
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 15.12.2021 – začiatok 15:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: online 

 

Prezentujúci sa = prítomní:   

Online:  M. Debnárová (do 17:00), R. Ďurica, V. Grežo, P. Hochschorner, T. Koniar,  

P. Petrovič, Ľ. Novacká, L. Štasselová (do 17:15), M. Volek, 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. Strategické zámery pre rok 2022 a KPI 

5. Zmluvy a objednávky nad 10.000€ 

6. Správy z komôr 

7. Rôzne 

8. Záver rokovania P - BTB  

 

 

Bod č. 1: Otvorenie PP-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných.  

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

PP-BTB privítal p. Stana a odovzdal mu slovo. P. Stano informoval, že sa zmenila forma konania Valného 

zhromaždenia KOCR BRT na korešpondenčné, boli zaslané podklady. Upozornil, že hlasovací lístok musí 

byť úradne overený a treba, aby bol podpísaný PP-BTB a PPP-BTB. P. Stano v krátkosti informoval 

o rozpočte BRT.   

  

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

PP-BTB požiadal členov P-BTB o posunutie termínu plnenia do 31.1.2022 k uzneseniu č. 1/05102021                     

„P-BTB žiada predsedov komôr o zaslanie vyjadrenia k podkladom k Etickému kódexu z komory č. 2 do 

8.12.2021.“  

Uznesenie č. 1/15122021: P-BTB schvaľuje posunutie témy Etického kódexu a zaslanie vyjadrení komôr 

k podkladom k Etickému kódexu z komory č. 2 prostredníctvom predsedov komôr. T: 31.1.2022. 

Prítomní: 8 

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

 

PP-BTB ďalej informoval o plnení uznesenia č. 5/05102021 p. Debnárovou, ktorá tému predniesla na 

Komisii pre CR a MS a tam následne vzniklo uznesenie „Komisia pre CR a MS po prerokovaní 

materiálu...d) žiada riaditeľa Magistrátu o vyčlenenie personálnych kapacít na Magistráte, ktorých úlohou 

bude zabezpečovanie spolupráce s BTB, vrátane definovania úloh a kontroly ich plnenia zo strany BTB 

a vrátane zadefinovanie merateľných ukazovateľov vo vzťahu k očakávaným cieľom.“ 

P. Novacká informovala, že uznesením č. 1/03112021 „P-BTB poveruje predsedníčku komory č. 4 p. 

Novackú, aby spracovala požiadavky, ktorými sa dopravná pracovná skupina má zaoberať.“ sa zaoberá 

a 16.12.2021 do 15:00 hod zašle dokument s naformulovanými kompetenciami dopravnej pracovnej skupiny.  

 

 

 

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


                                                                                                                 
Bod č. 4: Strategické zámery pre rok 2022 a KPI. 

PP-BTB uviedol, že pôvodné KPI na rok 2022 boli prepracované smerom k štandardu mestských organizácií 

ako napr. BKIS v rámci prípravy mestského rozpočtu na rok 2022. Členovia predstavenstva požiadali 

o zapracovanie nasledujúcich pripomienok, na ktorých sa zhodli: 

- v časti, kde sú uvedené %, aby bola určená aj počiatočná hodnota 

- doplnenie riadku o zapojení mestských organizácií 

- prepracovať znenie prvého stĺpca, aby boli ciele merateľné 

Zároveň prebehla diskusia ku stanoveniu KPI naviazaných na zdroje mesta v BTB. Tie sa budú nastavovať 

po predpokladanom audite počas prvého polroka 2022. Tiež vznikol návrh p. Voleka na zadefinovanie 3 

prioritných cieľov jednotlivých komôr, tie budú mimo KPI. 

P. Debnárová prisľúbila, že oboznámi členov Komisie pre CR a MS, že s KPI sa bude ešte dopracovávať 

podľa diskusie z dnešného P-BTB a materiál dostanú až po jeho schválení na januárovom zasadnutí 

predstavenstva.  

Členovia predstavenstva sa zhodli, že v prvom štvrťroku KPI vyhodnotia a P-BTB rozhodne, či sa v rámci 

aktuálnej COVID situácie a meniacich sa podmienok a protipandemických opatrení.  Zároveň sa dohodli na 

odpočte plnenia KPI v kvartálnych intervaloch.  

Uznesenie č. 2/15122021: P-BTB berie návrh KPI pre rok 2022 na vedomie. P-BTB poveruje VR na 

dopracovanie pripomienok členov P-BTB a zaslanie ako podklad na zasadnutie predstavenstva 11.1.2022.          

T: 4.1.2022 

Prítomní: 8 

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

 

Bod č. 5: Zmluvy a objednávky nad 10.000€ 

PP-BTB informoval, že členom bol zaslaný podklad Zmluvy a objednávky nad 10.000€. 

