ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 18.5.2022 – 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:

R. Ďurica, V. Grežo, P. Hochschorner, T. Koniar, Ľ. Novacká, P. Petrovič
M. Volek,
M. Debnárová, L. Štasselová (do 15:35)
M. Farkaš
F. Stano

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

Otvorenie P-BTB
Aktuálne témy Bratislava region tourism
Účtovná závierka BTB 2021, Správa o hospodárení BTB 2021
Kvartálna bilancia I. kvartál 2022 + KPI
Systém podpôr podujatí
Rôzne
Záver rokovania P-BTB

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB.
PP-BTB privítal prítomných.
Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism.
PP-BTB ospravedlnil neúčasť p. Stana z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
Bod č. 3: Účtovná závierka BTB 2021, Správa o hospodárení BTB 2021.
PP-BTB odovzdal slovo VR, ktorý prezentoval účtovnú závierku BTB za rok 2021, daňové priznanie
a Správu o hospodárení BTB za rok 2021. P. Farkaš požiadal VR o stanovisko, akým spôsobom môže BTB
použiť zisk, ktorý vznikol v predchádzajúcich rokov, t. j. prostriedky, ktoré sú na účte 428-Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia predchádzajúcich rokov.
P. Debnárová požiadala, aby tieto materiály boli zaslané aj so Správou o hospodárení BTB 2021 na Komisiu
pre CR a MS. VR jej odpovedal, že v rámci schvaľovacieho procesu, ktorým tieto dokumenty musia prejsť,
budú zaslané aj na Komisiu pre CR a MS. P. Farkaš upozornil, že Účtovná závierka a Správa o hospodárení
môžu ísť na Komisiu pre CR a MS až po schválení VZ BTB.
Uznesenie č. 1/18052022: P-BTB berie na vedomie účtovnú závierku BTB za rok 2021, daňové priznanie
a schvaľuje Správu o hospodárení BTB za rok 2021.
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 4: Kvartálna bilancia I. kvartál 2022 + KPI.
PP-BTB odovzdal slovo VR, ktorý informoval, že v bilancii sú uvedené všetky projekty, aj tie ktoré sa
prenášali z projektu 2021. Súčasťou je aj odpočet KPI.
Uznesenie č. 2/18052022: P-BTB berie na vedomie Kvartálnu bilanciu I. kvartál 2022 a kvartálny odpočet
KPI.
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 5: Systém podpôr podujatí.
PP-BTB prezentoval vytvorenie materiálu „Systém podpôr podujatí“, ktorý vznikol z troch doteraz
využívaných materiálov v BTB a bol posúdený právnikom. Vznikol jeden ucelenejší podklad, podľa ktorého

budú postupovať organizátori podujatí, ktorí sa budú uchádzať o podporu. Je v ňou uvedené, čo očakávame
od organizátorov podujatí, aké veci žiadame.
P. Petrovič informoval, že existuje aj štvrtý materiál, ktorý vytvorili ako MICE komora, preto odporúča
pozrieť aj tento materiál a spojiť to do jedného materiálu.
PP-BTB odpovedal, že sa samozrejme môže vytvoriť univerzálny plán podpory na ďalšie roky, kde budú
zahrnuté všetky druhy podujatí. Tento materiál sa ale týka podpory podujatí, ktoré boli schválené koncom
minulého roka v Predbežnom rozpočte a pláne aktivít BTB na rok 2022. PP-BTB navrhol upraviť svoj
pôvodný návrh vo výške súm podpôr a to v I. kategórii na 3.000€ a v II. kategórii na 5.500€. Upresnil, že
kategória je pridelená podujatiu podľa percentuálneho splnenia nastavených očakávaní a výsledkov aktivity
obdobne ako v roku 2021.
P. Novacká navrhla doplniť v bode 2 „v prepojení na CR:“.
Členovia P-BTB sa zhodli, že pripravia pravidlá pre podmienky podpory podujatí, ktoré budú podporovať
CR a bude sa používať už pri zostavovaní predbežného rozpočtu a plánu aktivít BTB na nasledujúci rok.
Uznesenie č. 3/18052022: P-BTB schvaľuje materiál „Systém podpôr podujatí“ s doplnením v bode 2
„v prepojení na CR“ a úpravu súm v kategóriách: I. kategória bude 3.000€ a II. kategória bude 5.500€.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/18052022: P-BTB schvaľuje prípravu pravidiel pre spoluprácu na podujatiach s podporou
CR, ktoré sa budú dotýkať všetkých spoluprác od roku 2023 do budúcna. T: 31.10.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 6: Rôzne.
P. Volek poďakoval M. Debnárovej za pozvanie na zasadnutie Komisie pre CR a MS. Účasť považuje za
veľmi prospešnú a rád sa zúčastní aj ďalších zasadnutí. P. Volek požiadal zástupcov mesta, aby
zabojovali za BTB pri prehodnocovaní príspevku mesta pre BTB.
P. Debnárová súhlasila, že stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnom duchu a bolo by dobré mať prienik medzi
BTB a komisiou, preto bude veľmi rada, ak sa členovia P-BTB zúčastnia aj niektorého ďalšieho zasadnutia
komisie. Na ďalšom zasadnutí sa Komisia pre CR a MS bude venovať fungovaniu MMB a otváracím
hodinám na hrade Devín, Expozícii dejín mesta v Starej radnici.
P. Volek informoval, že aj on od svojich členov komory dostáva podnety ohľadom otváracích hodín či už
hradov ale aj múzeí, ktoré po novom sú zatvorené nielen v pondelok ale niektoré aj v utorok.
Členovia P-BTB sa dohodli, že sa napíše list na vedúcu odd. kultúry p. Ivaškovú a tiež na predsedníčku
Komisie pre CR a MS p. Debnárovú s požiadavkou na riešenie tejto nepriaznivej situácie pre rozbeh
cestovného ruchu. P. Debnárová ponúkla, že danú situáciu bude s členmi riešiť uznesením s hlasovaním per
rollam a následne na komisii s riaditeľkou MMB p. Palicovou, ktorá o uznesení bude vopred informovaná.
P. Novacká informovala o finálnej verzii časti „cestovný ruch“ v analytickom dokumente, kde napokon
prijali jej návrh textu argumentácie o ekonomických impaktoch cestovného ruchu a multiplikačných
efektoch, a o dátach vybranej miestnej dane za ubytovanie vo vzťahu ku členskému a dotácii. Poďakovala
p. Debnárovej za pomoc pri zaradení oblasti cestovný ruch do strategického dokumentu Bratislava 2030.
PP-BTB požiadal členov P-BTB, aby si zverejnenú koncepciu Bratislava 2030 – cestovný ruch, ktorú
vypracovali členovia expertnej skupiny p. Novacká, p. Grežo, p. Erneker a p. Bezoušek preštudovali na
https://bratislava2030.sk/ a využili možnosť pripomienkovať materiál.
P. Novacká sa informovala, či by bolo možné jej zasielať zmeny na postoch riaditeľov mestských podnikov,
ktoré sú členmi BTB. PP-BTB je prisľúbil, že zmeny jej bude zasielať p. Kyselová.

Bod č. 7: Záver hlasovania.
PP-BTB ukončil stretnutie.
Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 31.5.2022 o 16:00 hod., miesto: BTB + online
Zapísala, N. Kyselová, BTB
Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

__________________________

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

__________________________

VZOR
UZNUJ_1
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Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR 2013

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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IČO 4 2 2 5 9 0 8 8

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b

Netto

Netto

1

2

3

4

59419.05

59419.05

54905.19

r. 003 až r. 008

002

4750.00

4750.00

4050.00

4750

4750.00

4050

54669.05

54669.05

50855.19

54669.05

50165.19

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 +
091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

008

r. 010 až r. 020

009

(031)

010

x

011

x

Pozemky
Umelecké diela a zbierky

(032)
021 - (081  092AÚ)

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky

014

023 - (083 + 092AÚ)

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

Korekcia

001

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

Stavby

Brutto

r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobý nehmotný majetok

Oceniteľné práva

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

SID

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

021

r. 022 až r. 028

54669.05

690

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
022
v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
023
s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096
025
AÚ
Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096
AÚ)

028
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IČO 4 2 2 5 9 0 8 8

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

č.r.

a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

029

1099576.43

1099576.43

774377.33

030

74154.05

74154.05

111784.16

031

72002.41

72002.41

109826.25

2151.64

2151.64

1957.91

042

7178.26

7178.26

14208.01

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

043

1861.96

1861.96

3359.8

Ostatné pohľadávky

044

2529.45

9155.97

2786.85

2786.85

1692.24

1018244.12

648385.16

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)(192+193)

032

Výrobky

(123 - 194)

033

Zvieratá

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Tovar

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391
AÚ)

2. Dlhodobé pohľadávky

r. 038 až r. 041

036
037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky
391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) -

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

(315 AÚ - 391 AÚ)

041

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045
(336 )

x

Daňové pohľadávky

x

(341 až 345)

046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
047
rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)
Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(358 AÚ - 391AÚ)

048

(396 - 391AÚ)

049

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

2529.45

r. 052 až r. 056

051

1018244.12

(211 + 213)

052

7202.34

x

7202.34

5655.59

(221 AÚ + 261)

053

1011041.78

x

1011041.78

642729.57

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU

x

x

r. 058 a r. 059

057

9544.74

9544.74

5480.72

(381)

058

9544.74

9544.74

5480.72

(385)

059
1168540.22

1168540.22

834763.24

r. 001 + r. 029 + r. 057

060
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO
Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

4 2 2 5 9 0 8 8

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

b

5

061

SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

499840.18

401485.47

072

401494.47

361908.77

062
063
064
065
066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

067
068
069
070
071

073

98345.71

39576.7

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

175596.45

158227.8

1. Rezervy

075

24845.16

24644.97

078

24845.16

24644.97

079

3949.8

3534.07

080

3864.8

3534.07

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

85

087

146801.49

130048.76

088

80223.99

66432.19

089

31483.88

33741.37

090

23791.43

21428.01

091

11200.19

8375.19

102

72

493103.59

275049.97

103

493103.59

275049.97

104

1168540.22

834763.24

Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

r. 088 až r. 096
(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení

(396)

Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky
r. 098 až r. 100
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

092
093
094
095
096
097

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
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IČO

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

a

b

c

4 2 2 5 9 0 8 8

/ SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

501 Spotreba materiálu

01

122944.81

502 Spotreba energie

02

5024.59

504 Predaný tovar

03

511 Opravy a udržiavanie

04

512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu

Zdaňovaná
2

380.53

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

123325.34

110928.91

5024.59

6363.36

1426.92

346.04

3421.62

3421.62

411.32

05

6321.86

6321.86

6567.9

06

6132.7

6132.70

1685.97

1426.92

518 Ostatné služby

07

999814.54

22068.68

1021883.22

873616.08

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

539041.06

35365.95

574407.01

548055.82

09

185896.91

11915.6

197812.51

192340.23

525 Ostatné sociálne poistenie

10

693.96

173.48

867.44

803.26

527 Zákonné sociálne náklady

11

15420.93

910.21

16331.14

32086.07

528 Ostatné sociálne náklady

12

531 Daň z motorových vozidiel

13

77.58

77.58

64.66

532 Daň z nehnuteľností

14

538 Ostatné dane a poplatky

15

1056.27

1056.27

1389.58

541 Zmluvné pokuty a penále

16

18

18.00

654.99

65.3

65.30

45.1

542 Ostatné pokuty a penále

17

543 Odpísanie pohľadávky

18

544 Úroky

19

0.18

0.18

0.35

545 Kurzové straty

20

134.33

134.33

357.49

546 Dary

21

547 Osobitné náklady

22

41724.77

41724.77

21054.89

548 Manká a škody

23

8.75

8.75

1.3

549 Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku

24

1995.42

1033.26

3028.68

3106.57

25

19852.8

19852.80

17541.75

288.24

227

112555.77

118504.36

2135765.02

1936153.00

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere

27

554 Predaný materiál

28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

288.24

33
34

112555.77

35
36
37
38

2062193.40

73571.62
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Výnosy

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

IČO 4 2 2 5 9 0 8 8 / SID
Číslo
riadku
c
39

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

602 Tržby z predaja služieb

40

63851.96

63851.96

79188.01

604 Tržby za predaný tovar

41

2660.85

2660.85

346.05

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

647 Osobitné výnosy

56

648 Zákonné poplatky

57

649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
651
majetku a dlhodobého hmotného majetku

58

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

61

653

7

10.9

10.90

9

9.00

25.82

66.89

66.89

5516.06

29451.31

10516.54

1642.39

1642.39

8055.47

1256705

1256705.00

1074900

879721.43

802690.81

23935.25

59

654 Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
655
majetku
656 Výnosy z použitia fondu

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku

66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

63
64

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

664 Prijaté členské príspevky

70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

879721.43

74

2160381.58

73738.15

2234119.73

1975729.70

75

98188.18

166.53

98354.71

39576.70

98188.18

166.53

98354.71

39576.70

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príjmov
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

76
77
78
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 2 5 9 0 8 8 /SID
Čl. I
Všeobecné údaje

(1) Zakladatelia účtovnej jednotky:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
2. Austria Trend Hotel Management Slovakia,
3. Slovunit Chorvátska, 4. West Club,
5. Hotely Plus, 6. DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,
7. Falkensteiner Hotel Bratislava,
8. Carlton Property,
9. VÍNO MATYŠÁK,
10. MEETCENTIVES,
11. Múzeum mesta Bratislavy,
12. Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava,
13. Sharkam V.I.P. catering,
14. Plus Promotion Bratislava,
15. GUARANT International,
16. ENJOY SLOVAKIA DMC,
17. TOUR4U,
18. Soňa Svoreňová,
19. Ing. Rolando Loureiro,
20. PLUS-TOUR,
21. PAXTRAVEL,
22. Panorama Tour,
23. Modesio,
24. Renáta Michalíková,
25. Adelinda Ježovičová,
26. FLORA TOUR,
27. Dagmar Čechová,
28. Mladen Heruc – C.K-ADRIJA-BRATISLAVA,
29. Mgr. Marián Bilačič – CITY SERVIS SLOVAKIA cestovná agentúra,
30. ASTOR SLOVAKIA,
31. Ľubica Ondrášiková – Agentúra LUKA,
32. NU SPIRIT, 33. MS AGENCY,
34. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
35. RAFTOvanie,
36. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy,
37. ORAVA – STAV,
38. Ballymore EUROVEA,
39. Best Hotel Properties,
40. Zuzana Kutlíková,
41. Pavel Šimove,
42. Katarína Vavrinčíková,
43. BRATISLAVA TOURIST SERVICE,
44. Galéria mesta Bratislavy,
45. Ing. Peter Michalka – Slovia

1

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky : 28.12.2011
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Meno a priezvisko

Druh orgánu, ktorého je členom

Funkcia, ktorú vykonáva

Vladimír Grežo

predstavenstvo

predseda

Mgr. Martin Volek, MBA, PhD.

predstavenstvo

podpredseda

Prof. JUDr. Ľudmila Novacká

predstavenstvo

člen

Ing. Monika Debnárová

predstavenstvo

člen

Ing., arch. Štasselová Lucia

predstavenstvo

člen

Peter Hochschorner

predstavenstvo

člen

Peter Petrovič

predstavenstvo

člen

Róbert Ďurica

predstavenstvo

člen

Mgr. Marek Farkaš

dozorná rada

predseda

Radovan Jenčík

dozorná rada

podpredseda

JUDr. Peter Jakušík

dozorná rada

člen

MUDr. Dana Čahojová

dozorná rada

člen

-

výkonný riaditeľ

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná
jednotka vykonáva.
- podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
- tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
- presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
- spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho
podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
- podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
- spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
- presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo
všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
- zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných
analýz, koncepcie a stratégie rozvoja CR Hl. Mesta SR Bratislavy, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie
cestovného ruchu,
- v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie vypracúva a realizuje ročný plán
aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu na svojom území,
- iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, marketing a manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu a poskytovaných služieb
cestovného ruchu na svojom území,
- zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
- mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie
a zástupcami odbornej verejnosti,
2

- zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach a ročnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti
registra účtovných závierok,
- zabezpečuje funkcie turisticko-informačnej kancelárie,
- predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských
príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
- realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu,
analýzu pokuty a konkurencie,
- tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály mesta Bratislavy ako
destinácie cestovného ruchu,
- tvorí pozitívny obraz Bratislavy ako cieľového miesta cestovného ruchu,
- koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu Bratislavy s dopytom zo zahraničia,
- zabezpečuje účasť destinácie Bratislava na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj elektronického informačného systému,
vytvára informačný systém cestovného ruchu,
- tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území mesta Bratislavy,
- poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma a v zahraničí, organizuje študijno-poznávacie
cesty po Bratislave pre zahraničných novinárov a iných relevantných partnerov,
- spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej
samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami,
odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými
organizáciami doma a v zahraničí,
- spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a jej oficiálnymi zastúpeniami v zahraničí, obchodno-ekonomickými
oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pri prezentácii mesta a vytváraní partnerských vzťahov,
- zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu a plní záväzky v rámci členstva v medzinárodných organizáciách
cestovného ruchu a zároveň spolupracuje na medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, v ktorých
nie je členom (partnerské DMO a pod.).
Opis podnikateľskej činnosti:
- prevádzkovanie podnikateľskej činnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosti v oblasti služieb,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- vydavateľská činnosť,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- prenájom hnuteľných vecí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- reklamné a marketingové služby,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov.
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(4)
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

22

22

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

(2)

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Zmena účtovných zásad a účtovných Dôvod uplatnenia
metód(popis)

ÁNO

ÁNO

X

NIE

NIE

X

Vplyv (+/-) zmeny na:
Hodnotu

Vlastné

majetku

imanie

Výsledok hospodárenia

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

X
X

3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere

X

4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI

X

5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

X

6. záväzky pri ich prevzatí

Vlastnými nákladmi
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. príchovky a prírastky zvierat

4

Menovitou hodnotou
1. peňažné prostriedky a ceniny
2. pohľadávky pri ich vzniku
3. záväzky pri ich vzniku

X
X
X

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
Metódou FIFO
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali
a náklady súvisiace s obstaraním(VON).
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob

X

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku
Druh dlhodobého majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Softvér

2

50%

rovnomerná

Licencia

2

50%

rovnomerná

Montované stavby

6

16,66%

rovnomerná

Dlhodobý majetok

4

25%

rovnomerná

Automobily

4

25%

rovnomerná

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje:
opravné položky
rezervy
žiadne

X
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

1440

16 920

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné
ocenenie - stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Oprávky – stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

5 100

18 360

5 100

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné
položky – stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

1440

22 020

0

4050

23 460

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na
začiatku
bežného účt.
obdobia.
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

0
4 750

4 050

4 750

6

Samostatné
Umelecké
hnuteľné
DopravPozem
diela Stavby veci a súbory né prosky
a zbierky
hnuteľných triedky
vecí
Prvotné
ocenenie stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

PestovaDrobný
Základné
teľské
a ostatný
stádo
celky
dlhodobý
a ťažné
trvalých
hmotný
zvieratá
porastov
majetok

Poskytnuté
Obstaranie
preddavky
dlhod.
na dlhodobý
hmotného
hmotný
majetku
majetok

128 955

Spolu

128 955

19 957

19 957

39 914

19 957

168 869

úbytky
presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Oprávky –
stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

148 912

78 790

78 790

15 453

15 453

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné
položky –
stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

94 243

94 243

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

50 165

50 165

54 669

54 669

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.
Druh dlhodobého majetku

Hodnota dlhodobého majetku
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(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Dlhodobý majetok
Dopravné prostriedky
Majetok

Spôsob poistenia

Výška poistenia

zákonné a havarijné poistenie

451,-Eur

Poistenie majetku

397, Eur

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy
a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného
majetku.

Názov
spoločnosti

Podiel na
základnom
imaní (v %)

Podiel
účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach
(v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich
tvorby, zníženia a zúčtovania.
Podielové
Podielové cenné
Pôžičky
cenné papiere papiere a podiely
Dlhové cenné podnikom
a podiely
v obchodnej
papiere držané v skupine a
v ovládanej
spoločnosti
do splatnosti
ostatné
obchodnej
s podstatným
pôžičky
spoločnosti
vplyvom

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
Spolu
finančný
majetok

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou
hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia
účtovnej jednotky.
Krátkodobý finančný
majetok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti
Ostatné
realizovateľné
cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý
majetok spolu

finančný

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere
na obchodovanie
Dlhové cenné papiere
na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné
papiere
Krátkodobý finančný majetok
spolu
(7)Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie
alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod
tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Druh zásob

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý
preddavok na
zásoby
Zásoby spolu
9

(8)Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na
pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Opis významnej pohľadávky

Hlavnú nezdaňovaná činnosť- suma

Zdaňovaná činnosť- suma

(9)Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie
alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod
tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Druh pohľadávok

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

227

288

Pohľadávky z obchodného
styku

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
515

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

(10)

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 377

961

Pohľadávky spolu

2 377

961

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Významné položky časového
rozlíšenia

Opis

Suma

Náklady budúcich období

-

Príjmy budúcich období

-

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
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Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

39 576,70

401 485,47

-39 576,70

98 354,38

0

499 839,85

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie
v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Spolu

361 908,77
39 576,70

+98 354,38

401 485,47

+ 98 354,38

0
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(13)Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

39 576,70

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

39 576,70

Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

24 845

23 023

24 845

23 023

24 845

23 023

24 845

Na odmeny+pois
Ostatné rezervy
spolu

1 622

0

1 622

0

0

0

0

0

Rezervy spolu

24 645

24 845

24 645

24 845

Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Nevyč.dovolenka

23 023

Zákonné
rezervy spolu

Použitie rezerv
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

37 232

12 110

Záväzky do lehoty splatnosti
so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

38 566

43 702

Krátkodobé záväzky spolu

75 798

55 812

Záväzky so zostatkovou
dobou splatnosti od jedného
do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou
dobou splatnosti viac ako
päť rokov

85

Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé
záväzky spolu

75 883

55 812

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Stav k prvému dňu
účtovného obdobia

3 534

3 688

Tvorba na ťarchu nákladov

2 575

2 535

Čerpanie

2 244

2 689

Stav k poslednému dňu
účtovného obdobia

3 864

3 534

Sociálny fond

Tvorba zo zisku

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a
formy zabezpečenia,
Druh cudzieho
zdroja

Mena

Výška
úroku v
%

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

Suma istiny na konci
bežného účtovného
obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý
bankový úver
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Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Suma

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

48 284

20 036

16 985

51 335

225 198

440 966

225 198

440 966

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru
dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov
Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej
dane
dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku
obstaraného zo
sponzorského
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(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
Záväzok

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Celková suma
dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do
piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar –
podľa hlavných druhov výrobkov a služieb
(opis)

Hlavná činnosť

Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť

suma

suma

predaj BCC, sprievodcovské služby

24 041

reklama

38 279

nájomné, iné

1 532

tovar

2 661

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov.

Suma

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Suma

Dotácia MDaV SR

862 737

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa

uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy:

11

26

Kurzové zisky:

11

26

Z toho ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

11

0

Výnosy
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(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby,
osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
Spotreba materiálu, energii
Ostatné služby

Suma
128 350
1 037 759

Mzdové a sociálne náklady

789 418

Dane a poplatky

1 134

Osobitné náklady

41 725

Príspevky iným UJ

112 556

Iné náklady

24 823

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
za bežné účtovné obdobie.

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predch. účtovné
obdobie

Finančné náklady,

1 867

3 464

z toho bankové poplatky

1 735

3 107

134

357

0
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Kurzové straty:
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia
alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik
nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych
zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Opis iných aktív

Suma

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Opis iných pasív

Suma

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
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DAŇOVÉ PRIZNANIE

PO

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

TlaŒivo vytlaŒené z Portálu FS

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

01 - Daňové identifikačné číslo

2023399455

03 - Právna forma

Druh daňového priznania

119

X daňové priznanie

Za zdaňovacie obdobie
od

opravné daňové priznanie

02 - IČO

01 . 01 .

