ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 26.11.2021 – začiatok 8:30
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava
Miesto konania: online
Prezentujúci sa = prítomní:
Online:
Za DR BTB:
Neprítomní:

M. Debnárová, V. Grežo, P. Hochschorner, T. Koniar, Ľ. Novacká (od 8:539:15), P. Petrovič, L. Štasselová, M. Volek
M. Farkaš
R. Ďurica

Program predstavenstva:
1. Otvorenie PP-BTB
2. Avizované zníženie príspevku hl. mesta do BTB na rok 2022 a jeho dôsledky pre BTB
3. Záver rokovania P - BTB
Bod č. 1: Otvorenie PP-BTB.
PP-BTB privítal prítomných.
Bod č. 2: Avizované zníženie príspevku hl. mesta do BTB na rok 2022 a jeho dôsledky pre BTB
PP-BTB informoval členov P-BTB o prípravách a rozpočte, ktoré prebiehajú v dvoch líniách a to príprava
rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2022, ktorý ide podľa plánu. A v druhej časti - príspevok hl. mesta do
BTB na rok 2022, ktorý by mal byť zverejnený v najbližších dňoch a príspevok pre BTB je zatiaľ znížený
o 469.000€ medziročne, čo je veľmi veľký pokles.
PP-BTB poďakoval poslancom p. Hochschornerovi a p. Štasselovej za ich iniciatívu a podporu BTB pri
promovaní výsledkov a snahe zmeniť prístup hl. mesta a nerobiť tak veľké zníženie v jednom roku.
PP-BTB ďalej informoval o krokoch a stretnutiach, ktoré podnikol ohľadom nutnosti navýšenia príspevku hl.
mesta do BTB na rok 2022. Momentálne je výška príspevku na sume 700.000€ a podarilo sa vyrokovať s hl.
mestom zvýšenie príspevku na tento rok o 60.000€.
VR poďakoval za zomknutie sa a vytvorenie viacerých materiálov o činnosti BTB a dopad na ďalšie
fungovanie, v prípade takého výrazného poklesu v príspevku hl. mesta pre BTB, ktoré boli následne
prezentované vedeniu hl. mesta, poslancom. V krátkosti pre členov predstavenstva zhrnul dopad takéhoto
poklesu na BTB. Prezentoval, že po skončení predstavenstva bude mať stretnutie s PP-BTB a budú situáciu
riešiť. Informácia následne pôjde aj členom P-BTB.
P. Volek sa informoval na položku ohľadom Korunovácií, kde na budúci rok nie je plánovaná žiadna suma.
PP-BTB informoval, že v rámci Korunovácií je aktuálny príspevok hl. mesta 0,-€ a preto vzhľadom na
situáciu s pandémiou začal úsporné riešenia s cieľom presunu základnej časti zdrojov z Korunovačných
aktivít roku 2021 na rok 2022. Ďalšou možnosťou je získať časť financií z dotácie MDaV SR a tiež osloviť
s projektom Korunovácií 2022 opakovanie hl. mesto, ktoré považuje toto podujatie za významné a pre mesto
dôležité.
P. Debnárová oboznámila členov predstavenstva, že hl. mesto chystá vykonať v prvom štvrťroku v BTB
ekonomický a personálny audit. Myslí si, že po vyhodnotení situácie bude možná aj zmena v príspevku hl.
mesta pre BTB na 2022. PP-BTB sa vyjadril, že informáciu o audite má a považuje ho za užitočný, aj keď by
ho privítal už pri výmene predsedov predstavenstva a svojom nástupe, kedy by pre jeho prácu a nastavovanie
BTB mohol byť potrebným a cenným východiskom.
P. Štasselová sa vyjadrila, že ona vyjadrila svoj nesúhlas s takým veľkým poklesom a navrhuje, aby BTB
informovalo hl. mesto, čo všetko sa pri tejto sume vykonať nedá. Ľahšie by to bolo, keby malo hl. mesto
definované, čo za svoj príspevok od BTB očakáva. Tiež vyjadrila názor, že na hl. meste chýba osoba,
prípadne oddelenie, ktoré by sa zaoberalo cestovným ruchom.
PP-BTB doplnil, že odporúčanie na vytvorenie oddelenia CR dal spolu s členom predstavenstva p. Novackou
a je zapracované do záverov pre nový PHSR mesta Bratislava.

VR informoval, že najväčší problém sa nám črtá až v roku 2023, ak by príspevok hl. mesta do BTB zostal
v tejto poníženej sume.
Bod č. 3: Záver rokovania P-BTB.
PP-BTB ukončil stretnutie.
Termín nadchádzajúceho P-BTB: v pondelok 29.11.2021 o 15:00 hod., miesto: online
Zapísala, N. Kyselová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

__________________________

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

