
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 3. 4. 2018 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Smart City koncepcia „Bratislava Rozumné mesto 2030“ 

(prezentujú RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégií a projektov 

a Mgr. Katarína Fajčíková, referentka oddelenia stratégií a projektov) 

3. Požiadavka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na doplatenie členského 

(prezentuje zástupca BTB) 

4. Rôzne 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 

Vedúca oddelenia stratégií a projektov RNDr. Želmíra Greifová a Mgr. Katarína Fajčíková, referentka 
oddelenia stratégií a projektov predstavili Smart City koncepciu „Bratislava Rozumné mesto 2030“ 
s priblížením oblasti cestovného ruchu, ktorá bola rozpracovaná v koncepcii ako jedna z dvanástich 
oblastí života v meste. Koncepcia vznikla na základe vzájomnej spolupráce medzi oddeleniami 
magistrátu, mestskými organizáciami a externými expertmi. Zohľadnené boli tiež strategické 
dohovory a skúsenosti iných miest. Koncepcia určuje stratégiu mestského rozvoja ako 
rozumného/inteligentného mesta s cieľom zvýšiť kvalitu života v meste. Koncepcia definuje tri 
strategické piliére vízie rozumného mesta: prostredie, prosperitu, participáciu a 12 hlavných oblastí 
života v meste. Tieto oblasti života v meste sú prierezové a vzájomne sa ovplyvňujú. Pre každú z 
nich bol v koncepcii zadefinovaný hlavný strategický cieľ, opatrenia a merateľné ukazovatele. 
V oblasti cestovného ruchu je strategickým cieľom posilnenie významu Bratislavy ako atraktívnej 
turistickej destinácie pre oddychový a kongresový ruch. V koncepcii sú tiež definované opatrenia na 
dosiahnutie daného cieľa (posilnenie významu Bratislavy ako destinácie kongresového cestovného 
ruchu a rozvoj oddychového cestovného ruchu) a merateľné ukazovatele. Dané ukazovatele boli 
navrhnuté v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu. 
Následne boli zo strany členov komisie vznesené nasledovné pripomienky: 

1) Doplniť opatrenie: informovanie občana o výhodách spojených s návštevou turistov v meste. 
2) Doplniť opatrenie: informovanie cestovných agentúr a cestovných sprievodcov o prípadných 

obmedzeniach, ktoré súvisia s pripravovanými podujatiami. 
3) Výraz "smart city" by bolo vhodnejšie prekladať ako "moderné a technologicky vyspelé mesto" 
4) Anglické výrazy - najmä tie určené pre širokú verejnosť, ako napr. hackathom, cluster a pod., 

by sa mali uvádzať v slovenčine a v angličtine, ak je to potrebné, v zátvorke za slovenským 
ekvivalentom. 

5) Doplniť medzi merateľné ukazovatele  
a. Počet novovybudovaných kongresových centier v Bratislave 
b. Počet prenocovaní turistov na 2 noci a viac 
c. Počet 1-dňových turistov 
d. Počet turistov, ktorí sa vracajú do Bratislavy 
e. Rozdelenie merateľného ukazovateľa „počet prenocovaní“ podľa kategórií 

biznis/kongres a rekreácia. 
 



Prípadné ďalšie pripomienky členov komisie budú spracovateľom zaslané dodatočne. 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu žiada zapracovať 
definované pripomienky a berie materiál na vedomie. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 

K bodu 3 

Vedúci ekonomického oddelenia Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (ďalej BTB) pán Mário 

Turan informoval členov komisie o požiadavke BTB zapracovať do Zmeny rozpočtu hl. mesta SR 

Bratislavy na rok 2018 navýšenie členského príspevku mesta Bratislavy do BTB, a to v zmysle 

platného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1737/2014. Následne pán Turan informoval členov 

komisie o položkách, na ktoré by boli navýšené finančné prostriedky potrebné – zariadenie časti 

priestorov BTB, marketing a PR projekty, PR komunikácia doma a v zahraničí a ďalšie. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu odporúča Sekcii 
financií do Zmeny rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na rok 2018 zapracovať plnenie uznesenia MsZ č. 
1737/2014. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

 
 
K bodu 4 
V bode Rôzne neboli žiadne ďalšie vstupy. 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