21

dodatočné daňové priznanie
31 . 12 .
21
42259088
04 - SK NACE
INNOSTI ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
94 . 99 . 2
do

(vyznačí sa x)

Hlavná,
prevažná
činnosť

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
05 - Obchodné meno alebo názov

Bratislavská

organizácia

cestovného

r

uchu
Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
07 - Súpisné/orientačné číslo

06 - Ulica

PRIMACIÁLNE
08 - PSČ

81499

NÁMESTIE

09 - Obec
BRATISLAVA

1

10 - Štát
–

MESTSKÁ

11 - Telefónne číslo

AS™

STARÉ

SK

MESTO

12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného
článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona

(vyznačí sa x)
Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie
podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami
Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
zdaňovacieho obdobia na účely započítania daňovej licencie
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur
Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 a
§ 52zk zákona
Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona

Mikrodaňovník podľa § 2 písm. w) zákona

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata 1)
14 - Súpisné/orientačné číslo

13 - Ulica

15 - PSČ

17 - Počet stálych prevádzkarní

16 - Obec

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF/010700/2021-721

TlaŒivo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

vytlaŒené

z
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Strana 1

DPPOv21_2

DIČ

2023399455

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE
Popis položky

Riadok
Znamienko

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)] 100
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

+

Údaje v eurách

98354 , 71

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
110
Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

,

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

2067718 , 21

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

300 , 36

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

,
,

180

,

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
Medzisúčet
(r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)

200

2068018 , 57

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
210
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17
ods. 3 písm. a) zákona
220
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo
nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100

230

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a 13b zákona)

240

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

250

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100

260

,

2160381 , 58
,
,

5516 , 06

270
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100
280
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou,
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)
290
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280
Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

300

,

,
,

486 , 72
2166384 , 36

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu
Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
(r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 11 tabuľky H)

301

-

302
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona
Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane
uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur
Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100,
prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301

MF/010700/2021-721
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Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak
suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho
skutočné použitie
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie,
opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona
Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní
praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

305

,

306

,

307

,

Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločnosti podľa § 17h 308
zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona

,

Základ dane alebo daňová strata
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 302 až 308
(r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, ak nejde o reverzný
hybridný subjekt podľa § 17j zákona

310

11 , 08

-

320

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí 330
a daňových strát
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 320 a 330
(r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

11 , 08

400

-

Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400
(z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D – III. časť)
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
(r. 400 - r. 410)

410

,

500

,

+

Zníženie základu dane
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 9 prílohy k § 30c zákona)
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj (r. 500 - r. 501)

501

,

510

,

+

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
550

21

Sadzba dane (v %)

Úhrn zdaniteľných príjmov
Daň pred uplatnením úľav na dani
(r. 510 x r. 550) : 100

560

68222 , 09

600

,

Úľavy na dani
Úľava na dani podľa

610

Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610)

700

,
,

+

Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 10 tabuľky E - III. časť)

710

Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710
(r. 700 - r. 710)

800

,
,

+
2)

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona
900
Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 a § 52zk zákona)
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 900)

910

,

920
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

,

Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období 1000
(r. 800 - r. 920)

,

2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.
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Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu
1010

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň
[r. 800 (ak r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)]

1050

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(uvádza sa suma z r. 29 – IV. časť)

1060

z toho

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (uhradených do lehoty na podanie daňového priznania)

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
2a)
pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
(uvádza sa suma z r. 30 – IV. časť)
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
2a)
pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
(uvádza sa suma z r. 31 – IV. časť)

,
,
,
,
,
,

1061

,

1062

Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(uvádza sa suma z r. 9 – V. časť)

1070

Celková daň
(r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)

1080

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona, ktorú daňovník
2b)
platí v splátkach podľa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061)

1090

Daň na úhradu
3)
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0

Nedoplatok 1100
+
dane (+)

Daňový preplatok
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0

Preplatok
dane (-)

,
,
,
,
,

1101

,

2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou
úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.
2b) Riadok 1090 sa vypĺňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1
zákona a táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením VIII. časti.
3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň
1110

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona

Dodatočné daňové priznanie

.

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty
Daň [r. 1050 daňového priznania, ku ktorému sa podáva dodatočné
daňové priznanie (ďalej len „predchádzajúce daňové priznanie“)]

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane
(r. 1050 - r. 1120)

1130

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

1140

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

1150

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)

1160

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)

1170

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)

1180

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)

1190

MF/010700/2021-721
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III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)
Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1

,

2
Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] obstaraných
po 31. decembri 2015
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú 3
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona
4
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona
Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona

10
11

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. m) zákona

12

Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

13

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené v r. 1 až 15

16

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

,
,
,
,
,

8 , 75
,
,
,
,
,
,

2067709 , 46
,
,

2067718 , 21

B - Odpisy hmotného majetku
1
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2
Daňové odpisy hmotného majetku
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a) zákona]

3

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6

MF/010700/2021-721
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,
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C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie
4)
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti 1

,

a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

,
,

4

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)

,

5

Príjem z nájomného a príjem z reklám

,

6

Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej
(podnikateľskej) činnosti

,

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený
5)
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu
1
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej

98354 , 71
98188 , 18
166 , 53

+

činnosti

2

Rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti

+

Rozdiel príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti

+

3
4

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)

5

Príjem z nájomného a príjem z reklám

6

Príjmy spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti

,

38278 , 82
2234119 , 73

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
podrobnosti o usporiadan , označovan položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen neskorš ch predpisov.

D - Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 410 II. časti)
1

Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

1

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

2

,

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

,
Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

Zdaňovacie obdobie

od
do

.
.

2

.
.

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

,

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

2

,

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

,

MF/010700/2021-721

od

01 . 01 .

18

do

31 . 12 .

18

3

2983 , 55
0 , 00
745 , 89
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Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Zdaňovacie obdobie

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

časť odpočítavaná
6)
v príslušnom zdaňovacom období

2

od

01 . 01 .

20

do

31 . 12 .

20

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

4
od
do

5

.
.

18508 , 29
0 , 00
18508 , 29

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

,
,
,

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie

.
.

od
do

.
.

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

6

.
.

od
do

.
.

7

.
.

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

,

,

časť odpočítavaná
6)
v príslušnom zdaňovacom období

2

,

,

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

,

,

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie

od
do

.
.

SPOLU

7)

8

.
.

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1

,

časť odpočítavaná
6)
v príslušnom zdaňovacom období

2

,

zostávajúca časť na odpočet v
3
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

,

9

21491 , 84
,

19254 , 18

6) V stĺ. 4 až 8 sa uvádza suma odpočítavanej daňovej straty podľa § 30 zákona, § 52zza ods. 16 zákona a § 52zzb ods. 5 zákona.
7) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 9 sa prenáša do r. 410.

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)
1

,

Základ dane uvedený v r. 400
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí znížený
o hrubý príjem (výnos) z hybridného prevodu

2

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v %
(r. 2 : r. 1) x 100

3

Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je z r. 2 možné započítať
(r. 700 II. časti x r. 3) : 100

4

Čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu

6

Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať na čistý príjem
(výnos) z hybridného prevodu (r. 700 II. časti x r. 6) : 100

7

Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2 a príjmy
uvedené v r. 5

8

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(r. 4 + r. 7)

9

MF/010700/2021-721

,
,

5

Pomer príjmov z r. 5 k základu dane v r. 1 v %
(r. 5 : r. 1) x 100

Daň uznaná na zápočet
(r. 8 maximálne do sumy v r. 9)

,

10

,
,
,
,
,
,
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F - Doplňujúce údaje
1

,

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti

2

,

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť

3

,

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
1
8)

,

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy

Prevádzkové náklady a finančné náklady

2

8)

,

3

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

,

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovnctve v znenneskoršch predpisov
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť

1

9)

,

2

9)

Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

3

,

9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá
evidencia v rozsahu účtovnej závierky bez poznámok, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných
Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

G3 – Úpravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
1
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu

,

2

10)

,

3

10)

,

4

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

H - Výpočet základu dane nerezidenta
Druh príjmu
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane 1
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 zákona

,
Príjmy

1

Výdavky

2

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

2

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona

3

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

4

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona

5

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) trinásty bod zákona 6

,

,

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona

,

,

MF/010700/2021-721
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§ 16 ods. 1 písm. g) zákona

8

,

,

§ 16 ods. 1 písm. h) zákona

9

,

,

§ 16 ods. 1 písm. i) zákona

10

,

,

Základ dane
(r. 1 + úhrn r. 2 až 10 11
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 10 stĺpca 2)

,

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)
Položky ovplyvňujúce r. 100

Druh transakcie

Výnosy (Predaj)

1

Náklady (Nákup)

2

Úvery a pôžičky

1

,

,

Služby

2

,

,

Licenčné poplatky

3

,

,

Položky ovplyvňujúce r. 100

Druh transakcie

Výnosy (Predaj)

Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2

1

Nehmotný majetok

4

,

,

Hmotný majetok

5

,

,

Finančný majetok

6

,

,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

7

,

,

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona
Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území
Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1

,

2

,

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona
Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a
daňou, ktorú možno
započítať
v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach
2

Zdaňovacie obdobie

1

1

2

3

4

5

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
SPOLU

11)

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2
započítaná
v predchádzajúcich
zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet
v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

3

4

5

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

11) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. 5 v stĺ. 4 sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

MF/010700/2021-721
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IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona
2a)

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
Reálna hodnota majetku
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),
§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob 2
1
Hmotný majetok

1

,

,

Nehmotný majetok

2

,

,

Finančný majetok

3

,

,

Pohľadávky

4

,

,

Zásoby

5

,

,

Spolu
(úhrn r. 1 až 5)

6

,

,

2a)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
Reálna hodnota

7

,

Pasíva

8

,

Aktíva

9

,

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

10

,

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

11

,

Spolu
(r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)

12

,

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12)

13

,
2a)

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
Reálna hodnota majetku
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),
§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob 2
1
Hmotný majetok

14

,

,

Nehmotný majetok

15

,

,

Finančný majetok

16

,

,

Pohľadávky

17

,

,

Zásoby

18

,

,

Spolu
(úhrn r. 14 až 18)

19

,

,
2a)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
Reálna hodnota

20

,

Pasíva

21

,

Aktíva

22

,

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

23

,

MF/010700/2021-721
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24

,

Spolu
(r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)

25

,

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
(r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25)

26

,

Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
12)
(r. 13 + r. 26) ≥ 0

27

,

Sadzba dane
podľa § 15 písm. b) tretieho bodu zákona v %

28

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
[(r. 27 x r. 28)/100]

29

,

30

,

31

,

z toho

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
2a)
do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0, potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 ≥ 0, r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0, potom (r. 27 x r. 28) / 100]
daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
2a)
do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0, potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0, potom (r. 27 x r. 28) / 100]

12) Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvádza sa nula.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e zákona
Druh príjmu (výnosu) plynúci
od právnickej osoby, ktorá je
daňovníkom nespolupracujúceho štátu
podľa § 2 písm. x) zákona

Suma výdavku (nákladu)

Suma príjmu (výnosu)

1

2

1

,

Podiel člena pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou 2
na zisku a na majetku

,

Podiel na výsledku podnikania
vyplácaný tichému spoločníkovi

3

,

4

,

,

Podiel na likvidačnom zostatku

5

,

,

Spolu (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a
úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)

6

,

,

Podiel na zisku (dividenda)

Vyrovnací podiel

13)

13)

13) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona a v ostatných prípadoch v hodnote nadobúdacej ceny
zistenej spôsobom podľa § 25a zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel
na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
Osobitný základ dane podľa § 51e
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)

7

Sadzba dane (v %)

8

Daň z osobitného základu dane
(r. 7 x r. 8) : 100

9
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VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
X neuplatňujem postup

podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
14)
[uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090) ]

1

,

Suma skutočne poskytnutého daru najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania
(minimálne 0,5 % z r. 1)

2

,

2 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2

3

,

1 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2

4

,

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

5

14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach
podľa § 17g ods. 1 zákona.

Údaje o prijímateľovi č. 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú
na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

Suma v eurách

,

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

15)

IČO

Obchodné meno alebo názov

15) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.
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Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu
Priezvisko

Meno

GREŽO

Titul pred menom / za priezviskom

VLADIMÍR

/

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

PREDSEDA
Trvalý pobyt oprávnenej osoby
Súpisné/orientačné číslo

Ulica

ŠVANTNEROVA
PSČ

5

Obec

Štát

SK

BRATISLAVA

84101
Telefónne číslo

Emailová adresa / Faxové číslo

3

Počet príloh

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú
súčasťou daňového priznania
(vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c zákona a
prílohy k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.

Dátum

28 . 03 .

22

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona v splátkach
Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1090) v splátkach
16)

Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom
1

dátum splatnosti

.

.

suma

,

2

dátum splatnosti

.

.

suma

,

3

dátum splatnosti

.

.

suma

,

4

dátum splatnosti

.

.

suma

,

5

dátum splatnosti

.

.

suma

,

16) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok alebo daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie elektronicky
cez webové sídlo finančnej správy a požaduje viac ako 20 splátok, uvádzajú sa ďalšie splátky v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v rozsahu suma
splátky a dátum splatnosti.

Dátum

.

.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové
priznanie za právnickú osobu

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane)

na účet

IBAN
Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte
ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Dátum

.

.

MF/010700/2021-721

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové
priznanie za právnickú osobu
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Príloha k § 13a a 13b zákona
Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona

1

,

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér)

Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona

2

,

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

SPOLU (r. 1 + r. 2)

MF/010700/2021-721
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,

Príloha
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2023399455

Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje
o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona
Projekt výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“)
číslo / počet projektov
Zdaňovacie obdobie

1
1

2

3

4

5

6

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dátum začiatku
realizácie projektu

/

Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1
zákona v zdaňovacom období

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

2

3

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

SPOLU

,

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

7 Odpočet 17) podľa § 30c ods. 1 zákona

,

8 Odpočet 17) podľa § 30c ods. 2 zákona

,

17) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vypĺňa aj
pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma
odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vypĺňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza
projekt č. 1.
18)

9 SPOLU odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty
(r. 7 + r. 8)

,

18) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u viacerých projektov, sa vypĺňajú r. 1 až 6 za každý projekt
samostatne, pričom r. 9 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a
suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.
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Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch
Údaje
o prijímateľovi č.
Suma v eurách

,

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

,

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

,

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

,

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

15)

IČO

Obchodné meno alebo názov

Údaje
o prijímateľovi č.
Suma v eurách
15)

IČO

Obchodné meno alebo názov

Údaje
o prijímateľovi č.
Suma v eurách
15)

IČO

Obchodné meno alebo názov

Údaje
o prijímateľovi č.
Suma v eurách
15)

IČO

Obchodné meno alebo názov
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Príloha

Detail potvrdenia
Typ dokumentu:
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022)
Daňový subjekt:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Identifikátor subjektu:
2023399455
Odosielateľ podania:
Dana Tonkovičová 1022268
Evidenčné číslo podania:
604943082/2022
Evidenčné číslo potvrdenia:
604943125/2022
Dátum a čas prijatia EP:
29.03.2022 09:55
Dátum a čas vystavenia potvrdenky:
29.03.2022 09:56
Obdobie:
2021
Stav spracovania:
Prijaté a potvrdené
Dôvod odmietnutia:

Detail potvrdenia
Typ dokumentu:
Riadna zostavená účtovná závierka NUJ v sústave PU vzor 2013
Daňový subjekt:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Identifikátor subjektu:
2023399455
Odosielateľ podania:
Dana Tonkovičová 1022268
Evidenčné číslo podania:
604949914/2022
Evidenčné číslo potvrdenia:
604949900/2022
Dátum a čas prijatia EP:
29.03.2022 10:21
Dátum a čas vystavenia potvrdenky:
29.03.2022 10:21
Obdobie:
012021-122021
Stav spracovania:
Prijaté a potvrdené
Dôvod odmietnutia:

Správa o hospodárení Bratislava Tourist Board 2021
Doplnkový materiál k Účtovnej závierke BTB za rok 2021

Hospodárenie BTB za rok 2021
Bratislavská organizácia cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board (ďalej len „BTB“) bola
založená v zmysle Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov zakladateľskou Zmluvou medzi Hlavným mestom SR a fyzickými osobami, ktoré
podnikajú alebo právnickými osobami, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území mesta
Bratislava na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť
súvisí s cestovným ruchom. BTB bola na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky
(ďalej len „MDV SR“) oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011.
BTB vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú
a medzinárodne renomovanú destináciu. BTB rozvíja a propaguje všetky formy cestovného
ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného
sektora v oblasti cestovného ruchu, riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v
Bratislave. Plní aj úlohu Bratislava Convention Bureau (BCB), prostredníctvom oddelenia MICE
BTB a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom turistických
informačných centier (TIC).
Rozpočet Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2021 bol schválený valným
zhromaždením BTB uznesením č. 3 zo dňa 18. 12. 2020 a bol aktualizovaný valným
zhromaždení BTB uznesením č. 6 zo dňa 8. 9. 2021.
Bratislavská organizácia cestovného ruchu vykázala v roku 2021 celkový hospodársky výsledok
vo výške 98 354,71 EUR (zisk) s celkovými výnosmi vo výške 2 234 119,73 EUR a celkovými
nákladmi vo výške 2 135 765,02 EUR.
Výsledok hospodárenia v rámci hlavnej nezdaňovanej činnosti bol zisk vo výške 98 188,18 EUR
a v rámci vedľajšej zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti zisk vo výške 166,53 EUR.
Výsledku hospodárenia je v Správe o hospodárení venovaná samostatná časť - kapitola č. 5.
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Graf č. 1: Porovnanie výnosov a nákladov BTB za roky 2018 - 2021
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Zdroj: vlastné spracovanie

1. Výnosy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
V roku 2021 boli výnosy BTB vo výške 2 234 119,73 EUR.
Tabuľka č. 1: Výnosy BTB podľa aktivít za rok 2021
Aktivita

Názov

Suma

1.1.

Členský príspevok do BTB – Hlavné mesto SR Bratislava

1.2.

Členský príspevok do BTB - ostatní členovia

27 120,00 €

1.3.

Dotácia z MDV SR

862 736,51 €

1.4.

Podnikateľská činnosť

73 738,15 €

1.5.

Ostatné výnosy (odpisy, podporné schémy Covid 19)

40 940,07 €

X

Spolu

1 229 585,00 €

2 234 119,73 €

Zdroj: vlastné spracovanie

Celkové výnosy BTB v roku 2021 vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 13 %. Členský
príspevok Hlavného mesta SR Bratislavy predstavoval 55 % výnosov, dotácia z MDV SR sa
podieľala na výnosoch vo výške 39 %.
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Graf č. 2: Štruktúra výnosov BTB 2021
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Zdroj: vlastné spracovanie

1.1. Členský príspevok do BTB – Hlavné mesto SR Bratislava
Členský príspevok z Hlavného mesta SR Bratislavy bol pôvodne schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 688/2020 zo dňa 17. 12. 2020 vo výške 1 169 585 EUR. V decembri
2021 bola opatrením primátora Hlavného mesta SR Bratislavy navýšená čiastka členského
príspevku o sumu 60 000 EUR. Celková výška členského príspevku Hlavného mesta SR
Bratislava v roku 2021 predstavovala sumu 1 229 585 EUR. Oproti roku 2020 sa jedná o takmer
18 percentný nárast členského príspevku zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy.
Splátky mesta Bratislava ako hlavného člena a prispievateľa do rozpočtu BTB boli poskytované
priebežne počas roka. Za I. kvartál dňa 25. 2. 2021 – 260 000 EUR, v II. kvartáli dňa 26. 5. 2021
– 334 000 EUR, v III. kvartáli dňa 16. 8. 2021 – 334 000 EUR a v IV. kvartáli v 2 splátkach 6. 10.
2021 – 241 585 EUR a 16. 12. 2021– 60 000 EUR.
1.2. Členský príspevok do BTB - ostatní členovia
Ostatní členovia organizácie sú zadefinovaní v stanovách BTB Čl. III. bod. 1, písm. b) ako fyzické
osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce a právnické osoby, ktoré podnikajú alebo
pôsobia na území obce. Ostatní členovia sú v závislosti od ich podnikateľskej činnosti, príp.
charakteru ich hlavnej činnosti, zaradení do komôr BTB nasledovne:
•
•
•
•

Komora č. 1: Hotely a reštaurácie
Komora č. 2: Cestovné kancelárie a sprievodcovia
Komora č. 3: MICE
Komora č. 4: Ostatní členovia

Výška členských príspevkov ostatných členov BTB bola schválená na valnom zhromaždení BTB
uznesením č. 4 zo dňa 18. 12. 2020. V roku 2021 predstavovali výnosy z členských príspevkov
ostatných členov 27 120 EUR. Oproti roku 2020 sa výnosy z členských príspevkov ostatných
členov znížili o 9 %. Počas roka 2021 vstúpili do BTB 4 noví členovia, 11 členov z BTB vystúpilo.
3

1.3. Dotácia z MDV SR
Na základe zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
môže BTB žiadať a následne po schválení čerpať nenárokovateľnú dotáciu MDV SR, ktorej
výška sa odvíja od vyzbieraných členských príspevkov na účely podpory a rozvoja mesta
Bratislavy. Dňa 18. 5. 2021 schválilo MDV SR žiadosť BTB na rok 2021, ktorej súčasťou bol
projekt BTB „Reštart cestovného ruchu v destinácii Bratislava s dôrazom na domáce
obyvateľstvo, prihraničné regióny a trvaloudržateľné produkty cestovného ruchu“. Dňa 11. 10.
2021 bola BTB pripísaná dotácia na bežné výdavky vo výške 1 004 040 EUR a 22. 12. 2021
dotácia na kapitálové výdavky vo výške 95 000 EUR.
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupmi účtovania v podvojnom
účtovníctve je do roku 2021 účtovaný prenos nevyčerpanej dotácie z roku 2020 v sume
204 661,96 EUR. Prenos dotácie do účtovného obdobia bol možný na základe Dodatku č. 1 k
Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 696/BB00/2020 zo dňa 21. 12.
2020. Tieto prostriedky boli vyčerpané v období 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021. Do výnosov v roku
2021 taktiež patrí poskytnutá bežná dotácia v sume 658 074,55 EUR. Rozdiel v sume
345 965,45 EUR patrí na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej
kapitoly MDV SR č. 523/BC00/2021 zo dňa 27. 12. 2021 do účtovného obdobia 2022, nakoľko
uvedený dodatok umožňuje čerpanie finančných prostriedkov do 31. 3. 2022. Kapitálová
dotácia sa stáva v súlade s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve výnosom (zároveň aj
nákladom) nezdaňovanej činnosti BTB vo forme odpisov z nadobudnutého majetku.
1.4. Podnikateľská činnosť
Bratislavská organizácia cestovného ruchu vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných
predpisov (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).
V súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov je podnikateľská činnosť vedľajšou zdaňovanou činnosťou organizácie.
Graf č. 3: Štruktúra výnosov z podnikateľskej činnosti BTB 2021
Reklamná činnosť

€38 278,82

Bratislava Card City & Region

Sprievodcovské služby

Tržby za predaný tovar

Iné výnosy

€18 645,19

€5 395,86

€2 660,85

€8 757,43

Zdroj: vlastné spracovanie
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V roku 2021 boli výnosy z podnikateľskej činnosti BTB (zdaňovaná činnosť) vo výške 73 738,15
EUR. Oproti roku 2020 ide o pokles celkových výnosov organizácie o viac ako 16 %
a v porovnaní s rokom 2019 je pokles na úrovni 70 %. Tento prepad je zapríčinený pandémiou
COVID 19 a následnými opatreniami prijímanými v boji proti tomuto ochoreniu. V roku 2021
bola prevádzka TIC Klobučnícka pre zákazníkov uzavretá v období od 1. 1. 2021 do 13. 5. 2021
a od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
Graf č. 4: Výnosy z podnikateľskej činnosti v BTB v rokoch 2017 - 2021
€300 000,00
€247 589,46
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Zdroj: vlastné spracovanie

V porovnaní s rokom 2020 bol zaznamenaný významný prepad výnosov pri predaji BC,
zaznamenali sme pokles na úrovni 36 %. Naopak poskytovanie sprievodcovských služieb
zaznamenalo medziročne takmer 46 % nárast - oproti predkrízovému obdobiu sa stále jedná
o výrazný pokles, výnosy v oblasti sprievodcovských služieb boli v roku 2021 oproti roku 2019
na úrovni 14 %.
1.5. Ostatné výnosy
Ostatné výnosy BTB za rok 2021 boli vo výške 40 940,07 EUR. Hlavnú časť týchto výnosov
tvorili výnosy, ktoré nie sú predmetom dane. Odpisy majetku, ktorý v roku 2021 vstúpili do
výnosov boli vo výške 16 984,92 EUR. Druhú veľkú položku ostatných výnosov tvoria príspevky
„Prvá pomoc“ z ÚPSVaR a “Schéma pomoci v cestovnom ruchu“ z MDV SR v celkovej výške za
rok 2021 v sume 23 620,45 EUR.

2. Náklady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
Náklady BTB v roku 2021 boli vo výške 2 135 765,02 EUR. Náklady boli vo veľkej miere hradené
z poskytnutej dotácie na aktivity zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle
oprávnených aktivít definovaných v zákone č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov. Zvyšná časť nákladov na projekty organizácie bola financovaná
z vlastných zdrojov, ktoré pokryli povinné spolufinancovanie projektu na rozvoj cestovného
ruchu v destinácii a prevádzkové a režijné náklady organizácie.
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Tabuľka č. 2: Náklady BTB podľa aktivít za rok 2021
Aktivita

Názov

Suma

2.1.

Marketing a propagácia

606 666,06 €

2.2.

Činnosť TIC

40 935,17 €

2.3.

Tvorba a podpora produktov CR

202 252,64 €

2.4.

Podpora atraktivít danej lokality

20 086,21 €

2.5.

Infraštruktúra CR

55 379,18 €

2.6.

Strategické dokumenty

58 560,00 €

2.7.

Systém hodnotenia kvality CR

4 729,89 €

2.8.

Vzdelávacie aktivity, členstvo v organizáciách

148 743,04 €

2.9.

Predstavenstvo a dozorná rada BTB

62 140,17 €

2.10.

Prevádzka back office

725 911,50 €

2.11.

Prevádzka TIC

136 789,54 €

2.12.

Podnikateľská činnosť

73 571,62 €

Spolu

Náklady BTB

2 135 765,02 €

Zdroj: vlastné spracovanie

Náklady, ktoré v roku 2021 vznikli v rámci fungovania BTB súviseli v najväčšej miere s
prevádzkou back office na Šafárikovom námestí 3 (34 %) a s marketingom a propagáciou
destinácie Bratislava (28 %).
Graf č. 5: Štruktúra nákladov BTB podľa aktivít za rok 2021
Marketing a propagácia
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Zdroj: vlastné spracovanie
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2.1. Marketing a propagácia
Účet

Názov

Suma

Podiel (%)

501

Spotreba materiálu

71 961,35 €

11,86

512

Cestovné

1 523,91 €

0,25

518

Ostatné služby (video tvorba, grafika, veľtrhy a pod.)

491 523,08 €

81,02

547

Osobitné náklady (infocesty, famtripy a presstripy)

41 644,06 €

6,86

549

Iné ostatné náklady

13,66 €

0,00

606 666,06 €

100,00

Aktivita

Marketing a propagácia

Z celkových nákladov v aktivite Marketing a propagácia predstavovali najväčšiu položku
Ostatné služby (518). Náklady boli použité v nasledujúcich oblastiach:
- video tvorba – natočených bolo 17 imidžových videí zameraných na produkty členov
BTB, 20 dronových videí najdôležitejších atrakcií Bratislavy, videá spojené s kampaňou
Na vlastné nohy a Turistom vo vlastnom meste, Čiernobiela Bratislava, VIVA Bratislava;
- grafické služby, kreatíva a tlač materiálov – prevažná časť týchto nákladov pozostávala
z vizuálneho prevedenia content marketingu, tvorby vizuálov a následne z tlače
informačných materiálov, brožúr, edičných titulov, plagátov, letákov, katalógov, máp,
článkov, textov, rollupov, beach flagov, bannerov a pod. V roku 2021 BTB zabezpečila
nové edičné tituly - skladaciu mapu A2, leták Františkánsky kostol, brožúru Cyklovýlety
a leták k výstave fotografií Čiernobiela Bratislava. Zároveň pripravila aktualizáciu
všetkých druhov brožúr, tematických publikácií BTB v rôznych jazykových mutáciách;
- účasť na veľtrhoch a výstavách CR v oblasti Leisure a MICE - Virtual Counter Days, ITB
Berlin NOW, Virtual Counter Days, Ferien Messe Wien, Street-Live Konzert/Viedeň, City
Fair / European Destination workshop, IBTM Wired Online, Conventa Ľubľana, IBTM
World 2021 Online a pod.
- zabezpečenie a organizovanie infociest, presstripov a famtripov – najvýznamnejšie
v oblasti Liesure patrili medzinárodné press tripy pri príležitosti Bratislavských
korunovačných dní a 72 hodinový camp pre top influencerov z 5 zahraničných krajín
a Slovenska. V oblasti MICE BTB zorganizovala press trip pre novinárov prestížnych
magazínov zameraných na MICE z krajín EÚ;
- PR, komunikácia, marketingové kampane a online marketing - náklady spojené s
aktualizáciou webu, programátorskými prácami, prekladateľskými službami,
zabezpečím fotografií na rôzne témy, nákupom mediálneho priestoru a reklamných
plôch prostredníctvom inzercie, v rádiových, televíznych, tlačných aj online médiách a
pod. Marketingové kampane boli realizované najmä prostredníctvom platforiem Google
ads a Facebook ads manager.
- podpora kongresového CR - tvorba špecializovaného obsahu pre MICE komunitu a jeho
šírenie pre cieľové publikum v kongresovom CR a zároveň zvyšovanie povedomia
o Bratislave ako kongresovej destinácii najmä prostredníctvom online contentu.
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Tabuľka č. 3: Podaktivity v rámci aktivity: Marketing a propagácia
Aktivita
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
Spolu

Názov
Edičná a video tvorba
Grafické a kreatívne služby
Tlač materiálov
Výstavy, veľtrhy, prezentácie
Turistický informačný systém, PR
Infocesty, fam a press tripy
Nákup mediálneho priestoru, reklamné plochy
Online marketing
Marketingové kampane
Merkantil
MICE
Marketing a propagácia

Suma
79 558,23 €
26 011,00 €
47 177,62 €
16 831,78 €
82 950,05 €
61 257,42 €
94 595,49 €
127 956,69 €
3 300,00 €
19 709,45 €
47 318,33 €
606 666,06 €

Podiel (%)
13,11
4,29
7,7
2,77
13,67
10,10
15,59
21,09
0,54
3,25
7,80
100,00

Zdroj: vlastné spracovanie

Druhú najväčšiu položku nákladov tvorila spotreba materiálu (501). Jedná sa o náklady
vynaložené najmä na tlač materiálov, brožúr, letákov, máp a propagačných materiálov. Na
nákladoch aktivity Marketing a propagácia sa spotreba materiálu podieľala na úrovni takmer
12 %. Necelých 7 % nákladov predstavovali osobitné náklady. Jedná sa o náklady, ktoré vznikli
pri zabezpečovaní infociest a presstripov.
2.2. Činnosť Turistického informačného centra (TIC)
Účet
501
518
551
Aktivita

Názov
Spotreba materiálu
Ostatné služby (prevádzka sezónnych TIC a pod.)
Odpisy majetku
Činnosť TIC

Suma
2 034,08 €
35 127,54 €
3 773,55 €
40 935,17 €

Podiel (%)
4,97
85,81
9,22
100,00

V rámci aktivity Činnosť TIC vznikli náklady spojené so zabezpečením informačných služieb
v stálych a sezónnych TIC. Časť nákladov súvisela s prevádzkou sezónnych TIC a bola použitá
na technické zabezpečenie informačných, prezentačných a propagačných služieb destinácie,
prenájom stánkov, informačných pultov, ich branding a navigačné prvky.
86 % nákladov tvorili ostatné služby (518). Zvyšné náklady predstavovali odpisy majetku (551)
a spotreba materiálu (501). Činnosť TIC a jeho aktivity budú podrobne rozpísané v Správe
o činnosti a hospodárení za rok 2021.
2.3. Tvorba a podpora udržateľných produktov CR
V rámci aktivity Tvorba a podpora udržateľných produktov sa BTB venovalo tvorbe
udržateľných produktov cestovného ruchu v rámci podpory kultúrnych festivalov,
historických, spoločenských a športových podujatí, výstav, koncertov a spoluprácou na
umeleckých projektoch. BTB sa v roku 2021 stala hlavným organizátorom Bratislavských
korunovačných dní. Časť nákladov bola použitá na podporu destinačnej karty Bratislava CARD
City & Region platnej pre územie hlavného mesta a Bratislavského regiónu.
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Účet
501
513
518
521
524
538
547
551

Názov
Spotreba materiálu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby (umelecké výkony, podpora podujatí a pod.)
Mzdové náklady
Zákonné ZP a SP
Ost. dane a poplatky
Osobitné náklady
Odpisy majetku

Aktivita Tvorba a podpora produktov CR

Suma
12 494,76 €
370,77 €
183 602,23 €
412,50 €
81,67 €
60,00 €
80,71 €
5 150,00 €

Podiel (%)
6,18
0,18
90,78
0,20
0,04
0,03
0,04
2,55

202 252,64 €

100,00

Najväčšiu nákladovú položku prestavujú ostatné služby (518), ktoré sa na celkových nákladoch
aktivity Tvorba a podpora produktov CR podieľali na úrovni 91 %. Primárne boli tieto náklady
spojené so zabezpečením umeleckých výkonov, podpôr podujatí, prezentačných aktivít,
sprievodcovských služieb a taktiež boli obstarané multimediálne audioguidy pre Primaciálny
palác v 5 jazykových mutáciách. Druhá významná nákladová položka spotreba materiálu (501)
pozostávala najmä z technického zabezpečenia výstav prostredníctvom panelov, stojanov
a propagačného materiálu. Aktivita 2.3. Tvorba a podpora udržateľných produktov CR bude
podrobne rozpísaná v Správe o činnosti a hospodárení za rok 2021.
2.4.

Podpora atraktivít danej lokality

Účet
518
Aktivita

Názov
Ostatné služby (MICE Days a pod.)
Podpora atraktivít danej lokality

Suma
20 086,21 €
20 086,21 €

Podiel (%)
100,00
100,00

V rámci aktivity podpora atraktivít danej lokality boli náklady spojené s podporou aktivít, ktoré
sa stanú súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu. Vzniknuté náklady súviseli s realizáciou
Bratislava MICE Days – B2B networkingové stretnutia pre odbornú verejnosť (24. 6. 2021)
v rámci propagácie Bratislavy ako kongresovej destinácie a vytvorenie 360° videí MICE
relevantných venues.
2.5. Infraštruktúra CR
Účet

Názov

Suma

Podiel (%)

501
502
518

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Ostatné služby (free wifi, zásobovanie a pod.)

12 737,90 €
180,87 €
34 260,21 €

23,00
0,33
61,86

551

Odpisy majetku

8 200,20 €

14,81

55 379,18 €

100,00

Aktivita Infraštruktúra CR

V rámci aktivity Infraštruktúra cestovného ruchu boli náklady vynaložené v rámci piatich
podaktivít: Inovatívne SMART/IT technologické riešenia, IT technológie, Značenie a navigačný
systém, Zásobovanie a Obnova turistickej infraštruktúry.
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Najväčšiu položku nákladov tvorili ostatné služby (518). Náklady súviseli s prevádzkou free wifi
siete, s prevádzkou a servisom infopanelov či zabezpečením služieb zásobovania v destinácii.
Druhú významnú položku nákladov tvorila spotreba materiálu (501). Náklady boli vynaložené
na doplnenie nových informačných tabúľ k vybraným turistickým atrakciám a na náučných
chodníkoch pri Malom Dunaji, obnovenie turistického informačného značenia osadením
informačných tabúľ s mapkami a obstaranie 3 altánkov na území Mestských lesov. Aktivita 2.5.
Infraštruktúra CR bude podrobne rozpísaná v Správe o činnosti a hospodárení za rok 2021.
2.6. Strategické dokumenty
Účet
Názov
518
Ostatné služby (strategické štúdie)
Aktivita Strategické dokumenty

Suma
58 560,00 €
58 560,00 €

Podiel (%)
100,00
100,00

V rámci aktivity Strategické dokumenty boli náklady spojené s analýzou socio-ekonomických
účinkov cestovného ruchu v Bratislave a na marketingovú koncepciu domáceho cestovného
ruchu deti a mládeže v Bratislave. Všetky náklady spadajú pod účet 518 – ostatné služby.
2.7. Zavedenie a udržanie hodnotiaceho systému kvality služieb
Účet

Názov

518
Ostatné služby (prieskum kvality, mystery shopping a pod.)
Aktivita Systém hodnotenia kvality CR

Suma

Podiel (%)

4 729,89 €
4 729,89 €

100,00
100,00

V rámci aktivity zavedenie a prevádzkovanie systému hodnotenia kvality služieb sa realizoval
dotazníkový prieskum cez poskytovanie verejnej free WIFI siete v priestoroch TIC Klobučnícka,
sčítanie návštevníkov mestského lesoparku a realizácia Mystery shoppingu poskytovaných
služieb CR v destinácií. Aktivita 2.6. Zavedenie a udržanie hodnotiaceho systému kvality
služieb bude podrobne rozpísaná v Správe o činnosti a hospodárení za rok 2021.
2.8. Vzdelávacie aktivity a členské príspevky
Účet

Názov

512
513
518
562

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby (prehliadky, vzdelávanie a pod.)
Poskytnuté príspevky

Aktivita Vzdelávacie aktivity a členské

Suma

Podiel (%)

85,96 €
439,20 €
35 662,11 €
112 555,77 €

0,06
0,30
23,98
75,67

148 743,04 €

100,00

V rámci aktivity išlo primárne o zabezpečenie prehliadok mesta, vzdelávania zamestnancov
BTB, sprievodcov CR, konzultačno-vzdelávacie aktivity pre členov BTB. Súčasťou aktivity sú aj
členské príspevky do iných organizácií (účet 562), ktorých je BTB aktívnym členom. Najväčšiu
položku tvoril členský príspevok BTB do Bratislava Region Tourism (krajská organizácia
cestovného ruchu) vo výške 107 490,- EUR.
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2.9. Predstavenstvo a Dozorná rada BTB
Účet

Názov

521
524

Mzdy (odmeny členom P-BTB a DR-BTB)
Zákonné sociálne poistenie

Aktivita P-BTB a DR-BTB

Suma

Podiel (%)

46 443,29 €
15 696,88 €

74,74
25,26

62 140,17 €

100,00

V rámci aktivity Predstavenstvo a Dozorná rada BTB tvorili 100 % nákladov mzdy a zákonné
sociálne náklady. Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB je upravené uznesením č. 8
zo dňa 13.12.2016 s účinnosťou od 1.1.2017.
2.10. Prevádzka back office (kancelárie Šafárikovo nám. č. 3)
Účet
501
502
511
512
513
518
521
524
527
531
538
541
542
544
545
549
551
Aktivita

Názov
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu (zasadnutia orgánov, prac. stretnutia)
Ostatné služby (outsourcing, nájom, internet, mobily a pod.)
Mzdové náklady
Zákonné SP a ZP
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Úroky
Kurzové straty
Iné osobitné náklady (poplatky za bankové účty a pod.)
Odpisy DNM a DHM
Vzdelávacie aktivity a členské

Suma
Podiel (%)
13 818,71 €
1,90
4 763,89 €
0,66
884,90 €
0,12
4 519,09 €
0,62
5 210,11 €
0,72
129 810,47 €
17,88
406 664,11 €
56,02
142 317,56 €
19,61
13 338,15 €
1,84
77,58 €
0,01
794,79 €
0,11
12,00 €
0,00
65,30 €
0,01
0,18 €
0,00
134,33 €
0,02
1 593,04 €
0,22
1 907,29 €
0,26
725 911,50 € 100,00

Aktivita Prevádzka back office v roku 2021 bola vo výške 725 255,50 EUR a pozostávala
z nasledujúcich položiek:
Spotreba materiálu (účet 501)
Primárne náklady boli vynaložené na bežnú spotrebu - kancelárske potreby, hygienické
a čistiace potreby, drobný majetok a tonery. BTB vlastí osobný automobil Volkswagen UP!,
s prevádzkou ktorého sú spojené náklady na pohonné hmoty a íné náklady bežnej spotreby
(voda do ostrekovačov, výmena pneumatík a pod.). V rámci prevádzky back office bola počas
roka 2021 obnovená zastaraná výpočtová technika pre zamestnancov BTB – mobilné telefóny
a notebooky, taktiež boli zakúpené mobilné klimatizácie do kancelárií a v rámci zabezpečenia
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov boli zakúpené ozónové generátory
a dezinfekčné prostriedky.
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Spotreba energie (účet 502)
Náklady súvisia s dodávkami elektrickej energie, plynu, pary, vody. V roku 2021 súviseli najmä
s vyúčtovaním energií za prenájom priestorov v back office na Šafárikovom námestí 3, s
prevádzkou totemov a skladovacích priestorov, ktoré si BTB prenajíma na umiestnenia brožúr,
propagačných materiálov, informačných nosičov a pod.
Opravy a údržba (účet 511)
Náklady v rámci účtu 511 združujú externé náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého majetku
a zásob. V roku 2021 boli spojené so servisom osobného automobilu BTB Volkswagen UP!
a s opravou poškodených panelov v rámci exteriérovej výstavy.
Cestovné (účet 512)
Náklady súviseli s tuzemskými a zahraničnými cestami zamestnancov BTB (napr.: Conventa
Ljubljana, CEO Meeting Madrid, Break the Ice Malta, Viedeň, Budapešť a pod.) a ostatnými
cestovnými nákladmi.
Náklady na reprezentáciu (účet 513)
Náklady pozostávali prevažne z položiek pre zabezpečenie zasadnutí P-BTB, komôr a
pracovných stretnutí zamestnancov a vedenia BTB (napr.: káva, čaj, cukor, mlieko a iné).
Ostatné služby (účet 518)
V rámci účtu 518 – Ostatné služby hradilo BTB mesačné služby mobilného operátora, internet,
nájomné kancelárskych priestorov na Šafárikovom námestí, prenájom externých skladových
priestorov, upratovacie služby, poštovné výdavky, parkovné, notárske poplatky, IT softvéry
a licenciu, diaľničnú známku, zverejňovanie pracovných ponúk a pod. Osobitnú položku
v rámci Ostatných služieb tvoria outsourcingové služby organizácie – jedná sa o účtovné
služby, právne služby a konzultácie v oblasti verejného obstarávania. V roku 2021 bola
významnou nákladovou položkou v oblasti prevádzky back office vykonanie personálneho
auditu zamestnancov BTB.
Osobné náklady (účty 521, 524, 527)
Mzdové a odvodové náklady boli vynaložené v back office na mzdy zamestnancov v rámci
oddelenia marketingu, eventov a destinačného manažmentu; oddelenia komunikácie, PR
a médií; oddelenia MICE, kongresového a incentívneho cestovného ruchu; Ekonomickopersonálneho oddelenia; oddelenia stratégie, projektov a destinačného manažmentu; office
manažérky/asistentky PP-BTB a VR organizácie a pracovníkov zazmluvnených na dohodu o
pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce resp. dohodu o brigádnickej práci študenta.
Súčasťou osobných nákladov sú mzdové náklady, zákonné poistné a príspevky, ktoré je
zamestnávateľ povinný platiť za zamestnancov a náklady vynaložené na vytvorenie
pracovných, sociálnych podmienok a na starostlivosť o zdravie zamestnancov.
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Tabuľka č. 4: Mzdy a odvody - prevádzka back office BTB
Obdobie

Príjem celkom (521)

ZP/SP zamestnávateľ (524)

Cena práce

Január

29 366,74 €

10 256,70 €

39 623,44 €

Február

29 099,01 €

10 167,81 €

39 266,82 €

Marec

28 536,39 €

9 968,97 €

38 505,36 €

Apríl

28 554,68 €

9 975,77 €

38 530,45 €

Máj

34 085,54 €

11 948,80 €

46 034,34 €

Jún

30 855,34 €

10 811,18 €

41 666,52 €

Júl

37 678,66 €

13 197,14 €

50 875,80 €

August

40 845,77 €

14 332,01 €

55 177,78 €

September

43 435,54 €

15 244,17 €

58 679,71 €

Október

31 171,75 €

10 909,75 €

42 081,50 €

November

41 119,02 €

14 369,51 €

55 488,53 €

December

31 915,67 €

11 135,75 €

43 051,42 €

SPOLU:

406 664,11 €

142 317,56 €

548 981,67 €

Zdroj: vlastné spracovanie

Gro zákonných sociálnych nákladov (účet 527) tvorili výdavky na stravovanie zamestnancov
back office BTB. Zvyšné výdavky boli spojené so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia
zamestnancov a vedenia organizácie, prostredníctvom školení v oblasti BOZP, zabezpečením
PCR a antigénového testovania, kúpou ochranných rúšok a respirátorov a doplnením
lekárničky.
Dane a poplatky (účty 531, 538)
BTB vlastní osobný automobil Volkswagen UP, ktorý bol BTB darovaný v roku 2015 z Hl. mesta
SR Bratislavy. V súlade so zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel bolo
vykonané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Náklady taktiež súviseli s mesačnými
koncesionárskymi poplatkami, a poplatkami za komunálny odpad.
Ostatné náklady (účty 541, 542, 544, 545, 549)
Hlavnou nákladovou položkou (88 %) v rámci účtovnej skupiny Ostatné náklady boli poplatky
za vedenie troch bankových účtov BTB. Išlo o bežné bankové účty, ktoré slúžia ako
prevádzkový, dotačný a majetkový (kapitálový) účet. Ďalšie náklady súviseli s poistením
majetku BTB, poistným pri služobných cestách, poplatkami za vykonané platby a kurzové
straty pri vykonaných zahraničných platbách (CZK, USD, GBP).
Odpisy (účet 551)
Náklady súviseli s odpismi dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku BTB.
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2.11. Prevádzka Turistického informačného centra – front office (Klobučnícka 2)
Účet
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
538
541
549
551
Aktivita

Názov
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu (pracovné stretnutia)
Ostatné služby (upratovanie, poštovné a pod.)
Mzdové náklady
Zákonné ZP a SP
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné produkty a penále
Iné ostatné náklady (poistenie majetku, poistenie ZPC a pod.)
Odpisy majetku
Prevádzka TIC – front office

Suma
Podiel (%)
8 506,01 €
6,22
79,83 €
0,06
2 536,72 €
1,85
192,90 €
0,14
112,62 €
0,08
7 844,80 €
5,73
85 521,16 €
62,52
27 800,80 €
20,32
693,96 €
0,51
2 082,78 €
1,52
201,48 €
0,15
6,00 €
0,00
388,72 €
0,20
821,76 €
0,60
136 789,54 €
100,00

Spotreba materiálu + energie (účty 501, 502)
Náklady v rámci spotreby materiálu (501) v roku 2021 súviseli s nákladmi Turistického
informačného centra – bola zabezpečená úprava priestoru doplnením stolu so stoličkami,
vykonala sa úprava stropu a inštalovali sa nové crystalboxy. V rámci modernizácie výpočtovej
techniky boli pre zamestnankyne TIC zakúpené nové mobilné telefóny a 2 notebooky. V roku
2021 vznikli aj štandardné náklady spojené s chodom TIC ako kancelárske potreby, hygienické
a čistiace potreby, ochranné pomôcky súvisiace s pandémiou COVID-19, tonery a pod.
Spotreba energie (502) súvisela s prevádzkou totemov na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
a na železničnej stanici v Petržalke.
Úpravy a udržiavanie (účet 511)
Výdavky boli využité na úpravy v rámci TIC, kde sa zrealizovala úprava priestorov pre potreby
konzultačného kútika, prebehla ročná revízia plynového kotla a bola vykonaná oprava
tlačiarne.
Cestovné (účet 512)
Vzniknuté náklady boli spojené so zahraničnou pracovnou cestou zamestnancov TIC.
Náklady na reprezentáciu (účet 513)
Náklady pozostávali najmä z položiek ako káva, čaj, cukor, mlieko a dekoračnej výzdoby TIC.
Ostatné služby (účet 518)
Najvýznamnejšou položkou v rámci účtu 518 v roku 2021 bolo zabezpečenie upratovania
v TIC. Významnými položkami boli taktiež služby mobilného operátora a e-kasy, poštovné,
nájom kancelárskych priestorov, služby NSG siete, zabezpečenie tlače, a pod.
Mzdy a zákonné odvody (účty 521, 524, 525, 527)
Mzdové a odvodové náklady boli vynaložené na mzdy zamestnancov v rámci front officu a
brigádnikov. Súčasťou nákladov sú mzdy, a zákonné sociálne náklady.
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Tabuľka č. 6: Mzdy a odvody - prevádzka TIC – front office
Obdobie
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu:

Príjem celkom (521)

ZP/SP zamestnávateľ (524)

Cena práce

6 452,65 €
6 070,71 €
7 142,86 €
6 820,86 €
7 133,15 €
8 207,21 €
7 451,20 €
8 347,96 €
6 770,22 €
6 284,71 €
7 838,45 €
7 001,18 €

2 115,43 €
1 981,00 €
2 355,18 €
2 245,01 €
2 354,97 €
2 684,99 €
2 466,36 €
2 700,59 €
2 226,05 €
2 054,36 €
2 372,31 €
2 244,55 €

8 568,08 €
8 051,71 €
9 498,04 €
9 065,87 €
9 488,12 €
10 892,20 €
9 917,56 €
11 048,55 €
8 996,27 €
8 339,07 €
10 210,76 €
9 245,73 €

85 521,16 €

27 800,80 €

113 321,96 €

Zdroj: vlastné spracovanie

Ostatné osobné náklady vznikli najmä s potrebou zabezpečenia stravovania zamestnancov,
školení v oblasti BOZP, testovania z dôvodu pandémie Covid-19, kúpou ochranných rúšok a
respirátorov.
Ostatné dane a poplatky (účet 538)
V roku 2021 boli hradené poplatky za komunálny odpad v TIC.
Ostatné náklady (účty 541, 549)
Vzniknuté náklady súviseli s poistením majetku a zamestnancov pri zahraničnej služobnej
ceste a s finančným vyrovnaním s Hlavným mestom ohľadom vzájomnej spolupráce
v priestoroch TIC.
Odpisy (účet 551)
Náklady súviseli s odpisom dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku BTB.
2.12. Podnikateľská činnosť
Účet

Názov

501
504
518
521
524
525
527
548
549

Spotreba materiálu
Náklady na predaný tovar
Ostatné služby (provízie BCC, sprievodcovské služby a pod.)
Mzdové náklady
Zákonné ZP a SP
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Manká a škody
Iné ostatné náklady (poplatky platobné karty, terminály a pod.)

