
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 10.02.2015 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie náplne činnosti komisie 
3. Voľba podpredsedu komisei 
4. Predstavenie zahraničných vzťahov hl. mesta Bratislavy (Jana Švecová, vedúca OZVP) 
5. Predstavenie plánu aktivít BTB (MUDr. František Stano, predseda predstavenstva BTB) 
6. Schválenie plánu činnosti komisie 
7. Európske hlavné mesto mládeže 2018 
8. Mestské hradby 
9. Protikorupčné minimum 
 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
Program zobrali prítomní členovia komisie na vedomie. 
 
K bodu 2 
Všetci prítomní súhlasili s náplňou činnosti komisie. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0. 
 
K bodu 3 
Vedúca OZVP sa pre časovú zaneprázdnenosť zo zasadnutia ospravedlnila. 
 
K bodu 4 
K bodu prezentoval MUDr. František Stano, zameral sa najmä na ekonomické okolnosti 
rozvoja cestovného ruchu v Bratislave a zdôraznil malý význam verejnej správy v rámci 
cestovného ruchu, ktorý stále nie je dostatočne vnímaný ako skutočne konkurenčné 
prostredie. Bratislava má až vďaka BTB jasnú značku, cez ktorú komunikuje, a to 
moderné, mladé mesto. BTB sa zamerala na iné suveníry ako bolo zvykom, namiesto 
čínskych výrobkov preferuje domáce, regionálne výrobky, napr. víno s etiketou s témou 
korunovácie. Korunovačné slávnosti sú problematické, pretože organizátor ich oznamuje 
mesiac dopredu, čo z nich robí nepredajné podujatie.  
V súvislosti s predsedníctvom SR 2016 je dôležitá komunikácia s MZV. BTB si ďalej 
potrebuje v MsZ zafixovať 30% výšku členského príspevku (výška vybratej mestskej dane 
za ubytovanie).  
Ing. Svoreňová opätovne zdôraznila, že komisia CRaMS by mala formulovať priority mesta 
v oblasti cest. ruchu. Rovnako sa vyjadrila, že v záujme zachovania istej kontinuity by mala 
výška členského príspevku zostať nemenná, navyše keď už raz bola odsúhlasená MsZ. 
JUDr. Vetrák podporil Ing. Svoreňovú, a upriamil pozornosť na medzinárodné vzťahy 
mesta, na zmluvne podložené partnerské vzťahy Bratislavy s inými mestami – ako tieto 
mestá a zmluvy prispievajú k cest. ruchu Bratislavy a oboch miest?  
MUDr. Stano spomenul partnerské mesto Ulm a Dunajskú stratégiu, ktorej sa však mesto 
príliš nevenuje, a nevyčlenilo na túto agendu odborníka. Chýba aj diskusia medzi BTB, 
BKIS a oddelením kultúry. Týmto témam, ako aj k materiálom BTB sa komisia bude hlbšie 
venovať na ďalšom zasadnutí. 
V súvislosti so zachovaním členského príspevku vznikla v komisii diskusia či by sa komisia 
mala uzniesť na odporúčaní pre MsZ alebo počkať na rámcové informácie k rozpočtu. Ing. 



Černý považuje zasahovanie do rozpočtu za predčasné, pretože ak chcú poslanci zmenu v 
rozpočte, musia sami nájsť položku, z ktorej sa peniaze pridajú. Ing. Černý informoval, že 
koncom februára by mal byť návrh rozpočtu hotový a vedenie chápe dôležitosť cestovného 
ruchu, nepredpokladá teda znižovanie príspevku. Jeho názor podporili aj JUDr. Vetrák a 
JUDr. Korček. Ing. Feik poznamenal, že zmeny sa do rozpočtu zapracovávajú priebežne, 
preto by s odporúčaním komisie nečakal. Členovia komisie sa v závere zhodli, že danú vec 
prerokujú na najbližšom zasadnutí. 
 
K bodu 6  
K bodu neboli žiadne otázky. Mgr. Horváth za BTB vyjadril nadšenie, že MsZ schválilo 
návrh. Mgr. Horváth zhodnotil, že „megaeventy“ tohto druhu priťahujú pozornosť a nové 
kmene spotrebiteľov; títo spotrebitelia nie sú superbonitná klientela, sú však mladí a majú 
veľký potenciál rozširovať spotrebiteľskú základňu – marketingovým cieľom je, aby každý 
návštevník odišiel ako chodiaca reklama na Bratislavu. 3 roky je zároveň dostatočný čas na 
prípravu. Ing. Feik podľa vzoru iných miest (Vilnius, Thessaloniki) vyzdvihol špeciálne 
zameranie na mladých v rámci už existujúcich programových štruktúr a podujatí v meste. 
Materiál zobrali členovia komisie na vedomie. 
 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0. 
 
