
Zápisnica z valného zhromaždenia  

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu  

(ďalej len „BTB“), 

 

ktoré sa konalo dňa 8. 9. 2022 v Hoteli Devín 

Riečna 162,  Bratislava 

 

1. Otvorenie  

 
Valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“), ktoré bolo zvolané pozvánkou 

predstavenstva BTB zo dňa 8. 8. 2022, otvoril predseda predstavenstva BTB pán Ing. 

Vladimír Grežo o 16.20 hod.  

Podklady k jednotlivým bodom programu s dôvodovými správami a návrhmi 

jednotlivých uznesení boli všetkým členom BTB doručené v zmysle Stanov BTB dňa 31. 8. 

2022. 

Ing. Vladimír Grežo privítal všetkých prítomných členov BTB a ich zástupcov. 

Konštatoval, že BTB má ku dnešnému dňu 70 členov vrátane hlavného mesta SR Bratislavy. 

Na zabezpečenie uznášaniaschopnosti VZ-BTB je potrebná prítomnosť min. 36 členov BTB. 

Prítomných členov na VZ-BTB je aktuálne 39 (Hlavné mesto SR Bratislava a 38 ostatných 

členov), t.j. VZ-BTB je uznášaniaschopné. 

 

Následne predseda predstavenstva BTB oboznámil prítomných s 

navrhnutým programom VZ-BTB: 

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov VZ BTB 

3. Správa o činnosti DR BTB za rok 2021  

4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2021 a k Účtovnej 

závierke BTB za rok 2021  

5. Správa o činnosti BTB za rok 2021  

6. Účtovná závierka BTB za rok 2021 

7. Etický kódex 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ  PROGRAMU VZ-BTB 
PRÍTOMNÝCH: 40  

ZA:  40 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 1 

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje nasledovný program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov VZ BTB 

3. Správa o činnosti DR BTB za rok 2021  

4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2021 a k Účtovnej 

závierke BTB za rok 2021  

5. Správa o činnosti BTB za rok 2021  

6. Účtovná závierka BTB za rok 2021 

7. Etický kódex 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

–––––––––––––––––––––– 



2. Voľba orgánov VZ-BTB 
 

 Následne predseda predstavenstva BTB predniesol návrh na voľbu orgánov VZ-BTB 

s nasledovným obsahom: 

za predsedajúceho: Ing. Vladimír Grežo 

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová 

za overovateľov zápisnice:  

Mgr. Peter Petrovič  

Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 

za skrutátorov:  

Ing. Michaela Kovačičová  

Mgr. Hana Kucharovičová, PhD. 

Mgr. Monika Výbochová 

Ing. Bohdana Jelemenská  

O prednesenom návrhu dal predseda predstavenstva BTB hlasovať. 

 

HLASOVANIE O NAVRHNUTÝCH ČLENOCH ORGÁNOV VZ-BTB 

PRÍTOMNÝCH: 40 

ZA: 40 

PROTI: 0 

ZDRŽAL0 SA: 0 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 2  

Za členov orgánov valného zhromaždenia BTB boli schválené navrhnuté osoby: 

za predsedajúceho: Ing. Vladimír Grežo 

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová 

za overovateľov zápisnice:  

Mgr. Peter Petrovič  

Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 

za skrutátorov:  

Ing. Michaela Kovačičová  

Mgr. Hana Kucharovičová, PhD. 

Mgr. Monika Výbochová 

Ing. Bohdana Jelemenská  

 

–––––––––––––––––––––– 

 

3. Správa o činnosti DR za rok 2021  

 
V rámci rokovania VZ-BTB o ďalšom bode programu udelil predsedajúci slovo 

predsedovi dozornej rady BTB pánovi Mgr. Marekovi Farkašovi, ktorý odkázal prítomných 

na písomný materiál Správa činnosti dozornej rady za rok 2021.  

Následne VZ-BTB pristúpilo k hlasovaniu o uznesení k prerokovávanému materiálu.  

 

HLASOVANIE O SPRÁVE O ČINNOSTI DOZORVEJ RADY ZA ROK 2021 
PRÍTOMNÝCH:  41 

ZA:  41 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 3  

Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady BTB za rok 

2021.  

–––––––––––––––––––––– 



 

4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2021 a              

k Účtovnej závierke BTB za rok 2021  

 
Predseda dozornej rady BTB informoval prítomných, že dozorná rada BTB odporúča 

VZ-BTB, aby materiály, ktoré sú predmetom bodu 5. a 6. VZ-BTB schválilo.  

–––––––––––––––––––––– 

 

5. Správa o činnosti BTB za rok 2021   

 
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB komplexne prezentoval činnosť 

a hospodárenie BTB v roku 2021. Zároveň poďakoval všetkým zamestnancom BTB, členom 

orgánov BTB ako aj členom BTB za spoluprácu. 

Predsedajúci poskytol prítomných členom priestor na otázky a následne prítomní 

členovia BTB pristúpili k hlasovaniu o návrhu na schválenie  Správy o činnosti BTB za rok 

2021. 

 

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ SPRÁVY O ČINNOST BTB ZA  ROK 2021  

(v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu - § 17 ods. 6 - zásadná otázka 

oblastnej organizácie, na prijatie uznesenia potrebný súhlas viac ako 60 % prítomných 

členských obcí a zároveň viac ako 60% prítomných ostatných členských subjektov) 

PRÍTOMNÝCH:  44  

ZA:  Hlavné mesto SR Bratislava - 1, ostatné členské subjekty - 43 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 4 

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2021. 

–––––––––––––––––––––– 

 

6. Účtovná závierka BTB za rok 2021 
 

Následne pokračovalo VZ-BTB hlasovaním o Účtovnej závierke BTB za rok 2021.  

