
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 20.10.2021 – začiatok 15:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: prezenčne, BTB Šafárikovo nám. 3 + online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: R. Ďurica, V. Grežo, P. Hochschorner, Ľ. Novacká, P. Petrovič (od 15:36), 

M. Volek (do 16:38), M. Kovačičová 

Online:   M. Debnárová (od 16:00),  L. Štasselová (od 16:00), F. Stano 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní:   

 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie PP-BTB  

2. Aktuálne témy Bratislava region tourism  

3. Uznesenia P-BTB, stav plnenia 

4. Dopravné projekty 

5. Projekt monitorovania a hodnotenia bezbariérovej prístupnosti atraktivít v meste 

6. Rôzne 

7. Záver rokovania P - BTB  

 

 

Bod č. 1: Otvorenie PP-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných. 

 

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

PP-BTB odovzdal slovo p. Stanovi a ten v krátkosti informoval o novinkách z BRT: 

- TIC na Devíne – je predpoklad, že by tam mal byť do konca novembra (v závislosti od počasia); 

- medzinárodný veľtrh CR ITF Slovakiatour v Inchebe – pripravujú sa naň ale účasť závisí od 

pandemickej situácie, kreujú prvé návrhy, ktoré by mali mať cca do týždňa; 

- chystajú rozpočty- niektoré položky museli riešiť bez účasti členov a tieto podklady zaslali na BSK, 

ktoré im plánuje vyčleniť viac financií; rád by sa ale k rozpočtu stretol s BTB a naplánoval nejaké 

spoločné aktivity. 

P. Volek sa informoval, či by nemohli zvážiť a zorganizovať v EXPO Dubaj „Deň Bratislavy“. P. Stano mu 

odpovedal, že v januári tam bude termín venovaný cestovnému ruchu a preto si myslí, že to nie je úplne 

nemožné. 

P. Volek a p. Novacká prejavili záujem zúčastniť sa stretnutia BTB a BRT ohľadom rozpočtu.  

 

  

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

PP-BTB informoval, že p. Volek zaslal materiál komory č. 2 k Etickému kódexu  a ostatní členovia 

predstavenstva majú k nemu zapracovať svoje návrhy. 

P. Ďurica informoval, že momentálne má ako prioritu vypracovanie projektov do rozpočtu na rok 2022 

a následne sa v komore budú venovať Etickému kódexu.   

P. Petrovič vyjadril názor, že projekty do rozpočtu by mali mať možnosť pridávať aj zamestnanci BTB. 

PP-BTB informoval, že zamestnanci sú zapojení cez tvorbu základnej časti pokračujúcich a stálych projektov 

prostredníctvom časti spracovanej nimi a VR. Súčasne, že bude tlmočiť VR záujem P-BTB o väčšie zapojenie 

zamestnancov BTB do námetov a prípravy projektov do rozpočtu.  

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


                                                                                                                 
 

PP-BTB ponúkol členom predstavenstva, aby dali do konca týždňa vedieť, či majú záujem o konzultáciu 

ohľadom rozpočtu.  

 

 

Bod č. 4: Dopravné projekty. 

PP-BTB informoval, že členom predstavenstva bol zaslaný materiál, kde boli zahrnuté tri dopravné projekty 

a to: 1. Návrh organizácie dopravy na parkovisku pod hradom Devín; 2. Projekt organizácie 

turistických/vyhliadkových vozidiel, vláčikov; 3. Dopravný projekt pre trasy turistických autobusov. Prizvaná 

bola p. Kovačičová, ktorá informovala členov P-BTB o aktuálnom stave projektov. Vzhľadom na to, že 

vlastníkom pozemkov pod parkoviskom pod hradom Devín nie je Magistrát a vlastník pozemkov prišiel 

s vlastným návrhom, odporúča Magistrát tento projekt zo strany BTB vypustiť.  Na realizáciu Dopravných 

štúdií bude oslovená STU – Stavebná fakulta – Katedra dopravných stavieb v Bratislave. P. Kovačičová 

navrhla riešiť dva z troch projektov aj vzhľadom na pôvodne schválený rozpočtový rámec v projekte BTB na 

rok 2021. 

