoncepčne menili podmienky pre fungovanie Prešporáčikov; 
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napr. štúdiové nahrávky v 23 jazykoch trvá vyvinúť a zrealizovať niekoľko rokov a vyžaduje to 

náklady v státisícoch EUR, nehovoriac o dlhodobých zmluvách s odberateľmi, ktorí majú 

vyšpecifikované trasy a dostupné pamätihodnosti či atrakcie. 

 

10. V zmysle uvedeného je pre našu spoločnosť o to prekvapujúcejšie, že Hlavné mesto ako príslušný 

cestný správny orgán vo svojom zamietavom rozhodnutí (Zmene povolenia), navyše len niekoľko 

mesiacov po udelení Povolenia na rok 2021 uvádza, že naša spoločnosť nepredložila so Žiadosťou 

i stanovisko DPB. V zmysle § 8 ods. 1 Cestného zákona sa totiž na zvláštne užívanie miestnych 

komunikácii vyžaduje iba povolenie cestného správneho orgánu vydané na základe (i.) žiadosti 

žiadateľa,  (ii.) stanoviska správcu pozemnej komunikácie a (iii.) záväzného stanoviska dopravného 

inšpektorátu. Stanovisko dopravného podniku mesta sa zo zákona nevyžaduje.  Naša spoločnosť 

teda nemala žiadnu zákonnú povinnosť spolu so žiadosťou predložiť i stanovisko DPB (obchodnej 

spoločnosti) a ani nebola Hlavným mestom vyzvaná počas správneho konania o udelenie 

prvotného Povolenia na predloženie stanoviska DPB v zmysle § 19 ods. 3 Správneho poriadku, 

a preto by nemala byť dodatočne sankcionovaná za nesplnenie podmienky, ktorú zákon od nás 

nevyžaduje a cestný správny orgán pri prvotnom Povolení ani nepožadoval.  

 
11. Okrem toho, naša spoločnosť predložila Hl. mestu v minulých rokoch doteraz platný súhlas DPB 

č. 3456/4216/2000/2018 zo dňa 07.01.2018, ktorý sa vzťahuje i na predmetné Povolenie a ktorým 

Hl. mesto disponuje. Priamo v texte súhlasu DPB sa uvádza, že DPB s trasami a stojiskami pre 

prevádzkovanie vyhliadkových vozidiel Prešporáčik a využívaní zastávok pre turistické autobusy 

v rámci hl. mesta Bratislavy podľa predloženej dokumentácie za uvedených podmienok súhlasí 

a súčasne v spodnej časti súhlasu DPB sa uvádza, že tento súhlas sa vydáva do odvolania. Keďže 

od roku 2018 bolo tento súhlas pri každoročnom vydávaní povolení na zvláštne užívanie miestnych 

komunikácii pre Hl. mesto ako cestný správny orgán postačujúci, mali sme za to že ho Hl. mesto aj 

pri vydávaní Povolenia pre rok 2021 zohľadnilo a preto od nás nežiada predloženie osobitného 

stanoviska od DPB. O to prekvapujúca bola preto pre nás argumentácia Hlavného mesta v Zmene 

povolenia, podľa ktorej prílohou platnej žiadosti nebolo platné stanovisko DPB. Na základe 

uvedeného máme za to, že tvrdenia Hl. mesta o nepredložení stanoviska DPB nezodpovedajú 

skutočnosti a že Hl. mesto ak cestný správny orgán už v pôvodnom konaní o vydaní Povolenia 

platným súhlasom DPB pre Prešporáčiky disponovalo. 

 

Dôkaz:  Súhlas DPB č. 3456/4216/2000/2018 zo dňa 07.01.2018  (Trasy, stojiská pre 

prevádzkovanie vyhliadkových vozidiel Prešporáčik a využívanie zastávok pre turistické 

autobusy hl. mesta Bratislavy, vyjadrenie k žiadosti o súhlas DPB, a.s.)  

 

12. Na základe vyššie uvedených argumentov trváme na platnosti pôvodného Povolenia, vrátane 

užívanie miestnych komunikácii podľa bodov 2.1 až 2.8. 
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C. Argumentácia – Neopodstatnenosť námietky opotrebovania električkových tratí 
Prešporáčikmi 

 

13. K otázke opotrebovania električkových tratí vozidlami Prešporáčika si dovoľujeme uviesť, že 

Prešporáčiky sú motorové vozidlá s gumenými pneumatikami a priamo po električkových tratiach 

len prechádzajú, tak ako každé iné motorové vozidlo v danej lokalite. Okrem tohto sme doteraz 

neevidovali žiadne sťažnosti zo strany Hlavného mesta, iných subjektov alebo občanov Starého 

mesta, že by preprava Prešporáčikmi bola spojená so zvýšenou záťažou na električkovú trať, alebo 

že by spôsobovala jej poškodenie, či povrchu komunikácie. Tento argument považujeme za ničím 

nepodložený a nesprávny. Cestný správny orgán nepredložil žiadny relevantný dôkaz o tom, že by 

Prešporáčiky električkovú trať nejakým spôsobom ničili. Naopak, miestne zisťovania DPB pri 

prevádzke Prešporáčikov preukázali, že Prešporáčiky nemajú dopad na ničenie električkových tratí. 

DPB počas toho vzniesol požiadavku, že, pri odbočovaní s Radlinského ulice na Ulicu Imricha 

Karvaša, sa Prešporáčiky musia vyhnúť spojazdňovaniu výhybky, na čo sú naši šoféri pravidelne 

upozorňovaní a školení. Ďalšou požiadavkou od roku 2016 je obmedzenie celkovej dĺžky súpravy 

na max. 12 metrov, resp. max. jedno prípojné vozidlo, pripojené za ťažné vozidlo. 

 

14. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na stanovisko spoločnosti VUIS CESTY s.r.o., Bratislava zo 

dňa 23.05.2016, ktoré bolo predkladané Hlavnému mesto ako cestnému správnemu orgánu v inej 

veci ešte v roku 2017, a v ktorom sa uvádza, že vozidlo Prešporáčik® ani celá jeho súprava o 

hmotnosti cca 40% prípustnej hmotnosti jednotlivých náprav v zmysle nariadenia vlády SR č. 