Uznesenie č. 3/15122021: P-BTB schvaľuje zmluvy a objednávky nad 10.000€. 

Prítomní: 7 

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

 

Bod č. 6: Správy z komôr. 

 

komora č. 1 

P. Ďurica v krátkosti zhodnotil zlú situáciu v gastre a hoteliérstve. Informoval sa, ako dopadlo všeobecne 

záväzné nariadenie (VZN) v Starom Meste ohľadom otváracích hodín prevádzok na jeho území, lebo túto 

tému riešia členovia jeho komory. PP-BTB ho informoval, že bola schválená úprava. Presnú informáciu 

zašle p. Kyselová p. Ďuricovi.  

 

komora č. 2 

P. Volek vyjadril návrh, aby sa členovia BTB stretávali s PP-BTB a VR za účasti predsedu príslušnej 

komory. P. Volek sa informoval ohľadom projektu dopravných asistentov. VR mu odpovedal, že na základe 

stretnutia s Mestskou políciou vzišlo, že musí byť najskôr doriešené dopravné značenie, aby mohol byť 

projekt zrealizovateľný. 

 

komora č. 3 

P. Petrovič zhrnul, že vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu sa ruší veľa ich podujatí.                        

P. Petrovič informoval o vysúťažení dodávateľa na vytvorenie MICE spotu a ťažkej situácii ohľadom 

aktivity na informovanie o nutnosti kongresového centra (KC). PP-BTB navrhol otvoriť túto tému v januári 

po odkomunikovaní prístupu vedenia hl. mesta SR Bratislavy k téme KC.  

 

komora č. 4 

P. Novacká sa vyjadrila, že v rámci PHSR sa dávali podklady s argumentami, aby sa BTB venovalo 

kongresovému centru. Taktiež upozornila na to, že v mediálnej komunikácii sa musí mesto vidieť, nesmie 

ostať bokom.  

P. Novacká informovala, že má veľmi dobrú spätnú väzbu od členov k tvorbe projektu.  

Dvaja členovia z komory č. 4 sa rozhodli k VZ BTB vystúpiť.  

 

 



                                                                                                                 
 

Bod č. 7: Rôzne. 

 

 

Bod č. 8: Záver rokovania P-BTB. 

PP-BTB ukončil stretnutie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 11.1.2022 o 16:00 hod., miesto: 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 8.12.2021

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.
15.12.2021 VR-BTB v riešení

5.10.2021 1/05102021
P-BTB žiada predsedov komôr o zaslanie vyjadrenia

k podkladom k Etickému kódexu 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

3.11.2021 1/03112021

P-BTB poveruje predsedníčku komory č. 4 p. Novackú, aby

spracovala požiadavky, ktorými sa dopravná pracovná skupina

má zaoberať. 

22.11.2021 Ľ. Novacká nesplené

16.11.2021 8/16112021

P-BTB poveruje VR zverejnením Socioekonomickej štúdie

vplyvov CR na Bratislavu a následne jej zaslaním na Komisiu

pre CR a MS. 

15.12.2021 VR-BTB v riešení

29.11.2021 1/29112021

P-BTB súhlasí s predĺžením termínu plnenia uznesenia 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. )

4.2.2022

V. Grežo      

P.Petrovič           

R. Ďurica

v riešení

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2021



Cieľ Ukazovateľ
Cieľová 

hodnota

Marketingové kampane naprieč 

spektrom médií s cieľom celoročne 

zaujať verejnosť 

•  nové natočené videá a ich publikovanie 

•  výstupy cez tlačové správy doma a v zahraničí 

•  printové/online inzercie a výstupy v médiách doma a v zahraničí

10

100

60

Podujatia ako produkty cestovného 

ruchu, ktoré generujú návštevnosť 

mesta

•  verejné podujatia (organizácia, finančná podpora, propagácia)

•  rozšírenie konceptu a rozsahu Bratislavských korunovačných dní

10

1

Efektívna propagácia v záujme 

zvýšenia povedomia o destinácii a 

zlepšenia rozpoznateľnosti mesta 

Bratislava

•  počet návštevníkov na webe visitbratislava.com 

•  počet nových organických fanúšikov na Instagrame

•  počet sledovateľov na Facebooku na konci roka

•  dosah príspevkov na Facebooku 

•  videní videí na Youtube

750 000

2 000

52 000

2 500 000

2 000 000

Komunikácia prostredníctvom databáz 

v záujme prilákania návštevníkov do 

destinácie

•  doplnenie databázy relevantných zahraničných B2B leisure partnerov

•  počet nových registrovaných užívateľov verejnej WiFi siete

•  počet získaných emailových adries z dotazníka verejnej WiFi siete

•  tematických zaslaných newslettrov

•  nových emailových kontaktov cez online prieskumy

300

20 000

10 000

8

1 500

Prezentácia Bratislavy ako atraktívnej 

destinácie 

•  účasť na veľtrhoch CR a prezentáciách (naživo alebo online)