558

Tvorba a zúčtovanie OP

Aktivita Podnikateľská činnosť

Suma

Podiel (%)

380,53 €
1 426,92 €
22 068,68 €
35 365,95 €
11 915,60 €
173,48 €
910,21 €
8,75 €
1 033,26 €

0,52
1,94
30,00
48,07
16,20
0,24
1,24
0,01
1,40

288,24 €

0,39

73 571,62 €

100,00

Zdroj: vlastné spracovanie
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Spotrebované nákupy (501, 504)
Výdavky boli spojené najmä s nákladmi na predaný tovar – nákup suvenírových bankoviek
tvoril viac ako 55% nákladov v rámci spotrebovaných nákupov, zvyšné náklady sa týkali
spotreby Bratislava Card City & Region a spotreby cestovných lístkov.
Ostatné služby (účet 518)
Najväčšie nákladové položky tvorili provízie z predaja Bratislava City Card & Region
a sprievodcovské služby. V rámci nákladovej položky išlo taktiež o náklady spojené so službami
mobilného operátora, prevádzkou e-kasy, platby za skrátené čísla a pod.
Osobné náklady (účty 521, 524, 525, 527)
Mzdové a odvodové náklady boli vynaložené na mzdy zamestnancov, ktorí sa podieľali na
podnikateľskej činnosti v rámci predaja, tvorby produktov a manažmentu.
Tabuľka č. 7: Mzdy a odvody - podnikateľská činnosť
Obdobie

Príjem celkom (521)

ZP/SP zamestnávateľ (524)

Cena práce

Január

2 860,20 €

968,87 €

3 829,07 €

Február

1 633,54 €

537,14 €

2 170,68 €

Marec

2 181,96 €

729,36 €

2 911,32 €

Apríl

2 908,03 €

985,71 €

3 893,74 €

Máj

2 894,71 €

981,49 €

3 876,20 €

Jún

3 366,73 €

1 146,79 €

4 513,52 €

Júl

3 542,20 €

1 209,26 €

4 751,46 €

August

3 861,62 €

1 290,54 €

5 152,16 €

September

3 191,82 €

1 085,76 €

4 277,58 €

Október

3 209,88 €

1 074,24 €

4 284,12 €

November

3 563,13 €

1 184,83 €

4 747,96 €

December

2 152,13 €

721,61 €

2 873,74 €

Spolu:

35 365,95 €

11 915,60 €

47 281,55 €

Zdroj: vlastné spracovanie

Ďalšie náklady spadajúce pod osobné náklady v rámci podnikateľskej činnosti súviseli najmä
zo zabezpečením stravovania zamestnancov.
Iné ostatné náklady (účet 549)
Iné ostatné náklady boli spojené s poplatkami za platobné karty, posterminály, platobnú
bránu.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (účet 558)
Náklad je spojený s vytvorením opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam.
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3. Dlhodobý majetok BTB
V roku 2021 bol do dlhodobého majetku BTB zaradený fotoaparát Sony Alpha A7 s
príslušenstvom, ktorý je určený pre potreby internej produkcie kvalitných audiovizuálnych diel
s cieľom propagácie Bratislavy na cieľových trhoch. Z dotačných zdrojov organizácie boli pre
účel zlepšenia dostupnosti informačných služieb pre hendikepovaných obstarané a zakúpené
haptická mapa a hovoriace 3D kocky. Z dôvodu bezpečnej a hygienickej komunikácie
s klientmi TIC a ochrany zdravia pracovníkov TIC pred vírusovými a respiračnými ochoreniami
bola zabezpečená inštalácia pultových ochranných priečok. Celkový stav dlhodobého majetku
a stav oprávok k 31. 12. 2021 je uvedený v tabuľke.
Tabuľka č. 5: Dlhodobý majetok a oprávky za rok 2021
ID

Predmet

Suma

Komunikačný nástroj API

1 400,00 €

Oprávky

A – Softvér
01310

Spolu zostatok softvér
B – Licencie
01410

Licencia na používanie SV BCC

0,00 €
22 020,00 €

Spolu zostatok licencie
C - Dlhodobý hmotný majetok
02210
Informačný stánok Letisko

-1 400,00 €

-17 270,00 €
4 750,00 €

22 497,60 €

-22 497,60 €

02220
02230
02240

Pódiový set PRO STAGE
Sčítač cyklstov - Eco Counter
Svetelná info-tabuľa 2 ks

5 743,80 €
9 598,00 €
3 498,00 €

-5 743,80 €
-9 598,00 €
-3 277,54 €

02250
02260
02270
02280
02290

Exteriérový stan
Dotykové monitory Samsung
Interaktívne dotykové totemy
Tlačiareň ZXPT
Synology Disk Station

1 831,20 €
21 286,80 €
49 201,20 €
3 004,80 €
2 730,00 €

-1 831,20 €
-18 959,24 €
-23 268,01 €
-2 260,80 €
-1 594,44 €

02291
02292

Pultové prepážky
Fotoaparát

10 000,00 €
3 850,60 €

-2 463,67 €
-641,77 €

02293
02294

Haptická mapa
Hovoriace 3D kocky

1 920,00 €
13 750,00 €

-160,00 €
-1 946,88 €

Spolu zostatok dlhodobý hmotný majetok

54 669,05 €

D - Dopravné prostriedky
023.10

Osobný automobil Volkswagen UP

Spolu zostatok dopravné prostriedky
Stav dlhodobého majetku k 31. 12. 2021

12 584,00 €

-12 584,00 €
0,00 €
59 419,05 €

Zdroj: vlastné spracovanie

17

4. Organizačná štruktúra BTB
Organizačný poriadok BTB bol schválený zasadnutím predstavenstva BTB dňa 26. 7. 2018 pričom
účinnosť nadobudol dňa 1. 8. 2018.

Zdroj: Organizačný poriadok BTB

Riadiacim orgánom BTB je predstavenstvo na čele s predsedom predstavenstva ako
štatutárnym orgánom. Predstavenstvo BTB má 8 členov, 4 členovia sú zástupcami jednotlivých
komôr organizácie a 4 členovia predstavenstva sú zástupcami Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predstavenstvo BTB zasadá na pravidelnej báze, zvyčajne dvakrát mesačne. Predmetom
zasadnutí je prerokovanie a schvaľovanie všetkých podstatných náležitostí, dokumentov,
výstupov o činnosti organizácie, plánov práce jednotlivých oddelení na najbližšie obdobia.
Prerokúvajú sa zásadné výstupy zo zasadnutí jednotlivých komôr BTB, prijímajú sa nariadenia
upravujúce chod organizácie (jednotlivé procesné zložky prevádzky BTB a pod.), rozhoduje sa
o členstve záujemcov o vstup do organizácie, prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie
plynulého a transparentného chodu organizácie.
Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach predstavenstva BTB, kde pravidelne
informuje jeho členov o uskutočnených resp. plánovaných aktivitách výkonnej zložky. Tiež
pravidelne predkladá a informuje o priebežnom pláne aktivít všetkých oddelení (2 - mesačné
podrobné plány), čím je zabezpečená prehľadnosť a kontrola činnosti organizácie. Ten
vychádza prioritne zo schváleného predbežného plánu aktivít a rozpočtu, ktoré každoročne
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schváli VZ a taktiež z projektu, na základe ktorého čerpá BTB nenárokovateľnú dotáciu z MDV
SR. Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov sa
preukazuje aj prostredníctvom finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia poskytnutej
dotácie, z ktorej hradí BTB podstatnú časť svojich aktivít počas roka. Výkonný riaditeľ tiež
predkladá predstavenstvu návrh predbežného plánu práce a rozpočtu, správu o činnosti
a hospodárení BTB, projekt na dotáciu MDV SR a iné dokumenty, ktoré vyplývajú z činnosti
organizácie a zákonov, ktorým BTB podlieha.
Okrem toho predkladá výkonný riaditeľ pravidelne Kvartálnu správu o činnosti BTB na
schválenie predstavenstva. Správa je vyhotovená na základe povinnosti výkonného riaditeľa
BTB, ktorá vyplýva z čl. XII bod č. 11 stanov BTB v znení: „Výkonný riaditeľ je povinný raz za tri
mesiace predkladať predstavenstvu na jeho rokovaní správu o činnosti organizácie, jej
jednotlivých úsekov, sekcií a zoznam zmlúv a iných právnych úkonov, ktoré uzatvoril
a podpísal za predchádzajúce tri mesiace. Výkonný riaditeľ je povinný poskytnúť
predstavenstvu na jeho vyžiadanie potrebné podklady a informácie i kedykoľvek medzi
zasadnutiami predstavenstva.“ Spravidla raz za dva týždne sú organizované spoločné porady
výkonnej zložky BTB.
Výkonná zložka predkladá na náhodnú kontrolu dokumentáciu k aktivitám a prevádzke aj DR
BTB. Predseda DR BTB sa pravidelne zúčastňuje na rokovaniach predstavenstva.
V prípade vyžiadania predsedov komôr, sa výkonný riaditeľ, predseda predstavenstva BTB
resp. vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení zúčastňujú na rokovaniach komôr, kde
informujú členov o parciálnych úlohách a aktivitách, ktoré BTB priebežne realizuje a o ktoré sa
jednotliví členovia intenzívne zaujímajú, pričom na mnohých aktívne participujú. Najčastejšie
prebieha spoločné rokovanie pred koncom roka, kedy sa nastavuje ročný plán aktivít
a rozpočet organizácie.
Na pravidelnej báze BTB informuje o stratégiách a realizácii plánu aktivít aj komisiu
cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce (K-CRaMS), zástupcovia BTB sa zúčastňujú
rokovaní komisie. Vzájomná intenzívna spolupráca predstavenstva BTB a KCRaMS pomáha
k dosahovaniu stanovených cieľov a výsledkov. Cieľom BTB je premietnuť do svojej činnosti
i priority K-CRaMS v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Bratislave.
Personálne zabezpečenie organizácie k 31. 12. 2021
Na trvalý pracovný pomer boli v BTB v back office zamestnaní 16 zamestnanci a v TIC 7
zamestnanci. Priemerná mzda zamestnancov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu bola
k 31. 12. 2021 vo výške 1 878 EUR. V priebehu roku 2021 mala BTB zazmluvnenú dohodu o
pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študenta celkovo
u 14 osôb. Išlo najmä o zabezpečenie informátorov a prezentátorov regiónu na veľtrhoch,
výstavách, prezentáciách destinácie doma i v zahraničí, ako aj informátorov v sezónnych TIC
zriadených v destinácii a na strategických miestach, sprievodcov CR na príležitostných akciách
a podujatiach, ktorých sa BTB zúčastňovala v roku 2021 a pod.
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Orgány BTB a výkonná zložka:
Predstavenstvo BTB (P-BTB):
Ing. Vladimír Grežo - predseda P-BTB
Mag. Martin Volek, MBA - podpredseda P-BTB (zástupca komory č. 2)
Ing. Róbert Ďurica - člen P-BTB (predseda komory č. 1)
Mgr. Peter Petrovič - člen P-BTB (zástupca komory č. 3)
prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., členka P-BTB (zástupca komory č. 4)
Peter Hochschorner - člen P-BTB
Ing. Monika Debnárová - členka P-BTB
Ing., arch. Lucia Štasselová - členka P-BTB (členstvo v P-BTB od 8. 9. 2021)
Ing. Soňa Svoreňová - členka P-BTB (členstvo v P-BTB do 8. 9. 2021)
Výkonný riaditeľ BTB (VR-BTB):
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. - VR-BTB
Dozorná rada BTB (DR-BTB):
Mgr. Marek Farkaš - predseda DR-BTB
Radovan Jenčík - podpredseda DR-BTB (členstvo v DR-BTB od 8. 9. 2021)
Mgr. Michal Brat, PhD. - podpredseda DR-BTB (členstvo v DR-BTB do 8. 9. 2021)
JUDr. Peter Jakušík - člen DR-BTB
MUDr. Dana Čahojová - člen DR-BTB
Trvalý pracovný pomer:
Oddelenie komunikácie, PR a médií – 4 úväzky
Oddelenie marketingu, eventov a destinačného manažmentu – 4 úväzky
Ekonomicko-personálne oddelenie – 2 úväzky
Oddelenie stratégie, projektov a destinačného manažmentu – 1 úväzok
Oddelenie MICE, kongresového a incentívneho CR – 2 úväzky + 1 materská dovolenka
Office manažér/asistenka – 1 úväzok
TIC – 6 úväzkov + 1 materská dovolenka
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5. Výsledok hospodárenia BTB
Bratislavská organizácia cestovného ruchu pri zostavovaní účtovnej závierky postupovala
v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/17616/2015-74.
Organizácia v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov a zákona 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov
vedie samostatne hlavnú nezdaňovanú činnosť a vedľajšiu zdaňovanú činnosť.
Bratislavská organizácia cestovného ruchu dosiahla v roku 2021 z hlavnej nezdaňovanej
činnosti zisk vo výške 98 188,18 EUR. Výška výsledku hospodárenia bola ovplyvnená najmä
mimoriadnym členským príspevkom Hlavného mesta SR Bratislava vo výške 60 000,00 EUR z
decembra 2021.
V rámci vedľajšej zdaňovanej činnosti po úpravách hospodárskeho výsledku o pripočítateľné
a odpočítateľné položky dosiahla Bratislavská organizácia cestovného ruchu v roku 2021 zisk
vo výške 166,53 EUR.
Celkový výsledok hospodárenia Bratislavskej organizácie cestovného ruchu v roku 2021 bol
na úrovni 98 354,71 EUR.
V súlade s § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení
neskorších predpisov Bratislavská organizácia cestovného ruchu navrhuje preúčtovať výsledok
hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.
Správa o hospodárení BTB 2021 bude súčasťou Správy o činnosti a hospodárení BTB za rok
2021.
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Kvartálna správa o činnosti Bratislava Tourist Board (BTB)
január – marec 2022
Zasadnutie predstavenstva BTB: dňa 18. 05. 2022
Predkladá: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
V Bratislave dňa 12. 05. 2022
Správa je vyhotovená na základe povinnosti výkonného riaditeľa BTB, ktorá vyplýva
z čl. XII bod 11 stanov BTB a to konkrétne v znení:
„Výkonný riaditeľ je povinný raz za tri mesiace predkladať predstavenstvu na jeho
rokovaní správu o činnosti organizácie, jej jednotlivých úsekov, sekcií a zoznam zmlúv a iných
právnych úkonov, ktoré uzatvoril a podpísal za predchádzajúce tri mesiace. Výkonný riaditeľ
je povinný poskytnúť predstavenstvu na jeho vyžiadanie potrebné podklady a informácie
i kedykoľvek medzi zasadnutiami predstavenstva.“
Činnosť organizácie bola počas prvého kvartálu 2022 ovplyvnená pretrvávajúcimi
bezpečnostno-zdravotnými opatreniami a obmedzeniami ohľadom šírenia vírusu COVID-19.
Od 01.01.2022 až do 16.01.2022 bolo uzavreté TIC BTB na Klobučníckej ulici z dôvodu
celoštátne

vyhláseného

núdzového

stavu

spojeného

so

zákazom

vychádzanie

a zhromažďovania, čím boli postihnuté aj ďalšie naviazané služby. Opätovne bol TIC BTB
otvorený od pondelka 17. januára 2022. Počas januára a februára 2022 bol TIC BTB otvorený
v pracovné dni od 9:00 do 16:00, v soboty od 10:00 do 15:00. Počas marca bol otvorený v
pracovné dni od 9:00 do 17:00, v soboty od 10:00 do 18:00 a v nedele od 10:00 do 16:00
Napriek nepriaznivej situácii neustále prebiehali procesy pre optimalizáciu výkonov
zamestnancov smerujúcich k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov a BTB postupne
implementovala aktivity schválené v rozpočte a pláne aktivít 2021 a 2022 v rozsahu, ktorý
dovoľovala bezpečnostná situácia.
Výkonná zložka realizovala v 1. kvartáli 2022 všetky aktivity, ktoré nebolo možné
vykonať kvôli opatreniam aj vzhľadom na nutnosť dočerpania finančných prostriedkov
z poskytnutej dotácie z MDVSR na projekt na rok 2021, ktorý v zmysle dodatku k zmluve o
poskytnutí dotácie zo dňa 27.12.2021 umožnil BTB použitie dotačných zdrojov z dotácie na
rok 2021 až do 31.3.2022.
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Okrem toho prebiehala súbežne komplexná a intenzívna príprava a odovzdanie
žiadosti a projektu na dotáciu na rok 2022, ktorý sa podal na MDV SR dňa 15.3.2022. Počas
prvého kvartálu začali aj prípravy pre vyúčtovanie dotácie za rok 2021, ktorého predloženie
bolo nastavené do termínu 30.4.2022.
Zmeny v personálnom obsadení v prvom kvartáli 2022 nastali len v TIC BTB na pozícií
oddelenia sprievodcov, kde bola prijatá dňa 7.3.2022 p. Andrea Hilkovičová, ktorá nahradila
p. Veroniku Rossini.

ZOZNAM AKTIVÍT I. KVARTÁLU 2022:
•

Edičná a video tvorba
- Tvorba MICE spotu – Bratislava ako kongresová destinácia – CVB BTB v marci 2022
vytvorila MICE spot, ktorý je dôležitou súčasťou marketingu destinácie na pritiahnutie
pozornosti asociácií a iných dôležitých nákupcov podujatí v rámci MICE. Cieľom videa
je odprezentovať Bratislavu ako vhodnú destináciu pre incentívu, pritiahnuť
pozornosť nových klientov a vyvolať na zdrojových trhoch záujem o návštevu mesta.
Pri tvorbe videa bolo jedným zo základných cieľov moderným spôsobom predstaviť
odbornej MICE verejnosti a nákupcom podujatí ako aj potenciálnym klientom zo
zahraničia a zo Slovenska možnosti, ktoré Bratislava ponúka. Video interaktívnym
spôsobom poukazuje na možnosti organizovania eventov v Bratislave ako aj
atmosféru, atraktivitu, čiastočne aj kultúru a incentívne možnosti destinácie.
Výsledný produkt videa je v dvoch formátoch video spotov - do 4 minút a do 1
minúty.

•

Zabezpečenie grafických a kreatívnych služieb, tlač materiálov
- aktualizácia obsahu i grafického vzhľadu viacerých už existujúcich materiálov,
súčasťou boli nové jazykové mutácie materiálov napr.: Skladacia mapa A2 Bratislavy
francúzsko-talianska a španielsko-portugalská jazyková mutácia, Brožúra Cyklovýlety
v nemeckej jazykovej mutácií, Leták Korunovačná Bratislava, Brožúra Zlatá Bratislava,
Leták Bratislavský hrad, Trhacia mapa A3, Zápisník – trhací blok „Na jednej lodi“ a iné;
- Aktualizácia obsahu Bratislava City Guide a adaptácia obálky s dizajnom Bratislava
Tourist Board a ponuky destinácie ako napr. Bratislava – 72 hodinové mesto, BC
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karta, TIC a témy ako napr.: Dunaj, gastronómia a vinárstvo, SMART a moderná
Bratislava, zelená a udržateľná Bratislava, bezbariérovosť a pod.
•

Veľtrhy, výstavy, prezentácie:
- Prezentácia na veľtrhu EXPO Dubai (30.1.-3.2.2022) - účasť BTB na veľtrhu EXPO
Dubaji zabezpečili predseda a podpredseda predstavenstva BTB. Zástupcovia BTB
absolvovali prezentáciu BTB, B2B stretnutia a iné obchodné rokovania.
- Veľtrh CR Virtual Counter Days 2022 – online verzia (22. - 23.2.2022) Virtual Counter
Days 2022 sa konal ako 3. edícia, vo virtuálnom priestore (online), tzn., že bolo možné
virtuálne absolvovať stretnutia a chat/messaging, ktoré boli technicky riešené cez
portál counterdays.fvw.de, zároveň bolo možné virtuálne absolvovať prezentácie a
webináre (cca 30) prostredníctvom portálu counterdays.fvw.de. Veľtrh CR bol
organizovaný spoločnosťou FVW Medien, Hamburg, Nemecko.
- Prezentácia B2B Discover Central Europe Networking Day Budapest (24.2.2022) B2B
stretnutia sa konali v hoteli Hilton, Budapešť. Event zorganizoval Visit Hungary a
všetky náklady spojené s dopravou a ubytovaním hradili pre všetkých pozvaných. Za
BTB podobne ako za každú inú organizáciu sa mohol zúčastniť len 1 zástupca.
- Veľtrh CR UTAZÁS 2022, Budapešť (3. - 6.3.2022) - na 45. ročníku najvýznamnejšieho
veľtrhu cestovného ruchu v Maďarsku UTAZÁS, určeného pre odbornú aj širokú
verejnosť, bol domácim partnerským regiónom Veszprém – Balaton EHMK 2023 a
zahraničnou partnerskou krajinou Egypt. V hale H sa sústreďovala ponuka
zahraničných expozícii, domácich regiónov a cestovných kancelárií, v hale D sa konala
výstava lodí Budapest Boat Show. Súbežné tematické výstavy Karavan Szalon (výstava
caravaningu) a Afrika Expo pritiahli ďalšie cieľové skupiny. V aplikácii Hungexpo bolo
možné vyhľadať sprievodný program na viacerých pódiách a stánkoch.
- Veľtrh ASTA Global River Cruise Expo 2022, Budapešť (16. - 19.3.2022) - svetová
premiéra ASTA Global River Cruise Expo 2022. Akciu usporiadala spoločnosť ASTA
Global, ktorá združuje „travel advisors“ z celého sveta, predovšetkým z USA.
Primárnym cieľom akcie bolo odprezentovať okružné a riečne plavby tzv. „river
cruises“ v Európe „travel advisors“ z USA, ktorí tvorili takmer 90 % všetkých
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prítomných na evente, a zároveň im fyzicky umožniť zážitok plavby po Dunaji, v
režime „feel and sale“.
- Veľtrh CR City Fair v roku 2022 online 9.6.2022 – BTB uhradila účastnícky poplatok
na veľtrh CR City Fair na rok 2022 dopredu. Veľtrh sa uskutoční virtuálne ako
prezentácia destinácie Bratislava na cieľovom trhu UK - Európa.
- Veľtrh Conventa Ľubľana v roku 2022 (24. - 25.8.2022) – pôvodne sa tento B2B
veľtrh mal konať vo februári 2022 ale z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia
COVID-19 ho organizátori presunuli na august 2022. Na základe obchodných
podmienok veľtržných správ, uhradila BTB účastnícky poplatok na veľtrh Conventa
Ľubľana na rok 2022 v predstihu.
•

Informačný systém, PR a komunikácia
- zabezpečenie pravidelného e-mail marketingu o aktuálnych témach prostredníctvom
služby Mailchimp, 3 Leisure newslettre na databázu kontaktov - komunikačná
podpora aktivít a projektov konaných v destinácii (témy za 1Q 2022: Valentín
v Bratislave, Navštívte aktuálne výstavy v Bratislave, Sledujte zdarma konferenciu
„Budúcnosť hybridných eventov“);
- obnovenie databázy fotografií destinácie, zakúpenie výhradnej licencie na PR
a komunikačné účely BTB;
- Správa webu, ktorá zahŕňa komplexné zabezpečenie chodu web stránky
visitbratislava.com a microsite 72hodinovemesto, card.visitbratislava.com a ich
podstránok. Súčasťou aktivity bola aj implementácia služby GoOut, ktorá predstavuje
spojenie kultúrno-informačného média, sociálnej siete a systému na predaj
vstupeniek. Cieľom platformy je vybudovanie globálnej "on-demand" služby, ktorá
užívateľom poskytne kompletný kultúrny servis.
- používanie služieb Salesmanago, ktoré poskytujú BTB zvýšenie efektívnosti online
marketingovej komunikácie BTB nasadením najmodernejších postupov a nástrojov
automatizácie s využitím platformy Salesmanago. Implementácia, správne nastavenie
a používanie tejto platformy malo za cieľ automatizované zbieranie nových kontaktov
cez formuláre na webe a následnú personalizovanú a prispôsobenú komunikáciu na
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základe individuálnych preferencií konkrétnych návštevníkov a ich online
zákazníckych dát správania sa.
- Tlačová konferencia - koncom marca 2022 BTB zorganizovala tlačovú konferenciu na
lodi Harmónia, ktorá bola súčasťou hybridnej konferencie „Na jednej lodi“. Cieľom
konferencie bolo zviditeľnenie potenciálu Dunaja, projektov a služieb na ňom a v jeho
okolí, ako aj rozvoj tejto oblasti v budúcnosti.
- Ad hoc zadania – bezpečnostné certifikáty pre všetky weby, doťahovanie eventov cez
Android aplikáciu na panel, zmena log, úprava stránky MICE atď.
•

Marketing, propagácia a komunikácia:
- Tematické PR články, spolupráca s rôznymi médiami (napr.: Epocha, Ostereich, Reise
Lust, Reise Aktuell, Refresher, HNonline.sk, Lexikon.sk, Eurotelevízia, Dobré Noviny,
Čarovné Slovensko, Bratislavský kraj magazín, Bratislavské noviny a iné);
- Objednanie a dodanie prezentačného merkantilu (na podujatie „Na jednej lodi“, nové
textílie s potlačou na fotostenu, úložné boxy na BC karty, postery s rámom, ruksaky
s potlačou loga „Na vlastné nohy“ a pod.);
- Tvorba obsahu video/grafika, vizualizácie (online, rádio, inzercia, TV);
-

Spolupráca s TA3 na tému: Bratislava po pandémii otvorená turistom;

-

Spolupráca s RTVS formou využitia vysielacieho času v reklamnom priestore na témy:
zmena vnímania Bratislavy, destinácia vhodná na citybreak, nová tvár Bratislavy nový downtown, história, kultúra, podujatia, 72 hodinové mesto a podobne;

-

Spolupráca s RTVS na prezentácii Bratislavy vo vybraných reláciách: Slovensko v
obrazoch, Televíkend, Kultúra SK a Dámsky klub.

