
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 10.1.2023 – začiatok 16:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: P. Hochschorner, V. Grežo, P. Petrovič, T. Koniar, F. Stano 

Online:  M. Debnárová Ľ. Novacká, L. Štasselová, M. Volek, 

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení:  

Neprítomní=neospravedlnení: 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie P-BTB 

2. Aktuálne témy Bratislava region tourism 

3. Správa z auditu 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných a poprial všetko dobré do nového roku 2023. 

 

Bod č. 3: Správa auditu. 

PP-BTB informoval členov P-BTB o tom, že im boli zaslané tri materiály – Výkonnostný audit BTB – 

záverečná správa, Predbežný návrh implementačného plánu BTB (IP) a Priebeh - výkonnostný audit BTB 

2022 final. V treťom dokumente je priebeh auditu, ktorý zachytáva všetky návrhy a požiadavky, ktoré VR 

a výkonná zložka a PP-BTB osobne za BTB počas celého auditu opravili, prediskutovali, žiadali o opravu 

a zmeny a riešili s audítorskou skupinou Magistrátu, ktorá audit vykonávala. Materiály, ktoré sa s nimi 

preberali za obdobie 6 mesiacov boli veľmi rozsiahle, a aj rozsah prác zo strany BTB a Magistrátu bol 

rozsiahly. Implementačný plán musí predstavenstvo, na to by sa stal záväzný a účinný pre BTB, prerokovať 

a  schváliť. Z hľadiska mesta je implementačný plán súbor požiadaviek hl. mesta Bratislavy ako člena 

a spolu s MD SR hlavného finančného partnera BTB. Následne PP-BTB otvoril diskusiu. 

P. Debnárová poďakovala za zaslanie materiálu v termíne pred vianočnými sviatkami. Podľa jej vyjadrenia 

je veľmi dobre napísaný a odráža to, na čo dlhodobo s p. Volekom a p. Novackou upozorňovali a žiadali 

riešiť. Nesúhlasí len s bodom 4 implementačného plánu, kde sa píše o zlúčení BTB s OOCR Malé Karpaty 

a Región Senec a vytvorenie jednej OOCR. Myslí si, že BTB má zostať samostatnou organizáciou, nie ako 

súčasť nejakého celku, pretože Bratislava si musí v cestovnom ruchu zachovať svoje jedinečné postavenie 

a nie stať sa len jednou z mnohých atrakcií.  

P. Petrovič vyjadril názor, že audítori vôbec nerozumejú CR a preto sú tie odporúčania také aké a sú a podľa 

neho sú kontraproduktívne a smerujú opačným smerom ako by malo BTB ísť. Tiež predniesol výhrady 

k viacerým bodom, ktoré otáčajú zameranie BTB úplne iným smerom: tlak na podnikateľskú činnosť, 

vysoké navýšenie členského pre ostatných členov BTB, účasť na výstavách len ako spoluvystavovateľ, 

znižovanie platov zamestnancov BTB, analyzovanie dôvodov vytvárania straty z podnikateľskej činnosti. 

P. Štasselová požiadala o informáciu, kedy bol zasielaný implementačný plán, pretože ho nedostala.                 

P. Kyselová potvrdila zaslanie materiálov a ich doručenie v požadovanom termíne pred Vianocami a to 

presne 21.12.2022 o 13:33 hod. Po overení prijatej pošty potvrdila p. Štasselová, že materiály dostala 

a ospravedlnila sa za prehliadnutie a neoboznámenie sa s nim.  

Následne po prezretí si IP sa vyjadrila, že jej v ňom chýba vyčíslenie požiadaviek na rozpočet BTB.                     

P. Štasselová navrhla, aby sa k tomuto predstavenstvo stretlo na pracovnom stretnutí, kde si jednotlivé body 

predstavenstvo prediskutuje a pridá sa k tomu aj rozpočet.  

Ľ. Novacká vyjadrila názor, že IP nie je implementačným plánom, podľa nej sú to len námety pre IP. Súhlasí 

so stretnutím sa k tejto téme a navrhuje pripraviť podklad z IP a to nasledovne: do jedného súboru dať tie 

opatrenia, ktoré sú pre BTB prijateľné a do druhého tie, ktoré sú pre nás v rozpore.  

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


                                                                                                                 
M. Volek navrhol vytvoriť podľa IP plán na celý rok a vždy pred termínom plnenia to zaradiť ako bod 

programu na predstavenstvo. PP-BTB potvrdil, že tento prístup by mohol byť súčasťou systému realizácie 

IP.   

