ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 16.9.2021 – začiatok 16:00
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava
Miesto konania: prezenčne, BTB + online
Prezentujúci sa = prítomní:
Online:
Za DR BTB:
Neprítomní:

R. Ďurica, V. Grežo, P. Hochschorner, P. Petrovič,
M. Debnárová, Ľ. Novacká, L. Štasselová (do 17:21)
M. Farkaš
M. Volek, T. Koniar

Program predstavenstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie PP-BTB
Aktuálne témy Bratislava region tourism
Uznesenia P-BTB, stav plnenia
Vyjadrenie VR k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie sezónnej kyvadlovej dopravy
Plán predstavenstiev na najbližší mesiac/polrok
Rozpočet a plán práce/aktivít BTB na rok 2022 – úvodná diskusia a systém prípravy
Projekt monitorovania a hodnotenia bezbariérovej prístupnosti atraktivít v meste
Správy z komôr
Rôzne
Záver rokovania P - BTB

Bod č. 1: Otvorenie PP-BTB.
PP-BTB privítal prítomných. Ospravedlnil p. Voleka, p. Koniara a p. Stana. Zároveň privítal novú členku
predstavenstva p. Štasselovú.
Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism.
PP-BTB ospravedlnil neúčasť p. Stana z dôvodu iných pracovných povinností.
Bod č. 3: Uznesenia P-BTB, stav plnenia.
PP-BTB sa informoval u p. Debnárovej na stav uznesenia č. 3/12082021, ktoré ale bolo splnené. P. Debnárová
informovala, že prepojila výkonnú zložku s oddeleniami magistrátu. Následne bude dohodnuté aj stretnutie
s vedúcim katedry STU p. Schlosserom k špecifikácii troch dopravných projektov.
Bod č. 4: Vyjadrenie VR k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie sezónnej kyvadlovej dopravy.
PP-BTB informoval, že požiadal VR vypracovať vyjadrenie k VO na zabezpečenie sezónnej kyvadlovej
dopravy, ktoré členovia P-BTB dostali ako podklad.
Uznesenie č. 1/16092021: P-BTB berie na vedomie písomnú informáciu VR k verejnému obstarávaniu na
zabezpečenie sezónnej kyvadlovej dopravy.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 5: Plán predstavenstiev na najbližší mesiac/polrok.
P. Ďurica opätovne apeloval na doobedňajšie termíny predstavenstiev. P. Petrovič vyjadril svoj nesúhlas
s doobedňajšími termínmi, viac mu vyhovujú termíny po 16:00 ako aj p. Novackej. PP-BTB odpovedal, že po
doodle, aj e-mailovom oslovení a vylúčení termínov, kde sú členovia pracovne vyťažení, určí termíny do
najbližšieho P-BTB.
Nasledujúce predstavenstvo sa uskutoční 5.10.2021 o 16:00 hod v hoteli Bratislava + online.