 
HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY BTB ZA ROK 2021  

(v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu - § 17 ods. 6 - zásadná otázka 

oblastnej organizácie, na prijatie uznesenia potrebný súhlas viac ako 60 % prítomných 

členských obcí a zároveň viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov) 

PRÍTOMNÝCH:  43 (42 plus 1)  

ZA:  Hlavné mesto SR Bratislava - 1, ostatné členské subjekty - 42 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č .5  

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2021. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

7. Etický kódex  

Slova sa ujal predsedajúci, ktorý informoval prítomných o okolnostiach vzniku návrhu 

Etického kódexu a jeho význame pre BTB. Udelil slovo vedúcej Oddelenia stratégií BTB Ing. 

Michaele Kovačičovej, ktorá prítomných stručne oboznámila s procesom tvorby dokumentu, 



poukázala na skutočnosť, že príprava kódexu bola iniciovaná predsedom predstavenstva BTB  

a schválená rozhodnutím predstavenstva BTB dňa 4. 3. 2021. Etický kódex bol vytvorený z 

návrhu členov komory č. 2 a doplnený pripomienkami členov komory č. 4. Dňa 28. 6. 2022 

prijalo predstavenstvo BTB návrh Etického kódexu pre členov BTB a odsúhlasilo jeho 

predloženie na rokovanie VZ-BTB. 

Po krátkej diskusii, v ktorej vystúpila pani Dagmar Gubová (členka komory č. 2), VZ-

BTB pristúpilo k hlasovaniu. 

 

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ ETICKÉHO KÓDEXU 

PRÍTOMNÝCH: 44 

ZA: 44 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 6 

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Etický kódex. 

–––––––––––––––––––––– 

 

8. Rôzne 

 
Predsedajúci poskytol prítomným členom BTB priestor na komunikáciu. 

K pôsobeniu BTB za 10 rokov jej činnosti sa vyjadril Mgr. Marián Bilačič - predseda 

Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruch (člen komory č. 2). Konkrétne návrhy 

na prijatie uznesení VZ-BTB predložené neboli. 

 

–––––––––––––––––––––– 
  

9. Záver 

 
V závere VZ-BTB predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na VZ-BTB a o 17.12 

hod. vyhlásil VZ-BTB za ukončené. 

 

 

V Bratislave dňa 8. 9. 2022 

 

Predsedajúca Ing. Vladimír Grežo                _________________________ 

 

Zapisovateľka JUDr. Lucia Kralovičová      __________________________ 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Peter Petrovič                       __________________________ 

 

Mag. Martin Volek, MBA, PhD.       __________________________ 

 

Skrutátori: 

Ing. Michaela Kovačičová             __________________________ 

  

Mgr. Hana Kucharovičová, PhD.  __________________________ 

 

Mgr. Monika Výbochová   __________________________ 

 

Ing. Bohdana Jelemenská              __________________________  

 



Valné zhromaždenie BTB, 8. september 2022 
 

 
 

K bodu č. 3: Správa o činnosti dozornej rady BTB za rok 2021  
 

 
Odôvodnenie:  
 
V zmysle Čl. XI. bodu 9. písm. k) Stanov BTB dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu 
správu o svojej činnosti. 
 
V nadväznosti na citované ustanovenie dozorná rada BTB predkladá valnému zhromaždeniu 
správu o svojej činnosti za rok 2021.  
 
Na prijatie uznesenia v tejto veci je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov (Čl. 
IX. bod 5. veta 1. Stanov BTB). 
 
 
Návrh Uznesenia: Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie správu o činnosti dozornej rady 
BTB za rok 2021. 



Správa o činnosti Dozornej rady Bratislavskej organizácie CR 

so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

za rok 2021, predložená dňa 25.5.2022 

Dozorná rada fungovala v období  1.1.2021 - 31.12.2021 v nasledovnom zložení:  Mgr. Marek Farkaš 

(predseda DR), Mgr. Michal Brat, PhD (podpredseda DR) / Radovan Jenčík (od 09/2021), JUDr. Peter 

Jakušík, MUDr. Dana Čahojová. 

Rok 2021 bol náročný na stretávanie sa a z dôvodu pandémie Covid-19 sa niekoľko stretnutí Dozornej 

rady uskutočnilo online formou (označené *). 

V sledovanom období sa uskutočnilo 10 zasadnutí Dozornej rady. Účasť členov DR na zasadnutiach 

Dozornej rady bola nasledovná: 

 Marek Farkaš Michal Brat 

/Radovan Jenčík 

Peter Jakušík Dana Čahojová 

16.2.2021 *               √ 
 

√ √ x 

16.3.2021 * √ x √ √ 

28.4.2021 * √ √ √ √ 

25.5.2021 √ √ √ √ 

23.6.2021 √ √ √ √ 

12.8.2021 * √ √ √ √ 

26.8.2021 √ √ x √ 

1.9.2021 * √ √ √ √ 

20.10.2021 √ √ √ √ 

7.12.2021 * √ √ √ √ 

 

Dozorná rada spoločnosti sa pri výkone svojej kontrolnej činnosti v sledovanom období zamerala 

najmä na:  

• plnenie uznesení P-BTB a VZ 

• preskúmanie Účtovnej závierky a Správy o činnosti BTB 

• sledovanie činnosti predstavenstva z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločnosti, 

strategických cieľov v daných podmienkach a riešenie rozvojových zámerov BTB 

• hospodársku a finančnú činnosť BTB, stav jej majetku, jej záväzkov a pohľadávok 

• riadne vedenie účtovníctva 

• dodržiavanie stanov spoločnosti a všeobecných záväzných právnych predpisov 

 

 



V roku 2021 Dozorná rada v sledovanom období vykonala nasledovné: 

- Kontrola plnení úloh Predstavenstva BTB a VZ BTB 

- Preskúmanie účtovnej závierky a vyjadrenie k ročnej účtovnej závierke BTB za rok 2020 

- Vyjadrenie k zmene rozpočtu BTB za rok 2021 

- Schválenie rozpočtu na rok 2021 

- Realizácia kontroly v zmysle čl.V, ods. 3 Stanov BTB 

- Riešenie podnetov od členov BTB 

- Kontrola drobných výberových konaní - zmluva „cyklovýlety“, „audioguides, famtripy a 

presstripy 

- Kontrola  na zabezpečenie analýzy socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v 

Bratislave   

- Kontrola obstarávania – kyvadlová doprava 

- Vydávanie stanovísk k tendrom v BTB 

- Posudzovanie oprávnenosti členstva v organizácií a preskúmavanie stanovísk P-BTB v téme 

členstva v BTB 

Iné: 

• Predseda DR sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí Predstavenstva BTB ako hosť a vstupoval do diskusii 

relevantných ku kompetenciam Dozornej rady. 

