
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 1. februára 2021 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. SLALOMKA – zámer revitalizácie lyžiarskeho strediska v Rači 

3. Rozvoj turistických cyklotrás v Bratislave 

4. Rôzne 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie. 

 

K bodu 2 

Materiál k bodu 2 Slalomka – zámer revitalizácie lyžiarskeho strediska v Rači prezentoval pán 

Michal Molotta. Prioritou je vybudovať lyžiarske stredisko ako priestor pre rodiny s deťmi 

a obnovenie športového turizmu v danej lokalite. Mimo lyžiarskej sezóny by mohlo byť stredisko 

využívané cyklistami, mohol by sa dobudovať lanový park, časom rozhľadňa, atď. Pri stredisku by 

bolo potrebné vybudovať vodný zdroj na zasnežovanie, pravdepodobné je, že by bolo potrebné 

vyrúbať aj časť lesa kvôli ťahaniu vleku popri zjazdovke. Uvažuje sa aj o vybudovaní gastro 

prevádzok – hornej reštaurácie a dolného bufetu. Zo záchytného parkoviska by premávali 

kyvadlovo elektrobusy alebo vláčiky ku svahu. 

Otázky členov: 

 V akom štádiu je tento projekt? S akými aktérmi prebieha komunikácia? 

S MČ Rača (Komisia pre životné prostredie) – mesto je vlastníkom pozemku, ktorý 

spravuje mestská časť. Plánom občianskeho združenia, ktoré pán Molotta zastupuje, je 

prenajať si tento pozemok od mesta. 

 Aký je ekonomický model tohto projektu? Bolo by to dostupné pre všetkých? 

Bolo by to dostupné pre všetkých (odhady 11€/3-hodinový lístok), kapacita miesto cca. 400 

ľudí. 

 Aké sú odhadované investičné náklady? Kto by sa na tom investične podieľal? 

Od 500 tis. € - 1 mil. €, súkromný investor, prenájom od mesta 20 – 25 rokov 

 Z akého vodného zdroja by bol svah zasnežovaný? Je to postačujúci zdroj? 

Možnosť využívať priľahlý potok ako vodný zdroj. Dvojitá funkcia vodnej nádrže – aj 

požiarna nádrž. 

 Aký rozsiahly by musel byť výrub stromov? 



Nie je známe presné číslo. 

Pripomienky a odporúčania členov: 

 potreba štúdie udržateľnosti a realizovateľnosti založená na konkrétnych číslach (dopravná 

štúdia – obavy členov zo zahusťovania oblasti autami, finančná návratnosť, 

realizovateľnosť – analýza teplôt, celkovo vyhodnotiť zásahy do okolitého prostredia – aká 

veľká plocha by bola určená na výrub a pod.) 

 preveriť v územnom pláne účel tejto zóny (ako definuje túto zónu územný plán) 

 ak má mať tento projekt zmysel – potrebné zvážiť možnosti celoročného využitia 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie 

materiál Slalomka – návrh revitalizácie lyžiarskeho strediska v Rači na vedomie.  

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

K bodu 3 

V bode 3 Rozvoj turistických cyklotrás v Bratislave člen Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu B. Chrenka informoval ostatných členov o aktuálnom stave a možnostiach zlepšenia 

turistických cyklotrás. Tieto informácie môžu slúžiť aj ako úvod do diskusie. Bratislava a okolie má 

v tejto oblasti veľký potenciál a nachádza sa tu veľa zaujímavostí, ktoré sú dobre dostupné práve 

na bicykli. Prezentácia bola zameraná najmä na dve oblasti: Devín a Trojhraničie (cyklotrasa 

Železnej opony). 

Stav cyklotrasy z Devína – stojí to kvôli vlastníkom, ktorí žiadajú výstavbu protipovodňovej hrádze, 

cez Sihoť to nedovolí MŽP a ochranári. 

Trojhraničie – problematická kvôli ochrane územia (bude sa tam riešiť projekt na záchranu Dropa 

veľkého). Na základe informácie od BTB sa bude riešiť revitalizácia Trojhraničia. 

Turistickým cyklotrasám by prospela aj lepšia propagácia, jednou z možností je prostredníctvom 

BTB. 

 

Návrhy a otázky členov: 

 odpočet vykonanej práce v oblasti budovania cykloinfraštruktúry za rok 2020 

 Aké aktivity sú naplánované na rok 2021, ktoré sa majú aj reálne budovať (konkrétne 

projekty)? 

 pozvať Tomáša Peciara do najbližšej komisie (Referát cyklistickej dopravy a infraštruktúry) 

 zadefinovať prístup k turistickej cykloinfraštruktúre z pohľadu cestovného ruchu 

a návštevnosti Bratislavy 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie informáciu o Rozvoji 

turistických cyklotrás v Bratislave na vedomie.  

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

K bodu 4 

V bode 4 Rôzne členovia Komisie otvorili tému plánu aktivít BTB na rok 2021. 



 Členovia komisie by boli radi informovaní o tom, aký je plán aktivít BTB na rok 2021. V tejto 

súvislosti navrhujú pozvať do najbližšej komisie pána Greža (predseda predstavenstva 

BTB). 

 Ako a ktoré aktivity navrhované členmi Komisie CR a MS boli začlenené do plánu aktivít 

BTB? (napr. plán organizácie turistickej dopravy, téme verejných toaliet a i.) 

 S ktorými podujatiami sa ráta v roku 2021 (korunovačné slávnosti, festival frankovky)? 

 

  

 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková 

 

 