Bod č. 6: Rozpočet a plán práce/aktivít BTB na rok 2022 – úvodná diskusia a systém prípravy.
PP-BTB informoval, že v úvodnej diskusii sa musia členovia P-BTB dohodnúť na systéme prípravy a následne
poverí PP-BTB VR vypracovaním harmonogramu. Členovia P-BTB sa zhodli, že minuloročný systém
považujú za posun a rozvojový a chcú v ňom pokračovať. Upozornili, aby sa nezabudlo na projekty, ktoré
neboli zaradené do projektu 2021. Taktiež požiadali, aby VR preveril priority MDaV SR - základnú filozofiu,
podľa ktorej bude určená váha hodnoty jednotlivých celkov projektu pre rok 2022. P. Farkaš požiadal, aby
finálnu verziu Rozpočtu a plánu práce BTB na rok 2022 dostala DR na prerokovanie 14 dní pred VZ BTB.
Členovia P-BTB sa dohodli, že zber aktivít a prípravy rozpočtu je potrebné v komorách aj v meste začať.
PP-BTB plánuje zorganizovanie online stretnutia mestských podnikov k tejto téme. Stretnutia sa rada zúčastní
aj p. Debnárová a odporúča prizvať aj p. Donauera z Magistrátu.
Členom P-BTB bude zaslaná tabuľka s projektami, ktoré sa nedostali do projektu 2021.
Uznesenie č. 2/16092021: P-BTB schvaľuje systém prípravy a zaraďovania aktivít do plánu, rozpočtu
a projektu MDaV SR na rok 2022 podľa systému z roku 2020.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/16092021: P-BTB poveruje VR, aby oslovil MDaV SR ohľadom zistenia základnej filozofie
odporúčanej pre projekt na rok 2022. T: 28.9.2021.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/16092021: P-BTB žiada VR o vypracovanie harmonogramu prípravy rozpočtu a plánu práce
BTB na rok 2022. T: 28.9.2021.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 7: Projekt monitorovania a hodnotenia bezbariérovej prístupnosti atraktivít v meste.
PP-BTB odovzdal slovo p. Kovačičovej, ktorá informovala P-BTB, že BTB v spolupráci s Magistrátom
plánuje realizáciu komplexného auditu na posúdenie prístupnosti inštitúcií mesta pre rôzne skupiny zdravotne
znevýhodnených ľudí (pohybové, zrakové, sluchové a mentálne postihnutie). P. Novacká požiadala o chápanie
bezbariérovosti z pohľadu - fyzických, sluchových aj zrakových obmedzení. Cieľom a prínosom auditu bude
vyhodnotenie stavu bezbariérovosti, zverejnenie prostredníctvom BTB a vytvorenie tlaku na debarierizáciu.
Realizátorom bude CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – Fakulta architektúry
a dizajnu STU. Členovia P-BTB sa zhodli na vyradení hotelov, reštaurácií a kaviarní a taktiež atraktivít, kde
zistené nedostatky nebude možné odstrániť (historické objekty), príp. kde už takýto audit majú vyhotovený.
Následne sa členovia P-BTB dohodli, že sa vyberie prvých 10 najnavštevovanejších objektov a s dodávateľom
vyrokovať realizovanie auditu pre najviac týchto objektov v rámci pôvodne stanovenej sumy 5.000€.
Uznesenie č. 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€.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 8: Správy z komôr.
komora č. 3
P. Petrovič informoval, že na komore riešili výstavu IBTM Barcelona, ktorá sa uskutoční 30.11.-2.12., bude
live a je najdôležitejšou MICE výstavou. Predbežne je záujem dvoch členov komory a BTB. V cene 30.317€
bez DPH je stánok a zariadenie stánku. Prirátať treba DPH a cestovné náklady. Účelom je spropagovať
Bratislavu, že neprestala existovať a stále sa oplatí u nás robiť MICE akcie. Členovia P-BTB sa vyjadrili, že
je dobré, aby Bratislava ostala v povedomí a v prípade, že na to budú financie, tak sú za to, aby sa tejto výstavy
BTB zúčastnilo. P. Novacká požiadala, aby finančné zmeny a návrhy s dopadom na financie aj z komôr boli
posielané vopred a písomne.
Uznesenie č. 6/16092021: P-BTB schvaľuje zámer účasti BTB na IBTM Barcelona za predpokladu dostatku
zdrojov, P-BTB žiada VR o vyhodnotenie ponuky z Barcelony a možnosti krytia účasti z MICE zdrojov.
T: 22.9.2021
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0

P. Petrovič ďalej informoval o nutnosti natočiť reklamný MICE spot, ktorého životnosť býva tak 3-4 roky.
V tejto položke bolo naplánovaných 25.000€ a v prieskume bola najlacnejšia ponuka v hodnote 36.000€. Jeho
realizácia by sa podľa p. Petroviča mala riešiť pokým je ešte pekné počasie. P. Petrovič a p. Farkaš sa opýtali
podľa čoho sa vyberali agentúry, ktoré budú oslovené. PP-BTB im vysvetlil rozšírené požiadavky na pravidlá
a systém výberu agentúr.
Bod č. 9: Rôzne.
P. Novacká informovala o probléme dvoch členov komory. P. Hermysovej, ktorá má sociálny podnik nebol
predĺžený prenájom s odôvodnením nedostatku priestoru v areáli ZOO a následne ten priestor bol prenajatý
inému subjektu. P. Novacká požiadala o pomoc p. Debnárovú. P. Debnárová informovala, že bola v ZOO,
stretla sa s riaditeľom ZOO p. Hulíkom, ktorý ju informoval, že momentálne nemajú vyhlásené VO na
prenájom priestorov a robia mesačné zmluvy. Vraj až minulý mesiac sa stali vlastníkom niektorých objektov.
Debnárová informovala, že sa k nej dostalo viac sťažností na ZOO. V nadväznosti na uvedené bol riaditeľ
ZOO prizvaný na najbližšie zasadnutie Komisie pre CR a MS MsZ, kde sa budú nastolenými témami
zaoberať.
Bod č. 10: Záver rokovania P-BTB.
PP-BTB ukončil stretnutie.
Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 5.10.2021 o 16:00 hod., miesto: hotel Bratislava+ online
Zapísala, N. Kyselová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