 

Predseda dozornej rady: Marek Farkaš   ____________________________ 
 
Podpredseda dozornej rady:  Radovan Jenčík     ____________________________ 
 
Člen dozornej rady:  Peter Jakušík   ____________________________ 
 
Člen dozornej rady:  Dana Čahojová   ____________________________ 
 
 



Valné zhromaždenie BTB, 8. septembra 2022 
 

 
K bodu č. 4  Vyjadrenie DR BTB  - k Správe o činnosti BTB za rok 2021 a 

- k Účtovnej závierke BTB za rok 2021 
 

 
 
Odôvodnenie:  
 
V zmysle Čl. XI. bodu 9. písm. c) Stanov BTB dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú závierku 
a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. 
 

V nadväznosti na citované ustanovenie dozorná rada BTB predkladá valnému zhromaždeniu 
svoje vyjadrenie k Správe o činnosti BTB za rok 2021 a k Účtovnej závierke BTB za rok 2021, 
schvaľovanie ktorých je predmetom bodu č. 5 a č. 6 rokovania valného zhromaždenia.   
 

Vyjadrenie dozornej rady k Účtovnej závierke BTB za rok 2021 je súčasťou materiálov 
zasielaných členom BTB pred VZ. 
 
Vyjadrenie dozornej rady k Správe o činnosti BTB za rok 2021 bude predmetom rokovania 
dozornej rady dňa 6. 9. 2022 a bude členom zaslané dodatočne, resp. bude prezentované 
členom priamo na valnom zhromaždení. 



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CR  

SO SO SÍDLOM: PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1, 814 99 BRATISLAVA  

  

Miesto: ONLINE – prostredníctvom aplikácie Zoom  

Dátum: 6.9.2021 o 14.00 hod.  

Zúčastnení: Marek Farkaš, Dana Čahojová, Peter Jakušík  

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba zapisovateľa zasadnutia dozornej rady   

3. Správa o činnosti BTB za rok 2021  

4. Stav plnenia rozpočtu BTB k 31.7.2022  

5. Rôzne   

  
................................................................................................................................... 

 

K bodu 3. - Správa o činnosti BTB za rok 2021  

Dozorná rada si preštudovala Správu o činnosti BTB za rok 2021.  

  

UZNESENIE Č. 2  

Dozorná rada berie na vedomie Správu o činnosti BTB za rok 2021.   

za: 3 hlasy proti: 0 

hlasov zdržalo sa: 0 

hlasov  

Uznesenie bolo prijaté.  



Stanovisko Dozornej rady Bratislavskej organizácie CR so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava 

k Účtovnej závierke BTB 

za rok 2021, predložené dňa 25.5.2022 

Dozorná rada BTB na svojom zasadaní dňa 25.5.2022 preskúmala riadnu Účtovnú závierku neziskovej 
účtovnej jednotky (súvahu, výkaz ziskov a strát) k 31.12.2021 a  Daňové priznanie k 31.12.2021. 
 
Dozorná rada BTB na základe preskúmania vyššie uvedených dokumentov konštatuje že: 

• riadna Účtovná závierka bola kanceláriou BTB riadne vypracovaná a je archivovaná v kancelárii 
BTB ako aj v softwarovom prevedení účtovníctva 

• kancelária BTB vypracovala daňové priznanie zo zdaňovanej a nezdaňovanej činnosti, ktoré bolo 
s príslušnými výkazmi do stanoveného termínu odoslané na Daňový úrad 

• účtovníctvo sa spracováva na počítači, hlavná kniha, súvaha a výsledovka sú riadne archivované  

• účtovná závierka a Daňové priznanie sa realizovali v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 
Zb. 

 
Dozorná rada BTB preskúmala jednotlivé dokumenty a uvádza, že toto stanovisko Dozornej rady BTB 
nenahrádza finančnú kontrolu a finančný audit účtovnej jednotky. Dozorná rada BTB odporúča 
každoročne vykonávať, pred odovzdaním Daňového priznania a Účtovnej závierky na daňový úrad, 
ročný ekonomický audit. 
 
Dozorná rada BTB na základe preskúmania riadnej Účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky 
k 31.12.2021 a Daňového priznania k 31.12.2021 odporúča Valnému zhromaždeniu uvedené 
dokumenty schváliť. 
 

 

Predseda dozornej rady: Marek Farkaš   ____________________________ 

 

Podpredseda dozornej rady:  Radovan Jenčík  ___________________________ 

 

Člen dozornej rady:  Peter Jakušík   ____________________________ 

 

Člen dozornej rady:  Dana Čahojová   ____________________________ 

 



      Valné zhromaždenie BTB, 8. september 2022 

 
K bodu č. 5 a č. 6  Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2021 

          Schválenie Účtovnej závierky BTB za rok 2021 

 
Zdôvodnenie:  
 

V zmysle Čl. IX. bodu 8. písmena e) Stanov BTB, valné zhromaždenie schvaľuje ročnú 

účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie.  

 

„Správa o činnosti BTB za rok 2021“ obsahuje plnohodnotne aj časť „Hospodárenie 

organizácie“ (od str. 138), ktorá je komentárom k dokumentu „Účtovná závierka BTB za rok 

2021“. Spoločne sú oba dokumenty bilancujúcim materiálom vzťahujúcim sa k uplynulému 

roku 2021 a teda zhodnocujú komplexne činnosť organizácie po prevádzkovej, hospodárskej 

a marketingovej línii. Prioritný obsah celkovej činnosti BTB bol v roku 2021 zameraný na 

realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti organizácie cestovného ruchu 

(ďalej len “CR”) - podporou rozvoja CR na území Bratislavy. Primárne ide o marketingovo – 

komunikačné a informačné aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných 

návštevníkov, k predĺženiu ich pobytu na území destinácie, udržaniu návštevnosti, zvyšovaniu 

výdavkov počas ich pobytu, čo priamo súvisí aj so zvyšovaním ekonomického prínosu, nielen 

pre územie v pôsobnosti organizácie, ale aj pre národnú ekonomiku, vrátane udržania a 

zvyšovania zamestnanosti. 

 
BTB v roku 2021 dosiahla v rámci rozpočtu výnosy v celkovej výške 2 234 119,73 EUR. 

Výška členského príspevku Hlavného mesta SR Bratislava v roku 2021 bola vo výške 

1 229 585,00 EUR, členské príspevky ostatných členov boli vo výške 27 120,00 EUR. Výška 

poskytnutej dotácie od MDV SR na bežné výdavky bola vo výške 862 736,51 EUR. Do roku 2021 

je účtovaný prenos nevyčerpanej dotácie z roku 2020 v sume 204 661,96 EUR. Tieto finančné 

prostriedky bolo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly 

MDV SR č. 696/BB00/2020 zo dňa 21. 12. 2020 možné vyčerpať v období 1. 1. 2021 – 31. 3. 

2021. Do výnosov v roku 2021 taktiež patrí poskytnutá 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.  

 

Celkové náklady k 31.12.2021 boli vo výške 2 135 765,02 EUR. Celkový výsledok 

hospodárenia BTB po zdanení predstavoval sumu 98 354,71 EUR. Hospodárenie organizácie 

BTB za rok 2021 je podrobne rozpísané v Správe o činnosti BTB za rok 2021 v samostatnej 

kapitole. Správa o činnosti BTB za rok 2021 a Účtovná závierka BTB za rok 2021 tvoria prílohu 

tejto dôvodovej správy.  

 



      Valné zhromaždenie BTB, 8. september 2022 

Informácia o Účtovnej závierke za rok 2021 a Správe o hospodárení za rok 2021 bola 

predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava dňa 23. 6. 

2022, ktoré ju Uznesením č. 1301/2022 zobralo na vedomie.  

 

Správa o činnosti BTB za rok 2021 bude následne po schválení valným zhromaždením 

BTB postúpená na vedomie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Uznesenie o zásadných otázkach podľa ustanovenia § 17 odseku 6 zákona č. 91/2010 

Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a podľa článku IX odsek 5 

stanov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne viac 

ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov.  

 

Návrh uznesení:  
 

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2021. 

 

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2021. 



SPRÁVA 
O ČINNOSTI

Bratislava Tourist Board

www.visitbratislava.com
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382 888 
návštevníkov

-5,5 % ↘

Štatistické ukazovatele

2021

792 822 
prenocovaní
-13,46 % ↘

2,07 dňa 
priem. dĺžka 

pobytu

1 793 043 €
vybratá daň 

za ubytovanie



2021

2020 2021 Zmena PN Zmena PP

PN PP PN PP v % v %

.Domáci 185 770. 496 056. 182 561. 415 926. -1,73 -16,15

.Zahraniční 219 405. 420 092. 200 327. 376 896. -8,70 -10,28

.Spolu 405 175. 916 148. 382 888. 792 822. -5,50 -13,46

Štatistické ukazovatele



2021
Štatistické ukazovatele

Top 15 Krajina
Počet návštevníkov Nárast/Pokles 

2021/2020 (%)2021 2020

1. Česká republika (CZ) 39 395 44 354 -11,18%

2. Nemecko (DE) 22 481 23 276 -3,42%

3. Poľsko (PL) 18 798 16 910 11,16%

4. Rakúsko (AT) 13 853 16 106 -13,99%

5. Taliansko (IT) 8 283 8 742 -5,25%

6. Ukrajina (UA) 8 203 9 802 -16,31%

7. Spojené štáty americké (USA) 8 146 6 634 22,79%

8. Španielsko (ES) 6 343 3 385 87,39%

9. Maďarsko (HU) 6 292 6 086 3,38%

10. Francúzsko (FR) 6 073 4 397 38,12%

11. Spojené kráľovstvo (GB) 5 039 12 145 -58,51%

12. Holandsko (NL) 4 834 3 146 53,66%

13. Rumunsko (RO) 4 093 3 204 27,75%

14. Belgicko (B) 3 463 1 866 85,58%

15. Izrael (IL) 3 094 1 086 184,90%
* Zdroj: ŠÚSR, 2021 a 2020



Hospodárenie BTB – údaje z účtovnej závierky

Príjmy (výnosy v EUR)

.Tržby z podnikateľskej činnosti 73 738,15.

.Členské príspevky 1 256 705,00.

.Dotácia 862 736,51.

.Ostatné príjmy 40 940,07.

.SPOLU 2 234 119,73.

Výdavky (náklady v EUR)

.Náklady na podnikateľskú činnosť 73 571,62

.Náklady na hlavnú nezdaňovanú činnosť 2 062 193,40

.SPOLU 2 135 765,02

.HV z nezdaňovanej činnosti 98 188,18

.HV zo zdaňovanej činnosti 166,53

.Celkový HV 98 354,71

2021
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PR a komunikácia destinácie - marketingové kampane
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PR a komunikácia destinácie - marketingové kampane



Video tvorba

2021
PR a komunikácia destinácie - marketingové kampane



BRATISLAVA NA VLASTNÉ NOHY DRONOVÉ VIDEÁ 

PRODUKTOVÉ VIDEÁ TURISTOM VO VLASTNOM MESTE

ČIERNOBIELA BRATISLAVA 

2021

VIVA BRATISLAVA! 

