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 11. mája 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody o spolupráci projektu “baum_cityregion:
príprava inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” programu INTERREG VA SK-AT
medzi hl. mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ.Regional a Regionalmanagement
Burgenland
3. Bezpečnosť v Bratislave a kompetencie nočného primátora
4. Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie.
K bodu 2
K bodu 2 prezentovala materiál pani Kasanická Kostolná zo Sekcie územného plánovania. V júni sa
končí projekt BAUM 2020, BAUM cityregion je pokračovaním projektu BAUM pre ďalšie obdobie,
pričom dochádza k rozšíreniu o tému životného prostredia, dopravy a kultúru. Cieľom je aj dlhodobé
etablovanie spolupráce medzi Bratislavou a prihraničnými rakúskymi obcami, a to založením
spoločnej organizácie s vlastnými zamestnancami.
V rámci projektu je zahrnutých viacero aktivít – v roku 2022 sa bude konať Dolnorakúska krajinská
výstava, centrom bude Marchfeld. Jej súčasťou budú aj tzv. border walks – prechádzky so
sprievodcom po miestach záujmu (bude to v SJ aj NJ) – cieľom je, aby Bratislavčania a obyvatelia
okolitých rakúskych obcí (aj iní záujemcovia) bližšie spoznali svoje okolie. V projekte je zahrnutá
napr. revitalizácia Trojhraničia (akým spôsobom sa k revitalizácii pristúpi sa dohodne Magistrát
s MIBom a oddelením životného prostredia, bola vyhlásená súťaž pre študentov, niektoré nápady
by mohli byť zapracované do projektu). Nebudú tam môcť byť veľké investičné projekty, keďže je to
chránená oblasť, skôr iba výsadba. V Petržalke prebieha výstavba projektu Nesto, v rámci tohto
priestoru sa nachádzajú vojenské objekty, ktoré by mali byť zachované.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie
materiál Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody o spolupráci projektu
“baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” programu
INTERREG VA SK-AT medzi hl. mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ.Regional a
Regionalmanagement Burgenland 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 štandardizovanej Dohody o spolupráci projektu “baum_cityregion: príprava
inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” programu INTERREG VA SK-AT medzi hl.
mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ.Regional a Regionalmanagement
Burgenland schváliť.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 3
K bodu 3 prišiel pán Královič (poradca primátora pre bezpečnosť) porozprávať o téme bezpečnosti
v Bratislave a kompetenciách nočného primátora. Úlohou nočného primátora je zlaďovať
požiadavky, potreby a práva rôznych aktérov – či už ide o rezidentov, majiteľov podnikov alebo
turistov. Zároveň má na starosti nastavenie fungovania MsP a bezpečnosť verejných priestorov.
V tejto súvislosti je plánovaná zásadná reforma Mestskej polície Bratislava. Nočný primátor
vykonáva strategické a taktické úlohy, nie operatívne (nočný primátor však chodí aj do terénu, aby
nebol úplne odizolovaný od diania v meste). Má byť vybudované nové operačné stredisko MsP (na
Saratovskej v Dúbravke). Plánuje sa zmena systému riadenia síl a prostriedkov. Je rozbehnuté nové
verejné obstarávanie na kamerový systém, ktorý má zabezpečiť lepšie monitorovanie verejných
priestranstiev (prvé kamery by mohli byť umiestnené už počas tohto roku). Uvažuje sa nad
zavedením konceptu certifikátu tzv. dobrého podniku – označenie podniku, ktorý spĺňa podmienky
mesta v oblasti bezpečnosti (napr. správanie personálu, najlacnejší ponúkaný nápoj by mal byť
nealkoholický a i. soft bezpečnostné opatrenia, ktoré by mal mať podnik zavedené). Zároveň sa
pracuje na personálnom posilnení zložiek MsP, prebehla prvá náborová vlna. Prioritou je
zintenzívnenie spolupráce MsP a štátnej polície (napr. kombinované hliadky – 1 príslušník MsP, 1
príslušník štátnej polície – kvôli dosahu a rozdielnym kompetenciám). Problémom sú vjazdy vozidiel
do historického centra (kuriéri, donášky jedla a pod.) – riešením by mohlo byť, keby mesto poskytlo
priestor na 5 – 10 minútové zastavenie, vydávajú sa nové povolenia pre vstup do historickej zóny
mesta, staré strácajú platnosť.
• Členovia komisie do konca týždňa (14.5.2021) spíšu, ktoré témy v oblasti bezpečnosti
považujú za problematické z hľadiska cestovného ruchu, resp. letnej turistickej sezóny (napr.
vreckári, vjazdy do centra, čierni sprievodcovia, pochybné bary, regulovanie dočasného
pristavenia autobusov – výstupné a nástupné miesta pre turistické autobusy a pod.)
a dokument poskytnú pánovi Královičovi.
• Členovia si vyžiadali od pána Královiča spísané konkrétne kroky v oblasti bezpečnosti.

K bodu 4
V bode 4 nebola navrhnutá členmi komisie žiadna téma na diskusiu.

Ing. Soňa Svoreňová, v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková

