
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 2.11.2022 – začiatok 15:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: V. Grežo, P. Hochschorner, Ľ. Novacká, P. Petrovič, T. Koniar 

Online:  M. Debnárová, M. Volek, 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení: R. Ďurica  

Neprítomní=neospravedlnení: L. Štasselová 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie P-BTB 

2. Plnenie uznesení 

3. Vyjadrenie MDaV SR k členstvu Agritours Slovakia v BTB 

4. Rôzne 

5. Záver rokovania P-BTB  

 

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných a ospravedlnil neúčasť p. Ďuricu. 

 

Bod č. 2: Plnenie uznesení. 

PP-BTB navrhol posunúť termín plnenia pre uznesenie č. 4/18052022 a to z dôvodu, že treba od členov             

P-BTB a z komôr presne špecifikovať aktivity, pre aké chce P-BTB riešiť systém podpory a formy podpôr, 

aby to bolo možné naplánovať do aktivít a financovania 2023 a boli v súlade s podmienkami projektu MDaV 

SR a čerpania zdrojov. K téme vznikla diskusia, kde sa členovia P-BTB zhodli, že by malo ísť predovšetkým 

o marketingovú podporu. Každé takto podporované podujatie musí mať medzinárodný dopad. P. Petrovič 

uviedol, že MICE komora má aj prijaté pravidlá podpory, aj keď sa viac rokov aktívne nevyužívali, PP-BTB 

požiada komoru o ich zaslanie.  

Uznesenie č. 1/02112022: P-BTB schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 4/18052022 do 15.12. 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Zároveň sa členovia P-BTB s predsedom DR BTB dohodli, že uznesenie č. 4/28062022 o stanovisku DR 

BTB k Etickému kódexu stratilo význam, keďže kódex bol na VZ BTB schválený a DR BTB nestihla 

vypracovať stanovisko do zasadnutia VZ BTB.  

Uznesenie č. 2/02112022: P-BTB ruší uznesenie č. 4/28062022 ako bezpredmetné. 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 1 

 

Bod č. 3: Vyjadrenie MDaV SR k členstvu Agritours Slovakia v BTB. 

PP-BTB informoval, že BTB obdržalo vyjadrenie MDaV SR k členstvu Agritours Slovakia v BTB, v ktorom 

uvádza, že nakoľko mesto Lučenec nie je členom BTB, nie je možné vykonať registráciu vzniku členstva 

subjektu Agritours Slovakia CK so sídlom v meste Lučenec do Registra organizácií CR zabezpečovaného 

MDaV SR.  

Uznesenie č. 3/02112022: P-BTB akceptuje vyjadrenie MDaV SR a ruší uznesenie č. 2/21092022 o členstve 

Agritours Slovakia CK v BTB. 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

  

 

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


                                                                                                                 
Bod č. 4: Rôzne. 

VR informoval, že navrhol úpravu prílohy č. 1 v Smernici 01 Organizačný poriadok a to o doplnenie 

pracovnej pozície „právnik“. Na túto pozíciu bola oslovená JUDr. Kralovičová, s ktorou BTB doteraz 

spolupracovalo a je v problematike BTB zorientovaná. VR informoval o návrhu jej pracovnej zmluvy na 

polovičný úväzok. M. Debnárová ocenila riešenie právnych služieb pre BTB, vzhľadom na to, že je 

v súlade s jej viackrát navrhovaným posilnením interných riešení na úkor externých dodávateľov. 
Uznesenie č. 4/02112022: P-BTB súhlasí so zmenou existujúcej voľnej pozície v organizačnej štruktúre 

BTB a s jej zmenou z IT na pracovnú pozíciu právnik v prílohe č. 1 v Smernici 01 Organizačný poriadok – 

plné znenie BTB. 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

P. Volek požiadal o vypracovanie podkladu do konkrétne akých online a offline médií sa investovalo tento 

rok, aby ho mohol použiť pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. Vyjadril tiež názor, že v roku 2023 by BTB mala 

viac zainvestovať do zahraničia.  

Uznesenie č. 5/02112022: P-BTB poveruje VR vyhotovením podkladu o vynaložených finančných 

prostriedkoch do konkrétnych online a offline médií v roku 2022. T: 7.11. 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

P. Novacká informovala, že v návrhu zmeny názvu komory č. 4 žiada o úpravu a to na: „Doprava, kultúra a 

činnosti  vzdelávacích, mediálnych, profesijných organizácií v cestovnom ruchu.“ 

 

Bod č. 5: Záver hlasovania. 

PP-BTB ukončil stretnutie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 15.11.2022 o 16:00 hod., miesto: BTB + online 

 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo               __________________________  

 

 

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



Dátum 

konania 

Uznesenie 

číslo
Presné znenie uznesenia Termín plnenia Zodpovedný

Stav

k 28.10.2022

18.5.2022 4/18052022

P-BTB schvaľuje prípravu pravidiel pre

spoluprácu na podujatiach s podporou CR, ktoré

sa budú dotýkať všetkých spoluprác od roku

2023 do budúcna. T: 31.10.

