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 13. apríla 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu
Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú
účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí
3. Plán práce BTB na rok 2021
4. Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.

K bodu 2
Materiál k bodu 2 Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci
projektu Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú
účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí predstavila
členom komisie pani Sláviková (vedúca Oddelenia programovania a spolupráce). Podarilo sa
získať financie z externých zdrojov, konkrétne z Nórskych fondov. Projekt zahŕňa viacero aktivít na
dosiahnutie klimaticky odolnej Bratislavy, a to energetické zhodnotenie a rekonštrukcia 4
vybraných objektov, vytvorenie dažďovej záhrady a pod. Mal by byť vytvorený Akčný plán
s platnosťou do roku 2030. Jedná sa o medzinárodný projekt, do projektu by mali vstúpiť ako
partneri mestá Reykjavík a Bergen.
Otázky členov komisie:
 Existuje koordinácia rôznych projektov, ktoré sa zaoberajú rovnakým územím? V tomto
konkrétnom prípade sa jedná o dažďovú záhradu z prezentovaného projektu s projektom
modernizácie Ružinovskej radiály?
Projekt rieši viacero aktérov – súčasťou projektového tímu je aj MIB, ktorý sa komplexne
zaoberá týmto územím, spolupracuje pri príprave projektovej dokumentácie a
Prírodovedecká fakulta. Projekty sú navzájom koordinované.


Podľa akého kľúča boli vyberané 4 objekty v správe mesta, ktoré majú podstúpiť
rekonštrukciu?

Vybrané objekty boli hodnotené na základe viacerých kritérií (napr. kde sa dosiahne
najvyššia energetická úspornosť, územie okolo objektov a pod.) – napr. územie na
Pionierskej, aleja a jeho obnova sa plánujú už dlhšie, mesto bude schopné finančne pokryť
asi 200 m, zvyšok sa bude financovať vďaka projektu z externých zdrojov (revitalizácia je
už dlhšie v záujme mesta, teraz sa naskytla možnosť, kedy sa to bude dať financovať
nielen z mestských zdrojov), je to náročný projekt, ktorý presahuje do rôznych odborných
sekcií.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie
materiál Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci
projektu Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu,
energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom
prostredí na vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, 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 partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky
odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť
budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí schváliť.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: , zdržal sa: 9, proti: 0

K bodu 3
K bodu 3 Plán práce BTB na rok 2021 prišiel na zasadnutie prezentovať pán Koniar (výkonný
riaditeľ BTB). Rozpočet a plán aktivít bol schválený na VZ BTB v decembri 2020. Vzhľadom na
pandemickú situáciu bola možnosť čerpania dotácií predĺžená do konca marca 2021. Pán Koniar
predstavil portfólio aktivít – plánované aktivity na rok 2021 a ich rozpočet. Zameral sa aj na nové
témy, ktoré by BTB chcelo obsiahnuť ako napr. Za hranicami centra mesta – Turistom vo vlastnom
meste, 72-hodinové mesto, cykloprojekty – Jarovce – Kittsee, viacero projektov týkajúcich sa
drobnej turistickej infraštruktúry s MIB, spolupráce s MČ – napr. nasvietenie Fajnorky, s
kanceláriou mestskej architektky – meetpointy, rozšírenie verejnej wi-fi, prehodnocuje sa koncept
Bratislavských korunovačných slávností, pripravujú sa exteriérové výstavy, organizuje sa viacero
online webinárov (aj pre členov BTB, aj pre zahraničných aktérov), pripravuje sa téma víno
a vinohradnícke tradície, hry a kvízy pre deti a mládež, má sa vytvárať fotodatabáza a fotobanka,
ktorá bude dostupná pre všetkých, vzdelávacie a networkingové podujatia, naštartovanie
kongresového turizmu po korone, atď.
Otázky členov komisie:


Členovia sa pýtali na informácie o tom, ako sa zmenilo nastavenie BTB – ciele a priority
BTB počas korony, ako sa BTB pripravila na obdobie po korone, ako sa to odráža v ich
aktivitách, rozpočte, strategickom nastavení.
Prebehla reflexia trhu. V roku 2021 bude dôraz na domáceho návštevníka, na 1-dňového
návštevníka, na ľudí z okolitých regiónov, zmenu stratégie na sociálnych sieťach – online
vzdelávanie, webináre, atď.

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu žiada
BTB zaslať členom komisie Plán aktivít na rok 2021 vo forme, v akej bol podaný v
rámci žiadosti na MDV SR (to znamená, rozpísaný na úroveň jednotlivých projektov,
nákladových položiek, marketingových aktivít, cieľových skupín, trhov a foriem) do
najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré bude 11.5.2021.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada BTB o zaslanie
strategického plánu a na neho nadväzujúcich KPI členom komisie do najbližšieho
zasadnutia komisie, ktoré bude 11.5.2021.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: , zdržal sa: 9, proti: 0

K bodu 4
V bode 4 Rôzne členovia nepredložili žiadne podnety na diskusiu.

Ing. Soňa Svoreňová, v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková

