ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 26.1.2022 – začiatok 15:00
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava
Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online
Prezentujúci sa = prítomní:
Online:
Za DR BTB:
Neprítomní=ospravedlnení:

T. Koniar, M. Volek
M. Debnárová (do 15:30), P. Hochschorner, P. Petrovič, L. Štasselová,
F. Stano
M. Farkaš
R. Ďurica, V. Grežo, Ľ. Novacká

Program predstavenstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie PP-BTB
Aktuálne témy Bratislava region tourism
Uznesenia P-BTB, stav plnenia
Zmluvy a objednávky nad 10.000€
Správy z komôr
Rôzne
Záver rokovania P - BTB

Bod č. 1: Otvorenie PP-BTB.
Podpredseda P-BTB privítal prítomných a ospravedlnil neprítomnosť PP-BTB, p. Novackej a p. Ďuricu.
Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism.
Podpredseda P-BTB odovzdal slovo p. Stanovi. P. Stanovi informoval, že medzinárodný veľtrh Slovakiatour
a Danubius Gastro 2022 sa nebude konať vo februári ale bol preložený na apríl 2022. BRT pôjde na župu
s požiadavkou, aby financie vyhradené na tento veľtrh mohli využiť na letnú kampaň. P. Stano prisľúbil, že
na nasledujúcom predstavenstve bude informovať o letnej kampani detailnejšie.
VR sa informoval, či aj tento rok môže BTB rátať so zapožičaním kontajnera na Infopoint na Devíne
v období jún až september. P. Stano odpovedal, že momentálne ešte nie je rozhodnuté ako kontajner využijú
ale je predpoklad, že v tom období bude na Roadshow po Slovensku a neuvažujú o jeho umiestnení na
Devíne.
Bod č. 3: Uznesenia P-BTB, stav plnenia.
Podpredseda P-BTB upozornil, že sa blíži termín plnenia uznesenia 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.“, a to 31.1.2022, kedy by predsedovia komôr 1, 3 a 4 mali zaslať
vyjadrenia komôr. Vyjadrenia budú slúžiť ako podklad k téme Etického kódexu na ďalšom predstavenstve.
Bod č. 4: Zmluvy a objednávky nad 10.000€.
Podpredseda P-BTB informoval, že členom bol zaslaný podklad Zmluvy a objednávky nad 10.000€.
Členovia P-BTB položili otázky VR, ktorý im ich zodpovedal.
Uznesenie č. 1/26012022: P-BTB schvaľuje zmluvy a objednávky nad 10.000€.
Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 5: Správy z komôr.
komora č. 2
P. Volek informoval, že ich komora považuje Mestskú políciu za veľmi dôležitého partnera, lebo sa
v poslednej dobe vyskytlo veľmi veľa incidentov a preto by na zasadnutie komory chceli pozvať nielen

