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
zo dňa 6. októbra 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti BTB za rok 2019
3. Prehľad systémov zdieľaných bicyklov
4. Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.
K bodu 2
K bodu 2 Správa o činnosti BTB za rok 2019 prišiel materiál predstaviť pán Koniar (výkonný
riaditeľ BTB). Pán Koniar v krátkosti porozprával o počte návštevníkov a prenocovaní za rok
2019. Rok 2019 bol silný rok aj vzhľadom na veľké podujatia, ktoré sa organizovali
v Bratislave – najmä MS v hokeji, MS v karate, ME vo volejbale, prebehlo viac ako 30
veľtrhov. V správe sú podrobne spracované aj informácie o komunikačných a prezentačných
nástrojoch, ktoré BTB používa, ako napr. oficiálna web stránka mesta (nárast počtu
užívateľov), využívanie potenciálu LinkedIn-u, a i. Členovia požiadali pána Koniara, aby im
v budúcnosti prišiel porozprávať o možnostiach a úspešnosti využívania LinkedIn-u pri
komunikácii a prezentácii cestovného ruchu v meste.
Cieľom BTB začiatkom roka 2020 bolo komunikovať a prezentovať možnosti
mimosezónneho cestovného ruchu v Bratislave, teda nezameriavať sa len na hlavnú sezónu.
Plánom bolo rozbiehať viaceré nové kampane, napr. cielené na obdobie Veľkej noci.
Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, však bude BTB komunikovať a prezentovať
možnosti, ktoré ponúka Bratislava predovšetkým počas hlavnej sezóny a následne v
menšom aj mimosezónne podujatia.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu berie materiál Správa
o činnosti BTB za rok 2019 na vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 3
Bod 3 Prehľad systémov zdieľaných bicyklov bol presunutý na najbližšie – novembrové
zasadnutie komisie.
K bodu 4
V bode Rôzne sa nevyskytli žiadne témy na prerokovanie.

Ing. Soňa Svoreňová,
v.r. predsedníčka komisie

Zapísala:
Mgr. Veronika Štefániková
Tajomníčka komisie

