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 10. 2. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Diskusia: Priority komisie v cestovnom ruchu – aké ciele má mesto sledovať v oblasti
cestovného ruchu?
3. Rôzne
K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.
K bodu 2
V tomto bode člen komisie Jozef Mórik predstavil svoj návrh na zameranie mesta v oblasti
cestovného ruchu. Informoval o podľa neho nedostatočnej podpore vinohradníctva a s tým
spojenej vínnej turistiky v meste. Vínnu turistiku prezentoval ako oblasť s najväčším
potenciálom na rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Navrhol zvýšenú mieru propagácie
mesta ako vínnej destinácie, vypracovanie konceptu podpory vinohradníctva a vytvorenie
značky, ktorá by označovala produkty mestských vinárov. V prípade označenia je možnosť
inšpirovaním sa už fungujúcim systémom lokálnej podpory zavedenej v mestskej časti
Bratislava – Rača. Ďalej predstavil možnosť označenia podnikov, predávajúcich tieto
produkty a ich uprednostnenia v propagačných materiáloch, mapách alebo v mobilnej
aplikácii.
Člen komisie Augustín Mrázik reagoval v diskusii na podporu tejto iniciatívy. Predstavil svoje
pôsobenie v tejto oblasti a iniciatívy, ktoré sa snažil zrealizovať ako podnikateľ v predmetnej
oblasti. Opísal svoje skúsenosti s prevádzkovaním viechy ako inštitúcie združujúcej
predajcov lokálneho vína na jednom mieste. Predstavil aj svoju víziu možnosti organizovania
Bratislavskej vinárskej výstavy – každoročného veľtrhu s navrhovaným umiestnením v Starej
tržnici.
Prítomní členovia komisie ďalej diskutovali o možnosti zavedenia pravidla, aby sa na
reprezentačné účely mesta Bratislava používalo výhradne víno z lokálnej produkcie.
Pán Mrázik ďalej navrhol zaradiť do cieľov zvýšenie atraktivity prostredia NKP Devín –
zlepšením služieb a kvality verejných priestranstiev v okolí pamiatky.
Predstavené ciele a návrhy budú podrobne spracované a zaradené ako body programu
nasledujúceho rokovania komisie.

K bodu 3
Dohodlo sa, že na marcovom zasadnutí komisie sa prerokuje bod o možnej úprave dane
z nehnuteľnosti pre múzeá a podobné subjekty.

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísal: Ing. Zuzana Abelovská