K bodu 7 
K bodu prezentoval Ing. Feik. Hradby sa otvorili po 12 rokoch, a predstavujú nový priestor 
mimo hlavných turistických ťahov, prepájajú centrum a Hrad. Ing. Feik predstavil projekt 
verejnej súťaže, aby si priestor Mestských hradieb dokázal zarobiť sám na seba. Kritériá 
súťaže sú nastavené v prvom rade na atraktivitu, až potom na cenu, a zároveň sú určené 
podmienky historickej tematiky, pravidelných otváracích hodín a regionálneho občerstvenia 
a tovaru. Potenciálny nájomca môže buď platiť alebo ponúknuť protihodnotu (oprava 
schodov v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom, a pod.).  
JUDr. Vetrák sa vyjadril za podporu projektu, avšak s niekoľkými vylepšeniami, ktoré sa 
Ing. Feik rozhodol zapracovať: 

 preukázanie skúsenosti v danej oblasti záujemcom o prenájom  
 určenie minimálneho nájomného, keďže cena nie je hlavným kritériom 
 k podmienke nepropagovať politické strany a hnutia pridať aj nezávislých 
 spresniť formuláciu potreby prítomnosti požiarnika a zdravotnej služby 

Ing. Feik ešte doplnil, že cieľom je pripraviť úsek na zverenie Starému mestu, čo zatiaľ 
z hľadiska bezpečnosti nie je možné. 
Ing. Černý navrhol, aby boli zároveň oslovení bezprostrední susedia v okolí Hradieb, ako 
Bohoslovecká fakulta a firmy, ktoré v okolí sídlia, a priestor kreovať aj v súčinnosti s ich 
potrebami. 
Komisia materiál odporúča po zapracovaní pripomienok. 
 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
K bodu 8 
Komisia odporúča: 

a) aktualizovať Protikorupčné minimum 

b) odstrániť duplicity vyplývajúce zo zákona 

c ) Mestskému zastupiteľstvu schváliť Plnenie protikorupčného minima s nasledovnými 
pripomienkami: 

1.) Bod 4 - Súťažné podklady pri predajoch a prenájmoch zostavovať tak, aby jediným 
kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola cena (všetky ostatné kritériá zohľadniť v 
súťažných podmienkach. Oznámenie o súťaži zverejniť spravidla minimálne 30 dní 
pred jej konaním. 

 

 



 Zvážiť, či tento bod nevypustiť, pretože pri niektorých súťažiach je potrebné vziať 
do úvahy aj iné (kvalitatívne) kritériá, resp. zmeniť znenie na „ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka“. 

 

2.) Bod 26 - Predkladať rozšírené majetkové priznania primátora a poslancov a 
zástupcov občanov s hlasovacím právom podľa tohto materiálu, obsahujúce 
jednoznačnú identifikáciu nehnuteľného majetku, vrátane čísla listu vlastníctva, 
identifikáciu príjmov, pôžičiek a úspor, takisto predkladať oznámenie, ak sú vlastníkmi 
nejakého podielu alebo majú postavenie spoločníkov v súkromných spoločnostiach a 
kontrolovať ich prostredníctvom komisie na ochranu verejného záujmu zriadenej v 
zmysle zákona. 

 Vyriešiť disproporciu medzi skutočnou praxou a ustanovením v Protikorupčnom 
minime a to buď a) zaviesť dodržiavanie tohto bodu alebo b) modifikovať znenie 
Protikorupčného minima. 

3.) Bod 31 - Zaviesť osobitný režim riešenia sťažností spojených s porušením etického 
kódexu, vrátane zabezpečenia chráneného oznamovania nekalých praktík na 
pracovisku, zaviesť adresu korupcia@bratislava.sk, ku ktorej bude mať prístup iba 
primátor a predsedovia poslaneckých klubov. 

 Je potrebné do 30.6. splniť zákonnú povinnosť zriadiť takúto linku. 

 Odporúča sa takúto linku nasmerovať na mestského kontrolóra. 

4.) Bod 33 - Pri externom zabezpečovaní mediálnych služieb všetky služby objednať po 
verejnej obchodnej súťaži formou elektronickej aukcie. 

 Ako je riešená zmluva s TV BA? Preveriť, či ide obstarávanie výroby alebo 
vysielania. 

5.) Bod 25 - Prijať Etický kódex volených predstaviteľov mesta a Etický kódex 
zamestnancov mesta a organizácií zriadených mestom. 

 Prijať Etický kódex zamestnancov mesta a organizácií zriadených mestom. 

6.) Bod 71 - Zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do 
osobného vlastníctva a o miesto v sociálnom zariadení, ktorého zriaďovateľom je 
mesto) s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenej na internetovej stránke 
správcu / mesta. 

 Odporúča sa riešiť v rámci projektu Elektronizácia služieb samosprávy. 

7.) Bod 56 - Pri menovaní zástupcov mesta do výkonných orgánov obchodných 
spoločností s majoritou mesta a za riaditeľov rozpočtových a príspevkových 
organizácií mesta zaviesť systém výberových konaní. 

 Odporúča MsZ zaoberať sa touto otázkou. 

 Je potrebné vyriešiť disproporciu medzi skutočnou praxou a ustanovením v 
Protikorupčnom minime a to buď a) zaviesť dodržiavanie tohto bodu alebo b) 
modifikovať znenie Protikorupčného minima. 

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0. 

 

 

 

 

 

 



Rôzne 
Ing. Svoreňová na záver otvorila tému pravidiel prístupu verejnosti na zasadnutia komisie. 
Členovia komisie sa zhodli na istých limitoch, zasadnutia nebudú absolútne otvorené. 
V prípade záujmu odborníka z verejných kruhov bude komisia o jeho účasti hlasovať. 
Členovia komisie rovnako môžu prizvať odborníkov podľa vlastného uváženia a informovať  
o tom predsedníčku komisie 24 hodín vopred. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0. 

 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


