
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 
 

Zápisnica  
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 

konaného dňa 12. 09. 2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Predstavenie činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 

Bratislava 
/k bodu informuje Bc. Lukáš Dobrocký/ 

3. Informácia o strategických bodoch práce Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
/k bodu informuje Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., Ing. Alžbeta Melichárová/ 

4. Rôzne 
 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie.  
 
K bodu 2 
Bc. Lukáš Dobrocký predstavil činnosť Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 
regiónu Bratislava, ktorá bola založená podľa § 9 zákona č. 91/2010 o podpore cestovného 
ruchu v znení neskorších právnych predpisov. Zakladateľskú zmluvu uzavrel Bratislavský 
samosprávny kraj a Bratislavská organizácia cestovného ruchu. Krajská organizácia, ktorá 
funguje od roku 2012, je v súčasnosti etablovaná na trhu a pre okolité regióny predstavuje 
v oblasti cestovného ruchu relevantného partnera.  
Pán Dobrocký uviedol, že medzi hlavné oblasti činnosti organizácie patrí  
a) Marketing a propagácia formou brožúr a etablovaných podujatí s nadregionálnym 
charakterom.  
b) Prezentácia na výstavách a veľtrhoch napr. ITF SlovakiaTour v Bratislave, Ferien-Messe 
vo Viedni, Holiday World v Prahe a ďalšie. 
c) Dôležitou formou prezentácie je tiež „Road show“, v rámci ktorej KOCR predstavuje na 
slovenských a zahraničných podujatiach atraktivity Bratislavského regiónu. 
d) KOCR tvorí svoju kampaň tiež prostredníctvom inzercii v periodikách, online pomocou 
sociálnych sietí, Google Adwards a webbannerových kampaní, a rovnako aj rádiovou 
kampaňou  
e) Podporu predaja  zabezpečuje tiež prostredníctvom propagačných nástrojov ako sú 
stánky, promosteny, bannery a iné. 
Následne pán Dobrocký informoval komisiu o už uplynulých podujatiach (ríbezľový Devín, 
kráľovstvo husaciny v Slovenskom Grobe), a pripravovaných (Biela noc, Stupavské dni Zelá, 
Oktoberfest, Vianoce v Stupave atď), na ktorých KOCR vystupuje ako partner podujatia.  
Pri zmienke o pripravovanom Oktoberfeste, predsedníčka komisie Soňa Svoreňová, navrhla 
hlasovať o zapojení oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu do príprav, a to oslovením 
partnerských miest, ktoré by mali možnosť prezentovať sa na podujatí prostredníctvom 
stánkov. Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča oddeleniu 
zahraničných vecí a protokolu osloviť vybrané partnerské mestá mesta Bratislava s možnosťou 
otvorenia svojich stánkov počas bratislavského Oktoberfestu malých remeselných pivovarov, 
ktorý sa bude konať 7. a 8. októbra na Tyršovom nábreží. 
 



Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0 
 
Nasledovali otázky poslancov ohľadne spolupráce KCOR s Bratislavskou organizáciou 
cestovného ruchu (BTB) a o možnostiach jej zlepšenia. Pán Dobrocký uistil komisiu, že 
priestor na spoluprácu s BTB je vytvorený a súčinnosť sa v rámci niektorých pripravovaných 
podujatí zvýšila.  
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní berie na vedomie  
Predstavenie činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava 
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, proti: 0 
 
K bodu 3 
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB, a Ing. Alžbeta Melichárová, 
predsedkyňa predstavenstva BTB predstavili komisii kľúčové body práce BTB, informovali 
o súčasnej situácii po presťahovaní sa do nových priestorov, a o rozpočtovo – finančnej 
stabilizácii organizácie. V súčasnosti sú hlavnými zdrojmi financovania členské príspevky 
členov BTB a nenárokovateľná dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR (MDVRR SR). Dotácia MDVRR SR poskytnutá organizáciám cestovného ruchu 
môže byť použitá len na realizáciu tých aktivít, ktoré súvisia s hlavným predmetom ich 
činnosti, nie na splatenie dlžného členského do národných alebo medzinárodných 
organizácii. BTB sa usiluje o navýšenie svojho rozpočtu, a to aj z dôvodu dlžného členského 
do krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu poverila 
predsedníčku komisie vypracovaním materiálu o zmene rozpočtu BTB z dôvodu doplatenia 
dlžného členského do krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, zdržal sa: 1, proti: 0 
 
 
K bodu 4 
V bode Rôzne pán poslanec Kríž informoval Komisiu o existencii návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016 o 
používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu podporuje úplný zákaz používania 
pyrotechniky z kategórie F2, F3 a P1 na území hl. m. SR Bratislavy. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
 
 
    
      
  
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


