
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 31.5.2022 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: R. Ďurica, V. Grežo, P. Hochschorner, T. Koniar, Ľ. Novacká, M. Volek, 

Online:  M. Debnárová, L. Štasselová, P. Petrovič, F. Stano 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení:  

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie P-BTB 

2. Aktuálne témy Bratislava region tourism  

3. Smernica o verejnom obstarávaní – aktualizácia 

4. Zmluvy a objednávky nad 10.000€ 

5. Rôzne 

6. Záver rokovania P-BTB  

 

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných. 

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

PP-BTB odovzdal slovo p. Stanovi, ktorý informoval, že v BRT budú chystať návrh na zmeny v rozpočte, 

ktorý bude ponížený. Ďalej informoval, že chystajú na túto sezónu shuttle busy, už majú vysúťaženú firmu. 

Boli tiež oslovený SND, aby zvážali ľudí z regiónov do SND. P. Stano ponúkol možnosť sa zamyslieť, či by 

v rámci tohto zvozu neurobili balíčky (prehliadky, návštevy múzeí, galérií...). Realizovať by sa tento zvoz 

mal od septembra.  

 

Bod č. 3: Smernica o verejnom obstarávaní - aktualizácia. 

PP-BTB informoval, že je nutné doplnenie smernice o pravidlá, ktoré boli doplnené a vyžadované v rámci 

vnútorného usmernenia v BTB k VO po jeho nástupe do funkcie PP-BTB. Preto tento bod z dnešného 

rokovania sťahuje a presúva na júnové predstavenstvo.  

 

Bod č. 4: Zmluvy a objednávky nad 10.000€.  

PP-BTB odovzdal slovo VR, ktorý informoval, že členom P-BTB bola zaslaná aktualizovaná tabuľka. VR 

odpovedal p. Novackej na vopred zaslané písomné otázky. 

Uznesenie č. 1/31052022: P-BTB schvaľuje Zmluvy a objednávky nad 10.000€. 

Prítomní: 8 

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

 

Bod č. 5: Rôzne.  

P. Novacká požiadala o urgenciu odd. protokolu vo veci ohľadom hľadania ocenenia „Zlaté jablko“ s cieľom 

jeho vystavenia (zverejnenia) v určených priestoroch mesta Bratislava. 

PP-BTB informoval, že 31.5. bolo uzatvorené nahlasovanie sa na podpory spoluprác podujatí/festivalov. 

Záujem prejavilo 12 podujatí. Hlasovanie o nich prebehne per rollam. Následne budú do predstavenstva 

zaradené podpory pre mestské organizácie. P. Novacká prejavila záujem, že v prípade stretnutí s mestskými 

organizáciami, by sa rada zúčastnila.  

P. Debnárová sa informovala, či sa budú podporovať aj mestské časti. PP-BTB jej odpovedal, že podpora 

mestských častí nebola po minulom roku, v ktorom boli podporované, zaradená do podpôr BTB na rok 2022 

v rámci prípravy rozpočtu a plánu aktivít na rok 2022. MČ majú podľa informácie z BKIS priestor na 

podporu v rámci ich systému.  

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


                                                                                                                 
P. Debnárová sa ďalej informovala na stav prebiehajúceho auditu v BTB. PP-BTB jej odpovedal, že 

pracovná skupina denne žiada výkonnú zložku o doplňujúce informácie a výkonná zložka promptne 

odpovedá. Prvá pracovná správa by mala byť hotová do 30.6., následne sa celý júl budú chystať odpočty a do 

31.7. bude vyhotovená hlavná správa. P. Debnárová požiadala, aby jej bola zaslaná prvá pracovná správa, 

aby to vedela prejsť na Komisii pre CR a MS. 