zástupcu Mestskej polície ale aj zástupcu mesta (prípadne poslanca), ktorý s Mestskou políciou spolupracuje.
P. Štasselová prisľúbila účasť, v prípade, že by sa nenašiel zástupca mesta. P. Volek sa poďakoval a vyzval
aj predsedov ostatných komôr, aby informovali svojich členov, že ak by mali záujem zúčastniť sa tohto
zasadnutia, sú vítaní.
P. Volek ďalej informoval, že dňa 28.1. o 13:00 sa uskutoční stretnutie komory č. 2 s p. Novackou a budú
preberať Štatút poradnej komisie pre dopravu.
P. Volek sa informoval, či je TIC otvorený. VR odpovedal, že TIC je otvorený ale v skrátenom režime, a to
o 2 hodiny denne menej ako bežne. Denne sa v TIC-u zastaví približne 40-50 ľudí, väčšinou domáci
obyvatelia.
komora č. 3
P. Petrovič informoval, že na komore preberali situáciu v rámci covidu a možnosti realizácie MICE
projektov presunutých z minulého roku a tiež možnosti postupu pre tento rok, lebo aj naďalej je situácia
veľmi neistá. Oboznámil členov P-BTB, že začali rokovania s firmou, ktorá bude robiť video spot.
Bod č. 6: Rôzne.
Podpredseda P-BTB informoval členov P-BTB, že bol PP-BTB nominovaný na zastupovanie BTB na EXPO
Dubaj na „Health & Wellness“ na základe pozvania Slovakia Travel. Podpredseda bude mať destinačnú
prezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci dňa vyhradeného pre KOCR a OOCR. Následne budú
prebiehať stretnutia nielen s vedením Slovakia Travel a zástupcami KOCR a OOCR ale aj stretnutia s tour
operátormi, cestovnými kanceláriami, MICE zástupcami, leteckými spoločnosťami, médiami.
P. Petrovič vyjadril požiadavku, aby p. Debnárová na najbližšom predstavenstve informovala ostatných
členov P-BTB o tom, kam by mal smerovať cestovný ruch podľa Komisie pre CR a MS a aké priority vidia v
Komisii CR a MS pre cestovný ruch v tomto roku. Zároveň by chcel vedieť prehľad činnosti Komisie CR
a MS za minulý rok.
P. Hochschorner informoval, že sa zúčastnil stretnutia, kde sa riešila obnova dunajských brehov. Podpora je
aj z Ministerstva životného prostredia priamo od ministra, aby oblasti, ktoré nebudú v piatom stupni ochrany,
boli využívané pre rekreáciu a cestovný ruch.
P. Volek vzniesol požiadavku komory č. 2, aby p. Kyselová uverejňovala zápis z predstavenstva v kratšom
čase ako doposiaľ.
Bod č. 7: Záver rokovania P-BTB.
PP-BTB ukončil stretnutie.
Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 8.2.2022 o 16:00 hod., miesto: BTB + online
Zapísala, N. Kyselová, BTB

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

Člen predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič

__________________________

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2021
Dátum
konania

Uznesenie
Presné znenie uznesenia
Termín plnenia
číslo
P-BTB schvaľuje posunutie témy Etického kódexu
a zaslanie vyjadrení komôr k podkladom
15.12.2021 1/15122021
31.1.2022
k Etickému
kódexu
z komory
č.
2
prostredníctvom predsedov komôr.

Zodpovedný

Stav
k 24.1.2022

Ľ. Novacká
R. Ďurica
P.Petrovič

v riešení

Poradové číslo zmluvy

Zmluvný partner

Názov zmluvy

Obsah zmluvy

2021-01-0007
2021-02-0004
2021-03-0009
2021-03-0012
2021/05/003
2021/06/017
2021/08/008
2021/08/028
2021/08/029
2021/09/0054
2021/10/0008
2021/10/0009

City Light Slovakia, s.r.o.
Grafis Slovakia, s.r.o.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Trnka, n.o.
MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
Colours, s.r.o.
Tour4U, s.r.o.
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Shape Production s.r.o.
Wisdom Factory, s.r.o.
Enteris H, s.r.o.
PS:DIGITAL, s.r.o.

Zmluva o dodávke multimediálnych audioguidov a zabezpečení tvorby
Audioguidy
a srpávy ich
- 25obsahu
ks
Dodanie 8 ks funkčných stĺpikov orientačného systému vr. smerových
Meetpointy
tabúľ
- výroba, doprava a osadenie
Zmluva o spolupráci
Prístup do optickej metropolitnej siete
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Hovoriaca 3D mapa a 3 kusy hovoriacich kociek
Dodatok č. 1 k Rámcovej a Licenčnej zmluve o dielo a licenčnej zmluve
Úprava položiek a zmena (zníženie) sumy
Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných
Prezentačné,
služieb
informačné a propagačné služby destinácie
Zmluva o poskytnutí služieb
Zabezpečenie PRESS TRIPU od 16.8.-19.8.2021
Zmluva o zabezpečení umeleckeho výkonu
Umelecké výkony a zabezpečenie predkorunovačného sprievodu
Licenčná zmluva
Spoty, videa a fotky o produktoch a službách v BA
Rámcová zmluva na poskytnutie programátorských prác
Programátorské práce
Mandátna zmluva
Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Produkcia kampaňového obsahu "Na vlastné nohy"

22.1.2021
2.2.2021
25.2.2021
19.3.2021
10.5.2021
30.6.2021
10.8.2021
13.8.2021
12.8.2021
22.9.2021
13.10.2021
13.10.2021

Dátum
zverejnenia
22.1.2021
2.2.2021
24.3.2021
30.3.2021
12.5.2021
30.6.2021
11.8.2021
x
17.8.2021
23.9.2021
13.10.2021
13.10.2021