-

Tlačové správy Bratislava Tourist Board na rôzne témy - Bratislava v hľadáčiku: Výber
fotografií za rok 2021, Nebyť lockdownov, turizmus v Bratislave by vlani rástol,
Konferencia Na jednej lodi má za cieľ rozhýbať stojaté vody Dunaja.

- Zabezpečenie konzultačných služieb pre Leisure koncept kampaní, zmena
funkcionalít, správa LinkedIn a pod.;
- Denná správa a aktualizácia sociálnych sietí Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn Leisure a MICE, vrátane drobných nákladov na kontinuálne kampane (Google
AdWords, YouTube), správa webového portálu a aplikácie.
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•

Infocesty, fam a press tripy Leisure a MICE
Termín

Krajina

22.1.2022

EÚ

4.-6.2.2022

ČR

10.3.2022

14. 17.3.2022

28.29.3.2022

Nemecko,
Rakúsko,
Taliansko,
BENELUX a
škandinávske
krajiny
Francúzsko,
Nemecko,
Holandsko,
Fínsko,
Španielsko,
Slovinsko
Slovensko

Názov
plavba - Bratislavsky okruh pre novinárov, ktorí
prišli do BA v rámci európskych majstrovstiev
v hádzanej
Press trip pre českých novinárov- 72 hodinová
Bratislava a nové centrum

Počet osôb

Fam trip MICE – virtuálna prezentácia Bratislavy

22

19
6

Fam trip - MICE pre Helmsbriscoe

6

Refresher- predstavenie Bratislavy a možnosti
trávenia času mladým dospelým
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- Organizácia virtuálnej prezentácie Bratislavy (FAM Trip) - ako kongresovej destinácie
spojená s degustáciou slovenských vín pre nákupcov podujatí z Európy (Nemecko,
Rakúsko, Taliansko, BENELUX a škandinávske krajiny) a ďalších našich cieľových a
kľúčových trhov v segment MICE. Online event sa konal 10.3.2022. Degustácie vína sa
prelínali s prezentáciou destinácie zameranou na MICE, ktorá bola zabezpečená
anglicky hovoriacim sprievodcom s odborným know how v oblasti kongresového
biznisu. Počet účastníkov bol 22 participantov.
- Organizácia Fam Tripu pre Helmsbriscoe (14. - 17.3.2022) – vzhľadom na zlepšenie
pandemickej situácie sa nám podarilo v marci 2022 zorganizovať fam trip pre venue
finders zo spoločnosti Helmsbriscoe. Zúčastnilo sa ho 6 zástupcov z krajín Francúzsko,
Nemecko, Holandsko, Fínsko, Španielsko, Slovinsko.
•

Tvorba a podpora udržateľných produktov cestovného ruchu
- Stretnutie s veľvyslancami dňa 4.2.2022 – prehliadka Martinea spolu s Dómom sv.
Martina, kde bol usporiadaný organový koncert s ochutnávkou slovenských vín.
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Aktivita bola zameraná na podporu propagácie destinácie u zahraničných
veľvyslancov, ktorí žijú v Bratislave.
- Organizácia hybridnej konferencie – „Na jednej lodi“ s témou rozvoja potenciálu
Dunaja a jeho nábrežia pre cestovný ruch. BTB spolupracovala s OZ Punkt pri
prieskume a komunikácii témy rozvoja potenciálu Dunaja a nábrežia pre cestovný
ruch a miestnych užívateľov, ako aj pri sieťovaní aktérov (stakeholderov) aktívnych v
tejto téme. Konferencia Na jednej Lodi sa uskutočnila na lodi Harmónia 24. 3. 2022,
počas plavby z centra mesta Bratislavy do Čunova a naspäť. Na konferencii sa
zúčastnili stakeholderi a decision makeri spojení s riekou Dunaj, ako napríklad
zástupcovia hl. mesta Bratislava a mestských častí, zástupcovia z Ministerstva
dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR, BVS, Verejné prístavy,
LOD, aj zástupcovia podnikateľov a developerov a pod. Konferenciu otvoril
zahraničný hosť Andreas Friedwagner, geograf a odborník na mobilitu.
-

Súčasťou projektu – „Potenciál Dunaja“ je aj realizácia výstavy: „Rieka v meste“ na
Rybnom námestí, ktorej obsahom je priblíženie existujúcich a plánovaných projektov
na nábreží Dunaja na území Bratislavy, ako aj prezentácia zahraničných case studies.

•

TIC
-

Upgrade a prevádzka softwaru na dotykových paneloch v TIC, prevádzka analytického
systému v rámci WiFi v TIC (3D scanner).

-

Denná

obsluha

e-mailov

guides@visitbratislava.com,

na

adresách

touristinfo@visitbratislava.com,

citycard@visitbratislava.com; obsluha

telefonickej

informačnej linky 16 186 a 59356 652 a linky sprievodcovského oddelenia 0905
848 407.
-

Zabezpečenie informačných a prezentačno-propagačných služieb destinácie propagácia aktivít pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta v rámci pobočky
TIC Klobučnícka. V období od 1.1.2022 do 31.03.2022 sme obslúžili 4 235 dopytov
klientov. Od 1.1.2022 do 16.1.2022 bolo TIC pre verejnosť zatvorené.

-

Pešie prehliadky k Medzinárodnému dňu sprievodcov pre verejnosť v termíne 19. –
20. februára 2022 na témy: Zaujímavosti, rarity, unikáty Bratislavy a Viedenskí klasici.
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Počet účastníkov prehliadok bol limitovaný aktuálne platnými protipandemickými
opatreniami, celkovo sa ich zúčastnilo 67 osôb.
-

Doškoľovacie aktivity pre sprievodcov cestovného ruchu na témy Kostol Notre
Dame a Kaplnka sv. Kataríny, ktoré boli pokračovaním série doškoľovacích programov
na tému Bratislavské kostoly. Zúčastnilo sa ich 50 sprievodcov CR.

-

Podnikateľská činnosť: komerčné prehliadky Bratislavy za 1. štvrťrok 2022 boli
zrealizované v počte 80. Od 1.1.2022 do 17.1.2022 bol TIC z dôvodu platných
protipandemických opatrení zatvorený. Predaj BC karty bol opätovne spustený 24.1.
2022. Za obdobie od 24. januára – 31. marca 2022 bolo predaných 451 ks destinačnej
karty Bratislava CARD, najvyšší záujem bol o 72-hodinovú kartu.

-

Príprava 16. sezóny Bratislava CARD – nová vizualizácia a tlač karty s dopravou a bez
dopravy, sieťovanie akceptačných partnerov pôsobiacich na území hlavného mesta a
regiónu - dojednávanie zliav a podmienok spolupráce, komunikácia s predajnými
miestami ohľadom pokračovania predaja BC karty, príprava novej brožúry BC Guide,
aktualizácia a tlač BC letáku.

-

Výmena starých plagátových boxov za nové crystal backlightboxy v TIC BTB na
Klobučníckej ul.

•

Podpora kongresového cestovného ruchu
-

MCE Central & Eastern Europe 2022 (27.2. - 1.3.2022) - B2B podujatie - na báze
osobných stretnutí s nákupcami business meetings podujatí, prevažne z Európy.
Otvorený networking počas celého podujatia je pridanou hodnotou tohto konceptu.
Organizátorom podujatia je spoločnosť Europe Congress, ktorá tento formát
organizuje niekoľko krát do roka v rôznych častiach Európy. Počas dvoch intenzívnych
dní podujatia bolo absolvovaných 35 face-to-face stretnutí.

-

Bratislava MICE Day - 23.03.2022 - téma: „Budúcnosť Hybridných Eventov“,
workshop prebiehal vo forme dvoch diskusných panelov: Panel 1 - Ako môžu
inovatívne riešenia transformovať eventy do digitálnej formy a panel 2 - Ako
pandémia zmenila segment eventov a kultúrnych podujatí. Workshopu sa spolu
zúčastnilo LIVE viac ako 40 účastníkov v priestoroch hotela AC by Marriott Old Town.
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Event bolo zároveň možné sledovať online na HN Televízia, pričom počet zhliadnutí
online streamu bol 1 025 k dátumu 27.4.2022.
-

2 newslettere na databázu Toleranca (propagácia fam tripu pre Helmsbriscoe
a propagácia MICE DAYS).

-

spolupráca s magazínom FORBES ohľadom inzercie s cieľom prezentácie Bratislavy
formou advertoriálu vo vybraných cieľových krajinách (Nemecko, Rakúsko,
Švajčiarsko, Maďarsko, Česko, Slovensko) za účelom naštartovania business meetings
po zlepšení epidemiologickej situácie;

-

spolupráca so spoločnosťou Toleranca Marketing, ktorá vydáva a manažuje
špecializovaný MICE magazín a web portál Kongres Magazine. Obsah je šírený na
databázu cca 60 tisíc kontaktov v rámci cieľovej skupiny tzv. meeting planners. Obsah
sa okrem databázy šíri v prvom rade prostredníctvom web portálu a cez sociálne siete
Toleranca Marketing (za 1. Q 2022 - 14 článkov na rôzne témy, napr.: ME v hádzanej,
Bratislava sídlo ELA, MICE DAYS, Fam trips a iné).

-

vytváranie príspevkov na FB, LinkedIn, RFP – komunikácia s nákupcami podujatí;

-

prevádzka a napĺňanie CRM systému pre interné potreby BTB – MICE;

-

príprava PR článkov o Bratislave na LinkedIn – interná produkcia;

-

vytvorenie špeciálnej MICE venues databázy pre účely BTB a promo destinácie;

-

oslovenie potencionálnych nákupcov zo zahraničia, prezentácia Bratislavy ako MICE
destinácie.

•

Drobná turistická infraštruktúra v destinácií
-

Obnova, výmena, repasácia a údržba minismerovníkov umiestnených v rámci MČ
Staré mesto. Cieľom bolo zachovávať jednotnú vizuálnu identitu týchto prvkov a ich
nadväznosť na už existujúce turistické značenie v destinácii. Jednalo sa o prvú etapu.

-

prekrytie amfiteátra na hrade Devín veľkoplošnou plachtou - v spolupráci s MČ
Devín sa zrealizoval projekt dočasného prekrytia chátrajúcej budovy starého
Amfiteátra formou veľkoplošného banneru, na ktorom je vyobrazená grafika budovy
v čase, keď ešte naplno fungoval, teda pôvodný vizuál. Autorom vizuálu bol pán Bódiš
z Magistrátu hl. mesta. Keďže nebolo možné prekryť z bezpečnostných dôvodov celú
budovu, spodné časti a výklenky na streche boli natreté novým antigraffiti náterom.
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-

v spolupráci so ZOO Bratislava BTB participovala na obnovení a doplnení drobnej
turistickej infraštruktúry, materiálno–technického vybavenia, ktoré bude slúžiť
návštevníkom ZOO. Po vzájomnom odsúhlasení sme pristúpili k obstaraniu 2 ks
detských lavičiek bez operadla a 6 ks lavičiek pre dospelých bez operadla, zároveň
sme obstarali pre areál 6 kusov hmlových brán.

-

Obnova a doplnenie turistickej infraštruktúry na Šancovej ulici – v spolupráci s
Magistrátom hl. mesta Bratislava a MIB sme sa snažili zatraktívniť verejný priestor na
Šancovej ulici (nárožie zastávky Pod stanicou v MČ Staré Mesto) - relaxačná zóna v
rámci mesta bola doplnená a zatraktívnená prvkami drobnej turistickej infraštruktúry
- historickými lavičkami, košmi, cyklostojanmi a inými prvkami drobnej turistickej
infraštruktúry. Projekt bol realizovaný v synergii s revitalizáciou prostredia v centre
mesta aj v nadväznosti na existujúcu drobnú turistickú infraštruktúru.

-

Spracovanie projektu pre realizáciu "Slávnostného osvetlenia SPŠS Fajnorovo
nábrežie" - v spolupráci s MČ Staré Mesto pripravujeme osvetlenie historického
objektu na nábreží Dunaja SPŠS pomocou svetelného efektu.

-

Podieľanie sa na prevádzke verejnej wifi siete Visitbratislava.com;

-

Zabezpečenie prevádzky dotykových totemov (6 ks v destinácií);

-

Dotazníkový prieskum v rámci prihlasovacej stránky free wifi v TIC;

-

Zásobovane prezentačnými materiálmi TIC, partnerov a členov;

-

Spracovanie dát z cyklosčítačov a príprava správy o prechodoch cez cyklosčítače na
hrádzi Berg a Viedenskej ceste v kvartálnych intervaloch.

-

Úprava a spracovanie dát z ubytovacích štatistík od Štatistického úradu SR (ŠÚSR) za
jednotlivé kvartály 2021 zasielané zo ŠÚSR s 2 mesačným odstupom a následne ich
publikovanie.

•

Strategické materiály, štúdie, analýzy
-

Ukončenie a prebratie finálneho strategického dokumentu – Pilotný projekt
hodnotenia kvality - Metodika vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých služieb
cestovného ruchu v destinácií - systémové nastavenie vyhodnocovania kvality podľa
jednotlivých kategórií služieb cestovného ruchu v destinácii. Dokument podrobne
popisuje metodiku, nástroje a prístupy vyhodnocovania kvality služieb podľa
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jednotlivých služieb cestovného ruchu s možnosťou kombinácie klasických prístupov
vyhodnocovania a digitálneho vyhodnocovania kvality služieb.
•

Vzdelávanie:
-

Účasť predsedu P-BTB a VR BTB na pravidelnej ECM Konferencii a Valnom
zhromaždení v Hamburgu, ktorého je BTB riadnym členom, v čase od 30.03.2022 do
01.04.2022;

-

príprava harmonogramu a tém na vzdelávanie sprievodcov CR a kontaktných
pracovníkov v roku 2022

•

Back office
-

Príprava a spracovanie Žiadosti o dotáciu a Projektu aktivít BTB na rok 2022,

-

Príprava finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia bežných výdavkov z
dotácie MDVSR poskytnutej BTB v roku 2021.
Z hľadiska efektivity a transparentnosti procesov, administrácie agendy a fungovania

BTB boli zabezpečené dodržiavaním pravidiel predbežnej, priebežnej aj následnej finančnej
kontroly výdavkov, aktualizované a kontrolované zverejňovanie všetkých faktúr, objednávok
a zmlúv, ktoré prešli cez zamestnancov a vedenie organizácie, dôsledná kontrola zaraďovania
výdavkov do položiek schváleného rozpočtu ako aj položiek projektu na rok 2021 a 2022.
Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach predstavenstva BTB, kde
pravidelne informuje jeho členov o uskutočnených resp. plánovaných aktivitách výkonnej
zložky. Tiež pravidelne raz za dve mesiace dáva na schválenie celkový plán aktivít všetkých
oddelení na obdobie dvoch mesiacov dopredu. Ten vychádza prioritne zo schváleného
predbežného plánu aktivít a rozpočtu, ktorý schválilo VZ dňa 8.9.2021 a 17.12.2021.
Priebežne sú organizované spoločné porady výkonnej zložky BTB. Z porád sú vyhotovované
zápisy. Zápisy zo zasadnutí predstavenstva vrátane príloh sú zverejňované na webovom
portáli BTB na linku: http://btb.visitbratislava.com/zapisy-z-predstavenstva/.
Prílohy:
1. Objednávky 1 Q 2022
2. Zmluvy 1 Q 2022
3. Faktúry 1 Q 2022
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Interné
číslo

Externé číslo

Dátum
vyhotovenia

Predmet fakturácie

Partner

DT220001

22010001

12.01.2022

Fotografie z portfólia 15 ks, výhradná licencia

Marián Dekan

DT220002

220100024

13.01.2022

Programátorské práce - 12/2021

Wisdom Factory, s. r. o.

DT220003

162230029

14.01.2022

Inzercia BN WEB noviny

DT220004

2022007

13.01.2022

DT220005

0100014583

DT220006

Základ

Mena

675,00

EUR

1 332,00

EUR

NIVEL PLUS s.r.o.

119,86

EUR

Inzercia na portali www.lexikon.sk

ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.

200,00

EUR

24.01.2022

Darčeková poukážka - výhra

Slovenské národné divadlo

50,00

EUR

020122

21.01.2022

Zážitkový let lietadom pre 2-3 osoby

Letecké Zážitky sk, s. r. o.

174,30

EUR

DT220007

20220003

14.01.2022

Produkcia + Mediálny priestor

Soul Media s. r. o.

5 000,00

EUR

DT220008

122019384

19.01.2022

Doména72hodinovemesto.com 27.1.2022 do 30.1.2022

Websupport, s.r.o.

20,39

EUR

DT220009

122019386

19.01.2022

Doména72stundestadt.com 27.1.2022 do 30.1.2022

Websupport, s.r.o.

20,39

EUR

DT220010

122019387

19.01.2022

Doména72hourcity.com 30.1.2022 do 30.1.2022

Websupport, s.r.o.

13,19

EUR

DT220011

3150017348

26.01.2022

Prenájom v k.ú. Petržalka na obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

103,20

EUR

DT220012

22700098

01.02.2022

Prekladateľské služby 1/2022

PRESTO Services Slovakia, s.r.o.

1 063,92

EUR

DT220013

OF220041

31.01.2022

Monitoring médií 1/2022

Slovakia Online s.r.o.

120,00

EUR

DT220014

432200037

04.02.2022

Prenájom priestorov - dva dotykove totemy 1/2022

bts.aero BRATISLAVA AIRPORT

401,98

EUR

DT220015

220100060

03.02.2022

Programátorské práce - 1/2022

Wisdom Factory, s. r. o.

1 044,00

EUR

DT220016

220100012

22.01.2022

(press trip 1-1-22)-plavba loďou a ochutnávka vín počas plavby- Bratislavsky okruh

SPaP - lodná osobná doprava, a.s.

1 250,00

EUR

DT220017

20220011

09.02.2022

2ks potlače textilnej fotosteny

L´FABRICA, s.r.o.

811,20

EUR

DT220018

20220007

31.01.2022

Poster s rámom Bratislava - Most SNP, SK Rozhlas

Anna Michlíková - STO- MI

680,00

EUR

DT220019

16223/0064

08.02.2022

Inzercia web noviny

NIVEL PLUS s.r.o.

119,86

EUR

DT220020

20220015

14.02.2022

Fotografie z dronu 28 ks, výhradná licencia

Crot Production s.r.o.

1 593,60

EUR

DT220021

20220001

01.02.2022

Konzultačno-realizačné práce Salesmanago 1/2022

Ing. Rastislav Talárovič

225,00

EUR

DT220022

2022006

15.02.2022

Balíček fotografií Bratislavy 5 ks

Karol Srnec

100,00

EUR

DT220023

O220041

10.02.2022

Brožúra BIKE DE verzia, 1000 ks

Ultra Print, s.r.o.

429,00

EUR

DT220024

220006

11.02.2022

Mapové podklady položky a1,a2,b,d,e,g,j 1

Mapa Slovakia Editor, s.r.o

2 160,00

EUR

DT220025

03022022

14.02.2022

Grafické práce 1/2022

sowa studio s.r.o.

1 932,00

EUR

DT220026

202204

10.02.2022

Konzultačné služby 7 dní 1/2022

ICCR, s.r.o.

111,96

EUR

DT220027

122041434

09.02.2022

Doména bratislavamice.com

Websupport, s.r.o.

13,19

EUR

DT220028

122041433

09.02.2022

doména bratislavacvb.com

Websupport, s.r.o.

13,19

EUR

DT220029

2022015

15.02.2022

Propagácia Bratislavy ako 72 hodinové mesto za 2/2022

ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.

200,00

EUR

DT220030

2221110013

17.02.2022

WIFI - 1/2022

Hlavné mesto SR Bratislava

2 500,00

EUR

DT220031

032022

07.02.2022

Prestrip pre českých novinárov 4.2.-6.2.2022

Ing. Jitka Spillerová - DOWINA

3 033,50

EUR

DT220032

220100250

22.02.2022

Tlač 12 fotografií na výstavu

DOUBLE P, s.r.o.

216,00

EUR

DT220033

2022VF0040

16.02.2022

Preprava osôb na Bratislava - Letisko Schwechat a späť, M. Volek 30.1. a 3.2.2022

CARTRANS, s.r.o.

90,00

EUR

DT220034

F220002

17.02.2022

Dodanie hmlových brán pre ZOO

Profifog spol. s r.o.

4 447,00

EUR

DT220035

22022

14.02.2022

Dodanie 29 ks fotografií

Adam Kováč

1 440,00

EUR

DT220036

SKINV2200000086858
22.02.2022

Rámy RIBA NN 40x50

IKEA Bratislava s.r.o.

209,70

EUR

DT220037

162230067

28.02.2022

Inzercia web noviny

NIVEL PLUS s.r.o.

158,12

EUR

DT220038

22200288

16.02.2022

Inzercia v Čarovné Slovensko CS3/2022

MAFRA Slovakia, a.s.

1 200,00

EUR

DT220039

22700215

01.03.2022

Prekladateľské služby 2/2022

PRESTO Services Slovakia, s.r.o.

1 178,70

EUR

DT220040

220009

24.02.2022

Výrezy mapy Bratislavského samospr. kraja - mapové podklady

Mapa Slovakia Editor, s.r.o

300,00

EUR

DT220041

220010

24.02.2022

Výrezy mapy Bratislavy - mapové podklady

Mapa Slovakia Editor, s.r.o

180,00

EUR

DT220042

162230022

27.01.2022

Inzercia na webe banoviny.sk, článok uverejnený 27.1.2022

NIVEL PLUS s.r.o.

119,86

EUR

DT220043

202200010

24.02.2022

Výroba a dodanie lavičiek

STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o.