__________________________

Člen predstavenstva:

__________________________

Mgr. Peter Petrovič

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board 2021
Dátum
konania

Uznesenie
Presné znenie uznesenia
číslo

P-BTB žiada predsedov komôr o súčinnosť
v komorách ohľadom návrhu Etického kódexu
30.6.2021 9/30062021
a následne bude opäť tento bod zaradený na
predstavenstvo v auguste.
12.8.2021 1/12082021

P-BTB schvaľuje garantov v zmysle upravenej
verzie materiálu vyplývajúcej z diskusie.

Zodpovedný

Stav
k 16.9.2021

Ľ. Novacká
M.Volek
R. Ďurica
P. Petrovič

v riešení

v riešení

P-BTB

P-BTB schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny
v zložení Petrovič, Ďurica, Grežo s cieľom
12.8.2021 2/12082021
pripraviť zásady práce P-BTB s cieľom zvýšenia
efektívnosti práce P-BTB.

V. Grežo
P.Petrovič
R. Ďurica

v riešení

P-BTB žiada p. Debnárovú o oslovenie
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a doplnenie
potrebných informácií pre projekty - Dopravný
12.8.2021 3/12082021
projekt pre trasy turistických autobusov
a organizácia dopravy pod devínskou skalou
v termíne do 15.9. 2021

M. Debnárová

v riešení

Ľ. Novacká
M.Volek
R. Ďurica
P. Petrovič

v riešení

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
26.8.2021 2/26082021
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.

VR-BTB

v riešení

P-BTB žiada VR predložiť Návrh strategického
26.8.2021 3/26082021 zámeru pre rok 2022 na zasadnutie Komisie pre
CR a MS v novembri 2021.

VR-BTB

v riešení

P-BTB žiada VR predložiť Plán aktivít na rok 2022
26.8.2021 4/26082021 a KPI do Komisie pre CR a MS v termíne
november 2021.

VR-BTB

v riešení

P-BTB žiada VR o doručenie Správy o činnosti
26.8.2021 5/26082021 BTB za rok 2020 na zasadnutie Komisie pre CR
a MS v októbri po jej schválení na VZ BTB.

VR-BTB

v riešení

26.8.2021 1/26082021

P-BTB schvaľuje predĺženie termínu plnenia
uznesenia č. 9/30062021 na 15.10.2021.

P-BTB berie na vedomie ústnu informáciu
predsedu
P-BTB
k aktivitám
v prospech
incomingu, ktoré považuje za primerané
26.8.2021 6/26082021
a zrealizované v správnom čase. Poveruje PPBTB zaslaním e-mailovej informácie k uvedeným
aktivitám.

PP-BTB

v riešení

P-BTB schvaľuje informáciu o aktivitách BTB
v záujme vyriešenia problematickej komunikácie
26.8.2021 7/26082021
týkajúcej sa incomingových turistov, a poveruje
PP-BTB zaslaním krátkeho sumáru aktivít.

PP-BTB

v riešení

P-BTB schvaľuje zámer, aby sa do Plánu aktivít
a komunikácie BTB 2021 zaradila ako dôležitá
26.8.2021 9/26082021 téma
podpora argumentov
pre
vznik
a komunikáciu dôležitosti skorého vzniku
kultúrneho a kongresového centra v Bratislave.

VR-BTB

v riešení

P-BTB súhlasí, že v prípade zmeny v bode 54.
Organizácie
virtuálneho/LIVE
Fam
tripu
26.8.2021 15/26082021
a nepoužití alebo nevyčerpaní zdrojov s
presunom financií na IBTM Barcelona.

VR-BTB

v riešení

P-BTB poveruje p. Ďuricu začať rokovania
26.8.2021 16/26082021 s MDaV SR ohľadom spolupráce a propagovania
Bratislavy na EXPO Dubaj 2021.