P. Volek požiadal, aby v prípade realizácie projektov STU boli oslovené aj subjekty z praxe. 

PP-BTB po krátkej diskusii členov P-BTB zhrnul požiadavky ohľadom dopravných projektov:  

- výstup musí byť realizovateľný, 

- zapojiť do problematiky MIB, ktorý bude následne štúdie realizovať, 

- vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z členov P-BTB, MIB, MAG, prax. 

Uznesenie č. 1/20102021: P-BTB súhlasí so založením pracovnej skupiny v zložení P-BTB, MIB, MAG, prax 

k téme dopravných projektov. T: 5.11.2021 

Prítomní: 6 

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

Uznesenie č. 2/20102021: P-BTB súhlasí s realizáciou dvoch z troch dopravných projektov a to: Projekt 

organizácie turistických/vyhliadkových vozidiel, vláčikov a Dopravný projekt pre trasy turistických 

autobusov. 

Prítomní: 8 

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

 

 

Bod č. 5: Projekt monitorovania a hodnotenia bezbariérovej prístupnosti atraktivít v meste. 

PP-BTB odovzdal slovo p. Kovačičovej, ktorá informovala, že komunikovala s p. docentkou Čerešňovou a tá 

ju oboznámila s tým, že nemôžu znížiť cenu, vzhľadom na interné predpisy STU - CEDA. Členovia P-BTB 

nepovažovali odôvodnenie nacenenia za dostatočné a po diskusii sa dohodli, že p. docentku Čerešňovú pozvú 

na ďalšie zasadnutie predstavenstva.  

Uznesenie č. 3/20102021: P-BTB žiada VR o pozvanie docentky Čerešňovej z STU-CEDA na ďalšie 

predstavenstvo. T: 29.10.2021 

Prítomní: 8 

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

 

 

Bod č. 6: Rôzne. 

P. Petrovič sa informoval o novej vízie Bratislava 2030, ktorú tvorí mesto a MIB, kde možnosť zasielania 

podnetov skončila 15.10.2021, či by sa aj po tomto termíne dali ešte zaslať nejaké nápady. PP-BTB odpovedal, 

že v pracovnej skupine je aj p. Novacká, ktorá vystúpila na Metropolitnom fóre s cieľmi CR a dostali sa 

k relatívne priechodnému návrhu, ktorý bude následne predložený aj BTB. P. Novacká informovala, že dosť 

veľkú iniciatívu venujú aj MICE. P. Debnárová zhodnotila, že je to pre CR prelomové a minulý piatok skončilo 

pripomienkovanie prvotného materiálu, nasledovať bude vyhodnotenie všetkých pripomienok. V prípade, že 

p. Petrovič má ešte nejaké podnety, ktoré by chcel navrhnúť, p. Debnárová mu odporučila, aby tak urobil 

prostredníctvom BTB, aj keď je už po termíne. P. Novacká súhlasila, že v rámci ďalšieho procesu ešte určite 

bude možné dať ďalšie pripomienky.  

P. Debnárová vyjadrila svoj nesúhlas s propagáciou miest a objektov mimo Bratislavy prostredníctvom BTB. 

Požiadala, aby sa tejto téme venovali na predstavenstve a zamysleli sa nad ňou aj ostatní členovia 

predstavenstva. P. Novacká súhlasila, že by sa predstavenstvo malo venovať marketingovej komunikácii 

firemnej identite. PP-BTB potvrdil, že rozumie záujmu venovať sa téme ale na zaradenie je potrebné presnejšie 



                                                                                                                 
pomenovanie témy a toho čo má riešenie priniesť a upraviť uznesením. Ak je záujem o riešenie témy požiadal, 

aby bola spresnená a zaslaná p. Debnárovou písomne, na tomto základe sa im predstavenstvo bude môcť 

následne venovať. P. Ďurica vyjadril názor, že chápe ohraničenie Bratislavy ale na základe praxe si myslí, že 

je v poriadku prepojenie mesta a širšieho okolia.  

 

Bod č. 10: Záver rokovania P-BTB. 

