
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 12.8.2021 – začiatok 10:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: Hotel Bratislava, prezenčne + online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: R. Ďurica, V. Grežo, P. Hochschorner, P. Petrovič, M. Volek  

Online:   M. Debnárová,  Ľ. Novacká (od 11:00) 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní: S. Svoreňová 

 

 

Program predstavenstva:  

1. Otvorenie,  PP-BTB  

2. Zapojenie členov P BTB do nastavenia obsahu a konzultácií aktivít, ktoré iniciovali konkrétni 

členovia v projekte MDaV SR 2021 

3. Zvýšenie efektívnosti zasadnutí predstavenstva, rokovací poriadok P BTB. 

4. Zmena podmienok sezóny CR 2021 a vplyv na zmysel a realizovateľnosť aktivít Projektu MDaV SR  

5. Rôzne:  zvolanie P-BTB 

6. Záver P-BTB  

7. Pracovný  obed a pokračovanie diskusie  

 

Bod č. 1: Otvorenie, PP-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných. 

 

Bod č. 2: Zapojenie členov P-BTB do nastavenia obsahu a konzultácií aktivít, ktoré iniciovali  

konkrétni členovia v projekte MDaV SR 2021. 

PP-BTB informoval o potrebe aktívneho zapojenia členov P-BTB do stanovenia očakávaných parametrov                

do projektov, ktoré vznikli z komôr, ktoré členovia zastupujú alebo iniciovali / navrhovali do plánu aktivít 

BTB na rok 2021 konkrétni členovia P-BTB.  

P. Volek navrhol zmenu v materiáli,  a to aby garantom aktivity č. 8 bol zástupca mesta a p. Debnárová 

súhlasila, že bude garantom tejto aktivity. Diskusia priniesla aj viac návrhov do budúcna. Návrh na vytvorenie 

stáleho odborného tímu pre konzultácie v oblastiach práce BTB.   

Postup pri realizácii odbornej podpory /konzultácií členov P-BTB pre projekty bol po diskusii:  

1. stanovanie jasných cieľov a parametrov projektu;  

2. pri probléme v realizácii aktivity, možnosť komunikácie zodpovedných z výkonnej zložky a garanta. 

V prípade zadaní a požiadaviek garanta k aktivitám na výkonnú zložku, komunikovať ich výlučne cez VR.    

Uznesenie č. 1/12082021: P-BTB schvaľuje garantov v zmysle upravenej verzie materiálu vyplývajúcej z 

diskusie. 

Prítomní: 6 

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

Bod č. 3: Zvýšenie efektívnosti zasadnutí predstavenstva, rokovací poriadok P-BTB. 

PP-BTB uviedol zámery.  

P. Ďurica navrhol plánovanie termínov P-BTB do dopoludňajších časov.   

P. Petrovič otvoril tému  Komisie CR a MS a P-BTB, obsahom bola neoprávnenosť zadávania požiadaviek  

komisie na P-BTB, zvlášť s ohľadom na prácu poslancov v P-BTB. Zaznela tiež téma nastavenia vzťahov  

P-BTB a Komisie pre CR a MS.  

K téme sa vyjadrila p. Debnárová, komisia má v náplni témy, ktoré môže potrebovať riešiť s P-BTB a súčasne 

sa P-BTB zhodlo v predstave, že Komisia pre CR a MS má byť aj prostriedkom pre tlmočenie potrieb CR 

v Bratislave na Magistrát a vedenie hl. mesta.   P. Debnárová vyjadrila svoj názor, ktorý bude presadzovať aj 

v komisii o partnerskom vzťahu medzi Komisiou pre  CR a MS a P-BTB.  

Viacerí členovia sa zapojili do diskusie aj o potrebe efektívnosti rozsahu trvania P-BTB. Pri kvalitných 

materiáloch a príprave je max zo skúseností aj v komerčnej sfére trvanie 90-120 min. P-BTB považuje za 

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


                                                                                                                 
dobré, aby sa stanovili pravidlá pre zvýšenie efektívnosti diskusie a rokovania  P-BTB. 

Predmetom diskusie boli aj rôzne náročnosti materiálov, tu sa členovia P-BTB zhodli na potrebe umožniť 

doplňujúce otázky k materiálom pred konaním, zvlášť u rozsiahlejších materiálov. Postup, ktorý je navrhnutý  

na  skúšobné zavedenie je - náročnejšie materiály zasielať skôr  a nastaviť možnosť doplňujúcich  otázok 

písomne a už pred konaním P-BTB.  

Uznesenie č. 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.  

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 4: Zmena podmienok sezóny CR 2021 a vplyv na zmysel a realizovateľnosť aktivít Projektu 

MDaV SR.  

PP-BTB uviedol potrebu riešenia tém, ktoré do plánu navrhli členovia P-BTB za komory,  ako aj fakt, že pri 

konkrétnych projektov je potrebné zapojenie odborných oddelení Magistrátu, ako aj koordinácia prístupov 

mestských častí, ako v prípade organizácie dopravy pod devínskou skalou, na čo nemajú pracovníci výkonnej 

zložky BTB reálny dosah.  

P. Volek požiadal o začatie projektu asistentov dopravy, na čom sa členovia P-BTB zhodli. Projekt je v pláne 

na rok 2021 a P-BTB sa zhodlo na potrebe jeho skúšobnej realizácie, vzhľadom na rozsah a početnosť 

autobusov aj v obmedzenom rozsahu.  

P. Debnárová navrhla ďalší postup pre rozhýbanie projektov – Dopravný projekt pre trasy turistických 

autobusov a organizácia dopravy pod devínskou skalou a ponúkla svoje zapojenie do riešenia nedostatku  

vstupných informácií pre výkonnú zložku od Magistrátu. 

Uznesenie č. 3/12082021: P-BTB žiada p. Debnárovú o oslovenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 

a doplnenie potrebných informácií pre projekty - Dopravný projekt pre trasy turistických autobusov 

a organizácia dopravy pod devínskou skalou v termíne do 15.9. 2021 

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 5: Rôzne: zvolanie P-BTB. 

Uznesenie č. 4/12082021: P-BTB schvaľuje termín nadchádzajúceho P-BTB a to na september 16.9.2021, 

16:00 h. 

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 6: Záver P-BTB. 

PP-BTB ukončil stretnutie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: vo štvrtok 16.9.2021 o 16:00 hod., miesto: BTB + online 

 

 

Z poznámok PP-BTB zapísala: N. Kyselová 

 

 

 

Predseda predstavenstva:   Ing. Vladimír Grežo                      __________________________ 

 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mag. Martin Volek, MBA    __________________________  



Bod. č. 2: Zapojenie členov P BTB do nastavenia obsahu a konzultácií aktivít, ktoré 
iniciovali v projekte MDaVSR 2021: 
 

1. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 1.5.5. 
SEO kľúčové slová pre trhy, stratégia a zapracovanie výstupov na web, analýza 
dát z webu a odporúčania - M. Volek 
 

2. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 1.5.5. 
Marketingová automatizácia a personalizácia webu – p. Volek 

 
3. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 1.6.2. 

Virtuálny MICE famtrip – p. Petrovič 
 

4. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 3.2.2. 
Digitálne kvízy pre mládež – p. Novacká 
 

5. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 3.2.2. 
Kreatívne virtuálne hry pre deti formou IKT – p. Novacká 

 
6. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 4.1.1. 

Sezónna kyvadlová doprava ZOO – M. Debnárová 
 

7. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 5.3.1. 
Veľkorozmerná inštalácia v mieste starého amfiteátra Devín – p. Debnárová 

 
8. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 5.3.1. 

Navigačný systém k verejným toaletám + taxi stanica – p. Volek 
 

9. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 7.1.1. 
Sčítanie návštevníkov v mestskom lesoparku – M. Debnárová 
 

10. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 7.1.1. 
Pilotný projekt hodnotenia kvality – p. Novacká  
 

11. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 8.1.1. 
Vzdelávacie aktivity pre členov BTB – komory 1 až 4 



Rokovanie predstavenstva, bod č.3:  

Zvýšenie efektívnosti zasadnutí predstavenstva, Rokovací poriadok P BTB 

Témy na diskusiu: 

➢ Témy, ktorým by sa podľa Vás malo Predstavenstvo BTB viac venovať:   
 

a) rozvoj BTB a cestovného ruchu v Bratislave s horizontom na 2-3 roky:  

• IUS (PHSR) 

• prijatie prístupu a kampane k rozvoju domáceho cestovného ruchu pre 
Bratislavu  

• možnosti investície BTB do veľkých projektov CR v Bratislave, v spolupráci 
s Hl. mestom SR Bratislava (napr.: lanovka na Kamzík, DinoPark, a iné 
atrakcie) 