31.10. P-BTB v riešení

28.6.2022 4/28062022
P-BTB požiadalo Dozornú radu o jej stanovisko 

k Etickému kódexu. 
31.10. DR BTB v riešení

5.10.2022 1/05102022

P-BTB poveruje VR rokovaním o realizácii 

osvetlenia turistických atraktivít v centre mesta 

s dotknutými subjektami a až na základe 

výsledku rokovania sa rozbehne realizácia 

projektu. Rokovania prebehnú až po 

komunálnych voľbách na jar 2023.

jar 2023 VR-BTB v riešení

18.10.2022 1/18102022

P-BTB poveruje PP-BTB prerokovať po voľbách 

s vedením mesta vyčlenenie samostatných 

finančných prostriedkov pre dopravných 

asistentov a ich alokáciu do rozpočtu útvaru 

Magistrátu resp. organizácie, ktorá to má 

najbližšie ku svojim kompetenciám a obsahu 

činnosti.

po voľbách PP-BTB v riešení

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2022



 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100 
Sekcia cestovného ruchu 

 

Vážený pán  

Ing. Vladimír Grežo 

predseda predstavenstva 

Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo      Vybavuje/linka Bratislava 

 / 

 

01792/2022/SCR/102232 

Stupeň dôvernosti: verejné 

 

     JUDr. Verešová/ 

 

12.10.2022 

 

Vážený pán predseda predstavenstva, 

 

listom zo dňa 10.10.2022 bolo na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) doručené Vaše Oznámenie zmien v zozname členov Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu. 

 

Po preskúmaní a posúdení predmetnej dokumentácie Vám zasielame nasledovné vyjadrenie 

ministerstva: 

 

V súvislosti so vznikom členstva subjektu AGRITOURS Slovakia Cestovná kancelária, s. r. o., 

so sídlom v meste Lučenec si Vás dovoľujeme informovať, že v súlade s § 21 ods. 1 zákona                  

č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších prepisov o členstvo v oblastnej 

organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 

podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa stane po schválení predstavenstvom                         

a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie. 

Územie oblastnej organizácie cestovného ruchu tvoria obce, ktoré sú jej členom. 

Nakoľko mesto Lučenec nie je členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, nie je možné 

vykonať registráciu vzniku členstva subjektu AGRITOURS Slovakia Cestovná kancelária,                     

s. r. o. so sídlom v meste Lučenec do Registra organizácií cestovného ruchu zabezpečovaného 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykoná iba zápis tých zmien v organizácii 

cestovného ruchu, ktoré sú v súlade so zákonom č. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 

v znení neskorších prepisov. 

S pozdravom  

 

              Ing. Tomáš Ondrčka 

           generálny riaditeľ sekcie 

 



Ekonóm, personalista

1 prac. miesto

Hovorca, mediálna 

spolupráca

1 pracovné miesto

Oddelenie MICE, 

kongresového a 

incentívneho cestovného 

ruchu 

vedúci oddelenia

Turistické informačné 

centrum, projekt BC, 

podnikateľská činnosť

vedúci oddelenia

Právnik

1 pracovné miesto

Ekonomicko - personálne 

oddelenie

vedúci oddelenia

Oddelenie stratégií, 

projektov a destinačného 

manažmentu 

vedúci oddelenia

Oddelenie komunikácie, 

PR a médií

vedúci oddelenia

Oddelenie marketingu, 

eventov a destinačného 

manažmentu

vedúci oddelenia

Výskum trhu a stratégie, 

porad. a konzultácie, 

projektové a dotačné 

riadenie, sieťovanie 

subjektov CR, vzdrlávanie 

a medzinárodná 

spolupráca

1 prac. miesto

TIC Hlavná stanica ev. iné 

- info, predaj služieb a 

produktov 

2 pracovné miesta

TIC Letisko ev. iné - info, 

predaj služieb a 

produktov

2 pracovné miesta

Kampane, newslettre, 

infocesty, databázy

1 pracovné miesto

Web, sociálne siete, 

online marketing

1 pracovné miesto

Stratégie, prieskumy, 

štatistiky, regionalistika

1 pracovné miesto

Printy, spoty, 

produkty

2 pracovné miesta

Veľtrhy, eventy, 

prezentácie

1 pracovné miesto

Medzinárodná 

spolupráca

1 prac. miesto

SCB, BCB, eventy, 

spolupráca

1 pracovné miesto

Inšpekčné cesty, 

prezentácie, printy, 

databázy

1 pracovné miesto

Backoffice - podpora 

predaja, callcentrum, 

prehliadky 

2 pracovné miesta

TIC Klobučnícka - info, 

predaj služieb a 

produktov 

4 pracovné miesta

Asisten/ka predsedu predstavenstva a 

výkonného riaditeľa

1 pracovné miesto

Príloha S O1 Organizačného poriadku BTB s účinnosťou od 1.12.2022

Výkonný riaditeľ

PredstavenstvoDozorná rada

Valné zhromaždenie


