
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 6. 2. 2018 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového 

združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope (prezentuje zástupca legislatívno-

právneho oddelenia a zástupca oddelenia stratégie a projektov) 

3. Rôzne 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 

K bodu 2 sa za sekciu právnych činností zúčastnil pán Vladimír Minčič, riaditeľ sekcie a pán Emil Pavlík. 

Oddelenie stratégie a projektov nebolo na zasadnutí komisie zastúpené. Pán Pavlík v stručnosti 

predstavil iniciatívu Centrope a úlohu združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope (SDC). 

Cieľom daného združenia SDC je konať v mene členov a zastrešovať ich záujmy v rámci iniciatívy 

Centrope. Členovia komisie boli informovaní, že členstvo v danom združení neprináša mestu Bratislava 

výhody, ktoré by opodstatňovali zotrvanie mesta Bratislava v združení, a to tiež vzhľadom na pravidelné 

členské príspevky do združenia. Na základe uvedeného legislatívno-právne oddelenie pripravilo návrh 

na vystúpenie mesta Bratislavy zo Slovenského domu Centrope. Prítomní členovia komisie špecifikovali 

otázky, ktoré žiadajú doplniť do predkladaného materiálu: 

1. Aké je stanovisko námestníčky primátora p. Farkašovskej v danej veci? 

2. Kto nahradí činnosť Slovenského domu Centrope po vystúpení z daného záujmového 

združenia – ako bude Bratislava fungovať v rámci Centrope jednotlivo mimo združenia? 

3. Majú ostatné členské štáty svoj „dom Centrope“? 

4. Kto bol poverený z Magistrátu zastupovať záujmy BA na valných zhromaždeniach 

Slovenského domu Centrope? 

5. Aké sú členské príspevky ostatných členov Slovenského domu Centrope? 

6. Aké sú konkrétne výhody, ktoré členstvo v Slovenskom dome Centrope prinieslo mestu 

Bratislava? 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu „Návrh na 

vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických 

osôb – Slovenský dom Centrope“ berie materiál na vedomie a žiada: 

a) dopracovať do materiálu informácie špecifikované na zasadnutí komisie  

b) pozvať na MsZ, na ktorom sa bude rozhodovať o vystúpení zo Slovenského domu 

Centrope, riaditeľku Slovenského domu Centrope a osobu zodpovednú zastupovať 

záujmy mesta Bratislavy na valných zhromaždeniach Slovenského domu Centrope. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

 



 

K bodu 3 

V bode Rôzne o vystúpenie požiadala p. Beáta Novomeská. Vystúpenie jej bolo umožnené a týkalo 

sa najmä témy kongresového cestovného ruchu v Bratislave. 

 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


