
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
konaného dňa 11.4.2011 
 
Prítomní: všetci členovia komisie 
Prizvaní: Ing. Marián Miškanin PhD., Mgr. Alexandra Bučková, Mgr. Pavel Ďuriančík, Mgr. 
Ingrid Múdra 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh členov komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – neposlanci 
3. Informácia o podujatí Bratislava pre všetkých 
4. Informácia o novelizácii zákona č. 91/2010 z 3. marca 2010 o podpore cestovného ruchu 
5. Informácia o stave aktívneho cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave 
do konca roku 2010 
6. Rôzne. (Aktuálna informácia o prípravách mesta na MS v ľadovom hokeji)  
 
K bodu 1 Program komisie bol odsúhlasený. 
K bodu 2 
Návrh členov komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu – neposlanci. 
Predseda komisie informoval o podaných návrhoch, ktorých bolo 14. Komisia prijala 
nasledovné uznesenie, v ktorom navrhuje členov komisie z radov občanov - neposlancov. 
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu odporúča mestskému zastupiteľstvu 
delegovať do komisie  pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu nasledovných 
kandidátov z radov občanov – neposlancov: Mgr. Soňa Futóová, Ing. Daniel Lukáč, Bc.  Attila 
Csontos, Mgr. Juraj Droba MBA, Ing. Tomáš Mikus, Ing.  Tatiana Mikušová, JUDr. Svetlana 
Gavorová 
 
Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0            
 
K bodu 3 
Informácia o podujatí Bratislava pre všetkých 
Členovia komisie dostali kompletný program podujatia Dni otvorených dverí samosprávy. 
O programe informoval Ing. Marián Miškanin. 
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie na vedomie Informáciu 
o podujatí Bratislava pre všetkých. 
Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0            
 
K bodu 4 
Informácia o novelizácii zákona č. 91/2010 z 3. marca 2010 o podpore cestovného ruchu 
Informáciu podala Mgr. Alexandra Bučková, námestníčka BKIS pre cestovný ruch. 
Uznesenie 
Členovia komisie berú na vedomie informáciu o novelizácii zákona č. 91/2010 z 3. marca 
2010 o podpore cestovného ruchu. 
Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0            
 
K bodu 5 
Informácia o stave aktívneho cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave 
do konca roku 2010 



Materiál bol predložený písomne. 
K predloženému materiálu informovala Mgr. Ingrid Múdra.  
Uznesenie 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie Informáciu o stave 
aktívneho cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave do konca roku 2010 na vedomie. 
Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0      
 
K bodu 6 
Rôzne 
O aktuálnych prípravách mesta (stretnutia s pracovníkmi prvého kontaktu – taxikármi, 
Mestskou políciou) informoval Ing. M. Miškanin. 
Člen komisie Marian Greksa navrhol aby hlasovanie komisie bolo v zápisniciach uvedené 
menovite. 
Predseda komisie Ing. Tomáš Ágošton navrhol priebežne pozývať na zasadnutia komisie 
jednotlivé subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu: turistických sprievodcov, hoteliérov, 
majiteľov reštaurácií, zástupcov cestovných kancelárií a agentúr.        
 
 
 
        Ing. Tomáš Ágošton v.r. 
        predseda komisie 
 
 
Zapísala:  
PhDr. Mária Košáriová 
tajomníčka komisie 
 


