
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
konaného dňa 16.5.2011 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: RNDr.Marta Černá, Ing.Vladislav Hečko, Bc.Attila Csontos 
Prizvaní: Ing.Marián Miškanin, Ing.Vladimír Grežo, Mgr.Alexandra Bučková, Ing.Veronika 
Fáberová, Mgr.Ingrid Múdra 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie aktivít mesta v rámci MS v ľadovom hokeji 
3. Projekt: Čarovné okno Slovenska 
4. Informácia o účasti hlavného mesta SR Bratislavy na veľtrhoch cestovného ruchu            
v 1. polroku a prehľad akcií na 2. polrok 2011 
5. Informácia o stave príprav na založenie Organizácie destinačného manažmentu DMO 
6. Rôzne 
 
K bodu 1 Otvorenie a schválenie programu. Predstavenie a privítanie nových členov komisie 
z radov občanov - neposlancov.  
 
K bodu 2 
Vyhodnotenie aktivít mesta v rámci MS v ľadovom hokeji. 
Predbežné vyhodnotenie podal Ing. Marián Miškanin. O aktivitách BKIS informoval Ing. 
Vladimír Grežo. 
Uznesenie 
Členovia komisie po diskusii berú na vedomie predbežné vyhodnotenie aktivít mesta v rámci 
MS ĽH 2011. 
 
Hlasovanie: prítomní 12, za 12, proti 0, zdržal sa 0            
 
K bodu 3 
Projekt: Čarovné okno Slovenska 
O projekte Ing. Vladimíra Gajdoša z firmy Ga Ma informoval Ing. Tomáš Ágošton. Na 
základe diskusie komisia žiada pozvať autora projektu aby osobne predniesol koncept 
projektu týkajúci sa Mosta Apollo. 
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po diskusii berie na vedomie 
informáciu o predloženom projekte a žiada prizvať Ing. Vladimíra Gajdoša na zasadnutie 
komisie. 
 
Hlasovanie: prítomní 12, za 9, proti 3, zdržal sa 0            
 
K bodu 4 
Informácia o účasti hlavného mesta SR Bratislavy na veľtrhoch cestovného ruchu v 1. polroku 
a prehľad akcií na 2. polrok 2011 
Materiál bol predložený písomne a informáciu podala Mgr. Ingrid Múdra poverená vedením 
oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu.  
Uznesenie 
Členovia komisie po diskusii berú na vedomie informáciu o účasti hlavného mesta SR 
Bratislavy na veľtrhoch cestovného ruchu v 1. polroku a prehľad akcií na 2. polrok 2011 



Hlasovanie: prítomní 12, za 12, proti 0, zdržal sa 0            
 
K bodu 5 
Informácia o stave príprav na založenie Organizácie destinačného manažmentu DMO 
K predloženému materiálu informovala Mgr. Alexandra Bučková. Členovia komisie dostali 
písomný materiál.  
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po diskusii berie na vedomie 
informáciu o stave príprav na založenie DMO. 
 
Hlasovanie: prítomní 12, za 12, proti 0, zdržal sa 0      
 
K bodu 6 
Rôzne 
Ing. Mikušová navrhla požiadať o zvýšenie rozpočtu pre činnosť OCRDM a rozširovať 
spoluprácu s CENTROPE. 
Ing. Gavorová navrhla pokračovať v uverejňovaní článkov o Bratislave ako turistickej 
destinácii. 
Ing. D. Lukáč upozornil na nefunkčné výťahy v priestoroch Hlavnej železničnej stanice 
a odporučil zvýšiť propagáciu mesta vo Fínsku.  
Ing. S. Drozd pozval členov komisie na 1. ročník medzinárodného festivalu potápačských 
fotografií. 
 
 
        Ing. Tomáš Ágošton v.r. 
        predseda komisie 
 
 
Zapísala:  
PhDr. Mária Košáriová 
tajomníčka komisie 
 


