
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. 10. 2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Ročná správa o realizácii PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na 

roky 2016 – 2018  
/k bodu informujú RNDr. Želmíra Greifová a Mgr. Helena Bystrianová/ 

3. Informácia o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu regiónov 
a miest 2016 /k bodu informuje Mgr. Andrea Dachová/ 

4. Návrh na zmenu rozpočtu BTB z dôvodu doplatenia dlžného členského do krajskej 
organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava, v zmysle uznesenia z 
minulej komisie /k bodu informuje Ing. Soňa Svoreňová/ 

5. Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR 
Bratislavy /k bodu informuje Mgr. Andrea Dachová/ 

6. Návrh na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu  
/k bodu informuje JUDr. Milan Vetrák PhD./ 

7. Rôzne 
 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. Poradie bodov programu bolo 
na začiatku zasadnutia upravené do poradia, ktoré je uvedené vyššie v programe zasadnutia.  
 
K bodu 2 
Mgr. Helena Bystrianová  stručne predstavila materiál Ročná správa o realizácii PHSR za 
rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na roky 2016 – 2018. 
Ako bolo uvedené, medzi strategické témy rozvoja Bratislavy patrí nasledovné: 
A) Bratislava – nadregionálne centrum 
B) Znalostná ekonomika 
C) Kvalita života a ľudské zdroje 
D) Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 
E) Doprava a technická infraštruktúra 
F) Správa a riadenie mesta  
Uvedené témy sú považované za prierezové a vzájomne previazané. Aktualizácia akčných 
plánov PHSR sa uskutočňuje na základe zákona č. 309 z roku 2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon o podpore regionálneho rozvoja z roku 2008. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť materiál pričom žiada 
spracovateľa materiálu, aby vysvetlil výšku sumy v odpočte v položke A4 (strategická 
rozvojová téma A priorita IV). 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0 
 
 
 
 



K bodu 3 
Informačný materiál o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu 
regiónov a miest 2016 predstavila vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu Mgr. 
Andrea Dachová. Hlavnému mestu SR Bratislave prináležalo zabezpečiť tie úlohy, ktoré 
vyplývali z dohody s Výborom regiónov (EVR) a Bratislavským samosprávnym krajom. Išlo 
napríklad o mediálne pokrytie samitu, bezpečnostné opatrenia, zabezpečenie zdravotnej 
služby a iné oblasti zodpovednosti. Následne Mgr. Dachová informovala komisiu 
o podujatiach, ktoré samit sprevádzali: trojdňové podujatie pre širokú verejnosť pod názvom 
„Bratislava uvádza: Pohyb. Inovácie. Spojenia“, slávnostná večera pre členov Bureau EVR 
a ďalších VIP hostí a odborné podujatie Innovation Camp. Hlavné mesto počas samitu 
spolupracovalo s viacerými  inštitúciami a útvarmi, ktoré poskytli súčinnosť pre zabezpečenie 
plynulého priebehu samitu a sprievodných podujatí: Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko, Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Dopravný podnik Bratislava, Mestská 
polícia Bratislava, Slovenský červený kríž, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov.  
Následne Mgr. Andrea Dachová informovala o finančných nákladoch spojených 
s organizáciou samitu. Podľa dohody sa náklady delili medzi Výbor regiónov, mesto 
Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj. Mesto Bratislava vyčlenilo sumu vo výšku 
300 000 EUR, z ktorej sa reálne vyčerpalo 230 000 EUR. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať 
na vedomie Informáciu o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu 
regiónov a miest 2016 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
K bodu 4 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová v krátkosti predstavila materiál Návrh na zmenu 
rozpočtu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) z dôvodu doplatenia dlžného 
členského do krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava (KOCR). 
Prostriedky z členského príspevku mesta do BTB za rok 2016 boli použité na doplatenie 
členského BTB do KOCR z roku 2015. V dôsledku doplatenia dlžného členského BTB do 
KOCR za rok 2015 sa vyčerpali prostriedky na úhradu členského BTB do KOCR za rok 2016. 
Preto sa navrhuje navýšiť členský príspevok mesta do BTB, a to presunutím prostriedkov 
z vybraných rozpočtových zdrojov. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiál odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Návrh na 
zmenu rozpočtu BTB z dôvodu doplatenia dlžného členského do krajskej organizácie 
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
K bodu 5 
K materiálu Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR 
Bratislavy informovala vedúca OVZP Mgr. Andrea Dachová a referentka OZVP Ing. Veronika 
Fáberová. Cieľom materiálu je aktualizácia koncepčného materiálu mesta v oblasti 
medzinárodnej spolupráce z roku 2011. Komisia bola informovaná, že v materiáli je 
vyčlenených 7 prioritných oblastí pôsobenia mesta v medzinárodnej spolupráci, a to 
nasledovné: 