39/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných 

hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné 

súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav, ktorým 

sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, nemôže pri prevádzke 

poškodzovať žiadnu vozovku dopravnej plochy, vrátane plôch z dlažby pre peších v historickom 

jadre Bratislavy, ktoré sa navrhujú na jednorazové zaťaženie s prípustnou nápravou 11 500 kg.  

 
Dôkaz: Stanovisko spoločnosti VUIS CESTY s.r.o., Bratislava zo dňa 23.05.2016 

 

15. DPB na svojej oficiálnej webovej stránke (https://www.dpmk.sk/vozidla/elektricky) pritom sama 

uvádza základné technické parametre električiek, ktoré používa, pričom hmotnosť prázdneho voza 

električky prevádzkovanej DPB je 16 000 kg a hmotnosť maximálne obsadeného voza električky 

prevádzkovanej DPB môže dosiahnuť až 27 400 kg, čo je mnohonásobne viac ako je hmotnosť 

samotného Prešporáčika vrátane celej jeho súpravy. Preto argument Hlavného mesta 

v odôvodnení Zmeneného povolenia, že práve Prešporáčíky „logicky“ električkovú trať 

opotrebovávajú, považujeme za ničím nepodložený, účelový a nezodpovedajúci realite. 

  

16. Súčasne si dovoľujem uviesť, že väčšina ulíc podľa bodu 2.1 až 2.8, kde nám bol zrušený vjazd a kde 

sa nachádzajú aj električkové trate, sú verejnými miestnymi komunikáciami, na ktorých je povolený 

vjazd osobným vozidlám (vrátane taxislužieb, vozidiel Uberu, zásobovania, OLO, stavebné stroje, 

atď.), v rámci bežnej cestnej premávky, ktorých tam cez deň prejde niekoľko stoviek, a preto sa 

https://www.dpmk.sk/vozidla/elektricky
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nestotožňujeme s argumentom Hlavného mesta, podľa ktorého práve občasný vjazd Prešporáčikov 

má spôsobovať opotrebovanie električkových tratí.  

 
D.  Argumentácia – Individuálne posudzovanie žiadostí 

 
17. Hlavné mesto v odôvodnení Zmeny povolenia argumentuje, že zohľadňuje jednotný postup voči 

všetkým žiadateľom ohľadom povolenia vjazdov za účelom atrakcie tohto/podobného typu. V tejto 

súvislosti si dovoľujeme poukázať na § 3 ods. 4 a 5 Správneho poriadku, v zmysle ktorých je správny 

orgán povinný v správnom konaní každú žiadosť posudzovať individuálne a vychádzať zo 

spoľahlivo zisteného stavu veci a zohľadniť aj vyjadrenia  a stanoviská dotknutých orgánov. Hlavné 

mesto ako správca komunikácie opiera svoje zamietavé stanovisko v Zmene povolenia výlučne 

o stanovisko DPB, neberie do úvahy iné súhlasné stanoviska (napr. príslušného dopravného 

inšpektorátu), nevyzval našu spoločnosť pred vydaním Zmeny povolenia k vyjadreniu sa  a neberie 

do úvahy dlhoročnú tradíciu Prešporáčikov v Bratislave, ani vplyv tohto zrušenia daného produktu 

na cestovný ruch, vzdelávanie žiakov a študentov, prezentáciu mesta a rozsah a kvalitu služieb pre 

obyvateľov v meste. Hlavné mesto ako správca komunikácie vydal Zmenu povolenia bez 

akýchkoľvek relevantných dôkazov, že práve Prešporáčiky poškodzujú predmetnú električkovú 

trať, len na základe tvrdení DPB a vlastných úvah. Tým pádom došlo zo strany Hlavného mesta 

k porušeniu vyššie uvedenej zásady Správneho poriadku a preto Zmenu povolenia považujeme 

vydanú v rozpore so zákonom. 

 
18. Zároveň podotýkame, že Prešporáčiky majú funkčne, dizajnovo, kapacitne, rozmerovo, technicky 

jedinečný charakter a odlišujú sa od všetkých ostatných produktov v oblasti poskytovania služieb 

v cestovnom ruchu. Svojim unikátnym dizajnom založeným na historickom podklade, ktorý bol 

vytvorený špeciálne pre Bratislavu, zapadajú do kontextu mesta, pričom túto skutočnosť 

potvrdzuje Mestský ústav ochrany pamiatok vo svojich skorších stanoviskách zo dňa 15.11.2016 a 

zo dňa 16.1.2017. Prešporáčiky sú v prevádzke celoročne (vyhrievané), sú kratšie, môžu cúvať, 

majú približne polovičnú kapacitu oproti pomalým „promenádnym“ vlakom, majú zabezpečené 

výhľady,... čím sa zásadne odlišujú od vozidiel iných spoločností, na čo je potrebné prihliadať pri 

posudzovaní a porovnávaní našej žiadosti a žiadosti iných žiadateľov v zmysle zásady rovnosti 

účastníkov resp. žiadateľov. Pomalé súpravy s viacerými prípojnými vozidlami spôsobovali nehody 

a blokovali prejazd električiek a áut na viacerých miestach v centre Bratislavy. Šoféri 

„promenádnych“ vlakov s dvoma prípojnými vozidlami viac-krát spôsobili dopravné nehody bez 

toho, že by si to boli všimli, kvôli tomu, že pri dvoch prípojných vozidlách nemajú šoféri dostatočný 

výhľad a prehľad o súprave, keďže nevidia v spätných zrkadlách druhé prípojné vozidlo. Kvôli 

mnohým haváriám, napr. zrážky s električkami na Obchodnej ulici  či Jesenského ulici, 

prevádzkovateľov „promenádnych“ vláčikov, bolo prevádzkovateľom takýchto súprav zakázané po 

Obchodnej ulici celkom premávať a našej spoločnosti bola obmedzená maximálna dĺžka súpravy, 

resp. počet prípojných vozidiel. Naša spoločnosť upustila, na rozdiel od prevádzkovateľov 

„promenádnych“ vlakov, od možnosti premávať s dvoma prípojnými vozidlami, napriek tomu, že 

je to technicky a legislatívne možné, práve kvôli bezpečnosti premávky v centre Bratislavy, a to aj 

za cenu vyšších jednotkových investičných a prevádzkových nákladov. 
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Dôkaz: - Stanovisko Mestského ústavu ochrany pamiatok zo dňa 16.01.2017 
             - Stanovisko Mestského ústavu ochrany pamiatok zo dňa 15.11.2016 
 

19. Podľa nášho názoru je postup, pri ktorom sa rovnako posudzujú žiadosti žiadateľov, ktorí používajú 

na poskytovanie služieb v rámci cestovného ruchu v Bratislave technicky a funkčne rôzne vozidlá, 

pričom sa odlišujú aj kapacitou vozidiel poskytujúcich služieb, potrebami vyplývajúcimi pre rôzne 

cieľové skupiny turistov a návštevníkov Bratislavy, produktmi, dĺžkou, prevádzkovou rýchlosťou a 

rozsahom poskytovaných služieb, za nesprávny. Podľa nášho názoru nie je možné vo svetle zásady 

rovnosti porovnávať výrazne odlišné žiadosti jednotlivých žiadateľov.  