PP-BTB ukončil stretnutie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v stredu 3.11.2021 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 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

zmenené uzn. 

č. 1/05102021

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

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2021



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 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

5.10.2021 1/05102021

P-BTB žiada predsedov komôr o zaslanie

vyjadrenia k podkladom z komory č. 2 do

8.12.2021.

8.12.2021

Ľ. Novacká       

M.Volek                        

R. Ďurica                          

P. Petrovič

v riešení

5.10.2021 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 komunikácie týkajúcej sa

cestovného ruchu. 

1.12.2021
V. Grežo              

M. Debnárová
v riešení



 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

Bod č. 4 

Predstavenstvo BTB dňa 20.10.2021 

Dopravné projekty destinácie Bratislava 

 

Popis aktivity v projekte BTB schválený MDV SR dňa 26.05.2021: 

I. Návrh organizácie dopravy na parkovisku pod hradom Devín - cieľom štúdie je navrhnúť 

fungovanie celého priestoru pod Devínskym hradom a prístupu k tomuto priestoru vo 

vzťahu k zásobovaniu, parkovaniu osobných automobilov, miesta pre odstavenie 

turistických vláčikov, ako i turistických autobusov. 

 

II. Projekt organizácie turistických/vyhliadkových vozidiel, vláčikov - cieľom projektu je 

posúdenie existujúcich trás, stojísk a zastávok vyhliadkových vozidiel (3 prevádzkovatelia) a 

návrh organizácie ich prevádzky v rámci mesta Bratislava. V prípade potreby navrhnúť 

zmeny a s nimi súvisiace – trasy, stojiská a iné. (Dôležité je hlavne zadefinovať, na ktorých 

komunikáciách je možné použiť aký typ vozidla s akou najmenšou konštrukčnou rýchlosťou.) 

 

III. Dopravný projekt pre trasy turistických autobusov – cieľom štúdie je posúdenie 

existujúcich turistických trás, stojísk a zastávok turistických autobusov v prípade potreby 

navrhnúť zmeny a s nimi súvisiace alternatívne trasy. Zaoberať sa zvýhodnením dopravcov, 

ktorí poskytujú služby v Bratislave 

Požadovaný formát výsledného dokumentu: Word a PDF vrátane fotografií, nákresov, máp príp. iných 

obrazových príloh odovzdaný na USB kľúči resp. inom dátovom nosiči a v tlačenej forme 3 ks dokumentu. 

Odôvodnenie výberu dodávateľa + preukázanie hospodárnosti:  

VO nie je potrebné, zákazka bude realizovaná priamym oslovením vzhľadom na výnimku z VO Čl. I. § 1.  

 

Na realizáciu Dopravných štúdií bude oslovené STU – Stavebná fakulta – Katedra dopravných stavieb 

Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. 

Termín plnenia:  10/2021 – 03/2022 

 

Rozpočet: 

Aktivita je zahrnutá v položke 6.1. (Zabezpečenie strategických dokumentov, štúdií, analýz) 

v spoločnom rozpočte s Auditom objektov v celkovej sume 23 000 eur (dotácia) + 2 000 eur (vlastné 

zdroje). 

 

 

 

 

 

 



 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

Cenová ponuka od dodávateľa: 

Predmet zákazky  
Cena v EUR 

bez DPH  
% DPH 

Cena v EUR s 
DPH 

1. Návrh organizácie dopravy na parkovisku pod hradom Devín  9 100,00 20% 10 920,00 

2. 
Projekt organizácie turistických/vyhliadkových vozidiel, 
vláčikov  

9 600,00 20% 11 520,00 

3. Dopravný projekt pre trasy turistických autobusov  9 700,00 20% 11 640,00 

Spolu 28 400,00   34 080,00 

 

Nakoľko je aktivita v projekte spojená s rozpočtom: Audit bezbariérových budov (spolu 23 000 + 2 000 

eur) po stanovení cenovej ponuky na 3 dopravné projekty, ktoré boli pôvodne schválené v sume 

20 000 eur s DPH, sme požiadali vyjadrenie Magistrátu a MČ Devín o prehodnotenie realizácie 

jednotlivých štúdií. 

