
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 20.01.2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o zabezpečení organizácie 7. európskeho samitu miest a regiónov v roku 

2016 v Bratislave /k bodu prezentuje Mgr. Vojtech Okša, OZVP/ 
3. Koncepcia rozvoja BTB /k bodu prezentuje Ing. Melichárová/ 
4. Informačný materiál Využitie Primaciálneho paláca v cestovnom ruchu /k bodu 

prezentuje Ing. Svoreňová/ 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie a požiadala o súhlas členov 
komisie s presunom bodu 3 Koncepcia rozvoja BTB na začiatok zasadnutia; členovia komisie 
súhlasili. 
 
K bodu 3 
Ing. Melicharová, predsedníčka predstavenstva BTB, predstavila nového výkonného 
riaditeľa organizácie, Ing. Tomáša Koniara a stručne zhrnula predmetný materiál a jeho 
štruktúru. Cieľom ďalšieho rozvoja do roka 2018 je upevniť renomé BTB ako profesionálnej 
a rešpektovanej organizácie, rozvinúť kongresový turizmus a získať viac financií. 
V rámci diskusie vysvetlili zástupcovia BTB jej financovanie; finančný príspevok mesta je 
najväčší spomedzi všetkých 90 členov, a pokrýva prevádzku organizácie – mzdy, odvody, 
nájmy, pracovné cesty, atď., a vzhľadom na detailne rozpracovaný rozpočet dotácií nie je 
priestor a voľné zdroje na ďalšie aktivity. Možné prieniky financovania BKIS a oddelenia 
KŠŠM budú predmetom diskusie s riaditeľom BKIS.  
Komisia v čase hlasovania nebola uznášania schopná, prítomní členovia komisie vzali 
materiál na vedomie. 
 
K bodu 2 
Mgr. Okša z OZVP predstavil materiál Informácia o zabezpečení organizácie 7. európskeho 
samitu miest a regiónov v roku 2016 v Bratislave. Námestníčka Farkašovská v krátkosti 
priblížila fungovanie Európskeho Výboru regiónov. K materiálu následne neboli ďalšie 
otázky. 
Komisia v čase hlasovania nebola uznášania schopná, prítomní členovia odporučili materiál 
zobrať na vedomie. 
 
K bodu 4 
Ing. Svoreňová vysvetlila, že otázkou využitia Primaciálneho paláca v cestovnom ruchu sa 
komisia bude zaoberať v plnom zložení a za prítomnosti zástupcov správy Primaciálneho 
paláca. 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 



Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


