
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. 9. 2017 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Predstavenie ideového zámeru občianskeho združenia Agentúra Dunaj - Morava 

(k bodu informuje predseda združenia Ferdinand Kováč a zástupca združenia Ľubomír Feješ) 
3. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 
Pán Ferdinand Kováč, predseda občianskeho združenia Agentúra Dunaj – Morava stručne predstavil 
zameranie a činnosť združenia. Do hlavných činností združenia spadá rozvoj plavby na riekach 
Dunaj a Morava a podpora rozvoja turizmu, športu a tých aktivít, ktoré súvisia s riekou. Následne 
zástupca združenia pán Ľubomír Feješ predstavil ideový zámer združenia, ktorým je poznávacia a 
vyhliadková eko plavba po rieke Morava a vybudovanie viacúčelového plávajúceho centra v 
Devínskej Novej Vsi. Bližšie špecifikoval ciele, motívy, východiská zámeru a taktiež možnosti 
realizácie. Plavba by mala slúžiť na spoznávanie rieky Morava, prírody a krajiny Pomoravia. 
Súčasťou zámeru je tiež vybudovanie prístaviska pre vyhliadkové plavidlá, ktoré by slúžilo aj ako 
informačné centrum pre spoznávanie prírody a tiež ako lodenica pre malé bezmotorové plavidlá v 
Devínskej Novej Vsi. Na záver diskusie k bodu 2 diskutujúci členovia komisie vyjadrili svoju podporu 
ideovému zámeru. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu „Poznávacia a 
vyhliadková eko plavba po rieke Morava a vybudovanie viacúčelového plávajúceho centra v 
Devínskej Novej Vsi“ vyjadruje podporu ideovému zámeru a odporúča pokračovať v ďalších fázach 
príprav. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
K bodu 3 
V bode Rôzne predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) 
p. Melichárová popísala výstupy kampane Osobnosti, ktorá prebiehala od začiatku júna do polovice júla 
2017. Kampaň prebiehala na internete a tiež v offline forme prostredníctvom plagátov, bannerov atď. 
Členovia komisie boli informovaní o výstupoch kampane, a to v podobe štatistík o počte pozretí videí, 
zobrazení reklamy, návštev na webe a podobne. 
Na záver zasadnutia p. Melichárová a predsedkyňa komisie p. Svoreňová informovali členov komisie 
o možnosti osobného stretnutia zástupcu komisie CR a MS so zástupcom kongresového cestovného 
ruchu v Európe. 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


