
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
konaného dňa 12. 09. 2011 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. Ágošton, RNDr. Černá, M. Greksa, Ing. Hečko, Mgr. Kríž, 
Ing. Reinerová, Ing. Šindler, Bc. Csontos, Mgr. J. Droba, Ing. Lukáč, Ing. Mikus, Ing. 
Mikušová 
Ospravedlnení: Ing. Drozd, Mgr. Futóová, JUDr. Gavorová 
Prizvaní: Ing. Kimerlingová, Ing. Miškanin, Ing. Vaďura, Ing. Potočárová, Ing. A. Droba, 
Mgr. Bučková 
 
1. Otvorenie 
2. Stručné zhodnotenie hlavnej turistickej sezóny do konca augusta 2011 
3. Štatistické údaje o počte a prenocovaniach návštevníkov hl.m. SR Bratislavy v I. polroku 
2011 
4. Informácia o stave príprav založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu hl.m. SR 
Bratislavy 
5. Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 
6. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 
7. Rôzne 
 
K bodu 1 
Predseda komisie predstavil prítomným Ing. Miroslava Vaďuru, vedúceho finančného 
oddelenia, Ing. Michaelu Potočárovú, vedúcu oddelenia cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu a Ing. Andreja Drobu, vedúceho oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu. 
 
K bodu 2 
Stručné zhodnotenie hlavnej turistickej sezóny do konca augusta 2011 
Hlavnú turistickú sezónu stručne zhodnotila Mgr. Bučková. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu berie na vedomie zhodnotenie hlavnej 
turistickej sezóny do konca augusta 2011 
Hlasovanie: prítomní 11, za 11, proti 0, zdržali sa 0 
 
K bodu 3 
Štatistické údaje o počte a prenocovaniach návštevníkov hl.m. SR Bratislavy v I. polroku 
2011 
Materiál bol predložený písomne a informáciu podala Ing. Potočárová. 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu berie na vedomie štatistické údaje 
o počte a prenocovaniach návštevníkov hl.m. SR Bratislavy v I. polroku 2011 
Hlasovanie: prítomní 11, za 11, proti 0, zdržali sa 0 
 
K bodu 4 
Informácia o stave príprav založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu hl.m. SR 
Bratislavy 
 
Ing. Potočárová informovala o prípravných fázach a časovom harmonograme založenia 
oblastnej organizácie cestovného ruchu hl. mesta SR Bratislavy „Bratislava Tourist Board 
(BTB)“ na základe Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a jeho noviel. 
Zhrnula aktivity, ktoré mesto podniklo pri prípravných rokovaniach a o výsledkoch, ktoré 
z týchto stretnutí vyplynuli. Na prípravných stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia Sekcie 



cestovného ruchu MDVaRR SR, SACR, BSK, Regionálneho združenia mestských častí, 
Zväzu cestovného ruchu SR, Zväzu obchodu a cestovného ruchu, Zväzu hotelov a reštaurácií 
SR, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA), Bratislavskej hotelovej 
asociácie, Slovenskej spoločnosti sprievodcov CR, Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
eventových agentúr, BKIS a magistrátu.  
 
Členovia komisie po diskusii berú na vedomie Informáciu o stave príprav založenia oblastnej 
organizácie cestovného ruchu hl.m. SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: prítomní 11, za 11, proti 0, zdržali sa 0 
 
K bodu 5 
Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 
 
Materiál bol predložený písomne. K predloženému materiálu informoval Ing. Miroslav 
Vaďura, vedúci finančného oddelenia.  
 
Zúčastnení členovia komisie po diskusii berú na vedomie informáciu o plnení rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 
 
Hlasovanie: prítomní 11, za 11, proti 0, zdržal sa 0      
 
K bodu 6 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 
Materiál bol predložený písomne a informoval o ňom Ing. Vaďura. 
 
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po diskusii odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011. 
Hlasovanie: prítomní 12, za 9, proti 0, zdržal sa 3      
 
K bodu 7 
 
Rôzne 
 
1/ 
Ing. Andrej Droba informoval o stave plnenia uznesenia MsZ č. 75/2011. Členov komisie 
oboznámil s filozofiou, zameraním a základnými obsahovými okruhmi materiálu "Návrh 
priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta 
Bratislavy". Zámery a ciele medzinárodnej spolupráce mesta musia reflektovať postavenie 
Bratislavy v medzinárodno-politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti a musia byť prepojené 
na programové priority a ďalšie strategicko-koncepčné dokumenty rozvoja mesta. Základným 
predpokladom efektívnej medzinárodnej spolupráce je systemizácia  partnerských  vzťahov  
na základe  ich reálneho prínosu a pridanej hodnoty. To platí v oblasti bilaterálnej spolupráce 
ako aj pri hodnotení pôsobenia Bratislavy na pôde medzinárodných organizácií. Prioritnými 
oblasťami rozvoja medzinárodnej spolupráce mesta bude prehlbovanie vzťahov s Viedňou, 
budovanie efektívnych partnerstiev s ďalšími mestami, dynamická cezhraničná spolupráca, 
využívanie potenciálu v rámci EÚ, aktívne pôsobenie v medzinárodných organizáciách a 
koncepčná práca s diplomatickým zborom. 
 



Zúčastnení členovia komisie berú na vedomie informáciu o zámeroch oddelenia 
medzinárodných vzťahov a protokolu. 
 
Hlasovanie: prítomní 12, za 12, proti 0, zdržal sa 0      
 
2/ Ing. Ágošton navrhol zlepšiť spoluprácu s taxikármi hlavne v oblasti informovania 
o prebiehajúcich kultúrnych podujatiach. Mgr. Bučková informovala, že BKIS posiela 
niektorým taxislužbám zoznamy podujatí. 
 
3/ Ing. Lukáč 
- navrhol zorganizovať prezentačné dni Bratislavy spolu so SACR vo Fínsku vzhľadom na ich 
prvé umiestnenie na MS v ľadovom hokeji 2011 
- konštatoval pokles návštevníkov z Maďarska a vyjadril potrebu hľadania spôsobu ako 
priblížiť Bratislavu ako turistickú destináciu 
- upozornil na problémy na Hlavnej železničnej stanici a navrhol inšpirovať sa skúsenosťami 
z Prahy 
- inicioval posúdenie možnosti zaradenia Bratislavy do medzinárodnej diaľkovej železničnej 
dopravy cez Viedeň do západnej Európy 
- navrhol postaviť na námestí SNP zastávku pre električky prichádzajúce smerom dole 
- predstavil publikáciu edície In your pocket a navrhol propagovať Bratislavu v tomto 
prospekte 
 
4/ Ing. Šindler predstavil prítomným pripravovaný projekt „Stratené mesto“, ktorého súčasťou 
bude okrem iného maketa bývalej synagógy a električka s historickými obrázkami. 
 
5/ Ing. Mikušová okrem iného ocenila vydávanie publikácie Bratislava City and Region Info 
Guide a oboznámila zúčastnených s plánom práce Centrope. 
 
 
 
 
        Ing. Tomáš Ágošton v.r. 
        predseda komisie 
 
 
 
 
Zapísala: 
PhDr. Mária Košáriová 
tajomníčka komisie 
 


