
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 27. 11. 2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Pokračovanie predstavenia činnosti oddelenia MICE, kongresového a incentívneho 
cestovného ruchu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (prezentuje zástupca BTB) 

3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 (prezentuje zástupca 
sekcie financií) 

4. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.  
 
K bodu 2 
K bodu 2 bolí prizvaní: pani Erneker, vedúca oddelenia MICE, kongresového a incentívneho 
cestovného ruchu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a pán Petrovič, podpredseda 
predstavenstva a zástupca komory č. 3 Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (ďalej BTB). Pani 
Erneker informovala prítomných členov komisie, že oddelenie MICE zabezpečuje účasť počas roka na 
niekoľkých veľtrhoch, B2B fórach, famtripoch, MICE dňoch, tiež tvorí content a vykonáva reklamnú 
činnosť a spracováva jednotlivé kontakty z konferencií. Tiež informovala o tom, akú návratnosť má 
MICE odvetvie pre ekonomiku krajiny. Podľa výpočtu prostredníctvom events impact calculator, pripadá 
na jedného účastníka kongresu v Bratislave spending približne 1300 Eur na jedno podujatie. Taktiež 
informovala o návratnosti finančných prostriedkov prostredníctvom daní. Členov komisie zaujímal  
spôsob vyhodnotenia návratnosti investovaných finančných prostriedkov do MICE aktivít počas 
posledných pár rokov (približne od roku 2017). Taktiež, sa predsedníčka komisie pani Svoreňová 
zaujímala o informácie, koľko percent účastníkov fam tripov má záujem o follow up. Uvedené informácie 
budú spracované a zaslané členom komisie. Pán Petrovič tiež zdôraznil potrebu kongresového centra v 
Bratislave, ktoré je eseciálne z hľadiska pritiahnutia väčších kongresov do Bratislavy.  
 
 
K bodu 3 
K bodu 3 boli prítomní zástupcovia sekcie finanicií Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: pán Lupták, 
pani Mazáková a pani Behuliaková. Riaditeľ sekcie financií pán Lupták informoval prítomných členov 
komisie o nižších očakávaných príjmoch hl. mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 a taktiež o 
náraste výdavkov z dôvodu legislatívnych zmien napr. v dôsledku chodníkovej novely, povinnej 
valorizácie tarifných platov zamestnancov vo verejnej správe, novelizácie zákonníka práce. Pán 
Lupták tiež informoval o plánovaných projektoch, s ktorými predkladaný návrh rozpočtu počíta: 
dokončenie Dúbravsko-karloveskej radiály, výstavba Petržalskej električky a ďalšie projekty v oblasti 
dopravy, sociálnej oblasti, kultúry a podobne. 
V oblasti podpory cestovného ruchu je na rok 2020 rozpočtovaný členský príspevok hlavného mesta 
do BTB v sume 1 100 000 Eur. Prítomní členovia komisie upozornili na uznesenie Mestského 
zastupiteľstva Bratislavy č. 1737/2014, ktorým sa určil princíp výpočtu členského príspevku mesta 
Bratislava do BTB pre rok „n“ ako 30 percentný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku n-2. 
Podľa daného princípu výpočtu by mal byť členský príspevok hl. mesta SR Bratislavy do BTB vo 
výške približne 1 400 000 Eur. Prítomní členovia argumentovali v prospech členského príspevku pre 



BTB v sume 1 400 000 Eur tiež tým, že od výšky vyzbieraných členských príspevkov do BTB závisí 
tiež výška dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.  
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada riaditeľa Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy, aby finančné prostriedky na položky, súvisiace s tvorbou programu pre návštevníkov ako 
Vianočné trhy, Kultúrne leto, Festival frankovky, Svätomartinské dni, Korunovačné slávnosti, 
Napoleonské dni, podujatie Bitka pri Lamači, alebo so skvalitňovaním turistickej infraštruktúry ako 
rekonštrukcia Michalskej veže, rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata, rekonštrukcia Domu 
u Dobrého pastiera, obnova hradieb, NKP Devín – obnova pamiatky, čistenie pri verejných akciách 
pod záštitou mesta boli presunuté do členského príspevku Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu a zároveň žiada primátora hl. mesta SR Bratislavy, aby hlasoval na valnom zhromaždení 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za plán aktivít a rozpočet Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu, ktorý bude zahŕňať všetky aktivity, na ktoré sú prostriedky určené. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
K bodu 4 
V bode Rôzne neboli žiadne vstupy. 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


