
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 1. 2. 2017 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Uber a turizmus v Bratislave /k bodu informuje generálny riaditeľ spoločnosti Uber 

pre ČR a SR Tomáš Peťovský/ 
3. Projekty domu Centrope /k bodu informuje Ing. Tatiana Mikušová/ 
4. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
Generálny riaditeľ Uberu pre ČR a SR Tomáš Peťovský predstavil činnosť a charakter 
spoločnosti, výhody a riešenia, ktoré prináša vo vzťahu k doprave a turizmu. Následne načrtol 
možnosti spolupráce spoločnosti Uber s mestom Bratislava 

- možnosť šírenia dôležitých oznamov prostredníctvom aplikácie Uber 
- možnosť prepojenia aplikácie Bratislava City s Uber 
- možnosť poskytnutia odvozu pre účastníkov podujatia, ktoré je organizované mestom 
- možnosť využiť služby Uber na služobné cesty zamestnancov 
- možnosť využiť služby Uber na odvoz turistov, návštevníkov Bratislavy k atrakciám, 

ktoré sa nachádzajú mimo centra Bratislavy 
Pán Peťovský tiež predstavil príklady spolupráce spoločnosti Uber so zahraničnými mestami 
a konkrétne partnerstvá a projekty, na ktorých sa Uber spolupodieľa. Mark Boris Andrijanič, 
člen tímu Uber pre strednú a východnú Európu doplnil možnosti strategického partnerstva 
medzi mestami a tzv. „ridesharing“ firmami. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča predstavenstvu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu začať rokovania 
s firmami a ďalšími portálmi, ktoré používajú individuálni klienti na naplánovanie 
a zabezpečenie si cesty v Bratislave a od ktorých je možné získať spätnú väzbu.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn.: komisia nebola uznášaniaschopná 
 
 
K bodu 3 
Ing. Tatiana Mikušová popísala vybrané projekty Slovenského domu Centrope, možnosti 
a význam ich realizácie. Predstavila projekt vínne cesty v Centrope, rozvoj tematických ciest 
v Bratislavskom samosprávnom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji, projekt Family net 
(systém rodinných pasov) a iné. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča mestu Bratislava zapojiť sa do projektu Slovenského domu Centrope „Rozvoj 
tematických ciest v Bratislavskom samosprávnom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji“. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 



 
K bodu 4 
V bode Rôzne poslanec MsZ JUDr. Tomáš Korček upozornil na pripravované uznesenie 
o otváracích hodinách v podnikoch v Starom meste. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ poverila predsedníčku komisie 
Soňu Svoreňovú zorganizovať stretnutie so starostom Starého mesta vo veci pripravovaného 
uznesenia o otváracích hodinách v podnikoch v Starom meste.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


