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 7. 5. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o účtovnej závierke Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) za rok 2018
a správe o hospodárení BTB za rok 2018
3. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre
Európu
4. Prehľad medzinárodnej spolupráce mesta Bratislava
5. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR
Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030)
6. Prehľad aktuálnych stratégií a projektov v gescii OSAP
7. Predstavenie činnosti ďalších oddelení Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
8. Informácia z finančnej sekcie a kancelárie riaditeľa Magistrátu BA o možnostiach stanovenia
výšky dane za ubytovanie
9. Rôzne
K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.
K bodu 2
K bodu Informácia o účtovnej závierke Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) za rok 2018
a správe o hospodárení BTB za rok 2018 boli prítomní Mário Turan, vedúci ekonomickopersonálneho oddelenia BTB, Daniela Chrančoková, vedúca oddelenia stratégie, projektov
a destinačného manažmentu BTB a Zuzana Trubíniová z legislatívno-právneho oddelenia Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy. Pán Turan informoval, že BTB hospodárila v roku 2018 v celkovej výške
2 072 503 EUR. Následne stručne informoval o príjmoch a výdavkoch BTB za rok 2018. Príjmovú
časť rozpočtu tvorili najmä členské príspevky, dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR a príjmy
z podnikateľských aktivít BTB. Pán Vagač sa informoval o prezentácii BTB z aprílového zasadnutia
komisie pre cest. ruch a medz. spoluprácu a splnenia požiadavky na doplnenie údajov ohľadne
porovnania BTB a tourist boardov v zahraničných mestách. Členovia komisie boli informovaní, že na
získavaní údajov sa pracuje a budú doplnené. Následne sa diskusia venovala samotnej správe
o hospodárení BTB. V roku 2018 došlo k miernemu poklesu v počte návštevníkov Bratislavy a teda aj
v počte prenocovaní. Členovia komisie sa zaujímali o aktivity BTB, ktoré sa realizovali na nemeckom
trhu a o to, či sa robila samostatná marketingová kampaň na USA. Zároveň požiadali spracovateľov
materiálu, aby lepšie odôvodňovali nárasty a poklesy návštevnosti zo zdrojových trhov. Ďalšou
požiadavkou na spracovateľov materiálu bolo doplnenie počtu návštevníkov a prenocovaní, a to od
vzniku BTB.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie
Informáciu o účtovnej závierke Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) za rok 2018 a
správe o hospodárení BTB za rok 2018.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
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K bodu 3
K bodu Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre
Európu boli prítomní Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy a Veronika Petrle Fáberová z oddelenia
zahraničných vzťahov a protokolu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Materiál je výsledkom
priebežného prehodnotenia členstva v Bratislavy v medzinárodných organizáciách. Členstvo
Bratislavy v medzinárodnej organizácii Magistrála pre Európu sa javí ako neefektívne, a to z hľadiska
posúdenia nákladov a prínosov. Riešenia, ktoré Magistrála pre Európu v súvislosti s Bratislavou
podporuje sa týkajú budovania železničnej infraštruktúry, ktorú v SR nemá možnosť ovplyvňovať
mesto ale iba Železnice SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ďalšie otázky prítomných členov
komisie boli zodpovedané prezentujúcimi na mieste.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť vystúpenie
hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 4
K bodu Prehľad medzinárodnej spolupráce mesta Bratislava bola prítomná Veronika Petrle Fáberová
z oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Materiál sa
predkladal na základe uznesenia komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu zo dňa 5. 3.
2019. Predkladaný materiál sa delí na bilaterálnu spoluprácu a multilaterálnu spoluprácu. Bilaterálna
spolupráca je v prehľade rozdelená na spoluprácu na zmluvnom základe a spoluprácu bez
zmluvného základu. V rámci multilaterálnej spolupráce je v súčasnosti Bratislava členom v piatich
medzinárodných organizáciách. Dodatočné otázky prítomných členov komisie boli zodpovedané na
mieste. Komisia v rámci daného bodu prijala dve nasledovné uznesenia:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada oddelenie zahraničných vzťahov
a protokolu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, aby oslovilo Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu
s prosbou o zaslanie emailu s požiadavkami na informácie, na ktoré nedostala odpoveď od relevantných
zahraničných inštitúcií pôsobiacich v cestovnom ruchu.
Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie na vedomie
Prehľad medzinárodnej spolupráce mesta Bratislava.
Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 5
Materiál Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR
Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030) prezentoval
splnomocnenec Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pán Eduard Donauer. K danému bodu sa
zúčastnila aj Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy. Materiál sa spracováva z dôvodu, že platnosť aktuálneho Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) končí v roku 2020. Pripravovaný dokument PHSR na roky 2021 –
2030 s víziou do roku 2050 bude hierarchicky napojený na Agendu 2030. Spracovanie dokumentu
PHSR sa bude zabezpečovať prostredníctvom výstupov tematických pracovných skupín a ďalších
prierezových pracovných skupín. Prítomní členovia komisie následne diskutovali o potrebe zriadenia
osobitnej pracovnej skupiny pre cestovný ruch.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie na vedomie
Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na
roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030) a zároveň žiada vytvoriť
samostatnú pracovnú skupinu pre cestovný ruch pod vedením oddelenia stratégie a projektov
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
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K bodu 6
K bodu Prehľad aktuálnych stratégií a projektov v gescii OSAP boli prítomní zástupcovia oddelenia
stratégie a projektov: Anna Tfirstová, Ján Slimák a Michal Dvoržák.
Pani Tfirstová informovala prítomných členov komisie o niektorých aktuálnych stratégiách
a projektoch v gescii oddelenia stratégie a projektov hl. mesta SR Bratislavy, najmä o projektoch
v oblasti mobility. Aktuálne projekty sú v prílohe predkladaného materiálu rozdelené tematicky podľa
nasledovných oblastí: doprava / mobilita; životné prostredie / zmena klímy / energetická
udržateľnosť; územné plánovanie; sociálne veci; kultúra; soft projekty / vzdelávanie; ukončené
projekty / udržateľnosť. Pani Tfirstová tiež informovala o tom, koľko bolo podaných nových projektov.
Otázky prítomných členov komisie smerovali na konkrétne projekty a tiež poprosili spracovateľov
o aktualizáciu príloh k predkladanému materiálu.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie na vedomie
Prehľad aktuálnych stratégií a projektov v gescii oddelenia stratégie a projektov Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy.
Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 7
K bodu 7 Predstavenie činnosti ďalších oddelení Bratislavskej organizácie cestovného ruchu boli
prítomné Eva Mazuchová, vedúca turistického informačného centra (TIC) a Barbara Csibreiová,
vedúca oddelenia marketingu, eventov a destinačného manažmentu BTB. Pani Mazuchová
informovala o front-officových a back-officových činnostiach TIC a o hlavných produktoch, ktoré TIC
poskytuje. BTB má v Bratislave v súčasnosti stále pobočky TIC na Klobučníckej ulici a na Hlavnej
stanici a tiež sezónne pobočky. Prítomní členovia komisie sa informovali, aké sú plány s Bratislava
Card City&Region, aká je rentabilita danej karty a aká je spätná väzba na činnosti TICu. Taktiež sa
diskutovalo o možnostiach zvýšiť ceny za prehliadky, ktoré BTB poskytuje. Prítomní členovia komisie
si do termínu júnového zasadnutia predmetnej komisie vyžiadali od BTB dodať finančné
vyhodnotenie Bratislava Card City&Region (nákladovosť, tržby, hospodársky výsledok), ďalej
hospodársky výsledok samotného TIC, porovnanie ceny prehliadky poskytovanej BTB a ceny
prehliadky poskytnutej tourist boardmi v náležitých mestách (ako Brno, Krakov, Ľubľana) a
porovnanie, koľko platí sprievodcom za prehliadku BTB a koľko platia sprievodcom za prehliadku
tourist boardy v náležitých mestách (ako Brno, Krakov, Ľubľana).
Následne pani Csibreiová informovala o činnosti oddelenia marketingu, eventov a destinačného
manažmentu BTB. Dané oddelenie zabezpečuje edičnú tvorbu (grafika, kreatíva a tlač), expozíciu na
veľtrhoch a výstavách doma aj v zahraničí (napr. Ferien Messe Viedeň, Holiday World Praha, ITB
Berlín, Budapešť Pozsonyi Piknik, Székesfehérvár kráľovské dni), podporu podujatí a produktov,
rozvoj smart technológií, propagačné / prezentačné nástroje a podobne. Dané oddelenie sa tiež
venovalo aktivitám ohľadne MS v ľadovom hokeji 2019 (svetelné inštalácie v centre mesta, fanzóna).
Ďalšie otázky prítomných členov komisie boli zodpovedané na mieste.
K bodu 8
Bod 8 nebol prejednaný na danom zasadnutí komisie.
K bodu 9
V bode Rôzne neboli žiadne vstupy.

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská
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