PR a komunikácia destinácie - video tvorba



2021
PR a komunikácia destinácie - grafika a tlač



PR a komunikácia destinácie

o Tlačové konferencie a tlačové správy

o Newsletter zasielaný 5. hlavným cieľovým skupinám

o Špecifický obsah

o Správa webu

o Inzercia počas roka

o Online marketing počas roka

o Virtuálny presstrip pre vytipované slovenské médiá

o 72 hodinový camp pre top influencerov z 5 zahraničných 
krajín a Slovenska 

2021



Voľnočasové/leisure:

o Virtual Counter Days 2021 online (11.2.-12.2.2021)

o ITB Berlin NOW 2021 online (9.3.-12.3.2022) 

o Webinár Major Challenges in Tourism for 2021 
(30.3.2021) 

o 2nd Virtual Counter Days 2021 (29.4.-30.4.2021) 

o Digitale Ferien Messe – online (7. - 8.5.2021) 

o City Fair 2021 (8.6.2021) 

o Street_Live Konzert Viedeň (14.10.2021) 

o Privítanie prvého letu z Kodane (01.11.2021) 

Ferien Messe Wien

Privítanie prvého letu z Kodane Street_Live Konzert Viedeň 

Virtual Counter Days 2021 Major Challenges in Tourism

2021
Veľtrhy, výstavy a prezentácie Bratislavy



o Platnosť kariet: 24h, 48h, 72h

o Ceny kariet: 18€, 22€, 25€

o Benefity:

• Bezplatná prehliadka mesta

• Neobmedzené využívanie verejnej dopravy

• 116 zliav na produkty a služby

• Bezplatný vstup do 16 múzeí a galérií

• Ďalšie zľavy až do výšky 50 %

o 66 zapojených partnerov

o 18 províznych partnerov

o Online predaj

o v roku 2021:

• predaných 1 089 ks kariet (33,6% ↘)

• pri kúpe karty dominuje veková skupina 26 
až 40 rokov

• najväčší záujem: DE, SK, AT, CZ

• pri akceptáciách dominoval bezplatný vstup 
do Historického múzea SNM na 
Bratislavskom hrade 

2021
o TIC BTB zaznamenali v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020:           

• 101,8 % nárast návštevnosti. Tento nárast bol podporený 
aj širokou sieťou sezónnych TIC 

• 6 sezónnych TIC (Hlavná stanica, Autobusová stanica 
Nivy, Letisko M.R. Štefánika, Hviezdoslavovo námestie, 
pod Hradom Devín a v kancelárii Blue Danube Tours)

o Tourist Angels – „turistickí anjeli“ (24. 6. - 15. 9.)                             
v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom 

TIC BTB a Bratislava CARD City & Region



Podpora podujatí Historická a korunovačná Bratislava - podpora podujatí 

2021

Bratislavské korunovačné dni Rytieri na Devíne (7.8.2021)  

Limes Day (11.9.2021)  

Výstava fotografií A. Šmotláka Rytieri na Devíne (7.8.2021)  

Malá vínna cesta (13. - 14.8.2021)



o Bratislavské mestské dni 2021 (25. - 27.06.2021)

• otvorenie mestských brán, 10-te výročie BTB,                                           
propagácia Haptickej mapy a hovoriacich kociek,                         
plavby s loďou po Dunaji v spolupráci s LOD

o Kultúrne leto (jún – september 2021)

o Kultúrna a umelecká Bratislava v MČ (jún – október 2021)

• mimoriadny prístup a podpora produktov v krízových 
podmienkach

• BTB podporila 17 podujatí v 13 zapojených mestských častiach 

o One day Jazz Festival Leto 2021 (5. - 8.7.2021) 

o Shakespeare s deťmi (júl 2021)

o L’Etape Slovakia by Tour De France (19. - 22.8.2021)

o Uprising Festival (27. - 28.8.2021)

o Symfónia umenia (3. - 12.9.2021) 

o ČSOB Marathon (4. - 5.9.2021) 

o Dni majstrov ÚĽUV 2021 (4. - 5.9.2021) 

o Biela noc 2021 (17. 9. - 3.10.2021) 

o Spomienka na Deža (18.9.2021) 

o Bratislavské Jazzové Dni (22. - 24.10.2021)

Bratislavské mestské dni 2021 

Shakespeare s deťmi

Uprising Festival 

Biela noc 2021

Dni majstrov ÚĽUV 2021 

2021

Symfónia umenia 

Kultúrna a umelecká Bratislava - podpora podujatí 



Infraštruktúra cestovného ruchu destinácie

Altánok č. 1 v ML - Železná studnička

40 ks informačných tabúľ v MLTabule MČ Vrakuňa – Malý Dunaj Obnova básní Pavla O. Hviezdoslava 

2021

Altánok č. 2 v ML - Železná studnička Altánok č. 3 v ML - Nad Lamačom



o Bratislava MICE Day (24.06.2021)

o Výstavy a prezentácie MICE 

• IBTM Wired Online 2021 (28.6. - 1.7.2021) 

• Conventa Ľubľana (24. - 26.08.2021) 

• IBTM World 2021 Online (14. - 15.12.2021) 

o Zahraničné B2B Fóra:

• Break the Ice Forum Malta (4. - 6.11.2021)

o Organizácia Press Tripu (16. - 19.8.2021) 

o Webstránka BratislavaCVB.com                                
– sekcia 360° videí MICE relevantných venues

o Online propagácia kongresovej Bratislavy na 
sociálnych sieťach LinkedIn a Facebook

o Celoročná komunikácia hlavného mesta                    
ako MICE destinácie

o Customer Relationship Management System 
(CRM)

