
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 2. 11. 2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2.  Možnosť zriadenia ľadovej plochy na Tyršovom nábreží 

/k bodu informuje Mgr. Izabela Kubíková/ 
3. Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR 

Bratislavy /k bodu informuje Mgr. Andrea Dachová/ 
4. Rôzne 
 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
Mgr. Izabela Kubíková stručne predstavila zámer zriadiť ľadovú plochu na Tyršovom 
nábreží. Ako informovala podobný projekt s ľadovou plochou Wiener Eistraum sa stal vo 
Viedni tradíciou. Jeho súčasťou sú rôzne atrakcie a lokálna gastronómia. Projekt prilákal 
približne 700 000 návštevníkov, z toho 30% tvorili zahraniční návštevníci.  
V Bratislave navrhuje ľadovú plochu lokalizovať do Sadu Janka Kráľa. Navrhovatelia majú 
záujem predstaviť projekt primátorovi hl. mesta SR Bratislavy. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu  
poveruje predsedníčku komisie Soňu Svoreňovú zorganizovať stretnutie s primátorom hl. 
mesta SR Bratislavy ohľadne možnosti zriadenia ľadovej plochy na Tyršovom nábreží. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
K bodu 3 
Pripomienky uvedené na októbrovom zasadnutí komisie k materiálu Návrh priorít a cieľov v 
oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy boli diskutované na 
osobnom stretnutí spracovateľov materiálu s JUDr. Milanom Vetrákom, PhD., členom 
komisie. Ako informovala Mgr. Andrea Dachová, pripomienky boli vysvetlené na osobnom 
stretnutí alebo zapracované priamo do materiálu vo forme doplnenia alebo zmeny.  
JUDr. Milan Vetrák následne poďakoval spracovateľom materiálu za spoluprácu. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť 
Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 4 
V bode Rôzne si predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová dovolila pozvať členov komisie 
na pripravovanú konferenciu MICE o kongresovom a incentívnom turizme. 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