A. Zapojenie Bratislavy do európskych štruktúr a strategických iniciatív 
B. Efektívne partnerstvá so zahraničnými mestami 
C. Zapojenie do medzinárodných sietí miest a organizácií 
D. Cezhraničná spolupráca 
E. Propagácia mesta v zahraničí a zahraničný marketing 
F. Rozvojová spolupráca a poskytovanie skúseností 



G. Spolupráca s diplomatickým zborom 
Z dôvodu, že niektorí členovia komisie mali pripomienky k obsahu materiálu, navrhla 
predsedníčka komisie hlasovať o jednej z dvoch alternatív znenia uznesenia: 

- alt. č. 1: Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní 
materiál odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy po zapracovaní pripomienok komisie schváliť Návrh priorít a cieľov v oblasti 
medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy  

- alt. č. 2: Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní 
materiálu Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta 
SR Bratislavy ho po zapracovaní pripomienok odporúča vrátiť na prerokovanie na 
zasadnutie komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ a následne 
predložiť do novembrového zasadnutia MsZ.  

 
Na základe diskusie sa najskôr hlasovalo o alternatíve č. 2. Z dôvodu, že bola alt. č. 2 
prítomnými členmi komisie schválená, sa o alt. č. 1 už nehlasovalo. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu Návrh 
priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy ho po 
zapracovaní pripomienok odporúča vrátiť na prerokovanie na zasadnutie komisie pre 
cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ a následne predložiť do novembrového 
zasadnutia MsZ. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, zdržal sa: 1, proti: 0 
 
K bodu 6 
JUDr. Milan Vetrák PhD. predstavil na zasadnutí komisie Návrh na zriadenie Mediálnej rady 
Bratislavy a na schválenie jej štatútu. Uviedol, že propagáciu mesta Bratislava by mali okrem 
primátora a vedenia mesta ovplyvňovať aj volení predstavitelia mesta, odborníci a tiež 
organizácie zriadené mestom, ktorých náplňou činnosti je aj propagácia. Preto navrhuje 
zriadiť mediálnu radu ako stály poradný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva 
a primátora. Záväznosť stanoviska mediálnej rady bola vysvetlená spracovateľom materiálu 
nasledovne: stanoviská mediálnej rady by mali odporúčací charakter, avšak zároveň sa 
navrhuje, aby v prípade ak  primátor nesúhlasí so stanoviskom mediálnej rady vo veci, ktorá 
patrí do jej pôsobnosti, predložil túto vec na rozhodnutie MsZ. Následne predsedníčka 
komisie Soňa Svoreňová pripomienkovala v navrhovanom materiály vzťah Mediálnej rady 
a Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Návrh na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu, a to po zapracovaní 
pripomienok komisie, najmä vo vzťahu Mediálnej rady k Bratislavskej organizácii cestovného 
ruchu.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 4, zdržal sa: 2, proti: 0 
 
K bodu 7 
K bodu Rôzne neboli žiadne vstupy. 
 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