 

E. Argumentácia – Bezpečnosť cestnej premávky a chodcov v pešej zóne 

 

20. Hlavné mesto v odôvodnení Zmeny povolenia ďalej uvádza, že nesúhlasí s pohybom motorových 

vozidiel tohto typu v pešej zóne, nakoľko pešia zóna patrí v prvom rade chodcom, a že pohyb 

týchto vozidiel nie je v súlade s bezpečnosťou cestnej premávky a najmä s bezpečnosťou chodcov.  

 

21. V tejto súvislosti Tour4U poukazuje na skutočnosť, že predmetné ulice a námestia podľa bodu 2.1 

až 2.8, na ktoré jej bol zakázaný vjazd, sú svojimi strategickými polohami, výskytom mestských 

pamiatok a rokmi overenými lokalitami tradičnými miestami pre poskytovanie služieb 

vyhliadkových vozidiel. Turisti oprávnene očakávajú možnosť prejazdu vyhliadkových vozidiel 

práve týmito miestami, čo naša spoločnosť roky zabezpečuje, a čím naša spoločnosť svojou 

podnikateľskou činnosťou pôsobí v súlade s verejným záujmom, prispieva k rozvoju cestovného 

ruchu a pozitívnym spôsobom reprezentuje Hlavné mesto.  

 

22. Napríklad zrušenie vjazdov na Nám. SNP, Obchodnú ulicu, Hodžovo nám. a Palisády predstavuje 

našu hlavnú trasu na Bratislavský hrad, ktorú turisti radi využívajú, keďže im poskytuje možnosť sa 

pohodlne vyviezť na kopec pod hradom a späť do centra. Zrušením tejto trasy možno očakávať 

i menší záujem turistov o samotný Bratislavský hrad, nádvorie a múzeum, obchody a reštaurácie 

na Obchodnej ulici, čo je v silnom kontraste zo strany Hlavného mesta rokmi deklarovanou 

podporou cestovného ruchu. 

 

23. Taktiež, ak by sme akceptovali Hlavným mestom odôvodnenie zamietnutia žiadosti, tak pri 

dodržiavaní jednotného postupu, ktorý Hlavné mesto deklaruje, by bolo vylúčené povolenie 

požadovaného zvláštneho užívania pre akýkoľvek podnikateľský subjekt, ktorý podal rovnakú 

žiadosť. Podľa našich vedomostí pritom Hlavné mesto ako cestný správny orgán v rozpore 

s vlastným stanoviskom preukázateľne povolil iným účastníkom konania (napr. Donau Welle, s.r.o.) 

požadované zvláštne užívanie v minulých rokoch a podľa našich vedomostí predmetné miestne 

komunikácie využívajú aj v súčasnosti, keďže na svojej stránke ponúkajú vyhliadkové jazdy práve 

týmito lokalitami, čo považujeme za diskriminačný prístup Hlavného mesta ako cestného 

správneho orgánu vo vzťahu k našej spoločnosti. 

 



  

 
 
Tour4U, s.r.o. 
Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava   Contact us: 
IČO: 36 801 658 IČ DPH: SK2022405385  +421 948 785 704    manager@tour4u.sk 

24. Tvrdenia Hlavného mesta v Zmene povolenia o narušení bezpečnosti cestnej premávky a chodcov 

spochybňuje aj v pôvodnom konaní predložené súhlasné stanovisko príslušného dopravného 

inšpektorátu Bratislava k požadovanému zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií. Hl. mesto 

neeviduje (podľa jeho vyjadrenia z roku 2018) žiadne sťažnosti na Prešporáčiky, t. j. v pešej zóne 

historického centra mesta. 

 
Dôkaz: - Stanovisko KDI KRPZ Bratislava zo dňa 24.09.2020 

 

II.  

Návrh 

 

Tour4U na základe vyššie uvedených skutočností žiada:   

I. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako prvostupňový cestný správny orgán, aby podľa 

§ 57 ods. 1 Správneho poriadku v prípade, ak odvolaniu žiadateľa, spoločnosti Tour4U, s.r.o., 

v plnom rozsahu vyhovie, sám vo veci rozhodol a zrušil svoje rozhodnutie o zmene povolenia na 

zvláštne užívanie komunikácie č. MAGS ODP 47252/2021-416894 zo dňa 10.08.2021 týkajúce sa 

vjazdu vyhliadkových vozidiel Prešporáčik® na predmetné komunikácie, 

 

alebo v prípade, že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predmetnému odvolaniu 

nevyhovie v plnom rozsahu podľa predchádzajúceho bodu, žiadateľ žiada 

 

II. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako odvolací orgán 

voči rozhodnutiu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, aby podľa § 59 ods. 2 Správneho 

poriadku zrušil predmetné rozhodnutie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a to tak, 

že žiadateľovi bude znovu povolené zvláštne užívanie komunikácii  

1. vjazd zo Štúrovej ul. na Jesenského ul. a následne Mostovú ul. 

2. vjazd zo Štúrovej ul. na Námestie SNP, 

3. vjazd z Námestia SNP na Obchodnú ul., 

4. vjazd z Hodžovho námestia na Palisády obojsmerne 

5. vjazd z Kapucínskej ul. na Námestie SNP - obojsmerne 

6. vjazd z Námestia Ľudovíta Štúra na Vajanského nábrežie, 

7. vjazd z Radlinského ulice na Ul. Imricha Karvaša 

8. vjazd zo Zámockej ulice na Kapucínsku ul.  

na účely prejazdu vyhliadkových vozidiel Prešporáčik®.  
 

