
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 2. 4. 2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Diskusia o novej formulácii uznesenia ustanovujúceho výšku členského príspevku hl. mesta 

SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) 

3. Predstavenie činnosti oddelení BTB 

4. Rôzne 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie, predstavila program zasadnutia 

a informovala prítomných členov komisie, že do bodu Rôzne bolo dodatočne zaradené nasledovné:  

a) informácia o bronzovom modely Bratislavy v 18. storočí  

b) návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope za hl. mesto SR 

Bratislavu. 

 

K bodu 2 
V druhom bode prítomní členovia komisie diskutovali o možnosti ako formulovať nové uznesenie 

ustanovujúceho výšku členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu (BTB). K danému bodu sa vyjadrili tiež zástupcovia BTB, pani Melicharová, 

predsedníčka predstavenstva BTB a pán Koniar, výkonný riaditeľ BTB. Prítomní zástupcovia BTB 

prezentovali dôvody, prečo je dôležité zaoberať sa cestovným ruchom, ďalej porovnanie BTB 

s mestskými organizáciami cestovného ruchu v zahraničných mestách, najmä vzhľadom na ročný 

garantovaný rozpočet daných organizácií. Následne odprezentovali zložky BTB: Predstavenstvo 

BTB, Dozornú radu BTB, Výkonnú zložku BTB a ich príslušné činnosti. Na základe spoločnej 

diskusie bolo dohodnuté, že porovnanie BTB s inými mestskými organizáciami cest. ruchu bude 

doplnené o ďalšie ukazovatele: počet návštevníkov, počet prenocovaní, veľkosť mesta, celý rozpočet 

organizácie, rozpočty daných miest a pod. Pán Vagač odporučil, aby sa porovnanie spravilo 

s veľkostne podobnými mestami v rámci regiónu. Bod bol stiahnutý z rokovania a bude prerokovaný 

po doplnení informácií na inom zasadnutí komisie. 

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

SR Bratislavy, aby sa obrátila na Daňové riaditeľstvo SR, či je možné udeľovať zľavu pre klientov 

rôznych typov ubytovacích zaradení a či je možné vyjadrovať daň z ubytovania percentuálne. Termín: 

do budúceho zasadnutia predmetnej komisie (7. 5. 2019). 

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

 

K bodu 3 
V bode 3 prezentoval výkonný riaditeľ BTB pán Koniar aktivity BTB za rok 2018, úspechy spoločnej 

práce (napr. projekt Google for Nonprofits – získanie tzv. „Ad Grant“, obsadenie 4. miesta v rebríčku 

kampaň roka v cestovnom ruchu 2017 – Emerging Europe Awards a pod.). Následne prezentoval 

priority a ciele BTB v roku 2019, medzi ktoré patria napr. Majstrovstvá sveta (MS) v ľadovom hokeji, 

kde BTB spolupracuje s organizačným výborom MS; ďalej partnerstvá, networking; obsah 

generovaný návštevníkmi, brand destinácie; dôraz na miestne obyvateľstvo a vzťah k mestu; 

diverzifikácia propagácie destinácie počas celého roka – napr. nový produkt Veľká noc; 



implementácia výstupov koncepčných a strategických materiálov pre cestovný ruch; smart dáta 

a technológie napr. free wifi prístup, dotykové infopanely atď. Následne vedúca oddelenia stratégie, 

projektov a destinačného manažmentu BTB pani Chrančoková prezentovala činnosť daného 

oddelenia. Dané oddelenie má na starosti vo vzťahu k Magistrátu Bratislavy niektoré koncepčné 

materiály (PHSR, odpočty a pod.); vo vzťahu k Ministerstvu dopravy a výstavby SR projekt na 

dotáciu; ďalej manažment členstva v národných aj medzinárodných organizáciách; oblasť 

vzdelávania; stáže atď. Pán Vagač uviedol, že má záujem o zaslanie materiálov o odpočtoch PHSR 

a tiež materiál o projekte Inovatívne prístupy k mestskému a regionálnemu rozvoju prostredníctvom 

kultúrneho cestovného ruchu. Materiály budú členom komisie poslané. 

Následne prezentoval vedúci oddelenia komunikácie, PR a médií pán Michal Foltýn činnosť 

predmetného oddelenia. Informoval o destinačnom webe, aplikácii mesta, newsletteri, sociálnych 

sieťach, video obsahu, textovom a foto obsahu, taktiež o kampani a inzercii, infocestách a pod. 

Členovia komisie sa zaujímali o úspešnosti na sociálnych sieťach, o ukazovateľoch CPC (cost per 

click) a CPI (cost per impression), výbere tém a ich konzistentnosti. Informácie o požadovaných 

ukazovateľoch hodnotenia kampaní budú doplnené. 

 

K bodu 4 
V bode Rôzne pán Martin Sloboda prezentoval projekt bronzový model Bratislavy, ktorý znázorňuje 

Bratislavu v 18. storočí. Informoval tiež o záujme osadiť model do mestskej časti Staré Mesto: variant 

umiestnenia modelu na Primaciálnom námestí, variant umiestnenia modelu pred Hotelom Carlton na 

Hviezdoslavovom námestí. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada hlavnú architektku mesta Bratislava 

Ingrid Konrád, aby Komisia hl. mesta pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru prerokovala 

umiestnenie bronzového modelu mesta Bratislavy v 18. storočí.  

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

 

V bode Rôzne informovali tiež zástupcovia oddelenia stratégii a projektov Magistrátu hl. mesta SR 

Bratislavy ohľadne návrhu schváliť referenta oddelenia stratégie a projektov Magistrátu hl. mesta SR 

Bratislavy Mgr. Jána Slimáka za člena dozornej rady združenia Slovenský dom Centrope so sídlom 

v Bratislave. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

Bratislavy schváliť Mgr. Jána Slimáka, referenta oddelenia stratégie a projektov Magistrátu hl. mesta SR 

Bratislavy, za člena dozornej rady združenia Slovenský dom Centrope so sídlom v Bratislave. 

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

 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


