
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 11. 4. 2017 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Témy pracovnej skupiny doprava pri BTB pre nasledujúce obdobie (k bodu informuje členka BTB 

Andrea Kráľovičová) 
3. Informácia o stave zapracovania pripomienok komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu do návrhu VZN o otváracích hodinách v Starom Meste (k bodu informuje predsedníčka 
komisie Soňa Svoreňová) 

4. Rôzne 
 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
Témy pracovnej skupiny doprava pri BTB pre nasledujúce obdobie  
 
Koordinátorka dopravnej pracovnej skupiny pri BTB A. Kráľovičová predstavila komisii témy dopravnej 
pracovnej skupiny pri BTB. Medzi hlavné dopravné témy, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti s  
cestovným ruchom, boli okrem iného zaradené: neúmerne zaťažené komunikácie v Starom Meste, 
nedostatok záchytných parkovísk, parkovanie a výjazd autobusov na trase Osobný prístav – Múzejná 
ulica, definovanie pešej zóny v Bratislave, svetelná signalizácia v časti Propeler - Námestie Ľudovíta 
Štúra, koordinácia športových a kultúrnych podujatí v historickom centre a iné. V nadväznosti na dané 
dopravné témy a problémy, pán F. Fabián zo spoločnosti Tour4u uviedol, že si infraštruktúra pre účely 
cestovného ruchu vyžaduje v súčasnej situácii zvýšenú pozornosť a tvorbu alternatívnych riešení.  
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu poveruje 
predsedníčku komisie Ing. Soňu Svoreňovú, a to v nasledovných bodoch: 
 

a) Požiadať primátora hl. mesta SR Bratislavy, aby začal rokovať s Ministerstvom kultúry a 
riaditeľom Slovenského národného divadla (SND) o možnostiach využitia parkoviska pri 
budove SND ako záchytného parkoviska pre turistické autobusy. 
 

b) Osloviť náčelníka Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy v súvislosti s potrebou súčinnosti na 
zastávke na Rázusovom nábreží. 

 
c) Osloviť riaditeľku sekcie dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy s cieľom podporiť, aby 

bolo medzi priority sekcie zaradené riešenie dopravných problémov ovplyvňujúcich cestovný 
ruch, a to ešte pred začiatkom turistickej sezóny. 
 

d) Požiadať sekciu dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí 
komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu predložila zoznam prebiehajúcich 
konaní súvisiacich s cestovným ruchom. 

 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
 



K bodu 3 
Informácia o stave zapracovania pripomienok komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 
spoluprácu do návrhu VZN o otváracích hodinách v Starom Meste 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ vyjadruje znepokojenie zo stavu 
zapracovania jej pripomienok do návrhu VZN o otváracích hodinách v Starom Meste a dovoľuje si 
upozorniť, že v prípade ich nezapracovania, zváži interpeláciu na primátora hl. mesta SR Bratislavy vo 
veci prehodnotenia účelovej dotácie hl. mesta SR Bratislavy mestskej časti Staré mesto, ktorá je určená 
na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom. 
 
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
 
K bodu 4 
Rôzne 
 
Člen komisie Oliver Kríž dal do pozornosti ostatným členom komisie informáciu, že v roku 2017 sa 
Slovensko stane organizátorom Majstrovstiev sveta v orientačnom potápaní. Podujatie sa bude konať na 
petržalskom Draždiaku. O danej skutočnosti ho informoval Zväz slovenských potápačov. 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