7 336,80

EUR

DT220044

202203003

01.03.2022

Vytvorenie formátu a realizácia hybridnej diskusie na tému rozvoja potenciálu Dunaja

PUNKT, o.z.

5 000,00

EUR

DT220045

20220004

01.03.2022

Konzultačno realizačné práce Salesmanago 2/2022

Ing. Rastislav Talárovič

540,00

EUR

DT220046

202230030

28.02.2022

Nákup 15ks - Boxov na BACard

LEONESS, s. r. o.

597,17

EUR

DT220047

220245

28.02.2022

Monitoring médií 2/2022

Slovakia Online s.r.o.

120,00

EUR

DT220048

220100118

04.03.2022

Konzultačno realizačné práce Salesmanago 2/2022

Wisdom Factory, s. r. o.

2 016,00

EUR

DT220049

432200153

07.03.2022

Prenájom priestorov - dva dotykove totemy 2/2022

bts.aero BRATISLAVA AIRPORT

401,98

EUR

DT220050

O220079

01.03.2022

Tlač pol. č. 45 skladacia mapa A2 FR/IT 20000 a ESP/PORT 20000

Ultra Print, s.r.o.

4 680,00

EUR

DT220051

72200550

08.03.2022

Kurierske služby 2/2022.

GO4, s.r.o.

228,00

EUR

DT220052

20220024

10.03.2022

Fotografie Bratislavy - 6 ks

SKYMOVE s. r. o.

156,00

EUR

DT220053

202208

08.03.2022

Konzultačné služby 2/2022

ICCR, s.r.o.

480,00

EUR

DT220054

202240092

10.03.2022

Mediálny priestor vo Forbes Slovensko 3/2022

Barecz & Conrad Media s.r.o.

4 798,80

EUR

DT220055

432200213

15.03.2022

Prenájom priestoru - dva dotykové totemy 3/2022

bts.aero BRATISLAVA AIRPORT

401,98

EUR

DT220056

O220084

08.03.2022

Tlač pol. č. 10 a 22 letak Korunovačná BA a brožúra Zlatá BA

Ultra Print, s.r.o.

1 177,00

EUR

DT220057

O220083

03.03.2022

Tlač pol. č. 7 4 DL - leták BA Hrad

Ultra Print, s.r.o.

880,00

EUR

DT220058

04032022

14.03.2022

Grafické práce 2/2022

sowa studio s.r.o.

2 124,00

EUR

DT220059

30422001

14.03.2022

Zhodnotenie stavu minismerovníkov v spráce Hl.mesta SR

J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o.

198,00

EUR

DT220060

22200612

16.03.2022

Inzercia v Čarovné Slovensko CS4/2022

MAFRA Slovakia, a.s.

1 200,00

EUR

DT220061

2022024

15.03.2022

Inzercia na portali www.lexikon.sk - Jarné vône a chute Bratislavy

ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.

200,00

EUR

DT220062

20220059

18.03.2022

Natívny článok (dobrenoviny.sk)

Dobré médiá, s.r.o.

720,00

EUR

DT220063

3220000412

15.03.2022

Hodnotenie kvality služieb cestovného ruchu

Ekonomická univerzita v Bratislave

4 920,00

EUR

DT220064

FV22127

18.03.2022

Dodávka a konfigurácia dátovych nosičov zľavových kariet

Cardberg, s.r.o.

1 519,20

EUR

DT220065

220017

16.03.2022

pol.č.a2 trhacia mapa A3, položka d-Leták BCard, položka j-Korunovačná BA

Mapa Slovakia Editor, s.r.o

1 020,00

EUR

DT220066

101423

17.03.2022

Roll up Standard vlastný dizajn 2 ks

Plotbase s.r.o.

116,58

EUR

DT220067

72200695

21.03.2022

Kurierske služby 3/2022.

GO4, s.r.o.

720,00

EUR

DT220068

FV0682022

18.03.2022

Ochutnávka vín - online a sada vín

SYKORA FINE WINES, s. r. o.

2 580,00

EUR

DT220069

22521040

23.03.2022

Licencovaná brožúra v anglickom jazyku 990 ks

The Rock, s.r.o.

5 019,30

EUR

DT220070

202209

23.03.2022

Konzultačné služby 3/2022

ICCR, s.r.o.

480,00

EUR

DT220071

22200678

24.03.2022

HN Klub a konferencie Budúcnosť hybridných eventov v oblasti MICE

MAFRA Slovakia, a.s.

6 500,00

EUR

DT220072

72200713

24.03.2022

Kurierske služby 15.3. - 24.3.2022.

GO4, s.r.o.

432,00

EUR

DT220073

0014/2022

24.03.2022

Grafické práce - kompletny update informácií na 6 ks infototemoch v BA

AVsystems, s.r.o.

648,00

EUR

DT220074

22200700

25.03.2022

Inzercia - natívny článok v Eurotelevízia 13/2022

MAFRA Slovakia, a.s.

1 303,20

EUR

DT220075

220301

24.03.2022

Organizačné služby počas FAM tripu v dňoch 15.3.-17.3.2022

EMERGE s.r.o.

11 900,09

EUR

DT220076

1222111

28.03.2022

Produkcia MICE spotu - Bratislava Tourist Boat

Elite / Monday Lovers, s.r.o.

35 376,00

EUR

DT220077

2022016

25.03.2022

Tlmčenie konferencie Na jednej lodi dňa 24.3.2022

ENTIA s.r.o.

1 170,00

EUR

DT220078

20220009

28.03.2022

Záznam z podujatia na lodi Harmónia 24.3.2022 - 4 kamery + postprodukcia

Ľubomír Baran - Services

990,00

EUR

DT220079

42022

28.03.2022

Fotenie konferencie Na jednej lodi dňa 24.3.2022

Ing. Marek Jančúch

200,00

EUR

DT220080

20220013

28.03.2022

Prenájom dodávky na zásobovanie aktivity konferencie Na jednej lodi dňa 24.3.2022

Michal Peržel

60,00

EUR

DT220081

30422003

28.03.2022

Oprava 11 ks minismerovníkov

J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o.

5 402,00

EUR

DT220082

O220115

28.03.2022

Položka č. 46 - Turistická trhacia mapa A3 - 500 ks

Ultra Print, s.r.o.

2 442,00

EUR

DT220083

O220114

28.03.2022

Zápisník - trhací blok á 50 listov s obálkou 100 ks

Ultra Print, s.r.o.

346,80

EUR

DT220084

00142014

29.03.2022

Grafické práce - kompletny update informácií na 6 ks infototemoch v BA verzia ENG a DE.

AVsystems, s.r.o.

1 008,00

EUR

DT220085

220100139

29.03.2022

Programátorské práce - 3/2022

Wisdom Factory, s. r. o.

5 500,00

EUR

DT220086

2022022

29.03.2022

Dodanie opláštenia rozvodových skríň

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

5 237,65

EUR

DT220087

220100031

24.03.2022

Cateringové služby na lodi Harmónia 24.3.2022 - vyúčtovacia fa.k zálohovej 22000012 - 2640,00 Eur

Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.

4 210,00

EUR

DT220088

202203005

29.03.2022

Rešerš projektov na Dunaji v Bratislave v súvislosti s CR

PUNKT o.z.

5 000,00

EUR

DT220089

202203003

24.03.2022

Rešerš projektov na Dunaji v Bratislave v súvislosti s CR

PUNKT o.z.

4 700,00

EUR

DT220090

2922042

29.03.2022

Obstaranie mobiliáru - Šancová ulica

mmcité sk s.r.o.

16 397,48

EUR

DT220091

FV122200043

30.03.2022

Inzercia - 2x uverejnenie online článku na www.tyzden.sk

W PRESS a.s.

960,00

EUR

DT220092

220100032

24.03.2022

Prenájom lode za účelom organizovania konferencie- vyúčtovacia fa k ZF220009

Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.

3 413,00

EUR

DT220093

2022102

30.03.2022

Propagácia Bratislavy v spolupráci s online portálom REFRESHER

REFRESHER Media s. r. o.

6 000,00

EUR

DT220094

410220769

24.03.2022

Prekrytie amfiteátra plachtou

IMAGEWELL, s.r.o.

5 640,00

EUR

DT220095

202200018

30.03.2022

Prenájom nábytku 1x konferenčný stolík, 4 x kreslo

Matahari s. r. o.

60,00

EUR

DT220096

20220064

30.03.2022

Natívny článok (dobrenoviny.sk)

Dobré médiá, s.r.o.

720,00

EUR

DT220097

20220020

24.03.2022

Sprostredkovanie technických pracovníkov na konferenciu "Na jednej lodi"

Colours s. r. o.

99,84

EUR

DT220098

20220194

28.03.2022

Dodanie ruksakov s potlačou loga „Bratislava na vlastné nohy“

JEKA studio s.r.o.

663,00

EUR

DT220099

2022068

30.03.2022

Upgrade software-u, nová funkcionalita a profilaktika/servis zariadení v TIC Klobučnícka 2

Pygmalios, s. r. o.

1 008,00

EUR

DT220100

2022056

31.03.2022

Impregnácia obvodového pláštenia amfiteátra na hrade Devín

Martiny, s. r. o.

4 000,00

EUR

DT220101

5220286

31.03.2022

Vysielanie reklamy na RTVS staniciach od 4.3.2022 - 31.3.2022

Media RTVS, s.r.o.

25 000,00

EUR

DT220102

22200786

31.03.2022

Propagácia Bratislavy v periodikách vydavateľstva MAFRA

MAFRA Slovakia, a.s.

1 296,00

EUR

DT220105

OF220448

31.03.2022

Monitoring médií 3/2022

Slovakia Online s.r.o.

120,00

EUR

DT220108

4622030013

31.03.2022

Vysielací čas v televízii TA3

C.E.N. s.r.o.

5 000,40

EUR

DT220109

1022106854

29.03.2022

Doména bratislavamice.com

Websupport, s.r.o.

7,20

EUR

DT220110

1022106853

29.03.2022

Doména bratislavacvb.com

Websupport, s.r.o.

7,20

EUR

FD220001

401220001

03.01.2022

Nájomné 1. poschodie- 1/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

1 575,03

EUR

FD220002

401220002

03.01.2022

Nájomné 2. poschodie- 1/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

1 667,78

EUR

FD220003

6222200014

01.01.2022

Najomné NP ZS 1/2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

294,58

EUR

FD220004

6222200015

01.01.2022

Najomné a služby NP 1/2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

175,49

EUR

FD220005

2022001000

01.01.2022

Prenajom eKasa riešenia O2 1/2022

A3 Soft s.r.o.

28,00

EUR

FD220006

2201000810

11.01.2022

Multisport - 1/2022

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

130,00

EUR

FD220007

82022

12.01.2022

Členský príspevok na rok 2022

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

FD220008

2022490004

20.01.2022

Akceptácia BC kariet 10 - 12 2021

Slovenské národné múzeum

200,00

EUR

32,50

FD220009

455220002

18.01.2022

Energie 1. poschodie 1/2022

EUR

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

146,87

FD220010

455220003

18.01.2022

EUR

Energie 2. poschodie 1/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

766,37

FD220011

2210177984

EUR

19.01.2022

Diaľničná známka 2022 - do 31.1.2023

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

50,00

FD220012

EUR

9100506761

24.01.2022

Dodávka a distribúcia elektriny - ŽST Petržalka - 1/2022

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

9,62

EUR

FD220013

401220041

01.02.2022

Nájomné 2. poschodie- 2/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

1 667,78

EUR

FD220014

401220040

01.02.2022

Nájomné 1. poschodie- 2/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

1 575,03

EUR

FD220015

2022050001

25.01.2022

Vstupné zľavnené BC 4 štvrťrok 2021

Slovenské národné múzeum

1 185,00

EUR

FD220016

FV22003

26.01.2022

Havarijné odstránenie poruchy - Crestron systému (ovládania osvetlenia)

AV Integra servis, s. r. o.

70,00

EUR

FD220017

6222202718

01.02.2022

Nájomné a služby NP 2/2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

175,49

EUR

FD220018

6222202717

01.02.2022

Najomné NP ZS 2/2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

294,58

EUR

FD220019

22168330

02.02.2022

Testovanie na COVID - 19

rychlotest-covid s. r. o.

36,90

EUR

FD220020

2201004

01.02.2022

Upratovanie 1/2022 Šafarikovo nám. 3 a TIC

AMG Facility SK s.r.o.

840,00

EUR

FD220021

221400046

31.01.2022

Služby BOZP a PO 1/2022

B.P.O. s.r.o.

96,00

EUR

FD220022

20220127

02.02.2022

Prenájom priestorov na skladovanie stojanov 1/2022

PLUSIM spol. s r.o.

312,48

EUR

FD220023

432200038

04.02.2022

Služby spojené s nájmom 1/2022 na Letisku M.R.Štefanika

bts.aero BRATISLAVA AIRPORT

28,85

EUR

FD220024

222015

28.01.2022

Podvojné účtovníctvo a podklad k DPH 12/2022

TRAVELKO CK, s.r.o.

1 999,66

EUR

FD220025

2204

31.01.2022

Poradenské služby v oblasti VO 1/2022

Enteris H s. r. o.

456,00

EUR

FD220026

2202000822

07.02.2022

Multisport - 2/2022

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

130,00

EUR

FD220027

2022003212

09.02.2022

Prenájom eKasa riešenia O2 2/2022

A3 Soft s.r.o.

28,00

EUR

FD220028

9100508587

09.02.2022

Dodávka a distribúcia elektriny - ŽST Petržalka - 2/2022

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

9,62

EUR

FD220029

1541013532

07.02.2022

Mobilné služby 1/2022

O2 Slovakia, s.r.o.

374,51

EUR

FD220030

2-22005

08.02.2022

Ochutnávka vín z kolekcie Národného salónu vín SF

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

127,20

EUR

FD220031

2022006544

11.02.2022

Zverejnenie pracovnej ponuky Social Media Manager 11.2.2022 - 11.3.2022

Profesia, spol. s r. o.

118,80

EUR

FD220032

455220006

14.02.2022

Energie 1. poschodie 2/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

146,87

EUR

FD220033

455220007

14.02.2022

Energie 2. poschodie 2/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

766,37

EUR

FD220034

2226030202

09.02.2022

Služby NSG siete 1/2022

Hlavné mesto SR Bratislava

4,80

EUR

FD220035

8299121702

01.02.2022

Pevná linka TIC 1/2022

Slovak Telekom, a.s.

49,82

EUR

FD220036

2221110018

17.02.2022

Internet 1/2022

Hlavné mesto SR Bratislava

346,80

EUR

FD220037

2022001

11.02.2022

Príprava sály, občerstvenia a kultúrny program - Veľvyslanci

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina

588,00

EUR

FD220038

4II2022

18.02.2022

Právne služby 1/2022

JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka

1 260,00

EUR

FD220039

2022253

23.02.2022

Zverejnenie pracovnej ponuky Social Media Manager 23.2.2022 - 23.3.2022

pretlak s. r. o.

58,80

EUR

FD220040

190301878

23.02.2022

Kancelárske potreby Šafarikovo nám. 3

Tibor Varga TSV PAPIER

342,94

EUR

FD220041

401220065

01.03.2022

Najomné 1.poschodie 3/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

1 575,03

EUR

FD220042

401220066

01.03.2022

Najomné 2.poschodie 3/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

1 667,78

EUR

FD220043

6222202889

01.03.2022

Nájomné a služby NP 3/2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

175,49

EUR

FD220044

6222202904

01.03.2022

Nájomné NP 3/2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

294,58

EUR

FD220045

190301942

24.02.2022

Kancelárske potreby TIC

Tibor Varga TSV PAPIER

134,76

EUR

FD220046

VF2022003

01.03.2022

Prenájom výstavných priestorov Nedbalka 25.2.-27.2.2022

Slovenská výtvarná únia

200,00

EUR

FD220047

2022301014

28.02.2022

Cestovné lístky - 30 a 60-minútové DPB

Dopravný podnik Bratislava

450,00

EUR

FD220048

2022005383

01.03.2022

Prenájom eKasa riešenia O2 3/2022

A3 Soft s.r.o.

28,00

EUR

FD220049

2206

07.03.2022

Služby VO 2/2022

Enteris H s. r. o.

1 216,00

EUR

FD220050

20220455

04.03.2022

Prenájom priestorov na skladovanie stojanov 2/2022

PLUSIM spol. s r.o.

282,24

EUR

FD220051

432200154

07.03.2022

Služby spojené s nájmom 2/2022 na Letisku M.R.Štefanika

bts.aero BRATISLAVA AIRPORT

29,64

EUR

FD220052

2022325008

04.03.2022

Provzia za predaj BC kariet 2/2022

Slovak Lines Služby, a.s.

20,64

EUR

FD220053

2203000835

07.03.2022

Multisport - 3/2022

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

130,00

EUR

FD220054

2022303046

28.02.2022

Provzia za predaj BC kariet 2/2022

Dopravný podnik Bratislava

6,00

EUR

FD220055

221400115

28.02.2022

Služby BOZP a PO 2/2022

B.P.O. s.r.o.

96,00

EUR

FD220056

2202013

01.03.2022

Upratovanie 2/2022 Šafarikovo nám. 3 a TIC

AMG Facility SK s.r.o.

840,00

EUR

FD220057

9100511072

08.03.2022

Dodávka a distribúcia elektriny - ŽST Petržalka - 3/2022

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

9,62

EUR

FD220058

222024

25.02.2022

Podvojné účtovníctvo a podklad k DPH 1/2022

TRAVELKO CK, s.r.o.

1 249,79

EUR

FD220059

1122000636

10.03.2022

Provzia za predaj BC kariet 2/2022

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

33,40

EUR

FD220060

1470982102

07.03.2022

Mobilné služby 2/2022

O2 Slovakia, s.r.o.

349,87

EUR

FD220061

432200214

15.03.2022

Služby spojené s nájmom 3/2022 na Letisku M.R.Štefanika

bts.aero BRATISLAVA AIRPORT

29,64

EUR

FD220062

2226030459

08.03.2022

Služby NSG siete 2/2022

Hlavné mesto SR Bratislava

4,80

EUR

FD220063

8301632763

01.03.2022

Pevná linka TIC 2/2022

Slovak Telekom, a.s.

49,82

EUR

FD220064

6III2022

15.03.2022

Právne služby 2/2022

JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka

1 170,00

EUR

FD220065

455220011

14.03.2022

Energie 1. poschodie 3/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

146,87

EUR

FD220066

455220012

14.03.2022

Energie 2. poschodie 3/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

766,37

EUR

FD220067

20220010

04.03.2022

Prezentačno-propagačné a informačné služby za mesiac marec 2022

Colours s. r. o.

124,80

EUR

FD220068

2201016

15.03.2022

Provzia za predaj BC kariet 1-2/2022

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

380,10

EUR

FD220069

COV17844

23.03.2022

Covid-19 PCR vyšetrenie - M.Foltýn

CYTOPATHOS spol. s r.o.

46,00

EUR

FD220070

220034

28.03.2022

Výmena starých plagátových boxov za nové crystal bavclightboxy

Dobrá reklama s. r. o.

954,00

EUR

FD220071

221105884

29.03.2022

Testovanie na COVID - 19

rychlotest-covid s. r. o.

89,90

EUR

FD220082

221400190

31.03.2022

Služby BOZP a PO 3/2022

B.P.O. s.r.o.

96,00

EUR

FD220085

222036

31.03.2022

Podvojné účtovníctvo a podklad k DPH 2/2022

TRAVELKO CK, s.r.o.

2 469,58

EUR

FD220086

2022450022

31.03.2022

Prvízia za predaj BC kariet 1Q/2022

SNM Muzeum Červený Kameň

12,00

EUR

FD220095

1972155793

22.03.2022

Covid Test

Dr.Max 100 s.r.o.

18,13

EUR

IZ220001

EO300H3NN9

02.01.2022

Microsoft - online služby 1/2022

Microsoft Ireland Operations Limited

87,50

EUR

IZ220002

5842201237

17.01.2022

Softver na listovanie PDF

UPC Distribution Limited

84,82

EUR

IZ220003

101766808

30.01.2022

Facebook 1/2022

Facebook Ireland Limited

750,00

EUR

IZ220004

101769549

01.02.2022

Facebook 2/2022

Facebook Ireland Limited

35,11

EUR

IZ220005

FV00546012022

31.01.2022

Licencia na používanie platformy

Benhauer spotka z organizona odpowiedzialnoscia

241,74

EUR

IZ220006

EO300HFPEU

02.02.2022

Microsoft - online služby 2/2022

Microsoft Ireland Operations Limited

87,50

EUR

IZ220007

220100091

31.01.2022

Kampaň LinkedIn Bratislava Convention Bureau 1/2022

Httpool a.s.

700,00

EUR

IZ220008

20221836

09.02.2022

Ubytovanie na EXPO DUBAI - Martin Volek

INTERCONTINENTAL DUBAI MARINA

IZ220009

MC12462665

15.01.2022

Email marketing softvér (newsletter) - Mailchimp - 40.000 kontaktov 1/2022

The Rocket Science Group, LLC

1 049,88

EUR

229,85

IZ220010

131827

01.02.2022

Poskytnutie licencie na online systém - Riadenie vzťahov zákazníkov

EUR

Simpleview LLC

1 250,00

IZ220011

2022502

18.01.2022

EUR

Vystavovateľský poplatok MCE Central & Eastern Europe 2022

EUROPE CONGRESS, s.r.o.

4 856,00

IZ220012

2022308

EUR

14.02.2022

Zanezpečenie účasti českých novinárov na press tripe 4.-6.2.2022

PR Clinic CZ, s.r.o.

950,41

IZ220013

EUR

101812105

01.03.2022

Facebook 3/2022

Facebook Ireland Limited

429,26

EUR

IZ220014

FV00310/02/2022

28.02.2022

Licencia na používanie platformy Salesmanago

Benhauer Spotka z organiczona odpowiedzialnoscia

624,50

EUR

IZ220015

MC12644505

15.02.2022

Email marketing softvér (newsletter) - Mailchimp - 40.000 kontaktov 2/2022

The Rocket Science Group, LLC

254,61

EUR

IZ220016

EO300HSDXM

02.03.2022

Microsoft - online služby 3/2022

Microsoft Ireland Operations Limited

87,50

EUR

IZ220017

4069792858

16.02.2022

Google 2/2022

Google Ireland Limited

5 000,00

EUR

IZ220018

4069920005

21.02.2022

Google 2/2022

Google Ireland Limited

5 000,00

EUR

IZ220019

ONL202228

26.02.2022

Mediálny výstup Ferbes Maďarsko

Mediarey Hungary Services Zrt.

6 500,00

EUR

IZ220020

220100348

28.02.2022

Kampaň LinkedIn Bratislava Convention Bureau 2/2022

Httpool a.s.

500,00

EUR

IZ220021

440001712

10.03.2022

Účasť BTB na virtuálnom veľtrhu Virtual Counter Days 2022, v dňoch 22.-23.2.2022

FVW Medien GmbH

800,00

EUR

IZ220022

32022

17.01.2022

Úhrada poplatok Conventa 2022

Toleranca marketing d.o.o.

2 188,00

EUR

IZ220023

2055

14.02.2022

Reklamný priestor na sociálnej sieti TripAdvisor

DanAds

2 088,80

EUR

IZ220024

2057

15.02.2022

Reklamný priestor na sociálnej sieti TripAdvisor - zima 2022

DanAds

1 961,71

EUR

IZ220025

20220060

14.03.2022

Mediálny výstup Forbes DACH

FEB29 Medien - und Verlags GmbH

12 300,00

EUR

IZ220026

101831262

14.03.2022

Facebook 3/2022

Facebook Ireland Limited

750,00

EUR

IZ220027

FVE2200005

14.03.2022

Mediálny výstup Forbes Česko

MediaRey, SE

5 761,00

EUR

IZ220028

4086476911

08.03.2022

Google 3/2022

Google Ireland Limited

5 000,00

EUR

IZ220029

4086613176

11.03.2022

Google 3/2022

Google Ireland Limited

5 000,00

EUR

IZ220030

3471957859

28.02.2022

Ubytovanie UZATÁS Budapešť na veľtrhu pre sprievodcu

Booking.com B.V.

236,69

EUR

IZ220031

2576625145

02.03.2022

Ubytovanie UZATÁS Budapešť na veľtrhu Hana Kucharovičová

Booking.com B.V.