MICE aktivity

2021



o Strategické dokumenty:

• Marketingová koncepcia domáceho cestovného ruchu detí a mládeže 
v Bratislave

• Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu na Bratislavu

• Program rozvoja mesta - Bratislava 2030

o Kvalita služieb v destinácií:

• Analýza verejnej free WIFI siete v centre mesta a 3D scanner v TIC

• Sčítanie návštevníkov v Mestskom lesoparku 

• Mystery shopping a analýza poskytovaných služieb pri produktoch CR 
v destinácii

• Pilotný projekt hodnotenia kvality: Metodika vyhodnocovania kvality 
podľa jednotlivých služieb cestovného ruchu v destinácií  

Strategické dokumenty a kvalita služieb

2021



o Vzdelávacie aktivity organizované TIC BTB - 98 prehliadok:

• Projekt Turistom vo vlastnom meste (jún - november):

Pravidelné tematické pešie prehliadky 

Pravidelné cykloprehliadky

Komentované prehliadky Historického múzea SNM (júl – august 2021) 

Prehliadky na štyroch kolesách 

• Bratislavské korunovačné dni - Po stopách korunovácií  (13. - 15.8.2021)

• Malá vínna cesta (13. - 14. august 2021)

• Svetový deň cestovného ruchu (25. - 26. september 2021)

• Deti spoznávajú mesto – Pátrač Tino (11. júl - 20. október 2021) 

o Vzdelávanie sprievodcov CR 

o Stáže a prezentácie pre študentov stredných a vysokých škôl

o Aplikácia koncepcie detí a mládeže v súlade s Marketingovou koncepciou 
detí a mládeže 

o Pracovné stretnutia, workshopy, konferencie - organizované ECM

o Veľvyslanectvo mladých – podpora študentov VŠ

o Vzdelávanie pracovníkov TIC BTB a BTB

Vzdelávanie

2021



o Hlavné mesto SR Bratislava

o MČ Bratislavy

o Členská základňa BTB (70 členov)

o MDV SR, MZVaEZ SR, MK SR

o Slovakia Travel

o Zahraničné zastúpenia MDV SR

o Slovenské kultúrne inštitúty Praha, Viedeň, 
Berlín, Budapešť

o Bratislavský samosprávny kraj

o Bratislava Region Tourism

o Múzeum mesta Bratislavy

o Galéria mesta Bratislavy

o BKIS, MUOP, OLO, STARZ

o ZOO Bratislava

o Slovenské národné múzeum

o Slovenská národná galéria

o Slovenské národné divadlo

2021
Partnerská spolupráca



o Medzinárodné organizácie

• European Cities Marketing

• SITE

o Národné organizácie

• Zväz CR

• AOCR

• KOCR BRT

• AICES

2021
Členstvo BTB v organizáciach cestovného ruchu



Štruktúra riadenia organizácie

Predstavenstvo:

• Ing. Vladimír Grežo - predseda P-BTB
• Mag. Martin Volek, MBA, PhD. - 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)

Dozorná rada:

• 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

Výkonný riaditeľ

• Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.

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/asistentka:                        
– 1 úväzok

• TIC:                                                                    
– 6 úväzkov + 1 materská dovolenka

Stav k 31.12.2021

2021



2021



Ďakujem
Bratislava Tourist Board

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
Výkonný riaditeľ BTB

koniar@visitbratislava.com

mailto:predseda@visitbratislava.com
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č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok                        r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                               
012-(072+091AÚ) 003

Softvér                                                         013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva                                      014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 
091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  (051- 
095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009

Pozemky                                                                           (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 x

Stavby                                                      021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 092AÚ) 014

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          (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 
095AÚ) 020

Dlhodobý finančný majetok                   r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

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

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

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-
(192+193) 032

Výrobky                                                               (123  - 194) 033

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 391 
AÚ) 036

Dlhodobé pohľadávky                              r. 038 až r. 041 037

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     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ 041

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                 
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345) 046 x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení         (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049

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

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 x

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 
291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období                                              (381) 058

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie  

1.

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057

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

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059
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IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)



č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   
(+; - 428)

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)
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)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy                           r. 076 až r. 078 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ)
Ostatné rezervy                                                            (459AÚ)
Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení                                             (396)

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472)
Vydané dlhopisy                                                               (473)
Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478)
Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ)
Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku        (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)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období                                               (383)

Výnosy budúcich období                                                (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101
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SIDIČOSúvaha (Úč NUJ 1-01)



Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
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

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37
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IČO                                                  SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)



Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

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 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
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
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

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                     

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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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 
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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  

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. - výkonný riaditeľ 

 

(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,  
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- 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. 

 



4 

 

(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 

ÁNO X NIE  

 

(2)  Zmeny účtovných zásad a účtovných metód ÁNO  NIE X 

Zmena účtovných zásad a účtovných 

metód(popis) 

Dôvod uplatnenia Vplyv (+/-) zmeny na: 

Hodnotu 

majetku 

Vlastné 

imanie 

Výsledok hospodárenia 

     

 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 

 Obstarávacou cenou 

1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou  X 

2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou  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   
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 Menovitou hodnotou 

1. peňažné prostriedky a ceniny  X 

2. pohľadávky pri ich vzniku  X 

3. záväzky pri ich vzniku  X 

 

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:  

Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom  

Metódou FIFO X 

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   

 

(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 

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 

 
 

1440 
 

16 920 
   18 360 

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

       

prírastky     5 100    5 100 

úbytky         

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 1440 22 020  
 
 

 
 

23 460 

Opravné 
položky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

      
 
 
 

prírastky          

úbytky         

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

      
 
 

Zostatková hodnota 
 

Stav na 
začiatku 
bežného účt. 
obdobia. 