P. Novacká sa informovala, či by bola teraz vhodná téma „Amfiteátre v Bratislave“, či by sa s touto témou 

na meste vedeli zaoberať. P. Štasselová sa ponúkla, že danú tému otvorí aj na Komisie pre kultúru, média 

a ochranu kultúrneho dedičstva. P. Debnárová sa pripojila, že bude rada ak sa členovia P-BTB zúčastnia 

Komisie pre CR a MS a môžu otvoriť aj túto tému. Zasadnutie Komisie pre CR a MS sa uskutoční 7.6. 

o 14:00 hod.  

 

Bod č. 6: Záver hlasovania. 

PP-BTB ukončil stretnutie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v stredu 15.6.2022 o 15:00 hod., miesto: BTB + online 

 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo                                         __________________________  

 

 

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



Poradové číslo 

zmluvy
Zmluvný partner Názov zmluvy Obsah zmluvy

Dátum 

podpisu

Dátum 

zverejnenia
Suma konečná

Zodpovedná 

osoba 

2021-01-0007 City Light Slovakia, s.r.o.

Zmluva o dodávke multimediálnych audioguidov a 

zabezpečení tvorby a srpávy ich obsahu Audioguidy - 25 ks 22.1.2021 22.1.2021 26 385,84 € Kačalová

2021-02-0004 Grafis Slovakia, s.r.o.

Dodanie 8 ks funkčných stĺpikov orientačného 

systému vr. smerových tabúľ Meetpointy - výroba, doprava a osadenie 2.2.2021 2.2.2021 15 436,80 € Ďurica

2021-03-0009

Hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava Zmluva o spolupráci Prístup do optickej metropolitnej siete 25.2.2021 24.3.2021 16 646,40 € Turan

2021-03-0012 Trnka, n.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Hovoriaca 3D mapa a 3 kusy hovoriacich kociek 19.3.2021 30.3.2021 14 980,00 € Drugaj

2021/05/003 MAPA Slovakia Editor, s.r.o.

Dodatok č. 1 k Rámcovej a Licenčnej zmluve o dielo 

a licenčnej zmluve Úprava položiek a zmena (zníženie) sumy 10.5.2021 12.5.2021 10 350,00 € Drugaj

2021/06/017
Colours, s.r.o.

Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, 

propagačných a informačných služieb 

Prezentačné, informačné a propagačné služby 

destinácie 30.6.2021 30.6.2021 37 440,00 € Volek

2021/08/008 Tour4U, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb Zabezpečenie PRESS TRIPU od 16.8.-19.8.2021 10.8.2021 11.8.2021 14 968,90 € Pobjecký

2021/08/028
Tovarišstvo starých bojových 

umení a remesiel
Zmluva o zabezpečení umeleckeho výkonu

Umelecké výkony a zabezpečenie 

predkorunovačného sprievodu
13.8.2021 x 19 380,00 € Drugaj

2021/08/029 Shape Production s.r.o. Licenčná zmluva Spoty, videa a fotky o produktoch a službách v BA 12.8.2021 17.8.2021 19 440,00 € Foltýn

2021/09/0054 Wisdom Factory, s.r.o.

Rámcová zmluva na poskytnutie programátorských 

prác Programátorské práce 22.9.2021 23.9.2021 20 520,00 € Richterová

2021/10/0008 Enteris H, s.r.o. Mandátna zmluva Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania 13.10.2021 13.10.2021 38 000,00 € Volek

2021/10/0009 PS:DIGITAL, s.r.o. Zmluva o dielo a Licenčná zmluva Produkcia kampaňového obsahu "Na vlastné nohy" 13.10.2021 13.10.2021 49 920,00 € Foltýn

2021/12/0003

Hlavné mesto SR a O2 

Busines Services Zmluva o spolupráci Poskytovanie služieb verejná wifi 20.12.2021 21.12.2021 30 000,00 € Ďurica
2021/12/0005 EMERGE s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb Zabezpečenie FAM TRIPU 20.12.2021 21.12.2021 16 970,50 € Pobjecký