149,46

EUR

IZ220032

000075829

15.03.2022

Účasť na veľtrhu CR City Fair - European destination workshop 2022 - online, 9.6.2022

European Tour Operators Association Limited

969,66

EUR

IZ220033

97372287

17.03.2022

Ubytovanie na ECM Conference v Hamburgu - Tomáš Koniar 30.3.2022 - 1.4.2022

Le Meridien Hamburg

338,00

EUR

IZ220034

MC12823097

15.03.2022

Email marketing softvér (newsletter) - Mailchimp - 40.000 kontaktov 3/2022

The Rocket Science Group, LLC

263,47

EUR

IZ220035

220100409

21.03.2022

Kampaň LinkedIn Bratislava Convention Bureau 3/2022

Httpool a.s.

1 099,70

EUR

IZ220036

200002249

18.03.2022

Registračný poplatok ECM konferencia a válne zhomaždenie Tomáš Koniar

European Cities Marketong

650,00

EUR

IZ220037

200002255

21.03.2022

Registračný poplatok ECM konferencia a válne zhomaždenie Vladimír Grežo

European Cities Marketong

650,00

EUR

IZ220038

90107042

21.03.2022

Inzercia v Rakúskych periodikách Osterreich

Mediengruppe "Osterreich" GmbH

5 250,00

EUR

IZ220039

131391632

23.03.2022

Ubytovanie na ECM Conference v Hamburgu - Vladimír Grežo 29.3.2022 - 1.4.2022

Le Meridien Hamburg

507,00

EUR

IZ220040

90107190

24.03.2022

Inzercia v Rakúskych periodikách Osterreich

Mediengruppe "Osterreich" GmbH

3 076,50

EUR

IZ220041

2084

02.03.2022

Reklamný priestor na sociálnej sieti TripAdvisor - jar 2022

DanAds

4 280,00

EUR

IZ220042

2220008

24.03.2022

Prezentácia v magazine LOOK AT IT 2022 - Región Bratislava

m-ARK Marketing a reklama s.r.o.

3 120,00

EUR

IZ220043

101850458

27.03.2022

Facebook 3/2022

Facebook Ireland Limited

750,00

EUR

IZ220044

202210012

25.01.2022

Vystavovateľský poplatok MCE Central & Eastern Europe 2022-vyúčtovacia faktúra

EUROPE CONGRESS, s.r.o.

4 856,00

EUR

IZ220045

22002

28.03.2022

Diskusia v rámci konferencie " Na jednej lodi" 24.3.2022

Verracon GmbH

900,00

EUR

IZ220046

1352022

28.03.2022

Registračný poplatok Donau Tourizmus konferencia Vladimír Grežo

stage4solutions

360,00

EUR

IZ220051

3658282575

11.03.2022

Úhrada ubytovanie pre P. Krutého - Hotel Zenit Budapešť Palace

Booking.com

114,19

EUR

IZ220052

222000560287

22.03.2022

Spiatočná letenka Vieden - Hamburg - Vladimír Grežo - EMC konferencia a valné zhromaždenie

Austrian Airlines AG

354,00

EUR

IZ220053

222000526405

18.03.2022

Spiatočná letenka Vieden - Hamburg - Tomáš Koniar - EMC konferencia a valné zhromaždenie

Austrian Airlines AG

354,00

EUR

IZ220054

2873608149

11.03.2022

Ubtovanie p. Ďurica - Hotel Zenit Budapešť Palace

Booking.com

169,21

EUR

IZ220055

322022

31.03.2022

Tvorba obsahu o destinácii Bratislava, MICE január, február a marec 2022

Toleranca marketing d.o.o.

3 212,00

EUR

IZ220056

FV01220030004

31.03.2022

Licencia na používanie platformy Salesmanago

Benhauer spotka z organiczona odpowiedzialnoscia

624,50

EUR

KV220001

202101

15.02.2022

Spracovanie projektu pre realizáciu "Slávnostné osvetlenie SPŠS Fajnorovo nábrežie"

JM PROJEKT, s. r. o.

1 480,00

EUR

SPR220001 222

31.01.2022

Sprievodcovské služby - novinári

RNDr. Eva Čubríková - LEVEL

40,00

EUR

SPR220002 2022003

31.01.2022

Sprievodcovské služby - novinári

Mgr. Iveta Šimove

130,00

EUR

SPR220003 32022

31.01.2022

Sprievodcovské služby - novinári

Adelinda Ježovicová

40,00

EUR

SPR220004 KA202201

31.01.2022

Sprievodcovské služby - novinári

Karpatika s. r. o.

40,00

EUR

SPR220005 FV22001

31.01.2022

Sprievodcovské služby - 01/2022

DADA City Tour, s.r.o.

30,00

EUR

SPR220006 42022

31.01.2022

Sprievodcovské služby - 01/2022

Adelinda Ježovicová

30,00

EUR

SPR220007 2022002

31.01.2022

Sprievodcovské služby - 01/2022

Ing. Blanka Čorná

30,00

EUR

SPR220008 202202

28.02.2022

Sprievodcovské služby - Svetový deň sprievodcov - 02/2022

Ing. Jozef Šteis JOPEX

97,50

EUR

SPR220009 20220002

28.02.2022

Sprievodcovské služby - Svetový deň sprievodcov - 02/2022

Ing. Zuzana Godárová

65,00

EUR

SPR220010 62022

28.02.2022

Sprievodcovské služby Infocesta - 02/2022

Adelinda Ježovicová

100,00

EUR

SPR220011 722

28.02.2022

Sprievodcovské služby - TV Markíza 02/2022

RNDr. Eva Čubríková - LEVEL

50,00

EUR

SPR220012 12022

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ing. Viera Melišková

30,00

EUR

SPR220013 2022011

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ing. Jozef Šteis JOPEX

110,00

EUR

SPR220014 2022003

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ing. Blanka Čorná

65,00

EUR

SPR220015 20220202

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Eva Krajňáková - IWOGUIDE

60,00

EUR

SPR220016 202202003

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Taste Bratislava Tours s. r. o.

30,00

EUR

SPR220017 72022

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Adelinda Ježovicová

50,00

EUR

SPR220018 20222btb

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ing. Milan Homola

80,00

EUR

SPR220019 2022803

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ing. Štefan Kmeť

30,00

EUR

SPR220020 FV22005

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

DADA City Tour, s.r.o.

60,00

EUR

SPR220021 622

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

RNDr. Eva Čubríková - LEVEL

145,00

EUR

SPR220022 12022

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Inna Vasiljaka - Bratislava Guide

60,00

EUR

SPR220023 202202002

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ing. Andrea Turanská

30,00

EUR

SPR220024 20220003

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ing. Zuzana Godárová

60,00

EUR

SPR220025 0032022

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Ľubica Tomaštíková

30,00

EUR

SPR220026 20220202

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

Dáša Vallo

50,00

EUR

SPR220027 22005

28.02.2022

Sprievodcovské služby - 02/2022

PhDr. Jana Husárová

30,00

EUR

SPR220028 922

31.03.2022

Sprievodcovské služby - Secesia

RNDr. Eva Čubríková - LEVEL

80,00

EUR

SPR220029 102022

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Adelinda Ježovicová

322,00

EUR

SPR220030 20223btb

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Ing. Milan Homola

60,00

EUR

SPR220031 1022

31.03.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

RNDr. Eva Čubríková - LEVEL

SPR220032 202203

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Ing. Jozef Šteis JOPEX

75,00

EUR

110,00

SPR220033 42022

03.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

EUR

Ing. Ľubomíra Černáková

60,00

SPR220034 20220301

04.04.2022

EUR

Sprievodcovské služby - 03/2022

Dáša Vallo

90,00

SPR220035 KA202205

EUR

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Karpatika s. r. o.

70,00

EUR

SPR220036 20220007

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Ing. Zuzana Godárová

125,00

EUR

SPR220037 12022

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

PaedDr. Eva Mojtová

60,00

EUR

SPR220038 2022804

31.03.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Ing. Štefan Kmeť

60,00

EUR

SPR220039 42022

31.03.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

PhDr. Ľubica Solanová

30,00

EUR

SPR220040 92022

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Ľubica Tomaštíková

60,00

EUR

SPR220041 220220301

02.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

RNDr. Milan Peško

65,00

EUR

SPR220042 22022

06.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Inna Vasiljaka - Bratislava Guide

90,00

EUR

SPR220043 62022

01.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Mgr.Mária Zaťková, A-RIA, sprievodcovske a preklad.sluzby

30,00

EUR

SPR220044 1022022

07.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Mgr. Tatiana Sotelová

30,00

EUR

SPR220045 20220010

05.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Mgr. Iveta Šimove

80,00

EUR

SPR220046 12022

08.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Mgr. Ľubomíra Feldeková

30,00

EUR

SPR220047 20220302

08.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Eva Krajňáková - IWOGUIDE

30,00

EUR

SPR220048 19032022

19.03.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Mgr. Nadežda Forgáčová

30,00

EUR

SPR220049 022022

10.04.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

Janetta Jánošková

30,00

EUR

SPR220050 FV21015

29.03.2022

Sprievodcovské služby - 03/2022

DADA City Tour, s.r.o.

110,00

EUR

ZF220001

450220001

03.01.2022

Energie 1. poschodie 1/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

146,87

EUR

ZF220002

450220002

03.01.2022

Energie 2. poschodie 1/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

766,37

EUR

ZF220003

22000012

11.03.2022

Cateringové služby na lodi Harmónia 24.3.2022

SPaP - lodná osobná doprava, a.s.

2 640,00

EUR

ZF220004

450220012

01.03.2022

Energie 1. poschodie 3/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

146,87

EUR

ZF220005

220101

13.01.2022

Poster s rámom Bratislava - Most SNP, SK Rozhlas - 50%zaloha

Anna Michlíková - STO- MI

340,00

EUR

ZF220006

450220013

01.03.2022

Energie 2. poschodie 3/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

766,37

EUR

ZF220007

450220006

01.02.2022

Energie 2. poschodie 2/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

766,37

EUR

ZF220008

450000005

01.02.2022

Energie 1. poschodie 2/2022

MARIANUM - Pohrebníctvo mesto Bratislavy

146,87

EUR

ZF220009

22000011

11.03.2022

Prenájom lode za účelom organizovania konferencie

SPaP - lodná osobná doprava, a.s.

3 413,00

EUR

ZF220010

20220310

30.03.2022

Prenájom výstavného systému, tlač a inštalácia panelov výstavy

EUforion - kultúrno voľnočasové fórum

9 027,00

EUR

Zmluvný partner

Číslo zmluvy

Názov zmluvy

Predmet zmluvy

Špecifický symbol

Rozpočet

Podpísané

Zverejnené

Suma

Termín plnenia

Zodpovedný

2022/01/0001

Marián Dekan

Licenčná zmluva

Nákup 15 ks fodografií, výhradná licencia, dig.formát

Fotografie Bratislavy

1.5.

10.1.2022

10.1.2022

675,00 €

2022/01/0002

Elite/ Monday Lovers, s.r.o.

Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva

Dodanie audiovizuálneho diela

Videa

1.1.

13.1.2022

13.1.2022

35 376,00 €

15.3.2022

Pobjecký

2022/01/0003

Ing. Rastislav Talárovič

Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve

Poskytovanie konzultačných a realizačných služiem

Platforma Salesmanago

1.5.

20.1.2022

20.1.2022

6 750,00 €

21.5.2022

Kačalová

2022/01/0004

Benhauer Sp. z o.o.

Licenčná zmluva

Základná licencia na používanie platformy

Platforma Salesmanago

1.5.

19.1.2022

20.1.2022

9 000,00 €

od 20.1.2022

Kačalová

2022/01/0005

Benhauer Sp. z o.o.

Dohoda o spracovaní osobných údajov

GDPR

Platforma Salesmanago

x

19.1.2022

x

od 20.1.2022

Kačalová

2022/01/0006

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zmluva o spolupráci

Revitalizácia verejného priestoru "Pod Stanicou...."

Citylight

5.5.

3.1.2022

20.1.2022

2022/01/0007

Salt & Sugar s.r.o.

Zmluva o spolupráci na návštevníckej karte

Poskytovanie zľavy pre držiteľov Bratislava CARD

Bratislavska karta

Réžia 94

28.1.2022

31.1.2022

2022/01/0008

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

Zmluva o dielo

Revitalizácia verejného priestoru-Šancová ul.- opláštenie

Šancová ulica

5.5.

31.1.2022

31.1.2022

5 237,65 €

15.3.2022

Krutý

2022/01/0009

Punkt o.z.

Zmluva

Vytvorenie formátu a realizácia hybridnej diskusie na tému rozvoja potenciálu Dunaja

Dunaj

3.2.

24.1.2022

31.1.2022

5 000,00 €

24.3.2022

Kucharovičová

2022/01/0010

Punkt o.z.

Zmluva o dielo

Rešerš projektov na Dunaji v Bratislave v súvislosti s CR

Dunaj

3.2.

24.1.2022

31.1.2022

9 700,00 €

31.3.2022

Kucharovičová

2022/01/0011

Tibor Varga - TSV PAPIER

Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych a hygienických potrieb

Zabezpečenie kancelárskych a hygienických potrieb

Kancelárske potreby

Réžia 92/93

27.1.2022

31.1.2022

7 893,60 €

31.12.2023

Kyselová

2022/02/0001

mmcité sk s.r.o.

Kúpna zmluva

Obstaranie mobiliáru - Šancová ulica

Šancová ulica

5.5.

2.2.2022

4.2.2022

16 397,48 €

31.3.2022

Krutý

2022/02/0002

Crot Production s.r.o.

Licenčná zmluva

Kúpa dronových fotografií, licencia 28 ks

Fotografie Bratislavy

1.5.

10.2.2022

10.2.2022

1 593,60 €

II.2022

Ďurica

2022/02/0003

Karol Srnec

Licenčná zmluva

Kúpa fotografií, licencia 5ks

Fotografie Bratislavy

1.5.

10.2.2022

10.2.2022

100,00 €

II.2022

Ďurica

2022/02/0004

Adam Kováč

Licenčná zmluva

Kúpa fotografií, licencia 29ks

Fotografie Bratislavy

1.5.

10.2.2022

10.2.2022

1 440,00 €

II.2022

Ďurica

2022/02/0005

Presto Services s.r.o.

Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve

Prekladateľské služby

Prekladateľské služby

1.5.

15.2.2022

16.2.2022

3 930,84 €

31.3.2022

2022/02/0006

Lachkovič Michal

Licenčná zmluva

Kúpa fotografií, výhradná licencia

Fotografie Bratislavy

1.5.

22.2.2022

23.2.2022

150,00 €

2022/02/0007

Ultra Print, s.r.o.

Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových služieb

Poskytovanie tlačových služieb

Tlač materiálov

1.3.

23.2.2022

23.2.2022

2022/02/0008

Slovenská výtvarná únia

Zmluva o nájme výtvarných priestorov SVÚ

Prenájom výstavnej časti budovy SVÚ

Výstava fotografií BA

339.

21.2.2022

2022/02/0009

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 47470319

Predĺženie platnosti zmluvy o nájme

Nájom

Réžia 92

2022/02/0010

Media RTVS, s.r.o.

Zmluva na nákup vysielacieho času

Vysielanie na staniciach STV 1, STV 2 a STV Šport

Televízne vysielanie

2022/03/0001

SKYMOVE, s.r,o,

Licenčná zmluva

Licencia 6 kusov fotografií Bratislavy

Fotografie Bratislavy

2022/03/0002

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 117470519

Predĺženie platnosti zmluvy o nájme

2022/03/0003

JUDr. Lucia Královičová

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

2022/03/0004

TRAVELKO CK, s.r.o.

2022/03/0005

x
20 000,00 €
x

XII.2021-I.2022

Marec 2022
1.4.2022-neurčito

Ďurica

Krutý
Mazuchová

Kucharovičová

II.2022

Ďurica

77 325,50 €

2.2022-2.2023

Ďurica

24.2.2022

200,00 €

25.2.-27.2.2022

Kyselová

25.2.2022

28.2.2022

3 534,96 €

III.2022-II.2023

Ďurica

1.9.

25.2.2022

28.2.2022

25 000,00 €

do 31.3.2022

Foltýn

1.5.

2.3.2022

8.3.2022

156,00 €

II.2022

Ďurica

Nájom

Réžia 92

25.2.2022

9.3.2022

2 105,88 €

V.2022-IV.2023

Ďurica

Navýšenie zmluvnej sumy do 10%

Právne služby

Réžia 92

10.3.2022

11.3.2022

42 000,00 €

do vyčerpania

Volek

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb

Navýšenie zmluvnej sumy do 10%

Účtovnícke služby

Réžia 92

14.3.2022

14.3.2022

65 980,00 €

30.6.2022

Volek

PRESTO Services Slovakia s.r.o.

Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských

Poskytovanie prekladateľských služieb

Prekladateľské služby

1.5.

14.3.2022

14.3.2022

23 812,20 €

Marec 2024

2022/03/0006

Múzeum mesta Bratislavy

Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci

Poskytovanie zliav a akceptácia Bratislava CARD

Bratislavska karta

Réžia 94

18.3.2022

22.3.2022

2022/03/0007

Michal Hvorecký

Zmluva o spolupráci

Diskusia so zahraničnými odborníkmi na konferencií

Na jednej lodi

3.2.

23.3.2022

23.3.2022

300,00 €

24.3.2022

Drugaj

2022/03/0008

Verracon GmbH

Zmluva o spolupráci

Keynote: udržateľný turizmus, diskusia na konferencií

Na jednej lodi

3.2.

23.3.2022

23.3.2022

900,00 €

24.3.2022

Drugaj

2022/03/0009

Imagewell, s.r.o.

Zmluva o dielo

Prekrytie amfiteátra plachtou

Devín

5.3.

25.3.2022

25.3.2022

5 640,00 €

31.3.2022

Krutý

2022/03/0010

Martiny, s.r.o.

Zmluva o dielo

Antigrafity náter amfiteátra

Devín

5.3.

28.3.2022

28.3.2022

4 800,00 €

31.3.2022

Krutý

2022/03/0011

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci

Predaj cestovných lístkov IDS BK formou Bratislava CARD

BC karty

Réžia 94

24.3.2022

28.3.2022

2022/03/0012

Cardberg, s.r.o.

Licenčná zmluva, Rámcová zmluva o dodávke tovaru a služieb

Dodanie licencie, dátových nosičov, programátorske práce

BC karty

rôzne

29.3.2022

29.3.2022

2022/03/0013

Euforion kultúrno voľnočasové fórum

Zmluva o dodávke výstavného systému

Prenájom výstavného systému, tlač a inštalácia panelov výstavy

Výstavne priestory

3.2.

29.3.2022

29.3.2022

2022/03/0014

Slovenské národné múzeum

Zmluva o spolupráci s partnerom

Poskytovanie zliav a akceptácia Bratislava CARD

BC karty

Réžia 94

29.3.2022

30.3.2022

50% zo vstup.

x

Kucharovičová

1.4.2022-31.3.2023 Výbochová

1.4.-na neurčito

Výbochová

28 650,00 €

do 31.3.2022

Výbochová

8 202,00 €

22.4.2022

Drugaj

31.3.2023

Výbochová

x

Číslo
objednávky

Rozpočet

Dátum

2022/01/001

1.3.

11.1.2022

DL brožúra 10 strán+obálka, Cyklovýlety DE verzia - 1000 ks

Predmet objednávky

2022/01/002

1.4

11.1.2022

Spoluvystavovateľský poplatok Conventa 2022 Ljubljana

2022/01/003

1.11

12.1.2022

Vystavovateľský poplatok MCE Central & Eastern Europe 2022

2022/01/004

1.10

12.1.2022

Objednanie printov s tematikou Bratislavy - TriTri

680,00 € Anna Michlíková STO-MI

17 111 765

Lidická 1627/47, 059 51 Matejovce Poprad

2022/01/005

1.5

13.1.2022

Predĺženie registrácie domén a webhostingu na rok 2022

500,00 € WebSupport, s.r.o.

36 421 928

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Chrenka

2022/01/006

1.6.1.

13.1.2022

Darčeková poukážka do SND

00 164 763

Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Chrenka

2022/01/007

1.6.1.

13.1.2022

Vyhliadkový let nad Bratislavou

52 531 031

Kráľová pri Senci 918, Kráľová pri Senci 900 50

Chrenka

2022/01/008

1.2.

18.1.2022

Mapové podklady, 8 položiek z Rámcovej zmluvy: a1, a2, b, d, e, g, j, 1

46 201 661

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

2022/01/009

1.6.

19.1.2022

(press trip 1-1-22)- hádzaná plavba hodinova Bratislavsky okruh

990,00 € SPaP - lodná osobná doprava, a.s.

42259088

Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Buday

2022/01/010

1.10

19.1.2022

2ks potlače textilnej fotosteny

811,20 € L´FABRICA, s.r.o.

50595831

Bratislavská 31, 01001 Žilina

Drugaj

2022/01/011

1.6.

19.1.2022

(press trip 1-1-22)-ochutnávka vín počas plavby- Bratislavsky okruh

42259088

Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

2022/01/012

1.8

21.1.2022

Reklamný priestor na sociálnej sieti Facebook

2022/01/013

1.8

21.1.2022

Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads

2022/01/014

1.6.

25.1.2022

Prezentácia destinácie spojená s degustáciou slovenkých vín (Online)

2022/01/015

1.4.

25.1.2022

Ubytovanie pre podpredsedu predstavenstva BTB p. M. Voleka

2022/01/016

Réžia 93

25.1.2022

Havarijné odstránenie poruchy - Crestron systému (ovládania osvetlenia)

2022/01/017

1.4.

27.1.2022

Preprava osôb Bratislava - Letisko Schwechat 30.1.2022 a spať 3.2.2022

2022/01/018

1.5.

31.1.2022

Email marketing softvér (newsletter) - Mailchimp

2022/01/019

Réžia 92

31.1.2022

Skladový priestor - nájom (skladovanie meetpointy)

2022/01/020

1.5

31.1.2022

110 hodín konzultačno-realizačných prác pri implementácii platformy Salesmanago

2022/01/021

1.2.

31.1.2022

Grafické a DTP služby na Február 2022

2022/01/022

Réžia 92

31.1.2022

Zverejnenie pracovnej ponuky- Social Media Manager

2022/02/001

1.2.

3.2.2022

Mapové podklady a redakčná úprava, položka zmluvy w)

2022/02/002

1.6.

3.2.2022

(press trip 1-2-22) zabezpečenie účasti českých novinárov na press tripe v Bratislave v dňoch 4.-6. februára 2022

2022/02/003

1.6.

3.2.2022

(press trip 1-2-22) organizačné zabezpečenie press tripu pre českých novinárov v Bratislave v dňoch 4.-6. februára 2022

2022/02/004

339

3.2.2022

Prenájom Martinea pre potreby vychadzky s velvyslancami

588,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

2022/02/005

339

4.2.2022

Víno na degustáciu pre vychádzku s velvyslancami

127,20 € Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

2022/02/006

1.5.3.

4.2.2022

Fotografie z aktivít BTB počas vychádzky s velvyslancami 4.2.2022

2022/02/007

1.4.

4.2.2022

Účasť BTB na virtuálnom veľtrhu Virtual Counter Days 2022, v dňoch 22.-23.2.2022

2022/02/008

1.11

7.2.2022

Mediálny výstup Forbes DACH

2022/02/009

1.11

7.2.2022

Mediálny výstup Forbes Maďarsko

7 800,00 € Forbes Hungary

2022/02/010

1.11

7.2.2022

Mediálny výstup Forbes Česko

6 913,20 € Forbes Česko

2022/02/011

1.11

7.2.2022

Mediálny výstup Forbes Slovensko

4 798,80 € Forbes Slovensko

2022/02/012

Réžia 93

8.2.2022

Výmena "plagátovníkov" vo výklade TIC za backlightboxy

2022/02/013

1.10.

14.2.2022

Nákup 15ks - Boxov na BACard

2022/02/014

1.7.

15.2.2022

Propagácia Bratislavy v periodikách vydavateľstva MAFRA

2022/02/015

Réžia 93

16.2.2022

Umývanie výkladov a rohoží v TIC

2022/02/016

1.2.

16.2.2022

Mapové podklady, položka i)

2022/02/017

1.3.

17.2.2022

Tlač 12 fotografií na výstavu

2022/02/018

1.10

17.2.2022

Nákup rámov na grafiky BRATISKA

2022/02/019

Réžia 92

17.2.2022

Nákup kancelárskeho a hygienického materiálu

2022/02/020

6.1.

17.2.2022

Dopravný projekt - trasy turistických autobusov

11 640,00 € STU - doc. Schlosser

2022/02/021

6.1.

17.2.2022

Dopravný projekt - organizácia vyhliadkových vozidiel/vláčikov

11 520,00 € STU - doc. Schlosser

2022/02/022

Réžia 94

18.2.2022

Nákup MHD lístkov na predaj konečnému spotrebiteľovi

450,00 € Dopravný podnik BA

2022/02/023

Réžia 93

18.2.2022

Nákup kancelárskeho a hygienického materiálu

134,76 € Tibor Varga TSV Papier

2022/02/024

5.4.

