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 30. novembra 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024
Strategický plán BTB a KPI 2021 k 31.10.2021
Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Monika Debnárová otvorila zasadnutie komisie. Z účasti na zasadnutí
komisie sa ospravedlnil Martin Kuruc.

K bodu 2
K bodu 2 prišli materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024
predstaviť riaditeľ Magistrátu – Ctibor Košťál a pán riaditeľ sekcie financií – Alexander
Dobiáš.
Pán Košťál predstavil kapitoly v rozpočte zamerané na cestovný ruch. Informoval, že celkový
rozpočet je pomerne napnutý, čo je spôsobené najmä výpadkom príjmov (napr. straty v DPB,
ale aj v iných oblastiach). V žiadnej oblasti nebol rozpočet navýšený, škrtanie sa týkalo aj
cestovného ruchu. To sa odrazilo v znížení príspevku do BTB na 700 tis. € pre rok 2022. Po
rokovaniach s BTB bolo dohodnuté navýšenie príspevku za rok 2021 o 60 tisíc rozpočtovým
opatrením, čo čiastočne vyrieši krátenie členského príspevku pre rok 2022. Vysvetlil, že
výška členského príspevku do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu bude
prehodnotená po vykonaní interného auditu v organizácii. Skonštatoval, že nakoľko analýza,
ktorú si dalo vypracovať predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
identifikovala niekoľko problematických bodov v rámci fungovania BTB, Magistrát navrhuje
uskutočniť v 1. polroku 2022 tzv. interný audit BTB. Jeho cieľom bude nielen to, aby mesto
lepšie vedelo, ako BTB funguje, ale aj napr. zlepšenie ekonomických ukazovateľov BTB.
Audit je naplánovaný na 2. štvrťrok (od apríla, cca. do konca mája) tak, aby mohlo byť
predložené na júnové mestské zastupiteľstvo prehodnotenie navýšenia rozpočtu do
Bratislavskej organizácie cestovného uchu.
V rozpočte sú aj ďalšie veci, ktoré súvisia s cestovným ruchom, napr. oprava verejných
priestorov, oprava kľúčových pamiatok, oprava kultúrnych pamiatok a pod.
Predsedníčka komisie Monika Debnárová skonštatovala, že súčasné nastavenie vzťahu
mesta a BTB nie je dostatočné. Magistrát by mal na nastavení fungovania vzťahu medzi
Magistrátom a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu vyčleniť personálne kapacity,