2021/12/0012 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. Rámcová licenčná zmluva a zmluva o dielo Licencie a edičná úprava mapových podkladov 20.12.2021 30.12.2021 11 952,00 € Kucharovičová

2022/01/0002 Elite/ Monday Lovers, s.r.o. Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva Dodanie audiovizuálneho diela 13.1.2022 13.1.2022 35 376,00 € Pobjecký

2022/02/0001 mmcité sk s.r.o. Kúpna zmluva Obstaranie mobiliáru - Šancová ulica 2.2.2022 4.2.2022 16 397,48 € Krutý

2022/02/0007 Ultra Print, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových služieb Poskytovanie tlačových služieb 23.2.2022 23.2.2022 77 325,50 € Ďurica
*

2022/02/0010 Media RTVS, s.r.o. Zmluva na nákup vysielacieho času Vysielanie na staniciach STV 1, STV 2 a STV Šport 25.2.2022 28.2.2022 25 000,00 € Foltýn

2022/03/0005

PRESTO Services Slovakia 

s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských Poskytovanie prekladateľských služieb 14.3.2022 14.3.2022 23 812,20 € Kucharovičová

2022/03/0012 Cardberg, s.r.o.

Licenčná zmluva, Rámcová zmluva o dodávke 

tovaru a služieb

Dodanie licencie, dátových nosičov, programátorske 

práce 29.3.2022 29.3.2022 28 650,00 € Výbochová

Nové zmluvy nad 10.000 EUR bez DPH od posledného schvaľovania na P-BTB dňa 26.1.2022



2022/04/0008 Rozvoz a donáška. s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb

Zabezpečenie kurierských služieb, manipulácie a 

správy skladu 13.4.2022 13.4.2022 39 396,00 € Ďurica

2022/04/0013 ICCR, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb

Technická a mentorská podpora systému Bratislava 

CARD 22.4.2022 25.4.2022 14 400,00 € Výbochová
2022/04/0015 CLEAN TONERY, s.r.o. Rámcová dohoda Nákup tonerov 26.4.2022 27.4.2022 13 068,24 € Kyselová

Dodatok k 

2022/02/0007 Ultra Print, s.r.o.

Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových služieb - 

dodatok Poskytovanie tlačových služieb 84 744,00 € Ďurica
*

2022/02/008
FEB29 Medien -und Verlags 

GmbH
Vystavená objednávka Mediálny výstup Forbes DACH 7.2.2022 7.2.2022 14 760,00 € Pobjecky

2022/02/027 Google Ireland Limited Vystavená objednávka
Reklamný priestor prostredníctvom služby Google 

Ads
22.2.2022 22.2.2022 10 000,00 € Chrenka

2022/04/010 Google Ireland Limited Vystavená objednávka
Reklamný priestor prostredníctvom služby Google 

Ads
12.4.2022 12.4.2022 60 000,00 € Chrenka

2022/04/011 Facebook Ireland Limited Vystavená objednávka Reklamný priestor na sociálnej sieti Facebook 12.4.2022 12.4.2022 60 000,00 € Chrenka

Zmluvný vzťah Popis projektu Stav Dodávateľ Podpísané Zverejnené Suma Zodp. osoba 

Zmluva

Jarovce Kitsee - 

dokumentácia na stavbu 

cyklochodníka

pripravuje sa špecifikácia
v závislosti od špecifikácie resp. verejného 

obstarávania
x x odhad do 30.000 EUR Drugaj

Zmluva
Osvetlenie vybraných 

turistických atraktivít  
pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 30.000 EUR Krutý

Rámcová zmluva
Ekonomické, účtovné a 

mzdové služby

príprava verejného obstarávania - zmluvný vzťah 24 

mesiacov
na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 60.000 EUR Volek

Rámcová zmluva Právne služby
príprava verejného obstarávania - zmluvný vzťah 24 

mesiacov
na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 30.000 EUR Volek