21.2.2022

Kuriérske služby a doprava Február a Marec

2022/02/025

1.1.

21.2.2022

2022/02/026

4.1.

2022/02/027
2022/02/028

Cena s DPH

Partner

429,00 € Ultra Print s.r.o.
2 188,00 € Toleranca marketing d.o.o.
4 856,00 € Europe Congres s.r.o.

50,00 € Slovenské národné divadlo
174,30 € Letecké Zážitky, s.r.o.
3 480,00 € MAPA Slovakia Editor, s.r.o.

260,00 € SPaP - lodná osobná doprava, a.s.
4 100,00 € Facebook Ireland Limited
15 000,00 € Google Ireland Limited
3 100,00 € Sykora Fine Wines, s.r.o.

IČO

90,00 € CARTRANS, s.r.o.
3 718,80 € The Rocket Science Group LLC
125,00 € Rozvoz a donáška, s.r.o.

SI78162246

Štihova 4, 1000 Ljubljana

Jelemenská

Italska 1202/12, 120 00 Praha, ČR

Jelemenská

4 268 491

Buday

Gordon House, Barrow Street, Dublin

Chrenka

45 341 435

Vinohradnícka 56

Pobjecky

46 699 694
50801945

Chrenka

King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud St

Kyselová

Pluhová 40/A, 831 03 Bratislava

Sýkorová

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Huljaková

US 30308-2172 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000, Atlanta, GA, USA
52 693 155

Súľovská 3, 040 11 Košice

2 400,00 € Sowa studio, s.r.o.

47 875 402

Dolná 94, 900 01 Modra

35 800 861

Pribinova 19, 811 09 Bratislava

300,00 € MAPA Slovakia Editor, s.r.o.

46 201 661

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

3 070,00 € Ing. Jitka Spillerová – DOWINA

13986350

Buday
Ďurica
Kačalová
Ďurica
Huljaková
Kucharovičová

Mierová 24, 821 05 Bratislava

Buday

Štětkova 899/20, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

Buday

30812712

Kapitulská č.9, 811 01, Bratislava

Krutý

30806470

Pražská 15, 811 04, Bratislava

5249473

150,00 € Michal Lachkovič
960,00 € FVW Medien GmbH

Ďurica

IE6388047V

4 950,00 € Ing. Rastislav Talárovič

14 760,00 € FEB29 Medien -und Verlags GmbH

Drugaj

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin

Prievozská 34, 821 05

29 175,52 CZK PR Clinic CZ s.r.o.

Ďurica

IE9692928F

50 449 028

118,80 € Profesia, spol. s r. o.

Vystavil

Pluhová 49, 831 03 Bratislava

4 245,00 AED InterContinental Dubai Marina
70,00 € AV Integra servis, s.r.o.

Adresa

31 399 088

Keltská 1050/57, 851 10 Bratislava

Krutý
Ďurica

DE118516021

Wandsbeker Allee 1, 22041 Hamburg, DE

ATU69314057

Liniengasse 2b/14, 1060 Wien, Rakúsko

Pobjecky

HU26734581

Mediarey Hungary Services, Zártkörűen Muködő Részvénytársaság; Hajós utca 23. 1/10; HU-1065 Budapest

Pobjecky

CZ29145872

MediaRey, SE, Revoluční 1082/8; 110 00 Praha 1

Pobjecky

SK2021783896 Barecz & Conrad Media s.r.o.; Mlynské Nivy 48; 821 09 Bratislava

Ďurica

Pobjecky

954,00 € Dobrá reklama, s.r.o.

50 452 363

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

597,17 € LEONESS, s.r.o.

46 173 641

Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce

4 999,20 € Mafra Slovakia, a.s

51 904 446

Nobelova 34, 836 05 Bratislava

50 578 901

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen

180,00 € MAPA Slovakia Editor, s.r.o.

46 201 661

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

216,00 € Double P, s. r.o.

31384641

Pestovateľská 3, 821 04 Bratislava

Foltýn

209,70 € IKEA Bratislava, s. r. o.

35 849 436

Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava

Drugaj

342,94 € Tibor Varga TSV Papier

32627211

58,80 € AMG Facility SK s.r.o.

Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Sýkorová
Drugaj
Foltýn
Sýkorová
Kucharovičová

Kyselová

397687

Radlinského 11, 810 005 Bratislava

Kovačičová
Kovačičová

397687

Radlinského 11, 810 005 Bratislava

492 736

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Sýkorová

32627211

Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Sýkorová

1 074,00 € GO4, s.r.o.

35907614

Prievozská 34, 821 05 Bratislava

Ďurica

Úprava reklamných videí SHV a licencia na použitie do TV

2 160,00 € Sorizzo Art Production, s. r. o.

46 880 844

Mesačná 15, 821 02 Bratislava

Foltýn

22.2.2022

Organizácia MICE Day na tému Budúcnosť hybridných eventov v MICE

6 500,00 € Mafra Slovakia, a.s

51 904 446

Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Pobjecky

1.9.

22.2.2022

Reklamný priestor prostredníctvom služby Google Ads

IE6388047V

Gordon House, Barrow Street, Dublin

Chrenka

1.7.

22.2.2022

Propagácia Bratislavy v spolupráci s online portálom REFRESHER

50 676 946

Prievozská 14, 82109 Bratislava

2022/02/029

Réžia 92

22.2.2022

Zverejnenie pracovnej ponuky- Social Media Manager

2022/02/030

1.9.

24.2.2022

Vysielací čas v televízii TA3

2022/02/031

1.3.

25.2.2022

tlač položky č.45 - 2 x ! Skladacia mapa A2 FR/IT a ESP/PORT

10 000,00 € Google Ireland Limited
6 000,00 € REFRESHER Media s. r. o.
58,80 € pretlak s.r.o.

Foltýn

52310965

Lazovná 236/5, 974 01 Banská Bystrica

Huljaková

7 500,00 € C.E.N. s. r. o.

35780886

Gagarinova 12, 821 05 Bratislava

Foltýn

4 680,00 € Ultra Print s.r.o.

31 399 088

Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Ďurica

2022/02/032

1.3.

25.2.2022

tlač položky č.7 - 4 x ! 4DL BAhrad ENG a IT, Hrad Devin IT, Kelt Rims BA ENG

2022/02/033

1.3.

28.2.2022

Grafické a DTP služby na Marec 2022

880,00 € Ultra Print s.r.o.

31 399 088

Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Ďurica

2 400,00 € Sowa studio, s.r.o.

47 875 402

Dolná 94, 900 01 Modra

2022/02/034

Réžia 92

28.2.2022

Skladový priestor - nájom (skladovanie meetpointy)

Ďurica

125,00 € Rozvoz a donáška, s.r.o.

50 449 028

Prievozská 34, 821 05

2022/02/035

1.4.

28.2.2022

Ďurica

Ubytovanie UZATÁS

149,46 € Ibis Budapest Centrum

10684621

1092 Budapešť, Ráday utca 6, Maďarsko

2022/02/036

1.4.

28.2.2022

Ubytovanie UZATÁS pre sprievodcu

236,69 € Ibis Budapest Centrum

10684621

1092 Budapešť, Ráday utca 6, Maďarsko

2022/02/037

Réžia 92

28.2.2022

Prezentačno-propagačné a informačné služby - 2 x 10 hodín, 1.3. a 4.3.2022

124,80 € Colours s.r.o.

50 674 200

Karpatské námestie 10A

2022/02/038

1.3.

28.2.2022

tlač položky č.10 - 6DL Korunovacna BA SK/ENG a pol. č.22 Zlata BA ENG

1 177,00 € Ultra Print s.r.o.

31 399 088

Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Ďurica

2022/03/001

3.4

2.3.2022

Konfigurácia, tlač a dodanie plastových destinačných kariet

1 519,20 € Cardberg, s.r.o.

46 802 185

Dončova 1445/9, Ružomberok

Výbochová

2022/03/002

1.7.

3.3.2022

Propagácia Bratislavy v magazíne Región Bratislava a Zážitkové evropské cyklotrasy

3 120,00 € m-ARK Marketing a reklama s.r.o.

27 772 594

Železniční 4, 779 00 Olomouc

Foltýn

2022/03/003

1.7.

4.3.2022

Inzercia v Rakúskych periodikách Österreich

9 991,80 € MEDIENGRUPPE "ÖSTERREICH" GMBH

63421648

A-1010 Wien, Friedrichstr. 10

2022/03/004

1.2.

8.3.2022

Kúpa licencovanej brožúry Bratislava City Guide

5 019,30 € The Slovak Spectator, The Rock s.r.o.

31386237

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

2022/03/005

5.1.

8.3.2022

Update informácií na info-totemoch v BA, 6 ks totemov, SK jazyková mutácia

44 155 778

Račianska 66, 831 02 Bratislava

Ďurica

2022/03/006

3.2.

10.3.2022

Konferencia na jednej lodi - prenájom

3 413,00 € SPaP - lodná osobná doprava, a.s.

42 259 088

Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Drugaj

2022/03/007

3.2.

10.3.2022

Konferencia na jednej lodi - catering

4 640,00 € SPaP - lodná osobná doprava, a.s.

42 259 088

Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Drugaj

2022/03/008

5.3.

10.3.2022

Zhodnotenie stavu minismerovníkov v spráce Hl.m.SR

198,00 € JCDecaux Slovakia s.r.o.

35 695 412

Kopčianska 92, 851 01, Bratislava

2022/03/009

1.4.

11.3.2022

Ubytovanie ASTA Global Budapešť 2 noci - Ďurica

169,21 € Booking.com B.V.

2022/03/010

1.4.

11.3.2022

Ubytovanie ASTA Global Budapešť 1 noc - Krutý

2022/03/011

5.4.

11.3.2022

Doprava 16. Marec 2022 - Budapešť / ASTA

2022/03/012

1.10

14.3.2022

Výroba rollupy Dunaj

2022/03/013

1.10

14.3.2022

Výroba zápisníky Dunaj

2022/03/014

5.1.

14.3.2022

Update informácií na info-totemoch v BA,6 ks totemov,DE a ENG jazyková mutácia,položka c-14 hod a polož. e-14 hod.=28 hod.

2022/03/015

1.4.

14.3.2022

Účasť na veľtrhu CR City Fair - European destination workshop 2022 - online, 9.6.2022

2022/03/016

1.3.

15.3.2022

tlač položky č.46 - Trhacia mapa A3 - 50 000 ks

2022/03/017

8.1.

17.3.2022

Ubytovanie na ECM Conference v Hamburgu - Tomáš Koniar

338,00 € Le Meridien Hamburg

219 157 814

An der Alster 52-56, 20099 Hamburg

Kovačičová

2022/03/018

8.1.

17.3.2022

Letenky Viedeň - Hamburg a späť

354,00 € Austrian Airlines AG

15416707

Office Park 2, A-1300 Flughafen-Wien

Kovačičová

2022/03/019

3.2.

17.3.2022

Fotograf na konferencii Na jednej lodi

200,00 € Ing. Marek Jančúch

48105112

Hollého 60, 010 01 Žilina

Drugaj

2022/03/020

3.2.

17.3.2022

Tlmočenie na konferencii Na jednej lodi

1 170,00 € Entia, s.r.o.

35937122

Sekýľska 18, 841 06 Bratislava

Drugaj

2022/03/021

5.3.

17.3.2022

Oprava 11 minismerovníkov JCDecaux

5 402,00 € JCDecaux Slovakia s.r.o.

35 695 412

2022/03/022

8.1.

18.3.2022

Registračný poplatok ECM Konferencia a Valné zhromaždenie (T. Koniar)

2022/03/023

8.1.

21.3.2022

Ubytovanie na ECM Conference v Hamburgu - Vladimír Grežo

507,00 € Le Meridien Hamburg

219 157 814

An der Alster 52-56, 20099 Hamburg

Kyselová

2022/03/024

8.1.

21.2.2022

Letenky Viedeň - Hamburg a späť

354,00 € Austrian Airlines AG

15416707

Office Park 2, A-1300 Flughafen-Wien

Kyselová

2022/03/025

8.1.

21.3.2022

Registračný poplatok ECM Konferencia a Valné zhromaždenie (V.Grežo)

650,00 € ECM Head Office

29 D, rue de Talant, 21000 Dijon France

Kyselová

2022/03/026

3.2.

22.3.2022

Zabezpečenie videozáznamu z podujatia Na jednej lodi

990,00 € Ľubomír Baran - Services

2022/03/027

5.4.

22.3.2022

Prenájom dodávky - zásobovanie materiálmi na podujatie Na jednej lodi

2022/03/028

3.2.

22.3.2022

2022/03/029

Réžia 92

2022/03/030

648,00 € AV systems s.r.o.

Krutý
Krutý
Ďurica

Foltýn
Kucharovičová

Krutý

1288246

Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko

Ďurica

114,19 € Booking.com B.V.

1288246

Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko

Ďurica

306,00 € GO4, s.r.o.

35907614

Prievozská 34, 821 05 Bratislava

Ďurica

122,40 € Plotbase, s.r.o.

45268193

Pečnianska 5, 851 01 Bratislava

Drugaj

346,80 € Ultra Print s.r.o.

31 399 088

Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Drugaj

1 008,00 € AV systems s.r.o.

44 155 778

Račianska 66, 831 02 Bratislava

Ďurica

8th Floor, Becket House 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD

Ďurica

958,80 GBP European Tour Operators Association Ltd.
2 442,00 € Ultra Print s.r.o.

650,00 € ECM Head Office

04950752
31 399 088

7911Z

7911Z

Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Kopčianska 92, 851 01, Bratislava
29 D, rue de Talant, 21000 Dijon France

Ďurica

Krutý
Kovačičová

52942473

MPČĽ 3170/29, 058 01 Poprad

Drugaj

60,00 € Bc. Michal Peržel

47760168

Juraja Holčeka 313, 90086 Budmerice

Drugaj

Prenájom nábytku na konferenciu Na jednej lodi

60,00 € Matahari s.r.o.

44812884

Vajnorská 59, 831 03 Bratislava

Drugaj

23.3.2022

Pomocna sila na organizaciu podujatia "Na jednej lodi"

99,84 € Colours s.r.o.

50 674 200

Karpatské námestie 10A

Krutý

1.7.

23.3.2022

Propagácia Bratislavy v spolupráci s online portálom magazínu týždeň.

5 000,00 € W PRESS a.s.

35 907 266

Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Buday

2022/03/031

1.3.

25.3.2022

tlač položky č. 20 - BC card brozura 105x148 mm - 2 000 ks

1 815,00 € Ultra Print s.r.o.

31 399 088

Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Ďurica

2022/03/032

1.6.

25.3.2022

(presstrip1-3-21) organizačné zabezpečenie press tripu pre Refresher

1 142,40 € Tour4U, s.r.o.

36801658

Šikmá 4, 821 06 Bratislava

Buday

2022/03/033

1.6.

25.3.2022

(presstrip1-3-21) zabezpečenie ubytovania

2022/03/034

7.1.

25.3.2022

Upgrade software-u, nová funkcionalita a profilaktika/servis zariadení v TIC Klobučnícka 2

2022/03/035

8.1.

28.3.2022

Preprava osôb Bratislava - Letisko Schwechat 30.3.2022 a spať 1.4.2022

105,00 € CARTRANS, s.r.o.

2022/03/036

8.1.

28.3.2022

Ubytovanie na konferenciu Regensburg 2022

344,00 € Novotel Regensburg Center

2022/03/037

8.1.

28.3.2022

Registračný poplatok konferencia Regensburg 2022

360,00 € Stage4solutions & dtc

2022/03/038

1.10.

28.3.2022

Dodanie ruksakov s potlačou loga „Bratislava na vlastné nohy“

663,00 € JEKA studio s.r.o.

35884177

2022/03/039

1.3.

29.3.2022

Grafické a DTP služby na Apríl 2022

2 400,00 € Sowa studio, s.r.o.

2022/03/040

Réžia 92

31.3.2022

Skladový priestor - nájom (skladovanie meetpointy) na April 2022

2022/03/041

Réžia 92

31.3.2022

Prenájomskladovacích priestorov na uskaldnenie stojanov z výstavy Šmotlák

302,10 € Carlton Property, s.r.o.
1 008,00 € Pygmalios, s.r.o.

125,00 € Rozvoz a donáška, s.r.o.
1 100,74 € PLUSIM spol s r.o.

36 860 492

Hviezdoslavovo nam. 3, 811 02 Bratislava

Buday

48234702

Trenčianska 53/B

Ďurica

50801945

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Huljaková

Landshuterstrasse 27, 93047 Regensburg, Nemecko

Kyselová

Gusshausstr. 6, A 1040 Wien

Kyselová

Nádražná 16, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Drugaj

47 875 402

Dolná 94, 900 01 Modra

Ďurica

50 449 028

Prievozská 34, 821 05

35818565

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Ďurica
Kucharovičová

Cieľ
Marketingové kampane naprieč spektrom
médií naviazané na Bratislavu ako cieľové
miesto návštevy

Ukazovateľ
•
•
•
•

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
nové koncepty a kampane pre cieľové skuiny - domáci cestovný ruch

Podpora podujatí ako produktov
• verejné podujatia (organizácia, finančná podpora, propagácia)
cestovného ruchu a spolupráca s mestskými
• rozšírenie konceptu a rozsahu Bratislavských korunovačných dní (v r. 2021 boli 4 hlavné projekty)
inštitúciami a magistrátom
• spolupráca s organizáciami/inštitúciami mesta ev. Sekciami magistrátu
•
•
Online propagácia pre komunikáciu značky
•
mesta, produktov CR a informačný servis
•
pre návštevníkov
•
•
•
•
Zber dát a následná komunikácia a
•
sieťovanie prostredníctvom vytvorených
•
databáz (B2B a B2C)
•
•
Prezentácia Bratislavy ako atraktívnej city•
break destinácie doma a v zahraničí s
•
dôrazom na variabilnosť tém
•
•
•
Komunikácia značky Bratislava
("Surprisingly close, exceptionally smart") •
•
ako kongresovej destinácie na podporu
•
využitia potenciálu v oblasti "meeting
•
industry"
•
•
Turisticko-informačné centrum ako
•
"informačná brána do destinácie" spolu so
•
smerovaním návštevníkov po meste
•

počet návštevníkov na webe visitbratislava.com
počet nových organických fanúšikov na Instagrame
počet sledovateľov na Facebooku na konci roka
dosah príspevkov na Facebooku
počet zhliadnutí videí na Youtube
počet nových followerov na LinkedIn
počet B2B kontaktov relevantných zahraničných a domácich partnerov
počet nových registrovaných užívateľov verejnej WiFi siete
počet získaných emailových adries z registrácie do verejnej WiFi siete
tematických zaslaných newslettrov
nových emailových kontaktov cez online prieskumy
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
počet účastníkov MICE DAYS (organizácia/spoluorganizácia networkingového podujatie BCB)
B2B stretnutia one-to-one s nákupcami podujatí live/online
dopĺňanie databázy nákupcov podujatí v CRM systéme
počet relevantných RFP´s a kvalifikovaných leadov a ich administrácia
PR článkov publikovaných na MICE relevantných online platformách
počet nových followerov na LinkedIn
MICE relevantné príspevky na sociálnej sieti LinkedIn
nadviazanie nových profesijných kontaktov/partnerstviev TIC
nové produkty/tovary/služby určené na povízny predaj v TIC
počet účastníkov prehliadok, vzdelávacích a osvetových podujatí
počet dopytov v TIC počas hlavnej sezóny (jún - setember) - január - marec 4 235 dopytov

Cieľová
hodnota
10
310
100
1

Odpočet
k 31.03.2022
20 %
17 %
22 %
0

10
6
5

0
0
0

755 000
2 000
52 000
3 800 000
2 500 000
150
320
60 000
16 000
8
1 500
10
5
3
230 000
120
130
180
22
60
150
145
50
10
3 000
25 000

30 %
90 %
25 %
15 %
5%
40 %
93 %
20 %
11,5 %
38 %
15 %
20 %
60 %
0
52 %
75 %
27 %
55 %
54 %
32 %
70 %
24 %
16 %
0
25 %
x

Destinačný manažment, zatraktívnenie
turistickej ponuky, kultivácia prostr. CR a
strategické plánovanie

• projekty drobnej turistickej infraštruktúry v spolupráci s magistrátom a MČ
• analytické, strategické a koncepčné materiály
• vzdelávacie aktivity pre sprievodcov CR a pracovníkov prvého kontaktu

3
3
10

33 %
33 %
20 %

Záujemca o spoluprácu a podporu eventov/festivalov od BTB
zo zdrojov projektu BTB 2022 od MDaV SR, musí splniť nasledovné
požiadavky:

1. Právna forma – organizátora: každá povolená zákonom v EÚ (SR) Dokladovanie:
doloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete navrhovanej spolupráce, stanovy
spoločnosti (v prípade neziskových organizácií).
2. Oblasti eventu/festivalu v prepojení na CR:
* šport (podmienkou je zapojenie verejnosti, účastníkov do vlastnej aktivity),
* umenie / kultúra (podmienkou prezenčná účasť návštevníkov)
3. Podporujú sa eventy a festivaly realizované v roku 2022 a to začaté a ukončené
v období od 1. júna – 30. novembra 2022.
* Z podpory sú vzhľadom na aktuálne nastavenie procesu rozhodovania a zúčtovania
dotácie MDaV SR vylúčené akcie konané v období: január – máj a december 2022.
4. Zaslanie vyplneného formulára obsahujúceho základné informácie o podujatí a to:
minulá a očakávaná návštevnosť podujatia, veková štruktúra, počet dní podujatia –
predpoklad prenocovania návštevníka, spolupráce so subjektami a existencia
spoločného produktu (áno /nie, ak áno akého ?, napr. ubytovanie pre účastníkov
v spolupráci s hotelmi, služby pre festival z prostredia podnikateľov CR a členov BTB
v Bratislave, promo ponuky doplnkových služieb v programe festivalu a ďalšie),
nadväzujúce sprievodné aktivity pre účinkujúcich (napr. prehliadka Bratislavy).
5. Do návrhu na poskytnutie reklamných služieb definovať akým konkrétnym spôsobom
bude propagovaná destinácia Bratislava a na aké cieľové trhy /krajiny/ a skupiny
obyvateľov bude cielená? A merateľný predpokladaný prínos (napr. počet
návštevníkov, turistov kvôli spolupráci pricestuje, koľko prenocovaní získa BA,
a prípadne aký benefit budú mať z uvedeného návrhu spolupráce hlavne členovia BTB,
a iné).
6. Reklamná komunikácia musí byť cielená nielen lokálne na domácich obyvateľov ale pri
domácom cestovnom ruchu na Slovensko (min 2 VÚC), pri cielení na zahraničných
návštevníkov prioritne na Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Taliansko, Nemecko
a krajiny EÚ.
7. Organizátor je povinný dodať čestné vyhlásenie potvrdzujúce skutočnosť, že je
oprávnený event/festival organizovať, a že pri organizovaní eventu/festivalu budú
rešpektované všetky právne predpisy a práva tretích osôb.
8. Festival / event musí byť koncipovaný ako opakovaný projekt a v roku žiadosti mať min
2. ročník konania (nemusia nasledovať po sebe). Podpora nie je určená pre jednorazové
projekty, bez zámeru opakovania a dlhodobosti.
9. Komunikácia organizátora musí byť pri cielení na DCR v SJ a pri cielení na zahraničie
v AJ, prípadne jazyku krajiny podľa cielenia kampane.
10. Dodanie dát o návštevnosti zo SR, zahraničia /min verzia: celková návštevnosť za roky
2022 -1, (-2, -3), návštevnosť po krajinách, počty, veková štruktúra, iné) podľa ročníka

festivalu a súhlas so zmluvným záväzkom na poskytnutie dát o návštevnosti, po
ukončení podujatia do 30 dní od ukončenia eventu/festivalu.
11. Dodať položkový rozpočet nákladov podujatia, výnosy z verejných zdrojov podrobne,
zo súkromných len zoznam prispievateľov a spolu - celková suma.
12. Povinnosť promovať: BTB, mesto Bratislava ako partnera a povinné uvádzanie
MDaV SR a ním určenej povinnej komunikácie a ďalšieho plnenia (napr. účasť BTB na
TK a iné štandardné - spojené s eventom/festivalom).

Kategórie:
•
•

I.kategória:
II.kategória

Objem podpory: do 3.000,- € na event/festival
Objem podpory: do 5.500,- € na event /festival

Poznámka pre BTB: podpora bude formou umeleckých zmlúv.

Prerokované P- BTB dňa 18.5.2022