•  účasť na zahraničných B2B podujatiach live/online

•  nové témy propagačných materiálov

•  počet vytlačených ks propagačných materiálov a ich distribúcia

10

5

3

230 000

MICE aktivity na podporu využitia 

potenciálu Bratislavy v oblasti  

"meeting industry "

•  počet účastníkov MICE DAYS (organizácia/spoluorganizácia  

     networkingového podujatie BCB) 

•  B2B stretnutia one-to-one s nákupcami podujatí live/online

•  navýšenie databázy nákupcov podujatí v CRM systéme 

•  počet relevantných RFP´s a kvalifikovaných leadov a ich administrácia

120 

80

5%

22

PR a komunikácia značky Bratislavy 

ako potenciálnej kongresovej 

destinácie

•  PR článkov publikovaných na MICE relevantných online platformách

•  počet nových followerov na LinkedIn

•  MICE relevantné príspevky na sociálnej sieti LinkedIn

35

150

80

Turisticko-informačné centrum ako 

"informačná brána do destinácie"

•  rozšírenie databázy  profesijných  kontaktov TIC

•  nových produktov/tovarov/služieb určených na povízny predaj v TIC

•  navýšenie počtu a účastníkov prehliadok, vzdelávacích podujatí 

•  navýšenie počtu dopytov v TIC počas hlavnej sezóny

50

10

5%

5%

Zatraktívnenie turistickej ponuky a 

zvyšovanie potenciálu destinácie
•  projekty drobnej turistickej infraštruktúry v spolupráci s magistrátom a MČ 3

Koncepčná činnosť •  analytické, strategické a koncepčné materiály

•  vzdelávacie aktivity pre sprievodcov CR a pracovníkov prvého kontaktu

3

10



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

zverejnenia
Suma konečná

Zodpovedná 

osoba 

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
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

Uzatvorené zmluvy od schválenia predstavenstvom BTB z dňa 5.10.2021
2021/10/0008 Enteris H, s.r.o. Mandátna zmluva Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania 13.10.2021 13.10.2021 38 000,00 € Volek
2021/10/0009 PS:DIGITAL, s.r.o. Zmluva o dielo a Licenčná zmluva Produkcia kampaňového obsahu "Na vlastné nohy" 13.10.2021 13.10.2021 41 600,00 € Foltýn

Uzatvorená objednávka od schválenia predstavenstvom BTB z dňa 5.10.2021

2021/11/008 Google Ireland Limited Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads 12.11.2021 12.11.2021 15 000,00 € Chrenka

Plánované zmluvy nad 10.000 EUR bez DPH

Dodávateľ Projekt stav dodávateľ Podpísané Zverejnené Suma Zodp. osoba 

Rámcová zmluva Preklady a tlmočenie - 2 roky pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 31.000 EUR Kucharovičová
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 spolupráci Projekt Šancova ulica spolupráca s MIB prebieha verejné obstarávanie v závislosti verejného obstarávania x x odhad 20.000 EUR Krutý
Zmluva Kreatívne virtuálne hry pre deti pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad 26.000 EUR Foltýn

Zmluva o dielo MICE spot zmluva v procese prípravy Elite / Monday Lovers, s.r.o. x x 35 376,00 EUR Pobjecký
Zmluva o poskytnutí služieb Zabezpečenie famtripu zmluva v procese prípravy Emerge, s.r.o. x x 16 970,50 EUR Pobjecký

Zmluva Uzol“ wifi siete VisitBratislava v lokalite Hrad Devín zmluva v procese prípravy Hlavné mesto SR Bratislava, O2 Business Services, s.r.o. x x 30 000,00 € Ďurica
Rámcová zmluva Kuriérske služby príprava verejného obstarávania na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad 24.000 EUR bez DPH Ďurica

Rámcová zmluva Tlačiarenske služby príprava verejného obstarávania na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad 70.000 EUR bez DPH Ďurica



Mesiac Rada Zastupiteľstvo Predstavenstvo

27.1.2022 11.1.2022 utorok 16:00

26.1.2022 streda 15:00

10.2.2022 24.2.2022 8.2.2022 utorok 16:00

23.2.2022 streda 15:00

17.3.2022 31.3.2022 8.3.2022 utorok 16:00

23.3.2022 streda 15:00

7.4.2022 28.4.2022 5.4.2022 utorok 16:00

20.4.2022 streda 15:00

12.5.2022 26.5.2022 3.5.2022 utorok 16:00

18.5.2022 streda 15:00

31.5.2022 utorok 16:00

9.6.2022 23.6.2022 15.6.2022 streda 15:00

28.6.2022 utorok 16:00
Jún

január

február

marec

apríl

máj