Zmluva o 

spolupráci

Kreatívne virtuálne hry pre 

deti
pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 35.000 EUR Foltýn

Zmluvný vzťah Popis projektu Stav Dodávateľ Podpísané Zverejnené Suma Zodp. osoba 

Rámcová zmluva

Content marketing - príprava 

a tvorba obsahu v oblasti 

MICE

pripravuje sa verejné obstarávanie - na 24 mesiacov na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 35.000 EUR Pobjecký  

Zmluva
Famtrip - nákupcovia podujatí 

MICE z cieľových trhov

príprava programu k FAMTRIPU - následne proces 

VO
na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 25.000 EUR Pobjecký

Zmluva
Upratovanie služby - TIC + 

Śafko
pripravuje sa verejné obstarávanie - na 12 mesiacov na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 16.000 EUR Volek

Zmluva o dielo
Strategická analýza - 

koncepcia domáceho CR
pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 12.000 EUR Kovačičová

Rámcová zmluva
Prezentačno-propagačné 

služby destinácie
prebieha verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 60.000 EUR Kačalová

Nové objednváky nad 10.000 EUR bez DPH od posledného schvaľovania na P-BTB dňa 26.1.2022

Plánované zmluvy a objednávky nad 10.000 EUR bez DPH

Plánované zmluvy a objednávky nad 10.000 EUR bez DPH - schválené



Zmluva o dielo

Technická dokumentácia a 

inginiering k osadeniu 

meetpointov

pripravuje sa špecifikácia na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 12.000 EUR Ďurica

Zmluva
Nový propagačný Hero spot o 

Bratislave
bude sa pripravovať špecifikácia zákazky na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 50.000 EUR Foltýn

Zmluva
Celoročné propagačné FPV 

dronové video Bratislavy
bude sa pripravovať špecifikácia zákazky na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 15.000 EUR Foltýn

Objednávky
Letná kampaň ( online, 

inzercia, rádio)
bude sa pripravovať špecifikácia zákazky Média - mix x x

spolu odhad do 80.000 

EUR
Foltýn

Zmluva

Vytvorenie a publikovanie 

natívnych videí a relácií v 

RTVS

budú prebiehať rokovania so zástupcami RTVS Rozhlas a televízia Slovenska x x odhad do 50.000 EUR Foltýn

Zmluva

Vytvorenie videí - 

pokračovanie Turistom vo 

vlastnom meste

bude sa pripravovať špecifikácia zákazky na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 15.000 EUR Foltýn

Objednávka
Propagácia Bratislavy a BTB v 

TA3
budú prebiehať rokovania so zástupcami TA3 C.E.N. s.r.o. (TA3) x x odhad do 10.000 EUR Foltýn

Zmluva
Príprava podkladov na 

zabezpečenie nového webu
bude sa pripravovať špecifikácia zákazky na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 15.000 EUR Foltýn

Objednávka
Spolupráca s PR agentúrou 

v AT/CZ

špecifikácia bude pripravená na základe rokovaní s 

PR agentúrami
na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 15.000 EUR Foltýn

Zmluva

Zabezpečenie umeleckých 

výkonov - Bratislavské 

korunovačné dni

bude sa pripravovať špecifikácia zákazky Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel x x odhad do 25.000 EUR Drugaj

Zmluva
Mobiliár pre Bratislavské 

korunovačné dni
bude sa pripravovať špecifikácia zákazky na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 20.000 EUR Drugaj

Rámcová zmluva
Merkantil a merchandising - 2 

roky
pripravuje sa verejné obstarávanie na základe výsledkov verejného obstarávania x x odhad do 60.000 EUR Drugaj

Rámcová zmluva Preklady a tlmočenie - 2 roky ukončené VO, príprava zmluvy Lexika, s.r.o. x x 44 850,00 € Kucharovičová

Rámcová zmluva DTP, grafické služby - 2 roky ukončené VO, príprava zmluvy sowa studio, s.r.o. x x 60 000,00 € Ďurica


