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 1. 10. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR
Bratislavy na roky 2010-2020 (ďalej len „PHSR 2010-2020“) za rok 2018
3. Informácia pre členov komisie ohľadom rokovaní ku získavaniu ďalších zdrojov príjmov z
cestovného ruchu pre mesto, týkajúcich sa hlavne pristávania kabínkových lodí a platformy
Airbnb
4. Diskusia o výške členského príspevku Hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu
5. Diskusia o umiestnení Meet pointov pre potreby regulovaného stretávania sa sprievodcov
6. Diskusia o umiestnení inteligentných Info kioskov
7. Diskusia o servise v turistickom ruchu, o súčinnosti pri dopravných riešeniach a zavádzaní
kontrolných mechanizmov
8. Rôzne
K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.
K bodu 2
Ročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR
Bratislavy (ďalej len PHSR) na roky 2010-2020 za rok 2018 predstavili vedúca oddelenia stratégií a
projektov pani Viera Sláviková a splnomocnenec pán Eduard Donauer. Informovali o tom, že v
predkladanej ročnej správe sa odpočtuje za rok 2018 vybraných 91 aktivít.
Aktivity sú usporiadané podľa jednotlivých strategických tém PHSR 2010 – 2020, ktoré sú definované
nasledovne: A) Bratislava – nadregionálne centrum; B) znalostná ekonomika; C) kvalita života
a ľudské zdroje; D) kvalita životného prostredia a mestského priestoru; E) doprava a technická
infraštruktúra; F) správa a riadenie mesta. Oblasť cestovný ruch a podnikanie je zaradená pod
strategickou témou PHSR Bratislava – nadregionálne centrum. Správa bola na zasadnutí
predstavená aj vo vizuálnej podobe, ktorá sprehľadňuje informácie o aktivitách a projektoch
a zároveň ich rozdelenie podľa strategických tém. Prítomných členov komisie zaujímalo, či sa
v PHSR vykazuje aj príspevok hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného
ruchu. Daný príspevok sa nevykazuje v PHSR, ale v rámci mestského rozpočtu.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie na vedomie Ročnú správu
o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky
2010-2020 za rok 2018.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0
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K bodu 3
V bode 3 predsedníčka a podpredsedníčka komisie informovali o rokovaní, ktoré prebehlo po
júnovom zasadnutí komisie, o možnostiach získania ďalších zdrojov príjmov z cestovného ruchu pre
mesto v súvislosti s platformou Airbnb. Zároveň zástupcovia Bratislavskej organizácie cestovného
ruchu informovali o predošlej komunikácii s pánom Berounom, zástupcom Airbnb pre strednú a
východnú Európu.
Ďalšou témou v rámci bodu 3 bola údržba poriadku v okolí pontónov. Predsedníčka komisie
informovala prítomných členov o poplatkoch, ktoré sú platené spoločnosti Verejné prístavy a. s. ako
správcovi verejných prístavov. Bola tiež diskutovaná potreba príspevku pre hl. mesto SR Bratislavu
pre zabezpečovanie verejných služieb v okolí pontónov v Bratislave.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada predstavenstvo Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu, aby iniciovalo rokovanie s cestovnými kanceláriami zastupujúcimi
autobusové linkové spoločnosti a žiada primátora hl. mesta SR Bratislavy, aby inicioval rokovanie so
spoločnosťou Verejné prístavy a.s. vo veci príspevku pre hl. mesto SR Bratislavu na zabezpečovanie
verejných služieb v okolí pontónov.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada pána Mazúra z kancelárie riaditeľa
magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, aby do 23. 10. 2019 informoval danú komisiu o krokoch, ktoré
vykonal v súvislosti s témami AirBnB a pontóny.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 4
Bod 4 bol čiastočne prerokovaný v rámci bodu 1.
K bodu 5
V bode 5 hlavná architektka hl. mesta SR Bratislavy pani Ingrid Konrad predstavila koncept
pripravovaného infopointu, ktorý má slúžiť ako informačný bod pre turistov. Infopoint, skladajúci sa
z infomobiláru, má byť viditeľný, mobilný, vizuálne atraktívny a zároveň nemá pôsobiť ako vizuálny
smog. Následne pani Konrad informovala o meetpointoch pre turistov a šiestich návrhoch ich
umiestnenia: Rybné námestie, park pri Redute, Primaciálne námestie, Župné námestie, Eurovea,
Bratislavský hrad. Zástupcovia Bratislavskej organizácie cestovného ruchu sa vyjadrili, že by k téme
meetpointov potrebovali návrh vizuálu, odhad ceny, umiestenie a pod.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada hlavnú architektku hl. mesta SR
Bratislavy pani Ingrid Konrad o vypracovanie projektu meeting pointov pre turistov v Bratislave.
Hlasovanie: prítomných: 4, za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 6
Podpredsedníčka komisie Monika Debnárová uviedla bod o možnosti umiestniť v Bratislave
inteligentné infokiosky. Bratislavská organizácia cestovného ruchu má v súčasnosti na dané
infokiosky pridelené kapitálové zdroje, ale v tejto veci je tiež potrebná súčinnosť hl. mesta SR
Bratislava. Prítomných členov komisie zaujímalo, aké sú náklady na zriadenie infokiosku, údržbu a
aká je jeho využiteľnosť. Zástupcovia Bratislavskej organizácie cestovného ruchu sa dohodli s
prítomnou splnomocnenkyňou pre inovácie, za hl. mesto SR Bratislavu, Petrou Dzurovčinovou, že
budú ohľadne infokioskov v kontakte.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča umiestniť infokiosky
na petržalskú železničnú stanicu a osobný prístav v Bratislave.
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
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K bodu 7
V bode 7 predstavili členovia komisie aktuálne problémy v turistickom ruchu, ktoré boli na zasadnutí
komisie diskutované s prizvaným náčelníkom Mestskej polície Bratislavy pánom Marekom
Gajdošom, vedúcim oddelenia dopravného inžinierstva hl. mesta SR Bratislavy pánom Miroslavom
Širgelom a pánom Dušanom Jarolínom, ktorý je poverený vedením oddelenia mestskej mobility hl.
mesta SR Bratislavy.
Medzi spomenuté problémy patrí: činnosť turistických sprievodcov v meste Bratislava bez licencie;
dlhodobé státie autobusov na miestach, na ktorých nie je povolené dlhodobé státie; presahovanie
terás nad priestor, ktorý im je vyhradený. Náčelník pán Gajdoš si k daným diskutovaným témam
vyžiadal zaslanie detailnejších podkladov a poznatkov a prisľúbil súčinnosť Mestskej polície
Bratislavy. Prítomní zástupcovia zo sekcie dopravy hl. mesta SR Bratislavy informovali o aktuálne
pripravovaných dopravných riešeniach, ktoré by mali pomôcť s problémom parkovania autobusov.
Zároveň informovali, že cestný správny orgán môže za presiahnutie prideleného priestoru
vymedzeného pre terasu uložiť pokutu v správnom konaní.
K bodu 8
V bode Rôzne člen komisie Matej Vagač otvoril tému zmien leteckých spojení s Bratislavou
a informoval sa u zástupcov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, aké opatrenia v súvislosti so
zmenami leteckých spojení pripravujú. Súbor opatrení Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
v súvislosti so zmenami leteckých spojení s Bratislavou bude diskutovaný na najbližšom zasadnutí
predmetnej komisie.

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská
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