PP-BTB spresnil zadania požiadavky na výkonnú zložku, tak aby vznikol materiál, ktorý bude odborným 

názorom VR a výkonnej zložky s vyjadrením k možným dopadom na rozpočet a tento prerokuje P-BTB na 

samostatnom zasadnutí.   

M. Debnárová navrhla stretnutie aj s audítormi. P. Štasselová doplnila aj požiadavku na vytvorenie gestora 

mesta Bratislava pre cestovný ruch, tak aby sa stretnutia s predstavenstvom zúčastnil aj on. Vznik gestora je 

však už súčasťou IP a zodpovednosť za jeho zriadenie má podľa vyjadrenia audítorov v zápise IP vedenie 

mesta Bratislava. BTB na jeho zriadenie nemá aktuálne dosah.  PP-BTB potvrdil, že téma gescie cestovného 

ruchu je požiadavkou pracovnej skupiny, v ktorej sme boli zastúpení aj viacerí členovia za BTB. Záver  je 

v zápise a pláne Bratislava 2030.    

PP-BTB zosumarizoval požiadavky členov z diskusie, ktorí sa následne zhodli, že tému presunú na ďalšie 

predstavenstvo s trvaním do 4 hodín a poverujú VR vypracovaním materiálu, kde bude uvedené, ktoré 

opatrenia sú pre BTB prijateľné, a voči ktorým sú výhrady a súčasťou bude aj záťaž na rozpočet.  

O návrhu a uznesení k nemu dal PP-BTB hlasovať.  

Uznesenie č. 1/10012023: P-BTB súhlasí s posunutím rokovania o audite na nasledujúce predstavenstvo 

25.1.2023, ktoré bude v dĺžke trvania do 4 hodín a poveruje VR pripravením materiálu ako podkladu na 

rokovanie najbližšieho predstavenstva.  

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

P. Kyselová informovala, že p. Stano sa mierne omeškal, preto sa bod presunul na neskôr. Následne 

informoval, že sa musí presunúť na iné pracovné stretnutie.  

 

Bod č. 4: Rôzne. 

PP-BTB oboznámil členov P-BTB, že BTB obdržalo žiadosť o členstvo od spoločnosti Wine Expert, s.r.o..  

Napriek zaslaniu žiadosti o členstvo 13.12.2023 na vtedajšieho predsedu komory č.1 p. Ďuricu 

s požiadavkou na vyjadrenie, sme vyjadrenie nedostali.  Keďže momentálne už nemáme predsedu komory č. 

1, pod ktorú by subjekt spadal, sú dve možnosti. Buď rozhodne predstavenstvo alebo počkáme kým bude 

zvolený predseda komory č. 1 ale nebude dodržaný termín pre prijatie.  

Členovia P-BTB sa dohodli, že o prijatí tejto spoločnosti rozhodnú per rollam. K rozhodovaniu požiadal             

PP-BTB o dodanie stanoviska právnika BTB k splneniu požiadaviek na členstvo v BTB, výkonnú zložku 

o link a informácie o aktivitách spoločnosti a následne zaslanie členom predstavenstva per rollam. 

P. Debnárová sa informovala o stave nominácii nových zástupcov mesta do P-BTB a potrebe ukončenia 

svojho členstva do záveru februára. PP-BTB vysvetlil v zmysle stanov postup a účinnosti pri výmene členov 

za hl. mesto na základe nominácií a schválenia MZBA a pri odstúpení člena P-BTB na vlastnú žiadosť.  

P. Farkaš navrhol zrýchlenie účinnosti zmeny zástupcov s vyžitím korešpondenčného VZ BTB/aby neboli 

dve po sebe/ vzhľadom na to, že po schválení rozpočtu Bratislavy na Mestskom zastupiteľstve bude potrebné 

k členskému príspevku mesta a rozpočtu BTB v zmysle platného uznesenia VZ BTB nutné ďalšie VZ BTB.   

 

Bod č. 5: Záver hlasovania. 

PP-BTB ukončil rokovanie predstavenstva BTB. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v stredu 25.1.2023 o 15:00 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 19.1.2023

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

30.11.2022 1/30112022

P-BTB súhlasí s rokovaniami v priebehu

budúceho roku k téme dopravných asistentov

s oddeleniami Magistrátu a to pre dopravu

a parkovanie a Mestskou políciou. 

30.9.2023 P-BTB v riešení

13.12.2022 1/13122022

P-BTB schvaľuje predĺženie termínu plnenia

uznesenia č. 1/02112022 (pravidlá na spoluprácu

na podujatiach) do 28.2.2023.

28.2.2023 P-BTB v riešení

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2022


