
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 16.02.2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informačný materiál Využitie Primaciálneho paláca v cestovnom ruchu /k bodu 

prezentuje Ing. Svoreňová/ 
3. Informácia o aktivitách BTB /k bodu prezentuje Ing. Melicharová/ 
4. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
Ing. Svoreňová predstavila materiál Primaciálneho paláca v cestovnom ruchu a zhrnula 
najväčšie problémy z hľadiska cestovného ruchu a turizmu. Primaciálny palác je mimoriadne 
atraktívnou lokalitou pre kongresový turizmus najmä z hľadiska jeho rozvoja. Zástupcovia 
cestovných agentúr a BTB sú zárukou korektných obchodných vzťahov. Platba za turistické 
prehliadky v Primaciálnom paláci na faktúru sú nevyhnutnosťou, ktorá by zjednodušila prácu 
sprievodcov a priniesla aj väčšie tržby. Je potrebné aktualizovať brožúry k Primaciálnemu 
palácu a ponúkať ich minimálne v anglickom a nemeckom jazyku. Rovnako by malo svoje 
benefity aj licencovanie vlastných sprievodcov. Ing. Melicharová podporila jednotlivé body 
materiálu, JUDr. Vetrák konštatoval výhrady k formálnej stránke a prípadným nákladom na 
aktualizáciu brožúr. Ing. Potočárová navrhla, že brožúry by bolo vhodné zadať externému 
dodávateľovi a predávať ich v priestore Primaciálneho paláca ako publikáciu. Mgr. Jurčák za 
vnútornú správu uviedol, že využívanie nebytových priestorov Magistrátu je potrebné 
konzultovať s riaditeľkou kancelárie primátora, p. Greksovou, rozhodnutie primátora o ich 
využití je dostupné na webe. Ing. Svoreňová sa zaviazala p. Greksovú v danej veci osloviť. 
Pri otázke platieb za turistické skupiny v Primaciálnom paláci sa po diskusii komisia zhodla 
na potrebe nájsť spôsob bezhotovostnej platby. 
Komisia sa uzniesla materiál schváliť po zapracovaní pripomienok. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0. 
 
K bodu 3 
Ing. Melicharová podrobne informovala o aktivitách BTB. Po zasadnutí valného 
zhromaždenia 15. 12. 2015 došlo k stabilizácii financií a splátkového kalendára. BTB má 
ambíciu pružne reagovať na dopyt a požiadavky mesta, je však obmedzované zákonom 
o správe financií verejnej správy. Ing. Svoreňová apelovala na spoluprácu s predstaviteľmi 
mesta pri tvorbe rozpočtu na rok 2017. Ing. Melicharová informovala o dôslednom plánovaní 
ako financií, tak aj personálneho pokrytia a kapacít v minimálne polročnom predstihu, je teda 
nevyhnutné, aby mesto svoje požiadavky konkretizovalo vopred.  
Výber z aktivít BTB: infocesta pre blogerov, kampane na českom, anglickom a nemeckom 
trhu, propagačné videá, nové funkcionality webu visitbratislava.com, aplikácia, nové brožúry 
rozdelené podľa cieľových skupín rodina a nočný život, projekt bratislavskej CityCard, etc. 
 
 
 
 



Ing. Melicharová zároveň informovala, že BTB komunikuje s Magistrátom aj vo veci nového 
turistického značenia. 
K prezentácii Ing. Melichárovej neboli otázky. 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