 

Stanovisko Magistrát: „Čo sa týka parkoviska, tak ako som Vám spomínal, zhodou okolností v tomto 

čase prišiel s vlastným návrhom POD aj vlastník pozemkov pod parkoviskom a nateraz bude mesto riešiť 

toto POD s daným vlastníkom, ktorý bude musieť svoje POD upraviť na základe požiadaviek HMBA. Preto 

je možné túto vec z Vašej strany vypustiť.“  

15.10.2021 Ing. Dušan Jarolín, vedúci oddelenia hromadnej dopravy Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

 

MČ Devín – predmetnú štúdiu momentálne nepotrebujú, nakoľko už nejaký návrh riešenia existuje. 

Keďže je MČ Devín v nútenej správe, reálne riešenie parkoviska nie je momentálne možné, všetky takého 

projektu sú pozastavené.  

11.10.2021 Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Devín 
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Bod č. 5 

Predstavenstvo BTB dňa 20.10.2021 

Výber objektov na realizáciu auditu 

 

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. 
Predpokladaná cena v rozpočet projektu: 5 000 eur 

Aktivita je zahrnutá 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). 

 

Termín plnenia:  10/2021 – 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) vyhovujúcich riešení,  
b) nedostatkov, 
c) návrhov vhodných opatrení na odstránenie nedostatkov.  
d) V rámci každého objektu bude potrebné vyhodnotiť všetky miesta prístupné verejnosti 

a turistom. 
 
 
 
 



 

2 
 

 

Odôvodnenie výberu dodávateľa:  

VO nie je potrebné, zákazka bude realizovaná priamym oslovením vzhľadom na výnimku z VO Čl. I. § 1. 

 

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. 

Výber objektov bol urobený na základe uznesenia P-BTB.  

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€. 

 

Vysvetlenie od dodávateľa: 

„Audit bezbariérovej prístupnosti realizujú 2 až 3 osoby - výstup zahŕňa obhliadku (monitoring), 

vyplnenie hodnotiaceho hárku (cca 8-10 strán) a vypracovanie hodnotiacej správy s fotodokumentáciou 

a odporúčaniami (cca 15-20 strán podľa veľkosti posudzovaného objektu aj viac). 

Uvedená suma bez DPH predstavuje celkovú cenu práce vrátane odvodov za zamestnávateľa (keďže to 

ide cez fakultu), ktorá sa rozdelí na 2-3 osoby a vychádza to potom v hrubej mzde cca 4,68 až 7,00 Eur 

/hodinu a pracujeme na tom v čase našej dovolenky, víkendov a voľna. Ak sa audity budú realizovať cez 

fakultu, nedokážeme dať nižšiu cenu za profesionálne spracovanie auditu. 

Momentálne realizujeme audity pre Magistrát a vychádza to ešte výrazne viac hodín, než sme to mali 

naplánované v cenovej ponuke. Je to dosť rozsiahla a odborná práca, na ktorej pracujú 

viacerí kolegovia. Posielam Vám ukážku auditu, ktoré sme robili pre Magistrát.( Príloha č. 1 a č. 2)“ 

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., CEDA, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Nám. slobody 19, 

812 45 Bratislava, tel.: +421 908 948 626 

Predmet zákazky 

Počet hodín 

na jeden 

výstup

Cena v 

EUR za 1 

hodinu 

(CCP)

Cena v EUR 

bez DPH 

% DPH Cena v EUR 

s DPH

1 Historické múzeum SNM na Bratislavskom Hrade 43 19,00 817,00 20% 980,40

2 Dóm sv. Martina 18 19,00 342,00 20% 410,40

3 Prírodovedné múzeum SNM 38 19,00 722,00 20% 866,40

4 ZOO Bratislava 50 19,00 950,00 20% 1 140,00

5 NKP Hrad Devín 38 19,00 722,00 20% 866,40

6 Galéria Nedbalka 18 19,00 342,00 20% 410,40

7 Galéria Danubiana 32 19,00 608,00 20% 729,60

8 Antická Gerulata Rusovce 22 19,00 418,00 20% 501,60

CENA SPOLU 4 921,00 5 905,20


