
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 26. 6. 2018 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Stav zapracovania podkladov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu do koncepcie  

Smart city (prezentuje Ing. Peter Ďurica) 
3. Rôzne 

 
 

K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
O stave zapracovania podkladov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) do koncepcie 
Smart city informoval marketingový manažér BTB pán Peter Ďurica. Informácia pána Ďuricu 
k danému bodu bola spätnou väzbou na prezentáciu koncepcie Smart city na zasadnutí predmetnej 
komisie dňa 3. 4. 2018 oddelením stratégie a projektov magistrátu a nedorozumenie, ktoré vzniklo pri 
zapracovaní vstupov od BTB. Pán Ďurica uviedol, že BTB poskytla viaceré vstupy/nápady, ktoré 
neboli do koncepcie náležite zapracované. 
V nadväznosti na prezentáciu koncepcie Smart city na zasadnutí komisie pre cestovný ruch 
a medzinárodnú spoluprácu dňa 3. 4. 2018 oddelením stratégie a projektov, komunikáciu predsedníčky 
komisie s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB), či boli pripomienky BTB zapracované do 
rozsiahleho materiálu adekvátne a vzhľadom na nedorozumenie, ktoré vzniklo vo veci zapracovania 
pripomienok BTB do koncepcie, žiada komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, aby 
oddelenie stratégie a projektov zvážilo opätovné konzultovanie a zapracovanie pripomienok 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu do finálneho materiálu koncepcie Smart city. 
Hlasovanie: prítomných: 4, za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
K bodu 3 
V bode Rôzne člen komisie pán Tomáš Korček upozornil na potrebu aktulizácie súčasného Územného 
generelu cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol odsúhlasený mestským 
zastupiteľstvom v roku 2009. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ poveruje predsedníčku komisie, aby začala 
rokovať so sekciou územného plánovania Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy o obstaraní nového 
aktuálneho Územného generelu cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy resp. aktualizáciu 
Územného generelu cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2009. 
Hlasovanie: prítomných: 4, za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
V bode Rôzne sa následne upozornilo na aktuálnu situáciu vo veci poskytovania dotácií 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré znížilo dotácie poskytované oblastným organizáciam 
cestovného ruchu.  
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ vyjadruje znepokojnenie nad znižovaním 
dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR oblastným organizáciám cestovného ruchu, ktoré 
uskutočňuje aj napriek tomu, že od vzniku oblastných organizácií cestovného ruchu dochádza 



k zvyšovaniu počtu prenocovaní turistov a komisia zastáva názor, že toto rozhodnutie je proti záujmom 
mesta a cestovného ruchu. 
Hlasovanie: prítomných: 4, za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


