
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 14.4.2015 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v Bratislave  
3. Rozvoj turistickej lodnej dopravy v Bratislave 
4. Rôzne 

 
 
 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie. 
Členovia komisie v úvode odhlasovali posunutie štandardného začiatku zasadnutí na 17:00. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0. 
 
K bodu 2 
Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v Bratislave 
 
K bodu prezentovala Ing. Svoreňová, predstavila daný materiál a jeho štyri základné sekcie, 
ktoré potrebujú urgentné dopravné a logistické riešenia, vzhľadom na závislosť cestovného 
ruchu na daných priestoroch a ich fungovaní: 

1. Prevádzkovanie turistických vyhliadkových vozidiel 
2. Riešenie nástupných/výstupných bodov, špeciálne situácie na hrade  
3. Záchytné parkoviská 
4. Lodná doprava a Informačné centrum Gate to Vienna 

 
Ambíciou materiálu je rokovať o problémoch obsiahnutých v materiáli s dopravnou komisiou 
a následne apelovať na riaditeľa Magistrátu, aby v súčinnosti s BTB, hlavnou dopravnou 
inžinierkou a oddelením koordinácie dopravných systémov potrebné riešenia našiel 
a presadil. 
Medzi členmi komisie vznikla diskusia na viaceré témy obsiahnuté v prekladanom materiáli. 
Ing. Drozd informoval o námietkach komisie územného plánovania proti prestavbe budovy 
osobného prístavu, p. Kubíková vysvetlila pomerne zložitú situáciu s objednávaním zájazdov 
pre zahraničných turistov v ročnom predstihu, a s tým súvisiacu potrebu dopravné problémy 
vyriešiť, Ing. Potočárová pripomienkovala logistické a ekonomické kritériá záchytných 
parkovísk, napr. zabezpečenie asistenčnej služby, zahrnutie do rozpočtu a nutnosť 
komunikácie s Dopravným podnikom v prípade, že by mesto chcelo rokovať o zastávkach 
MHD. 
Za problematickú časť materiálu považovali členovia komisie sekciu 1. Prevádzkovanie 
turistických vyhliadkových vozidiel – vláčikov. V meste nastal problém, že vláčikov je viac 
ako miest na státie a predkladaný materiál navrhuje reguláciu počtu prevádzkovateľov. Mgr. 
Kríž sa zasadzoval za komerčné riešenie formou súťaže, aby nedošlo k deformácii trhu 
nastavením subjektívnych pravidiel. Ing. Svoreňová vysvetlila, že cestovný ruch nie je 
klasické trhové prostredie, a prednosť dostáva ten prevádzkovateľ, ktorý bude destináciu 
najlepšie prezentovať. Mgr. Kubovič vyjadril súhlas s Ing. Svoreňovou, pričom uviedol 



príklad Vianočných trhov, kde „klobása vyhráva nad šúpolím“, čo je z hľadiska cestovného 
ruchu a prezentácie destinácie sporné. 
Členovia komisie sa v závere diskusie zhodli, že Ing. Svoreňová materiál rozdelí na 
tematicky samostatné materiály a sekciu 1. Prevádzkovanie turistických vyhliadkových 
vozidiel prepracuje.  
Do hlasovania sa dostali body materiálu 1.3 a 1.4 a bod 2. 
Hlasovanie k bodom 1.3 a 1.4: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0. 
Podporné stanovisko bodu 2: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
Rôzne 
 
Mgr. Kríž by rád poznal oficiálne stanovisko starostu MČ Staré Mesto k údajnej regulácii 
terás v centre mesta, Ing. Svoreňová navrhla priame prizvanie starostu Ševčíka na najbližšie 
zasadnutie komisie. 
Ing. Potočárová podotkla, že v prvý jarný deň tohto roka ešte na Hlavnom námestí neboli 
vyložené lavičky, a iniciovala zaslanie veci na vedomie oddeleniu vnútornej správy. 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