 0 4050  
 
 
 

 
 

4 050 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 
0 
 

 
4 750 

 
 
 
 

 
 

4 750 
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Pozem

ky 

Umelecké 
diela 

a zbierky 
Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Doprav-
né pros- 
triedky 

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhod. 

hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - 
stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

 
 

128 955 
 

 
 
 

     
 
 

128 955 

prírastky      19 957     19 957  39 914 

úbytky             

presuny            

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   
 

148 912 
    19 957  168 869 

Oprávky – 
stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   
 
 

78 790 
      

 
 

78 790 

prírastky   
   

15 453       15 453 

úbytky  
   

        

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

94 243       
 

94 243 

Opravné 
položky – 
stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

        

prírastky              

úbytky             

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

        

Zostatková hodnota 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   
 
 

50 165 
      

 
 

50 165 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

    
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 Spôsob poistenia Výška poistenia 

Dopravné prostriedky  zákonné a havarijné  poistenie 451,-Eur 

Majetok  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 Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

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 
cenné papiere 

a podiely 
v ovládanej 
obchodnej 
spoločnosti 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané 
do splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné 
pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

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 finančný 
majetok spolu 

    

 

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 
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(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) 

Zníženie 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie  
opravnej položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 

 
227 

 
288 

   
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 

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 

361 908,77   39 576,70 401 485,47 

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 

39 576,70 +98 354,38  -39 576,70 98 354,38 

Spolu 401 485,47 + 98 354,38 0 0 499 839,85 
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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, 

 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie 
alebo 

zníženie 
rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Nevyč.dovolenka 23 023 24 845  23 023 24 845 

      

Zákonné 
rezervy spolu 

23 023 24 845  23 023 24 845 

      

Na odmeny+pois 1 622 0  1 622 0 

Ostatné rezervy 
spolu 

0 0  0 0 

Rezervy spolu 24 645 24 845  24 645 24 845 
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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, 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

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  

85  

Záväzky so zostatkovou 
dobou splatnosti viac ako 
päť rokov  

  

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, 

 

Sociálny fond 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 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 2 244 2 689 

Stav k poslednému dňu 
účtovného obdobia 

3 864 3 534 

 

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 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 

48 284 20 036 16 985  51 335 

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 

daru 
    

dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo  z prostriedkov 

Európskej únie 
225 198 440 966 225 198 440 966 

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 

suma 

Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť 

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. 

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

Suma 

Spotreba materiálu, energii 128 350 

Ostatné služby 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 

Kurzové straty: 134 357 

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka 

0 9 

(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. 



      Valné zhromaždenie BTB, 8. september 2022 

 
K bodu č. 7:  Etický kódex členov BTB 

 

Zdôvodnenie:  
 
Etický kódex členov BTB predstavuje súbor pravidiel korektného podnikania v cestovnom 
ruchu pri zabezpečení starostlivosti o klientov a s ohľadom na obyvateľov mesta Bratislava 
a iné osoby dotknuté týmto odvetvím. Jeho cieľom je stanoviť etické princípy a pravidlá, ktoré 
budú členovia BTB dodržiavať počas výkonu svojej práce a podnikateľských aktivít. 
 
Etický kódex členov BTB je vytvorený v súlade s princípmi Globálneho etického kódexu etiky 
cestovného ruchu Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) a definuje všeobecné zásady 
podnikateľskej a profesionálnej etiky členov BTB, ktoré sú členovia BTB povinní dodržiavať v 
zmysle ustanovenia § 22 ods. 3 písm. c) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 
v znení neskorších predpisov. 
 
BTB a jej členovia majú týmto dokumentom záujem dosiahnuť, aby činnosť BTB bola založená 
na odbornom, nestrannom a zodpovednom rozhodovaní rešpektujúcom verejný záujem. 
Členovia BTB sú oprávnení sa prostredníctvom orgánov BTB podieľať na procesoch 
definovania a presadzovania tohto verejného záujmu.  
 
Príprava etického kódexu členov BTB bola schválená rozhodnutím predstavenstva BTB dňa 4. 
3. 2021. Etický kódex bol vytvorený z návrhu členov komory č. 2 a doplnený pripomienkami 
členov komory č. 4.  
 
Dňa 28. 6. 2022 prijalo P-BTB návrh Etického kódexu pre členov BTB a odsúhlasilo jeho 

predloženie na schválenie na VZ BTB. 

 

 

Návrh uznesenia:  
 

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje Etický kódex členov BTB. 



Etický kódex členov BTB 

Preambula 

Pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu je dôležité využívanie služieb cestovného ruchu 
samotnými obyvateľmi, dotváranie koloritu mesta, vytváranie pracovných príležitosti, daňové 
príjmy a iné. Udržateľný cestovný ruch nie je možný bez orientácie na kvalitu, životné 
prostredie a dodržiavania základných etických noriem v rámci poskytovania služieb a to aj 
v rámci spolupráce členov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu/Bratislava Tourist 
Board (ďalej len ako „BTB“) pri napĺňaní cieľov BTB.  

BTB a jej členovia si kladú za cieľ prispievať k budovaniu Bratislavy ako atraktívnej, 
autentickej, rozmanitej, inovatívnej, kultúrnej, bezpečnej, dostupnej, modernej, 
kvalitnej, prestížnej a eticky férovej destinácie, a v tomto zmysle pôsobiť smerom k subjektom 
z odvetvia cestovného ruchu aj mimo neho. BTB a jej členovia berú pri výkone svojej činnosti 
na zreteľ okrem ekonomického účelu cestovného ruchu aj skutočnosť, že cestovný ruch je 
nositeľom určitého spoločenského poslania. Členovia BTB sa preto usilujú o budovanie a 
zachovanie dobrého mena BTB a o vytvorenie priateľských partnerských vzťahov v tomto 
odvetví. 