• spolupráca so Slovakia.travel a  MDV SR 

• BTB a členská základňa  
 

b) získavanie nových finančných zdrojov pre projekty členov BTB 
prostredníctvom  grantov a financií nad rámec členských príspevkov 
a projektu MDV SR 
 

c) spoločné budovanie silnej značky BTB: 

• samostatne P BTB  

• spoločne - P BTB, MBA, výkonná zložka 
 

d) kontrola a dohľad nad výkonom a prevádzkou výkonnej zložky BTB:  

• spresnenie požiadaviek, zadaní so zapojením DR BTB  

• systém odpočtov a nastavenie správ od VR  

• priamy dohľad nad ad hoc požiadavkami 
 

e) využitie potenciálu znalostí a odbornej kvality členov P BTB a ich zapojenie 
do vedenia a konzultovania dôležitých vybraných projektov  
 

f) zvýšeniu dôvery medzi výkonnou zložkou a P BTB  

• vyriešenie otvorených otázok z minulosti 

• kontrola vybraných tém vo výkonnej zložke 

• vytvorenie etických pravidiel pre výkonnú zložku 

• spoločný workshop na témy vybrané P BTB a výkonnou zložkou 
 

g) riešenie možných dlhodobých ohrození BTB 
 

h) iné témy 
 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Vedenie rokovania P BTB – systém a pravidlá: 
Podľa Vášho názoru by sa efektívnosť Predstavenstiev BTB mohla zlepšiť tým, že:  

1. Rokovania P BTB budú  trvať maximálne:   

• 1,5 - 2 hodiny  

• 3 - 4 hodiny 
 

2. Príprava materiálov na P BTB bude stručnejšia / kvalitnejšia prípadne rovnaká 
aká je v dnešnej podobe: nedostatočná /dobrá /výborná? 

 
3. Z dôvodu skvalitnenia dialógu P BTB budú dohodnuté spoločné pravidlá pre 

rokovanie? 
 

4. Z dôvodu skvalitnenia a zefektívnenia diskusie bude sprísnené vedenie 
diskusie s cieľom dodržiavania tém a dĺžky príspevkov diskutujúcich? 
 

5. Rokovanie P BTB preferujete v budúcnosti viac online /LIVE formou? 
 

6. Odmeňovanie členov P BTB bude v budúcnosti lepšie finančnou odmenou 
alebo nefinančnými benefitmi? 
 

Zákon 91 /2010 Z.Z a  Rokovací poriadok:

 

 

 

Spracoval: Ing. Vladimír Grežo, predseda P BTB  



Bod č. 4: Zmena podmienok sezóny CR 2021 a vplyv na zmysel a realizovateľnosť 
aktivít Projektu MDaVSR 2021: 
 

1. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 2.1.1. 
Sezónni koorinátori parkovania 
 

2. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 3.4.1. 
Korunovačný foto-video point 

 
3. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 6.1.1. 

Dopravný projekt pre trasy turistických autobusov a vyhliadkových 
vozidiel/vláčikov  
 

4. Položka v Pláne práce a rozpočte BTB na rok 2021: 6.1.1. 
Projekt organizácie dopravy pod devínskou hradnou skalou 

 



15:00 - 22:00 Festival Frankovky modrej na Primaciálnom námestí – 14 račianskych vinárov vám predstaví svoje vínka

15:30  Prehliadka Malá vínna cesta spojená s degustáciou v anglickom jazyku

16:00  Prehliadka Malá vínna cesta spojená s degustáciou v slovenskom jazyku

17:00  Prehliadka Po stopách korunovácií v slovenskom jazyku

11:00 - 17:00 Prehliadky Po stopách korunovácií v slovenskom, nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku

15:00 - 17:30  Prehliadky Malá vínna cesta spojené s degustáciou v slovenskom a anglickom jazyku

15:00 - 22:00  Festival Frankovky modrej na Primaciálnom námestí – 14 račianskych vinárov vám predstaví svoje vínka

15:00 - 16:00  KORUNOVAČNÝ SPRIEVOD cez mesto z Bratislavského hradu na Hlavné námestie

17:30 - 19:00  ŠERMIARSKE DUELY A RYTIERSKY TURNAJ na Tyršovom nábreží, kde vás čaká aj korunovačná prísaha a vzpínanie koňa

10:30 Prehliadky Po stopách korunovácií v slovenskom jazyku

Nedeľa 15. augusta

Sobota 14. augusta

Piatok 13. augusta

Program BKD 2021 - 13. - 15. august