 

 
 
       _____________________________ 
        Ing. Jana Fabiánová 

                                     konateľka  

 

Na vedomie: Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
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Zoznam príloh: 

1. Povolenie vjazdu z 10.08.2021 
2. Povolenie vjazdu z 30.03.2021 
3. Súhlas DPB  
4. Stanovisko VUIS 
5. Stanovisko MÚOP z 16.01.2017 
6. Stanovisko MÚOP z 16.01.2016 
7. Stanovisko KDI KRPZ Bratislava 

 



Poradové číslo zmluvy Zmluvný partner Názov zmluvy Obsah zmluvy Dátum podpisu
Dátum 

zverejnenia
Suma konečná

Zodpovedná 

osoba 
2016-03-0001 Dolis s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Tlač 16.3.2016 10.3.2016 20 878,00 Veronika Rybárová
2016-03-0005 Cardberg,s.r.o. Zmluva o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniachSoftwarový produkt a konfigurácia BCC kariet 9.3.2016 9.3.2016 14 364,00 Eva Mazuchová
2016-04-0003 Aha Slovakia,s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb Dodanie grafických služieb 7.4.2016 7.4.2016 16 218,00 Veronika Rybárová
2016-04-0008 The Rock, s.r.o. Kúpna zmluva Aktualizácia, adaptácia, vyhotovenie a dodanie brožúry 25.4.2016 25.4.2016 69 930,00 Alžbeta Szabóová

2016-04-0013 Rail Ad GmbH Zmluva o realizácii komunikačnej kampane v Rakúsku Úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii komunikačnej kampane 27.4.2016 27.4.2016 19 437,60 Michal Foltýn

2016-04-0015 TRAVELKO CK,s.r.o. Znluva o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služiebZabezpečenie komplexných ekonomických a poradenských služieb 26.4.2016 26.4.2016 34 889,79 Mário Turan
2016-05-0004 JUDr. Lucia Kralovičová Zmluva o poskytovaní právnych služieb Úprava vzájomných práv  6.5.2016 6.5.2016 18 734,00 Mário Turan
2016-05-005 Hauerland Kúpna zmluva Nákup reklamných predmetov 10.5.2016 10.5.2016 17 040,00 Alžbeta Szabóová
2016-05-008 Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb Mediálny priestor 17.5.2016 17.5.2016 23 455,20 Michal Foltýn
2016-05-010 Bonbon apps,s.r.o. Rámcová zmluva o poskytnutí služieb Technická podpora vo vzťahu k mobilným aplikáciám 31.5.2016 31.5.2016 13 990,00 Michal Foltýn
2016-06-009 Občianske združenie Korunovačná Bratislava Zmluva o zvájomnej spolupráci Korunovačné slávnosti 22.6.2016 22.6.2016 17 800,00 Veronika Rybárová
2016-06-016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Darovacia zmluva Spectacular - bedeker SK PRES 8.6.2016 8.6.2016 59 856,00 Betty Szaboóvá
2016-06-018 JUDr.Miriam Slobodníková Zmluva o poskytovaní služieb VO Konzultačné služby, služby VO 30.6.2016 30.6.2016 19 000,00 Alžbeta Melicharová
2016-07-001 Lexman ten, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských služieb Prekladateľské služby 8.7.2016 8.7.2016 13 400,00 Veronika Rybárová
2016-07-019 Connect partners Kúpna zmluva a licenčná zmluva Dotyková stena 26.7.2016 26.7.2016 21 660,00 František Morong
2016-07-096 Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o. Dodatok č. 1 Grafika 12.7.2016 12.7.2016 13 168,00 Veronika Rybárová
2016-07-097 Hlavné mesto SR a Ultra Print Digital, s.r.o. Dodatok č. 1 Tlač 12.7.2016 11.7.2016 96 957,30 Veronika Rybárová
2016-10-003 Black & Biscuit,s.r.o. Kúpna a licenčná zmluva Dotyková obrazovka  24.10.2016 24.10.2016 11 500,00 František Morong
2016-10-013 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Zmluva o nájme nebytového priestoru  Dodávka služieb spojených s nájmom  20.10.2016 20.10.2016 19 525,00 Mário Turan 
2016-11-015 Múzeum mesta Bratislavy  Zmluva o spolupráci  Projekt  "Staň sa Kráľom" 24.11.2016 24.11.2016 BTB 17.805, MMBA 19.000 František Morong
2016-12-004 Agentúra Evka  Zmluva o poskytovaní služieb  Zabezpečenie prezentácie destinácie na veľtrhu Ferien Messe Viedeň 21.12.2016 21.12.2016 24 493,- bez DPH Peter Ďurica 
2016-12-009 Zaraguza, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Kreatívne grafické a copywriterské návrhy 22.12.2016 23.12.2016 24 000,00 Michal Foltýn

2017-01-0009 4seasons, s.r.o. Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb Zabezpečenie leteniek, víz, ubytovania 23.1.2017 24.1.2017 19.900-Eur bez DPH Nina Erneker
2017-01-0012 TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA Zmluva o spolupráci poskytnutie informačných služieb o hl. meste Bratislave a bratisl. Regióne v TIC 30.1.2017 30.1.2016 82 000,00 EUR Alžbeta Melicharová
2017-02-0013 A3A s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Architektonický návrh interiéru II. poschodia BTB - Šafarikovo nám. 3 + realizácia 24.2.2017 24.2.2017 23 856,00 EUR Alžbeta Melicharová
2017-04-0003 REDA s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201714595_Z Reklamné predmety 3.4.2017 3.4.2017 18.099,07 EUR bez DPH Sára Hanulíková
2017-04-0005 UltraPrint s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201716013_Z Zabezpečenie tlačiarenských služieb 11.4.2017 10.4.2017 33.999 € bez DPH Peter Ďurica 
2017-04-0006 Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o spolupráci Spolupráca na zabezpečovaní produktu destinačnej karty 12.4.2017 20.4.2017 10 000,00 EUR Eva Mazuchová
2017-04-0013 Ing. Milan Michalík - Master Vision Zmluva o dielo a licenčná zmluva Zabezpečenie a dodanie propagačných spotov ku kampani "Osobnosti v BA" 19.4.2020 20.4.2017 23 904,00 EUR Michal Foltýn
2017-04-0014 Matahari s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Zabezpečenie a dodanie propagačných fotografií ku kampanni "Osobnosti v BA" 19.4.2017 20.4.2017 23 640,00 EUR Michal Foltýn
2017-04-0015 RailAd GmbH Zmluva o realizácií komunikačnej kampane v Rakúsku Propagácia v regionálnej doprave a priestoroch s ňou súviasiach v AT 19.4.2017 20.4.2017 19 601,23 EUR bez DPH Michal Foltýn
2017-05-0004 INOVATIVE s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb zabezpečenie grafických a DTP služieb 4.5.2017 5.5.2017 16 320 EUR bez DPH Peter Ďurica 
2017-05-0012 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Zmluva o vzájomnej spolupráci Spolupráva na podujatí "Kultúrne leto a hradné slávnosti" v dňoch 31.5. -10.9.2017 29.5.2017 30.5.2017 max. 22.450,00 EUR Silvia Renácsová
2017-06-0001 SoolNua Marketing Ltd. Zmluva o poskytnutí služieb Konzultačné služby na kongresový cestovný ruch 6.6.2017 7.6.2017 19.950,00 EUR Nina Erneker
2017-06-0002 Hlavné mesto SR Bratislava Zmluva o spolupráci a propagácií Spolupráca na podujatí "Bratislavské korunovačné dní" 8.6.2017 8.6.2017 do 24 900 EUR Silvia Renácsová
2017-06-0006 Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel o.z. Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, Licenčná zmluva Vystúpenia historického šermu, herecké výkony, korunovačný sprievod a rytiersky súboj8.6.2017 8.6.2017 16 550,00 EUR Silvia Renácsová
2017-06-0009 JUDr. Lucia Královičová Zmluva o poskytovaní právnych služieb právne služby 27.6.2017 27.6.2017 47 040,00 EUR Mário Turan 
2017-06-0010 Atrium group, s.r.o. Mandátna zmluva konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania 27.6.2017 27.6.2017 48 300,00 EUR Mário Turan 
2017-07-0001 Ministerstvo dopravy a výystavby Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVSR Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 18.7.2017 23.7.2017 738 121,00 EUR Mário Turan 
2017-08-0004 SATUR TRAVEL a.s. Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb Letenky a súvisiace služby 9.8.2017 10.8.2017 28 772,80 EUR Peter Ďurica
2017-09-0002 Bonbon apps s.r.o. Rámcová zmluva Programátorské práce na webe a v aplikácií 27.9.2017 28.9.2017 19 620,00 EUR Foltýn
2017-09-0005 UNITED CONSULTANTS s.r.o. Zmluva o dielo Marketingová a komunikačná stratégia destinácie BA na roky 2018-2022 8.9.2017 8.9.2017 37 200,00 EUR Chrančoková
2017-10-0007 PR Clinic s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Organizačné zabezpečenie mediálnej kampane 25.10.2017 26.10.2017 30 000,00 EUR Foltýn
2017-11-0003 RESULT reklamná agentúra s.r.o. Rámcová dohoda Exteriérový cityligh 10.11.2017 14.11.2017 28 776,00 EUR Chrančoková
2017-12-0001 AVsystems s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Interiérový informačný dotykový totem 1.12.2017 1.12.2017 40 272,00 EUR Csibreiová
2017-12-0003 Turizmus regiónu Bratislava  Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Poskytnutie informačných služieb o hl. meste Bratislave a bratisl. Regióne v TIC 21.12.2017 21.12.2017 89 454,48 EUR Turan
2017-12-0004 Agentúra EVKA s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb Realizácia expozície Ferien Messe Wien 2018 + catering 19.12.2017 21.12.2017 27 780,00 EUR Turan

2018-01-0009 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201871_Z Stravné poukážky 10.1.2018 10.1.2018 18 971,97 EUR Turan
2018-01-0013 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a.s. Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru na umiestnenie 2 dotykových totemov 24.1.2018 25.1.2018 13 072,32 EUR Volek
2018-02-0001 Agentúra VKM s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb Poskytovanie prekladateľských služieb 5.2.2018 5.2.2018 20 929,00 EUR Renácsová
2018-02-0003 ART point, s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Výroba videofilmu na tému "Zelená Bratislava" 20.2.2018 20.2.2018 35 280,00 EUR Renácsová
2018-02-0013 Toleranca Marketing,d.o.o. Zmluva o tvorbe a redistribúcii mark. Obsahu o destinácii Bratislava Content marketing 28.2.2018 28.2.2018 28 344,00 EUR Erneker
2018-03-0003 Slovenské národné múzeum Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty Poskytovanie zľavy pre držiteľov Bratislava CARD 7.3.2018 7.3.2018 15 228,00 EUR Mazuchová
2018-03-0009 TRAVELKO CK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služiebNavýšenie zmluvnej sumy 26.3.2018 27.3.2018 38 377,79 EUR Turan
2018-03-0013 Cardberg s.r.o. Licenčná zmluva, zmluva o vytvorení software a dodávke dátových nosičovLicencia na online software, vytvor. Software a dodávka destinačných kariet 7.3.2018 20.3.2018 15 228,00 EUR Mazuchová
2018-04-0003 SATUR TRAVEL a.s. Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb Zabezpečenie nákupu leteniek, víz, ubytovania a nepravidelnej ostatnej dopravy 10.4.2018 10.4.2018 43 756,74 EUR Ďurica
2018-04-0005 SoolNua Marketing Ltd. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Konzultačné služby MICE 11.4.2018 11.4.2018 50 000,00 EUR Erneker
2018-04-0008 Bratislavský samosprávny kraj Spolupráca na návštevníckej karte Spolupráca na návštevníckej karte 13.4.2018 13.4.2018 10 000,00 EUR Mazuchová
2018-04-0011 WOODI, spol. s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie kuriérskych služieb a správy skladu propagačnýxh materiálov 10.4.2018 10.4.2018 15 894,00 EUR Ďurica
2018-04-0020 The Rock, s.r.o. Rámcová zmluva o tvorbe tematického textového a fotografického obsahuDodanie foto a textového contentu 25.4.2018 26.4.2018 11 520,00 EUR Foltýn
2018/05/0002 N & O management, s.r.o. Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služiebPrezentačné, propaagčné a informačné služby v destinácií Bratislava 16.5.2018 16.5.2018 30 800,00 EUR Volek
2018/05/0003 Ultra Print, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní tlačových služieb Zabezpečenie tlačových služieb 16.5.2018 16.5.2018 53 728,00 EUR Ďurica
2018/05/0006 Sarah Fleming Associates Rámcová zmluva o poskytnutí služieb Expertné služby "Lead generation services" 18.5.2018 21.5.2018 20 650,00 EUR Erneker
2018/05/0015 O2 Slovakia, s.r.o.; Hlavné mesto SR Bratislava Zmluva o spolupráci ausporiadaní právnych vzťahov Participácia na poskytovaní verejnej siete v Bratislave 23.5.2018 25.5.2018 38 387,10 EUR Ďurica
2018/05/0016 sowa studio, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb Zabezpečenie DTP a grafických služieb 16.5.2018 16.5.2018 33 864,00 EUR Ďurica
2018/06/0001 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 164/2018 Spolupráca na podujatí "Kultúrne leto a hradné slávnosti 2018" 4.6.2018 4.6.2018 20 000,00 EUR Csibreiová
2018/06/0002 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) Zmluva o poskytovaní služieb Technicko-realizačné zabezpečenie videoprojekcie na LED stene na Hl. námestí 6.6.2018 6.6.2018 15 360,00 EUR Csibreiová
2018/06/0006 A3A, s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Architektonický návrh kreatívneho zariadenia interiéru a jeho realizácia 14.6.2018 15.6.2018 31 824,00 EUR Volek
2018/06/0007 Hlavné mesto SR Bratislava Zmluva o spoluprácií a propagácií Spolupráca na podujatí "Bratislavské korunovačné dni" 2018 19.6.2018 20.6.2018 22 600,00 EUR Renácsová



