
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 8. 6. 2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016 

(k bodu informuje Ing. Soňa Svoreňová) 
3. Rôzne 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 
Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016 
Predsedníčka komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu p. Svoreňová na začiatku zasadnutia 

zhrnula v desiatich bodoch relevantnosť Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB). Na základe 

porovnania merateľných ukazovateľov cestovného ruchu v rokoch 2015 a 2016 bol v Bratislave 

zaznamenaný pozitívny trend vývoja cestovného ruchu. BTB zastrešuje viaceré aktivity zamerané na rozvoj 

cestovného ruchu: marketing, PR, tvorba produktov, prevádzka turistických informačných centier (TIC), 

zastrešovanie kongresového a incentívneho cestovného ruchu. Predsedníčka komisie p. Svoreňová tiež 

uviedla konkrétne výsledky činnosti BTB spadajúce do obdobia roku 2016: získanie a implementácia 100% 

výšky požadovanej dotácie z MDV SR, v porovnaní s rokom 2015 nárast predaja turistickej karty Bratislava 

City Card, vyššie členské príspevky, nárast príjmov z vlastnej činnosti, vybavenie väčšieho množstva 

dopytov v TIC. Medzi hlavné aktivity BTB v roku 2016 patrila úspešná realizácia dôležitých projektov 

v destinácii, realizácia kampaní v zahraničí na prezentáciu Bratislavy a tiež spolupráca s Magistrátom hl. 

mesta Bratislavy a ďalšími strategickými subjektami a inštitúciami. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie Správu o činnosti 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 3 
Rôzne 
V bode Rôzne p. Michal Zugarek predstavil zámer vytvoriť na Bosákovej ulici kaviareň s občerstvením 

a galériou, v ktorej by mali možnosť vystavovať svoje diela študenti Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave. Záštitu nad projektom udelí Galéria mesta Bratislavy. Projekt sa pripravuje tiež na základe 

konzultácií a v spolupráci s odbornými útvarmi Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať projektový zámer vybudovania kaviarne na Bosákovej ulici 

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

Následne predsedníčka komisie p. Svoreňová informovala členov komisie o návrhu zmluvy o poskytnutí 

dotácie medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Staré Mesto a o návrhu predbežného 

rozpočtu k účelovej dotácii na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom v Starom Meste. 

Členovia komisie sa následne vyjadrovali k relevantnosti položiek v predbežnom rozpočte, na ktoré má 

byť účelová dotácia využitá.  



Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu neschvaľuje návrh 

Zmluvy medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré 

Mesto o poskytnutí dotácie na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom a odporúča jednotlivé 

položky v predbežnom rozpočte k účelovej dotácii riešiť priamo v gescii Hlavného mesta SR Bratislavy po 

dohode s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 6, zdržal sa: 3, proti: 0 

 

Poslednou témou v bode Rôzne boli taxi služby poskytované na území mesta Bratislava a súvisiace sťažnosti 

návštevníkov Bratislavy, ktorí vyjadrili nespokojnosť s poskytovanými taxi službami. O danej problematike 

informovala členka komisie p. Potočárová. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadať primátora Bratislavy, aby vyzval bratislavských poskytovateľov 

taxi služieb, aby neškodili imidžu mesta nevhodným správaním k návštevníkom, a to najmä na vstupných 

bodoch do mesta a zaväzuje predsedníčku komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu osloviť v 

danej veci podnikateľov prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, zdržal sa: 1, proti: 0 

 

 

 

 

Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 

predsedníčka komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


