
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 8. júna 2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO 
BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom 
prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu  

3. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a správe o 
hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 

4. Rôzne 

 

K bodu 1 

Zatupujúca podpredsedníčka komisie Monika Debnárová otvorila zasadnutie komisie. 

 

K bodu 2 

Materiál k bodu 2 Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO 
BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom 
území“ a schválenie spolufinancovania projektu prišla na zasadnutie komisie prezentovať pani 
Andrášová (odd. programovania a spolupráce). Jedná sa o projekt INTERREG a dohodu 
medzi rakúskou stranou (združenie rakúskych obcí), Bratislavským samosprávnym krajom, 
Trnavským samosprávnym krajom, mestom Bratislava a Prírodovedeckou fakultou UK. 
Cieľom je nastaviť spoločný systém fungovania pre všetky spomínané územia (mať kvalitné 
mapy, kvalitný monitoring) tak, aby bol spoločný koordinovaný postup.  

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
berie materiál Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu 
„MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom 
prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu 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 Dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – 
Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a schválenie 
spolufinancovania projektu schváliť. 

 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

K bodu 3 

K bodu 3 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a správe o 
hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu prišli 
prezentovať pani Trubíniová (referát výkonu majetkových práv) a pán Turan (ekonomicko- 
personálne oddelenie BTB).  

Valné zhromaždenie BTB sa štandardne koná v mesiaci jún. Účtovná závierka BTB musí byť 
prerokovaná na mestskom zastupiteľstve (a na príslušných komisiách) vopred. Na to, aby 
mohol primátor hlasovať o riadnej účtovnej závierke na valnom zhromaždení BTB, sa teda 
vyžaduje jej predchádzajúce prerokovanie v MsZ. Zvyčajne je preto účtovná závierka spolu so 
správou o hospodárení predkladaná na rokovanie komisie a MsZ v máji. Správa o činnosti sa 
predkladá až po jej schválení na valnom zhromaždení, teda najskôr až na júnovom zasadnutí 
MsZ. Tým, že tento rok (rovnako ako minulý) sa valné zhromaždenie BTB bude konať až 
v septembri, sa celý proces trochu posunul.  

Vzhľadom na vyššie uvedené členovia komisie navrhli, aby postup nastavenia komunikácie 

a predkladania materiálov spoločnosti BTB prebiehal na pravidelnej báze v zmysle nižšie 

uvedených pravidiel: 

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní 
materiálu berie materiál Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 
2020 a správe o hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované 
valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 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 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a správe o 
hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu schváliť. 

 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada vedenie BTB o 

predloženie Vyhodnotenia  KPI za 1. polrok 2021 v septembri 2021. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  



• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada vedenie BTB 

o predloženie Návrhu strategického zámeru spoločnosti pre rok 2022, a to  v októbri 

2021 na zasadnutie Komisie CR a MS. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada vedenie BTB 

o predloženie nového Plánu aktivít na rok 2022, vrátane zadefinovania KPI na rok 

2022, a to v novembri 2021. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada vedenie BTB 

o zaslanie podrobných materiálov k Správe o činnosti BTB za rok 2020. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada vedenie BTB, aby 

vyššie uvedené materiály (vyhodnotenie KPI, predloženie návrhu strategického 

zámeru, predloženie nového plánu aktivít, vrátane zadefinovaných KPI na 

nasledujúci rok a Výročná správa o činnosti BTB) boli Komisii CR a MS predkladané 

každý rok v rovnakých mesiacoch v zmysle vyššie zadefinovaných termínov. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

K bodu 4 

V bode 4 Rôzne otvorili členovia tému spôsobu nastavenia podmienok príchodu zahraničných 

turistov na Slovensko a spôsob komunikácie oficiálnych informácií štátnymi orgánmi smerom 

k zahraničiu a zahraničným turistom. Nesprávna a nedostatočne zrozumiteľná komunikácia 

má za dôsledok obmedzenie cestovného ruchu počas hlavných mesiacov letnej turistickej 

sezóny (napr. Twin city liner začne premávať až od 1. augusta 2021). Chýba im zo strany BTB 

jednoznačná komunikácia (napr. jednotná tlačová správa) zaoberajúca sa nastavenými 

podmienkami pre príchod zahraničných turistov, vrátane jednodňových. Nastavenie 

komunikácie je vnímané nedostatočne a turistov od návštevy Slovenska skôr odrádza. Objavili 

sa správy, že Slovensko sa ide orientovať na domácich turistov, avšak pre Bratislavu sú 

z veľkej miery dôležití práve zahraniční turisti, najmä z Rakúska, Maďarska a iných 

geograficky blízkych oblastí.  

Komisia preto prijala nasledovné uznesenia: 

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada predsedu 

predstavenstva BTB, resp. výkonného riaditeľa BTB o bezodkladné 

zabezpečenie komunikácie v prospech incomingu, so zacielením na 

zahraničných turistov, vrátane tých jednodňových. 

 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 



• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada predsedu 

predstavenstva BTB a výkonného riaditeľa BTB o bezodkladné zabezpečenie 

komunikácie v prospech incomingu zahraničných turistov, vrátane tých 

jednodňových, smerom k Ministerstvu zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR a Ministerstvu dopravy a výstavby SR. 

 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada predsedu 

predstavenstva BTB a výkonného riaditeľa BTB o poskytnutie informácie 

členom komisie o všetkých krokoch, ktoré boli doteraz vykonané v záujme 

vyriešenia problematickej komunikácie týkajúcej sa incomingových turistov od 

povolenia vstupu turistov na Slovensko až do 8. júla 2021. 

 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

 

  

 
 
 
 
 
Ing. Monika Debnárová, v.r. 
podpredsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková 

 

 

 