2018/06/0008 Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel o.z.  Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, Licenčná zmluva Spolupráca na podujatí "Bratislavské korunovačné dni" 2018 19.6.2018 20.6.2018 17 000,00 EUR Renácsová
2018/07/0002 JEKA studio, s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov Dodanie reklamných predmetov 18.7.2018 19.7.2018 23 521,80 EUR Kollárová
2018/07/0005 Green Films s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní fotografických služieb Zabezpečenie fotografických služieb 16.7.2018 16.7.2018 28 980,00 EUR Ďurica
2018/07/0008 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR Projekt "Efektívny manažment a marketing desinácie" na rok 2018 17.7.2018 19.7.2018 826 650,00 EUR Chrančoková
2018/08/0002 Creative Pro as, Dlhé Diely I, c.13, 841 04 Bratislava  Zmluva o poskytovaní služieb Organizačné zabezpečenie Fam Tripu 2.8.2018 3.8.2018 14 998,80 EUR Erneker
2018/09/0001 Spolok Víno a umění, z.s.  Zmluva o vzájomnej spolupráci Spolupráca na podujatí "Česko-slevenský festival v Prahe" 5.9.2018 6.9.2018 10 000,00 EUR Csibreiová
2018/09/0019 Simpleview Ltc. Licenčná zmluva o poskytnutí zákaznickej podpory Customer relationship mynagement system 17.9.2018 28.9.2018 16 865,00 EUR Erneker
2018/10/0001 Ultra Print, s.r.o. Dodatok k rámcovej zmluve o poskytovaní tlačových služieb Zabepečenie tlačových služieb 4.10.2018 4.10.2018 49 845,00 EUR Ďurica
2018/10/0005 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskyovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR Účelové poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu BTB - KV 23.10.2018 24.10.2018 48 400,00 EUR Chrančoková
2018/11/0005 TRAVELKO CK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Zabezpečenie účtovných a mzdových služieb 14.11.2018 19.11.2018 28 802,00 EUR Turan
2018/11/0010 Agentúra EVKA s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Realizácia expozície a cateringových služieb Ferien Messe Wien 2019 20.11.2018 30.11.2018 53 384,40 EUR Ďurica

2019-01-0013 AMG Security, s.r.o. Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Upratovacie služby 8.1.2019 8.1.2019 17 400,00 € Turan

2019-02-0002 Turizmus regiónu Bratislava - PRÍJEM BTB Zmluva o spolupráci Poskytnutie inf. služieb o hl. meste BA a bratisl. regióne v TIC 14.2.2019 14.2.2019 80 000,00 € Koniar

2019-02-0009 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20194489_Z Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € - 6.600 ks 19.2.2019 19.2.2019 26 397,36 € Turan

2019-03-0002 Bonbon apps, s.r.o. Rámcová zmluva Programátorské práce na webe a v aplikácií 11.3.2019 11.3.2019 15 372,00 € Foltýn

2019-03-0007 Ultra Print, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20198981_Z Zabezpečenie tlačiarenských služieb 20.3.2019 20.3.2019 64 900,00 € Ďurica

2019-03-0009 SATUR TRAVEL, a.s. Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacích služieb Nákup leteniek, vrátane ich storna, zabezpečení víz a ubytovania 21.3.2019 21.3.2019 60.081,74 € bez DPH Ďurica

2019-04-0001 Turizmus regiónu Bratislava, Brand Advertising Zmluva o usporiadaní podujatia Usporiadanie podujatia Veľká noc v Bratislava a regióne 2019 4.4.2019 4.4.2019 25 560,40 € Csibreiová

2019-04-0015 JEKA studio, s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov Reklamné predmety na prezentáciu destinácie 9.4.2019 18.4.2019 47 470,00 € Kollárová

2019-04-0022 Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o združení finančných prostriedkov Združenie finančných prostriedkov na prejekt BA Card 2019/2020 30.4.2019 30.4.2019 15 000,00 € Mazuchová

2019/05/0002 N & O management, s.r.o. Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služiebPrezentačné, informačné a propagačné služby 2.5.2019 2.5.2019 48 721,68 € Šperglová

2019/05/0004 Hlavné mesto SR Bratislava / BIELA NOC, o.z. Zmluva Fotopointy k hokejovým MS 2019 7.5.2019 7.5.2019 12 994,80 € Csibreiová

2019/06/0003 sowa studio, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb Zabezpečenie DTP a grafických služieb 13.6.2019 14.6.2019 72 072,00 € Ďurica

2019/06/0004 Ministerstvo dopravy a výstavby SR -PRÍJEM BTB Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR Rozvoj CR v destinácií BA 2019 12.6.2019 18.6.2019 944 850,00 € Chrančoková

2019/06/0006 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 121/2019 Spolupráca na podujatí Kultúrne leto a hradné slávnosti 2019 21.6.2019 21.6.2019 19 000,00 € Renácsová

2019/06/0010 Ryanair DAC Dohoda o spoločnej propagačnej kampani Spoločná kampaň 25.6.2019 25.6.2019 29 400,00 € Foltýn

2019/07/0007 E-VO, s.r.o. Mandátna zmluva Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania 10.7.2019 11.7.2019 34 785,60 € Turan

2019/07/0010 Creative Department, s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Dodanie kreatívneho návrhu, videí a foto-vizuálov na kampaň 22.7.2019 23.7.2019 33 660,00 € Foltýn
2019/07/0007 E-VO, s.r.o. Mandátna zmluva Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania 10.7.2019 11.7.2019 34 785,60 € Turan
2019/07/0010 Creative Department, s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Dodanie kreatívneho návrhu, videí a foto-vizuálov na kampaň 22.7.2019 23.7.2019 33 660,00 € Foltýn
2019/07/0013 Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Zmluva o podaní umeleckého výkonu Sprievodný program ku Korunovačnému fotopointu "KLHS 2019" 19.7.2019 nezverejnené 38 750,00 € Renácsová
2019/08/0013 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - PRÍJEM BTB Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR Rozvoj CR v destinácií BA 2019 - PRÍJEM BTB 2.8.2019 7.8.2019 16 600,00 € Chrančoková
2019/08/0014 Tour4U, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb 6.8.2019 14.8.2019 12 643,00 € Erneker
2019/09/0007 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS Zmluva o spolupráci Spolupráca na podujatí Bratislavské korunovačné dni 2019 10.9.2019 12.9.2019 20 000,00 € Renácsová
2019/09/0018 Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Zmluva o podaní umeleckých výkonov a licenčná zmluva Korunovačný sprievod a program na BA hrade 12.9.2019 nezverejnené 12 430,00 € Renácsová
2019/10/0003 eggheads, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb Prekladateľské služby 7.10.2019 8.10.2019 30 738,00 € Renácsová

2019/12/0003 Creative Department, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve Dodanie kreatívneho návrhu, videí a foto-vizuálov na kampaň 3.12.2019 5.12.2019 37 020,00 € Foltýn

2019/12/0004 Bonbon apps, s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve Programátorské práce na webe a v aplikácií 4.12.2019 6.12.2019 16 908,00 € Foltýn

2019/12/0005 Rozvoz a donáška, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Kuriérske služby, rozvoz propagačných materiálov 19.12.2019 20.12.2019 17 520,00 € Ďurica

2019/12/0006 Turizmus regiónu Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.2.2019 -  PRÍJEM BTB Poskytnutie inf. služieb o hl. meste BA a bratisl. regióne v TIC 20.12.2019 20.12.2019 80 000,04 € Volek

2019/12/0008 Hlavné mesto SR Bratislava  Zmluva o spolupráci Podmienky vzájomnej spolupráce - WIFI 20.12.2019 23.12.2019 24 000,00 € Ďurica

2019/12/0009 TRAVELKO, s.r.o. Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Zabezpečenie účtovných a mzdových služieb 19.12.2019 19.12.2019 59 990,00 € Turan

2020-01-0008 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke stravných lístkov 20K000005 Zabezpečenie stravných lístkov 30.1.2020 31.1.2020 22 415,31 € Turan

2020-01-0009 AMG Security, s.r.o. Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Zabezpečenie upratovacích služieb pre BTB 30.1.2020 31.1.2020 18 576,00 € Turan

2020-02-0001 Clean Tonery, s.r.o. Rámcová dohoda Originálne tonery do multifunkčných zariadení 6.2.2020 11.2.2020 18 817,20 € Volek
2020-03-0003 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva Licencia na použitie mapových podkladov a výrezov mapy BA 11.3.2020 12.3.2020 10 376,40 € Renácsová
2020-03-0008 JUDr. Lucia Královičová, advokátka Zmluva o poskytovaní právnych služieb Právne služby 31.3.2020 31.3.2020 38 250,00 € Volek
2020-04-0003 Ultra Print, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových služieb Tlačové služby 15.4.2020 15.4.2020 75 445,50 € Ďurica

2020-06-0001 AVSystems, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Interiérové dotykové totemy 10.6.2020 11.6.2020 25 248,00 € Csibreiová

2020-06-0005 Cardberg s.r.o. Licenčná zmluva, Zmluva o poskytnutí software, dodávke a konfigurácií dátovýc nosičovSoftwérové vybavenie BC, dodávka a konfigurácia 10 000 ks dát. Nosičov 25.6.2020 26.6.2020 17 130,00 € Mazuchová
2020-07-0002 Toleranca Marketing d.o.o. Rámcová zmluva o tvorbe a redistribúcií odborného marketingového obsahu o destinácií BATvorba a redistribúcia odborného marketingového obsahu 1.7.2020 1.7.2020 37 636,00 € Erneker

2020-07-0006 BKIS Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 95-2020 Spolupráca na podujatí Kultúrne leto 2020 15.7.2020 15.7.2020 10 000,00 € Renácsová
2020-07-0013 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR Poskytnutie bežnej dotácie 24.7.2020 31.7.2020 995 914,29 € Volek
2020-07-0031 Sorizzo Art Production, s.r.o. Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zabezpečenie ambasádorských služiebAmbasároské služby - video, foto, spoty, posty 15.7.2020 31.7.2020 33 996,00 € Foltýn
2020-08-0003 Wisdom Factory, s.r.o. Rámcová zmluva na poskytnutie programátorských prác Programátorské práce 5.8.2020 10.8.2020 20 520,00 € Richterová
2020-08-0007 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR Poskytnutie kapitálovej dotácie 6.8.2020 6.8.2020 35 500,00 € Volek
2020-08-0008 Mgr. Art. Lubo Mikle Zmluva Prenajatie, doprava, inštalácia, deinštalácia, prevádzka diel, licencia 6.8.2020 12.8.2020 28 000,00 € Renácsová
2020-09-0005 VyletíVtáčik, s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Dodanie videí ku mestským častiam 7.9.2020 11.9.2020 17 950,00 € Foltýn
2020-09-0007 JEKA studio, s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov Propagačné predmety s potlačou 10.9.2020 11.9.2020 27 882,60 € Drugaj

2020-10-0004 ORFEO, o.z. Zmluva o zabezpečení a zaznamenaní umeleckých výkonov, Licenčná zmluvaZabezpečenie videa pre BTB 16.10.2020 16.10.2020 20 000,00 € Salva

2020-10-0007 MARK/BBDO Bratislava, s.r.o. Zmluva o dielo Analýza socio-ekonomických účinkov CR v Bratislave 23.10.2020 23.10.2020 52 560,00 € Kovačičová

2020-10-0009 O2 Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní mobilných telekomunikačných služiebMobilné hlasové služby, dátové služby, telekomunikačné zariadenia 29.10.2020 30.10.2020 14 375,00 € Turan

2020-11-0001 The Rock, s.r.o. Rámcová zmluva o tvorbe tématického textového obsahu Produkcia a dodanie 30 tématických článkov v 3 jazykových mutáciách 21.10.2020 3.11.2020 14 040,00 € Richterová

2020-12-0007 Future Proof s.r.o. Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva 15 audiovizuálnych diel 10.12.2020 10.12.2020 10 440,00 € Pobjecký
2020-12-0008 Effectix.com, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní konzultačno-vzdelávacích služieb v oblassti online nástrojovKonzultačno - vzdelávacie služby pre členov BTB v oblasti online nástrojov 14.12.2020 14.12.2020 15 000,00 € Kovačičová
2020-12-0014 Turizmus regiónu Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.2.2019 Poskytovanie turistických informčných služieb o hl. meste SR BA 17.12.2020 18.12.2020 80 000,04 € Koniar
2020-12-0016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; O2 Business Services, a.s.	 Zmluva o spolupráci podmienky vzájomnej spolupráce pri poskytovaní WIFI 16.12.2020 23.12.2020 24 000,00 € Ďurica



2021-01-0007 City Light Slovakia, s.r.o. Zmluva o dodávke multimediálnych audioguidov a zabezpečení tvorby a srpávy ich obsahuAudioguidy - 25 ks 22.1.2021 22.1.2021 26 385,84 € Kačalová
2021-02-0004 Grafis Slovakia, s.r.o. Dodanie 8 ks funkčných stĺpikov orientačného systému vr. smerových tabúľMeetpointy - výroba, doprava a osadenie 2.2.2021 2.2.2021 15 436,80 € Ďurica
2021-03-0009 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Zmluva o spolupráci Prístup do optickej metropolitnej siete 25.2.2021 24.3.2021 16 646,40 € Turan
2021-03-0012 Trnka, n.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Hovoriaca 3D mapa a 3 kusy hovoriacich kociek 19.3.2021 30.3.2021 14 980,00 € Drugaj
2021/05/003 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej a Licenčnej zmluve o dielo a licenčnej zmluveÚprava položiek a zmena (zníženie) sumy 10.5.2021 12.5.2021 10 350,00 € Drugaj
2021/06/017 Colours, s.r.o. Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb Prezentačné, informačné a propagačné služby destinácie 30.6.2021 30.6.2021 37 440,00 € Volek

2021/08/008 Tour4U, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb Zabezpečenie PRESS TRIPU od 16.8.-19.8.2021 10.8.2021 11.8.2021 14 968,90 € Pobjecký

2021/08/028 Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Zmluva o zabezpečení umeleckeho výkonu Umelecké výkony a zabezpečenie predkorunovačného sprievodu 13.8.2021 x 19 380,00 € Drugaj

2021/08/029 Shape Production s.r.o. Licenčná zmluva Spoty, videa a fotky o produktoch a službách v BA 12.8.2021 17.8.2021 19 440,00 € Foltýn

Uzatvorené zmluvy od schválenia predstavenstvom BTB z dňa 26.8.2021

2021/09/0054 Wisdom Factory, s.r.o. Rámcová zmluva na poskytnutie programátorských prác Programátorské práce 22.9.2021 23.9.2021 20 520,00 € Richterová

Plánované zmluvy nad 10.000 EUR bez DPH

Dodávateľ Projekt stav dodávateľ Podpísané Zverejnené Suma
Zodpovedná 

osoba 

Rámcová zmluva Preklady a tlmočenie - 2 roky pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 31.000 EUR Renácsová

Zmluva Merkantil pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania ss x odhad do 25.000 EUR Drugaj

Zmluva Jarovce Kitsee - dokumentácia na stavbu cyklochodníka pripravuje sa špecifikácia v závislosti od špecifikácie resp. verejného obstarávania x x odhad do 30.000 EUR Drugaj

Zmluva Osvetlenie vybraných turistických atraktivít  pripravuje sa špecifikácia v závislosti od špecifikácie resp. verejného obstarávania x x odhad do 30.000 EUR Krutý

Zmluva o dielo Dopravný projekt pre trasy turistických autobusov a vyhliadkových vozidiel/vláčikompripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 10.000 EUR Kovačičová

Zmluva o dielo Projekt organizácie dopravy pod Devínskou hradnou skalou pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 10.000 EUR Kovačičová

Zmluva Virtuálny famtrip pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 35.000 EUR Pobjecký

Zmluva Uzol“ wifi siete VisitBratislava v lokalite Hrad Devín pripravuje sa verejné obstarávanie predpoklad O2 Business Services ako prevádzkovateľ wifi uzlov v BA x x odhad do 30.000 EUR Ďurica

Zmluva Produkcia videí Turistom vo vlastnom meste pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad 14.000 EUR Foltýn

Zmluva Kreatívne virtuálne hry pre deti pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad 26.000 EUR Foltýn

Zmluva o spolupráci Projekt Šancova ulica spolupráca s MIB pripravuje sa špecifikácia - jedinečnosť v závislosti od špecifikácie resp. verejného obstarávania x x odhad 20.000 EUR Krutý

Zmluva o dielo MICE spot pripravuje sa verejné obstarávanie predpoklad 10/2021 na základe výsledkov verejného obstarávania x x PHZ = 36.000 EUR Pobjecký

Zmluva o dielo a licenčná 

zmluva
Produkcia Kampaň Na vlastné nohy ukončené verejné obstarávanie, príprava zmluvy PS: Digital, s.r.o. x x 49 920,00 EUR Foltýn

Rámcová zmluva Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania - 2 roky ukončené verejné obstarávanie, príprava zmluvy Enteris H s.r.o. x x 38 000,00 EUR Volek