BTB a jej členovia majú záujem, aby činnosť BTB bola založená na odbornom, nestrannom a 
zodpovednom rozhodovaní rešpektujúcom verejný záujem. Členovia BTB sú oprávnení sa 
prostredníctvom orgánov BTB podieľať na procesoch definovania a presadzovania tohto 
verejného záujmu. BTB pri nakladaní s verejnými zdrojmi nesmie uprednostňovať svojich 
členov. 

Pre naplnenie týchto cieľov členovia BTB odsúhlasili dodržiavanie tu uvedených etických 
princípov a pravidiel, ktoré sa zaväzujú dodržiavať počas výkonu svojej práce a 
podnikateľských aktivitách. 

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Etický kódex členov BTB (ďalej len ako „kódex“) je vytvorený v súlade s princípmi 
Globálneho etického kódexu etiky cestovného ruchu Svetovej organizácie cestovného 
ruchu (WTO). 

2. Tento kódex predstavuje súbor pravidiel korektného podnikania v cestovnom ruchu pri 
zabezpečení starostlivosti o klientov a s ohľadom na obyvateľov mesta Bratislava a iné 
osoby dotknuté týmto odvetvím. 

3. Tento kódex definuje všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky členov BTB, 
ktoré sú členovia BTB povinní dodržiavať v zmysle ustanovenia § 22 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 

II. Zásady správania a konania členov BTB 

Členovia BTB sa zaväzujú: 

1. Dodržiavať právny poriadok a konať tak, aby boli vždy rešpektované práva a právom 
chránené záujmy všetkých subjektov, ktoré môžu byť činnosťou členov dotknuté, dbať 
predovšetkým na ochranu práv spotrebiteľa a chrániť záujem klienta.  
 

2. Viesť hospodársku súťaž s konkurenciou čestným a poctivým spôsobom, bez nekalých 
praktík, bez dohôd obmedzujúcich súťaž, členovia BTB nebudú používať databázy 
dôverných informácií ani ďalšie prostriedky, ktoré boli spracované na náklady iného 
subjektu cestovného ruchu a nie sú verejné a legálne dostupné.  

Jednanie s konkurenciou musí byť rozhodné, ale čestné, v súlade so zásadami 
spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a v záujme dobrého mena celého odvetvia v 
destinácií.  



3. Realizovať reklamu v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže, reklama nesmie 
obsahovať informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré sú v rozpore s dobrými 
mravmi, zneužívať dôveru spotrebiteľa/klienta, obsahovať údaje o produkte, ktoré 
nemožno preukázať. Reklama nesmie byť klamlivá a nesmie spôsobiť ujmu inému 
súťažiteľovi alebo spotrebiteľom/klientom. Reklama musí byť pravdivá, slušná a čestná. 

 

4. Pri poskytovaní služieb plne rešpektovať a dodržiavať platné právne vnútroštátne i 
medzinárodné normy, ako aj zvyklosti spojené s výkonom práce a podnikania v 
cestovnom ruchu s cieľom presadzovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu. 
Usilovať sa o zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a dbať na zníženie negatívnych 
vplyvov na životné prostredie, predovšetkým obmedzením iracionálnej spotreby energie 
a surovín.  

 

5. Rešpektovať spôsob života miestneho obyvateľstva a tiež dbať na odborný rast a výchovu 
svojich zamestnancov, ochranu verejného majetku a zdravia a zohľadňovať tieto aspekty 
aj pri výbere svojich partnerov.  

 

6. Vystupovať vo vzťahu ku všetkým účastníkom/subjektom cestovného ruchu korektne 
a zdvorilo. V plnom rozsahu znalostí pravdivo a úplne účastníkov/subjekty cestovného 
ruchu informovať o ponúkaných službách a povahe produktov ako aj o hroziacich 
nebezpečenstvách. Svojim klientom poskytnú vždy objektívne a pravdivé informácie pre 
ich optimálne rozhodovanie. 
 

7. Urovnávať vzájomné spory ako aj spory s inými osobami v prvom rade mimosúdne 
a neverejne, bez zainteresovania masmédií.  

 
8. Akceptovať, že záujmom BTB je rozhodovať o právach a povinnostiach členov BTB na 

základe odborného posúdenia a nezaujato, preto člen orgánu BTB pri rozhodovaní 
orgánu BTB o veci, na ktorej má osobný záujem, nesmie uprednostniť osobný záujem 
pred záujmom BTB; je oprávnený vzdať sa možnosti hlasovať o tejto veci. Člen orgánu 
BTB pri rokovaní orgánu BTB o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť 
orgánu BTB svoj osobný záujem o vec predtým, ako vystúpi na rokovaní o tejto veci. 

  

III. Záverečné ustanovenia 

1. Každý člen BTB sa riadi pravidlami uvedenými v tomto kódexe a je povinný oznámiť 
príslušnému orgánu BTB ich porušenie, ak sa o ňom dozvie.  

 
2. Dodržiavanie ustanovení tohto kódexu sledujú a skúmajú  predstavenstvo BTB a dozorná 

rada BTB v súlade so svojimi kompetenciami v zmysle Stanov BTB. Ak príslušný orgán 
BTB dospeje k záveru, že porušenie etického kódexu bolo preukázané, uloží členovi BTB 
primeranú sankciu (upozornenie, verejné pokarhanie, návrh na vylúčenie člena z BTB). 
Ak existuje dôvodné podozrenie, že porušenie etického kódexu člena BTB  predstavuje 
tiež protizákonné konanie člena BTB, BTB podá vo veci podnet na príslušný orgán 
verejnej moci, trestné oznámenie a pod. 

 
3. Tento kódex nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia valným zhromaždením 

BTB. Predstavenstvo BTB je oprávnené navrhnúť valnému zhromaždeniu BTB zmeny 
a doplnenia tohto kódexu.  

 

V Bratislave dňa:................................... 
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