ktorých úlohou by bolo nastavenie spolupráce medzi Magistrátom a BTB. Rovnako by si aj
Magistrát mal zadefinovať svoje očakávania smerom k BTB, vrátane nastavenia cieľov,
zadefinovania projektov a aktivít, na ktoré by sa viazal členský príspevok smerujúci do
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.
Členka komisie Soňa Svoreňová skonštatovala, že škrtnutie 40% zdrojov do cestovného
ruchu je príliš veľa. Je to ohrozené odvetvie, je potrebné robiť niečo pre tých, ktorí pracujú
v cestovnom ruchu. Kde v rozpočte sa dá nájsť iná podpora a zdroje pre cestovný ruch? Pani
Svoreňová navrhuje zosumarizovať všetko, resp. vyčísliť, čo sa bude diať a robiť v súvislosti
s cestovným ruchom (vyčísliť, koľko mesto dáva do cestovného ruchu – čo všetko by mohlo
byť v rámci kategórie CR). Vznikol by z toho podklad, ktorý sa bude dať komunikovať aj
smerom k aktérom v cestovnom ruchu v Bratislave. Pán Košťál odpovedal, že mesto pripraví
materiál na základe tejto požiadavky.
Členovia vítajú navrhovaný postoj Magistrátu smerom k Bratislavskej organizácii cestovného
ruchu a podporujú jeho rozhodnutie i postup. Pán Michal Brat sa opýtal, čo je možné
očakávať od pripravovaného auditu. Riaditeľ Magistrátu informoval, že cieľom auditu bude
analýza všetkých aspektov a prevádzky Bratislavskej organizácie cestovného ruchu,
optimalizácia nákladov, analýza verejných obstarávaní, právnych služieb, zmluvné vzťahy
s dodávateľmi, investície, personalistika a i. Účelové rozhodnutia, prípadne neefektívne
vynaložené prostriedky by mal audit takisto odhaliť. Audit vychádza z metodiky, ktorú
používa útvar Hodnoty za peniaze a na základe auditu pripraví Magistrát akčný plán tak, aby
ho Bratislavská organizácia cestovného ruchu mohla napĺňať a zlepšovať svoje fungovanie.
V prípade záujmu, kolegovia, ktorí pripravujú audit môžu prísť na Komisiu CR a MS pred
začiatkom auditu prezentovať spomínané ciele auditu. Výsledky budú objektívne
a v prospech cestovného ruchu.
Člen komisie, pán Matej Vagač povedal, že je potrebné rozlišovať stav v rámci BTB a stav
cestovného ruchu. Komisia formulovala požiadavky smerom k Bratislavskej organizácii
cestovného ruchu jasne, vzhľadom na to je krok Magistrátu logický a vítaný a nedotkne sa
subjektov v CR. Magistrát by si mal jasne povedať, čo očakáva a chce od BTB za členský
príspevok, ktorý do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu posiela.
Člen komisie, pán Jozef Mórik podotkol, že boli pozastavené dotácie/zdroje pre neziskové
organizácie a občianske združenia, ktoré majú nachystané na naplánované projekty. Spýtal
sa, či sa bude krátenie rozpočtu týkať aj týchto oblastí. Pokiaľ áno, tak je potrebné dať to
vedieť vopred, keďže vo viacerých projektoch sa ráta so spoluúčasťou mesta alebo regiónu,
a realizácia niektorých projektov musí byť pozastavená kvôli nedostatku financií.
Riaditeľ Magistrátu informoval, že mesto nemá dotačnú schému pre cestovný ruch, preto je
to skôr otázka na predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. Magistrát
funguje systémom spolupráce spoluprácu na projektoch. Práve audit má docieliť aj to, aby
Bratislavská organizácia cestovného ruchu hľadala viac svojich vnútorných zdrojov aj na
takéto projekty. Ak sú identifikované projekty, ktorú sú naviazané na dotácie z MDV SR, je
potrebné sa o tom baviť a obrátiť sa na predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného
ruchu, cieľom mesta určite nie je ohroziť realizáciu týchto projektov, ale zefektívniť
fungovanie Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

Uznesenia:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
a) berie materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 –
2024 na vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 10 , za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

b) odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024 schváliť.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

c) žiada riaditeľa Magistrátu o vykonanie ekonomického auditu Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu vo vzťahu k členskému príspevku do
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, a to v termíne do konca mája 2022.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
d) žiada riaditeľa Magistrátu o vyčlenenie personálnych kapacít na Magistráte,
ktorých úlohou bude zabezpečovanie spolupráce s Bratislavskou organizáciou
cestovného ruchu,
- vrátane definovania úloh a kontroly ich plnenia zo strany Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu,
- vrátane zadefinovania merateľných ukazovateľov vo vzťahu k očakávaným
cieľom.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ navrhuje, v nadväznosti
na uznesenie mestského zastupiteľstva č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 a v kombinácii s
vykonaným ekonomickým auditom zo strany Magistrátu, prehodnotiť do konca júna
2022 výšku členského príspevku pre BTB tak, aby nedochádzalo k zníženiu dotácie z
externých zdrojov od Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 3
K bodu 3 Strategický plán BTB a KPI 2021 k 31.10.2021 bol prizvaný pán Koniar (výkonný
riaditeľ BTB).
K predloženému materiálu KPI 2021 chýbali členom komisie počiatočné stavy, na základe
ktorých by bolo možné vyhodnotiť nárast. Vo vzťahu k nastaveniu KPI Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu pre rok 2022 informovala Monika Debnárová členov komisie,
že po ich odsúhlasení na najbližšom zasadnutí Predstavenstva Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu, ktoré sa bude konať 15.12.2022, im bude zaslaný Plán aktivít BTB na rok
2022, vrátane zadefinovaných KPI na rok 2022.

Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
berie materiál Strategický plán a KPI 2021 k 31.10.2021 na vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 10 , za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 4 - Rôzne
V bode Rôzne otvorili členovia komisie nasledovné témy:
Pán Jakub Kuruc otvoril tému mapy pamiatok mesta, ktoré realizovalo mesto. Požiadal
o odprezentovanie výstupov k tejto téme, prípadne zaslanie verejne dostupného linku.
Členovia Komisie sa dohodli, že požiadajú o prezentáciu výstupov na januárovom zasadnutí
komisie.
Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada príslušné oddelenie
Magistrátu MH SR Bratislavy o predstavenie Mapy pamätihodností a národných
kultúrnych pamiatok v rámci programu januárovej Komisie CR a MS.
Hlasovanie: prítomných: 10 , za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

a) Členovia komisie sa dohodli, že na januárovom zasadnutí sa vrátia k téme nepovolených
vstupov áut do pešej zóny a historického centra mesta pri Americkom veľvyslanectve.
Monika Debnárová informovala členov Komisie, že sa v tejto veci zúčastnila na zasadnutí
Komisie pre poriadok a bezpečnosť, na ktorej bol prítomný aj a nočný primátor. Na
komisii požiadala jej členov o pomoc a spoluprácu pri riešení tejto témy. Doplnila, že stav
je taký, že pri ambasáde je zastaraná rampa, ktorá nefunguje tak, ako by mala. Nakoľko
ide o dlhodobejší problém, nočný primátor začal rokovania s predstaviteľmi MČ Staré
Mesto, aby vyčlenili na otváranie rampy svojho zamestnanca, ktorý by fyzicky nepretržite
kontroloval ŠPZ vstupujúcich áut tak, aby sa predišlo vstupu tých áut, ktoré nemajú
povolenia až do času, kým dôjde k modernizácii systému. Keďže ide o rampu v správe
Starého Mesta, modernizáciu systému bude potrebné zabezpečiť zo strany Starého
Mesta. Na najbližšej komisii by mal byť predstavený výsledok riešenia, na ktorom sa
dohodne Magistrát s MČ Staré Mesto.
b) Komisia sa vrátila k téme fakturácie hromadných vstupeniek pri vstupe do Primaciálneho
paláca spred niekoľkých rokov, kde nedošlo k žiadnemu posunu. Členka komisie Izabela
Kubíková požiadala predsedníčku komisie Moniku Debnárovú, aby túto tému oživila
s cieľom zabezpečiť V Primaciálnom paláci systém, ktorý cestovným kanceláriám
a organizátorom hromadných prehliadok umožnené platenie za prehliadky Primaciálneho
paláca platobnou kartou, alebo prostredníctvom fakturácie na základe vykonaných
prehliadok.

Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada riaditeľa magistrátu
v súvislosti so vstupmi do Primaciálneho paláca o zavedenie
a) možnosti platby kartou,
b) možnosti fakturácie pre stálych partnerov, cestovné kancelárie a cestovné
agentúry pôsobiace na území Bratislavy,
a to do konca roka 2021.
Hlasovanie: prítomných: 10 , za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0

c) Členovia komisie CR a MS sa dohodli, že
- téma neónových reklám v historickom meste, bude zaradená do programu
komisie CR a MS v januári 2022.
- tajomníčka komisie CR a MS zašle všetkým členom komisie odpoveď od riaditeľa
Mestského ústavu ochrany pamiatok k tejto téme.
- k téme bude na najbližšiu komisiu prizvaný pán Štassel (riaditeľ MÚOPu)
a predstaviteľ za Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý je tvorcom Materiálu o
regulácii vonkajšej reklamy odsúhlasenej Mestským zastupiteľstvom).

Ing. Monika Debnárová, v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková

