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 9. marca 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách k Partnerskej dohode
v rámci projektu Urban M - Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through
Collaborative Maker Spaces project
3. Odpočet aktivít za rok 2020 a plán aktivít na rok 2021 v oblasti budovania cyklistickej
infraštruktúry v Bratislave
4. Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.

K bodu 2
Materiál k bodu 2 Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách k
Partnerskej dohode v rámci projektu Urban M - Urban Manufacturing Stimulating Innovation
Through Collaborative Maker Spaces project v krátkosti predstavila pani Derfényiová
(Oddelenie implementácie externého financovania). Projekt Urban M funguje od roku 2017,
mesto Bratislava pristúpilo k projektu v 2. fáze. Momentálne vstupuje do projektu nový
partner – Múzeum Nikola Teslu v Záhrebe.

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
berie materiál Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách k
Partnerskej dohode v rámci projektu Urban M - Urban Manufacturing Stimulating
Innovation Through Collaborative Maker Spaces project na vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál Návrh na
schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách k Partnerskej dohode v rámci

projektu Urban M - Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative
Maker Spaces project schváliť.

Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 3
K bodu 3 Odpočet aktivít za rok 2020 a plán aktivít na rok 2021 v oblasti budovania
cyklistickej infraštruktúry v Bratislave bol prizvaný pán Peciar (Referát cyklistickej dopravy
a infraštruktúry). Mesto má momentálne rozpracovaných 108 projektov týkajúcich sa
budovania cyklistickej infraštruktúry (napr. Račianska radiála, Vajnorská radiála, Bajkalská,
Karadzičova, Košická a i.). Viaceré úseky sú pred dokončením (napr. Jiráskova ul.).
V roku 2020
-

bolo inštalovaných cca. 140 cyklostojanov (MČ môžu adresovať na Magistrát
požiadavky, kde im chýbajú cyklostojany)
bol vypracovaný plán zimnej údržby
bola rozšírená sieť SlovnaftBAJK
prvá LED osvetlená cyklotrasa medzi Apollom a Starým mostom

Rok 2021
-

momentálne bežia 4 verejné obstarávania (na dokumentáciu na stavebné projekty), 3
už sú vysúťažené
nastane zmena v pravidlách parkovania všetkých zdieľaných vozidiel – budú presne
vymedzené zóny na parkovanie, pripravuje sa mapa týchto zón
pripravujú sa zmeny a doplnky v územnom pláne z pohľadu cyklodopravy
zaradenie cyklodopravy do Plánu obnovy – predbežne vyčlenených cca. 100 mil. €
pre celé Slovensko
prebieha komunikácia s ochranármi a MŽP kvôli cyklotrase na Trojhraničie (rozbieha
sa tu projekt LIFE na ochranu Dropa veľkého)
momentálne pracuje pán Peciar v spolupráci s členmi komisie CR a MS B. Chrenkom
a M. Debnárovou na projekte zmapovania možných turistických cyklotrás, ktoré by
mohli byť neskôr promované v spolupráci s BTB. Študenti budú mapovať po dobu 1,5
mesiaca navrhnuté turistické cyklotrasy (záujmové body, pamiatky, služby v okolí
cyklotrasy), zozbierané informácie budú spísané do uceleného materiálu, ktorý bude
poskytnutý BTB.

Prioritou je znížiť počet ľudí používajúcich autodopravu na dennej báze (napojiť radiály
z jednotlivých MČ na centrum mesta, tak aby ich ľudia mohli denne využívať) a čo najlepšie
využiť fondy viazané na cyklodopravu. Dopravné priority a budovanie cyklotrás je možné
postupne prepojiť aj s cestovným ruchom v Bratislave, ale nie je to priorita. BTB má záujem
o promovanie turistických cyklotrás v Bratislave. Uvažuje sa o tvorbe cyklomapy
a komunikačno-propagačných materiálov, avšak podkladové materiály, ktoré by BTB mohlo
komunikovať ďalej, by mal dodať Magistrát a jeho odborné zložky. Za BTB má danú
problematiku na starosti pán Drugaj.
Pán Bilačič (Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu) dal do pozornosti členom
komisie v krátkej prezentácii problematiku kolíznych zón medzi cyklistami a chodcami
v Starom Meste a v pešej zóne Starého Mesta.

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ poveruje svojho člena B.
Chrenku, aby spolupracoval s BTB pri tvorbe materiálov týkajúcich sa cykloturizmu
v Bratislave a zároveň žiada BTB, aby tvorbu takýchto materiálov komunikovala
a konzultovala s B. Chrenkom.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada svojich členov, aby
poslali návrhy a podnety súvisiace s témou cykloturizmu patriace do gescie dopravy
pani tajomníčke komisie CR a MS do 12. marca 2021, ktorá ich spracuje do uceleného
materiálu, ktorý poskytne pani Monike Debnárovej za účelom odprezentovania
v Komisii dopravy a informačných systémov MsZ.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada pána Peciara
o zaslanie informácií ohľadom stavu projektov Alstrova – Pekná cesta, Vrakuňa Ružinov, Zlaté piesky – Rybničná – Rača členom komisie do najbližšieho zasadnutia
Komisie CR a MS (13. apríl 2021).
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 4
V bode 4 Rôzne členov komisie zaujímalo, či sa BTB plánuje zúčastniť v roku 2021 na
virtuálnych veľtrhoch a na akých. Momentálne je BTB účastníkom na ITB Berlín.

Ing. Soňa Svoreňová, v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková

