
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 
 

Zápisnica  
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnúspoluprácu MsZ 

konaného dňa 03.11.2015 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Predstavenie galérie Danubiana, za účasti riaditeľa galérie, p. Vincenta Polakoviča 
3. Informácia o výsledkoch rokovania s poradcom primátora, p. Ježovicom, vo veci 

zahraničnopolitických priorít mesta 
4. Informácia o výklade zákona 91/2010 vo veci dĺžky trvania funkčného konania 
5. Opatrenia proti dopravnému kolapsu 
6. Rôzne 

 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie a privítala riaditeľa galérie Danubiana, p. Vincenta 
Polakoviča. Pán Polakovič predstavil galériu a vyjadril názor, že nové vedenie mesta by 
mohlo Danubianu prijať ako symbol novej, modernej Bratislavy a priestor, z ktorého môže len 
profitovať. Ako príklady uviedol mestá Bilbao a Malaga, ktoré po investícii do galérií 
moderného umenia zaznamenali reštart ekonomiky a prílev financií z turizmu. Zároveň 
zdôraznil dôležitosť kultúrnej prezentácie mesta a krajiny v kontexte nadchádzajúceho SK 
PRES 2016. Z toho vyplynul návrh riaditeľa galérie, aby mesto zvážilo partnerstvo s galériou 
Danubiana, a požiadal členov komisie o vyslovenie podpory takémuto partnerstvu. Ing. 
Svoreňová s návrhom pána Polakoviča súhlasila a uviedla, že mesto by sa rozhodne malo 
pokúsiť podporiť Danubianu. PaedDr. Kríž sa rovnako vyslovil v prospech partnerstva, 
poznamenal však, že je potrebné prísť už s konkrétnymi návrhmi na spoluprácu, 
s koncepciou, ktorá sa bude napĺňať. Mgr. Kubovič súhlasil s potrebou dlhodobého 
a koncepčného riešenia. 
Komisia sa uzniesla, že poveruje predsedníčku, Ing. Svoreňovú, aby spolupracovala na 
hľadaní vhodných spôsobov koncepčnej spolupráce hl. m. SR Bratislavy s galériou 
Danubiana, bez ohrozenia rozpočtu mesta. 

Hlasovanie: prítomných: 10 za: 10 proti: 0. 
 
 
K bodu 3 
Informácia o výsledkoch rokovania s poradcom primátora, p. Ježovicom, vo veci 
zahraničnopolitických priorít mesta 
 
K bodu prezentovali Ing. Svoreňová, JUDr. Vetrák a Mgr. Droba. JUDr. Vetrák skonštatoval 
pretrvávajúci rozpor medzi ambíciou komisie, aktualizovať stratégiu zahraničných aktivít 
z roku 2011 na roky 2016 – 2018, a postojom vedenia, aby sa k stratégii neprijímala 
aktualizácia, ale aby poslanci v prípade záujmu prichádzali s konkrétnymi projektami. Mgr. 
Droba súhlasil s potrebou stratégie a plánom činnosti, v čom ho podporil aj Mgr. Kubovič, 
ktorý zároveň skonštatoval, že poslanecké návrhy projektov na MsZ by mali byť skôr 
ojedinelé. Mgr. Droba vyjadril nespokojnosť s organizáciou práce a aktivitami oddelenia 
zahraničných vzťahov a protokolu. Členovia komisie sa zhodli na potrebe predloženia plánu 
aktivít oddelenia na zasadnutie komisie a následných pravidelných reportoch o jeho plnení. 
JUDr. Vetrák bol komisiou poverený prepracovať predmetnú aktualizáciu, o ktorej bude 
komisia opäť rokovať na zasadnutí 24. novembra. 
Hlasovanie: prítomných: 10 za: 10 proti: 0. 



K bodu 4 
Informácia o výklade zákona 91/2010 vo veci dĺžky trvania funkčného konania 
 
K bodu prezentovala novozvolená predsedníčka predstavenstva BTB (od 1. 10. 2015) , Ing. 
Alžbeta Melichárová, ktorá sa týmto zároveň predstavila členom komisie. Ing. Melichárová 
členov komisie oboznámila s aktuálnou finančnou situáciou BTB a zhrnula problematické 
body fungovania organizácie. Aktuálnym cieľom je stabilizácia personálu, projekt ďalšieho 
fungovania Ing. Melichárová členom komisie predstaví na ďalšom zasadnutí.  
K výkladu paragrafu 20 zákona 91/2010 vo veci dĺžky trvania funkčného konania Ing. 
Melichárová uviedla, že vec je zatiaľ v procese právnej analýzy a stanovisko obdrží 
predsedníčka komisie na najbližšom valnom zhromaždení, a následne bude predsedníčka 
informovať členov komisie. 
 
K bodu 5 
Opatrenia proti dopravnému kolapsu 
 
Ing. Svoreňová informovala členov komisie o materiáli a požiadala ich, aby svoje 
pripomienky zaslali emailom čo najskôr. Materiál by mal byť v decembri zaradený na 
rokovania MsR a MsZ. 
 
K bodu 6 

Rôzne 
 
Ing. Svoreňová otvorila otázku členského príspevku BTB a informovala, že ešte čaká na 
správu dozornej rady. Z diskusie vyplynulo, že komisia poveruje predsedníčku, Ing. 
Svoreňovú, aby oslovila hlavného kontrolóra hl. m. SR Bratislavy, aby bola BTB zaradená do 
plánu kontroly v prvej polovici roku 2016. 

Hhlasovanie: prítomných: 10 za: 10 proti: 0. 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