Dátum podpisu

26 385,84 €
15 436,80 €
16 646,40 €
14 980,00 €
10 350,00 €
37 440,00 €
14 968,90 €
19 380,00 €
19 440,00 €
20 520,00 €
38 000,00 €
49 920,00 €

Zodpovedná
osoba
Kačalová
Ďurica
Turan
Drugaj
Drugaj
Volek
Pobjecký
Drugaj
Foltýn
Richterová
Volek
Foltýn

Suma konečná

Nové zmluvy nad 10.000 EUR bez DPH od posledného schvaľovania na P-BTB dňa 15.12.2021
2021/12/0003
Hlavné mesto SR a O2 Busines Services
Zmluva o spolupráci
2021/12/0005
EMERGE s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb
2021/12/0012
MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
Rámcová licenčná zmluva a zmluva o dielo
2022/01/0002
Elite/ Monday Lovers, s.r.o.
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva

Poskytovanie služieb verejná wifi
Zabezpečenie FAM TRIPU
Licencie a edičná úprava mapových podkladov
Dodanie audiovizuálneho diela

20.12.2021
20.12.2021
20.12.2021
13.1.2022

21.12.2021
21.12.2021
30.12.2021
13.1.2022

30 000,00 €
16 970,50 €
11 952,00 €
35 376,00 €

Ďurica
Pobjecký
Kucharovičová
Pobjecký

Nové objednváky nad 10.000 EUR bez DPH od posledného schvaľovania na P-BTB dňa 15.12.2021
Google Ireland Limited
2022/01/013
Vystavená objednávka

Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads

21.1.2022

21.1.2022

15 000,00 €

Foltýn

Podpísané
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zverejnené
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Suma
odhad do 31.000 EUR
odhad do 25.000 EUR
odhad do 30.000 EUR
odhad do 30.000 EUR
odhad 24.000 EUR bez DPH
odhad 70.000 EUR bez DPH
16 397,48 €
do 25.000 EUR
odhad 35.000 EUR
odhad 60.000 EUR
odhad 30.000 EUR
odhad 30.000 EUR

Plánované zmluvy a objednávky nad 10.000 EUR bez DPH
Dodávateľ
Projekt
stav
Rámcová zmluva
Preklady a tlmočenie - 2 roky
pripravuje sa verejné obstarávanie
Zmluva
Merkantil
pripravuje sa verejné obstarávanie
Zmluva
Jarovce Kitsee - dokumentácia na stavbu cyklochodníka
pripravuje sa špecifikácia
Zmluva
Osvetlenie vybraných turistických atraktivít
pripravuje sa špecifikácia
Zmluva
Kuriérske služby
príprava verejného obstarávania
Rámcová zmluva
Tlačiarenske služby
príprava verejného obstarávania
Rámcová zmluva
Revitalizácia Šancová ulica - mobiliár
zmluva v procese prípravy
Zmluva
Propagácia Bratislavy v RTVS
príprava spolupráce
Zmluva o spolupráci
Kreatívne virtuálne hry pre deti
pripravuje sa verejné obstarávanie
Rámcová zmluva
Ekonomické, účtovné a mzdové služby
príprava verejného obstarávania - zmluvný vzťah 24 mesiacov
Rámcová zmluva
Právne služby
príprava verejného obstarávania - zmluvný vzťah 24 mesiacov
Rámcová zmluva
Bratislava Card - licencia, softvérové vybavenie, programatorske príprava
práce, správa
verejného
BC obstarávania - zmluvný vzťah 24 mesiacov

dodávateľ
na základe výsledkov verejného obstarávania
na základe výsledkov verejného obstarávania
v závislosti od špecifikácie resp. verejného obstarávania
v závislosti od špecifikácie resp. verejného obstarávania
na základe výsledkov verejného obstarávania
na základe výsledkov verejného obstarávania
MMCité, s.r.o.
Media RTVS, s.r.o.
na základe výsledkov verejného obstarávania
na základe výsledkov verejného obstarávania
na základe výsledkov verejného obstarávania
na základe výsledkov verejného obstarávania

Zodp. osoba
Kucharovičová
Drugaj
Drugaj
Krutý
Ďurica
Ďurica
Krutý
Foltýn
Foltýn
Volek
Volek
Mazuchová