R. Ďurica

v riešení

KYVADLOVÁ DOPRAVA POČAS SEZÓNY AKO PREPOJENIE ATRAKTIVÍT DESTINÁCIE
Základná informácia o procese VO
Proces Vo prebiehal v termíne 21.7.2021 – 3.8.2021 formou 2 výziev.
1. výzva prebehla v termíne 21.7. – 26.7.2021
•

•

opis predmetu zakázky zohľadňoval aj požiadavky zástupcu ZOO p. Tomáša Hulíka, ktorý emailom zo dňa 8. júla 2021 žiadal o zabezpečenie pre tento typ dopravy štýlového vozidla
s otvorenou strechou, prípadne s klimatizáciou. So zástupcami ZOO boli zároveň v procese
prípravy aktivity zrealizované opakované stretnutia.
požiadavky od zástupcu ZOO sa v procese VO javili dvom uchádzačom (Blue Danube Tours a
Donau Welle) ako diskriminačné, čo vyjadrili mailami z 25. a 26. júla. Akonáhle BTB obdržala
takéto stanoviská, bol proces VO 26. júla zrušený a začala príprava nového procesu VO
s upravenou špecifikáciou pre zamedzenie pochybností o transparentnosti procesu.

2. výzva prebehla v termíne 28.7. – 3.8.2021
•

opakované obstarávanie s upravenou špecifikáciou opisu predmetu zakázky prebehlo
štandardne. V termíne 29. júl – 2. august 2021 tiež BTB odpovedalo všetkým uchádzačom na
3 žiadosti o informácie od Blue Danube Tours. Išlo o vysvetlenia k opisu predmetu zakázky
s cieľom vytvoriť podmienky pre zaslanie relevantných cenových ponúk od všetkých
oslovených uchádzačov. BTB rovnako kladne reagovalo spoločnosti Blue Danube Tours na
žiadosť o úpravu opisu predmetu zakázky s cieľom prispôsobenia sa ich podmienkam – ako
napr. zníženie minimálneho počtu osôb vo vozidle (minimálny počet osôb bol znížený na 28).

Proces VO bol aj predmetom rokovania dozornej rady BTB dňa 26.8.2021, kde boli výkonným
riaditeľom BTB poskytnuté všetky relevantné informácie ku predmetnej zákazke. Pred konaním DR
boli pre jej členov k dispozícii aj všetky podklady ku obom výzvam.
Dňa 9. septembra 2021 bola zaslaná informácia uchádzačom 2. výzvy, že súťaž bola zrušená
vzhľadom na časový posun pri administrácii, a teda aj neaktuálnosť potreby zabezpečovania
konkrétnej služby mimo hlavnej sezóny. Tiež aj v kontexte nástupu tretej vlny pandémie COVID-19 na
Slovensku.
Pri oboch opisoch predmetu zákazky možno konštatovať, že boli spracované vecne a odborne
s cieľom zachovať princípy transparetntnosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými financiami.
Okrem toho by pri dodávaní súťaženej služby zabezpečenia sezónnej kyvadlovej dopravy došlo aj k
šetreniu zdrojov BTB v kontexte optimalizácie výkonov po dohode s víťazom VO.

10.9.2021, Tomáš Koniar, VR BTB

Bod č. 7
Predstavenstvo BTB dňa 16.09.2021
Aktivita: Monitorovanie a hodnotenie (audit) bezbariérovej prístupnosti objektov, vrátane
priestorov a prístupových trás podľa princípov univerzálneho navrhovania

Popis aktivity v projekte BTB schválený MDV SR dňa 26.05.2021:
BTB v spolupráci s magistrátom plánuje realizáciu komplexného auditu na posúdenie prístupnosti
inštitúcií mesta pre rôzne skupiny zdravotne znevýhodnených ľudí (posúdenie z hľadiska informácií,
komunikácie, orientácie aj fyzického prostredia a procesov).
Cieľom a prínosom auditu inštitúcií v meste bude zoznam nedostatkov a návrh konkrétnych opatrení
na debarierizáciu. V rámci informácií plánujeme napr.: audit prístupnosti webu, audit prístupnosti
tlačených a iných informácií a audit informácií o prístupnosti danej inštitúcie a jej služieb.

