
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 5. 3. 2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope 

(prezentujú zástupcovia Oddelenia stratégie a projektov Magistrátu BA) 

3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2019-2021 

(prezentujú zástupcovia Finančnej sekcie Magistrátu BA) 

4. Predstavenie Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) a predstavenie členov 

predstavenstva BTB 

(prezentujú zástupcovia BTB) 

5. Rôzne 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie a predstavila program 

zasadnutia. 

 

K bodu 2 
K bodu 2 bola prizvaná Tatiana Mikušová, riaditeľka združenia Slovenský dom Centrope (SDC) 

a zástupcovia oddelenia stratégie a projektov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Pani Mikušová 

odprezentovala združenie SDC, jeho vznik a aktuálne projekty SDC. SDC je združenie právnických 

osôb, ktoré vzniklo v roku 2008. V súčasnosti má 6 členov: Mesto Bratislava, Bratislavský 

samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Čunovo, mesto Svätý Jur 

a mesto Stupava. Pani Mikušová popísala niekoľko projektov SDC: Európska kultúrna cesta sv. 

Cyrila a Metoda, destinačná ročenka Bratislava región, projekt rodinné pasy a Danube Islands. Pani 

Mikušová uviedla, že pri niektorých projektoch je možnosť zapojenia mesta Bratislavy. Následne 

zástupcovia oddelenia stratégie a projektov prezentovali dôvody, kvôli ktorým sa predkladá materiál 

na vystúpenie hl. mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb SDC. Uviedli, že 

mesto Bratislava vie vystupovať v regióne Centrope samostatne aj bez medzistupňa – združenia 

SDC, ostatné krajiny v regióne Centrope tento medzistupeň nemajú. Bolo tiež uvedené, že členstvo 

mesta Bratislava v SDC v súčasnosti nepredstavuje pre Bratislavu pridanú hodnotu. Zástupcovia 

OSAP tiež informovali prítomných členov komisie, že mesto Bratislava pôsobí v regióne v rôznych 

medzinárodných projektoch. Členovia komisie si vyžiadali prehľad aktuálnych projektov, v ktorých sa 

mesto Bratislava zúčastňuje a taktiež grantových výziev, do ktorých sa zapája. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada oddelenie stratégie a projektov 

Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy predložiť na aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta 

SR Bratislavy prehľad aktuálnych projektov a grantových výziev, do ktorých je hl. mesto SR Bratislava 

zapojené. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

 

 

 



Následne prebiehala diskusia prítomných členov komisie a zástupcov OSAP, či má mesto kapacitu 

na prípadné nahradenie potenciálu SDC. Po diskusii sa prijalo nasledovné: 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hl. 

mesta SR Bratislavy schváliť vystúpenie hl. mesta SR Bratislavy zo združenia Slovenský dom Centrope. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 5, zdržal sa: 2, proti: 0 

 

K bodu 3 
Materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2019-2021 prezentovali zástupcovia 

sekcie financií Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Navrhovaný rozpočet mesta je oproti roku 2018 

vyšší na strane príjmov aj výdavkov. Vyššie výdavky súvisia s valorizáciou miezd, tvorbou nových 

pracovných miest a pod. Čo sa týka podpory cestovného ruchu, členský príspevok hl. mesta SR 

Bratislavy pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu predstavuje v návrhu rozpočtu 1 100 000 

Eur. Ide o navýšenie oproti roku 2018. Zástupcovia sekcie financií uviedli, že podpora cestovného 

ruchu sa prejavuje vo viacerých výdavkoch mesta, ktoré súvisia s cestovným ruchom nepriamo napr. 

výdavky na čistotu. 

Predsedníčka komisie pani Svoreňová uviedla, že podľa platného uznesenia MsZ č. 1737/2014, by 

mal byť členský príspevok mesta Bratislava do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu vyšší, 

a to na úrovni 30%-ného podielu z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“. 

Po diskusii prijali prítomní členovia komisie nasledovné uznesenia: 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada oddelenie zahraničných vzťahov 

a protokolu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pripraviť na zasadnutie komisie pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu MsZ prehľad medzinárodných organizácií, v ktorých je mesto Bratislava 

členom a prehľad spolupráce mesta Bratislava so zahraničnými mestami. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada sekciu financií Magistrátu hl. mesta 

SR Bratislavy uviesť uznesenie MsZ č. 1737/2014 ako nesplnené v bode „plnenie uznesení“, ktorý 

býva prerokovaný na zasadnutí MsZ.  

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ si stanovuje prioritu vytvoriť v spolupráci 

s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu novú formuláciu uznesenia MsZ č. 1737/2014, ktorá 

bude motivujúca pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu a zároveň bude splniteľná z hľadiska 

možností hl. mesta SR Bratislavy.  

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hl. 

mesta SR Bratislavy schváliť materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2019 – 2021 

v predloženej verzii.  

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 3, zdržal sa: 5, proti: 0 

 

 

K bodu 4 
V bode 4 predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) pani 

Alžbeta Melicharová v stručnosti predstavila činnosť BTB a vyjadrila ochotu zúčastniť sa aj na inom 

zasadnutí predmetnej komisie. Následne sa postupne predstavili zástupcovia komôr BTB:  

Michal Naď, člen predstavenstva/ zástupca komory č. 1;  

Martin Volek, člen predstavenstva/ zástupca komory č. 2; 

Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva/zástupca komory č. 3; 

Ľudmila Novacká, členka predstavenstva/ zástupca komory č. 4. 

Zasadnutia komisie sa zúčastnil tiež Tomáš Koniar, výkonný riaditeľ BTB. 



K bodu 5 

V bode Rôzne sa načrtla agenda na ďalšie zasadnutie komisie. 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