Termín plnenia:

01.10.2021 – 31. 03. 2022

Špecifikácia predmetu zákazky:
Realizácia auditu komplexnej prístupnosti ucelených okruhov turisticky zaujímavých miest. Ide
o posúdenie stavu prístupnosti pre ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, najmä pohybové,
zrakové, sluchové a mentálne postihnutie. Audit bude zameraný na posúdenie budov, priestoru ale aj
prístupových trás. Posúdenie bude realizované podľa Kritérií univerzálneho navrhovania pre
všetkých, ktoré má oporu aj v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré je
akceptované aj SR. Výstupom auditu bude zoznam nedostatkov a návrh debarierizačných opatrení.
Tie poslúžia pre tvorbu databázy a vypracovanie plánu realizácie opatrení.

Výstupom bude záverečná správa z hodnotenia každého objektu, ktorá bude obsahovať zoznam
a popis:
a)
b)
c)
d)

vyhovujúcich riešení,
nedostatkov,
návrhov vhodných opatrení na odstránenie nedostatkov.
V rámci každého objektu bude potrebné vyhodnotiť všetky miesta prístupné verejnosti
a turistom.

Zoznam inštitúcií na realizáciu auditu bezbariérovosti:
Budovy/objekty
1.
2.

Cena s DPH

Historické múzeum SNM na Bratislavskom Hrade
Dóm sv. Martina

1

3. Prírodovedné múzeum SNM
4. Galéria Nedbalka
5. Modrý kostolík
6. Slovenská filharmónia
7. Slovenské národné divadlo (stará aj nová budova)
8. Nábrežie Eurovea
9. Mauzóleum Chatama Sófera
10. Synagóga a Židovské komunitné múzeum
11. UFO
12. Múzeum dopravy
13. Slovenská národná galéria
14. Bibiána
15. Sad J. Kráľa / nábrežia Dunaja oboch strán (okruh Starý most, Most SNP)
Východiskové body
16. Letisko M.R. Štefánika
17. Hlavná stanica
18. ŽST Petržalka
19. Osobný prístav
20. AS Nivy
Reštaurácie
21. Sky bar
22. Bratislavská reštaurácia
23. Slovak pub
24. Leberfinger
25. Zylinder
Samostatné objekty
1. NKP Hrad Devín
2. ZOO BRATISLAVA
3. Galéria Danubiana
4. Antická Gerulata Rusovce
5. Slavín
6. Televízna veža Kamzík
7. Botanická záhrada
8. Vodárenské múzeum
Cena spolu

2

Odôvodnenie výberu dodávateľa:
VO nie je potrebné, zákazka bude realizovaná priamym oslovením vzhľadom na výnimku z VO Čl. I. §
1: zákon VO sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom
je poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný
obstarávateľ podľa § 7. Na základe znenia smernice Smernica VO – článok I. Bod 3.: BTB je podľa § 7
ods. 1 písm. d), zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri
zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona o verejnom
obstarávaní pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ postupuje
tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Na realizáciu Auditu prístupnosti vybraných inštitúcií a prevádzok v Bratislave bude oslovené CEDA Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta architektúry a dizajnu STU
v Bratislave, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava na základe odporučenia Magistrátu Hlavného
mesta SR Bratislava, ktorá s CEDA dlhodobo spolupracuje a zároveň už realizovala obdobný audit
iných budov a okruhov Hlavného mesta Bratislava. Magistrát hl. mesta SR Bratislava má s CEDA a s jej
prácou dlhodobo dobré skúsenosti.
S uchádzačom bude uzavretá Rámcová zmluva podľa vopred stanovenej ceny jednotlivých objektov
destinácie v zmysle špecifikácia predmetu zákazky. Následne sa budú objednávať služby – audity
jednotlivých budov podľa dohody dodávateľa a BTB.
Realizáciu aktivity navrhujeme pre obdobie 1.10.2021 – 31.3.2022 uskutočniť pre prvých 15
objektov, ktorých celková cena je vo výške 11 468,40 eur.
Aktivita je zahrnutá v pláne práce a rozpočte BTB v položke 6.1. (Zabezpečenie strategických
dokumentov, štúdií, analýz) v spoločnom rozpočte s Dopravnými projektami v celkovej sume 23 000
eur (dotácia) + 2 000 eur (vlastné zdroje). Predpokladaná suma na aktivitu bola pôvodne plánovaná
vo výške 5000 EUR.

Nakoľko je aktivita v projekte MDV SR spojená s rozpočtom dopravných projektov (spolu 23 000 +
2 000 eur) po stanovení cenovej ponuky na dopravné projekty sa posúdia ďalšie možnosti
financovania auditu ostatných atraktivít/objektov zo zoznamu.
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Cenová ponuka od CEDA:
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